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

Η Interamerican είναι 

• 

• 

888 

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

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

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

Ακουμπήστε λοιπόν στον 

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

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

Θα μπορεί τε να διαλέξετε την 

πύργο της Interamerican. 
Χαλαρώστε στη σκ ιά του. Ν ιw

στε σιγουριά ... 

Φ INTERAMERICAN 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΗ ΕτΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 

ΕΔΡΑ : ΑθΗΝΑ • ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΥΡΓΟΣ ΙNTERAMERICAN - ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - 176 80 ΚΑΛΛΙθΕΑ 
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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 εlναι κρουαζιέρα, εlναι φαντασία!» 

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

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

5-Night Cruise 
From Miami to Mexico 

Including Air Fare 

from s520. 
ss Galileo 

Sail Sunday from Miami. Begin 
your fantasy in colorful Key 
West. 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 

lncluding Air Fare 

from s699. 
ss Britanis 

We'll fly you to Montego Bay 
on Saturday. And let you warm 
in the Jamaica sun and grow 
warmer 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 where 
you'll fly home filled with 
memories. 

7-Day 
Carribean Cruise 

From San Juan 
lncluding Air Fare 

ss Amerikanis 

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

Carribean Cruise 
From San Juan 

Including Air Fare 

ss The Victoria 
F or a completely different 
Carribean 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) 75G-0044/ 8()()-621-3~.6 

.,..,-:- · .... ····· . . . . .... . . . ' 
~CHANDRIS FANTASY CRUISES 

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

•Pcr pcrson, doublc oα:upancy, 
including round·ιήp air fare 
from Ncw Yorlt. Raιcs shown 
arc for minimum accommoda· 
ιions. Pήccs νary from SS20-
Sl299for S/ 7 nighιcruisδbased 
on cabin choicc. Port ιaχ and 
scrvicc chargc addiιional. 
Panamanian Rcgisιry 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



From left ι ο right: Dr. D. Rubinsιein, Direcιor of Culιural Affairs of Α delphi Universil):, 
Dr. Ρ. Diamantopou/os. Presidenι of Α delphi University, Dr. Ε. L. Bourodimos, Chairnιan 
ofthe Elytίs Chair at Rut!ξers Universiιγ, Mrs. Linda Leoussi and the Rev. Dr. George Ka-

latzis, of Kirnisi.5 church of lsland Park, L.l. 

Linda Leoussi Concerts 
For The Elytis Chair 

Mrs. lίnda Leoussi, the eminent pianist 
from Greece is performing this Spring 1987 
in seνeral cities and Universities of USA, to 
benefit the Elytis Chair at R utgers U niver
sity. Her performance at the OLMSTED 
Theatre of Adelphί U niversity (Apri l 4th) 
was impressive for the command of the 
rythm, the range of colors and the unique 
musicality and beauty of the sound. More 
specifically the beautiful compositions by 
the Greek composer Μ. Pallandios writ
ten in a gentle old musical style were per
formed by Μ rs. Leoussi in a truly authentic 
manner and were broadly and joyfu lly 
applauded. The "Greek Popular Rhythms" 
by G. Hatziantonis with the familiar popular 
musical themes bringίng ιο mind the sea
shores of the islands and the mounιains of 
Greece such as the "Cretan Pentozali", the 
"Lemonaki" etc. were the unique and nostal
gίc surrίses of the evening. Prof. Peter 
Dίamantopoulos, ιhe President of Adelphi 
University, the Consul of Greece in New 
York Mr. Veίs and faculty members of 
Adelphi U niversίty were present. 

At the second co ncert ίη Chicago. gold
decorated hall of 'Knίckerboker H oιel, 
Mrs. Leoussi enhanced the audίence with 
her excellent performance. She was recalled 
many times wίth demandingapplauscs. Mrs. 
Leoussi performed as 'Έncore" the 'Άxion 
Esti" (0. Elytίs) by Μ . Theodorakίs, where
as the audience stand ing in a rhythmic clap
ping of hands, followed the lovely music. Α η 
enιhusiastίc long applause closed the 
evenίng. Bishop lakovos of the Dioce~e of 
Chicago, the Honorable Ε. Wlandis. Consul 
General ofGreece ίn Ch icago, Mr. and Mrs. 
Α. Athens, Natίonal C hairman of t he Unίted 
Hellenic Congress (UHAC), Professor E.L. 
Bourodimos, the Chaίrman of the Elytis 
Chair at Rutgers Committee and facult}' 
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members of the Chicago metropoliran area 
Universίties were in the aιιdience. 

Ίη the thίrd concert at the Pierre Hotel in 
Ν ew Υ ork majestic ball-room, Μ rs. Leous
sί captured the spirίt and the hearι of the 
audience, with her masterfully demon
strated, skill and mature arιistry in ιhe 
works of F. Chopίn. S. Rachmanίnoff a nd 
F. Liszt. Mrs. Leoussi's performance has 
expressed ίη an accuraιe and lovely manner, 
the deep feelίngs, the musicality and the 
beautiful details of the works of these greaι 
romantic masters (well known for their com
plexiιy, technical problems and diffίculιy of 
their composit ions). Mrs. Leoussί surpassed 
all ιhese complexities with ease and νίrtuo
sίιy which has impressed and deeply moνed 
the demanding New York audίence. The 
conιinuous clapping of hands especially 
have "stolen" the outstandίng and mar
ve\ous performance of ιhis excellent pianisι 
from Greece. Mrs. Leoussί's flaw\ess 
ιechnique, precision. cxceptional accuracy 
and strength of ιhe intonation and rh)'lhm 
ιouched the soul of ιhe audience. 

Ambassador and Mrs. Ζ. Rossidίs. ιhe 
Consul General of Greece in New γ ork and 
Mrs. G. Assima kopoulos, ιhe Consul of 
Greece Mr. G. Veis. Dr. E.L. Bourodimos. 
professors of tl1e greaιer Ν .γ . and N.J. 
meιropolitan area U niversiιies. Jusιice Υ or
ka Linakis, Dr. S . Zafiropou loιι cultura l aι

ιache of the Consulaιe General in Ν. γ .. and 
other prominent citizens of ιhe area were in 
the audience. 

The remaiι1ing ιh ree concerιs σf Μ rs. 
Leoussi are aι tl1e Maliσtis Cultural Center 
of the Hellenic College in Brookline. Bos
to n, Mass. οιι April 26. at ιhe LJ niversity of 
Pennsylνania Μ useum ση Μ ay 8 and at 
Rutgers University Niclωlas Music Cenιer 
(Douglass College) May 10, 191!7. 
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TURKEY! Α REALISTIC VIEW 
By Prof. ROY C. MACRIDIS 

Brandeis U niversity 

Many years ago a colleague from the υniversity of 
Michigan was running for mayor in Ann Arbor, a υniver
sity town near Detroit. There were many Greek-Americans 
in the city and my colleague asked me what he should do to 
get their νote. 'Άttack Turkey and the Turks, "I told him. 'Ίf 
you win you will have to do nothing since Mayors do not 
make foreign policy; but you will win the election!" My 
friend, a very honorable person, did not follow "my advice" 
and he lost ... 

Only a few months ago Mr. Papoulias, the foreign 
Minister of Greece, was at Harvard and Ι was invited to 
attend a small reception and a dinner in his honor. We 
talked pleasantly for quite some time. He seemed satisfied 
with his visit to Washington; he was generally happy with 
developments in the Common Market and gave a talk that 
wou~ have made the father of Europe, Jean Monnet, happy 
in hi!; grave! But when Turkey was mentioned the Foreign 
Minister became angry. The Aegean Army, Cyprus, the 
claims over the islands, the constant threat to the security of 
Greece were all mentioned one by one. Nothing arouses the 
hostility and the emotions and passions of the Greeks more 
than the name of Turkey. Mr. Papandreou himself, a self
professed Marxist, won his electora\ victories by raising the 
specter of Turkey (to arouse the Greek emotions) and at
tacking the U .S.A. (to bolster their filotimo). With Turkey 
and the υ. S.Α. as scapegoats, the Premier won and is very 
likely to win again. This may be the real reason for the 
incidents late in March, his threats to close the υ .S. base and 
even more important his decision to consult with Bulgaria 
- a member of the Warsaw Pact and a country controlled 
by the Soviet Union. 

There is hardly any doubt that Turkey is a threat. Let us 
also agree that Turkey may have the intention of attacking 
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EVERY SUNDAY 

"GREEK MUSIC" 
ΟΡΕΝ WED.- SAT. 

DISCO MUSIC 
Doors Open 9:00 Ρ.Μ. 
SIL VER SCREEN 

34-48 Steinway Street, L.I.C. 
Tel. (718) 786-8680 

Greece. (How, is a question). Can it do so? Turkish foreign 
policy has been traditionally very cautious and it is difficult 
to see Turkey involved in any kind of military adventure 
with Greece. Why? First Greece and Turkey are part of the 
Atlantic alliance and there has never been as yet a military 
escalation between any two members of the Alliance. The 
reaction of the υnited States and of course of the Congress 
of the υ nited States will be swift and damaging to the Turks. 
(What about Cyprus people always ask? My response is 
always the same. Cyprus was ΝΟΤ a member of the Atlan
tίc Alliance; Turkey, Greece and England had been given 
special responsibilities over Cyprus). Secondly Greece is a 

(;ii;;\ 
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AAC 

WORLDWIDE TRA VEL SERVICE 
Κρουαζιέρες, άεροπορικά είσιτήρια, 
ξενοδοχεία στό Μεξικό, Χαβάη, 

Καραϊβική 

ΕΠΙΣΚΕΦθΕΠΕ ΜΑΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣ'ΓΕ ΜΑΣ 

46-02 Broadway, Astoria , Ν.Υ . 11103 
Τηλ. (718) 728-7976, 728-7700 

Toll Free l (800) 231-2440 

UNDER NEW MANAGEMENT 

Hellenie 
Gift Center ftd. 

Stefana • Vaptistika • Lambades 
Wedding and Christening Favors • Limousines 

lnvitatίons 

ROSALIE & GEORGE TSITSAS 
22-48 31 st STREET 

ASTORIA, Ν. Υ. 11105 
τ el. (7 Ι 8) 726-1996 
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member of the Common Market, that Turke~· aspires to 
join. Virtually all members ofthe Common Market are also 
members of the Atlantic Alliance and I do not believe that 
they will remain idle ifTurkey were to make a military thrust 
against Greece, especially, Ι repeat, when Turkey wants to 
join. Thirdly, I doubt it very much that the Soviet Union will 
allow Turkey to secure a dominant position in the Aegean, 
unless Turkey were to shift its alliances on the side of the 
Soviet Union something that cannot be seriously 
entertained. But if it did , then Turkey would exit from 
ΝΑΤΟ and Greece would receive the full support of the 
Alliance. Finally, there is the Greek Army and the Greek 
Navy and the Greek Air Force. They constitute a strong 
deterrent - a deterrent that was not available in the Cyprus 
invasion. All in all even if the threat is real - there is no 
reason to believe it can materialize. 

The threat can become real only under two scenarios. The 
first relates to Turkey and its domestic politics. The power
ful lslamic movement with possib\e Iranian overtones and 
connections may topρle the present regime and its half
hearted reforms. Just as Turkey had been destabilized from 
the Left it can be destabilized from the [slamic fanatic tradi-

REAL TORS-BUILDERS 
46-20 HOLLIS COURT BLVD. 

FLUSHING, Ν.Υ . 11358 

Serving North Queens Sίnce 1972 

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

718 939-6363 
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tional right. This may add an element of religious fervor and 
expansionisιn to the Turkish military designs - whatever 
they may be - that will make them truly dangerous for 
Greece. If this were to develop, however, the Soviet Union, 
the United States and lsrael would attempt to stop it because 
it would represent a threat to their respective interests; but it 
represents above all a very dangerous development for 
Greece and every effort should be made to avoid it. 

The second scenario relates to Greek domestic politics 
a radical shift to the Left - in an alliance between PASOK 
and ΚΚΕ - away from ΝΑΤΟ. The closing of the U.S. 
bases, a request to withdraw all U.S. forces, denial ofharbor 
facilities and landing rights to U.S. ships and planes would 
force the U .S.A. to seek alternatives. They could be found in 
Cyprus and Turkey, leaving Greece in a very exposed posi
tion and giving to the Turks the possibility to realize their 
threats in the Aegean. 

We do not have to wait for either scenario! lt is the job of 
politicalleaders to look at future dangers in order to avert 
them rather than to constantly revive the ghosts of the past. 
By definition the future carries more dangers than the past! 
Mr. Papandreou in his speech in Switzerland looked, for 
once, to the future and underscored the importance of new 
economic relations with Turkey - cooperative relations in a 
number of areas including trade, joint ventures and tourism. 
With massive investments from the Common Market, the 
United States and Japan they can easily be undertaken. 
Somewhere somehow cooperation must begin. Small co
operative activities may lead gradually to the discussion of 
political diplomatic and even military differences, including 
the presence of Turkish troops in Cyprus and the deploy
ment of the 'Άegean Army." They may suggest to both 
Greeks and Turks the prospects of common gains that may 
bring some prosperity to both. The time for imaginative 
statesmanship is now, before Greece and Turkey and the 
Greeks and the Turks become entangled for good in rival 
nationalisms that are destroying the Middle East. 

DΕτaοιτ GREEK Houa 
OVER 30 YEARS ΟΝ ΤΗΕ AIR 

RADIO ST ATION WNZK 690 ΑΜ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣΣΑΒΒ. 3-4μ.μ. ΚΥΡ. 12μ.μ.-/ μ.μεσημβ. 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΚΩΠΑ ΚΑΡΑΚΩΠΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΑΠΤΑΙΣΤΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ"Ή ΑΓΓ ΛΙΚΗ Γ ΛΩΣΣΑ 

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

100.000 'Έλληνες. 

ΓΡΑ Ψ Α ΤΕ Η ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑ ΤΕ 

COSTAS KARACOST AS 
200 RENAISSANCE SUΠE 511 , DΕτRΟΠ, ΜΙ. 48243 

Phone: (313) 259-4010 

"NEW YORK" 



PLA YING Α DANGEROUS GAME 

ΤΟ ΤΗΕ BRINK ΙΝ ATHENS 
By FLORA LEWIS 

(New York Times, March 29, 1987) 

Greek Prime Minister Andreas Papan
dreou has been edging up to the brink for 
years. He has been stirήng nationalist feel
ing against Turkey, an easy task, and against 
the U.S., which is a little harder but popular 
on the left, to bolster his internal political 
position. 

H is own policies have caused serious 
damage to the always-fragile Greek 
economy. But he has relied on nationalism, 
de Gaulle-style posturing on the inter
national scene, to appeal to the emotional 
Greeks. 

Mr. Papandreou tried pouting and block
ing needed decisions in the Common Mar
ket for a time, and it worked to the point of 
winning huge supports for Greek agricul
ture. But he cannot push further in that 
forum without risking loss of the big 
payments. 

He didn't start Greece's troubles with 
Ν ΑΤΟ, they came as a result of the Turkish 
inνasion of Cyprus. But he has regularly 
exacerbated them promoting the view that 
the real threat to Greece comes nοι from the 
Soviet bloc but from alliance member Tur
key. He has flirted with threats ιο shut down 
American bases in Greece, truly important 
for security of the eastern Mediterranean, 
primarily to win more concessions from the 
U.S. in the balance of arms that ίι supplies to 
both Greece and Turkey. 

Last week he threatened war with Turkey 
over the issue of a Turkish oil exploration 
ship preparing to sail to waters between 
Greek islands and the nearby Turkish coast. 
The crisis appears to have eased with 
Turkey's pledge to avoid the disputed 
waιers. But Mr. Papandreou seems to think 
he can maintain control and manipulate the 
fevered public opinion he deliberately fans, a 
very dangerous game. 

Dreams of Byzantine glory and territorial 
ambition brought disaster to Greece after 
World War I. Nothing has changed the fact 
that Turkey is a big country with a popula
tion of 50 million facing 10 million Greeks in 
a small country. Furthermore, the well
equipped, well-trained Turkish army is more 
than three times bigger than Greek forces. 

Mr. Papandreou knows all this quite well. 
Νο doubt he does not want war. He justs 
wants to use the fear of war between allies in 
the most sensitive part ofthe Mediterranean 
to force American pressure on Turkey and 
make himself a hero to his disillusioned 
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people. 
Α statesman would have sought to resolve 

the long-festering Greek-Turkish quarrel, 
the only one still active among European 
allies. Α Sadat-type gesture offering negoti
ations and reconciliation would serve the 
interests of both countries as well as the al
Iiance as a whole. 

But this is not Mr. Papandreou's style. On 
the contrary, he has brought his people to 
question the value of the alliance if it fails to 
put Greek ίnterests ahead of those of 
Turkey, which borders the Soviet Unionand 

----~---------------------~ ••• 
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guards the passage from the Black Sea to the 
Mediterranean for the Soviet war fleet. It is 
illogίcal to create the impression that Greece 
would be safe facίng Turkey a lone, without 
allies, but it does stίr the passίons of the 
fiercely independent-minded Greeks. 

As a part of his dramatic charade, Mr. 
Papandreou sent his foreίgn minister to Bul
garia. 'Ίt must be clear that in the case of a 
military conflict there will be a drastic 
change both ίη the Balkan area and ίη the 
whole Western defense system, that is, in 
ΝΑΤΟ," the Prίme Minister said. The 
implίed threat was that Greece would ask the 
Bulgarian support, which in effect means 
Soviet, in the event of a war and even 
perhaps switch alliances. 

That would indeed be a disaster for the 
West, and for Israel, but even more so for 
Greece. In hίs brίnksmanship, Mr. Papan
dreou evίdently did not bother to consider 
the possίbility that the U .S. might decide the 
defense of an unwillίng Greece was not 
worth the trouble and leave hίm to sort out 
the problems he aggravated. 
Ν ο doubt, the Prime Minister is relying on 

the vocal, effective Greek lobby in this 
country to save him from the consequences 
of hίs bravura. The Turks, who do not have a 
similar ethnic constituency in the U.S., are 
trying to create a rival lobby, appealing for 
help from the Israelis, who are masters ofthe 
art. Foolishly, in his desire to win Arab 
support against Turkey, Mr. Papandreou 
has allowed once-cordial Greek-Israeli rela
tions to sour. 

lt is bad enough to have these countries 
usίng internal American politics as a 
sounding board for the feuds. It would be a 
catastrophe fo let the tensions get out of 
hand. Responsible Greeks should restrain 
their volatile Prime Minister, or better, in 
their own interest, find a statesman to 
replace him. 

HOMERIC 
REAL ΤΥ, I nc. 

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

Tel . 718/204-7400 

MANAGEMENT - INVESTMENTS 
MORTGAGES 

EMANUEL MORAiτiS 
licensed Real Estate Broker 

9 



Investors Encounter a Finlandized Greece 
By Constantίn Collmer 

The Wal/ Street Journal, Marι·h 11, 1987 

Α ΤΗ ENS-After a dangerously bad 
showing in 1986, the Greek economy now 
seems to be exhibiting some signs of 
improνement. The current account deficit 
has been reduced to $1.25 billion from $3.2 
billion. The government is claiming it has 
reduced intlation. The regime of leader 
Andreas Papandreou, and a few of its sup
porters, attributes these figures to a two
year-old program to stabilize the economy. 
They say more progress is forthcoming. Mr. 
Papandreou is going so far as to inνite 
foreign investors to take advantage of this 
program. Speaking to an audience at the 
prestigious World Economic Forum in 
Davos, Switzerland, he argued that 
'Όutdated convictions and ideological pre
judices should not be an obstacle for the 
country's development." 

But these optimistic words mask difficul
ties ahead. As Greece will have to pay $1.5 
billion in ι987 for loan amortization install
ments, as well as meet a $1.3 billion current
account deficit, it is hard to see where it will 
be able to raise the $2.8 billion to aνoid a 
foreign-exchange crisis. If the deticit on the 
current account widens to something nea r 
the $2 billion mark, the problem will moνe 
forward the insoluble. 

lntlation, despite the government's ar
guments, is also a danger. Should inflation 
start to turn at a higher rate than the mode
rate ι 0% foreseen by the regime, the value of 
the drachma abroad might crumble away 
toward the end of the year. As the govern
ment has artificially contained inflation, and 
as inflation in the rest of the world is 
receding at a much faster pace than in 
Greece, the purchasing power of the 
drachma will haνe to be stepped down 
through devaluation. 

Despite an increase in gross national pro
duct, the inflation rate in Greece remained 
high. Αι ι 7%, Greek inflation ran seven 
times faster than the average inflation rate of 
the European Community, up from four 
times the aνerage European rate in 1985. 
The main reasons for this were the huge 
public-sector deficit, which didn't fall below 
ι 7% of GNP; the moderate increase of 
nominal income (before inflation), and the 
conιinuing devaluation of the drachma with 
respecι ιο European currencies. The fact 
that the rise of the consumer price index was 
contained at 17% was largely due to persist
tent price freezing and the devaluation of 
the drachma against the dollar. At the same 
ιime, incomes (measured after inflation) fell 
approximately 9% in 1986. 

Greek industry in 1986 remained almost 
stagnant, its product rising by no more ιhan 
about 1.5%. By conιrasι, farming and com
mercial undertaking saw aπ improvemenι of 
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their real earnings. There was a national 
redistribution of income favoring the "semi
urban" population oνer urban population. 
Another kind of redistribution of income 
took place, between ιaxpayers and non-ιax
payers. This was due to ιhe growth of the 
underground economy, now represenιing 
about one-fourth of the ofticial one. The 
greatesι injustice, however, has been done to 
the unemployed, whose number ofticially 
increased by 23% in 1986. (Unofticial data 
put the number at 350,000, or Ι ι % of the 
working population.) 

The government claims its major achieνe
ment in 1986 was in the balance of payments. 
But the $Ι .4 billion drop was due largely to 
the falling oil price and lower dollar rate, 
and nοι to stabilization measures. Without 
the decrease in oil prices and additional 
dinancial support from the Common Mar
ket, the deficit would have been roughly $3 
billion - as in the preceding year. 

The Greek Ministry of National Economy 
has repeated a set of claims: The stabiliza
tion program has been successful. The cur
rent account deficit will be reduced to $ι .2 
billion. Inflation will fall back to 10%. The 
drachma will not be devalued. 

But exactly the contrary of what is being 
mainιained is likely to happen. Α fresh deva
luation of the drachma. not only against 
European currencies, but also against the 
dollar, should be considered a sure thing. 
The devaluation in terms of European cur
rencies will start, as usual, in April, with the 
"green" drachma- the exchange rate for the 
drachma on which the agricultural prices are 
calculated . Α devaluation would favor 
exports and tourisnι. but would also push up 
cosιs. and. under the tax system in force, 'eat 
up" depreciations. The Greek economy 
won't become competitiνe; foreign capital 
won't flow into the count ry . The tinal result 
will be a worsening trade balance. The 
vicious cycle of inflation. current-account 
deficit and devaluation will conι inue and 
bring domestic inflation to 10 times the EC 
aνerage. The dollar exchange rate will near 
the 200-drachma mark; (currently ιhe dollar 
is at I 34.50 drachmas). Priνate enterprise 
" 'ill also suffer. due ιο credit shortages. 

There is a way Greece can surviνe high in
flation. and/ or a 25% currency devalua
tion: if it finances its current-account deficit 

Κάτι ... ξέρουν 
δσοι διαφημίζονται 

στήν <<ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

by means of fore ign loans. There are man}· 
who maintain the irresponsible νiew that ίι is 
necessary to continue the tactic of liνing 
beyond one's needs. They adνise borrowing 
the missing 6% to 7% ofGreek GNP abroad. 
They don't, howeνer, explain where this 
process leads. 

The rise in the price of oil will ensure that. 
this year, the current-account deficit "1\:ill 
exceed by far the $1.2 billion Yι ishfully ex
pected by the Greek goνernment and inter
nationa] observers such as the Organization 
for Economic Cooperation and Deνelop
ment. The trade balance should eνentuall~· 
break down if new measures aren 't taken. 
The measures that are necessary, though. are 
ones that Mr. Papandreou's goνernment is 
not prepared to take. They would require a 
drastic cut of the public deticit and the res
triction of the state's share in the econom~-. 
currently at some 75% of gross domestic 
product. This would mean abandoning Mr. 
Papandreou 's "socialist dream." "1\'hich has 
deνeloped into the Greek people 's night
mare. 

Foreign inνestors musι take this in to 
account when they eνaluaιe projects that the 
Greek goνernment is cu rrent l~· peddling. 
The regime hopes to complete eight major 
products. at a cost of $7.5 billion. in coming 
years in Greece. Among them are an Athens 
subway system. the bridging of the Rio
Antirrio straits near Patrais . a ne"\\· inter
nat ional airport. the extension of the 
national highway S)'Stem and the re-bedding 
of the Acheloos Riνer. 

One sign of how Greece might treat t hose 
who buy into such projects camc around the 
same time as Mr. Papandreou made his ι:n
couraging remarks in Daνos. The go\'ern
ment announced it "1\ΌUid naιionalize the 
Prinos oil and gas fie lds of the island ot' 
Thassos in northern Greece. lt shou ld bι: 
noted that the oil undertaking has been the 
biggcst foreign investment e\·er made in 
Greece. 

The growing Soνiet presence in Greece is 
also a discouraging factor . After agreeing ω 
construct an aluminum plant in central 
Greece. the So'liiet υ nion has ΠΟ"\\' bought a 
very large landed propert~· in the suburban 
area. The So\·iet υ nion is giν i ng large-scale 
orders to Greek ship~·ards. and it is about ω 
Jay gas pipelines up 10 ιhe Greek t'ront iers. 
When more ιhan 50r-c of Greek energ~· 
requirements "1\'ill depι:nd ι)Π Sιn·iι:t 
deliνeries and thι: Greι:k hι:aν~· indnstr~· is 
fed b\' So\·iet orders. Grι:ecι: "·ill h;ι\·e nι;ιdι: 
yeι ~nother step tσ"\\·;ιrd its ··t-ϊnl;ιndi7;Ι
tion ." This could bc cons idι:red Andrcas 
Papandreou's gitΊ ω Greeι·e a couιιt r~· that 
his fa thι:r. George Pap;ιndreou. rι·sι·ned 

t'rom coιnnιunisnι . 

Mr. ('ιι/Ιιιια ί.1· ιιη ι•ιlίtιιr ιιt tlιι• (;r,•ι •k ιlιιί/ι · . 

ι\! ι•Ηiιιι 1 ·r in ιΌ 

''ΝΙ-:\\' \'ORK" 



"Greek F oreign Policy, Issues and Illusions" 

By MICHAEL PAPACONSTANTINOU 
( Member of the Greek Parlίament from Kozanί) 

The jollowing are excerpts jrom α speech by Mr. 
Michαel Papαconstantinou, αt the prestigίous Propeller 
Club oj Athens, on Mαrch 18, 1987. Mr. Papαconstan- . 
tinou is α jormer member oj the Government and is 
representing the opposition Nea Democratia party in 
the Greek Pαrliament. 

Α peculiar side of our national pride, combined with bitte~ 
experience and teachings of "progressive" i~tellectuals, make us 
fi rmly believe that Greeks ... do not commιt err~rs. Ι η ~ase of 
calamity therefore the trend is to blame the ιlls of thιrd partιes, not 
always identified but commonly named as "the ~ark forces. :· If 
these dark forces happen to be foreigners, to make ιt more descnpt
iνe, we call them "the foreign factor." Υ ou may also have heard ~f 
the "foreign finger." Factor and finger mean the ~ame: the ~actor ιs 
powerful, perhaps omnipotent and by movιng ιts ~nger_ ιt t~rns 
Greek politics or eνen the fate of Greece to the desιred dιrectιon. 

τ 0 give an end to the list of our co.lourful characterist~c~ Ι must 
not ommit to remind you of the passιon we have for polιtιcs. The 
special field of politics in which we excell is for~igη p_ol_icy. Eve~y 
Greek believes he is qualified to become the foreιgn mιnιster of hιs 
country, if not indeed of any country. Talks in coffe~ shops - the 
modern "aghora" of our ancestors - producc; fu_ll evιdence: _ιh~se, 
for instance, referring to the present-day flourιshιng economιc sιtu
ation the rising prices and the frozen wages, are oνershadowed by 
the c~ncern for international affairs. The talks are inflamed by the 
press carrying hot articles and givin~ affluent a?νice to go~ern
ments and oppositions, both domestιc and foreιgn, on all ιnter
national matters and taking sides according to the writer's political 

· affiliation. It is known how both, headlines and texts reporting 
international events, are carefully interwoven to reinforce a certain 
domestic political or party issue. 

Memories of a glorious past and ancient Greek mythology still 
surviνe up to our days and are mixed in our minds when ιnter
preting current events. Foreigners sometimes do not understand 
us. We Greeks do not even try to understand foreignersas it is their 
obligation to know us, Greece, after all, being the centre of the 
universe. 

The elements Ι have mentioned are well known to skillful Greek 
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politicians - among whom some Prime Ministers - ~ho have 
used them in shaping foreign policy with a view to promotιng, even 
temporarily, domestic satisfaction. The impact, ho~ever_, on ~ur 
foreign relations is somehow different as domestιc satιsfactιon 
does not always promote long-term national interests. 

• • • 
When the people who now run Greece were in the opposition 

they used extensively the elements mentioned in preparing t~e!r 
future foreign policy. Knowing quite well how to blend populιstιc 
disposition with expectations for a better f~ture or for a world
wide prominent role for Greece they promιsed. to break _Greek 
traditional ties in the international field. By breakιngthose tιes, the 
thought was, they would end dependency for which former 
governments were to blame, would restore na_tional pr_ide whi~h 
had been lost and would give Greece, once agaιn, a leadιng role ιn 
international matters. Το make their intentions clear to the public 
the slogan "a proud, independent and multidimensional foreign 
policy" was adopted. It was a part ofthe mos~-heralded."change". 
Forgetting the promised "independent" polιcy - whιch means 
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impartial - and prompted by ideological motives than by realisti
cally envisaged national needs, trying to appease the Jeft or to 
satisfy leftist elements within the party, they felt it necessary to 
stand strongly against whatever is called the "imperialistic" or the 
"capitalistic" camp with which, however, Greece was bound by 
treaties or alliance and economic co-operation. 

The cornerstone of the promised foreign policy was to 
denounce the European Economic Community and the Western 
Alliance, the latter being responsible for Greece's ills during the 
dictatorship and its immediate aftermath. Greece should withdraw 
from ΝΑΤΟ and get out from the EEC, even if a plebiscite were 
needed to that effect. Ν ew roads should open towards the East and 
the Third World from where economic and political assistance was 
to be forthcoming to balance or to substitute the one flowing at 
that time from the Westalone. Thus, new or moredimensions were 
to be adιied to Greek foreign policy. They had, of course, forgotten 
that the doors had been carefully opened Jong time ago by their 
predecessors. 

BLASTING ΤΗΕ WEST 
When the present Government took office, the promised 

foreign policy was applied with zeal and enthusiasm. lt was hoped 
that it would create or maintain the image of a "progressive" or 
"socialist" government, whatever this socialism was supposed to 
mean. In order to prepare the way to get rid of the burden imposed 
by ΝΑΤΟ and the EEC on this helpless country, longjourneys 
were undertaken to polar and tropical climates in search of other 
unfortunate nations cherishing the same ideals and aiming at same 
goals. In every occasion at international forums Greece's repre
sentatives, or the Prime Minίster in person, dίd not omit to blast 
the West as the only responsible for all the ills and calamities ofthe 
entire world while blessing the existence of another group of 
nations which upheld peace and contained ίmperialism. This, by 
the way, had coincided with an internationally wide effort pointing 
to the same direction and called "desinformation''. Needless to 
remind you in that respect of the one-billion mamouth deal with 
Colonel Quadafi, the dreams of constructing 10,000 houses in ΑΙ-
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geria or huge hotels in southern Russia, the expected immense 
influx of petro-dollars, the increase of our exports to the Eastern 
block etc., etc. 

As it finally turned out the Russians do not seem to like Greek 
oranges, the Algerians prefer American firms, the petro-dollars opt 
for Swiss banks, Colonel Quadafi meets difficulties in paying the 
last remaining Greek contractors in his country and the Turks are 
building the hotels in Soviet territory. With regard to the strictly 
political side, the Realpolitik followed by the Eastern Block Jeaders 
caused deep disappointment and the Third World re-affirmed the 
long established principle that you cannot expect assistance from 
those in need of assistance. 

As you are all well aware, as time went by our foreign policy 
force-landed more or less where it was in 1981: Greece is still an 
EEC-partner and continues to be a NATO-member. The ideafora 
plebiscite was dropped. Further, the American bases - which were 
gone, as those immemorable air-placards had informed us - are 
still where they were and the Prime Minister found sound reasons 
to justify the change of the change he had promised. Το keep 
though his electoral clientelle happy, state television keeps broad
casting demonstrations against the American bases in Spain, in 
Belgium, in England or in Holland. While staying with the West, 
however, he spares no effort in carefully keeping distances from it 
and occasionally blasting it - at lower tones, to say the truth - a 
phenomenon internationally known by now as "Mr. Papan
dreou's rhetoric." Using his undoubted skill and eloquence he is 
always prepared 

"to talk of many things 
of shoes and ships and sealing-wax 
of cabbages and kings 
and why the sea is boiling hot 
and whether pigs have wings" 

to recall Alice in W onderland. We Greeks- at Jeast the opponents 
of the governing party - are amused as we now are in a position to 
read the Prime Minister's double standards. The effects though in 
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our foreign policy may be disastrous. Public opinion of foreign 
democratic countries is infuriated against Greece as that recent 
article carried by the ''Economist" on "Perfidious Greece" shows. 

In rare cases the blame is not entirely on the Greek Prime 
Minister. Take, for instance, Greek-American relations where 
"calm waters" are followed by occasional gales. Ι η the recent gale it 
is open to question who played the role of Poseidon: Mr. Papan
dreou's rhetotic or statements like those made by Mr. Weinberger, 
Miss Ridgeway or Mr. Pearl maintaining that the presence of 
Turkish forces in Cyprus are for defensive purposes? Ι am inclined 
to admit that pressures are in use in international politics; but Ι am 
not prepared to accept those going so far as to support a continua
tion of a flagrant transgrassion of internationallaw, even in the 
case in which Greek rhetoric is provocative. 

LOSS OF CREDIBILITY 
That rhetoric, or this sort of rhetoric, if continuously repeated, 

Ieads to Ioss of credibility, both domestically and abroad, there is 
no doubt. More so as it is permanently and exclusively pointed 
against one side. The need for the government to show "progress
iveness" and solidarity with socialist countries weakens Greece's 
position in defending its immediate and real interests against those 
countr.ies. νίvid example of this attitude is the timid, restricted, 
defensιve and tentative policy followed by the government in our 
relations with Albania and Yugoslavia. With respect to the former, 
t he "state of war" is about to end and the Greek side does not seem 
to press publicly as it has the right under internationallaw to do, 
for the inclusion in a treaty or any other document of clauses 
guaranteeing minority rights to Albanian citizens of Greek 
descent. The fate of Greek nationals seems to be of no interest to 
the Greek Government or, to say the least, of a Iesser importance 
than the undisturbed relations with a socialist country. With 
respect to the latter, the Greek government never condemned 
directly, without reservations, publicly in international f orums and 
openly the recent fabrication - by forging history - of the so
called "Macedonian" nation which claims that part of its nationals 
live in Greece and long for their liberation. This attitude encour
ages Skopjie to promote, with the blessings of Belgrade, its 
international propaganda in foreign universities and governments 
lobbies. 

IN MUDDY WATERS 
Greece has not become as yet a super-power, even under Mr. 

Papandreou's government. We have tried hard, but we only 
succeeded in swimming for years in muddy waters. Our foreign 
policy must have satisfied the East, at least as far as anti-western 
feelings are promoted in this country, difficulties in the formula
tion of a unified foreign policy of the EEC are created and as far as 
it weakens the south-eastern flank of ΝΑΤΟ. Realistic as the 
Eastern Block leadership is they know they cannot expect more. 
The Third World must have been happy with the expectation that 
another member was about to join the club. However, the Third 
W orld alone cannot effectively affect international politics. The 
West- either patiently or in a rage or both- faces an ally's and 
partner's non~redibility and its controversies and tries to contain 
anti-Greek public opinion which counts in democratic countries; 
arms, though, and funds are still coming in. However, a change in 
the West's attitude is already noticed: not only the United States 
as the government recently disclosed, not discovered - gra.nts 
more than the agreed assistance to Turkey, but also Germany and 
F rance follow suit. 

RELATIONS WITH TURKEY 
Greece's ·relations with its eastern neighbour are at a critical 

point for a very long time. And if no determined initiative is taken 
this deplorable situation may be extended indefinitely to the 
detήment of both countries. The problems are known, the solution 
seems still to be beyond reach. 
Ο η top of the continued occupation of Cyprus, Turkey shows 
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clear signs of having territorial claims at a time when state 
boundaries, in Europe at least, are considered definite as they are 
established by international law and long existing international 
treaties. If internationallaw and existing treaties are to be observed 
Turkey is undoubtedly on the wrong side. Repeated appeals, 
though to the United Nations proved fruitless and the Secretary 
General's efforts have been met with distrust. Α dialogue between 
the interested parties is refused by Greece, recourse to the Inter
national Court of Arbitration has been denied by Turkey. Resort 
to arms is unthinkable and the stale-mate is not benefitting either 
side. Both governments seem to be, partly at Ieast, bound by 
domestic, somehow populistic, motives: for the Greek socialist 
government Turkey is not a socialist country or, even worse, it is a 
dictatorship; for the nationalistic Turkish government Greece is a 
century-Iong foe. Το widen the circle: for ΝΑΤΟ Turkey is a 
reliable ally and Greece a distrustful friend. But for the European 
Community Greece is a partner with a veto right and Turkey seeks 
admittance, a weapon in the hands of Greece given to her by Mr. 
Karamanlis and not by the present government. What then can be 
the solution? As a Greek Ι can only say and in the broadest possible 
lines what the Greek side should do: Neither resort to arms, of 
course, nor stale-mate. The only remaining way is to take the 
initiative for a wider possible consensus among political parties for 
a common position, ask the Secretary General to intensify his 
efforts and proceed to a step by step dialogue properly prepared. 
The image of Greece refusing a dialogue is not to her credit in the 
eyes of foreign public opinion which, after all, influences foreign 
governments. An agreement to proceed to a dialogue does not 
imply acceptance of Turkish claims. 

• • • 
I am now coming to the end by mentioning that in this huge 

effort that Greece has to undertake, friends, partners, allies have to 
be informed. Which means that we need friends, partners and 
allies. Ι still don't know whether the government realized that a 
nation isolated in a very important geopolitical position, at cross
roads of continents, civilizations and world-groups, having no 
linguistic, racial, religious or ethnic affiliations with any other 
nation in the world and being a small country, is bound to meet.dif
ficulties in facing its major problems or even to survive unless, first, 
joins a larger coalition of nations, and, second, follows a realistic 
foreign policy. Which means again co-operation within ΝΑΤΟ
Greece's participation in which was secured by Sophocles Venize
los - and within the EEC - our participation in which was 
achieved by Konstantinos Karamanlis. And, also, adherence to 
our international commitments, concentration ο η our problems
which are not few - and abandonment of useless wanderings in 
far-away lands and seas. 
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MICHAEL SOTIRHOS 
UNITED STATES AMBASSADOR ΤΟ JAMAICA 

For the past year, Michael Sotirhos is 
serving as the United States Ambassador to 
the Republic of Jamaica. At that time, his 
appointment came as a very agreeable sur
prise to the Greek community in New γ ork 
who had known him as a very successful 
businessman and a devoted member of the 
Greek Orthodox Church. 

Last month, during the Cathedral ball, the 
Ambassador was honored with the Holy 
Trinity Award, distinction given every year 
to a prominent citizen of Greek ancestry. 
Before leaving for h is diplomatic 
assignement, Michael Sotirhos stopped at 
the Cathedral to hand in his resignation as 
President of the Board ofTrustees, capacity 
in which he had served for almost four years. 
Ι was lucky to run into him at that time at the 

By IRIS LILL YS 

foyer of the church. In his impecable man
ner he answered my questions which l would 
like to report for this occasion. 

-Mr. Ambassador, besides your business 
and your church involvement, you have 
been for quite a few years very active in 
politics. ls ίt coπect that for the past three 
years you have moved your home from New 
γork to Washington? Was it, as I suspect, to 
be closer to your eternal love - politics? 

-γes, you are right. We went to Wash
ington to be closer to the political scene and 
to help the President being reelected. For 
that purpose Ι was given the National Chair
manship of the ethnic voters. As the result 
has proved, we did a successful job and all 
our efforts were not in vain . .. 

It is known that three Greek-Americans 
have been with the State Department: 
Nicholas Veliotis, until recently Ambas
sador to Egypt, John Negrepontis former 
Ambassador to Hondouras and George 
Lambrakis who resigned from the Middle 
East desk aι the State Department. 

- Mr. Ambassador, you are, to the best of 
my knowledge, the first Greek·American to 
be appointed, so to speak, from the outside. 
What are according to you, your qualifica
tions to have been chosen for a post so close 
to communist Cuba? 

-γ es, Ι am the first Ambassador that 
has ever been elected from the Greek-Amer
ican community outside the State Depart
ment. The reason, Ι think, this happened is 

President Reagan with the Sotirhos family in α visit to the White House 
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that since 1972 Ι was closely inνolνed, both 
under President Nixon and P1esident Ford, 
in the Developing Nations Commission 
whose object was to examine local situations 
and the effect of the Peace Corp. For 
eighteen months Ι visited sporadically the 
deνeloping nations of the world and got to 
know the major problems of the third world. 
Ι kept up with it cont inuously and when the 
President asked me to serve Ι specifically 
asked to be send to a deνeloping nation post. 
The President was kind enough to consider 
me for Jamaica which is the linchpin of the 
Caribbean and therefor of strategic interest 
to the United States. 

-Let me get, if I may, a little more per· 
sonal. Tell me if you will about your Greek 
ancestry. Where did your parents come 
from? How did they manage to convince you 
to carry on Greek traditions, especially reli· 
gion and language? 

- My father came from the island of 
Kythira. My mother from Mylos, the 
famous island where the statue of Aphrodite 
was found. Ι was born in Manhattan which 
makes me another islander, don't you think? 
My parents haνe always kept the Greek 
traditions in our home and at church, 
traditions which both my wife and Ι have 
kept in our family. Perhaps that influence 
made me so close to church where Ι offered 
my services as far back as Ι can remember. 

- What are your affiliations if any with 
modern Greece? 

- We loνe to vacation in Greece. After all 
who does not dream of the Greek islands, the 
magnificent beaches, the divine climate, all 
the intangibles that make the charm of 
Greece? Besides we want our children to be 
exposed to the Greek ways of life. They 
have a Greek heritage and we are νery 
anxious for them to be aware of it. It is some
thing to be νery proud of and we insist that 
a lthough they are Americans they carry the 
traditions of our ancestors. 

The interview was interrupted by the Am
bassador's wίfe who came to ιeι·ι her h usband 
that he was needed by his ex colleagues. 

Estelle whom Ι have known for many 
years was exactly the person Ι needed. She 
had ι ο tell me a bout herself, her children, her 
family and social life. 

- Estelle, do Ι · remember correctly, you 
too were born in Manhattan. Where do your 
parents originate from? 

- 8oth from Peloponesus, my father 
from the rugged province of Laconia, Spar
ti to be specific, and my mother from the 
little town of Aegion, overlooking the 
Corinthian gulf. Yes Ι was born in Manhat
tan, grew up in the turmoil of this big city 
and got my Master's in political sciences at 
Columbia. Maybe, Ι too, Iike Michael, had 
an inclination for politics because Ι felt per
fectly at home among the political personal
ities that we associated in Washington. Ι 
must admit that my husband's assignement 
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to Jamaica gave me much joy and Ι hope to 
succeed in my role as an ambassador's wίfe. 

Whoever knows Estelle would not have a 
shadow of a doubt. Her energy is astonίsh
ing and so is her talent for public relations. 
Her friends ίn New York remember the 
gatherίngs a t her home. Be they social or 
political, there was always an unusual touch 
of hospίtality. It hasalways beeneverybody's 
astonishment how this young loνeiy woman 
could manage to be successfully active boιh 
ίn church and political Ιife while running a 
Iarge apartment and bringing up two loνely 
chiidren. 

-Speaking of your children, how wouid 
they fit in your new way of life? 

- Our daughter Stacey who is graduating 
shortly from hίgh school will come with us to 
Jamaίca as we shaii need her help for the 
great amount of entertaining that, we have 
been told, ίs expected from us. Althoughjust 
sixteen, Stacey is a very composed young 
lady and both her father and myself are very 
proud of her. Of course she will continue her 
studies. Our son, Michael Jr., wίll stay in 
New Υ ork to finish his high school and wίll 
νisiι us on vacations and holidays. 

More than a year has gone by sίnce that 
very friendly interview. Naturally Ι wanted 
ιο know about their life in Jamaica, their 
enjoyment or maybe their disappointments. 
Ι called Estelle. Come on over was her imme
dίate response, we'll tell you whatever you 
want to know. Of course Ι knew that the 
Sotirhos' hospitality has always been well
known among their friends. My sorrow was 
great not to be able to accepι their kind 
gesture. Instead. our interview was con
ducted ίη a very modern and mechanical 
manner - over the phone ... 

-Estelle, Ι know you are in paradi~e. Teii 
me about it. 

-Ι guess you are right, thίs is a paradise. Ι 
am so dazzled about it Ι don 't know where to 
start. 

-From the beginning, of course. Tell me 
about the island. 

-Jamaica is a stretch of 145 miles longand 
52 miles wide. The topography covers all 
kinds. From a 7,000 foot mountain that runs 
across the island called Blue Mountain, to 
the very fertile plains where all kinds of 
exotic trees and plants bloom year round, to 
the magnificent white sandy beaches. lt is aπ 
unbelievable beautiful spot. a dream land 
one could call it . .. 

- What about the Embassy? 

- The chancellery is of course. in King-
ston, the capital of the island. lt is a very 
spacious building as it has to house the great 
amount of employees that work there. BιJt 
whaι is sίmply divine is our residence. Ιι is 
situated ίη a suburb called Stonny Hill, 7 
miles away from the chancellery. and covers 
an area of 3 YS acres. There is a beautiful 
mansion, a guest house, a swimming pool. a 
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Anιbassador Sotirhos addressing α ι·on
ferenι-e of investnιent opportunitieJ· in tlιe 
Caribbean Bω·in, in Klngston, Jaιnaiω, 

last November. 

tennis court and grounds for all sorts of 
sporting activities. The whole of the com
pound is surrounded by banana trees, 
mango trees, avocado trees. Closer to the 
house there is a magnificent garden with a 
profusion of fantastic poincianas, hibiscus, 
bougainvillia, poinsetias that dazzle with 
their color and perfume . . . 

- Tell me about yourselνes. Let's start 
with the Ambassador. 

- Michael, of course, has the official post 

of representing the United States ίη 
Jamaica. This beautίful island, in case you 
don 't know (and of course Ι d id η οι knov•) is 
an independent Republic with an elected 
Prime Minister and a congress, bu t with a 
Governor appointed by· the Queen of 
England. M ichael is in close contact both 
with the Government and the opposition so 
as to know where the polit ical siιuation 
stands. He has an actίve role in ιhe life of the 
country so he has to make personal ap
pearances, deliver speeches and be \\Ι herever 
the United States must be represented. 
Besides hc has the responsibility of manag
ίng the mission, which means more than 500 
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people working for the Embassy. Together 
with their dependents, better than a 
thousand people constitute the American 
mission. Some are employees of the State 
Department, others from the · commercial 
department, the U.S. agency for inter
national development, the agricultural 
supervisers, the peace corps and so ση. ln 
addition to the Americans, there is a great 
number of foreign servίce natίonals that 
work for us. Furthermore, lets not forget the 
official visitors that arrive constantly. As an 
example, last . January more than 30 people 
from the government and the varίous agen
cies have visited Jamaica, be ίt for business 
or pleasure. lf you can imagine the arrivals 
and departures at the airport, the receptions, 
lunches or dinners given in their honor, you 
get an idea of his schedule ... And of course, 
Michael who has been all his life aπ ardent 
church goer, attends church every Sunday. 
As there are sixty churches all over the 
island, he makes it his busίness to visit every 

sίngle one even if they are located at the 
other end of the island. Most of those chur
ches are Anglican, but there is an Ethiopian 
orthodox church which is quite similar to 
our Greek orthodox, and that makes us feel 
more at home. Naturally ιο attend all these 
actiνities we travel constantly. be it by· 
plane, by helicopter, by car, by any means 
that will take us faster to our destinatίon. 

-And you Estelle, to what use have you 
put your uncontrollable energy? 

Ι heard Estelle's laugh over the phone. 

- Did you expect me to quiet down, did 
you? Ν ο, Ι still am very active, as usual. My 
two main actίvities are children (not mine, 
they are not here) and health. By children Ι 
mean organizatίons for the handίcapped. 
rehabilitation centers, correctίon homes, 
several programs and very aggressive fund 
raising. My ίnterest in the hospitals has been 
very successful. Ι haνe solίcίted from hos
pitals in the Vnited States and have obtaίned 

numeral equipment and supplίes which 
otherwise would not have been possίble to 
acquίre . Our commίttees consist of the wίγes 
of the members ofthe goνernment and of the 
dίplomatίc corps. Representίng t he VSA, I 
am usually honored wίth the pres ίdency of 
those commίttees. The fund raίsi ng is done 
locall)ι. Ι am very happ)' to ίnform )' OU ιhaι 
ιhere are more than 200 American Corpora
tions in Jamaica and they all responded 
repeatedly and very generousl)' to our soli
citing. 

-Do you find the contact with the local 
people easy and agreeable? 

- Tremendousl)' so. People in Jamaica 
have the spirit of giving. the '-~<·ill ingness ιο 
help one anoιher and their hospίtalit)' ί s 
Jegendary. With everybody ν.•e have been in 
contact, from the humble fisherman to ιhe 
Prime Minίster the)'· all, wίth no exception. 
haνe been tremendousl)' kind and obliging. 

ΊΙΙΕ 
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-And your social life? 

-Conιinuous. Entertainment gallore. 
But thank God, the State Department pro
νides us with eight serνants and with the help 
of the social secretary in the Embassy every
ιhing is taken care of smoothly. 

-Give me an example of a typical day of 
Ambassador and Mrs. Sotirhos in Jamaica. 

-:'\laιurally, ν.·e wake up at 6 Α. Μ. (She 
did η οι haνe to teiJ me ιhat. Doers attack the 
da;· at the dawn . . . ). Michael takes a swim 
and Ι play tennis. After breakfast the Am
bassador goes to work and Ι do m:~ι . .. house 
work: that is organization of the days rou
tine, consultation with the staff of the com
ing actiνities, planning menus. Dinners in 
Jamaica are sheer delight, both the planning 
and the eating. Vegetables incidentally are 
out of this world and so are their names. Μ ν 
faνorites are cho-cho and callalow. όf 
course palm salades are the non plus ultra of 
gastronomy. The sea is very generous and 
proνides us wiιh amount of daily catch, 
excellent lobsters an<;l shrimps. My husband 
comes home for luncq and very often guests 
come with him. In ιhe afternoon, both 
Michael and I haνe our separate activities, 
meetings and so forth . Sometimes invita
ιions for tea at 5 Ρ. Μ., usually a reception 
and inνariably dinner. Yes it is a hectic life 
but both Michael and Ι enjoy it fully. 

- What about your children? 

-Βοιh are at school in Massachusetts, 
our son in college, our daughter preparing 
for iι. We hoped Stacey would finish high 
school in Kingston but the system here is 
English and entirely different from our 
American educational system. 8oth child ren 
come to visit for the holidays and enjoy 
eνery minute of it. Right now they are here 
with seven of thei r friends . . . 

Superb 

-Το sum it up, the Sotirhos family is very 
happy in Jamaica, isn't so? 

-More than happy. lt is a wonderful en
riching experience, a lifestyle that Ι for one 
had never dreamed of. lt is challenging and 
yet rewarding. The country is so magnificent 

and the people so warm. As Michael once 
told a reporter: "Ι think, he said, that God let 
a little piece of Heaven get away from Him 
and it tumbled down to earth and became 
Jamaica." 

Would anybody eνer want to get away 
from Heaven? 
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Hellenίc Profίles By Thomas speiios 

LILI ΒΙΤ Α, multi-talented actress and 
writer plans to relocate from Miami tσ 
Philadelphia, where she will be the artist in
residence at Drexel U niversiιy. The Greek
born entertainer has been a success for many 
years, starring in her one-wσman shσw, 
'The Greek W σmen Thrσugh the Ages." 
Her program encapsulates all Hellenic fe
males in pσetry, song, dance and philσsσphy 
from ancient Trσy dσwn ισ modern day 
Greece. This vσlcanic entertainer presents 
excerpts frσm 'Έiektra" and "Medea" frσm 
"Sapphσ" ισ "Lysistrata." She presents ιhe 
wσrks of great Greek artists including 
Sσphσcles, Euripides, Aristσphanes, Aes
chylus, Menander and the modern Hellenes 
σf our times, Sσlomσs, Palamas, Cavafy, 
Kazantzakis and Seferis. When it comes tσ 
art and literature all Greeks walk hand in 
hand ση the highway of Hellenic creativity. 
Besides her acting and singing she is an 
accomplished author σf six bσσks of pσetry 
and two nove1s. This dynamic performer is a 
blend σf Helen of Troy, Cleopatra of the 
Nile, Sapphσ the pσetress, Hypatia the 
schσlar, Theσdσra σf Byzantium and Sσfia 
Vembσ σf mσdern times. She is the personi
ficaιiσn σf Hellenic females through the 
ages. 

* 
PAUL GEORGELOS was awarded the 
Nicholsσn Fellowship Award at North
western University for the second time. The 
recipient is pursuing a doctorial degree in 
chemical engineering at the Theological In
stitute at the university. The Nicholson En
dowment Fund supports academically 
superior students of Hellenic origin. It was 
established by Dr. Jσhn Nicholson, a med
ical doctor who has been in private practice 
for more than fifty years in Chicago. Geor
gelσs is a brilliant scholar who is destined to 
make great contributions to the field of 
chemical engineering in the future. 

* 
BASIL VYZIS, 41 , dynamic Seattle real 
estate tycoon who came from Greece some 
22 years ago with $100 in his pockeι is now 
the head of a financial empire valued at $500 
milliσn and is an acknowledged business 
leader in Ν orthwest. This supercharged en
terpreneur was born in Loutraki, Greece. He 
arrived here at age I 8 to study at Gonzaga 
University in Spokane, Washington. Hewas 
awarded an engineering degree but he 
decided to go into real estate to make the 
mega bucks, and he achieved his dream. His 
cσmpany, Vyzis and Sharkowsky own vast 
properties in Seattle and other cities in the 
northwest. Their basic business philosophy 
was to acquire prσperties that fai led and to 
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convert them into an empire of financial 
success and material profits. His monumen
tal plans include building a complex called 
Newport Corporate Center and a 20-story 
Summit Tower building. Vyzis is the chief 
negσtiator and the super mastermind in all 
his business transactiσns. He says, "Ν ο one 
can dσ as good a job as your own people." 
Indeed this simple secret is the key tσ his 
phenomenal success. Basil Vyzis is the 
"Golden Greek" of the Northwest, building 
a real estate empire with Hellenic hutzpah! 

* 
STRAT V ALAKIS of Waterford, 
Virginia, has left his White House post to 
jσin an independent agency, the Federal 
Retirement Thrift Investment Board as a 
procurement executive. He is a native born 
Bostonian and since ι 98 ι he has served as a 
procurement officer and director of con
tracts for the Reagan Administration in 
Washington. Mr. Callahan, the president 
of the Board, praised Valakis as a highly res
pected prσfessional who will be a great asset 
to the organization which was created by the 
US Congress to administer policies for the 
management of thrift savings for federal 
employees. 
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Dr. CONSTANYINE CAVARNOS, 
eminent schσlar and the authσr of mσre than 
twenty bσσks ση Greek philosσphy and 
Byzantine art, will present three lectures at 
Boston University on "The Hellenic-Christ
ian Philosσphical Tradition. " Η is talks will 
review the influence of Platσnic and Stσic 
philσsσphy on the early Church Fathers whσ 
formulated the theolσgical dogma and creed 
of the Christian faith. The Hellenization σf 
the entire Middle East was the fσundation 
upon which Saint Paul carried the message 
of the Christian religion to the masses of the 
Greco-Roman wσrld. Saint Pau1, a He1-
lenist from Tarsus, adopted many Greek 
phi1osophica1 ideals as did the 1ater Church 
Fathers. Dr. Cavarnos lectures p1ace a great 
emphasis ση this He1lenic philosσphical le
gacy. 

* 
τΙΤΟS V ANDIS, well known character 
actor who made his debut to American 
audiences in the movie "Never on Sunday" 
first appeared in person in I 965 ση Broad
way in the musica1 'Όn a Clear Day You 
Can Sea Fσrever," as a Greek shipping 
mogul. On te\evision he has appeared in a 
vast variety of ethnic ro1es on shows such as 
"The Α Team,""Topkapi" and 'Όwen Mar
shall, Counselor at Law." Vandis was born 
in Athens and studied at the prestigious 
National Theater School of Greece. He 
made his stage debut in 1934 in the play 
''Judas." His 5G-year career has spanned a 
great gamut of rσles from Mexican banditos 
to mafiσso dons, from a Greek shepherd tσ a 
shipping tycoon. During 1977-78 he con
ducted acting classes at his workshop in 
Η ollywood, where he settled back in ι 972. 

* 
MELANIE MACARONIS, classical 
pianist of extraordinary talent has perform
ed in the Boston area fσr quite some time 
with many gσlden reνiews to her credit. She 
is presently attending the U niνersity of Vir
ginia Law Schσol. Thrσugh her concerts she 
has raised more than $24,000 for the law 
library. Α brilliant artist σfthe keybσard she 
has given many benefit cσncerts throughout 
New England. Α native σf Brσσkline, Mass. 
she attended Wells1ey College and the New 
England Conservatory studying under J ohn 
Heiss. She was a\so a special student in the 
graduate school in musical compositiσn at 
Harvard U niversity. She has performed as a 
pianσ soιoist with the Greater Bostσn Yσuth 
Symphony Orchestra , the Μ.Ι.Τ. 
Symphony Orchestra and the Nashua Sym
phony Orchestra. At her schσσl the law 
librarian Larry Wenger wrσte recently tσ 
Melanie stating, "Ι cσnfess Ι regret that yσu 
will be graduating in May, and that a repeat 
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performance will not be possible." Her Alma 
Mater will neber forget Melanie Macaronis. 

CYNTHIA DEMAKES of Lynn, Mass. 
was honored with the Warner Cable WCTV-
13 Award for her work as producer of 
several programs pertaining to Greek
Americans. She produced .. Α Tribute to 
Harry Agganis" the legendary athlete and 
the "St. George Grecian Festίval" both of 
which were shown on local cable channels. 

A.s a video producer she has made many TV 
films which were very well received through
out New England. Another dynamic 
Hellenic female she has combined her two 
careers as a video producer and homemaker 
with great success. We look forward to more 
of her informative documentaries. 

* 
LEAH POULOS MUELLER, Olympic 
medalist and the only female to have been 
elected to the Ahepa Hellenic Athlete Hall of 
Fame, was recently honored by her appoint
ment as Executive Director of the United 
States International Speed Skatίng Asso
ciation, the national body for all speed 
skating athletes. Leah is also the recipίent of 
the Harry Agganis Award, named in honor 
of Agganis who was an all around athlete of 
monumental talent and achievement. Leah's 
career is also quite phenomenal. She won 2 
silver Medals in the Winter Olympics in 
Austria in 1976, and in two events at the 
Lake Placid Games. In 1974 and 1979 she 
was the World Sprint Champion. Leah is 
married and resides in Brookfield, Wiscon
sin with her family. 

TIDBITS: 
BASIL POULEDOURIS was the composer 
of the musical score for the controversial 
TV-mini series 'Άmerica" ... ARTHUR 
MANTERIS was appointed director of race 
and sports book operations for the Super 
Book at the Las V egas Hilton ... NICK ΚΑ
ΖΑΝ has written the screenplay for the 
movίe, "Αι Close Range".. . PAUL 
YEOMELAKIS of Lawrence, Mass. has 
been elected Vice President ofthe Bay Bank 
Harvard Trust Company .. . JOHN SUNU
NU the Governor ofNew Hampshire claims 
Greek ancestry from one of his grand
parents ... YANIS PIKIERIS is appearing 
with the Miami City Ballet company as a 
soloisι ... LISA ELIAKIS, a student at St. 
John's University has entered the Miss New 
York Teen USA pageant ... GREGORY 
ROZAKIS is appearing in the new Billy Dee 
Williams movie, "Love You Το Death" ... 
MICHAEL HALBOUTY is the president of 
Halbouty Energy Company in Houston, 
Texas ... ΤΗΕΟΝΙ ALDREDGE celebrat
ed creator of high fashion has designed the 
costumes for the Broadway hit "Blithe 
Spirit" ... JOHN KYRIAZIS is the director 
of Home for Contemporary Theatre & Art 
which is located in Manhattan's Tribecadis
trict ... KAREN SCOURBY is in Holly-
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Welcoming the Greek Ambassador ιο the United States, George D. Papoulias (rίghι). during 
his recent νίsίt to Temple Unίversίty is Temple Law Professor Marίna Angel. co-dίrector of 
the Law School's Summer Session in Athens. Αι lefι is Professor Epamίnondas Spilioto
pou/os, the Greek dίrector ofthe summer program in Athens, which is noιv in its lOth year. 
Ambassador Papoulias traveledfrom Washington to host α dίnner for Profe.fsor Spilίoto
pou/os, with Temp/e Presidenι Peter J. Lίacouras, on the Unίversίty's Maίn Campus in 

Phi/ade/phia. 

wood working with comedian Mel Brooks 
as a writer ... ERIC DA VIDIS is the execu
tive officer of Brown-Loveri lnc. in Ormond 
Beach, Florida ... PAUL CARAFOTES is 
starring in a new film, "Cian of the Cave 
Bear"... MANOLIS POL YMERIS the 
highly talented iconographer exhibited his 
religious paintings at the Zygos Gallery in 
New York .. . MINOS GIKAS of Porιland, 
Μ aine was honored recently by the Ahepans 
for his 25 years of dedicated service ... 
MARKELLA ΗΑ TZIANO, a mezzo-sop
rano is appearing at the Boston Opera in 
Puccini's "Madame Butterfly". .. ELL Υ 
GERACHIS of Leesburg, Virginia, has just 
published her first book, a romantic 
suspense novel entitled, 'Ένίl Masquerade" 
... DINOS CONST ANτJNIDES the noted 
violinist gave a splendid performance re
cently at the Alumnae Hall at Tufts 
University, Mass .... NICHOLAS POLLEY 
of Sundbury, Mass. has been appointed to 
the Board of Directors of the Chestnut Hill 
Bank ... THEODOREANAGNOSTARAS 
will exhibit his art works at the annual Art 
Expo in New York held at the Javits Con
vention Center ... SPIRO FOCAS will star 
in the new movie "Vendetta ". He has ap
peared in many films including, "J ewel of 
the Nile" in which he played the villain ... 
Other HELLENES IN HOLL YWOOD in
clude the foi:owing. . . Stephanie Borsos, 
Peter Bravos, Angelo Giouzelis, John Kal
las, Diamonda Golas, Chris Karamonos, 
Rita Karonis, Peter Ktestes, GeorgeToutas, 
Lambros Tiouris, T homas Trikilis, Pene
Jope Zaferiou, T ony Zerkos, Peter 
Zamagi~s. Lauren ZOganas, and Dimitri 
Vassilopoulos who plays the gigolo in 
Woody Allen's " Radio Days" . .. this ίs only 
a limited Jίsting ofHellenes in Hollywood ... 

The 2nd Volume of 
the Modern Greek 
Studίes Yearbook 

The recently published, 2nd volume ofthe 
Modern Greek Studίes Yearbook is an inter
disciplinary publication whose main objec
tive is the dissemination of scholarly infor
mation in the field of modern Greek studies. 
The field is broadly defined to include the 
social sciences and the humanities, indeed 
any body of knowledge that touches on the 
modern Greek experience. The emphasis 
will be on the last three centuries although 
topics dealing with earlier periods, the 
Byzantine and even the Classical, will be 
considered provided they relate to aspects of 
later Greek history and culture. Ι η short, the 
Yearbook should serve as a forum for an 
ongoing discussion of the "Greeks and their 
heritages," to use Arnold Toynbee's expres
sion. The discussion wίll include the Greeks 
in the "diaspora." Special attention will be 
paid to subjects dealing with Greek-Slavic 
relations or Eastern Orthodox history and 
culture in general. 

The Table of Contents, of the second 
ίssue, is suggestive ofthe nature and range of 
topics to appear in the pages of the Year
book. It is also suggestive of the inter
national scope of the publication and the 
efforts to promote a dialogue between 
scholars from different parts of the world. 

Modern Greek Studies Yearbook is pub
lished annually by the Modern Greek 
Studies program at the University of Min
nesota. Editor of the Yearbook is Professor 
Th. Stavrou. 
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Diocese of Boston Celebrates 
Seminary's 50th Anniversary 

BROOKLINE- The celebration was 
hosted h)' one of its most distinguished 
graduates, attended by hundreds of sup
porters in the region v.•here it was founded, 
highlighted by aπ address of the νaledicto
rian of its first graduating class of 1942 and 
concludcd by the loving remarks of its 
driving force for the past 30 years .,.,·ho also 
announced the name of the school's new 
president v.•ho .,.,·ill begin this vital institu
ιion 's next 50 )'cars. 

"Tonighι we remember a dreamer and 
take pride in his dream," said His Grace 
Bishop Methodios, host of the March 28th 
celebraιion. "We commemorate the centen
nial since the birth of a visionary and celeb
rate the 50th birthday of his vision. We re
member a prophetic figure who stood tall in 
his day and saw far into the future. We pay 
homage to Patriarch Athenagoras whom 
many have never met. Yet, we feel we know 
him well ... for the Bible says ' by their works 
the:y· shall be known.' Athenagoras is re
membered, respected and loved by countless 
Christians in this nation for being truly a 
charismatic leader who dared to make dif
ficult decisions ηοι necessarily popular in his 
day, but so critically important for the sur
vival of Orthodoxy in this hemisphere ... 
One might say he put Orthodoxy on the map 
in America. Βuι to insure that it would be a 
vital force in this Democracy and through
out the western hemisphere long after he 
would be gone, he established the Holy 
Cross Seminary in Pomfret, CT, to trrain 
young men called by God ιο the Priest
hood.. . Since 1942 our Seminary has 
trained dedicated men called by God to the 
Priesthood and sent them ίηιο evey nook 
and crany of this hemisphere to preach and 
teach and sanctify the faithful. Tonight, we 
celebrate our Seminary's 50th Anniversary. 
And in a very real sense it is the birthday of 
every one of its 500 graduates. Everyone of 
us was spiritually born in the Chapel, and 
classrooms, and dormitories of Holy Cross. 
We grew up here, we were nourished in her 
bosom, nurtured a love for our Church and 
the ministry of our people." 

The Governor of the Commonwealth of 
Massachusetts Μ ichael S. Dukakis, the 
Consul of Greece in Boston Christos Pana
gopoulos, and hundreds of representatiνes 
from almost every Greek Orthodox Com
munity in New England with their spiritual 
fathers, the graduates of Holy Cross, attend
ed the celebration. Those studying in both 
the undergrad uate and graduate schools 
also aιιended as guests of the Diocese of 
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By SOPHIA ΝΙΒΙ 

Boston. The faithful of the Boston Diocese 
were especially thanked by the Rev. Al
kiνiadis C. Calivas, Dean of Hellenic Col
legej Holy Cross who told them: "The multi
faceted minisιry of our School ιouches the 
life of every parish and of every parishioner 
of our Church. Holy Cross, therefore , be
longs ιο the whole Church. But it belongs to 
the parishes of New England in a special 
way. The School was born and nurtured in 
Connecticut. Ιι has grown and matured in 
Massachusetts. lts first dean was the Bishop 
of Boston. lts first ιeachers, both clergy and 
lay, came out of your parishes. Its first and 
great benefactors have come out of your 
midsι." 

Governor Michael S. Dukakis whose 
father was the School's physician for many 
years, told the over 600 guests and about I 00 
students who attended the dinner that he 
viνidly recalls νisiting with his parents the 
newly established Seminary in rural Pom
fret, CT. 'Ί was no more than fiνe years old," 
said the Goνernor but Ι still remember the 
big stately house with the beautiful urns in 
Pomfret." The Governor also recalled the 
excitement of the Greek Orthodox Com
munity when Holy Cross moved to his 
hometown, Brookline, Ma., in I 947. 

Father George Papadeas, the first Greek 
American graduate of Holy Cross to be 
ordained into the Holy Priesthood, recalled 
the humble beginnings of Holy Cross. He 

shared his and his classmate's first impres
sions upon arriνing in rural Pomfret Center, 
upon entering the School 'Ίit by a single light 
bulb," upon meeting the professors. Father 
Papadeas shared life in the Seminary during 
those years - difficult years not only for the 
Church in the New World, but the nation 
and the whole world. Hardships were oνer
come by the faith, dedication and resulting 
commaraderies which characterized the first 
students of the Seminary which, as the 
strength of our Church, has faithfully 
nourished the spiritualleaders who serνe the 
faithful in the western hemisphere. Three of 
Father Papadeas' classmates- the V. Rev. 
Ambrose Giannoukos, the Reν. Dean 
Timothy Andrews and the Rev. Constantine 
Andreou were present in the audience. 

Those gathered to celebrate the remark
able achieνement of our Church in this 
hemisphere known as 'Ήoly Cross," were 
mindful of the driνing force behind our 
Seminary. Many know him as Father Cou
couzis, as Professor Fr. Coucouzis; all know 
him as Archbishop Iakoνos. Eνen the 
members of the youngest generation present 
knew that His Eminence's continouous sup
port and love for the school has transformed 
Holy Cross from humble beginnings to an 
internationally recognized dynamic center 
of Orthodox Theological education and 
spirituality. 

The Archbishop looked into the audience 
and in their eyes he saw pride, loνe, support 

From left, Metropolitan Sίlas of New Jersey, His Eminence Archbίshop lakovos, Mr. Λ. 
Cotsidas and Bίshop Methodios at the celebration of the 50th Anniversary. 
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and enthusiasm for our Seminary. 'Ί have a 
gift tonight," said His Eminence announcing 
that His Excellency Metropolitan Silas of 
New Jersey, wίll be the President of Hellenic 
College/ Holly Cross Greek Orthodox 
School ofTheology as it begins its next fίfty 
years. 

Toastmaster for the evening was Dimit
rios Moschos, an Archdiocesan and Dio
cesan Council member and a parishioner of 
St. Spyridon Cathedral in Woscester, ΜΑ. 
Greetings were offered by the Honorable 
Chrίstos Panagopoulos and by Dr. An
gelyn Konugres-Coupounas, the νice Chair
man of the School's Board of Trustees. The 

National Anthems and Musical selections 
were presented by the Byzantine Choir 
" Romanos The Melodist" directed by the 
Rev. Nicholas Kastanas. The Dais guests 
were introduced by Diocesan Council 
member Michael Contos. 

Ma king the evening more special by their 
presence were: Metropolitan Silas, Bishop 
Gerasimos of Abydos, Bishop Demetrius of 
νresthena, Mr. Angelus Cotsidas, life mem
ber of the Board of Trustees and a bene
factor of the School and the Church, Mrs. 
Katerine Pappas, Mrs. Donnie Ferraro 
from New Υ ork, National Philoptochos 
President, Anna Kape1os of Canada, 
Second νice President of the National 

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

Το διάδοχο καί τη Φωνti του μεγάλου 
Στέλιου Καζαντζίδη 

ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΕΛΛΗ 

ΧΑΡΙΣ 

ΑΛΕΞΙΟΥ 

με ηΊν ανεπανάληπτη 

έπιτυχία: 

« Κυκλοφορώ καi 

όπλοΦορώ» . 

Θό. τοuς συνοδεύε ι τό συγκρότημα τοi) 

ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
,. ., Καί δ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΣ μέ τό βιολί του 

Philoptochos Board, Peter Kourides. lega l 
counsel ofthe Archdiocese. Mrs. Helen Sta
vara kis. President of the Dίocesan Philo
ptochos Board . 

The enthusiast ic response ιο this Celeb
ration Dinner for the Seminaσ b~· the Dio
cese of Boston was very encouraging to 
Bishop Methodios. dcscribed by the Dean of 
the School as 'Όur young and d}Ώamίc 
Bishop who cmbodics in his person and pas
toral mίnistry the best that t his institution 
stands for. " 

Bishop Methodios plans to hιι\e simi lιιr 
gatherings in t he future. 

κσ;;;"ΕIΕΕΕ ΕΗ8 
ιr .... ο 

Flair Video Leasing lnc. 
29·11 DIΠΛARS BOυLEVARD 

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

την 

ΑΛΚΥΣΤΗ 

ΠΡΩΤΟΨΆΛΤΗ 

Τόν πρώτο βιολιστή 

ΓΙΩΡΓΟ Κ()ΡΟ 

γιό μιό σειρό συναυλιών στην Άμερικη καl Καναδά όπό 3 Μαίου εως 7 'Ιουνίου '87 

'Όσοι όπό τίς μεγάλες πόλεις τής 'Αμερικής καί Καναδό ένδιαφέρονται νά όργανώσουν συναυλίες μέ τούς 

διάσημους αύτούς 'Έλληνες κ'Ο.λλιτέχνες, παρακαλούνται νά μάς τηλεφωνήσουν έγκαιρα Τηλ.: (718) 721-7990 
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Crete: Arms for the Love of Freedom 
By Professor ΑΝΤΗΟΝΥ KOCOLAS 

Edίtor's Note: On theforty-sίxth αnnίversαry 
of the bαttle ofCrete (May-June 1941), Professor 
George C. Kίrίαkopoulos, author of the best
selling book "ΤΕΝ DAYS ΤΟ DESTINY-THE 
BATTLE OF CRETE" hαs subrnίtted to us the 
following αrtίcle wrίtten by Professor Α nthony 
Koco/αs. Professor Kocolαs ( Antonίs Kokolo-

gίαnnίs) hαs α Mαsters degree ίn hίstory frorn Calί
fornία Stαte Unίversίty, α Masters degree ίn Corn
rnunίcatίon Arts frorn the Vnίversίty of the 
Ραι·ίjϊ(:. He hαs pub/ίshed rnαny artίcles on Greek 
αnd Cretαn hίstory, αnd ίs the co-αuthor of α book 
on centra/ Cα/ifornία entίt/ed: "Strearns ίn α 
Thίrstγ Land. " 

The people of Crete share numerous 
traditions, values, and common history 
which bind them together. One of the 
strengths of contemporary Greece, however, 
is its diversity. Each province of Greece has 
its own local traditions , dances and customs; 
this includes the island of Crete. 

Cretans have a reputation for being 
warmly hospitable. There are other tradi
tions which might be more difficult for an 
outsider to understand: these inhabitants of 
the land of Minos have an almost obsessive 
fondness for firearms - pistols, rifles, or 
shotguns. Additionally, at least half of 
Cretan ballads, songs, or poems revolve 
around the themes of battle, fighting, or 
hunting - even when the real message is 
something totally different. 

An examination of Cretan history since 
1200 A.D. might explain the martial orien
tation of the island's culture. Over the last 
800 years, a pervasive theme which has 
influenced the culture and "ethos" of the 
people of Crete is that of armed opposition 
to foreign conquest. This heritage, more 
than any other tradition, molded the identity 
of the Cretan people. 

Before 1204, the Cretans were content 
under the rule ofthe Greek-Christian Byzan
tine Empire. Unfortunately, in 1204, 
Western Latin soldiers brutally conquered 
and sacked the Byzantine capital of Con
stantinople in the so-called "Fourth 
Crusade." As a result of this conquest, Crete 
became a possession of νenice, the architect 
of the Fourth Crusade. 

For the most part, Venetian rule was 
detrimental to the people of Crete. lt is true 
that Venetian rule did enrich cultural life 
through indirect participation in the Renais
sance, which included producing ιhe famous 
Cretan painter 'ΈΙ Greco." However, there 
was also a darker side to V enetian rule. On 
numerous occasions, these foreigners tried 
forcibly to convert the population to Roman 
Catholicism; these efforts included the use of 
torture. During the period ofνenetian occu
pation, the Cretan people revolted 25 
different times in order to preserve their reli-
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gion and culture. By 1600, the νenetian 
oppressors gave up ιrying to convert the 
population or to conιrot the interior of the 
istand. 

Ι n the seventeenth century , a new oppres
sor appeared. After a long struggle, the Ot
toman Turks conquered Crete from the 
Venetians. By 1669, the bulk of the island 
was in Turkish hands. 

If Venetian ωte was harsh, Tιιrkish rule 
was intolerabte. τJιese Turanian conquerors 
confiscated C hristian lands, iιnposed un
bearabte ιaxes ο η non-M oslems, perpetraι
ed unspeakabte outrages against ιhe Greek 
population, a nd tried to force the Cretans to 
convert to lstaιn. 

The istand 's population defied these new 
oppressors. The people of Crete revolted 
nearly 300 times against the Turks; nine of 
these revolts were major insurrections. The 
sacrifice of Daskalogiannis in 1770, the 
martyrdom of the heroes of Arkadi in 1866, 
and the courage of ιhe successful defenders 
of Therison in 1889 are known to most 
students of Cretan history. Because of the 
constant strife on the island, international 
pressure forced the Turks to grant 
autonomy in 1898. British author Michael 
Llewellyn Smith best sιιmmarized this 
period when he wrote, 'Ί'he history of Crete 
under the Turks is the history ofher revolts. " 
When ιhe Hellenic army defeated Turkey in 
1912, Crete was altowed to join Mother 
Greece. 

From 1204 to 1912, the Cretans maintain
ed their identity, culιure, and religion by 
means of constant arnιed defiance. The 
Cretan conviction that all men should bear 
arms came into existence during this period; 
this tradition, in fact, continues to this very 
day. 

Despite their warrio r tradition, the people 
of Crete seemed very vulnerable in the 
Spring of 1941. Ι η April, the Nazi armies had 
overrun the mainland of Greece. Most 
Cretans of military age were German 
prisoners, along with nιost oftheGreek army 
in Epirus and Macedonia. More significant-

ly, however, the island's population was un
arιηed. Cretan men, who prided themselves 
on bearing weapons, had their firearms 
confiscated by the Metaxas dictatorship 
before the war. Defiance by the island's 
population, in spite of their historical tradi
tion, seemed to be an unreatistic expecta
tion. 

When the German invasion of Crete took 
place in May of I 94 I, the developments were 
to shock friend and foe alike. Hitler found 
out about the tradition of opposition to 
foreign conquest the hard way. The elite of 
the German arnιy, the Herman Goering 
Division, was slaughtered by Cretan 
civilians who used such advanced ~·eaponry 
as knives and pitchforks. Dr. G.C. Kiriako
poulos, in his excellent book Ten Days to 
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Destiny. vividly describes the resistance by 
the civilians of Crete during the invasion. 
The heading of Kiriakopoulos' 15th chapter 
summarizes it all: "With Axes, With 
Shovels, And With Their Bare Hands." 

After ten days of brutal fighting, the Ger
mans finally prevailed - only after losing 
one fourth of all their troops. The Nazis 
demonstrated their appreciation of civilian 
resistence by executing 2000 hostages during 
the first month of their occupation. 

Resistance to German occupation con
tinued in the form of guerrilla attacks; Nazi 
retaliation accelerated. Before the war was 
over, 25,000 people had their lives taken by 
Nazi exeι:ution squads. This toll was de
vastating since the population of the island 
was barely 400,000. Nevertheless, the 
attacks continued until Germany surrender
ed. The island's remaining population could 
take some solace from the fact that the last 
major pitched battle between the Germans 
and the Cretan guerrillas ended in a decisive 
German defeat. 

Today a traveller going to Cretecan enjoy 
viewing the antiquities of Knossos, the 
natural beauty ofthe island and the charm of 
its diverse villages. lf he is invited to a 
Cretan's home, he should be especially at
tentive. He will probably notice in older 
family portraits that the father and grand
father are posing with rifles and pistols. 

The heritage of past ages is still evident 
today. 

Θ 
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Lambrinos Exhibit in W ashington 

V. Lambrinos: Oil on canvaJ· (30" Χ24') 

In less than a year's time, the Zygos gal
lery in Washington, D.C. has established an 
accepted reputation among the artistic 
world of the capital. Continuous exhibits of 
the works of Greek painters attract not only 
the Greek community but a lso the inter
national set. 

Last month the Athenian painter An
gelos had a most successful showing. For the 
month of May, the owner of Zygos, flam
boyant lon Frantzeskakis, made an excep
tion. He is not exhibiting an Athenian pain
ter but a Greek-Ameriean one, the very well 
known New Υ orker Vassili Lambrinos. 

Under the gracious patronage of Mrs. 
Emily Papoulias, wife of the Ambassador of 
Greece, Η .Ε. George Papoulias, the opening 
of the exhibit ο η the first of May was a great 
artistic event in the cosmopolitan capital ... 

Lambrinos who exhibits frequently, both 
in the States and in Europe, had hi~ last 

showing in Palm Springs, California. The 
crίtίc ofthe'Όesert Sun" Mary Klifman said 
about him: "From his native Greece he has 
retained the love of the sea, its moods, its 
images. He is in love with a special sea, the 
Aegean. and says he carries it with him 
wherever he goes." And further she con
tinues: 'Ήe has a met iculous use of impres
sionistic strokes and a paradox of method 
which is one of many attributes that leads to 
Lambrino's highly individualistic style." 

The exhibit in Washington will continue 
all through the month of May. 

Γράψεtε fvα φίλο σας 
συνδρομηtή 

αtήν .. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 
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8 Σπιrι(ιΙ ·. • Φωτιa::; κ.; .. τι. 

Τό '(ραφε ίο τή~ πί.ήρου~ έμ πιστοσί>Vης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ. ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ. · (7115) 274-5100 

ZAPITI 
Αιτο DRI\Ί'\iG and FLYI~G SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΙ\' - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΠ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

I I f:πυραμtvοι δάσκαλοι όδηyήσι:ως 

σίlς παίρνοι,v άπό τό σπίτι σας . 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΕJΕ 

ΚΑΙ ΛΑΣΚΑΛ 02.. ΟΔΗΠΙΣΙ:.'ΩΣ 

Τr1ξεις άpzί ζοι,ν κάθε μήνα 

All Language 
Video Tapes 
Ή μεγαλύτερη συλλογή 

άπό έλληνικές καί άγγλικές 

βιντεοκασέττες. 

NATIONAL 
GREEK RADIO PROGRAM 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς άγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΠ καί ΘΑΛΕΙΑ 

ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σiiς κρα

τοvν συντροφιά έδώ καί πολ

λά χρόνια. 

·Εκπέμπουν τώρα άπό 

Δευτέρα εως Παρασκευή 

4-5 π.μ. καί 8:30-9:00 π .μ . 

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

ELLAS TRA VEL 
Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 

avάγκες τηλεφωνήστε μας 

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

Κανονικές πτήσεις - Τσάρτερς 
Κ ρουαζ ιέ ρε ς 

''Ζ '' REAL ΤΥ 
'Αγοραπωλησίες σπιτιών καί 

έπιχειρήσεων μέσω τοϋ 
ήλεκτρονικοϋ συστήματος 

(Computerized Multiple Listing) 

22-74 31 STREET ASTORIA, Ν. Υ. 11105 
TEL. {718) 274-5100 
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Τί γίνεται μέ τό άγαλμα τofi Τροί3μαν; 

Μέ τήν εύκαιρία τfίς συμπληρώσεως, τόν περασμένο μη να, 
40 έτών dπό τήν tξαγγελία τού Δόγματος Τρούμαν, τό όποίο 
τόσο συνέβαλε στό νά σωθη ή Έλλάς άπό τόν κομμουνισμό, 
ό Πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ κ. τζών Πλουμίδης έστειλε aτόν 
Πρωθυπουργό τής 'Ελλάδος κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου τόκα
τωτέρω τηλεγράφημα. Τό κείμενο όμιλεί άφ · έαυτού. Καί δtν 

έχει άνάγκη σχολίων. Έστά.λη τό τηλr.γράφημα στίς 3 Μαρ
τίου. Άλλά ένάμισυ μήνα άργότερα δέν είχε ί.ηφΟεί άπάηηση 
τού Πρωθυπουργού. Οϋτε καί αύτό θά σχολιάσωμε. Περιορι
ζόμαστε μόνο στό vά προσυπογράψωμc τό τηλε;.-ράφημα τοίι 
κ. Πλουμίδη, τό όποίο άκολουθεί: 

'Όn beha/f of the members ofthe ΑΗΕ
ΡΑ I would lίke to convey our concerns 
about the status of the Truman Statue. 
We luιve recent/y heard that you have 
changed your pοsίίίοn regarding the 
statue's restoratίon and would be grate
fu/ if you would clarify the govern
ment's posίtίon. 

"From our meetίng ίn January, it was 
our understandίng that repaίr plans 
were to progress rapίdly and that you 
dίd not have any objectίons to the statue 
beίng re-erected at its orίgίna/ /ocation. 
provίded that adequate security and 
proper lίghtίng could be arranged. 

"Piease reply at your earliest conve
nience of the exact date when repaίrs 
will be completed and location where 
statue wί/1 be re-erected. 
'Ίt is stί/1 our position that the statue be 
returned to ίts origίnal location and 
urge you to reconsίder your position if 
ίt has changed. " 

Η ΠΡΩΤΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Μ Ε ΙΔΙΑΠΕΡΟ ένδιαφέρον καί ίκανοποίηοη πληροφορήθηκε ή "Ομογένεια τής Νέας Ύόρκης, τήν πρωτοβουλία όμάδσς 
Έλληνσαμερικανών νά ίδρύοσυν μία Τράπεζα μέ τήν όνομασίο 
0/γmρic Banl<. Πρός τήν κατεύθυνση αύτή κινούνται r'jδη ό όμσ
γενής κ. Τόμ Θεοδώρου, πρόεδρος τού 0/γmρic Mortgage Corρ. 
μέ τούς συνεργάτες του Μάiκ Γεωργίου καί Άνδρέα Μάρκου μέ 
τήν ύποστήριξη κεφαλαιούχων. πού φιλοδοξούν νά θέσουν σύν
τομα στήν διάθεση τών όμογενών ένα καθαρώς 'Ελληνοαμερι
κανικό "/δρυμα. Γι ' αύτό, έιχαμε έκφράοει τήν εύχή πρίν ένα 
χρόνο, μετά τήν άνυποληψία οτήν όποία περιήλθε ή "Ατλαντική 
Τράπεζα, τό ίοτορικό αύτό, θυγατρικό τής Έθνικής Τραπέζης 
τής Έλλάδος ίδρυμα. Ή Τράπεζα αύτή πού ένέπνεε άλλοτε 

·έμπιοτοούνη καί ύπεοτηρίζετο όπό δλσυς τούς Έλληνοαμερι
κανούς, άναφέρεται τώρα ώς . . . PASOKA TLAN!IC μετά τήν 
άλωσή της όπό στελέχη τού κυβερνητικού κόμματος, τά όποία 
διαπνέονται άπό φαοιοτικσ-σοσιαλιστικές άρχές καί θά πρέπει, 
ύποθέτομε. νά εlναι έχθροί τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί τής 
i:λεύθερης Οίκονομίας. aτούς κόλπους τών όποίων προοδεύουν 
οί έπιχειρηματ/ες μας. 

·Η έπάνδρωοη τού Ιδρύματος σύτσύ μέ στελέχη τού ΠΑΣΟΚ 
τά όποία άκολουθσύν πολιτική μισσλλσδσξίσς καί διαιρέσεως 
τής όμογενείας, ύπσχρέωσε πολλούς όμσγενείς νά άλλάξουν 
Τράπεζα καί εlναι πολλοί περισσότεροι έκείνοι πού θά έγκατα

λείψουν τήν « "Ατλαντική» δ ταν ή ·Ομογένεια άποκτήση τήν ίδική 
της Τράπεζα. Γι ' αύτό τόν βασικό λόγο. ή νέα Τράπεζα ξεκινά μέ 
τίς καλύτερες προϋποθέσεις σ· ό, τι άφορά τήν προοπτική τής 
έπιτυχ/ας της aτόν όμογενειακό χώρο καί εύχόμαστε νά δούμε 
σύντομα τό άνοιγμα τής Olγmρic Bank. 

ΚΑΙ ΑΛΛΟ . . . ΜΑΓΑΖΑΚΙ 

ΤΟ ΠΟΣΟ οί διοικούντες τήν "Ατλαντική Τράπεζα άπεχθά 
νονται τήν έλεύθερη Οίκσνομία καί τήν Ιδιωτική πρωτοβου

λία. κστεδείχθη πρό έτους καί πλέον. όταν ίδρυσαν μέ κεφάλαια 
τής Τραπέζης τό ταξιδιωτικό ΓραφείοΑSΠR TOURS, μέ πρσφσ -

ΜΑ·Ι ·ΟΣ, 1987 

νή σκοπό, όπως πιστεύουν σί όμσγενείς ταξιδιωτικσl πράκτορες. 
νά έξοντώσουν τίς έπιχειρήσεις τους καΙ νά μονοπωλήσουν τήν 
ταξιδιωτική κίνηση πρός τήν Έλλάδα. όπως ή σοβιετική fn
tσurist. "Αναπάντητα έμειναν τά έρωτήμστά μσς (τεύχος Ά πρι 
λίσυ 1986) γιά τό ύψος τού κεφαλαίου πού διετέθη γιά τήν 
έταιρία αύτή, τής όποίας πρόεδρος έτοποθετήθη ένα μέλος τού 
διοικητικού συμβουλίου καί διευθυντής ό Γενικός Γραμματεύς 
τής Κομματικής 'Επιτροπής τού ΠΑΣΟΚ στήν Νέα Ύόρκη. 

Γιά νά όλοκληρωθή ή έξόντωση τών όμογενειακών ταξιδιω
τικών γραφείων (τά όποία τόσο συνέβαλαν στήν άνάπτυξη τσϋ 
'Ελληνικού Τ συρισμού) ή Ά τλσντική Τράπεζα άνοιξε ένα άλλο . . 
μαγαζάκι. Άνέλαβε τήν συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων. 
δουλειά μέ τήν όποία ήσχολούvτο οί όμσγενείς ταξιδιωτικσl πρά 
κτορες κατά τούς τρείς πρώτους μήνες κάθε χρόνου. όταν ή ταξι

διωτική κίνηση μηδενίζεται . . . 
·Ας μ ή μάς πού ν οί περιθωριακοί έκτελεστικοί τής Τραπέζης ότι 

καί άλλες Τράπεζες κάνουν τό ίδιο. διότι δέv θά πείσουν οu τε τό 
κοινό, ούτε έκείνους έναντίον τών όποΙων έατράφηααν. Άπα
μένει τώρα νά δούμε τί θά σσφιστούν γιά τού χρόνου οΙ κομμα
τικοί έγκάθετσι τής Άτλαντικής. ·ισως άρχiσουν ... είσαγωγές 
φέτας r'j έληών, γιά νά βσηθήση, έτσι. τό ασσισλiζον αύτό ίδρυμα. 
στήν προαγωγή τού κολλεκτιβιστικού πνεύματος καΙ τήν 
διάσωση χρεωκσπημένων συνεταιρισμών. χάριν τώv όπσίων 
άντιουντσγμστικώς κστεσχέθη ή μοναστηριακή καί άλλη άκίνη τη 
περιουσία τής Έκκλησiας τής Έλλάδος .. . 

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

κάθε είδους εκδοση. 

(212) 921-0086 

Hf\&1 
ΥΟΡΚΗ 

--------------~-----------------------
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ΤΟ ΧΙΟΥΜ ΟΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
Μιά Συλλογή του κ. ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Κυκλοφόρησε τελευταίως στήν Άθήνα καί γνωρίζει μεγάλη κυκλοφοριακή έπιτυχία, 
[να βιβλίο τοϋ πρώην ύπουργοϋ καί έκ τών στελεχών τijς Νέας Δημοκρατίας, διακεκριμέ
νου οΙκονομολόγου καί δημοσιογράφου, κ. 'Αθανασίου Κανελλοπούλου, μέ τίτλο: «Τό 
Χιοϋμορ τών Πολιτικών- ·Από τήν ·Αρχαία 'Ελλάδα ώς τήν 'Εποχή μας». ·Από τήν άκρως 
ένδιαφέρουσα αύτή εκδοση, σταχυολογοϋμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις :ιιοϋμορ 
πολιτικών προσωπικοτήτων τijς σύγ;ιρονης 'Ελλάδος. 

Γ. Παπανδρέου 

Συναντώνται σέ κάποια δεξίωση τό κα

λοκαίρι τοϋ 1960 δ Παπανδρέου μέ τόν Κα
ραμανλfi. 

-Γειά σου Κώστα τί κάνεις; 

-Κουράζομαι, Πρόεδρε . 

--Α στα, Κώστα ... η θά πεί κουράζε-
σαι. nΟλοι γι ' αύτή τήν κούραση δέν πα
λεύουμε; 

-Πρόεδρε, δέν φθάνει η κοίψαση, δέν 
φθάνουν τά προβλήματα. "Εχω καί τούς 
συνεργάτες μου, τά ξέρεις κι' έσύ, πού μέ 
ταλαιπωροϋν ... 
-Καλά, καλά ... 
-Πρόεδρε, θέλω νά μέ πιστέψης . Εlμαι 

ένας έσταυρωμένος!! 

-Κώστα άπ ' δ,τι aντιλαμβάνομαι εlσαι 
ό μοναδικός έσταυρωμένος στόν κόσμο, 
πού δέν έπιθυμεί aποκαθήλωση!! 

• • • 
Εlναι γνωστή ή φράση τοϋ Παναγιώτη 

Κανελλόπουλου σέ όμιλία του στήν 
πλατεία Κλαυθμώνος δταν ή 'Ένωση Κέν
τρου εlχε συγκεντρώσει τό 53% τοϋ Έλ
ληνικοϋ Λαοϋ: «Νά πέση ό Παπανδρέου 
καί ή Βουλή θά δώση Κυβέρνηση ... Λίγες 
μέρες μετά στά θεμέλια μιίiς καινούργιας 
πτέρυγας στό Πανεπιστήμιο της Θεσσαλο
νίκης, ένώ άποχωροϋσε ό Γ. Παπανδρέου 
άπό τόν τόπο τών θεμελίων, δ Διευθυντής 
του γραφείου του 'Ανδρέας Μοθωνιόςγλύ
στρησε καί θά έπεφτε ιiν δέν τόν συγκρα
τουσε δ 'ίδιος ό Πρωθυπουργός ένώ τοϋ 
έλεγε: 

-Παιδί μου 'Ανδρέα , οί άντίπαλοί μας 
θέλουν νά πέσω έγώ, δχι έσύ!! 

Θεμιστοκλfίς Τσάτσος 

Γνωστός γιά τήν φινέτσα καί τό ύψηλό 
πολιτιστικό του έπίπεδο δ Θεμιστοκλής 
Τσάτσος, βουλευτής καί ύπουργός πολλές 
φορές (1906-1971) κλήθηκε μιά φορά ώς 
μάρτυρας στή δίκη τfjς "·Αθηναϊκής» πού 
κατηγορείτο γιά δημοσίευση σκίτσου 
ύβριστικοϋ του τότε ύπουργου Συντονι
σμού Σ. Μαρκεζίνη . 

·Ο Πρόεδρος ρωτίi: 

-Δέν βρίσκετε δτι αύτή ή καρικατούρα 
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πού δημοσιεύθηκε εlναι ύβριστική της 

προσωπικότητας του ύπουργου; Δέν θά 
ήταν καλύτερα νά δημοσίευε τήν φωτο
γραφία του; 

-Φοβοϋμαι πώς τότε ή ένέργεια θά έθε
ωρείτο ώς πρόθεση ... έξυβρίσεως, άπάν
τησε πονη ρά ό Τσάτσος. 

'Ηλίας Τσιριμώκος 

Ό 'Ηλίας Τσιριμώκος (1907-1968), γνω
στός γιά τό πνεuμα του, έκανε τίς προγραμ
ματικές του δηλώσεις ώς Πρωθυπουργός. 

Στήν αίθουσα, βουλευτής τfjς άντιπολι
τεύσεως, διεμαρτύρετο, διέκοπτε καί παρε
νοχλοϋσε τόν όμιλητή. 

-Ξεσκονίζετε τόν θρόνο , τοϋ λέει σέ μιά 
στιγμή. 

~ Αδικα συγχύζεσθε, άπαντίi ό Τσιριμώ
κος. Τόν βρήκα καθαρό καί ξεσκονισμένο 
άπό τόν άρχηγό σας. 

Σ. ~αρκεζί νης 

Μιλοϋσε στή Βουλή ό Σ. Μαρκεζίνης, 
τότε πανίσχυρος ύπουργός τοϋ Συντονι
σμοϋ. Κάποιος τόν διακόπτει, ύπαινισσό
μενος δfjθεν σκάνδαλα μέ ρολόγια. 

'Ο Μαρκεζίνης ψύχραιμα τοϋ άπαντίi: 

-Μάλιστα . Φέραμε καί ρολόγια μέ ξυ
πνητήρια γιά νά σiiς ξυπήσωμε. 'Αλλά 
ματαίως ... 

Κ. Καραμανλfίς 
·Ο Πρωθυπουργός καί τέως Πρόεδρος τfjς 

Δημοκρατίας Κ. Καραμαναλής έχει δικό 
του Ιδ ιότυπο χιοϋμορ. 

Μιλοuσε μιά φορά στή Βουλή καί έπέ
κρινε τήν πολιτική τής άριστερίiς. Στρεφό
μενος ξαφνικά πρός τά έδρανα τοϋ ΠΑΣΟΚ 

λέει : 

-Καί δταν λέμε άριστερά, έννοοϋμε τήν 
άριστερά τfjς άριστερίiς. 

• • • 
Εlναι γνωστός περισσότερο ώς άνθρω

πος τών έργων παρά τών λόγων, πρός τούς 

όποίους αΙσθάνεται άποστροφή. 

Συνήθιζε νά λέει: 

-'Υπάρχουν ώρισμένα πράγματα, πού 
γίνονται άλλά δέν λέγονται καί ώρισμένα 
πού λέγονται, άλλά δέν γίνονται . 

~ελίνα ~ερκούρη 
Μιλοuσαν γιά ψυχανάλυση μπροστά 

στήν ήρωϊδα τοϋ «Ποτέ τήν Κυριακή» Με
λίνα Μερκούρη. 

-Στήν 'Ελλάδα, λέει, δέν έχουμε ψυχα
ναλυτές. Πρέπει νά πώ δτι oi συμπατριώ
τες μου εΙ ναι τόσο φτωχοί, πού δέν θά εlχαν 
τά μέσα νά πληρώνουν γιά νά πηγαίνουν νά 
έμπιστεύωνται τίς έννοιες τους στό γιατρό . 
Άντί ψυχαναλυτών, Εχουν καλούς φίλους 
μέ τούς όποίους φλυαροuν καί γίνονται 
καλά. 

Άθ. Τσαλδάρης 

Στέλεχος τοϋ ΠΑΣΟΚ μετά άπό μεγάλη 
όμιλία στή Βουλή, ρώτησε τόν Α. Τσαλ
δάρη ιiν ήταν πειστικός. 

«Πώς, πώς κ. ύπουργέ, πολύ πειστικός, 
παραπειστικός». 

• • • 
Σέ κάποια άπό τίς δμιλίες του δ 'Ανδρέ

ας Παπιινδρέου δτανήτανάξιωματική 'Αν
τιπολίτευση, ε[πε δτι τό ΠΑΣΟΚ εlναι 
ΧΙΟΝΟΣτΙΒΑΔΑ. 

Ό 'Αθαν. Τσαλδάρης ώς Κυβερνητικός 
'Εκπρόσωπος, άπάντησε: 

-·Η χιονοστιβάδα εΙ ναι ένα φυσικό 
φαινόμενο τό όποίο έρχεται, κατρακυλάει, 
γκρεμίζει δ,τι βρεί στό διάβα του καί στό 
τέλος λιώνει στόν ήλιο. 

Άθ. Κανελλόπουλος 
Συζήτηση στή Βουλή γιά τό νομοσχέδιο 

τής Κυβερνήσεως, πού ποινικοποιοϋσε τόν 
βιασμό μεταξύ τών συζύγων , μετά άπό τήν 
κατάργηση τής μοιχείας. 

-Αύτή η Κυβέρνηση εlναι άκατανόη
τη. ' Αποποινικοποιεί τήνγκαρσονιέρα καί 
ποινικοποιεί τήν κρεββατοκάμαρα . 

• • • 
'Εξετάζεται ή δυνατότητα άναβολής μιίiς 

έπερωτήσεως γιά τόν άπόδημο έλληνισμό. 

'Υφυπουργός άπόδημου tλληνισμοίJ: 
Συμφωνώ, άλλά δέν γνωρίζω πότε θά ελθει 
τό θέμα πρός συζήτηση . Εlχα προγραμμα
τίσει σειρά ταξειδίων. Εlμαι πολύ φορτω
μένος μέ ταξείδια. 

-Α. Κανελλόπουλος: Εlναι άλήθεια, 
κύριε ύφυπουργέ. 'Όμως δέν πρέπει νά 
ξεχνίiτε δτι ε[σθε ύφυπουργός του aπόδη
μου Έλληνισμοϋ καί όχι ό .. . ιiπόδημος 
·Ελληνισμός. 

"NEW YORK" 



~Ωνάσειο Κέντρο eΕλληνικών Σπουδών 
ΣΤΟ NEW YORK UNIVERSITY 

Μιά άναμνηστική φωτογραφία άπό τήν ώραία τελετή. Άπό άριστερά, 
ό κ. Νικ. Κοκκίνης, άντιπρόεδρος τοϋ Ίδρύματος 'Ωνάση, ό κ. 'Α
θανάσιος Τσαλδάρης Γεν. Γραμματεύς το_ϋ Κόμματος τής Νέας Δη
μοκρατίας, ό Γερουσιαστής Πώλ Σαρμπάνης, ό πρεσβευτής Ίωάν
νης Γεωργάκης, άντιπρόεδρος τοϋ Ίδρύματος 'Ωνάση, ό Γραμμα
τεύς τοϋ ίδιου 'Ιδρύματος κ. Στυλιανός Παπαδημητρfου, ό Πρόεδρος 
τοϋ Πανεπιστημίου Νέας Ύόρκης Δρ. Τζών Μπραδήμας, ό ύπουρ-

γός Έξωτερικών κ. τζώρτζ Σούλ τζ, ό Ταμίας τοϋ 'Ιδρύματος 'Ω
νάση κ. 'Απόστολος Ζαμπέλας, ό 'Αρχιεπίσκοπος κ. 'Ιάκωβος, ό 
Βοηθός Γραμματεύς τοv Ίδρύματος 'Ωνάση κ. Πώλ Ίωαννίδης, ή 
σύζυγος του ΝΕλληνος Πρωθυπουργοί! κ. Μαργαρίτα Παπανδρέου, 
ό κ. Λώρενς Πς πρόεδρος τοϋ Διοικ. Συμβουλίου τοϋ Πανεπιστη
μίου Ν. Υ. καί ό Κυβερνήτης Μασσαχουσέτης κ. Μιχαήλ Δουκάκης. 

Δωρεά 15 έκατ. δολλαρίων πρός τό New 
York Uniνersity από τό κοινωφελές'ίδρυμα 
«'Αλέξανδρος Σ. 'Ωνάσης» γιά τήν'ίδρυση 
τοϋ · Ωνάσειου Κέντρου 'Ελληνικών Σπου
δών στό N.Y.U., άνεκοινώθη στίς 30 Μαρ
τίου από τόν Δρα Τζών Μπραδήμα, Πρό
εδρο του Πανεπιστημίου, σέ ακαδημαϊκή 
σύνοδο στή Βιβλιοθήκη Μπόμπστ του Πα
νεπιστημίου. 

'Όπως εlπε ό κ. Μπραδήμας, ή δωρεά 
ε{ ναι ή μεγαλύτερη πού εχει ποτέ δοθεί στό 
Πανεπιστήμιο καί αποτελεί τήν πρώτη ση
μαντική προσφορά τοϋ 'Ιδρύματος 'Ω
νάση πρός εκπαιδευτικό 'ίδρυμα στίς ΗΠΑ. 

Μεταξύ τών όμιλητών στήν τελετή ήταν 
ό ύπουργός 'Εξωτερικών τών ΗΠΑ Τζώρτζ 
Σούλτζ, ό αντιπρόεδρος τοϋ 'Ιδρύματος 
'Ωνάση πρέσβυς Ίωάννης Γεωργάκης, ή 
κ. Μαργαρίτα Παπανδρέου, σύζυγος τοϋ 
Πρωθυπουργοϋ της Έλλάδος, ό Γερουσι
αστής Πώλ Σαρμπάνης τοu Μαίρυλαντ, δ 
Κυβερνήτης Μασσαχουσέττης Μάϊκλ 
Δουκάκης , ό Σεβ. 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκω
βος , ό κ. Λώρενς Α . ης, πρόεδρος της Έ
πιτροπης Έφόρων του Πανεπιστημίου, 
καί ό Δρ. Λ. Τζέϊ Όλίβα , Πρύτανις καί Έ-
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κτελεστικός 'Αντιπρόεδρος τοϋ Πανεπι
στημίου. 

«Αύτή ή λαμπρή καί άνεπανάληπτη δω
ρεά θά δώσει τή δυνατότητα στό Νιού 
Γιόρκ Γιουνιβέρσιτυ νά προσφέρει μαθή
ματα καί νά προωθήσει τήν έπιστημονική 
ενασχόληση μέ τρόπο πού νά καλύπτουν 
όλόκληρη τή διάρκεια της l;λληνικης ίστο
ρίας- από τήν πιό αρχαία έποχή μέχρι τά 
βυζαντινά χρόνια καί φτάνοντας μέχρι τίς 
μέρες μας», ε{πε ό Δρ. Μπραδήμας σέ συ
νέντευξη τύπου πρίν από τήν έπίσημη α
καδημαϊκή σύνοδο. 

Ή δωρεά τοϋ 'Ιδρύματος 'Ωνάση θά 
χρησιμοποιηθεί γιά τούς έξης σκοπούς , 
δπως έξήγησε ό Δρ. Μπραδήμας: 

- Τήν άγορά, άνακαίνιση καί διατή
ρηση ένός κτιρίου στήν διεύθυνση 58 West 
lOth Street, κοντά στό κτιριακό συγκρό
τημα τοϋ Πανεπιστημίου στήν Ούάσιγ
κτων Σκουαίρ. Κατασκευασμένο τό 1830, 
αύτό τό ίστορικό κτίριο θά άποτελέσει τήν 
tδρα του Ώνάσειου Κέντρου καί θά στε
γάσει βιβλιοθήκη, αίθουσες συσκέψεων 
καί συναντήσεων, σπουδαστήρια καί 
γραφεία καθηγητών καί διοικητικού 

Courtesy NYU/Phil Berkum photo 

προσωπικοϋ. 

- Τήν προικοδότηση tξη Ώνάσειων 
Καθηγητικών 'Εδρών, πού θά στελεχω
θοϋν από 5 διακεκριμένους νεώτερους καί 
αρχαιότερους καθηγητές, καθώς καί άπό 

ενα έπισκέπτη καθηγητή . Οί Ώνάσειοι κα
θηγητές θά εχουν παράλληλη τοποθέτηση 
τόσο στό Κέντρο δσο καί σέ αντίστοιχα μέ 
τήν ε{δικότητά τους τμήματα Σχολης Κα
λών Τεχνών καί 'Επιστημών. 

- 'Υποτροφίες καί έπιχορηγήσεις πού 
θά προετοιμάσουν τήν έπόμενη γενιά εί

δικών σέ έλληνικές σπουδές. 

- Τήν άπόκτηση βιβλίων καί iiλλων 
κατάλληλων ύλικών γιά τήν βιβλιοθήκη. 

-'Ένα πρόγραμμα πολιτιστικών έκδη
λώσεων πού θά περιλαμβάνει κονσέρτα, 
διαλέξεις, ποίηση καί θεατρικές αναγνώ
σεις, ταινίες, εΙκαστικές έκθέσεις καί πα
ρόμοιες έκδηλώσεις καί θά φέρνει ενα 
πλατύ κοινό σέ έπαφή μέ τήν πολιτιστική 
παράδοση της 'Ελλάδος. 

Μιλώντας γιά τό 'Ίδρυμα, ό πρέσβυς κ . 
Γεωργάκης, εlπε : «'Η γνωστή λαμπρή α
καδημαϊκή επίδοση τοϋ Ν.Υ . Γιουνιβέρ-
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σιτυ, ή εύαισθησία καί ή γνώση του Τζών 
Μπραδήμα γιά τήν έλληνική ίστορία καί 
τόν πολιτισμό, δ δυναμισμός του ώς ήγέτη 
καί ή μακρά ένασχόληση του Πανεπιστη
μίου αύτου μέ τίς διεθνείς σπουδές άποτε
λουν διαβεβαίωση γιά τό ~Ιδρυμα δτι δ 
στόχος του γιά τήν διάδοση τής εύρύτητας 
τής έλληνικfjς παρουσίας παγκόσμια θά 
έπι τευt:θεί». 

«'Εξαιρετικής σημασίας γιά τό Ν ιού 
Γιόρκ Γιουνιβέρσιτυ εlναι ή ένίσχυση έκ 
μέρους του 'Ιδρύματος γιά τήν δημιουργία 
6 καθηγητικων θέσεων στίς tλληνικές 
σπουδές», ε{πε δ Δρ. Μπραδήμας. «Τό γε

γονός δτι θά προστεθουν στούς καθηγητές 
του Πανεπιστημίου μας 6 διακεκριμένοι 
έπιστήμονες στόν τομέα αύτό θά ~χει ώς 
άποτέλεσμα ενα έπίλεκτο άκαδημαϊκό πρό
γραμμα έλληνικων σπουδων πού θά μπορεί 
νά παραβληθεί μέ τά ίσχυρά 
προγράμματά μας γαλλικων, ίσπανικων, 
ίταλικών, γερμανικων, έβραϊκών καί ίου
δαϊκων καί μεσανατολικων σπουδων», 
πρόσθεσε δ Δρ. Μπραδήμας. 

Τό Κοινωφελές 'Ίδρυμα "'Αλέξανδρος 
Σ. Ώνάσης», Πρόεδρος του δποίου εlναι ή 
Χριστίνα Ώνάση, ίδρύθηκε τό 1975 σύμ-

φωνα μέ τήν διαθήκη του έκλιπόντος . Αρι
στοτέλη Ώνάση πρός τιμήν της μνήνης 
του μόνου του γιου, ·Αλέξανδρου, πού πέ

θανε σέ ήλικία 23 έτων. Τό 'Ίδρυμα άρχισε 
νά λειτουργεί τό 1980. Μεταξύ τών κυριω
τέρων δραστηριοτήτων του εlναι ο{ έξής: 

-'Η έτήσια άπονομή 3 σημαντικών διε
θνων βραβείων έμπνευσμένων άπό τίς άν
θρώπινες άξίες πού βρίσκονται στήν 
καρδιά τής έλληνικής φιλοσοφικfjς σκέ
ψης καί πολιτισμου. 

-'Υ ποτροφίες σέ μεταπτυχιακούς "Ελ
ληνες φοιτητές καί νέους έπιστήμονες γιά 
άνώτερες σπουδές καί ~ρευνα στήν 'Ελ
λάδα καί τό έξωτερικό. 

-Χορηγήσεις πρός όφελος της δημό
σιας ύγείας καί πρόνοιας, καθώς καί σέ πο
λιτιστικά προγράμματα στήν 'Ελλάδα καί 
σέ άλλες χωρες. 

Ό Δρ. Μπραδήμας, Πρόεδρος του Νιοϋ 
Γιόρκ Γιουνιβέρσιτυ άπό τό 1981, εlναι 
πρώην κοινοβουλευτικός ήγέτης του πλει
οψηφουντος κόμματος (Majority Whip) 
στή Βουλή των 'Αντιπροσώπων των ΗΠΑ 
καί εχει διατελέσει μέλος του Κογκρέσσου 
γιά 22 χρόνια. Ύπηρξε δ πρωτος γηγενής 
'Αμερικανός έλληνικfίς καταγωγής δ 

δποίος έξελέγη στό Κογκρέσσο , όπου εlχε 
τήν κοινοβουλευτική εύθύνη τής σύντα
ξης πολλών άπό τά κυριώτερα νομοσχέδια 
σχετικά μέ τήν πρωτοβάθμια καί δευτερο
βάθμια εκπαίδευση, τήν άνώτατη παιδεία 
καί τήν όμοσπονδιακή ένίσχυση πρός τίς 
τέχνες καί τίς άνθρωπιστικές σπουδές, τίς 
βιβλιοθfiκες καί τά μουσεία. 

"Οταν τό 1981 άνέλαβε τήν προεδρία του 
Ν.Υ. Γιουνιβέρσιτυ , του μεγαλύτερου ίδι
ωτικοϋ Πανεπιστημίου στίς ΗΠΑ, ό Δρ. 
Μπραδήμας εθεσε τό αϊ τη μα μιίiς ένισχυ
μένης εμφασης στίς διεθνείς σπουδές, δ πως 
π.χ. συμβαίνει μέ τήν δημιουργία τοϋ Ώ
νάσειου Κέντρου 'Ελληνικών Σπουδών 
στό N.Y.U. ~ Αλλα σημαντικά διεθνή προ
γράμματα πού εlχαν τήν aπαρχή τους ύπό 
τήν ήγεσία του Δρος Μπραδήμα περιλαμ

βάνουν: τήν δημιουργία της καθηγητικής 
ί\δρας Βασιλέως Χουάν Κάρλος Α ' γιά τήν 
ίσπανική κουλτούρα καί πολιτισμό, τήν 
ίδρυση τοϋ μεγαλύτερου στίς ΗΠΑ τμή
ματος έβραϊκών καί ίουδαϊκων σπουδών 
στήν Σχολή Τεχνων καί Έπιστημων καί 
τήν δημιουργία ένός Κέντρου Έπιχειρη
ματικων καί Οίκονομικων Σπουδων Ία
πωνίας- ΗΠΑ στήν Μεταπτυχιακή Σχολή 
Διοίκησης 'Επιχειρήσεων. 

Rtduceι tJιe Prkt of tlιe Polyιlot (l'M) to S195.oo• 

Now, your personal computer wlll dlsplay 
and pήnt Greek and English with a simple 

Έπισκεφθfίτε τό νέο μας σαλόνι 

στήν διεύθυνση 

keystroke. 
• Νο wiring needed 
• &sy installation, just plug-in α chip or α display card 
• ΑΙ/ ΙΒΜ PC/XT/AT and true compatibles supported 
• Use popular off-the-shelf software 

(MultiMate, 1-2-3, dBase) 
• Most popular dot matrix printers supported 
• Technical support 
• lmmediate shipment 

Pleasc send me more information 
Name: .• ... • ... .. ........... . •... . ... . . . .. • ... . . . 

Address: . ...... . . . .. .. .. ... . .. . ...... . .... . . . . .. . 

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

ΙΒΜ PC. ...... ΧΤ ...... Monographίcs ..... EGA ..... 

Pήnter type: ••.. • ... .. •.. • . Mode) . . ... • ... •• .•..•. 

Mail to NEOSOFτ, Inc. Suite 621 
24-16 Steinway Sιreeι, L/C, ΝΥ 11103 

• Jor tlιe Clιlp optioιι,· $295.00 Jor tM Ctud option. 

L-------~---------------l 
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30-19 Steinway Street, Astoria 
(718) 274-6161 

καί άπολαύσετε μιάν έμπειρία 

πού δέν έχετε δοκιμάσει ποτέ πρί ν 

SPRING HΛIR FΛSHION SPECIΛLS 

$4.00 OFF OUR 
WASH CUT AND BLOW 

OUR $50.00 PERM. 
NOW $34.95 

HILΠES REG. $65.00 
NOW $45 

CELLOPHANE REG. $25 
NOW $15.00 

OUR $65.00 PERM 
NOW $49.95 

Manίcure & Pedίcure 
$15.00 

OUR OTHER LOCAτiONS 
156-28 NORTHERN BLVD., FLUSHING (718) 539.0304 
74-14 37th AVE., JAKSON HEIGHTS (7 18) 779-3030 
29- 17 DJτMARS BLVD., ASTORIA (718) 726-4477 
124 EAST 57th STREEτ, ΜΑΝΗΑΠΑΝ (212) 75 1-8767 
23-61 BROADWAY, ASTORIA (718) 726-1374 
3717 NORSTAND AVENUE, BROOKLYN (718) 934-3332 
63-44 108th S'rREEτ, FOREST HILLS (718) 459-2649 
121-19 LIBERτv AVENUE, RICHMONT HILL (718) 641-5824 
71 -33 KISSENA BLVD., FLUSHING (718) 591-5888 
41-37 KISSENA BLVD., FLUSHING (717) 886-1009 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 

Καί τό άνθελληνικό άρθρο τής 'Εγκυκλοπαίδειας του Χάρβαρντ 

Τοϋ ΚαθηγητοιJ Ε.Λ. Μπουροδήμου- Rutgers University, 
· Αντεπιστέλλοντος Μέλους της ·Ακαδημίας 'Αθηνών 

«τίνος καί πηλfκης δεί τιμής dζιοϋσθε Μακεδόνας, ol τον 
πλείω τοϋ βίου χρόνον ού παύονται διαγωνιζόμενοι πρός τούς 
βαρβάρους ίnι'έρ τώv 'Ελλήνων άσφαλείας, δ τι γap αlεi πότ · ιϊν 
μεγάλοις ήν κινδύνοις τd κατd τοiχ; ffΕλληνας, εΙμή Μακεδό
νας είχομεν πρόφpαγμα καi τdς τών παpd τούτοις Βα(Jιλέων 
φιλοτιμίας, τΙς ού γιγνώσκει;» 

Πολύβιος, Ίστορία /Χ 35, 2. 

Ή Μακεδονία, ό προμαχών τfjς 'Ελλάδος, τό «πρόφραγμα .. 
κατά τών βαρβάρων, ή έστία 'Ελληνικής δημιουργικής τέχνης 
καί ίστορίας, ή παρουσία ήθους καί Πνεύματος Έλληνικου χι
λιάδες χρόνια άπειλείται σήμερα. 

·Η άπειλή δέν ε{ ναι τήν όSρα αύτή στρατιωτική . Ε{ ναι ένός 
ι'iλλου «είδους" έμπράγματη άπειλή, καρπός μιdς άσυστόλου 
χαλκεύσεως μυρίων ψευδών καί του μεγάλου Ψεύδους, δτι ύπάρ
χει «Μακεδονικόν ·Εθνος» καί «Μακεδονική Γλώσσα». Πρό

κειται γιά μιά έσκεμμένη διαστροφή τfjς ίστορικfjς άλήθειας, μιά 
ύπονόμευση τής ίστορικής έπιστήμης πού εχει ώς ϋπατον στόχον 
τήν «aλωσιν ψυχών · καί πνευμάτων» στήν παγκόσμιο σκηνή μέ 
τήν καθιέρωση «iστορικών" τίτλων ψεύδους. Καί έδώ χρειάζεται 
έπιστράτευση δλων τών 'Ελλήνων σ ' δλα τά μήκη καί πλάτη τής 
Γi\ς γιά τήν άποτροπή τών σχεδίων τοu έπιχειρουμένου έγκλή
ματος κατά τής 'Ελλάδος. 

Οί Γιουγκοσλάβοι κομμουνιστές καί κομισσάριοι τών Σκο
πίων - μέ ο{κονομική ένίσχυση τοϋ κόμματος μεγέθους δεκά
δων έκατομμυρίων δολλαρίων - διαπράττουν σήμερα διπλή 
μορφή " 'Ύβρεως»: πρός τήν ιστορική άλήθεια καί πρός τόν πο
λιτισμό: 'Ό,τι μόνο ό Ναζισμός «διενοήθη .. καί t:πραξε, πρίν t:ρθει 
ή τραγική κάθαρση .. 
Ό λόγος τοϋ μηνύματός μας εlναι σάλπισμα έθνικου προσ

κλητηρίου εύθύνης δλων μας, χρέους δλων των 'Ελλήνων όπου
δήποτε τής Γής - των πρώτων καί τών εσχατων - πρός τήν 
·Ελληνική Μακεδονία - «τών τεσσάρων χιλιάδων χρόνων 
έλληνικής ίστορίας καί πολιτισμου .. - καί πρός τήν άλήθεια. 
'Ιδού τά άμείλικτα έρωτήματα, ίδού τά γεγονότα πού ζοί>με, πού 
άγωνιουμε στήν . Αμερική, έμείς oi άπόδημοι- πού •δέν φύγα· 
με" ποτέ άπ ' τήν 'Ελλάδα .. - έμείς οί "Ελληνες δάσκαλοι σέ 
πανεπιστημιακά κέντρα καί έργαστήρια τfίς μεγάλης · Αμερι
κανικfίς Δημοκρατίας, όπου γαλβανίζεται σήμερα ή παγκόσμια 
κοινή γνώμη , όπου σφυρηλατείται ή πολιτική καί γεωπολιτική 
«θέση .. τfjς σύγχρονης «δυναμικi'jς» καί τfjς {σορροπίας δυνά
μεων Δύσεως καί 'Α νατολi'jς. ·Η έδω παράθεση των γεγονότων 
πρέπε ι νά άποτελέσει έγερτήριο σάλπισμα ψυχών καί πνευμά
των στόν 'Ελληνικό χώρο, τών γυναικών καί άνδρών τfjς 
πατρίδος, δπως τό 40, καί νά άφυπνίζει τούς πάντες (κυβερνών-
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τες καί κυβερνωμένους) άπό τόν άπαράδεκτο έφησυχασμό καί 
τόν λήθαργο ώρισμένων συνειδήσεων του τόπου. 'Ιδού τά κεί
μενα, iδού τά γεγονότα: 

Πρώτον. Ή μεγάλη έγκυκλοπαίδεια τοϋ HARV ARD, του με
γάλου - τοϋ μεγαλυτέρου ίσως Πανεπιστημίου τfjς 'Αμερικfjς 
καί του κόσμου - έδημοσίευσε τό 1980 στό κεφάλαιο ETHNIC 
GROUPS δοκίμιο μέ τίτλο «Μακεδόνες» (Macedonians). 'Επι
χειρείται έκεί ή ιστορική καταξίωση καί ή «θέση» τών Μακε
δόνων πού άνήκαν δήθεν στό «Μακεδονικό · Εθνος», πού δέν 
ήσαν ·Ελληνες! Ή συγγραφή καί ή δημοσίευση του ψευδο
λόγου κειμένου, ή κατάφωρη διαστροφή ιστορικών δεδομένων, 
ή άνίερη παραπληροφόρηση πρέπει νά άνατραπεί χωρίς καθυ
στέρηση. 

Εlναι άνάγκη άμεση, άνάγκη έθνική νά άποκατασταθεί ή 
ιστορική άλήθεια .. Η υιοθέτηση τών θέσεων των ύπονομευτών, 
των μισθάρνων όργάνων τών κομισσαρίων τών Σκοπίων, ή δια
στροφή καί ή παραπλάνηση άπό τήν έγκυκλοπαίδεια του HAR
V ARD εΙ ναι πράξη έχθρική κατά τijς ·Ελλάδος, κατά τi'jς • Ελλη
νικi'jς Μακεδονίας. Ή ύψηλή καί μεγάλη παράδοση καί έπιρ
ροή τοί> Πανεπιστημίου HARV ARD καί των κειμένων πού φέ
ρουν τό όνομά του εlναι μιά γιγαντιαία δύναμη αύθεντίας σέ 

, παγκόσμια κλίμακα πού κανείς δέν μπορεί εύκολα νά άντικρού
σει. Ή έθνική ζημιά άπό τό κείμενο αύτό τό άνθελληνικό εlναι 
άνυπολόγιστη. ΗΟ,τι «γράφει» ή «ύποστηρίζει» τό HARV ARD 
γίνεται «ίστορία" πνευματική καί «έπιστήμηο•. 

Ζοϋμε έμείς - οί ·Απόδημοι ΗΕλληνες- τή φρικίαση καί 
τήν καίρια άπειλή των έλληνικών θέσεων καί της πίστεως καί 
ζωης τfjς 'Ελληνικής Μακεδονίας άπό τίς «προοπτικές» καί 
«συμπεράσματα» πού θά βγάλει δ άπληροφόρητος άναγνώστης 
τοϋ κt:ψένου αύτοϋ. ΕΙ ναι σάν πυρκαϊά τά ψεύδη των, Σκοπίων 
«υιοθετημένα» άπό τό HARV ARD, πυρκαϊά πού άπλώνεται σέ 
κάμπο ξερό τό καλοκαίρι. Εlναι ή υίοθέτηση των ψευδών τών 
Σκοπίων, πού άρχίζουν άπό τήν 'Εγκυκλοπαίδεια του HAR
V ARD καί συνεχίζονται άπό άφελείς, άνιστόρητους - άκόμη 
καί έπιστήμονες καλοπροαίρετους ή μή , τέλος άπό πράκτορες 
των κομισσαρίων του γιουγκοσλαβικοϋ κομμουνιστικοϋ κόμ
ματος- πού δέν εlναι γιουγκοσλάβοι, άλλά πολίτες τών ΗΠΑ, 
Καναδά, Αύστραλίας καί Εύρώπης. ΗΟλοι παίζουν τό παιχνίδι 
πού εχουν στήσει τόσο καλά ο{ κομισσάριοι των Σκοπίων κάτω 
άπό τήν άκαταμάχητη άσπίδα καί ρήση πού δέν «έπιδέχεται» άμ

φιβολία ή έπιφύλαξη: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 
ΤΟΥ HARVARD. Οί μέχρι σήμεραάγωνες καί διαμαρτυρίες τοϋ 
κ. Χρήστου Σπύρου, έπιφανοϋς πολιτευτοϋ καί βουλευτοί> τi'jς 
Πολιτείας New Hampshire, ή έπιστημονική λεπτομερειακή άντί-
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κρυυση τώ1· ψευδών άπό τόν Ν . Μάρτη, μέ τήν έπιστολή του πρός 
τόν Πρόεδρο τοu HARVARD, Dr. Bok, οί διαμαρτυρίες τής Ά 
καδημίας ' Αθηνών τής 23ης 'Ιουλίου 1983 κ:αί ή πρόσφατη 
(Μάρτιος 1977) - αύστηρή καί πυκνή σέ νόημα έπιστολή -τοίι 
καθηyητοϋ καί τέως Προέδρου τής 'Ακαδημίας κ:. Κωνσταντί
νου Τρυπάνη πρός τόν έκδότην τής Έγκυκ:λοπαιδείας τοίι HAR
V ARD καθ. S. Thernstrom έπί τοϋ θέματος, τέλος οί άγώνες τής 
μεγάλης Παμμακεδονικής 'Ένωσης 'Αμερικής δέν tφεραν ώς 
τώρα ούσιαστικά aποτελέσματα. Χρειάζεται άλλη στρατηγική 
κ:αί τακτική άπό πλευράς ·Ελληνικής yιά τήν άνατροπή τοίι άν
θελλ ηνικοϋ δοκιμίου τοϋ HARV ARD. 

Δεύτερον. Ή Κυβέρνηση τής Αύστραλίας εχει ύποyράψει 
συμφωνία μέ τήν Κυβέρνηση τής Γιουγκοσλαβίας βάσει τής 
όποίας εχει καθιερωθεί σήμερα ή διδασκαλία τής πλαστής 
•· Μακεδονικής Γλώσσας" στήν Αύστραλία. 'Ασφαλής καί ύπεύ
θυνη πηγή τοϋ ' Ελληνικοί! Γενικοu Προξενείου μας στήν Νέα 
'Υόρκη μέ έπληροφόρησε στά τέλη Φεβρουαρίου 1987 πώς aπε
τράπησαν τήν ϋστατη rορα καί χάρη στίς ένέργειες 'Ελλήνων 
καθηγητών τών Πανεπιστημίων δυό πρόσφατες προσπάθειες 
είσαyωyής τής «Μακεδονικής Γλώσσας" σέ Πανεπιστήμια τοu 
Καναδά (τoronto Uniνersity , Μάϊος 1986) κ:αί στό Πολιτειακό 
Πανεπιστήμιο τής Πολιτείας Connecticut τόν Δεκέμβριο τοu 
1986. ' Ανάλογα συμβάντα καί παραδείγματα ύπάρχουν πάρα 
πολλά σ' άλλες Πολιτείες τής 'Αμερικής - Καναδά - Αύστρα
ί. ίας . . Ως πότε ομως θά εΙ ναι δυνατή ή άνάσχεση της πλημμυ
ρίδας τής κομμουνιστικής ψευδολογίας καί προπαγάνδας τών 
Σκοπιανών χωρίς λυσιτελές πρόγραμμα άπό 'Ελληνικής πλευ
ράς, δταν μάλιστα έκεiνοι στηρίζουν τήν «έπίθεσή>• τους στά έκα
τομμύρια δολλαρίων (καί δηναρίων!); Πότε θά άφυπνισθή τό 'Ελ
ληνικό Κράτος; Καί πότε θά στέρξει ή 'Ελληνική Κυβέρνηση (ή 
οποια Κυβέρνηση) νά συμπαρασταθεί fιθικά καί οΙκονομικά στήν 
προσπάθεια καί στόν άγώνα τών άρμοδίων ύπηρεσιών έφόσον δέν 
άvαλαμβάνει «έπίσημη .. θέση καί άγώνα συστηματικό στόν 
τομέα τής έξωτερικής πολιτικής πρός τό παρόν; ~Ας προστεθή 
έδώ οτι στόν Καναδά (καί 'Αμερική) σέ βιβλία μαθητών στοιχει
ώδους καί μέσης έκπαιδείισεως ύπάρχει τό έρώτημα: «Εlσθε Κα
ναδός;» «Εlσθε Μακεδών;» Έξ άπαλών όνίιχ_ων ή προσπάθεια 
προσηλυτισμοϋ καί «άλώσεως τών ψυχ_ών», Ό νοών νοείται! 

Τρίτον. Ή κατασκευή καί ή καθιέρωση τό 1945 άπό τά Σκό
πια - μέ ίιπηρεσιακή διαταγή - ένός προφορικοu σλαβικοί! 
ίδιώματος σέ «Μακεδονική γλώσσα .. , πού θά στηρίζει τό νέο 
ψεύτικο καί πλαστό «Μακεδονικό ~Εθνος» ήταν μιά χειρονομία 
aπάτης καί θράσους. Ή Σοβιετική εγκυκλοπαίδεια τοϋ 1984 
(τόμος 20, σ . 536) γράφει πώς ... . τό iδίωμααύτό ήτανί:νασύνολο 
προφορικών λέξεων (Α tota1 of ora1 words) χωρίς συλλαβή, (καί 
συλλαβισμό), χωρίς σύνταξη (γραμματική κ:αί συντακτικό) .. 
δ,τι συvιστοϋν τά καίρια καί κύρια χαρακτηριστικά μιάς 

γλώσσης. Έπί τοϋ θέματος αύτοϋ ό κορυφαίος Ίταλός γλωσ
σολόγος V. Pisani εγραψε τό 1952 .. . . πώς ή Μακεδονικn γλώσσα 

εlναι δημιούργημα πολιτικfjς άρχfjς (Political Oήgin) κ:αί ρίζας 
(Περιοδικό "Paedeia" τομ. 12 σελ. 250). Καί εlναι τοuτο άληθές. 
« .. Γιατί ή γλώσσα εΙ ναι ζωή καί άλήθεια ζωfjς», («Νέα Ύ όρκ:ηο• 
Φεβρουάριος ι 987). Καί δέν κατασκευάζεται μέ πλαστές συντα
γές τής ίδεολογίας κ:αί όδηγίες τοίι κόμματος. ·Η έσπεράντο μ' 
δλες τίς έπιστημονικές «θέσεις» κ:αί «άλχημείες» δέν έπέζησε 
κ:αί δέν εγι ν ε ποτέ γλώσσα. Η Ο σο κι . άν ή προσπάθεια τών Σκο
πιανών φαίνεται έπιστημονικ:ά άστήριχτη κ:αί καταγέλαστη 
στούς λίγους φωτισμένους κ:αί τιμίους έπιστήμονες καί είδικούς, 
δέν παύει νά κάνει «προόδους» «άποδοχής» κ:αί «Παραδο-χ.iiς» 

άπό πολλούς μ ή είδικ:ούς, πού μποροϋν νά συγκ:ινοϋνται άπό τόν 
· μίιθο τfjς «Καταπιέσεως» δήθεν τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων 

Γ ιό όλες τίς ταξιδιωτικές σας όνάyκες 

29-11 DITMARS 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 'Αμερικής 
καί όλο τόν κόσμο 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 

ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 XPONJA 

Maximum discounιs specialίzίng ίn 
mulιifamί/y and aparιmenι building 

window rep/acemenιs. J.M. LIFE Corporation 
since 1968 
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Κατασκευάζουμε καί τοποθετοϋμε παράθυρα 
Thermo placement windows 

Buildings 
• Α thermo insυlιted window 
υηίt thιt sa νes υp to 30% off 
yoυr heιt Joss 8 Energy τΙιht 

8 Maintenance free 

F ACTOR Υ OUTLET 

Homes 
• τιιι subes 
8 Doυble safety Jock 
8 Every shape, ιtyle or ιlze 

Πεπειραμένοι τεχνίτες 

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

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



τής «Μακεδονικής μειονότητος» στήν ·Ελλάδα! 

τέταρτον. Ή UNESCO έκδίδει τό Περιοδικό "COURIER" 
καί στή Μακεδονική γλώσσα! Καί ούδείς 'Έλλην, οϋτε ή 'Ελλάς 
ώς μέλος τής UNESCO - πού κυριαρχείται σήμερα άπό τήν 
πλειοψηφία τών χωρών τοϋ Τρίτου Κόσμου «ούδετέρων .. η 
προσκειμένων πρός τή «σοσιαλιστική» άντικαπιταλιστική 
γραμμή! Καί ένώ ή UNESCO δέν «νοιάζεται» yιά τή τραγωδία 
τής Κύπρου ή του 'Αφγανιστάν, έχει οίκονομιχή εύχέρεια καί έπί 
παραδείγματι, κόπτεται γιά τήν έκδοση περιοδικοϋ σέ μιά πλαστή 
καί ψεύτικη γλώσσα. Ποιό εΙ ναι τότε-θά ρωτήσει δ άπλός πολί
της - τό έχέγγυο τής πνευματικής, τfίς πολιτιστικής άκεραιό
τητος καί ιστορικής αύθεντίας, τής θητείας δικαιοσύνης τής 
UNESCO; 

Πέμπτον. 'Ο Πάπας - ώς έρχηγός τής Ρωμαιοκαθολικής 
'Εκκλησίας - δ Πάπας 'Ιωάννης Παϋλος ΙΙ - άπηύθυνε προ
σφάτως εί>χές στή «Μακεδονική γλώσσα", τό πλαστό καί ψεύ
τικο κατασκεύασμα τών Σκοπιανών! Οί κομισσάριοι τών Σκο
πίων προσπαθοϋν - άντιστάσεως κρατικής ·Ελληνικής μ ή οϋ
σης - νά συνθέσουν μιά άπνευμάτιστη τεχνητή γλώσσα ψεύ
τικη , παράδοση καί ίστορία μέ τή συρραφή σλαβικών γλωσσι
κών iδιωμάτων - τά κουρέλια τής 'Ιστορίας- πού δέν άντι
προσωπεύουν καμμιά άξία στήν ίστορία τοϋ Πνεύματος. ΕΙ ναι ή 

γλώσσα στήν όποία δέν γράφτηκε πρό τοϋ 1944 - καί έπί 
άρκετόν χρόνον μετά τό 1944- άπολύτως τίποτε: οϋτε ενα ποίη
μα, ενα διήγημα, ενα ίστορικό η θεατρικό εργο, μιά φιλοσοφική 
πραγματεία, ενα βιβλίο ίστορίας η έπιστήμης ή διδαχής. τιπο
ΤΕ. Ποιά λοιπόν μπορεί νά εΙναι ή uπόσταση, ή ούσία, ή ίστο
ρική ζωή, ή άλήθεια τής πνευματικής παρουσίας τής λεγομένης 
<<Μακεδονικής γλώσσας»; 'Ορθώς λοιπόν δ πρώην Πρόεδρος 
τής ·Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής κα

τήγγειλε ώς <<άφελεiς, ίίποπτες καί παράλογες» τίc; πλαστογραφή
σεις αύτές, πού παραποιοϋν αύταπόδεικτα γεγονότα ( 'Αρχαιο
λογική 'Εταιρεία 'Αθηνών 1982). τί πράξαμε ώς τόσο στό 
σημείο αύτό ώς Κράτος καί ώς 'Ελληνική Πολιτεία; 

"Εκτον. Τό φημισμένο καί ίστορικό Μουσείο τοϋ Βατικανοϋ 
έφιλοξένησε καί έστέγασε πρίν λίγα χρόνια 'Ελληνικές Βυζαν
τινές είκόνες cξη αίώνων (άπό τοϋ 13ου μέχρι τοϋ 19ου αiώνος) 
Βυζαντινών έκκλησιών καί μοναστηρίων της περιόδου αύτής, 
πού δέν ε χουν καμμιά σχέση μέ τήν ,, ' Εκκλησία των Σκοπίων .. 
- πού δέν εχει ώς σήμερα άναγνωρισθεί άπό κανένα 'Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο. · Η «Αύτοκέφαλη 'Ορθόδοξη Έκκλησία τών Σκο
πίων., «Κατεσκευάσθη .. ώς σατανικό όργανο «πειθούς», «διεισδύ
σεως» καί άλώσεως ψυχών καί σωμάτων, ώς οίονεί έπίνευση τijς 
ιiθεης κομμουνιστικijς ίδεολογίας. Καί ώς άδίστακτη πρόβαση 
uπονομεί>σεως τής 'Ελληνικής Μακεδονίας άπό τό aθεο Κομ
μουνιστικό Κόμμα τής Γιουγκοσλαβίας. Οί άδίστακτοι βόρειοι 
γείτονες (καί aσπονδοι φίλοι .. ) δούλεψαν καί δουλεύουν μέρα
νύχτα . ~Ας ξυπνήσουμε λοιπόν σήμερα 'Έλληνες, Πανέλληνες 
άδελφοί δπουδήποτε τής Γ ή ς. 'Αρκετά κοιμηθήκαμε σάν τίς μω
ρές παρθένες του Εύαγγελικου Λόγου. Σ. αύτή τήν άπαράδεκτη 
ένέργεια τοίJ Βατικανοϋ, σ· αύτούς τούς άνερυθρίαστους κατ α-
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OLYMPIC CAR SERVICE 

(718) 626-8000 
DOOR ΤΟ DOOR SERV/CE 

ΑΙ/ Αίr Condίtίoned Car.rι 

24 Hours Α Day - 7 Days Α Week 

ΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

ΜΑ·Ι·ΟΣ, 1987 

σκευαστές ψευδών (πολιτικών καί ίστορικών) καί σ τού.; όργανω

τές <<'Εκθέσεων Τέχνης» άπήντησαν " .. πολλοί 'Έλληνε.; καί 
Μακεδόνες στήν 'Αμερική καί στήν 'Ελλάδα. Πρώτη ή 'Ελλη
νική 'Εκκλησία μέ aμεση διακοπή τοϋ διαλόγου cνώσεω.; τώv 
'Εκκλησιών. Ή θαρραλέα έπιστολή τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Σε
ραφείμ πρός τόν Πάπα · Ιωάννη Παϋλο πού έφιλοξένησε στό 
Μουσείο τοu Βατικανοϋ έλληνικές βυζαντινές εiκόvε.; σέ μία 
εκθεση μέ τόν άπαράδεκτο τίτλο- Σλαυική καί Μακεδονική τέ

χνη- (Slaνic and Macedonian Art) ε! ναι δείγμα fιθικής άνδρεiα; 
τοϋ 'Έλληνος Ίεράρχου. Στό μήνυμά του πρός τόv Πάπα ό 
Σεραφείμ τονίζει - δ, τι αύτή τήν ωρα ένσαρκώνει τή φωνή TOL• 

"Εθνους- "ή φιλοξενία τής έκθέσεως αύτής άπό τό Βατικω·ό 
άποτελεί άναγνώριση άπό τήν Καθολική 'Εκκλησία τών σωβι
νιστικών τάσεων τών Σλαύων έναντίον τής ·Ελλάδος (MACE
DONIA: Pub1ication of the Macedonian Association. Summer 
1986) . .». 

"Ετσι γράφαμε στή «Νέα 'Υόρκη .. (Φεβρουάριο.; 1987) πα
ρουσιάζοντας τίς σοβαρές πτυχές τοϋ θέματος στό\' άπόδημο 
'Ελληνισμό. Δέν μποροuμε νά άδιαφορήσουμε πιά : Οί ύπεί•
θυνες, οί aμεσες αύτές ένέργειες εlχαν ώς άποτέλεσμα. καίρια; 
σημασίας, τή ματαίωση γυρίσματος φiλμ μέ τίς · Ελλη,·ικέ.; Βι•

ζαντινές της άποκαλοuμένης " Μακεδονικής καί Σλαβικής τέ
χνης .. στό Βατικανό πού θά παρουσίαζαν τότε καί μετά σ· δλο 

Γρήγορο καί "~ι. 

~οδνι~ο .. ~-~-- ~ 
α υνατισμα "'αι,..,.,Ζt.,;;;.~ 

μέ Libero Slim 
γιά γυναίκες 
καί aνδρες 

30 Day money bac·k guarantee 
· Η μέθοδος άδυνατίσματος μέ τόv ~ορσέ 'Ίι b~Γ<' S1ιm"' βα 

σίζεται στή γνωστή άπό tκατό καi πλί:ιη· Χf'ι)\"<ύ\" έλασ7ι>

θεραπεία . Ό κορσέ.; "Libero S1im" <η•μπεριφί:ρεται σιl\ · 

άκούραστο χέρι ποίι κά,τι τοπικό μασά~ άδι•, ·ατισματι>~ 

Τό 'Ίibc:ro S1im .. άvακοι•φί~ει άπ<) όσφι •uλ γiα. σπι1\"<~ι λι>

αρθρίτιδα. λουμπάγκο κ.λ .π . Καταπολεμά τή χuλάf>ωση 

καί τίς ραβδώσε ι .;. Τό "Lιbero S1in1 .. καλι'•πτει σωμαχι . 

κοιλιά. περιφέρεια. μηf1οιΊ..;. Κι•κλι1ψι1ρεί σί: ~ μεγi:ι1η 

small, medium. 1arge. extra large. Τι) 'Ίιbeω Slin1"' μι'ι~ 
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τόν Κόσμο! 

Στό σημείο αύτό όφείλουμε νά προβάλουμε δύο ίστορικές 
ενέργειες εντιμότητας καί ακεραιότητας τοu σημερινοu Πάπg 

'Ιωάννη- Παύλου: α) Τό 1980 όνεκήρυξε τούς γεννηθέντες στή 
Θεσσαλονίκη 'Έλληνες άδελφούς Μεθόδιο καί Κύριλλο 
«ούρανίους προστάτες τής Εύρώπης». β) Παρέδωσε τό 1980 λεί
ψανο τοϋ Κυρίλλου στή Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καί ήγνό
ησε πιεστικό α'ίτημα τών Σκοπίων γιά παραχώρηση τοu λειψά
νου στούς Σκοπιανούς. Καί οί δύο πράξεις δικαιοσύνης τιμοϋν 
τόν Πάπα. 

'Έβδομον. Ό Παγκόσμιος 'Οργανισμός συγγραφέων, λογο
τεχνών καί κριτικών τοϋ θεάτρου, τής φιλοσοφίας καί τών πολι
τικών - κοινωνικών επιστημών (ΡΕΝ) είχε τό «θάρρος» καί τό 
«θράσος» πρόσφατα νά ζητήσει άπό τήν 'Ελληνική Κυβέρνηση 
νά άναγνωρίσει έδώ στήν ·Ελλάδα τήν «Μακεδονική Γλώσσα» 
καί νά έπιτρέψει τή διδασκαλία της! Στήν τελευταία σύσκεψη 
του όργανισμοϋ ΡΕΝ, τό 'Ελληνικό τμήμα άπεχώρησε άπό τόν 
'Οργανισμό αύτό στόν όποίο είχαν διεισδύσει καί ύπονομεύσέι 
τά Σκόπια. ·Η iiρνηση ιiλλωστε, του συντάκτου καί έπόπτου τοϋ 
άρθρου της έγκυκλοπαιδείας τοϋ HARVARD S. Thernstrom, νά 
aποκαλύψει τό όνομα του συγγραφέως του iiρθρου, διότι τό Χάρ
βαρντ ύπεσχέθη άνωνυμίαν (καί άπόκρυψιν του όνοματος!) είναι 
πράξη άντίθετη πρός τήν άκαδημαϊκή δεοντολογία, πού έκθέτει 
διεθνώς τό μεγάλο καί ίστορικό αύτό Πανεπιστήμιο. 

'Όγδοον. Μερικοί εuρωβουλευτές τής Κοινότητος, άνιστό
ρητοι κατά κανόνα, είς άναφοράς των στό Εύρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, θέτουν τήν ϋπαρξη τής άποκαλουμένης «Μακεδονικής 
έθνότητος». Τό γνωρίζουν αύτό οί 'Έλληνες εύρωβουλευτές; Τό 
γνωρίζει τό 'Ελληνικό Κοινοβούλιο καί ή 'Ελληνική Κυβέρνηση; 
τί επραξαν, τί πράττουν καί τί θά πράξουν σ. αύτή τή νέα ίταμή 

πρόκληση τών Σκοπίων στή καρδιά τής Εύρωπαϊκής οίκογένειας 
τής όποίας ή Έλλάς εΙ ναι έπίλεκτο μέλος; Δέν μπορουμε ώς Κρά
τος, ώς ύπηρεσίες διαφωτίσεως καί 'Εθνικής άμύνης (γιατί περί 
αύτου πρόκειται) νά σταθοϋμε μέ σταυρωμένα τά χέρια σ' αύτή 
τήν πολύπλευρη, τήν άριστα ώργανωμένη έπίθεση παραπλάνη
σης τών γειτόνων μας τών «άσπόνδων» φίλων μας στά πλαίσια 
τής Βαλκανικής φιλίας. Αύτή , πού τίς τελευταίες δεκαετίες δια
κηρύσσεται μέ λόγια σ' δλα τά μήκη κύματος καί ύπονομεύεται 
μέ πράξεις καταφανείς καί άνερυθρίαστες σ' δλα τά γεωγραφικά 
πλάτη τής Γής. Στή κρίσιμη αuτή ώρα τής δοκιμασίας τών σχέ
σεων καί θέσεών μας στό Βαλκανικό χώρο, προτείνουμε δτι θε
ωρούμε άμεσα άναyκαίο γιά τήν άνασκευή καί διαγραφή μιίiς έγ
κληματικής ψευδολογίας έναντίον τής 'Ελλάδος καί τήν άποκα
τάσταση τijς άλήθειας πού εlναι, πού μόνη αύτή εΙ ναι, ή σώτειρα 
βάση μιίiς ίσχυρής βαλκανικής φιλίας, γειτονίας, συνεργασίας 
καί είρήνης. Ή Έλλάς κα( ό 'Ελληνικός λαός εlναι άφοσιω
μένος στά ίδεώδη αύτά δταν βεβαίως διασφαλίζεται πλήρως ή 
έθνική καί ίστορική άκεραιότης του έλληνικοu χώρου καί ή 
έθνική του άνεξαρτησία. Στά θέματα βεβαίως αύτά δέν νοείται 
διάλογος, συζήτηση ij «διαπραγμάτευση.. (Non-negotiable). 

-Εννατον. -Ας πληροφορηθεί ό 'Ελληνικός Λαός, ό 'Ελλα
δικός καί ό 'Απόδημος, πώς τήν Παρασκευή ΙΟη Σεπτεμβρίου 
1982, ή Γερμανική τηλεόραση παρουσίασε πρόγραμμα πενήντα 
λεπτών μέ τίτλο «Μακεδονία - Μοιρασμένη χώρα στά Βαλκά
νια», ένώ τήν 11 η Σεπτεμβρίου 1982 στό κανάλι τρία τής Γερμα
νικής τηλεοράσεως- πού άπευθύνεται σ' ενα κοινό άνωτέρας 
μορφώσεως κατά κανόνα - μετεδόθη έκπομπή μιaς ώρας μέ 
τίτλο ( καί θέμα)« Ή Μακεδονία ( τών Σκοπίων) τό λίκνο τής Σλα
βικijς Χριστιανωσύνης". Αύτό καί μόνο άποτελεί βαρύτατη 
προσβολή πρός δλες τίς όρθόδοξες έκκλησίες τών ιiλλων Σλα
βικών Κρατών. 'Η όλο κληρωμένη βεβαίως εiκών τής «Μακε
δονίας τών Σκοπίων» (τής Μακεδονίας του Αiγαίου») περιλαμ
βάνει - δπως δείχνεται σέ πρόσφατο χάρτη τών Σκοπίων- τό 
σώμα καί τήν καρδιά τής 'Ελλάδος flτοι όλόκληρη τήν Δυτική 
καί Κεντρική Μακεδονία, τμήμα τής 'Ανατολικfjς Μακεδονίας, 
όλόκληρη τήν Χαλκιδική, μέχρι τόν -ολυμπο καί τίς πόλεις 
Βέρροια, Νάουσα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες καί τά ποτά
μια ·Αλιάκμων, Νέστος καί Στρυμών .. Έκεί πού ο{ πατέρες καί 
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οί παποuδες μας έχυσαν τό αίμα τους γιά τήν δημιουργία τής νεώ
τερης 'Ελλάδος κατά τή διάρκεια τών Βαλκανικών Πολέμων .. 
·Η πρόσφατη ένέργεια καί προπαγάνδα τών Σκοπιανών άναφέρε
ται (στήν έφημερίδα πού έκδίδουν στόν Καναδά) στό Toronto 
Sun (τfjς 3ης 'Απριλίου 1985). Ε{ ναι ή διαφημιζόμενη aπό τήν 
πρώτη «Μακεδονική 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία του 'Αγίου Κλή
μεντος της Όχρίδος••, ι'iφιξη του- προσφάτως άποθανόντος 
ANGELARIS, 'Αρχιεπισκόπου δλων τών Μακεδονικών 'Ορ
θοδόξων 'Εκκλησιών Εύρώπης, Αύστραλίας καί Β. 'Αμερικής, 
συνοδευομένου aπό τόν «Σεβασμιώτατο» KIRIL 'Επίσκοπο τής 
«'Αμερικανικής καί Καναδικής 'Ορθοδόξου 'Επισκοπής». 

Δέκατον. Σέ πολλά Πανεπιστήμια (Βόννη, Μαδρίτη, Κων
σταντινούπολη, Μελβούρνη καί ι'iλλα) διδάσκεται σήμερα ή 
λεγόμενη «Μακεδονική Γλώσσα». Διάφορες «έγκυκλοπαίδειες» 
δέχονται δτι ύπάρχει «Μακεδονικό VΕθνος» στή Γιουγκοσλαβία 

καί «Μακεδονική μειονότης" στήν 'Ελλάδα . Ή Σοβιετική 'Εγ
κυκλοπαίδεια iχυρίζεται δτι ύπάρχουν 180.000 (/:κατόν όγδόντα 
χιλιάδες) <<Μακεδόνες» στήν 'Ελλάδα! Στίς ΗΠΑ καί Καναδά 
καί άσφαλώς καί σ' άλλες χώρες ύπηρετουν Πανεπιστημιακοί 
διδάσκαλοι προερχόμενοι άπό σλαβόφωνες Βαλκανικές χώρες 
πού άσκουν μιά συστηματική διαστροφή τής προπαγάνδας του 
είδους αύτοϋ. 'Υπάρχουν έπίσης, 'Αμερικανοί καθηγητές πού 
λαμβάνουν εiδικά προσφερόμενες έπιδοτήσεις γιά ίστορική 
«μελέτη» καί <<Ερευνα» καί <<άνασκαφές» (Research Projects) γιά 
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νά «στηρίξουν» τό ψευδος του «Μακεδονικοϋ WΕθνους». Αύτή τή 
στιγμή στό Πανεπιστήμιο τής Βοστώνης (Boston Uniνersity) 
όμάς ·Αμερικανών άρχαιολόγων άσχολείται σοβαρώς - ή 
έπιχορήγησή τους εiναι σάν Βασιλική χορηγία-μέ τή στήριξη 
μιaς χωλής ύποθέσεως ψεύδους πού λέγεται «Μακεδονικό WΕ
θνος». 

Τών πραγμάτων οuτως Ι:χόντων τί πρέπει νά πράξουμε σή
μερα οί 'Έλληνες, ο! 'Απόδημοι UΕλληνες, οί δπου Γής Πανέλ
ληνες; Πώς θά άντιμετωπίσουμε τή σοβαρή έθνική άπειλή πού 
κάθε μέρα μεγαλώνει; Πώς θά γκρεμίσουμε τή κορυφή του ψεύ

δους του παγόβουνου του HARVARD; Πώς θά σπάσουμε , πώς θά 
θρυμματίσουμε τό ίδιο παγόβουνο τής συστηματικής παραπλα
νητικης ψευδολογίας - πού παρουσιάζεται μέ ρηχή έπιστη
μοφάνεια- τής βάναυσης διαστροφής τής ίστορικής aλήθειας; 

'Ιδού μερικές σκέψεις στρατηγικής καί προτάσεις τακτικής 
πάνω στό έθνικό μας τουτο θέμα τής άπειλής τών Σκοπίων, πού 
συνδυαζομένη μέ τήν έξ 'Ανατολών (τουρκία) άπειλή (δοκίμιο 
«Κ» 1-2 Μαρτίου 1987) συνιστa ίσως σήμερα τό σοβαρώτερο 
πρόβλημα τής άμυντικής καί τής έξωτερικής μας πολιτικής. 

Πρώτον. Τό μεγαλύτερο γεγονός στήν Έπιστήμη τής ' Αρ
χαιολογίας σέ παγκόσμια κλίμακα τά τελευταία όκτώ χρόνια 
ε{ ναι τά εύρήματα τής Βεργίνας, οί Τάφοι τών ·Ελλήνων Μακε
δόνων Βασιλέων. "Ισως ο! τάφοι τής Βεργίνας συνιστοϋν μέ τή 
μεγαλοπρέπεια καί τό μεγαλείο τοϋ Έλληνικου Πνεύματος τήν 
πλέον άποστομωτική άπάντηση στούς πλαστογράφους, στούς 
βιαστάς τής 'Ιστορίας τών Σκοπίων. Άπό τήν άλλη πλευρά ο! 
άνασκαφές καί τά εύρήματα τών άνασκαφών σ· δλο τόν Ι:θνικό 
μας χώρο τής Μακεδονίας - Θράκης, τά τελευταία τριάντα 
χρόνια μέ τήν πρωτοβουλία του Προέδρου Κωνσταντίνου Κα
ραμανλή - μέ κορύφωσιν τά εύρήματα τής Βεργίνας- άποτε
λοuν τήν άκαταμάχητον μαρτυρίαν τής Έλληνικής 'Ιστορίας 
τής Μακεδονίας πού δέν χρειάζεται ούδένα συνήγορον, πλήν τής 
ύπό τοϋ Κράτους προωθήσεως (καί καθιερώσεως) καί έπισήμου 
Ι:κθέσεως τών εύρημά των οχ ι μόνο στίς μεγάλες πόλεις τών ΗΠΑ 
δπως ί:γινε τό 1979 άλλά παντοu. Δέν εiναι άρκετό νά εlναι δλα 
αύτά γνωστά σέ στενό κύκλο τών είδικών καί τών έπιστημόνων 
τών Μουσείων καί τών Πανεπιστημίων άλλά στά εκατομμύρια 
τών πολιτών τών ΗΠΑ, Καναδa, Εύρώπης καί Αύστραλίας, έκεί 
δπου ί:χουν εΙσδύσει - ύπονομεύοντας έκ του άσφαλοuς - οί 
προπαγανδιστές τών Σκοπίων. ·Ας σημειωθεί πώς τήν ώρα αύτή 
ή Έθνική Πινακοθήκη τών ΗΠΑ (National Gallery) στεγάζει τά 
τουρκικά «tργα τέχνης»(;) τοϋ Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεποϋς. 
Καί τοϋτο δέν εiναι άσχετο έντελώς μέ τήν τελευταία (ύβριστι
κή), τήν άπαράδεκτη καί έπεκτατιιcή στήν ούσία δήλωση του ά
ναρρωνύοντος άπό έγχείρηση στό Houston, Texas, κυρίου 
'Οζάλ πώς οί ΝΕλληνες θά «συμμορφωθοuν, καί θά δεχθοϋν 
«διάλογο .. , δταν ή Τουρκία γίνει πολύ !σχυρή άπό κάθε πλευ
ρά ... Λογαριάζει δ κ. Όζάλ άσφαλώς χωρίς τόν ξενοδόχο! .. 

Γιά νά γίνει καί νά δλοκληρωθεί κυρίως καί άποτελεσματι
κώς μιά τέτοια προσπάθεια δέν εlναι άναγκαία καί κυρίως δέν 
εlναι έπαρκής καί «!κανή» μόνη ή δημοσίευση aρθρων. Χρειά
ζεται ή πλατύτερη διάδοση τών ίστορικών συμβάντων καί τής 
ίστορικής άλήθειας καθώς καί τών έθνικών στόχων. Χρειάζον
ται δοκίμια, άρθρα, βιβλία μεταφρασμένα σ' δ λες τίς κύριες 
γνωστές γλώσσες. Χρειάζονται σήμερα διαπρύσιοι κήρυκες, 
ΝΕλληνες είδικοί δάσκαλοι γιά νά κηρύξουν τόν λόγο τής· Αλή
θειας. Καί νά διδάξουν, νά μεταλαμπαδεύσουν σ' δλο τόν κόσμο 
έν είδει «πυρίνων γλωσσών» τοϋ Λόγου τής Έλληνικής Μακε
δονίας τό «άσφαλές», τής Έλληνικής 'Ιστορίας τό «άληθές» . 
Ύπάρχουν σήμερα στήν Έλλάδα κείμενα περιωπής, ύψηλής 
ίστορικής έμβέλειας κείμενα κορυφαίων Έλλήνων ίστορικών, 
τών Πανεπιστημίων μας δλων, τοϋ 'Ινστιτούτου Μελετών Χερ
σονήσου Αίμου (ΙΜΧΑ) πού θάπρεπε νά πλημμυρίσουν τίς βι
βλιοθήκες, τά έργαστήρια έρευνών, τίς 'Εκκλησίες, τά Σχολεία. 
τά Προξενεία καί τίς Πρεσβείες δλων τών πολιτισμένων λαών
έθνών έντός καί bcτός τής 'Ελλάδος, τά Ήνωμένα "Εθνη, τό Εύ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νά σταλοίιν σ' δλους δσους πιστεύουν 
στήν άξία τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τής έλευθερίας, σ' 
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δσους πιστεύουν στήν 'Ελλάδα , στό 'Ελληνικό Πνεϋμα , ώς έν
σάρκωση τής Δημοκρατίας- ίδεώδη πού ζητούν νά καταστρα

τηγήσουν οί άξιοι όπαδοί τοϋ Ναζισμοϋ, οί ζηλωτές τής θεωρίας 
τοϋ .. ζωτικου χώρου .. , οί ίθύνοντες του όλοκληρωτικοϋ καθε
στώτος τών Σκοπίων. 

'Από τής θέσεως αύτής πρέπει νά έξαρθεί καί νά έπαινεθεί δη
μοσίως ή προσπάθεια τής "Έταιρείας Ίστορικώι• Μεί.ετώι·li ποv 

άγωνίζεται νά συγκεντρώσει κεφάλαια διά τήν προετοψασίανά
ποστολής στά Πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες καί έρευνητικά κέ\·
τρα (άγορά καί δαπάνη ταχυδρομήσεως) σέ πρώτη φάση (5000) 
πέντε χιλιάδων βιβλίων τής «Μακεδονίας» - τής .. Έκδοτικής, 
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καί (5000) πέντε χιλιάδων βιβλίων τοϋ Ν. Μάρτη - πρώην ύ
πουργοϋ Βορείου 'Ελλάδος καί έξέχοντος έρευνητοϋ καί 'Έλ
ληνος Μακεδόνος. Τά δυό περισπούδαστα βιβλία- άληθινή έ
θνική προσφορά στήν κρίσιμη αύτή ciiρα πού στερούμεθα έπαρ
κοϋς βιβλιογραφίας έπί τοϋ θέματος - εlναι, έπαναλαμβά
νουμε, " Ή Πλαστογράφηση τής 'Ιστορίας τής Μακεδονίας», 
ενα εργο ίστορικής ερευνας ε!ς βάθος μέ άκαταμάχητα έπι
χειρήματα, καρπός μόχθου καί άγάπης τοϋ Μακεδόνος Πο
λιτικοϋ Νικολάου Μάρτη, καί ή -.Μακεδονία: 4000 χρόνια 
'Ελληνικής 'Ιστορίας καί 'πολιτισμοϋ», εργο λαμπρής σπουδής, 
ί:ρευνας καί είιθύνης γιά τήν 'Ελληνική Μακεδονία (τής"· Εκδο
τικής 'Αθηνών») συνεργασία κορυφαίων είδικών τής 'Επιστή
μης. Τά δυό κείμενα συνιστοϋν αύτή τή στιγμή τήν άνίκητη, ά
καταμάχητη πανοπλία άμυνας καί προστασίας τοϋ "Εθνους καί 
ε!δικώτερα τής Μακεδονίας. Μεταφρασμένα μ' έξαιρετική έπι
μέλεια στήν 'Αγγλική γλώσσα καί σ' άλλες Εύρωπαϊκές γλώσ
σες, ε{ναι οί πηγές πληροφοριών, ίστορικών συμβάντων καί 
ίστορίας τής 'Ελληνικής Μακεδονίας πού χρειάζονται σήμερα 
δσοι βρίσκονται στήν προφυλακή πυρός τοϋ άγώνος αύτοϋ. Καί 
πρέπει τό έθνικό Ε:ργο τών πρωτεργατών τής . Εταιρείας 'Ιστο
ρικών Μελετών νά γίνει παράδειγμα πρός μίμησιν γιά τό 'Ελ
ληνικό Κράτος - πού εlναι ό πρώτος, ό καίρια ύπεύθυνος νά δι
ευθύνει τόν ίερόν τοuτον άγώνα τής διαφωτίσεως τής παγκο
σμίου κοινής γνώμης, δπως κάνουν οί Σκοπιανοί ίθύνοντες κατά 
τρόπο όργανωτικά μοναδικό .• Ας τούς μιμηθοϋμε: Τό δίκαιο 
εlναι μέ τό μέρος μας καί τό δίκαιο μάς θερμαίνει καί μάς ένι
σχιJει νά ξεπεράσουμε ~νωμένοι καί μέ άρράγιστη έθνική όμο
ψυχία καί ένότητα τίς δυσκολίες. 

Ώς άκροτελευταία «ύπόδειξη .. , ώς ϋστατο α'ίτημα στήν κρί
σιμη ciiρα τής έθνικής μας ζωής, προτείνουμε δπως κινητοποιη
θοϋμε στόν έπιστημονικό χώρο ijρεμα καί συντονισμένα γιά τήν 
διοργάνωση τό 1988 στίς ΗΠΑ ~νός διεθνοuς FORUM μέ τήν 
έμπνευστική πρωτοβουλία καί ήyεσία τοu πρώην Προέδρου 
Κωνσταντίνου Καραμανλή, συνεπικουρουμένου άπό τόν 'Αρ
χιεπίσκοπο 'Ιάκωβο καί τούς χίλιους ~Ελληνες καθηγητές τών 
ΗΠΑ. 'Ένα τέτοιο FORUM στό HARVARD η στήν Νέα 'Υ
όρκη (N.Y.U.) μέ έπιστήμονες καί μόνο, ό.διαβλήτου ήθους καί 
ύψη λοϋ κιJρους ('Ιστορικοί, Βαλκανιολόγοι, 'Εθνολόγοι, γλωσ
σολόγοι) θά «άπεφαίνετο,. καί θά έστήριζε τήν {στορική άλή
θεια . Δέν (χουμε τίποτε νά φοβηθοuμε. Ή ό.λήθεια εlναι μέ τό 
μέρος μας. Τό aνθελληνικό άρθρο τοϋ HARVARD θά κατέρρεε 
αίιθωρεί. "Ολοι οί ~Ελληνες, τά άπανταχοϋ τής Γής τέκνα τής 
·Ελλάδος άς στρατεuθοϋμε: ~Οσοι πιστοί προσέλθετε .. 

• Ας άκοιJσουμε πρίν κλείσουμε τό δοκίμιό μας τή φωνή ένός 
μεγάλου 'Έλληνος, τών άρχών τοϋ αίώνος, τοϋ "Ιωνος Δραγού
μη , πού εγραφε σάν «Περαστικός ίiρχοντας τοϋ Έλληνισμοϋ» : 

1903, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

" .. 'Ένας 'Έλλην νliμεvε καί ολοι οί ιiλλοι νά πέθαιναν καΙνά ήρ
χονταν Σουηδοί ή 'Ιρλανδοί ή ΑΙγύπτιοι vά κατοικούσαν στήν Έλ
λάδα, στά νησιά καί στή λεκάνη τοϋ ΑΙγαίου, θά γίνονταν ~Ελληνες. 
Ό lνας ζωντανός "Ελληv θά τούς μάθαινε τή γλώσσα καί ό 
i.λληνισμός του θά μοιραζόταν σ· δλους, θά χύνονταν tπάνω τους καί 
κείνοι θά τόν cπιναν σιγά-σιγά, όπως ή γή πίνει τό νερό ij τό στουπό
χαρτο τό μελάνι ..... 

« .. Καί τό χώμα δμως καί οί πέτρες βγάζουν πνεύματα καf μόλις 
καΟίσης σέ τόπο έλληνικό δέν μπορείς νά ζήσης ήσυχα άπό τά πνεύ
ματα, Ιiν δέν γίνης ~Ελληνας .. ». 

" .. Εlναι χρέος μου νά ζήσω γιά νά περάση ό 'Ελληνισμός tπάνω 
μου καί νά πάη στά παιδιά μου. Πρέπει νά τόν φυλάγω καλά .. ». 

Γlωνος Δραγούμη .. Ό 'Ελληνισμός οΙ 'Έλληνες,. 1903-1909 

ΕΥΣΤ ΑΘIΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ 

16η Μαρτίου 1987 - ' Αθήναι 

36 

ΘSORA 

BULGARIEN 

GRIECHEHLM~D 

/ΔΟΥ: Ό Χάρτης τής ..-Μακεδονίας» τώv Σκοπίων .. Ποιός 'Έλλη
νας μπορεί νά μήν tπαναστατεί σάν δεί τό χάρτη αύτό τής dποκαλου
μένης άπό τούς Κομισσάριους τών Σκοπίων «Μακεδονία τοϋ ΑΙ

γαίου»; 

ΠΑΓΩΤΑ 

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

Phone: (212) 893·2500 

· Εξαίσιας ποιότητος παγωτό γιa 
έστιατόρια, ξενοδοχεία, Diners, Super

markets, Luncheonettes, Groceries . 

• FULL LINE OF ΝΟ VELTIES 

• 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΑ ΤΕΙΑ 

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

ΕΦΟΔΙΑΖΟΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 

ΕΝfΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 

JOSEPH KOLOGLOU 
Presίf/.enι 

THEODORE KEτsOGLOU 

Vice Presidenι· 
and Managing Direcιor 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Η Δ ΥΣΚΟΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΙΩΤΗ 
Ό κ. Κώστας Παχίδης καί ή Cedar Farms Co., στήν Φιλαδέλφεια 

Ό άπλός, ijσυχος, γλυκομίλητος καί λι
γομίλητος όμογενής, δέν δίνει τήν έντύπω
ση σ ' δποιον τόν πρωτοσυναντήση δτι εΙ
ναι ενας ίκανώτατος , δυναμικός καί δαιμό
νιος έπιχειρηματίας, τόν όποίο οί άντίπα
λοί του στόν έπιχειρηματικό στίβο ύπολό
γιζαν ίδιαιτέρως ... 'Όλοι δμως oi πελάτες 
του τόν αγαποuν. Ό κ. Κώστας Παχίδης, 
πρόεδρος τfjς τροφοδοτικής εταιρίας εστι
ατορίων Cedar Farms Co., Inc., μιaς άπό 
τίς μεγαλύτερε( στίς άνατολικές Πολιτεί
ες καί ή μεγαλύτερη ελληνικής ίδιοκτη
σίας στήν περιοχή τής Φιλαδελφείας, ό

φείλει τήν έπιτυχία του στήν άγάπη καί τήν 
εκτίμηση πού άποσπa άπό δσους τόν γνω
ρίσουν. Καί άποδίδει τήν επιχειρηματική 
έπιτυχία του πρώτα στήν έμπιστοσύνη καί 
στήν έκτίμηση τών όμογενών ίδιοκτητών 
εστιατορίων, diners καί delis τής Φιλαδελ
φείας , οί δποίοι, δπως μaς τονίζει , τόν ύπο
στήριξαν στά πρώτα του βήματα καί έχει 
τώρα τήν εύχαρίστηση νά τούς έξυπηρετή 
σέ δλες τίς ανάγκες τους μέ προϊόντα ποιό
τητος καί έξαιρετικές τιμές. "Οχι μόνο σέ 
τρόφιμα άλλά καί μέ δ,τι ι'iλλο χρειάζονται 
οί επιχειρήσε ις του εϊδους. 'Η Cedar 
Farms άντιπροσωπεύει τίς μεγαλύτερες 
βιομηχανίες τροφίμων. 

Τά πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, 
δπως θυμdται ό κ. Παχίδης, πού βρέθηκε 
στήν 'Αμερική τό 1946, μετά τήν όδυνηρή 
έμπειρία τής Γερμανικής κατΟ'χής στήν 
'Ελλάδα. Ό πατέρας του ε{χε στήν Φιλα
δέλφεια ενα εστιατόριο-μπάρ πρίν κηρυ-

χθεί ό πόλεμος. Καί ό Κώστας θά ερχόταν 
στήν ' Αμερική , ι'iν δένε{ χε άρρωστήσει, μέ 
άποτέλεσμα νά καθυστερήση τήν αναχώ
ρησή του. ' Η κήρυξη του πολέμου τόν απέ
κλεισε στήν Χίο. Καί μετά τήν άπελευθέ
ρωση βρέθηκε στήν Φιλαδέλφεια γεμίiτος 
όνειρα καί όρεξη γιά έργασία, αλλά 
χωρίς .. . δουλειά. 

Τό φυσικώτερο ήταν νά έργασθή κοντά 
στόν πατέρα του , άλλά εκείνος δέν ήθελε 
νά άκολουθήση τό παιδί του τήν καριέρρα 
του. Πίστευε δτι ό Κώστας ε{ χε τά προσόν
τα νά σπουδάση γιά κάτι καλύτερο καί λί
γους μήνες μετά τήν άφιξή του στήν Φιλα
δέλφεια, τόν υποχρέωσε νά πάη στό 
σχολείο. ' Αλλά οί σπουδές δέν ένθουσία
σαν τό άνήσυχο Χιωτόπουλο. τίς έγκατέ
λειψε. Καί έπειδή ό πατέρας δέν ijθελε τό 
παιδί του νά μεγαλώση στήν άτμόσφαιρα 
τοϋ μπάρ, δ Κώστας αποφάσισε τήν πρώτη 
του επιχειρηματική προσπάθεια. 

ΜΕ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΒΟvτΥΡΟ 

Σκέφθηκε νά πουλa αύγά καί βούτυρο 
στά ελληνικά εστιατόρια τfjς περιοχής. 
Καί τό 1949, σέ ήλικία 21 έτών, δοκίμασε 
τήν τύχη του σέ μιά πολύ δύσκολη καί 
άνταγωνιστική άγορά. 'Αλλά τά πράγματα 
δέν πήγαιναν καθόλου καλά. "Εβλεπε δτι 
δέν μπορουσε νά άνταγωνισθή έκείνους 
πού κυριαρχοϋσαν ήδη στήν άγορά μέ 
καλύτερες τιμές από τίς ίδικές του, «άλλά 
τό φιλότιμο δέν μοϋ έπέτρεπε νά τά παρα-

τήσω καί νά άναζητήσω άλλη δουλειά», 

διηγείται ό κ. Παχίδης. Δέν ήθελε νά άκου
στfj δτι άπέτυχε, ντρεπόταν τούς συγγενείς 
καί τούς φίλους ... 
Τό πρόβλημα ήρθε νά λύση .. . δ πόλε

μος τfj ς Κορέας. Ό νεαρός επιχειρηματίας 
προσfjλθε κατενθουσιασμένος στό συμ
βούλιο επιλογfjς στρατευσίμων άφου «ύπο
χρεώθηκε» λόγω επιστρατεύσεως νά 
κλείση τήν επιχείρησή του, γιά νά περάση 
μερικά άπό τά ώραιότερα χρόνια τfjς ζωfjς 
του σέ μιά άεροπορική βάση στήν 'Ιαπω
νία. ·Από έκεί ξεκινοuσαν τά άμερικανικά 
άεροπλάνα γιά τήν Κορέα, δπου μαινόταν δ 
πόλεμος. . . 'Ο δποίος πόλεμος τελείωσε 
καί μετά δυό περίπου χρόνια δ Κώστας βρέ
θηκε πίσω , στήν Φιλαδέλφεια, μέ τό πρό
βλημα τής έξευρέσεως νέας έργασίας ... 
~Ηθελε νά ξεκινήση πάλι κάτι δικό του, 

άλλά προβληματίστηκε πολύ ι'iν έπρεπε νά 
ξαναρχίση τήν δουλειά πού εγκατέλειψε, η 
νά άνοίξη ενα εστιατόριο μέ ενα θείο του 
πού τοϋ ε{ χε ύποσχεθfj νά τόν βοηθήση οί
κονομικά καί σάν συνεταίρος. 

Τελικά, τόν 'Οκτώβριο τοί) 1952 δ κ. Πα
χίδης έγκαινίασε μιά δεύτερη προσπά
θεια στόν έφοδιασμό εστιατορίων μέ αύγά 
καί βούτυρο. Κουράστηκε, άλλά μέ τήν ύ
ποστήριξη πολλών δμογενών εστιατόρων, 
οί δουλειές πήγαιναν δλο πρός τό καλύ
τερο. Μέχρι τό 1970, βάση καί άποθήκη 
τfjς νέας εταιρίας ήταν τό γκαράζ του 
σπιτιοϋ του. Ή διανομή στά εστιατόρια 
γινόταν μ . ενα φορτηγό, μέ βοηθό τόν κ. 

"' 

'Αριστερά , ό κ. ΙΙαχίδΥις στο γραφείο του. Δεξιά: Με τίς χαριτωμένες κόρες του 
~Λ.ντpια. καί ΡενΕ: σε μια. πρόσφατη έκθεση τροφίμων. 
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'Αριστερά, ό κ. Παχίδης μέ τόν γ ιό του Πίjτερ, γενικό διευθυντή τijςCedar Farms, στήv dποθήκη 
τίjς έταιρίας στήν Φιλαδέλφεια. Δεζιά: άποψη τών γραφείων. 

Μιχ. Βλασάκη . Τό αύτοκίνητο δέν ήταν 
άρκετά μεγάλο καί πολλές φορές ήταν ύπο
χρεωμένοι νά φορτώνουν τρόφιμα καί στό 
μπροστινό κάθισμα, δίπλα στόν δδηγό . .. 

. Η εταιρία Cedar Farms ήταν ενας aπό 
τούς σοβαρότερους καί μεγαλύτερους 
άντιπάλους τής μικρfΊς έπιχειρήσεως του 
κ. Παχίδη. Γι ' αύτό ήταν μεγάλη ή εκπλη
ξή του δταν στίς άρχές του 1970 οί δυό ίδιο
κτfΊτες τής εταιρίας αύτfΊς - ενας 'Ιρλαν
δός καί ενας Γερμανός - τοϋ διεμήνυσαν 
δτι θά t;θελαν νά κουβεντιάσουν μαζί του 
τό ενδεχόμενο νά τοϋ τήν πουλήσουν. 'Α
κολούθησε μιά συνάντηση μαζί τους. Τ οϋ 
ε{παν δτι ε{χαν καί oi δυό τους τήν πρό
θεση νά άποχωρήσουν άπό τήν επιχείρηση 
λόγω ήλικίας καί δτι ε{χαν άκούσει γιά τό 
πόσο δραστήριος ήταν καί πόσο ε{χε προ
οδεύσει. Μποροϋσαν - τοϋ ε{παν -
εύκολα νά βροϋν άγοραστή, άλλά πίστε
ψαν δτι ό κ. Παχίδης ήταν δ καταλληλό
τερος δχι μόνο γιά νά διατηρήση τό δνομα 
τής εταιρίας τους, άλλά καί γιά νά τήν άνυ
ψώση . Μέχρι τόν Αϋγουστο ε{χαν όλοκλη
ρωθή οί διαπραγματεύσεις καί ε{χε συντε
λεσθfΊ ή άλλαγή τής lδιοκτησίας. 

Τό πρώτο πρaγμα πού εκαμε δ νέος πρό
εδρος τής Cedar Farms ήταν νά προσθέση 
καί Ciλλα προϊόντα στόν μικρό κατάλογο 
έκείνων πού διέθετε μέχρι τότε ή εταιρία 
στούς εστιάτορες πελάτες της. Είδικευό
ταν στά αύγά, βούτυρο, τυριά, κοτόπουλα 
καί γαλοποϋλες. «Τό δνειρό μου ήταν νά 
κάμω μιάν εταιρία πού νά tχη τά πάντα -
δ,τι χρειάζεται ενα εστιατόριο, μιά ντάϊνερ 
η μιά πιτσαρία. Καθημερινώς προσθέταμε 
κάτι τό καινούργιο μέ τόν στενό συνεργάτη 
μου, Μπόμπ Τζάφη, πού i:γινε ό επικεφα
λής τών πωλήσεων», μaς λέγει ό κ. Παχί
δης. 

Καθώς άναπτυσσόταν ή έταιρία, ενα νέο 
πρόσωπο άνέβηκε στήν σκηνή τής 
δραστηριότητάς της γιά νά γίνη σύντομα 
πρωταγωνιστής. Ήταν δ γιός τοϋ κ. Πα-
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χίδη, ό Πήτερ (Παντελής). Ε{χε έγκατα
λείψει τό σχολείο μέ τήνδήλωση δτι ijθελε 
νά δουλέψη μέ τόν πατέρα του. ••Μέ βαρειά 
καρδιά τόν πήρα μαζί μου. Τοί> άνέθεσα τόν 
καθαρισμό τfΊς άποθήκης καί τό φόρτωμα 
τών αύτοκινήτων μας, μέ τήν ελπίδα δτι θά 
μισοί>σε τήν δουλειά καί θά έπέστρεφε στό 
σχολείο», λέγει τώρα δ πατέρας γιά νά 
προσθέση ότι επεσε έξω στούς ύπολογι
σμούς του ... 
WΟταν τό 1977 δ κ. Παχίδης επαθε καρ

διακή προσβολή, δ Πήτερ άποδείχθηκε 
ίδιαίτερα χρήσιμος. "' Από παιδί, tγινε 
άνδρας μέσα σέ μιά νύχτα», λέγει ό κ. Πα
χίδης. Γνωρίζοντας δλες τίς φάσεις τής 
δουλειάς, α{σθάνθηκε δτι ήταν σέ θέση νά 
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άναλάβη τά ήνία. Τηλεφώνησε στά σπίτια 
όλων τών ύπαλλήλων γιά νά τούς πή ότι 
τήν Δευτέρα θά άνοιγε κανονικά τό 
γραφείο, παρά τήν προσωρινή 

άχρήστευση τοϋ πατέρα του καί τούς fiθελε 
όλους έκεί, στ ή ν iliρα τους .. Ο Πήτερ ήταν 
τότε 19 έτών ... Σήμερα, 10 χρόνια άργότε
ρα, διευθύνει εκείνος τήν έταιρία, εχοντας 
τήν εύθύνη δλων τών προμηθειών καί τών 
πωλήσεων. 

Ή έταιρία εχει 68 όπαλλήλους καί ετή
σιες πωλήσεις πού ξεπερνοϋν τά 35 έκατ. 
δολλ. 'Εξυπηρετεί Ι .200 πελάτες (60% 
ελληνικές επιχειρήσεις μέ 4.000 εϊδη γιά 
τίς παντός εϊδους άνάγκες τους). «Χρεια
ζόμαστε νέες, μεγαλύτερες άποθήκες. 
Στόχος μας ε{ ναι νά αύξήσωμε σύντομα τίς 
πωλήσεις μας στά 100 εκατ. δολλ.» , προσ-
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θέτει μέ αίιτοπεποίθηση καί πολύ ijρεμα δ 
κ. Παχίδης . 

Παρά τό γεγονός δ τι μετά τήν καρδιακή 
προσβολή πού ύπέστη εχει άφήσει τίς πε
ρισσότερες είιθϋνες στόν γιό του, δ κ. Πα
χίδης δέv .. τό βάζει κάτω ... Τόν περασμένο 
r-;οέμβριο άγόρασε μιάν liλλη παλαιά εται
ρία στήν Φιλαδέλφεια, τήν Liberty Bell 
Sιakes καί εlνα ι τώρα σέ θέση νά l:ξυπηρε
τfi τήν πελατεία μέ Ι:κλεκτής ποιότητος 
κρέατα . 'Ιδιαίτερα , τίς πιτσαρίες οί δποίες 
διαθέτουν περισσότερο το λεπτοκομμένο 
φιλέτο κρέατος γιά σάντουϊτς . «Βασικός 
σκοπός μας ήταν νά itχωμε πλήρη ελεγχο 

στήν πο ιότητα" μάς λέγει ό κ . Παχίδης. 

'Η έταιρία αύτή πού προμηθεύεται τά 
κρέατα άπ ' είιθείας άπό τό Ύέξας, τά κόβει 
καί τά πακετάρε ι , άπασχολεί 30 ι'iτομα μέ 
πωλήσεις 50.000 πάουντς κρέατος καί κιμά 
τήν έβδομάδα. άλλά στόχος τοϋ κ. Παχίδη 
είναι νά διπλασιάση τίς πωλήσεις της μέσα 
στό προσεχές ί:τος. Παράγει, έπίσης, hot 
dogs καί hamburgers , κατεψυγμένα καί 
φρέσκα. 

Τήν ί:ταιρία διευθύνει δ γαμπρός του 
Τζών Μ πέλιος, ένώ liλλες δυό κόρες τοϋ κ. 
Παχίδη , ή 'Άντρια καί ή Ρενέ, έργάζονται 
σάν στελέχη τ fjς Cedar Farms δπως καί ή 
άδεί.φή τους • Ελένη, πρίν παντρευτεί καί 
κάμει παποlι τόν κ. Παχίδη . 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ό κ. Παχίδης εlναι πάντοτε πρόθυμος 
άρρωγός κάθε φιλανθρωπικής, κοινωνικής 
καί κοινοτικής προσπάθειας καί άθεράπευ
τος νοσταλγός τής !διαί τε ρης πατρίδας του 
τής Χίου, τήν όποία έπισκέπτεται κάθε 
καλοκαίρι , μέ τήν σιΊζυγό του ' Εστέλ, παρά 

τό γεγονός δτι τοιΊς περιμένει ενα ώραίο 
έξοχικό σπίτι στό νησί Μπριγκαντίν, εξω 
άπό τό Άτλάντικ Σίτυ. Ή άγάπη του γιά 
τήν Χίο άντανακλaται στό ένδιαφέρον του 
yιά τόν τοπικό σ(ιλλογο τών Χιωτών «Κο

ραής" . Διετέλεσε πρόεδρος τοίι Συλλόγου 
αίιτοtι, καθ(J)ς καί άντιπρόεδρος τών 'Ηνω
μένων Χιακών Σωματείων Άμερικfjς, πού 
εΙ ναι ή όμπρέλλα ύπό τήν όποία στεγάζον

τα ι ολοι οί Χιακοί σtιλλογοι. Διετέλεσε, 
έπίσης, ταμίας τής 'Ομοσπονδίας τών 'Ελ
ληνοαμερικανικών Σωματείων Φιλαδελ
φείας καί πρόεδρος τοίι ποδοσφαιρικού 
συι.ι.ογου " Greek-Americans" , κυπελ
λοιΊχοιι τό 1956. ΕΙναι θερμός ύποστηρι
κτής τfjς Φιλοπτώχοu καί τής Παρελά
σεως γιά τήν 25η Μαρτίου. 

'Ιδιαίτερα άνήσuχος γιά τό Ι:νδεχόμενο 
μιaς συρράξεως · Ελλάδος - Τουρκίας καί 
Τό>ν έπιπτώσεων ΠΟύ μπορεί νά ί:χη μιά σιΊy
κρουση στήν Ιδιαίτερη πατρίδα του, ό κ. 
Παχίδης προσπαθεί νά ένημερώνη τοιΊς 
'ΑμερικανοιΊς πολιτικοιΊς πού γνωρίζει. 
π ιστειΊει δτι ολοι οί δμογενείς μποροϋν νά 
κάμοιιν τό ϊδιο καί νά μείνουν άκομμάτι
στοι γιά νά βοηθοίιν μονιασμένοι τήν · Ελ
λάδα. ·Η διαίρεση , μaς τονίζε ι , ε{ ναι ό χει
ρότερος /:χΟρός μας -- μόνο διαιρεμένοι 
μποροiιμε νά χάσωμε στίς έθνικές έπιδιώ
ξεις μας. 

ΜΑ·J·ΟΣ, 1987 

Ό ύπcρήφανος πατέρας μέ τό «δεf,ί του χέρι», τόν Πήτερ καί τήν Ρενέ. 

ΣΤΟ NEW JERSEY 

THEOS 

ΕΝΑ ΠΟΛ Υ ΓΝΩΠΟ ΟΝ ΟΜΑ 
ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

608 ANDERSON AVE. 
CLIFFSIDE PARK, NEW JERSEY 

TEL. (201) 945-1174 
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THEO&THEOS 
32-79 STEINWAY STREH, ASTORIA 
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ 
('Από τό Σκάπα Φλόου πρός τήν Ν. 'Αφρική) 

Τό έμπόριο ρολογιών τοv Άργύρη Σημιακοv.- Ό τουφεκισμός τής μαϊμοvς.

Τό μυστήριο τών ... φελών στόν νότιο 'Ατλαντικό.- Ή έλληνική οίκογένεια του 
Πουάντ Νουάρ.- Ή μεγάλη νηοπομπή μέ τό ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ.- Τό παροιμιώδες γεϋμα 

τών τριών μεγαλύτερων πηρουνιών του Έλληνικσϋ Στόλου. 

Τοϋ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

2ον 

Περίληψις τοiί Α' Μέρους: Μέ τό καράβι μας. άντιτορπιλλικό ΠΙΝΔΟΣ. φύγαμε άπό τό 
Σ κάπα Φλόου γιά τή Μεσόγειο μέσω Γιβραλτάρ. Πρίν φύγουμε ε/χα ένα μικρό «ρωμαvτικό έπει
σόδιο», άπ · αύτά πού κρατοϋν μόνο λίγες μέρες, ίj λίγες ώρες. πρίν τά σαρώσει ή θύελλα τοϋ 
πολέμου. Άπό τό Γιβραλτάρ τραβήξαμε νότια άκολουθώντας τίς άκτές τής Δυτικής Άφρικής. 
περιπολώντας γιά έχθρικά ύποβρύχια καί έξωπλισμένα έπιδρομικά γιά νά καθαριστr.ί ή πορεία 
πού θά άκολουθοϋσαν τά όπλιταγωγά πού φέρνανε τίς στρατιές γιά τή μάχη τοϋ "EJ.- Άλαμέϊv. 

Μετά 2-3 μέρες λάβαμε διαταγή νά 
άποσπασθοϋμε άπό τόν στολίσκο διώξεως 
καί καταστροφής ύποβρυχίων καί νά πιϊμε 
όλοταχώς στό Μπάθχέρστ , τό λιμάνι τής 
'Αγγλικής άποικίας Γκάμπια, στίς 
έκβολές τοϋ ποταμοί> πού εχει τό ίδιο 
όνομα. Ε!ναι σήμερα μέρος άνεξαρτήτου 
• Αφρικανικοϋ κράτους. 

Εlχε έμφανιστεί στήν περιοχή έκείνη τό 
Γερμανικό έπιδρομικό Α Τ ΛΑΝτΙΣ καί θά 
λαμβάναμε μέρος στήν δίωξή του. (Σύντο
μα τό βούλιαξε ενα 'Εγγλέζικο καταδρο
μικό μαζύ μέ άλλο ί:να Γερμανικό έπιδρο
μικό, τό ΚΟΡΜΟΡΑΝ). 

Στό Μπάθχέρστ ε!χαν οί • Αγγλοι έγκα
ταστήσει μιά βάσι ύδροπλάνων άναγνω
ρίσεως γιά νά έρευνοϋν τόν ώκεανό στήν 

περιοχή έκείνη, άπ ' δπου θά περνοϋσαν τά 
μεγάλα όπλιταγωγά . Οί ίθαγενείς ε!χαν 
πιάσει μερικά παραδάκια δουλεύοντας στή 
βάσι αύτή καί δέν ξέραν πώς νά τά ξοδέ
ψουν. "Ετσι οί δικοί μας μοσχοπουλήσανε 

τά παληο-ρόλογα καί δ. τι μπιχλιμπίδια ε!
χαν άγοράσει στό Γιβραλτάρ. Γιάμιά στιγ
μή άκούω καί μέ φωνάζει στό δρόμο ό 'Α ρ
γύρης δ Σημιακός: .. τσίριε Δεύτερε, ύπο
γράφετε έτοuντο τό χαρτί γιά τόv στσιλά
ραπα έντοϋτον; .. 

Ε!χε πουλήσει σ' eναν Ιθαγενή ί: να ά πό 
έκείνα τά ρολόγια τών 10 σελ ι νιών yιά JO 
λίρες, μαζύ μέ γκαραντί 20 χρονών' - Αν ε

δινε γκαραντί γιά 40 χρόνια Οά τοϋ εδι\·ε ό 
Ιθαγενής 20 λίρες. 

Τά γαλόνια μου i:ντιιπωσιάσανε τό\' ά
ράπη τόν καi)μένο καί ύπόγραψα γιατί ό 

· Αργύρης ήταν 6 καλύτερός μας ναύτη~ . 
σφουγγαρiiς άπό τή Σύμη. "Ετσι ~-.:ι' (τσι 

δέν θά δούλευε τό ρολόϊ παραπάνω άπό 24 
ώρες <ί.iστε διαφορά δέν θaκανε τοi:• άράπη 
άφοi) μόνο γιά στολίδι θά τό χρησιμοποι
οϋσc τελικά . 

Τό λιμάνι τοίι Μπάθχcρστ c!χε ~ο.:αί μιά 

άμμουδιά άξιοθέατη. 'Απέραντη σέ μή~-.:ο,; 
καί γεμάτη άπό μεγάλα ~ο.:όκκαλα άπό σοιι

πιές. Φαίνεται δη δταν μεγάλωναν αί> τέ.; 
καί γερνοϋσαν πήγα ι να ν νά πcθάνοιιν 
κάπου έκεί κοντά καί τά ~ο.:ό~ο.:~ο.:αλά τοιι.; 
τά ' βγαζε ή θάλασσα στήν aμμουδιά . Οί 
ντόπιες άρα πίνες πηγαίνανε όλόγι>μ\τ.; ~ο.:αί 

Τά κύματα τοu Νοτίου Ά τλαvτιιωϋ ήτα ι• σάν βοιJΙ•ά . . . καί πολλι\ φορi:.; πΙΙ.·i:παζιll' rψ τφιίμι'Ι! 
τοϋ πλοίου tνrελώς. Ή κορφή τή.; σημαία.; μόλι~· προι:ξf.χr.ι άπό rό ι·ι:ρό. 
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μαζεύανε τά κόκκαλα αύτά γιά κάποια 
-χρήσι έμπορική . ' Η σαν σωστές μαίιρες 
· Αφροδίτες μέ σώματα σάν άγάλματα ή 
τουλά-χιστον ετσι μίiς φαίνονταν έμaς μετά 
άπό ταξείδια τόσων μηνών! Πaσα έπαφή 
δμως μέ τίς ντόπιες καλλονές άπαγορευό
τανε κατά διαταγήν τοϋ ~ Αγγλου ναυτικοϋ 
διοικητοϋ τής βάσεως (δι' εύνοήτους λό
γους). 

Ξαφνικά πάλι λάβαμε διαταγή νά φύ
γουμε άμέσως μέ προορισμό τά λιμάνια 
Φρήτάουν τfjς άποικίας Σιέρα Λεόνε καί 
Πουάντ Νουάρ, (Μαϋρο Σημείο) τής Γαλ
λικής 'Ισημερινής Άφρικής (σήμερα λέ
γεται Γαλλικό Κογκό), δπου θά εί-χανε 
βάσι προσωρινά οί στολίσκοι διώξεως τών 

δύο Γερμανικών έπιδρομικών. Μαϋρο Ση
μείο τό είπανε καί Μαϋρο Σημείο ήταν! Ζέ
στη καί ύγρασία άποπνι-χτική. Στόν δρόμο 
άπό τό Μπάθ-χέρστ εί-χαμε καί ενα λυπηρό 
έπεισόδιο. Κανά-δυό μέρες μετά τήν άνα
χώρησί μας ό ~ Αγγλος σύνδεσμος εlδε ενα 
μαϊμουδάκι πού τό ε{χε φέρει πάνω στό 
καράβι ενας ύπαξιωματικός πού τό εl-χε 
άγοράσει άπό tναν ίθαγενή. Πήγε άμέσως 
στόν Κυβερνήτη μας καί τοίι εΙπε δτι ύπήρ
χαν αύστηρότατες διαταγές άπό τό Ναυ
αρχείο νά μήν μποϋν μαϊμοϋδες στά πλοία 
έπ' ούδενί λόγω γιατί ήσαν φορείς μιίiς 
τρομερής άρρώστιας πού μεταδίδονταν καί 
στούς άνθρώπους καί εΙ-χε τάσεις νά έξα-

SURGICAL 
CONSULTANTS P.C. 

πλωθεί καί πέραν τής δυτικής 'Αφρικής. 
Ή μαϊμοϋ πρέπει νά ριχτεί στή θάλασσα! 
Μεγάλη στενοχώρια γιατί ήταν χαριτω
μένο ζωάκι καί παιχνιδιάρικο. 'Αλλά ό 
~ Αyyλος σύνδεσμος καί δ Κυβερνήτης 

ήσαν άνένδοτοι. «Βασιλική διαταγή καί τά 
σκυλιά δεμένα!» 'Αποφασίστηκε νά ... 
τουφεκιστεί ή μαϊμοίι παρά νά βασανιστεί 
στό πνίξιμο στή θάλασσα. Τ ή βάλαμε στήν 
πλώρη τοϋ πλοίου, τής δώσαμε καί 2-3 μπα
νάνες, καί δπως τίς i:τρωγε εύχαριστημένη, 
«μπάμ» ... δυό τουφέκια ρίξανε ταυτοχρό
νως καί επεσε τό μαϊμουδάκι τό καϋμένο 
στή θάλασσα νεκρό, μέ μισή μπανάνα 
άκόμα άφάγωτη στό χεράκι του. 'Ακόμα 
tνα θίιμα κι' αύτό τής τρέλλας τοίι Χίτλερ 
καί τοίι πολέμου πού άρ-χισε. 

Η Ολοι δακρύσαμε μέ λύπη άλλά δέν γινό
ταν διαφορετικά. Πολλά χρόνια άργότερα 
ε{χα συζήτησι μέ ενα διάσημο γιατρό πού 
εΙναι γείτονάς μουστήνΝέα 'Υόρκη. Μοϋ
έξήγησε δτι ή άσθένεια πού νομίζουν δτι 
μεταδίδετο άπό τίς μαϊμοϋδες τής Δυτικής 
'Αφρικής ήταν ή διαβόητη "'Έϊντς» πού 
εχει τρομοκρατήσει σήμερα δλη τήν 
άνθρωπότητα καί προπάντως τήν 
'Αμερική. 

Πλέαμε πιά στά τροπικά νερά τοίι Ίση
μερινοϋ καί έκτός τής άφόρητης ζέστης καί 
ύγρασίας πού τίς καταπολεμούσαμε γυρί
ζοντας μισόγυμνοι στό καράβι καί 

κοιμούμενοι σέ διάφορες γωνιές πάνω στά 
καταστρώματα, βλέπαμε καί άρκετά άσυ
νήθιστα φαινόμενα γιά δσους άπό μίiς δέν 
είχαμε περάσει τόν ίσημερινό άλλη φορά. 
·Η θάλασσα φωσφόριζε σάν νά ήταν τά 
νερά άναμμένα, δπως άνάφερα καί πρίν. Σέ 
μερικές περιοχές πετοϋσαν τά χελιδονό
ψαρα μέ τίς χιλιάδες καί έπειδή τό ϋψος τοϋ 
κυρίου καταστρώματος τών άντιτορπιλ

λικών ήταν περίπου τό ίδιο πού συνήθως 
πετοϋν τά χελιδονόψαρα, πολλά άπ' αύτά 
χτυποϋσαν στούς τορπιλλοσωλήνες καί 
στά κανόνια καί πέφταν στό κατάστρωμα. 
Πρωί-πρωί τρέχαμε καί τά μαζεύαμε πρίν 
τ · άρπάξουν πρώτες οί 4-5 γάτες πού είχαμε 
στό καράβι. Άλλά δίναμε καί σ' αύτές 
μερικά. WΕτσι συμπληρώναμε καί τήν τρο
φοδοσία μας μέ φρέσκα ψάρια τής rορας, 
παρ' δλο πού εΙ χα ν ενα σωρό κόκκαλα καί 
ε πρεπε νά προσέχεις μήν σκαλώσει κανένα 
στό λαιμό σου. Βλέπαμε καί άρκετές 
φάλαινες, πελώριες χελώνες, δελφίνια, καί 
άλλα θαλάσσια δντα πού δέν τά ξέραμε ή 
δέν τά βλέπαμε έπi άρκετή rορα γιά νά τά 
άναγνωρίσουμε. Μιά φορά γοργόνες δέν εί
δαμε! 

Πολύ μίiς έντυπωσίασε δταν είδαμε 
-χαμηλά στόν όρίζοντα γιά πρώτη φορά καί 
τόν άστερισμό τοϋ Νότιου Σταυροϋ πού 
άντιστοιχεί μέ τόν Πολικό 'Αστέρα τοϋ 
βορείου ήμισφαιρίου. ~σσο κατεβαίναμε 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΥΨΗΛΉΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 

Peter J. Corines, M.D. G. Papadatos, M.D. 
·Η 20ετής πείρα μας σέ tπεμβάσεις στό !ατρείο 

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

Διαθέτουμε χειρουργική φροντίδα, χωρίς τήν 
άνάγκη παραμονής σέ νοσοκομείο, καί γιά μιά 
σειρά άπό προβλήματα μεταξύ τών δποίων ... 
• ·οyκοι στδ στήθος, κύστεις καί διάφορες άλλες 
παθήσεις τοϋ μαστοϋ. 

8 Αlμορροiδει;, α(μορραγ(ες άπδ τδν πρωκτό κα
θώς ιcαί άλλες παθήσεις παχέος έντέρου καί 
πρωκτοϋ. 

• Κήλες, κιρσοί>ς καΙ άλλες κύστεις σέ δλα τά 
σημεία τοίι σώματος. 
• Πλήρης οίιρολογική έξέταση γιά παθήσεις 

νεφρού, κύστεως, προστάτου. Διαγνώσκονται 
στό γραφείο μέ κυστεοσκόπηση καί έπιτελοϋνται 
μικρές χειρουργικές έπεμβάσεις δπως περιτομή, 
βαζεκτομή . 

• 'Εφαρμόζονται νέες μέθοδοι γιά τή θεραπεία 
τής άνικανότητας, στειρότητας, άφροδισ(ων 
νοσημάτων. 
• ·Αναλαμβάνουμε περιπτώσεις άποζημιώσεων. 
• Παθήσεις τών χεριών, πλάτης καί τοίιαίιχένα. 

οι πτυχιοίίχοι συνεργάτες μας θεραπεύουν 
άκόμη μιά σειρά παθήσεων στδ ... 
• Στομάχι, χολή, συκώτι, πάγκρεας καΙ άνωμα
λ(ει; του θuροειδοίίι; άδένα. 
8 'Εξετάσεις γιά τήν πρόληψη καί πρώιμη tπι
σήμανση δλων τών τύπων καριάνου. 

8 Προσχολικές, προεπαηελματικές tξετάσεις 
τής φυσικής κατάστασής σας άλλά καί της γενι

κότερης ύγείας σας. 
• Τηλεφωνείστε μας σήμερα κιόλας γιά νά μά
θετε ciν μπορείτε νά άποφύγετε τήν παραμονή 
στό νοσοκομείο γιά τήν tγχε!ρησή σας. 

• 'Επισκεφθείτε μας γιά μιά δεύτερη γνώμη. 
• Δώστε μας τή δυνατότητα νά σάς γλυτώσουμε 

χρόνο καΙ χρήματα. 

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

ΜΑ·Ι·ΟΣ, 1987 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 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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νότια τόσο ψήλωνε στόν δρίζοντα. Στό 
μυαλό μου έρχόταν συνεχώς οί ίστορίες 
τών μεγάλων Πορτογάλων έξερευνητών 
Βαρθολομαίου Ντιάζ καί Βάσκο ντέ Γκάμα 
πού ε!χα διαβάσει ώς παιδί, καί πού άκο
λουθο!Jσαμε τήν πορεία πού ε!χαν πάρει 
κι' αύτοί γύρω άπό τό άκρωτήριο της 
Καλής 'Ελπίδος γιά νά βροίιν τίς 'Ανατο
λικές 'Ινδίες καί τήν Κίνα. 

·Η θάλασσα στούς τροπικούς ήταν έντε
λώς κάλμα άλλά μιά νύχτα σήκωσε λίγο 
άέρα καί κίιμα πού cφτανε δ άφρός μέχρι τό 
κατάστρωμα. Τό πρωί, άντί γιά χελ ιδονό
ψαρα ήταν τό κατάστρωμα γεμaτο . .. φε
λούς! Μυστήριο πώς βρεθήκανε νά πλέουν 
στή μέση τοϋ ώκεανοu, άλλά προσωρινά ή 
έξήγηση τοίι μυστηρίου δόθηκε άπό τό πει
ραχτήριο τοίι καραβιοu τόν σμυρνιό ύπα
ξιωματικό Τσαπακίδη: Βλέπετε , καμμιά 
διακοσαριά άνθρωποι τοu πληρώματος 
μέναν άποκλεισμένοι άπό τόν κόσμο έπί 
έβδομάδε:; καί μήνες καμμιά φορά, χωρίς 
κάν νά εχουν έπαφή μέ τό ραδιόφωνο, γιατί 
καί ή λήψις άκόμα μπορεi νά προδίδει τήν 
θέση τοi) πλοίου. VΕτσ ι , γιά νά διασκεδά

ζεται ή μονοτονία, άσχολούμαστε μέ κου
τσομπολιά, νίλες τών συναδέλφων, ψεύ
τικες ίστορίες γιά κατά φαντασίαν γεγο
νότα έπί τοίι πλοίου κ.λ.π. , κ.λ.π. τίς μέρες 
έκείνες κάποιος άρχισε τήν ίστορία δτι 
ενας άπό τούς άξιωματικούς μας πού ήταν 
γνωστός γιά τήν ... σεξουαλική έπίδοσί 

Πουάvτ Νουάρ. Παlρvουμε πετρέλαιο άπό τό 
έξωπλισμέvο έπιβατικό πλοίο ΛΛΚΛΝΤΑΡ Λ. 

πού εlχε σώσει τούς ναυαγούς. 

του έναντίον παντός θηλυκοί), άρσενικοu 
καί ... ούδετέρου, ε{ χε έπιτεθεί έναvτίον 
~νός άπό τούς νέους ναϋτες πού ε{χαν μπεί 
στό καράβι άπό τήν ' Αγγλία. Αύτός πα-

ραπονέθηκε στόν Κυβερνήτη δ δποiος μέ 
τή σειρά του φοβέρισε τόν άξιωματικό δτι 
θά τόν άνάφερνε στόν Ναύαρχό μας δταν 
θά φτάναμε στήν 'Αλεξάντρεια. Τ ρομο
κρατήθηκε δ άνθρωπος γιατί θά σήμαινε 
ναυτοδικεiο μέ σοβαρές συνέπειες. Τώρα, 
μόνο ό Θεός ijξερε άν ήταν τίποτα άλήθεια 
άπό δλη αύτή τήν ίστορία, η άπλώς μεγά
λωνε δπως περνοίισε άπό στόμα σέ στόμα 
καί πρόσθετε καθένας άπό λίγο άλατάκι! 
Πάντως δταν συζητιόταν ή παρουσία τών 
φελών στό κατάστρωμα εlπε δ Τσαπακίδης 
δτι άκουσε δ κόσμος γιά τήν αύστηρή στά
ση του Κυβερνήτη, ξεφοβήθηκαν καί ... 
βγάλανε τούς φελούς πού εΙχαν βάλει γιά 
προστασία άπό τόν άξιωματικό έκείνο!! 

Τά γέλια καί τά πειράγματα γιά τό θέμα 
αύτό κράτησαν καμμιά δεκαριά μέρες καί 
βοήθησαν νά κρατιέται τό ήθικό τοϋ πλη
ρώματος ψηλά. Τελικά μάθαμε στό Πουάντ 
Νουάρ τήν έπίσημη έξήγηση τοίι φαινο
μένου τών φελών: Τό ενα άπό τά δύο Γερ
μανικά έπιδρομικά ε{χε βουλιάξει ενα 'Αγ

γλικό φορτηγό πλοίο στά άνοιχτά του ώκε
ανοίι. ·Η τορπίλλη χτύπησε στό σημείο 
τών άμπαριών πού ήταν στιβαγμένες με
ρικές κάσες γεμάτες φελούς γιά μπουκάλες 
ούtσκυ πού τίς πηγαίνανε στήν ·Αγγλία. 
Μέ τήν εκρηξη τής τορπίλλης διαλυθή
κανε oi κάσες καί τιναχτήκανε οί φελοί 
στή θάλασσα. 

Τούς ναυαγούς τοίι φορτηγου βαποριου 

Greek Style Demί -Tasse 
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42 

J ohn Α . V assίlaros & S on, Ι nc. 
Coffee - Tea - Spίces 

29-05 120th STREET. FLUSHING, Ν.Υ. 10054 
Phone: TU 6-4140 

Restaurant 
31-17 23rd Α VENUE, ASTORIA, Ν.Υ. 11105 

Tel. (718) 728-5829 

-rΗταν κάτι 

πού ελειπε , , , 
απο την 

έλληνική 
e , 

ομογενεια 

·Ο πιό Ιδανικός συνδυασμός πολυτέλειας, 
καλοv φαγητοv καί έκλεκτfις μουσικής 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΘΕ ΠΕΜmΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 

ΣΑΒΒΑΤΟ καί ΚΥΡΙΑΚΗ 

άπό 9:30 μ.μ. - 2:30 π.μ. 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 

Catering for Small Parties 
'Ιδιοκτήτης: ΜΛΡΙΟΣ ΛΟΥΚΛΣ 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



τούς μάζεψε ε να έγγλέζικο έξωπλισμένο έ
πιβατικό πλοίο , τό ΑΛΚΑΝΤΑΡΑ, καί 
τούς εφερε μέσα στό Πουάντ Νουάρ δπου 
τό συναντήσαμε κι' έμείς καί μiiς εδωσε 
πετρέλαιο γιά τό περαιτέρω ταξείδι.· Η ταν 

καί μερικές γυναίκες aνάμεσα στούς ναυ
αγούς πού ταξείδευαν ώς πλήρωμα καί ώς 
έπιβάτριες. 

τις δυό μέρες πού μείναμε στό λιμάνι τοίι 
Πουάντ Νουάρ είχαμε καί ί:να πολύ συγκι
νητικό έπεισόδιο. Είδαμε νά πλησιάζει μιά 
βάρκα μέ κουπιά, καί μέσα ήταν μιά οΙκο
γένεια aπό πατέρα, μητέρα καί τρία μικρά 
παιδιά. Πλησιάσανε τή θέση τοϋ λιμανιοϋ 
πού ήταν aγκυροβολημένα τά πολεμικά 
πλοία, δσο πιό κοντά tπιτρεπόταν, σηκώ
σανε μιά 'Ελληνική σημαία, προφανώς 
φτιαγμένη πρόχειρα, τής ξηρiiς, μέ μόνο τό 
σταυρό στή μέση, καί μάς φωνάζανε δλοι 
μαζύ, συντονισμένα, γιά νά τούς aκοϋμε 
καλύτερα. οι λέξεις φτάνανε συγκεχυμέ
νες γιατί φυσοϋσε λίγο άεράκι, άλλά τίς 
άκούγαμε: Ζήτω, Πατρίδα , Δόξα, Νίκη 
κ .λ. π. Τούς χαιρετήσαμε κι' έμείς έγκάρ
δια μέ τό μεγάφωνο πού άκουγόταν βέβαια 
πολύ καλύτερα άπ' δ,τι τούς άκούγαμε 
tμείς, καί μέ τά κυάλια τούς βλέπαμε νά 
σκουπίζουν τά δάκρυά τους συνεχώς, 
γονείς καί παιδιά. Στείλαμε ενα σfiμα στή 
Διοίκηση τοϋ λιμανιοϋ, μήν τυχόν καί μπο
ρούσαμε νά τούς πάρουμε άδεια νά Ερθ ουν 
στό καράβι μας, άλλά μάς εlπαν δτι μόλις 
τελείωνε ή πετρέλευσις άπό τό ΑΛΚΑΝ
Τ ΑΡ Α θά φεύγα με άμέσως. u Ωρα τους καλή 

·ο ... 'Αντρέ μέ τήv πιρόγα του. 

τούς καi.)μένους τούς καλούς 'Έλληνες, 
εlχαν βάλει καί τά καλά τους ροuχα, ή γυ
ναίκα μαϋρο φουστάνι καί δ ι'iντρας μπλέ 
κουστοϋμι, παρ ' δλη τήν άποπνιχτική ζέ
στη . Προφανώς δ ι'iντρας ήταν δ τοπιιcός 
άντιπρόσωπος κάποιας Γαλλιιcfiς έμπο
ρικfjς εταιρίας , γιατί στή θέση αύτή εlχε 
πάει άργότερα, άν θυμiiμαι καλά, δ Στάθης 
δ Ντέμσον, γνωστό μέλος τfjς παροικίας 
μας στήν Νέα 'Υόρκη μετά τόν πόλεμο. 

Λίγο πρίν λύσουμε τούς ιcάβους γιά νά 
φύγουμε ήρθε δίπλα μας ενας ντόπιος άρά
πης μέ τήν πιρόγα του, όλόγυμνος. Miiς 

εlπε δτι ήταν έπίσημο μέλος τής .. . ψυχα
γωγικής ύπηρεσίας του λιμανιοίι καί εlχε 
άδεια νά tρχεται κοντά στά πολεμικά 
πλοία. Μάς συστήθηκε καί μέ τό δνομά 
του, 'Αντρέ! Ρίχναμε νομίσματα στό νερό 

ΜΑ·Ι·ΟΣ, 1987 

κι' αύτός βουτοϋσε καί τι'iπιανε. "Ετσι μά
ζευε μερικές πενταροδεκάρες. ·Η ••όργανι
κή" αuτή θέση ήταν μόνο γιά εναν, καί 
ήταν περιζήτητη ώς πολύ έπικερδής. Ό 
κάτοχος ι'iλλαζε κάθε 2-3 μfjνες δταν δ προ
ηγούμενος τρωγόταν άπό τούς καρχαρίες 
πού ήσαν ι'iφθονοι στήν περιοχή. Τουλά
χιστον ετσι μάς εlπε δ Γάλλος aντιπρό

σωπος τοϋ λιμανιοϋ πού ήταν aπάνω στό 
πλοίο μας καί έπέβλεπε τήν πετρέλευση. 
Δέν καταλβαμε liν τό ελεγε aστεία ή σο

βαρά. 

Μετά άπό 2-3 περιπολίες, πού κάναμε 
άνοιχτά, χωρίς νά δοuμε τίποτα άπό Γερ
μανικά ύποβρύχια ή έπιδρομικά, λάβαμε 
διαταγή νά προσκολληθούμε σέ μιά μεγά
λη νηοπομπή άπό 22 ύπερωκεάνεια πού με
τέφεραν τήν στρατιά γιά τή μάχη τοu Έλ 
· Αλαμέϊν, γύρω άπό τό ·Ακρωτήριο τfiς 
Καλής Έλπίδος. Θά συνοδεύαμε κι· έμείς 
μόνο μέχρι τό Κέϊπ-Τάουν κι' άπό κεί θά 
παραλαμβάνανε τήν συνοδεία ι'iλλα πολε
μικά. 

'Όταν ενωθήκαμε μέ τήν νηοπομπή εί
μαστε πιά στόν νότιο ·Ατλαντικό καί ό και
ρός ήταν πολύ διαφορετικός άπό τίς τρο
πικές περιοχές. Τά όπλιταγωγά πήγαιναν 

μ~ μεγάλη ταχύτητα καί έμείς τά άντιτορ
πιλλικι'ι μετά βίας κρατούσαμε τή θέση 
μας. Τά κύματα τοίι ώκεανοίι μέ τόν Ισχυρό 

ι'iνεμο γίνονταν τεράστια καί τό πλοίο μας 
πηδούσε σάν ι'iλογο δταν διέσχιζε τήν 
κορφή τών κυμάτων, μέ ενα τρομερό κο
πάνισμα δταν επεφτε ή πλώρη άπό τήν 
ι'iλλη μεριά της κορυφής. ·Η πρύμη μας 
πολλές φορές σκεπαζόταν έντελώς καί φο
βόμαστε μή τυχόν καί κοπούν τά δεσίματα 
τών άνθυποβρυχιακών βομβών βυθοίι. Εύ

τυχώς δέν συνέβη τίποτα τέτοιο καί μόνο 
τά πλευρά τοϋ σκάφους μπήκανε μέσα σάν 

πεινασμένου άλόγου άπό τό κοπάνισμα. 
προκαλώντας διαρροές νεροϋ στίς 

δεξαμενές τοίι πετρελαίου, πράγμα τό 
δποίον μiiς δημιουργούσε άνωμαλίες έπί 
πολύν καιρό παρ. δλο δτι κάναμε επισκευ

ές στή δεξαμενή τής ναυτικής βάσεως τοίι 
Κέϊπ-Τάουν. 

Έπί δυό εβδομάδες περίπου δέν φάγαμε 
μαγειρεμένο φαί, γιατί ήταν άδύνατο \'ά 
σταθεί τέντζερης η τηγάνι στήν κουζίνα . 
Τήν περάσαμε μέ κονσέρβες άμαγεiρευτες. 

'Ανάμεσα στά 22 ύπερωκεάνεια δπλιτα
γωγά άναγνωρίσαμε καi τό 'Ελληνιιcό 
ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ τής έταιρίας Γουλανδρή. πού 
πρό τοίι πολέμου εκανε τά δρομολόγια Πει
ραιά- Νέας · Υόρκης. Τό ε{ χα ν ναυλώσει οί 

• Αγγλοι άπό τήν ελληνική Κυβέρνηση γιά 
χρήση ώς δπλιταγωγό ιcατά τήν διάρ.-εια 
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τοϋ πολέμου. 

Μετά άπό 3 έβδομάδες τής δοκιμασίας 
έκείνης φάνηκε στόν όρίζοντα τό «τραπε
ζόμορφο βουνό» (τέϊμπλ Μάουνταιν) τοϋ 
«Κέϊπ Τάουν». Σάν νά ε1δαμε τόν παρά
δεισο άπό μακρυά! Μίiς ε{χαν τελειώσει 
σχεδόν δλα τά τρόφιμα , τά πετρέλαια, τό 
γλυκό νερό, τά πάντα! 

Σούρουπο πιά μπήκαμε στή Ναυτική 
βάση «Σάϊμονστάουν», όπου δέσαμε γιά νά 
μποϋμε τήν aλλη μέρα στή δεξαμενή. Δό
θηκαν καί aδειες έξόδου. Τά τρία <<μεγα
λύτερα πηρούνια>> τοϋ Έλληνικοίί Ναυ
τικοϋ, ο{ μακαρίτες · Αγyελάτος καί 

Παπαροδόπουλος μαζύ μέ μένα (όχι μακα
ρίτη άκόμα!!), βγήκαμε παρέα καί λιμα
σμένοι τής πείνας. WΗτανε Κυριακή βράδυ 
καί μίiς ε{παν ότι δλα τά ρεστωράν ήταν 

κλειστά έκτός άπό ενα μικρό πού σερβί
ριζε μόνο αύγά μέ ζαμπόνι, φροϋτα, κέϊκ 
καί τέτοια aλλα πρόχειρα έδέσματα πού 
μίiς εκαναν καί τρέχαν τά σάλια μας μέ τό 
νά τ' άκοίίμε μόνο! Πήγαμε καί παραγ
γείλαμε άπό 6 αύγά μέ ζαμπόν, δηλαδή 3 με
ρίδες, 3 κομμάτια κέϊκ, και 3 πορτοκάλια. 
Δηλαδή αύτά γιά τόν καθένα μας, όχι καί 
γιά τούς τρείς! Φοβήθηκε τό μάτι τής σερ
βιτόρας καί στεκόταν άπό μακρυά καί μίiς 
θαύμαζε νά τά ξεκαθαρίζουμε δλα χωρίς 
καμμία δυσκολία ή καθυστέρηση. Τελικά 
ξεσηκώσαμε καί δλες τίς σοκολάτες καί 
καραμέλες πού ε{ χε τό μαγαζί καί γυρίσα
με στό καράβι μας άργά τό βράδυ σχεδόν 
χορτασμένοι! 

Τήν άλλη μέρα ήλθαν στό πλοίο μας γιά 
έπίσκεψη ό διάδοχος πρίγκηπας Παίίλος 

μέ τήν γυναίκα του τήν Φρειδερίκη. 'Επί
σης ήρθε μαζύ τους καί δ πρίγκηπας Γεώρ
γιος πρώην ' Αρμοστής της Κρήτης, πρό 
τής ένώσεως μέ τήν 'Ελλάδα. Μίiς εκανε 
έντύπωση δτι ζοϋσε άκόμα καί δτι έξακο
λουθοίίσε νά τά εχει μέ τόν Βενιζέλο πού 
ε{ χε κηρύξει τήν ενωση της Κρήτης μέ τήν 
Έλλάδα τό 1910 καί δ Άρμοστής εχασε 
ετσι τή θέση του. Τόν ί\λεγε παληάνθρωπο 
καί άλλα <<διακοσμητικά» έπίθετα, άλλά 
δέν τόν συνερισθήκαμε γιατί ήταν πολύ 
ήλικιωμένος καί δσο νάταν θά τά ε{χε καί 
λίγο χαμένα. 

Είχαμε κι· άλλους έπισκέπτες τής έν έ
ξορία έλληνικης Κυβερνήσεως καί της 
ντόπιας έλληνικής παροικίας , μεταξύ των 
δποίων ήταν καί μερικοί τύποι άμφιβόλου 
φήμης καί άκεραιότητος, άπομεινάρια τοϋ 
καιροu της δικτατορίας Μεταξά. Πάντως, 
δέν ήταν καιρός τότε γιά πολιτικολογία, 
κι ' ετσι τούς δεχόμαστε δλους μέ εύγέ
νεια , δπως επρεπε, καί σύμφωνα μέ τό πρω
τόκολλο τής θέσεως του καθενός. 

Τό πλοίο μας έπισκευάστηκε καλά, έφο
διαστήκαμε μέ δλα τά άναγκαία ύλικά καί 
τρόφιμα καί είμαστε μετά μερικές μέρες 
ετοιμοι νά πάρουμε <<τόν άνήφορο» πρός τό 
Σουέζ καί τή Μεσόγειο. (Αύτό θά γραφτεί 
στό έπόμενο τεuχος τi'jς ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ). 

Ε. ΠΑΝΑ(ΌΠΟΥ ΛΟΣ 
Νέα Ύόρκη, Μάρτιος 1987 

(Συνέχεια στό προσεχές τεύχος ΙΟΥΝΙΟΥ) 
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Κέϊπ Τάουν Νοτίου Άφρικής. Οί άζιωματικοf τής Π/ΝΔ Ο Υ μέ τόv πρίγκηπα καί πρώην 'Αρ
μοστή Κρήτης Γεώργιο. (Στή μέση, μέ τό πηλίκιο στραβά καί τάμεγάλαμουστάκια). 'Αριστερά 

του νομίζω ό διάδοχος Παϋλος. 

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa κανονικa 
δρομολόγι'α τής 'Ολυμπιακής 

με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 
Γιά τήν κράτηση θέσεων καί κάθε πληροφορία 

Άποταθήτε στό διΛ·ό σας: 

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

ΜΑΥ, 1987 



Οί ~Εστιάτορες τιμοuν τόν Ernest Kanes 
ΙΔΡΥΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΝ GREGORIAN OF NEW YORK 

Ή 20ή Μαρτίου ήταν μιά ίδιαίτερη μέρα 
γιά τόν κ. Ernest Kanes, διότι οί συνάδελ
φοί του τόν τίμησαν σάν τόν «άνθρωπο της 
χρονιfiς». ·Η τιμή αύτή πρός τόν πρόεδρο 

τοϋ Queens County Diner-Restaurant 
Owners Association, στήν έτήσια χοροε
σπερίδα τοϋ συνδέσμου, στό έστιατόριο 
Teπace On The Park, ήρθε νάέπιβραβεύση 
μιά πολυετή θητεία καί προσφορά στό συμ
βούλιο τοϋ όμογενειακ:οϋ αύτου όργανι
σμου καί τίς προσπάθειες τοϋ κ. Kanes νά 
όργανώση τούς συναδέλφους του καί νά 
έμπνεύση τό πνεϋμα τfjς όμόνοιας κ:αί συ
νεργασίας μεταξύ τους. Πάνω άπό 500 άτο
μα, γνωστοί έπιχειρηματίες, άντιπρόσωποι 
τής 'Εκκλησίας καί τών μέσων ένημερώ
σεως tδωσαν τό «Παρών» στήν ίδιαίτερα 
πετυχημένη χοροεσπερίδα. 

ναμη πού θά άποκτήση, θάε[ναισέ θέση νά 
έξασφαλιζη στούς μετόχους της καλύτερες 
τιμές άπό τίς σημερινές, σέ δ λα τά είδη πού 
χρειάζεται γιά νά λειτουργήση μιά έπιχεί
ρηση τοϋ είδους. 

Ό κ:. Kanes δήλωσε στήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
δτι ot δμογενείς εστιάτορες του Κουήνς, 
τοϋ Νάσσω καί τοϋ Σάφφολκ, δείχνουν 
μεγάλο ένδιαφέρον γιά τήν εταιρία αύτή. 
·Η έταιρία δέν θά tχη καμμιά όργανική 

·Ο κ. Kanes πρωταγωνιστεί σήμερα σέ μιά 
νέα προσπάθεια ή όποία άποβλέπει στήν 
δημιουργία τής συνεταιριστικής εταιρίας 
ΡΑΝ GREGORIAN στήν Νέα 'Υόρκη , 
στά πρότυπα καi uπό τήν νομική όμπρέλλα 
τής δμώνυμης εταιρίας τών όμογενών ε
στιατόρων τοϋ Νιου Τζέρσεϋ. Ή εταιρία 
ΡΑΝ GREGORIAN ENTERPRISES OF 
NEW YORK, τής δποίας ένεκρίθη ήδη τό 
Καταστατικό άπό τήν Πολιτεία τής Νέας 
'Υόρκης, εlναι άνεξάρτητη καί αύτόνομη 
έπιχείρηση τής δποίας μέτοχοι θά εlναι 
μόνο tδιοκτήτες εστιατορίων καί diners. 
Ή έταιρία, μέ τήν μεγάλη άγοραστική δύ-

·Ο τιμηθείς κ. Ernest Kanes μέ τήν σύζυγο καί τά τέσσερα παιδιά του. 

'Αριστερά: Ό α/δ. Ted Chelpan, Ιερ. προϊστάμενος τής Κοινότητος 
Άγίου Δημητρίου τζαμέϊκα, έπιδίδων μετάλλια στά μέλη τοϋ Συμ
βουλίου 'Εστιατόρων. γιά τό θερμό ένδιαφέρον καί τΙς δωρεές τοϋ 
συνδέσμου ύπέρ τοϋ ήμερησίου σχολc.iου « 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκω
βος». 'Αριστερά, ό νέος Έπlσκοτrος κ. "Ανθιμος, ό όποίος μετέφερc. 
χαιρετισμό τοϋ 'Αρχιεπισκόπου κ. 'Ιακώβου. Δεξιά: Ή κ. Κόνη 
'Ανδρέου στό βήμα, εύχαριστεϊ τό ΡΑΝ GREGORIAN tκ μέρους 

ΜΑ+ΟΣ, 1987 

(Athens Intemational - D. Kessoglides) 

τοϋ Cyprus Children's Fund γιά τήν δεύτερη έτrιταγή έκ 5,000 δολλ. 
πού τής ένεχείρησε ό πρόεδρος τής έταιρlας κ. Γ. Μανωλιός. Δr.ξιά, 
δiπλα στό βήμα, ό κ. Τζώv Κάλλας, τοϋ Pan Gregorian καί άριστcρά 
ό κ. Στέλιος Ματθαίος μέ τίς δυό συvεργάτριες του Greek Children's 
Fund καΙ tκπρόσωπο τοu νοσοκομείου Sloan Kettering. 

(Athens lnternational- D. Kessoglides) 
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σχέση μέ τόν λειτουργοuντα στό Κουήνς 
άπό τό ι 954 σύνδεσμο έστιατόρων. Υ Εχει 
ι'jδη γίνει ή προεργασία γιά τήν νομική 
κάλυψη καί ή προσπάθεια είσέρχεται στήν 
όργανωτική φάση της μέ διάφορες έπαφές 
πού ό κ. Kanes εχει προγραμματίσει μέ συ
ναδέλφους καί συνεργάτες του. "· Ανατέλ
λουν καλύτερες ήμέρες γιά δλους μας μέ τό 
ΡΑΝ GREGORIAN», λέγει δ κ. Kanes, το
νίζοντας τήν άνάγκη τfiς συνεργασίας μέ 
τήν δμώνυμη έταιρία τοu Νιοu Τζέρσεϋ, τά 
μέλη τής δποίας άγοράζουν ijδη τά τρόφι
μα καί τά άλλα είδη , σέ τιμές πολύ χαμη
λότερες. 

Πέραν δμως άπό τίς οίκονομίες πού θά 
πετύχουν οί μέτοχοι τής νέας έταιρίας, τό 

Ό πρόεδρος τοϋ ίδρύματος Greek Children's 
Fund κ. Sαιnley Mathews (Στέλιος Ματθαί
ος) εύχαριστώv τό Pan Gregorian τοϋ Νιοϋ 
τζέρσεϋ γιά τήv δεύτερη μεγάλη δωρεά 17.000 
δολλ. Δεζιά, ό κ. John Callas, ό όποίος έvε-

χεfρησε στόv κ. Ματθαίο τήv tπιταγή. 
(Athens International- D. Kessoglides) 

ΡΑΝ GREGORIAN ENTERPRISES OF 
NEW YORK θά ε{ναι σέ θέση νά άσκήση 
σημαντικό ρόλο στήν έλληνοαμερικανική 
κοινωνία, μέ τήν ένίσχυση φιλανθρωπι
κων, έκπαιδευτικων καί μορφωτικών ί';ρ
γων καί σκοπών, πού θά τείνουν νά ύπο

γραμμίσουν τήν πρόοδο τών δμογενών καί 
τήν διαιώνιση τών έλληνικών άξιών καί 
τής πολιτιτικής μας κληρονομιaς στήν 'Α
μερική . 

' Η χοροεσπερίδα τής 20ής Μαρτίου (δω
σε συγκεκριμένα δείγματα των ώραίων 
αύτων φιλοδοξιών καί έπιδιώξεων: ·Ο πρό
εδρος τοu ΡΑΝ GREGORIAN ENTER
PRISES OF NEW JERSEY ένεχείρησε 
στόν πρόεδρο τοϋ Greek Children 's Fund κ. 
Στέλιο Ματθαίο, εστιάτορα τής γειτονικής 
Πολιτείας, έπιταγήν 17,000 δολλ. Ήταν ή 
δεύτερη μεγάλη δωρεά τής έταιρίας, ή ό
ποία συνολικως (χει δώσει πάνω άπό 
45,000 δολλ. τά δυό τελευταία χρόνια. Τό 
Greek Children's Fund, δπως ί';γραψε κατ' 
έπανάληψιν Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,ε{ναι μ ή κερ
δοσκοπικό 'ίδρυμα στό νοσοκομείο Sloan 
Kettering Cancer Center τής Νέας Ύόρ-

ΜΑ+ΟΣ, 1987 

Τά μέλη τοο Δ ιοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Queens County Diner-Restauran t Diner's Associa
tion, lnc. μέ τιμητικές πλάκες πού τούς έτιεδόθησαv είς άι.-αγ vώρισιι · δωρεii;; ίΟΟ συι·δέσμοι> ;:ιά 
παράλυτα παιδιά. Άπό άριστερά, όρθιοι, ό κ. τζuJ v Μαυρίκης. Ταμίας. ό ι·ομιιι:ό;; σύμβουί.ο;; λ. 
James Green, Leo Vendoros, Χρ. Άρτεμfου, Λ ούης Ψοφίμης Γραμματcύ.;. Ά ι ·δρf.α.; Παιίί.ου, 
Α' Άvτιτιρόεδρος, Γιάννης Καραγιάvvης καί TζuJv Μαυρίκης , Ά Ι' τιιrρόεδρο; . Στήι· μέση. ή 
Victoria Scners, έκτιρόσωιrος τοϋ ίδρύματος WOEC . γιά τά ιrαράί.υτα παιδιά . μπα:,ύ τιΖιι· 

άδελφώv Ernest καί Peter Kanes. 
( Aιhens lnternational - D. Kessoglιdes) 

Ό κ. Leo Vendoros /:πιδίδωv στόv πρόεδρο καί tμπνευστή τοϋ Pan Gregorian Enterprises 
of New Jersey, Inc. κ. Γιώργο Μαvωλιό, τιμητιλ·ήν πλάλ·α )'Ιά τόι· πρωτοποριαλ·ό ρόί.ο τ οι • σrιjι · 
συνεργασία μεταζύ τώv Έλληvοαμερικαvώι• έστιατόρωι·. Άαρισrερά. ό Πρόεδρο;; τοι-, .:υι ·-

δέσμου Έστιαrόρων rοϋ Κουήι·.; ,.,._ Kanes. 

κης. 

"Αλλο ενα δείγμα τοϋ ένδιαφέροντος τής 
έταιρίας τοϋ Ν. Τζέρσεϋ ήταν ή έπίδοση 
έπιταγής 5.000 δολλ. yιά τό CYPRUS 
CHILDREN'S FUND. 'Η ταν ή δεί>τερη 
έπιταγή μέ τό ϊδιο ποσό ποι) δόθηκε άπό τό 
ΡΑΝ GREGORIAN OF Ν. JEi.SEY στό\• 
Κυπριακό όργανισμό. 

·Αλλά καί οί όμοyενείς εστιάτορες τοί> 
Κουήνς (χουν στό ένεργητικό τους τέτοιες 
δραστηριότητες. Κατά τήν διάρκεια τής 
χοροεσπερίδας δ ίερ. προϊστάμενος τής 
Κοινότητος 'Αγίου Δημητρίου Τζαμέϊκα 
αίδ. κ. Ted Chelpan έπέδωσε στά μέλη τοϊ• 
Διοικητικοί> Συμβουλίου είδικά μετάλλια 
εiς ί';νδειξιν εiιγνωμοσίινης γιά τίς δωρεές 
τοί> συνδέσμου i>πέρ τοί> ήμερησίου 
Σχο λείου "·Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκωβος ... 
'Εκπρόσωπος ένός Cίλλο\) ίδρίψατος γιά 
παράλυτα παιδιά, έπέδωσε στόν πρόεδρο 
καί τοί>ς συμβοί>λους τιμητικές πλάκες yιά 
μιά δωρεά 2.000 δολλ . τοίι συνδέσμοι>. 

(Athens lnternationa l - D. KessngliJe~) 

Έκτός άπό τό φιλανθρωrcιl\ιΊ ϊ:ρyο . δ κ. 
Kancs πιστεί>ει δη ή σι•\'ε ρyασία μεταξί• 
τών όμοyενιi'>\' έστιατι1ρω\' 1\αi ι>ί διάφι>f1ε~ 
έκδ ηλώσε ι ς ποί• όf1γΟ\'ιί> \'ι1\' t αι cιτά 
πλαίσια αι\τή~ η)ς σι> \'ε ργασiα~. Θά διί>
σουν περισσότερες εt>Ι\αιρίε~ άλλ ηλογ,·ω
ριμiας τιi'>ν οίl\ογενειιί>\' 1\αί ίδια i τεf1α η).; 
νέας yε\-εaς ποί• Οά διαδι:χΟι) ωί•.; σημε

ρινοί•.; έπιχειρηματίε.;. 

Σιιγι.:η·ημέ\-ο.; άπδ η\\' μεγάλη τψι\ πι>ί• 
τοί> ϊ:ιωμα\' οί σιινάι~ελφι1 ί ωι• . ί) ι-.:. κ ~ιηι•s 
έδωσε σ τι) \' σί>\'Ηψι1 λιΊγι1 ωι• ίδια ί τr.f1'1 i:μ
φαση ση\\' οίκοyέ\τtα. στι\ν σί<ι•γι> ι.:αι 
στά τέσσερα παιδιά τιη • Πι>ί• τι>Ι• cιι•μπαf>ιt 

στάΟη ι-.:α\' rcάντοτι: μi: ά γάπ η ι.:αi ι.:ατα\ · ι1η

ση ι.:αi σι >\'f.Ι1γάζονται μα ~ί ωι• στί,: ι'πι
χειρήσι: ι ς τοι ι . ' Υ πι"ίf1Χι1Ι > \' ι: ί πι~ t11ίa Ι'C f1ι"ίγ
ματα. πο\ι ε!\·αι τά Πι>λι• τιμι1 τι~ f1!1, T f1t~ ί,: i"•
ψιστε.; τιμέ.; γιά κάΟι: aνΟ1'ωπι> : ' Ο ι-.:αλι>.; 
σί>\'Τf1Οφι>.; σ τι\ ν ζωι\. •i ι-.:α λ •i ι> ίιωγί~η~ια 
ι.:αi ιi άγάπη ι.:αi f.ι.:τiμηcιη τ ιi'> \' φiλ ι ι>\'. 
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Πρόσωπα 

ΣΤΙΣ 17 ΜΑ·Ι·ΟΥ θά γίνη ή 
χειροτονία ώς Χωρεπισκόπου τοϋ · Αρχι
μανδρίτη Άνθίμου Παναγιωτοπούλου, ό 
όποίος ύπηρετεί ώς ίερατικώς προϊστάμε
νος σ-~όν καθεδρικό τοϋ ·Αγίου Δημητρίου 
· Αστορίας όπό τό 1979, ϋστερα άπό έφη
μερία 13 μηνών στόν ναό · Αγ. Κωνσταν
τίνου καί 'Ελένης στό Μπροϋκλυν. Ό κ. 
Παναγιωτόπουλος εlναι ό πρώτος χωρεπί
σκοπος πού θά χειροτονηθή ϋστερα άπό 
ε!σήγηση τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Ίακώβου 
καί τήν tγκριση τοϋ Πατριαρχείου γιά τήν 
άποκατάσταση τοϋ θεσμοϋ τών χωρεπι
σκόπων γιά τήν ·Αρχιεπισκοπή μας. 'Η 
έyκαθίδρυση τοϋ χωρεπισκόπου, στόν 
όποίο έδόθη ό τίτλος τοϋ Τρωάδους, θά 
γίνη στίς 14 'Ιουνίου, στόν 'Άγιο Δημή
τριο Άστορίας. Ό νέος 'Επίσκοπος, κα
τά κόσμον ' Αλέξιος Παναγιωτόπουλος, 
γεννήθηκε τό 1943, στά w Ανω Σουδανέϊκα 

Πατρών. Σπούδασε στήν · Αθωνιάδα · Ακα
δημία τοϋ 'Αγίου "Ορους καί χειροτονή
θηκε μοναχός σέ ήλικία 19 χρονών στήν 
Μονή Βατοπεδίου. 'Αποφοίτησε άπό τήν 
'Αθωνιάδα τό 1964. Τόν f:πόμενο χρόνο 
χειροτονήθηκε Διάκονος καί ύπηρέτησε 
σάν 'Αρχιδιάκονος τοϋ Μητροπολίτη Πα
τρών μέχρι τό 1969. Τά έπόμενα δύο χρόνια 
ύπηρέτησε στόν ίερό ναό 'Ay. Παντελε
ήμονος 'Αχαρνών , στήν ·Αθήνα καί όπό 
τό 1971-72 στόν " Α γιο Σπυρίδωνα Παγκρα
τίου. Τό 1972 χειροτονήθηκε Πρεσβύτε
ρος καί τοπσ~τήθηκε ώς ή γούμενος τής 'I. 
Μονής τοίι Γηροκομείου Πατρών. Ό 
πατήρ w Ανθιμος παράλληλα σπούδαζε καί 
στήν Θεολογική Σχολή τοϋ Πανεπιστη
μίου 'Αθηνών άπό τήν όποία άποφοίτησε 
τό 1973. Τόν έπόμενο χρόνο ήρθε στίς 
ΗΠΑ καί ένεγράφη στό Πανεπιστήμιο τής 
Βοστώνης τοίι δποίου άνεκηρύχθη διδά
κτωρ τό 1977. Κατά τά χρόνια τής έκεί φοι
τήσεώς του ύπηρετοίισε καί ώς έφημέριος 
τής κοινότητος Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 
στό Μπέρλιvγκτον Βερμόντ. 

HOMERIC 
REAL ΤΥ, lnc. 

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

Te l. 718/204-7400 

MA,...AGEMENT - INVESTMENTS 
MORTGAGES 

EMANUEL MORA i τiS 
ι ιce n sed Re~ I Est~te Broker 

ΑΠΕΚΤΗΣΕ γραφείο καί στό Μανχάτταν (14 East, 69th Street) δ διακεκρι
μένος ίατρός 'Αναξαγόρας Παπαϊωάννου, καθηγητής τοϋ Ίατρικοϋ Κολλεγίου 
Νέας 'Υόρκης καί διευθυντής χειρουργικής τοϋ νοσοκομείου Mount Vernon. Ό κ. 
Παπαϊωάννου ε{ναι έπίσης, διευθυντής τοϋ προγράμματος προλήψεως καί θερα
πείας νοσημάτων τοϋ μαστοϋ. ' Ο κ. Παπαϊωάννου θά όρθρογραφήση στίς στήλες 
τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ γιά θέματα τής είδικότητός του, πού ε'ίμαστε βέβαιοι δτι θά 
ένδιαφέρουν lδιαίτερα τίς άναγνώστριές μας. 

Στό ώραιότατο άρχοντικό τους στό Φαίαρφηλντ, ό κ. καί ή κ. Harry G.A. Seggerman έδωσαν 
τελευταία ένα μεγάλο καί Ιδιαfτερα πρωτότυπο πάρτυ τό όποίο ώνόμασαν «μιά νύχτα στήν 
Λευκωσία». 'Όλα ήταν κυπριακά. Τό κρασί, τό οuζο καί οί tξαίσιοι μεζέδες τοϋ έστιατορfου 
«Αύγερινός» τής Νέας Ύόρκης. Πολλές κυπριακές καί άμερικαyικές προσωπικότητες δοκf
μασαν τά tξαfρετα κυπριακά προϊόντα καί χειροκρότησαν τό χοfευτικό συγκρότημα τοϋ «Παγ
κυπρίου». Στήν φωτογραφία, dπό dριστsρά. ό κ. Η. Long, ή κ. Σουζάν Λόνγκ, τής οΙκογενείας 
τών Ιδιοκτητών τής σιγαρεττοβιομηχανίας Ρέϋνολντ, ό 'Εμπορικός 'Ακόλουθος τής Κύπρου 
κ. Ντίνος Δουσιώτης, ή κ. Δρουσιώτη καί ό Γενικός Πρόξενος τής Κύπρου κ. Πλάτων Κυρια
κίδης, σέ μιά πρόποση μέ κυπριακό κρασί. Μέ τήν εύκαιρία, ό κ. Δρουσιώτης έπέδωσε στήν 

φιλάνθρωπο οΙκοδέσποινα κ. Ann Seggerman τό βραβείο Άφροδfτης. 

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

Tel. (212) 688-8828 

(Aιhens lnternational- D. Kessoglides) 

ΚΑ Τ Α ΤΗΝ πρόσφατη έπίσκεψή του 
στήν Νέα 'Υόρκη , ό ύπουργός 'Εργασίας 
καί Κοινωνικων 'Υπηρεσιών τής Κύπρου 
κ. Άνδpέας Μουσιούτας μίλησε σέ όμο
γενειακή συγκέντρωc;rη στήν 'Α στόρια μέ 
τήν εύκαιρία τοϋ έορτασμοϋ τής Ιης 'Α
πριλίου, ήμέρα όνακηρύξεως τής άνεξαρ
τησίας τοϋ νησιοϋ. Στήν φωτογραφία, ό ύ
πουργός μεταξύ τοϋ διακεκριμένου γιατροϋ 
κ. Κώστα Λαδοπούλου καί τοϋ άδελφοϋ του 
πρέσβυ κ. Ντίνου Μουσιούτα, άντιπροσώ
που τής Κύπρου στόν ΟΗΕ. 

ΜΑ ... ΟΣ, 1987 



«Γ ΑΛΑΖΙΕΣ ΝΥΚΤΕΣ» εΙ ναι 
ιιτλος της πρώτης κινηματογραφικής 

ταινίας πού γυρίστηκε άπό όμογενεiς καί 
προβλήθηκε τόν Μάρτιο στήν Νέα 'Υόρ
κη. Τό σενάριο καί ή σκηνοθεσία ήταν τοϋ 
Κώστα 'Ανδριώτη, ή μουσική τοu Σταμάτη 
Κραουνάκη καί τό μοντάζ τής Δέσποινας 
Δανάης Μαρουλάκου. Πρωταγωνιστοϋν οί 
Κώστας Βάντζος, Νικαίτη Κοντούρη, Γιάν
νης Μαιραίτης, Πέρης Ίατρίδης καί Δέ
σποινα Βλάχου. Τό i\ργο ύπεβλήθη στό Φε
στιβάλ 'Ελληνικοί> Κινηματογράφου Θεσ
σαλονίκης. 'Η ίστορία άναφέρεται στά βι
ώματα ενός θΕλληνα μετανάστη πού δια

κόπτει τίς σπουδές του, έργαζόμενος παρα
νόμως καί προσπαθεί νά έπιβιώση κάτω 
άπό σκληρές συνθήκες στήν Νέα 'Υόρκη. 

ΕΝΑ ΠΟΛ Υ μοντέρνο diner άνοιξε 
τόν περασμένο μfjνα στό Νιου Τζέρσεϋ, 
Route 3, Κλίφτον. Εlναι ενα πολύ πρωτό
τυπο οικοδόμημα, κύριο χαρακτηριστικό 
του δποίου ε{ ναι τό άπλετο φυσικό φώς πού 
εξασφαλίζει ή γυάλινη κατασκευή πούέπέ
λεξε ή εργολαβική εταιρία Paravalos De
signers, πού εχει στό ένεργητικό της μερικά 
άπό τά πιό γνωστά εστιατόρια καί diners 
στήν ' Αστόρια, στό Μανχάτταν, Μπροϋ
κλυν καί iiλλες περιοχές. Τό Clairmont 
δπως όνομάζεται τό νέο ντάϊνερ , ε! ναι ίδιο
κτησία τών κ.κ. Παναγιώτη Μολάση καί 
Νίκου Διάκου. Οί μακρές ούρές πού διακρί
νονται στήν ε'ίσοδο τοίι Clairmont, δέν 
όφείλονται, άσφαλώς, μόνο στήν μοντέρνα 

ΕΞΑΙΣΙΑ μυσταγωγία ήταν καί τό 
έφετεινό , πέμπρο κατά σειρά, πασχαλινό 

κονσέρτο τών Metropolitan Singersίfhe 
Greek Chorale Society καί της Little Or
chestra Society, στόν Καθεδρικό ναό της 
· Αγίας Τριάδος , ύπό τήνδιεύθυνση τοϋ μα
έστρου Dino Anagnost. Καί τό κονσέρτο 
αύτό τελοϋσε ύπό τήν ύψηλή προστασία 
τοϋ 'Αρχιεπισκόπου κ. 'Ιακώβου, πού ε
δωσε καί πάλι τό «παρών" καί διερμήνευσε 
μέ λίγα λόγια τά αίσθήματα ενός ένθουσι

ώδους άκροατηρίου. Ό μαέστρος έπεβε
βαίωσε γιά μιά άκόμη φορά τό ύψηλό έπί
πεδο άποδόσεως πού πέτυχε νά εμπνεύση 
μέ μόχθο πολύ, τίς δεκάδες μουσικούς καί 
τά μέλη τfjς χορωδίας πού ερμήνευσαν δχι 
μόνο τούς ύπέροχους εκκλησιαστικούς 
ϋμνους καί ψαλμούς τής Μεγάλης ' Εβδο
μάδος καί τοϋ Πάσχα , άλλά καί ιϊλλα άρι
στουργήματα, μεταξύ τών όποίων τά πάθη 
κατά Ματθαίον τοϋ Μπάχ, "Ο divine 
redeemer" του Γ κουνώ, τήν σκηνή άπό τήν 
.. καβαλερία Ρουστικάνα» κ.li. Δυό μεγάλα 
ταλέντα Ελαβαν μέρος στό άλησμόνητο 
αύτό κονσέρτο , ή σοπράνο Eνelyn Petros 
καί ό τενόρος Δημήτριος Φουστέρης. Τό 

έφετεινό κονσέρτο εγινε δυνατό μέ τίς είσ
φορές του καθηγητού καί τής κ. Λάμπρου 

Κομίτα, τfiς Φιλοπτώχου τοϋ Καθεδρικοϋ, 
του Δρος καί τής κ. Peter D. Geνas, του κ. 
καί τfjς κ. Ι. Μαυρουδή, του κ. καί κ. Νικ. Ι. 
Στάθη, του κ. καί κ. Thomas Ρ. Kikis, του κ. 
' Αλεξ. Μαρκεσί νη, τών δίδων Γ εαιργίας καί 
Χριστίνας Πάππα κ.li. κατασκευή··· Ο ΜΗΤΡΟ Π Ο ΛΙΤΗΣ ΣΙΛΑΣ 

Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ μαθήτρια Γυμνασίου Χριστίνα Δόκου κέρδισε τό πρώτο 
βραβείο στό σχολείο της, στό Carlile, Pa., σέ διαγωνισμό έκθέσεως γιά τό Σύν
ταγμα τών ΗΠΑ. Τό ένδιαφέρον ε{ ναι δτι ή Χριστίνα δένε{ ναι οϋτε ·Αμερικανίδα, 
οϋτε μόνιμος κάτοικος τής· Αμερικής.· Απλώς, 6 πατέρας της, συνταγματάρχης Νι
κόλαος Δόκος σπουδάζει στό 'Αμερικανικό Κολλέγιο Πολέμου. cοΔιάβασα τό Σύν
ταγμα ενα Σάββατο καί τήν Κυριακή i\γραψα τήν εκθεση. Ποτέ δέν πίστεψα δτι θά 
κέρδιζα. Κι ' δταν τό iiκουσα επαθα σόκ», έξωμολογήθηκε ή 'Ελληνίδα μαθήτρια. 

ΜΑ·Ι·ΟΣ, 1987 

ATHENS CENTER HOTEL 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμότια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βερόντα. 
• ·Εστιατόριο πολυτελείας, μπόp, ρούφ 
γκόρντεν, πισίνα γιό δλες τίς έποχές όντi 
λογι κί'jς χρεώσεως. 

'Από 31 Μαρτίου- 31 'Οκτωβρίου 

Τιμαi δωματίων: Μονόκλινα 4.686 δpαχμ. 
Δίκλινα 6.714 δραχμ. Τρίκλινα 8.167 δραχ. 

Συμπεριλαμβόνετaι κοντινένταλ μπρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονςόποταθi'jτε στ ή Ν. 

'Υόρκη (212) 483-0642 κ.' Αρσένη ι'\ γρόψτε 
Sophocleous & Athenas 26,Athens,Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY. 

του Νιου Τζέρσεϋ έξελέγη δμοφώνως άπό 
τήν ' Ιερά Σύνοδο τών ·Επισκόπων πρόε
δρος του Έλληνικοϋ Κολλεγίου καί τής 
Θεολογικής Σχολής τοϋ Brookline, ΜΑ. 
τήν 27η Μαρτίου. Σέ συνεδρίασή του, τήν 
~πομένη, τό διοικητικό συμβούλιο τοίι 
tδρύματος, ένέκρινε έπίσης παμψηφεί -rήν 
έκλογή. ·Η έγκαθίδρυση του νέου σχολάρ
χου θά γίνη κατά τήν τελετή τών έξετά
σεων , τήν I 6η Μα ίου, όπότε καί θά άναλά
βη τά καθήκοντά του ό Μητροπολίτης κ. 
Σίλας. Κατά τήν 'ίδια συνεδρίασή της, ή 
' Ιερά Σύνοδος των 'Επισκόπων άπεφάσισε 

νά δοθή μεγαλύτερη εμφαση στήν 
διδασκαλία τής · Ελληνικής Γλώσσης ή 
όποία θά ε{ ναι πλέον ύποχρεωτική γιά δ λες 
τίς τάξεις. ·Ο έπιλεγείς διακεκριμένος ίε
ράρχης άπεφοίτησε τής Θεολογικής Σχο
λfjς του Πανεπιστημίου ' Αθηνών τό 1943, 
i\φθασε στήν 'Αμερική τό 1946 καί δίδαξε 
στήν Θεολογική Σχολή άπό τό 1951 εως τό 
1957, δπότε καί συμπλήρωσε τίς θεολο
γικές του σπουδές στό Πανεπιστήμιο τής 
Βοστώνης. Ό Πανιερώτατος ε{ ναι κατά τά 
τελευταία 25 χρόνια πρόεδρος του Συμ
βουλίου ' Ιεραποστολών τfjς · Αρχιεπι
σκοπής καί Εχει κατ· έπανάληψιν άντι
προσωπεύσει τήν 'Εκκλησία μας στόν διά
λογο μέ τούς Καθολικούς καί iiλλες 'Εκ
κλησίες. 
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Πρόσωπα 
ΠΕΡΑΣΑΝ άπό τήν Νέα 'Υόρκη ... 
-'Από τό Λονδίνο γιά νά παρευρεθοϋν 

στόν γάμο τοϋ έγγονοϋ τής μεγαλοβιομη
χάνου καλλυντικών Estee Lauder, ό Γιώρ
γος καί ή Ζωή Τσάτσου. 

- 'Επίσης άπό τό Λονδίνο ή πρόεδρος 
τοϋ έκεί Λυκείου 'Ελληνίδων κ. Κούλα Λε
μοϋ, έξαδέλφη τής κ. Μαρίας Λύρα, στό 
σπίτι τής όποίας φιλοξενήθηκε. 

-Ήταν στήν Βοστώνη yιά λίγες ήμέ
ρες ή κ. Μαρίκα Μητσοτάκη , σύζυγος τοϋ 
προέδρου τής Νέας Δημοκρατίας, γιά νά 
έπισκεφθή τόν γιό της Κυριάκο, πού εσπα
σε τό πόδι του στό σκί. 

-Γιά σύντομη παραμονή ή κ. Μαριλένη 
Παπαλεξοπούλου, σύζυγος τοϋ προέδρου 
βιομηχάνων τής 'Ελλάδος. 

-Γιά λίγες μέρες ό πρόεδρος τijς μεγά
λης 'Ασφαλιστικής 'Εταιρίας lnteramer
ican καί ή κ. Δημ. Κοντομηνά. 
-Γιά τά έγκαίνια τοu Κέντρου 'Ελλη

νικών Σπουδών στό Ν.Υ. University ό πρέ
σβυς καί άλλοτε Γενικός Πρόξενος ση1ν 
Νέα Ύ όρκη καί ή κ. Βασ. Βιτσαξίj. 'Επί
σης, ό 'Αντιπρόεδρος τοϋ 'Ιδρύματος 
'Ωνάση, καθηγητής κ. 'Ιωάννης Γεωργά
κης, ό όποίος έξεφώνησε ίδιαί τερα εντυ
πωσιακό λόγο κατά τήν σχετική τελετή. 
Μαζύ τους ήταν καί ό βουλευτής τijς Νέας 
Δημοκρατίας καί πρώην ύπουργός κ. 'Αθα
νάσιος τ σαλδάρης. 

Η ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ. παρά τίς 
επανειλημμένες εμφανίσεις της στήν 'Α

μερική καί τόν Καναδά, εξακολουθεί νά 
ε{ναι ίδιαίτερα δημοφιλής. Καί ή νέα περι
οδεία της αύτό τόν μήνα , μαζύ με ιϊλλους 
γνωστούς καλλιτέχνες , εχει προκαλέσει 
μεγάλο ένδιαφέρον μεταξύ τών φίλων τής 
σύγχρονης έλληνικijς μουσικής. Τήνπερι
οδεία ώργάνωσε καί πάλι ό κ. Γιώργος Τσα
πέλας, πού ε{χε φέρει τόν θίασο Καρέζη-

ΤΟ Ν ΚΑΛ ΥΤΕΡΟ εαυτό του εδωσε στήν πρώτη του tμφάνιση στό άνα
καινισμένο Carnegie Hall, ό εκλεκτός πιανίστας Δημήτρης Τουφεξής. Τοuτο έπι
βεβαίωσαν τά ενθουσιώδη χειροκροτήματα τοu κοινοu καί τά «μπράβο» πού άκού
γοvταν άπό παντοu. UΟπως γράψαμε fiδη , όπιανίστας, ό όποίος αuτόν τόν μήνα 
κάνει τήν πρώτη του εμφάνιση καί στό περίφημο Kennedy Center στήν ΟUάσιγ
κτων, προσεφέρθη εuγενώς γιά τήν φιλανθρωπική αuτή παράσταση, οί εισπράξεις 
τijς όποίας θά διατεθοuν γιά τό Professional Children's School καί γιά τό Children's 
Heart Fund του Cornell, στό όποίο έγχειρίζονται καί παιδιά άπό τήν 'Ελλάδα. 
Εύεργέτης τοϋ ίδρύματος αuτοu, μέ είδικό κληροδότημα ε{ς μνήμην τοϋ συζύγου 
της, ή Κα Θέμις Χατζηγιάννη, άνέλαβε τήν δαπάνη γιά τό κονσέρτο στό Κάρνεγκι 
Χώλλ. Καί μετά τήν παράσταση , κάλεσε στό διαμέρισμά της τής 5ης Λεωφόρου, 
πολλούς φίλους της πού βοήθησαν στήν επιτυχία τής προσπάθειας στήν όποία 
πρωταγωνίστησαν σάν συμπρόεδροι τής ' Επιτροπής ή Charlotte Ford Downe καί ή 
Leontyne Price. Τιμητική πρόεδρος ήταν ή Alice Tully. 

ΣΤΗΝ ΚΕΝΥ Α τοποθετήθηκε πρέ
σβυς ό κ. Φαίδων Φαίδωνος πού μέχρι 
τώρα ύπηρετουσε στήν Κυπριακή άντι
προσωπεία στόν ΟΗΕ. 

ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ μεταφράζεται 
τώρα τό βιβλίο Ten Days to Destiny του ό
μογενοϋς ίατρου Γ. Κυριακοπούλου, τό 
όποίο, ώς γνωστόν, άναφέρεται στήν ύπέ
ροχη ήρωϊκή άντίσταση τών Κρητών έ
ναντίον τών Γερμανικών στρατευμάτων 
εlσβολής. Τό βιβλίο αuτό, πού εχει μέχρι 
τώρα κυκλοφορήσει σέ μεταφράσεις στά 
γερμανικά, ισπανικά καί πορτογαλικά, πα
ράλληλα μέ τήν άγγλική εκδοση του οϊκου 
Franklin and Watts εχει ξεπεράσει τίς 300.-
000 άντίτυπα σέ πωλήσεις. Στό μεταξύ, ό 
·Ελληνοαμερικανός συγγραφεύς τελειώνει 
ενα άλλο βιβλίο μέ τίτλο The Guns ofDefi
ance πού θά κυκλοφορήση άπό τόν ϊδιο 
έκδοτικό οίκο. Θά άναφέρεται στά πρόσω
πα Έλληνοαμερικανών μελών τοϋ OSS 
(προκατόχου τής CIA) πού πολέμησαν στό 
πλευρό τών Κ ρητών κατά τήν διάρκεια τής 
κατοχής τijς Κρήτης. 'Ένα κεφάλαιο 
άφορα τήν άπαγωγή τοϋ στρατηγοί) 
Κράϊπε. 

Καζάκου καί όργανώνει τίς περιοδείες τοϋ 
Γιάννη Πάριου στήν 'Αμερική. 

) 

Η MEDICAL SOCIETY or 
New Jersey άπένειμε τελευταίως τό Profes
sional Service Award στόν διακεκριμένο 
όμογενή γιατρό κ. Κυριάκο Καλεμκέρη. Τό 
βραβείο άπενεμήθη είς άναγνώριση τών 
έξαιρετικών ύπηρεσιών πρός τούς άσθε
νείς, άναφέρει σέ έπιστολή του ό πρόεδρος 
τής 'Ιατρικής 'Εταιρίας Dr. Edward Α. 
Schauer, προσθέτοντας δτι άποτελεί με
γάλη ίκανοποίηση τό γεγονός δτι τό Κοινό 
έκτιμa τήν επαγγελματική ευσυνειδησία 
τών γιατρών δπως δ κ. Καλεμκέρης. Ό 
γιατρός ε{ναι ίδιαίτερα γνωστός στήν 'Ο
μογένεια δχι μόνο σάν έξαιρετικός έπι
στήμων, άλλά καί γιά τήν δράση του ύπέρ 
τών έθνικών θεμάτων καί τής 'Εκκλησίας 
μας. Στήν φωτογραφία, ό κ. Καλεμκέρης 
άποδεχόμενος τήν τιμή πού τοu ~γινε, στό 
βήμα τής 'Ιατρικής 'Εταιρίας. 

Η ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΣΑΜΠΛΑ-

ΤΕΣΣΕΡΙΣ βουλευτές τής Νέας Δημοκρατίας παρουσfασε aέ συγκέντρωση φίλων τοίι 
Κόμματος, ό πρόεδρος τής έδώ 'Επιτροπής κ. Φαίδων 'Αλεξάκης, ό όποίος τούς καλωσώ ρισε 
στό βήμα τοίι «Κρύσταλ Πάλας» στήν 'Λ στόρια. Άπό άριστερά. ό κ. ·Αθανάσιος Ξαρzάς, ό 
κ. ·Αριστόδημος Μπουλοi3κος, ό κ. ·Αλεξάκης, ό Γενικός Γραμματεύς τής Νέας Δημοκρατίας 
κ. 'Αθανάσιος Τσαλδάρης καί ό βουλευτής Μαγνησίας κ. Γιώργος Σούρλας. 

κον έξελέγη Μίς «Χίος 1987., στήν έφε
τεινή έτήσια χοροεσπερίδα τοu Παγχια
κοϋ Συλλόγου «Κοραής» τής Νέας 'Υόρ
κης, μέ τήν όποία ό σύλλογος γιόρτασε τά 
75 του χρόνια. Κατά τήν διάρκεια του δεί
πνου άπενεμήθη τιμητική διάκριση στόν 
έκ Χίου έλθόντα κ. Δημήτριο Σκαπέλο. έπι
θεωρητή 'Εκπαιδεύσεως. Μήνυμα του 
·Αρχιεπισκόπου κ. 'Ιακώβου μετέφερε ό 
'Επίσκοπος Μελόης κ. Φιλόθεος. Aιhens Inιernaιional - D. Kessoglides 
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ΤΟΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ιcαί 
παλαίμαχο Κύπριο διπλωμάτη ν ιc. Ζήνωνα 
Ρωσσίδη τίμησε μέ δείπνο δ 'Ελληνοαμε
ρικανικός έπαγγελματιιcός όργανισμός 
«Κρίκος» γιά τήν μεγάλη του προσφορά 
στούς άγώνες τοϋ μαρτυριιcοϋ νησιοϋ γιά 
τήν έλευθερία καί άνεξαρτησία του. 'Υ
πήρξε πρεσβευτής καί μόνιμος άντιπρό
σωπος τής Κύπρου στόν ΟΗΕ aπό τό 1960 
εως τό 1978, ένώ τώρα ε{ ναι σύμβουλος τής 
κυπριακής άποστολής στά ·Ηνωμένα ~Ε

θνη. Διετέλεσε καί άντιπρόεδρος τής Γε
νικής Συνελεύσεως τών ·Ηνωμένων 'Ε
θνών στά 1961 , 1963, 1966 ιcαί 1971 . 

Wc accept ordcrs for all ovcr Grcccc for 
flowcrs, flowcr arrangemcnts, botιlcd wίncs 

& spίrίts and cakcs for all occasions 

WE ΜΛDΕ ιτ ΕΛSΥ FOR YOU 
Call υs from USA and c:harιe 

your prefeπed major Credlt Card 

4.KanarιStr Tel 3612074·3627 185 
8. Ρ loakrrη Str Tel 7231892· 7229 830 
lntercor>tιner)tal Tel 9023666 <Ext 6040• 

ATHENS KOLONAKI 'FLORHELLAS TLX 214141 FLOR GR 

ΜΑ·Ι·ΟΣ, 1987 

ΑΦJΛΟΚΕΡΔΗΣ 'Οργανισμός Άθεραπεύτων Νοσημάτων έχει έγκριθεi άπό 
τήν Πολιτεία τfjς Νέας 'Υόρκης, σκοπός του δέ ε{ναι νά συγκεντρώσει χρήματα γιά τήν 
έπέκταση καί λειτουργία τοϋ ·Ιδρύματος Χρονίων Νοσημάτων τfjς Σπάρτης καί νά δια

θέτει χρηματικά ποσά σέ έπιστημονικά iδρύματα τά όποία άσχολοϋνται μέ κλινικές μελέ
τες' καί έρευνες σχετικές μέ τήν πρόβλεψη καί θεραπεία τών άθεραπεύτων νοσημάτων 
τόσο στήν 'Αμερική όσο καί στήν • Ελλάδα. Τό διοικητικό συμβούλιο άποτελεiται άπό 
Έλληνοαμερικανούς έπιστήμονες. Ή πρόεδρος, tατρός Σταυρούλα Άγγελάκου - Γα
βριήλ, ε{ναι γνωστή άλλεργιολόγος καί άνοσιολόγος διπλωματοϋχος τfiς · Αμερικανικfiς 
' Ακαδημίας τής 'Αλλεργίας καί 'Ανοσιολοyίας. Ό όρyανισμός αύτός aρχισε ήδη τήν 
προσπάθειά του μέ έρανο γιά νά ύποστηριχθεi τό 'Ίδρυμα Χρονίων Νοσημάτων τής 
Σπάρτης, γνωστό ώς «Ναός τής 'Αγάπης», τό όποίο ε! ναι ύπό τήν αίγίδα τοϋ Μητροπο
λίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης. Στήν φωτογραφία, άπό άριστερά, δ aντιπρόεδρος κ. Τά
σος Φιλιππdκος, ή δiς Ντόροθυ Βουγιουκλή, γραμματεύς, ό Μητροπολίτης Εύστάθιος. ή 
πρόεδρος τοϋ 'Ιδρύματος κ. 'Αγγελάκου-Γαβριήλ καί δ Δ ρ. Πήτερ Παπαδάκος. 

ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΉ στό «Κρύσταλ Πάλας» τής· Αστόριας τήν 5η · Απριλίου yιά 
τόν δημοφιλέστατο Λευτέρη Χατζηϊωάννου ιcαί τόν συνεργάτη γ ιό του ·Ανδρέα μέ τήν εύ
καιρία τών όκτώ έτών τής ραδιοφωνιιcf;ς του έκπομπής. Χαιρετισμό έκτιμήσεως yιά τό 
έργο τους άπηύθυναν δ ύπουργός 'Εργασίας καί Κοινωνικών ' Ασφαλίσεων Κύπρου κ. 
'Ανδρέας Μουσιούτας καί δ Γενικός Πρόξενος τής Κύπρου κ. Πλάτων Κυριακίδης. Με
ταξύ τών προσελθόντων ήταν ό μόνιμος aντιπρόσωπος τfiς Κύπρου στόν ΟΗΕ ~~:αί ή κ. 
Ντίνου Μουσιοuτα, δ Πρόξενος τής Κύπρου κ. Άνδρ. Κακουρής, ό πρόεδρος της 'Ομο
σπονδίας 'Ελληνοαμερικανικών Σωματείων κ. Κ. Μαυρίκης, ό πρόεδρος τοϋ Παγκυπρiου 
κ. Φίλιππος Κρίστοφερ, δ άντιπρόεδρος τής Κυπριακής 'Ομοσπονδίας κ. Άνδρ. Καρα
κώστας κ.a. πού καταχειροκρότησαν πατέρα καί γιό καί τούς εύχήθηκαν νά συ\·εχiσου\· 
τό ιδιαίτερα ένδιαφέρον καί διασκεδαστικό πρόγραμμά τους. 

Blue Dawn Diner-Restaurant 
1860 VETERANS MEMORIAL HIGHWAY, CENTRAL ISLIP. Ν. Υ. I 1722 

TEL. (516) 234-6001 ή (516) 348-9708 

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

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ LONG ISLAND 

'Ελληνικά φαγητά γιά τούς ~Ελληvες καλοφαγάδες (σουβλό.Α:ια, μουσαλ'ά.;; . πα

στlτσια, σπανακόπιτες κ.ιi). Ψάρια φρέσκα σέ μεγάλη ποιλΊλία )'ι · αύτοιλ; πού 
dγαποίίv τά θαλασσινά, Salad Bar γιά τούς .. . χορτοφάγους. breakfast }·ιά δλοιJο.;. 

σπιriσια γλυκά καΙ ψωμιά καΙ βέβαια ποτά πολλά. 
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Shopping and Dining ίη Man~attan 
REST A .. URANTS 

• The Coach House 
110 Waver1y P1ace, N.Y.City 
Just West ofWashington Square 
Tel. (212) 777..()303 - 777..()349 

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

Adam's Rib 
Specialties: Roast Beef, Authentic 
Ceasar Sa1ad and Fresh Fish dai1y 
23 East 74th Street 
New York, Ν.Υ. 10021 

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

• Stavy's 
Stuyvesant Town's Best Restaurant 
Sea. food, Steaks,GreekSpecialties 
257 First Avenue, Ν.Υ ., Ν.Υ. 10003 
Comer of 15 St., Tel. 212-673-7629 

New Courtney 
Cateήng - Free Delivery 
55 W. 14th Street, N.Y.C., Ν.Υ. 
Tel. 255-1268 - 255-2561 

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

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

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

Meandros Restaurant · 
Authentic: Greek Cuisine 
118 Mac:Dougal St., in the Village 
Tel. (212)_ 673-1668 

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

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

Mid-City Cojjee Shop 
Bar - Restaurant - Counter Service 
Good food - good drinks - good pήces 
Demosthenes V a.siliou 
SSO 9th Ave., Ν.Υ., Ν. Υ. 10018 
Tel. (212) 690-1718 
Στόν Β' δροφο τοίί Pon Authoήty 

Προσθέσετε 
τiιν έnιχείρησή σας 

στον 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

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

rιΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΠΕ: 

(212) 921-0086 

Oyster House 
The U1timate Seafood Resturant 
306 Ε. 49 Street, Ν.Υ. 10017 
Open: Mon.-Sat. (212) 371-7976 

Λrpeggio 
Continenta1 Restaurant- Sea Food 
Private Banquet Rm, Lunch, Dίnner 
Open 11:30 am-2:00 am. 35 W. 64 St. 
N.Y.C. (Opposίte Lincoln Center) 
Tel. 212-724-0103-4 

Lenox Hill Restaurιιnt 
Breakfast - Lunc:h - Dinner 
1105 Lexington Ave. Ν.Υ. 10021 
Tel. (212) 879-9520 

George's Jl estaurant 
Breakfa.st - Lunch - Dinner 
835 6th Ave., Off 29th St., Ν.Υ. 
Tel. (212) ~2383 - 564-1248 

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

Big Λpp/e Restaurant 
and Cojjee Shop 

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

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

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

TRA VEL AGENCIES 

Η omeric Tours, Inc. 
595 5th Ave., Ν.Υ. 
Tel. (212) 753-1100 
906 Ε. Main St., Stamford, cτ. 
Tel. (203) 359-2917 
86 Ν ο. Broadway, Hicksvil1e, Ll. 
Tel. (516) 935-3400 
59 Panepistimiou St., Athens 
Tel. 321-4777 

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

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

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

Olympill Express, lnc. 
Touήst & Travel Agenc:y 
Professional, Personalized Service 
Tasso Lahanas, Manager 
358 West 44th Street, Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 586..()234 

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

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

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



MISCELANEOUS 

Poseidon Greek Bakery 
Oνer 50 Years- Home Made 
Baklaνa, Κ.ataifi, Saragli, Strudels, 
Spanakopita, Tiropita 
629 9th ~νe., (near 44 St.), N.Y.C. 
Tel. (212) 757-6173 

Bill's G/ass Co. 
Glass- Mirrors- Table Tops- P!astics 

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

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

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

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

Simpson & Co. Florίsts 
Flowers & P1anιs of Disιinction 
1318 2nd Ανe., Ν.Υ. 10021 
Tel. (212) 772-6670 

Λthenian Gijt Shop 
Stefana - Vaptistika - Books 
Records - Wholesale, Retail 
323 W. 42nd Street, Ν . Υ. 
Tel. (212) Cl7-6244 - Cl7-6219 

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

John Kikis 
Precious Stones & Diamonds 
Engagement & Wedding Rings 
114 Fulton Sι., N.Y.C., Ν. Υ. 10038 
Tel. (212) 69HJ888 

J D Painting 
& Decorating, Inc. 

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

Shopping and Dining in Astoria 
RESTAURANTS 

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

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

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

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

ΤΑ 5FI 
OYZERI-BAR-RESTAURANT 
29-128 23rd Aνenue, Astoria, Ν. Υ . 
Tel. (718) 9564159 

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

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

ΜΑ·Ι·ΟΣ, 1987 

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

Pinocchio R estaurant 
Specializing in Greek and Cyprus 
Cuisine. 31-18 30th Ανe. , Astoria. 
Tel. Π18) 932-GYRO 

Hίlton Pastry 
and Cafe Shop 

Home of Qualiιy Greek 
and lnternational Pasιries 
22-06 31st Street 
Astoria, Ν.Υ . 11105 
Tel. (718) 274-6399 

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

Cafe Galini Restaurant 
The only Sidewalk Cafe in Queens 
Greek Cuisine - Gyros - Souν1aki 
32-07 30th Ανe .. Astoria. Ν . Υ. 
Tel. (718) 728-8776 

MISCELANEOUS 

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

Tel. Sa1es: (718) 274-0808 
Rentals: (718) 274-2400 
Commercial: (718) 274-3300 
Management: (718) 274-1234 

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

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

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

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

Technology of Today 
Construction, lnc. 

Gus and Tony 
33-06 31st Ανe., Astoria. Ν.Υ. 
Tel. (718) 956-951 I 

Deluxe Carpets, lnc. 
Carpets - Linoleum - Vinyl Tiles 
George & Frideriki Georgiou 
36-04 30th Ανe .. Astoήa. Ν.Υ. 
Tel. (718) 721-4018 

Λthenaίki Pitta Co. 
The Besι in Pitta 
21-10 Newιown Α νι: .. Astoria. Ν.Υ . 
Tel.: (718)726-7796 • 726-5500 

Λ mathus Trave/Service, lnc. 
Complete Traνe1 Service 
John Sty1ianou, Gen. Manager 
30-11 32nd Sιreet, Astoria. Ν . Υ . 
Tel. (718) 626-0500 
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0/ympus Realty 
Commercial - Residentia1 
George Alikakos Lic. R.E. Broker 
31-13 Ditmars Blvd., Astoria, Ν. Υ. 
τ el. (718) 5454444 

Τ&Τ Industries Corp. 
Home Improvements 
General Contractors 
33-06 31st Avenue, Astoria, Ν.Υ . 

Tel. (718) 274-3317/ 6197 

Astoria Woodworking 
Carpentry - Cabinets • Alterations 
Stelios Lecomples 
25-92 31 St., Astoria, Ν.Υ. I I 102 
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 & Chri.stening 
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~nusFashionlmports,lnc. 
35-05 Ditmars Blvd., Astoria, Ν.Υ. 

Tel. (718) 278-8554 

Hercules 
Packing Shipping Co. for a\1 over 
the world. 
23-96 48th St., Astoria. Ν. Υ. I I 103 
Tel. (718) 278-1058 

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

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

Aegean Rea/ Estate 
Irene Ladas, Lic. R. Estate Broker 
Homes, Rentals, Mortgages 
Business Appraisals 
41-01 31 Ave., Astoria, Ν.Υ. 11103 
Tel. (718) 278-3838 

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

Τ & S Cabinet 
Equipment Supply Co. 

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

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

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

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

Brooklyn 
Pan-Bros Associates, Inc. 

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

Η omeric Tours, Ι nc. 
79-04, 5th Ave., Brooklyn 
τ el. (71 8) 833-6800 

Hellas-A merican 
Imports, lnc. 

Emm. Tzitzikalakis, Proprieιor 
Meats & Groceries 
8704 4th Ave., Brooklyn, Ν . Υ. 

Tel. (718) 748-2554 • 748-2834 

Shopping and-Dining in New Jersey 
RESTAURANTS 

Tla 4/pine Inn 
French-Italian-Continental 
Cuisine - Lunch-Dinner 
Route 9W, Alpine, N.J. 
Tel. (201) 768-7640 

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

1920's Essex House 
Weddings- Christenings 
Business Meetings - Banquets 
525 Northfield Ave., W. Orange 
Tel. (201) 73 1-2222 

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

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. I & 9, Woodbridge, NJ. 
Tel. (201) 636-2700 

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

Ν ational Travel S ervice 
561 Northfίeld Ave .. 
West Orange. N. J. 
Tel. (201) 676-9400 

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

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

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



White cheese in bήne, made from 100 % sheep's mi1k 

WHIH BRINED CHEESE 
100% SHEEP'S MILK 

WHifE BRINED CHEESE 
ιΟΟ% SHEEP'S,MILK 

• Α cheese making tradition from the mediteπanean area. 
• The ήch and tangy taste is due to the exclusive use of I 00% sheep's milk. 
• Natural drainage gives a fine, firm yet soft consistency and creamy texture. 
• Seνeral traditional uses : cut in small cubes, with cocktails, or in greek salads and 

also rnany delicious dishes. 

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

TEL.: (20 1) 862-0160 TELEX: 882230 



ONLY ONCE ΙΝ Α BLUE ΜΟΟΝ IS ΤΗΕ PRICE 
OF LUXURY SMALL. 

But furcoats willjust about double in price next winter. At Fur Innovations you can 
reserve a fur coat at todays prices FOR ONL Υ 5100.00 and pick it up next winter. 

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

newest and most magnificent showroom. 

Where getting something special and being able 
to ajjord it mean the very same thing. 

FUR INNOVATIONS 
133 WEST 30ΤΗ STREE1 NEW YORk ΝΥ (212) 563·ml ΟΡΕΝ 7 DAYS Α WEEk 10 ΑΜ · 6 ΡΜ 

MANAG I NG DIRE CTOR LAK I PAPADAPOU LOS 


