
eH πρώτη 
e , 
ομογενειακ:η 

κ:τηματομεσι τικ:ή 
Τράπεζα 

ΣΕΛ 21 

Σεμινάριο 
τής ΑΗΕΡΑ 
στήν Λευκωσία 

$2.00 



THENEW 
PANCYPRIAN 

LEADERSHIP 
INITIATIVE 

Pancyprian Association 
of America 

HONORARY CHAIRMEN: 
Hon. Senator Paul Sarbanes 

Hon. Congressman Gus Yatron 

Nearly thirteen years ~ve elapsed since the tragic 
Turkish invasion and continued ~upation of the 
northem third of Cyprus. The time has come for Amer
ican Cypήots to assume a leadership role. 

Since 1983 the Pancypήan Ass.ociation of Ameήca 
has contήbuted to a coordinated effort in Washington, 
DC, in conjunction with the U nited HeUenic Ameήcan 
Congress (UHAC) and the Ameήcan HeUenic Alliance 
(ΑΗΑ) and it has paid the fιrm of Manatos and Manatos 
to lobby on behalf of Cyprus. Our association has 
become part of the Ameήcan political system and has 
supported the campaigns of senators and congressmen 
sympathetic to our cause. 

tήbute $1,000.00 each, contήbuting to a budget of 
$200,000.00, that will go to finance a sophisticated public 
relations campaign. Monthly advertisements in The New 
York τimes, The Washington Post, continued support 
for the fmn of Manatos and Manatos and our political 
allies, depends on your leadership contήbution. 

l..et us stop complaining about what the Greek and 
Cypήot governments do or don 't do. l..et us take the initi
ative by participating in the political process of this great 
Ameήcan nation. Ameήca stands for democracy, justice 
and human ήghts and as Ameήcans of Greek Cypήot 
descent we are proud to be a part of it. 

But that is not enough! We are still asked "Where are 
the Cypήots? We still see no progress ". 

The time is now. Join the Pancypήan l..eadership and 
let us fight for the freedom and justice due to our beloved 
Cyprus. lt is the obligation of every Greek Cypήot in the 
United States. l..et us begin our leadership role now! Our goal is that 200 Ameήcan Cypήots will con-
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ΤΗΕ FREEDOM OF CYPRUS DEPENDS ΟΝ YOU! 
"Some people see things as they are and say why? 
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'Επιστολές 

From Congressman Torricelli 
Dear Mr. Makrias: 

Late last month, Greece and Turkey 
mobilized their forces as tensions flared 
again over territoriaι disputes in the Aegean 
Sea. At the same time, my colleagues in 
Congress and Ι mobilized to gain support for 
legislation that addresses Greek and 
American concem over the continued Tur
kish occupation of Cyprus. Ι would like to 
report on our successfuι efforts on behaιf of 
the Greek Cypriot community. 

Last month, the House Foreign Affairs 
C-ommittee unanimously agreed to my two 
amendments that call Turkey to account for 
its conduct on Cyprus. My amendments 
require that aid to Turkey be withheld untiι 
the following conditions are met: 

• the President must report to Congress 
that the Turkish government has provided 
an accounting of the five Americans missing 
on Cyprus since 1974; 

• Congress must receive a report on 
efforts to have Famagusta/Varosha return
ed to the legitimate govemment of Cyprus 
for resettlement of refugees under U.N. 

auspices. 
In addition, at the same Foreign Affairs 

Committee meeting, Ι voted in support of 
the Broomfieιd - Yatron - Snowe amend
ment which would prohibit the transfer or 
use of U.S. military equipment to Cyprus by 
Turkey. For 13 years, the United States has 
urged Turkey to withdraw its military forces 
from Cyprus. On the contrary, Turkey has 
been using U .S. miιitary aid to modernize its 
miιitary forces in Cyprus. Our military aid is 
meant to strengthen ΝΑ ΤΟ, not to impose 
an occupation on the Cypriot people. It is a 
travesty of justice that American tanks are 
rumbling through the streets of Morphou 
and Kyrenia. 

Be assured that Ι will continue to mobilize 
support for efforts to bring peace to Cyprus 
and self-determination for the citizens of 
that island. Το help me do this, pιease feel 
free to provide me with your advice and 
counsel. 

Sincerely, 
ROBERT G. TORRICELLI 

Member of Congress 
Apriι 16, 1987 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΑ 
ΤΗΣ NW ΥΟΡΚΗΣ 
μεταδίδει τώρα 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 
Ό Λευτέρη~ κοί ό Άvrρέος Χατζηιωάννου, πού γιά β χρόνιο τώρα, άπό τό 
Ραδιοφωνικό Σταθμό W.N.W.K. 105, 9 F.M. STEREO προσφέρουν 
καθημερινά άιιό τίς 3 μέχρι τίς 5 τό άπόyευμα ένημέρωση καί ψυχαγωγία, μέ 
ένα ποucίλο κοί ξεχωριστό πρόγραμμα στόν 'Ελληνισμό lής Νέας 'Υόρκης, lής 

Νέα~ Ύερσέης καί τοϋ Κονέτικβτ. 
ΤΩΡΑ ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΗΝ ΙΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΟΝΟΥ 

κιιτάφεραν Η fΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ νά μεταδίδεται καθημερινά σέ όλες 
τίς Πολιτείες της 'Αμεριι(ης άπό τό SAGAMOR SATELιrfE SYSTEMS OF OYSTER ΒΑΥ NEW YORK 
άπό τό δορυφόρο SATCOM 3R TRANSPONDER 16 στή συχνότητα 6.2 
ΜΕΗΖ. Οί ώρες μεταδόσεως στίς Qλλες Πολιτείες τiiς · Αμερικfiς είναι : Άπό Δευτέρα μέχρι 
Ι'kιραοκευή άπό τίς 5 τό άπόγεuμα μέχρι τίς 8 τό βράδυ (ώρα Νέας 'Υόρκης) καί τά 

JUNE, 1981 

Σαββατοκύριακα άπό τίς 2 μέχρι τίς 4 μ.μ. 
Γιά περισσότερες πληροφορίες άπεuθύνεσθε: 

HELLENIC BROADCASτiNG OF NEW YORK lnc. 
Ρ.Ο. ΒΟχ 5322Astoήa, Ν.Υ., 11105 

Tel: (718) 545-3535 

Tel. (212) 921-0086 
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Νυφικά 
φορέματα 
Βαπτιστικά 

Καί 

δ~τι άφορά 
τόν γάμο καί 
τήν βάπτιση 

,. ~.?- t:J4 w~ ~ 

~/ι.~ .//'. t?v. 444t:J.? 

Yd. (74σ>) ,sιο-Ι--4770-4 

Restaurant - Cateήng - Lounge 

CATER/NG • LUNCHEONS - DINNERS 
For Business or Priνaιe Parties from 30 to 200 Guests. 
For Weddings or Banquets from 30 to /75 Guests. 

Γιά όλες τfς dτομικές καΙ συλλογικές 

κοινωνικές Ακδηλώσεις σας στό Ν. Τζέpσε#J 

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

Enjoy unprecedented savings on this 
season's collection in the industry's 
newest and most magnificent show
room. 

INNOVATIVE FASHION 
ΑΤ INNOVATIVE PRICES 

STORAGE 
REPAIRS 

REMODELING 

FUR INNOVATIONS 
133 West 30th Street, New York, Ν. Υ 

Tel. (212) 563-7711 

MANAG I NG DIRECTOR LAKI PAPADAPOULOS 

.. NEW YORK" 



Papandreou and the Truman Statue 
By WILLIAM G. CHIRGOTIS 

Ι η 1963. - to vividly express the gratitude of the Greek 
people and to commemorate the Truman Doctrine; -
Americans of Greek descent, through the Order of Ahepa, 
undertook the responsibility of erecting a Statue of Pres
ident Truman in Athens. 

Ι was happy to participate in "Ahepa's gift to the Greek 
people", as chief Architect in the design ofthe complex and 
the selection of the triangular site location for the Truman 
statue which is in full view of the Acropolis and the majestic 
Parthenon. 

As one enters the Pendelic marble paved plaza, he sees a 
twelve foot bronze statue of President Truman, standing ο η 
a green marble pedestal. His expression shows him to be a 
man of kindness, great courage, determination and human 
compassion;-holding in his hand- the Truman Doctrine. 

Το the rear and right of the statue, are two massive 
marble plaques; imscribed in Greek and English lettering 
with excerpts of the President's message to Congress in 
1947. 

The landscaping is in classical design containing cypress, 
olive and orange trees. which have green foliage the year 
round and beautiful white blossoms in the spring. 

On May 10, 1965, a scaled replica of the bronze and 
marble memorial, was erected and unveiled, at the east end 
of the Garden Room of the Truman Library in Kansas City, 
Missouri. 

Here, among all the records and momentoes of the 
historic Truman administration; the memorial is an eternal 
symbol of freedom and independence, commemorating the 
great action of a great man enshrined forever. 

It has been several months since Socialist Prime Minister 
Andreas Papandreou reportedly made a statement or 
prornised. to restore the Harry S. Truman ·sιatue to its 
original site in Athens, and later denied making such a state
ment. 

Perhaps, Mr. Papandreou should be reminded that 
during World War Il, the people of Greece put up a heroic 
and epic fight against the Fascists and the Nazis, and then 
once again were called upon to fight against tyranny and 
oppression against the communists. 

1t was then. that a great and farsighted leader, Harry S. 

JUNE, 1987 

Truman, in a joint session of Congress urged immediate 
military and economic assistance to Greece. 

With this assistance the Greek people defeated the 
Communists for the first time, and inspired the free world 
with their heroic effort. 

As a Greek American Ι am proud of our noble heritage, 
the many influences of Hellenism, and the intellectual 
achievements of our ancestors who have showed us the way 
to human dignity; - but disappointed at the continued 
deteriorating relations between Greece and Turkey, and 
Greece and the United States, under Mr. Papandreou's 
leadership, who only recently blamed the United States for 
encouraging Turkey to provoke Greece. 

Ι am sure, that as good Greek-Americans. we want 
Greece to be strong and on the same side with the United 
States in every situation, and with the same mutual respect 
and friendship that we have enjoyed for oνer 100 ~·ea~. 

It is sorrowful indeed, that as conditions in Greece con
tinue to worsen, Mr. Papandreou. a "breast-beating" politi
cian. confronted with appalling economic and political 
problems, can only cause social and economic damage to his 
country, to his people and other nations by his irreparable 
additude. He has neither the wisdom or foresight to instill 
faith and good will by virtue of quality in leadership. 

Α great statesman would seek to resolve the long-fester
ing Greek-Turkish problem, and try to find a solution that 
would serve the best interests of both countries in a diplo
matic way, the only way, the right way. 

Ι do not believe in the Prime Minister's "hollow slogans", 
and it is my opinion that Greece is not in a position to 
terminate the current agreement in December 1988; to 
remove the American bases, and lose the annual multi
million United States aid that goes with them. 

Ι believe, that the symbolism of the Truman statue, a gift 
from the Order of Ahepa and the Greek-Americans to the 
Greek people, remains an emotional tie between Greece and 
the U nited States for their resistance to communism, forty 
years ago, and that the Truman statue should be re-erected 
in Athens on its original marble pedestal and not in a dark 
comer of a museum as proposed. If the unforeseen should 
happen, and some anarchist group decides to damage the 

. statue again, it is a risk that should be taken. 
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«"Ας πaμε μιά ρομαντική κρουαζιέρα σέ 
έξωτικά μέρη δπως τό Μεξικό, τήν Καραϊβική, 
ή τήν Νότιο 'Αμερική. Χωρίς νά ξοδέψωμε 

πολλά χρήματα». 

«Αύτό δέν ε{ναι κρουαζιέρα, ε{ναι φαντασία!» 

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

If you thίnk discoveήng faraway places ίs excίting, 
wait tίll you see how we pac:k every moment aboard 
our magnίficent ships wίth fun. S unny actίvity all day, 
glamorous night club shows, dancing, the casino all 
night. Great food and lots of it from morn till mίd
nίght. W onderful servίce, comfortable cabins and the 
chann of sailing summer-soft waters under a tropίc 
moon. All at a pήce that keeps you beautifully afloat. 

5-Night Cruise 
From Miami to Mexico 

Including Air Fare 

from s520. 
ss Galileo 

Sail Sunday from MiamL Begin 
your fantasy in colorful Κ.ey 
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 

Including Air Fare 

from s699. 
ss Britanis 

We11 fly you to Montego Bay 
on Saturday. And let you warm 
in the Jamaica sun and grow 
warmer to the reggae beat. 
Then we11 sail you to Aruba's 
velvet-soft beaches, to Carta
gena's lively Latin days, to the 
histoήc wonders of San Blas 
and Panama. And take you 
back to Montego Bay where 
you11 fly home fιlled with 
memories. 

7-Day 
Carribean Cruise 

From San Juan 
Including Air Fare 

ss Amerikanis 

Fly to San Juan on Monday. 
And every day we11 sail you to 
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 cruiscl) 

Carribean Cruise 
From San Juan 

Including Air Fare 

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

Call your Travel Agent or 
(212) 750-0044/8()()-621-34'!_6 

CHANDRIS FANTASY CRUISES 

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

•Per penon, double occupanc;y, 
inc:ludίn& round-ιήp · air fare 
from New York. Raιeι ιbown 
are for minimum aα:ommoda
tionι. Pric:es νary from $520-
S 1299 for 5Π niιht cnιίιeι bucd 
on cabin choic:e. Port wι and 
ιerνicc clwιe addίtional. 

Panamanian Reιiιtry 

·ΝΕλ ΥΟΡΚΗ• 



WHAT'S ΙΝ STORE FOR ΑΗΕΡΑ? 
By George τ. Dourίs 

The jollowing is α letter from Mr. George Τ. Douris to the Publisher and Editor of Η ΝΕΛ 
ΥΟΡΚΗ Mr. Peter Mak.rias. Mr. Douris, α /ong time journα/ist, is the Chαirman oj He/
lenic Λ mericαn Neighborhood Λ ction C ommittee and Chαirman oj Urbαn Public Relations 
lnc. in New York City. Heis very wellknown totheGreekΛmerican Community through
out the country not only jor his /ong and deep commitment to the ideals of Hel/enism αnd 
the problems of Greece and Cyprus, but αlso for his many yeαrs of servίce and dedίcation 
tοΛΗΕΡΛ. 

Dear brother Peter: 
Where is the Order of Ahepa going from here? 
Whαι's in store for the greatest Greek-American organization 

that man created in the United States and Canada? 
Will it continue to grow and attract new members ιο its fold or 

, will it die a slow, but sure death. as other great organizations like 
GAPA, etc., did before? 

Ahepa had a purpose when it was organized in Atlanta. GA .. in 
l 922 - ιο make better Americans from the hundreds ofthousands 
of Greek immigrants coming to this country from Moιher Hellas 
and Cyprus. 

Ι ι did it's job, and did it well. Ν ο longer are we only resιaurant 
owners, shoe-shine men, railroad workers, etc. Our children are 
doctors, lawyers, businessmen, community leaders and successful 
politicians. One is even running for President of these Uniιed 
States, Goνernor Michael Dukakis. 

Has Ahepa been hurt under the one-party leadership for the 
past 20 years" 

That is the question that must be answered during the New 
Orleans convention this August. The two-party system is returning 
to Ahepa- the Ahepa First and New Horizons parties are ready to 
battle. 

F or the past 20 years, Ahepa has failed ιο properly serve thc 
needs of the Greek-American and Greek-Canadian communities. 

They have done some work in scholarships, Cooley's Anemia 
research, political activities .. . but we are not reaching the public in 
SER VICE programs to improve their life style. Once, when Ahepa 
talked everyone listeneό. Today other organizations have capturcd 
thaι important pos ition with the people and for good reason. 

Ahepa seemingly is bankrupt for new ideas to SERVICE the 
people. Ν ο one person, and no one group, is really responsible for 
this ... it could very well be the times we are living in. We are all too 
busy ιο be members. Television, family commitments, etc., has cut 
ίηιο our fraternal organizat ion. 

Ahepa had played key roles in Greece and Cyprus. It built 
hospitals, worked for the relief of earthquake victims and fought 
hard for the independence of Cyprus. In recent years, we have run 
into a deadend. We haven't come up with new ideas to conquer the 
problems our people face in the United States, Greece and Cyprus. 
We are not attracting new and younger faces into our organization. 
Why? 

This is what New Orleans will be about. Will this organization 
die fat - because of the millions it has in the bank from the selling 
of the Florida property - or will it live and prosper? 

This author would like to see Ahepa grow and take oνer once 
again its important position as the leader of Hellenism in the 
United States and Canada - instead of being a follower, the 
position it now holds. 

That can be done with the election of Past Supreme Vice-Pres
ident, Charles Μ. Georgeson of Clinton, Mass., as Supreme Pres
ident. 

JUNE, 1987 

Georgeson will provide enlightened ideas that will move Ahepa 
into the new century. 

He has programs that he will presenι in New Orleans and will 
have the backing and support of some of the real leaders of the 
fraterniιy from New Υ ork to California. Chicago to New Orleans 
and the sιates in between. 

Georgeson should have been Presidenι this year. He was part of 
the unity program in which Louis Manesioιis and the late John 
Thevos agreed to- only to be broken by the Ahepa First Party last 
year when he elected Past Supreme President John PJumides to 
another term some 24 years after his initial term in office. 

There have been those who have presented my name for con
sideration for Supreme Vice-President. I, as of this writing, have 
not made up my mind to seck Ahepa office. I am so busy with the 
work as Chairman ofthe Hellenic American Neighborhood Action 
Committec, the building of a new senior citizens housing complex 
in Astoria, and working ιowards a nursing home in Astoria and 
most of all my own health, Ι have not decided to run for any office 
in Ahepa. 

Ι will, of course, support Georgeson and work for his election. Ι 
feel this is important in order to provoke some food for t hought for 
the future of Ahepa. This excellent organization must Jive and 
grow for the good of our people. 

Ahepa was established to deal with the early problems of 
Hellenes who immigrated to ιhe free shores of America and Cana
da. Modern day Ahepa must tie together, with strong bonds, the 
secular, religious, educationaJ and politicallives of Hellenes. The 
Ahepa Family must serve t he needs of all Greek-Americans ... our 
goals for the future must be SER VICE to all. 

May 19, 1987 

Sincerely, 
GEORGE Τ. DOURIS 

·Ο Δικηγόρος 

Jay Nicholas Long 
~ , 
ανακοινωνει 

δτι τά δικηγορικά του γραφεία 

εχουν μεταφερθεί σέ νέα διεύθυνση 
πού εΙναι 

164 Madison Ave., NYC 10016 
μέ τηλέφωνα: 

(212) 213-3511 καί (212) 213-3551 
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Theαlore Saloutos Memorial Fund 

Α Note of Appreciation 
~ny !hanks to !hose Whose Contributions Hade Possible the Preservation of the 
λrchives of !heodore Saloutos (1910-1980), the Dean of Greek Aaerican Historians 

lloqorary Coaιιιittee: F1orence Sa1outos, Chai r; Frank Ρ. λgnost, Ca1H.; Peter λgris, Hass.; Dean 
λ1fange, Ν.Υ.; John Brademas, Ν. Υ.; Hichae1 S. Dukakts , Hass.; Ceorge W, Cekas, Pa.; His Grace Bishop 
Iakoνos, Ill.; Nicho1as Haνroules, Hass ; ; Harry Hark Pe trakis, 111. ; Paul S. Sarbanes, Hd.; 01yapia 
J. Sήονe , He.; Pau1 Ε. Tsongas, Hass.: Basil V1av1anos, Ν.Υ.; Ceorge Vournas, D.C.; Gwι Yatron, Penn. 

Ceneral Comιa1tt.,e: Charles C. Ήoskos, Cha1r; Costas Caraganis, Hass.; Steven D. Frenaoa, 111.: Bonite 
Saloutos Gilb.,rt, Calif.: λlexander raranikas, 111. ; λndreν Τ. Σopan, Ill.: Peter Hιrudas, Hd. : Helen 
Ζ. Papιsnilί.o1as, Utah; Peter Sa1outos, Cal1f.; ·Diιιitri Tselos , H1nn.; ~on Κ. Vainikos, 111. 

Contribut1ng Organizations: Un1ted lfeι1.,n1c Aιιerican Congress, AXIQS, λΗΕΡλ l!ducat1ona1 Foundation, 
Greek Orthodox Diocese of Chicago, Σrikos, AHEPA;chapte r Tucson λriz., Saints Constantine and He1eo 
Church Orange N.J .• ΑΗΕΡΑ chapter Raιιapo N.J., Aιιerican Hellenic Research Foundation, Society 
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FASSIANOS 
Α GREEK PAINTER ΙΝ PARIS 

By IRIS LILL YS 

"Μ.ν art does not be/ong to any definite sty/e. /ι is neίther 
absιracι, nor cubίst. Ν οι eνen surrealistίc. lt ίs my very own, 
unlίke an}·bod,ν else s ... " 

This was Fassίanos answer to m~· very 
direct question - ~what "'·ould ~Όu call 
~·our very unusual painting?" 

I saw the artist last April "'·hen he exhibiι
ed his work in New York. The openingofιhe 
exhίbit, under ιhe patronage of the Consul 
general of Greece was an anisιic and social 
e,·ent . Ι was sorry to have been unable to 
attend. but Ι made up for it a few days laιer. 
Fassianos, unlike many of his colleagues, 
has an easy, pleasant naιure. Being 
recommended by mutual friends in Paήs, he 
called me up and was kind enough to agree 
ιο see me for an interνiew. Ι met him in his 
environment, surrounded by his paintings in 
the gallery of Gabrielle Bryers, in Soho. 
Now, one could wonder why a Greek artist 
would exhibit at a French gallery. The 
answer is very simple. Fassianos has been 
living, painting and exhibiting in Paris for 
the last twenty five years. I asked Gabήelle, a 
delightful young art expert who works 
between New York and Paris, where did she 
find Fassianos and what did she find in his 
art : 

" I saw his work in Paris, she told me, at 
the gallery Beaubourg and fell in love with 
his artistic expression". And she continues: 
'Ήe has inheήted from his ancestors a defi
nite gift of story-telling, and he does it with 
colors. His full size characters overtake a 
legendary narrative which recounts 
perpetual rebirth ... " · 

By the time Ι got to the painter, Ι was very 
intrigued. Everything about him and his art 
puzzled me. And first of all his name. (It is 
no secret that Fassianos in Greek stands for 
pheasant ... ). 

-Is it yoυr real name or an aτtistic pseυ
donym! 

The artist laughed and came out with his 
story. Α folkloric stiry, that bήngs back 
nostalgic memories of the days when Plaka, 
also referred to as Palaia Athina, was exact
ly what the name implies - Old City. And 
old it certainly was. Concrete had not altered 
yet those charming houses, rarely more than 
three flights high, usually less. They all had 
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balconies where red geraniums together with 
the traditional basiliko plant contrasted 
beautifully with the white-wash of the 
facades. Αι sundown, chairs were pulled out 
on the side-walk and no traffic ever 
interrupted the fήendly gossip of the neigh
borhood. Some of the elders, more by habit 
than artistic inclination, would lift once in a 
while their eyes towards the continuous 
changing of the colors on the Acropolis ... 

It is where Ι was born, says Fassianos. Ι 
am the grandson of Father Fassianos whom 
old timers still remember as the very much 
liked pήest of the Agioi Apostoloi church. 
In those days the priest's quarters were large 
enough so my grandfather had his family 
wίth him: that is my father, my mother and 
their four children. The atmosphere Ι grew 
up in must have influenced me. My father 
was a musician (he later became Professor of 
the Athens Conservatory). Of course h'e was 

Α painting by Fassianos . 

called Fassianos. My mother was a school
teacher: she too had the same name, so oD
viously Ι am a real Fassianos ... Although 
there were no painters in the family, maybe 
the religious atmosphere and the constant 
musical sounds (one of my brothers was too 
a musician) must have given me from my 
very yound age a subconscious inclination to 
the less prosaic things in life. But it was at the 
age of five when, for the first time, a sense of 
art got into me. My mother had taken me up 
on the Acropolis. All eyes for the tangible 
and all ears for the unheard sounds that 

· beauty emanates, Ι stood speechless. Ι still 
remember to this day my little hand caress
ing the fluting of the columns and trying to 
define their elusive color. Suddenly my foot 
stumbled on what Ι thought was a stone. Ι 
bend down and picked it up. Ι held it tight in 
my fist. Α strong vibration came over me. 
With my stone still in my hand, Ι returned 
home, shaking with emotion. When Ι finally 
let loose of my precious possession my 
mother told me that it was a piece of marble, 
probably chipped from a column. This piece 
of marble is still with me and the vibrations Ι 
sensed that first time at the age of five Ι still 
get, forty years later, every time an inspira
tion for a painting overcomes mel! ! 

- When and where did yου have your 
formal traininι! 

After high school Ι was admitted to the 
Art School in Athens. Ι must ha ve done well 
because after two years the French Govern
ment gave me a scholarship for the Ecole des 
Beaux Arts in Paris. This was in 1960. Ι went 
there, fell in love with the city and all it had 
to offer and after my studies were over Ι 
decided to stay. 

-How! 
Don't ask me. Any strugglingartist would 

give you the same answer. Odd jobs, hard 
worlc and . .. weight control, a more sophi
sticated word for starvation. 

-How was the bepnning of yoυr eareer 
in a forelgn land! 

First of all Paris is never foreign to any 
one with the love of beauty and art. The city 
entrances you. You get such a strong feeling 
to create that practically you forget material 
problems. Only art exists .. . After working 
very hard Ι managed in a couple of years to 
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go back to Athens and have my fιrst exhibit 
at the Zygos gallery. But it was only in 1967 
that I succeeded to show my work in Paris. lt 
was at the gallery 3+ 2 at the Boulevard Saint 
Germain, on the left bank. Maybe it was 
luck or maybe Ι was not bad .. . From that 
day on shadows lifted ... 

Yes, Ι know. Ι am looking at a list of the 
continuous exhibits of Alexander Fas
sianos, a young man from Athens who's 
work is exhibited yearly all over the world. 
Besides Athens and Paris, Ι read: Munich, 
Tokyo, Hamburg, Geneva, Zurich, Bey
routh, Milan, Stockholm, London, Kohln, 
Dusseldorf, Grenoble. Those were all one 
man shows. In the group exhibitions, the 
Bibliotheque Nationale in Paris, the Bien
nial de Sao Paolo, the Biennale di Venezia, 
the Biennale in Madellin in Colombia, and 
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to top it all the most famous, the F.I.A.C. in 
Paris. 

Your ιucc• ls ιelf-evideat. lt wiU be 
intereιίtlnι to lmow wbat you oenonally 
tbink of your art. 

When Ι went to Paris a quarter of a cen
tury ago, I became exposed to every aspect 
of painting. Ι looked, Ι judged. Ι compared. 
But Ι do not believe that .<ιny scbool of paint
ing has influenced me. Ι expπ:ssed from the 
start and still do my own concept of art. Υ ou 
see painting is an expansion of emotions. As 
emotions differ from one human being to 
another they differ much mοπ: from one 
artist to another. So naturally as a result the 
work on canvas from one painter to another 
differs completely, unless of course one is a 
copycat at which point the result is 
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disastrous. Ι strongly ~lieve in self-expres
sion, in the painter's inner-self conveyed 
with co1ors on his work. That is the reason a 
painter or a sculptor cannot be liked by 
everybody. You always have the "for" and 
the 44against" but that has nothing to do with 
the talent of the artist. 

Fassianos is a living example of what he 
just said. He has a following spread all over 
the world. Some of his admirers would not 
miss one of his exhibits and from each one 
they do come out with a new addition to 
their collection. On the other hand, quite a 
few, both art critics and general pub1ic 
cannot cope with his large figures, be they 
human or legendary. Likes and dislikes aπ: 
such a personal thing and has nothing to do 
with the value of an artist as such. 

Although the painter claims not to have 
been influenced by anybody, a sensitive 
viewer cannot but detect through his 
paintings a π:miniscence of Greek mytho
logy and sometimes even an indirect remem
brance of Byzantium. As a critic put it: 44Fas
sianos' refreshing and cheerful touch is an 
invitation to enter his paintings as an oasis of 
space, calm and serene beauty .. . " The critic 
left out the most π:presentative of Fassianos' 
art: strength. He continues himself: 

Ι am what Ι am, Ι do not belong to any 
specific style. Ι get my inspiration from what 
Ι see: a couple in love, the petals of.a flower 
in the spring, the smell of the rain emanating 
from the wet earth, a velvety sky studded 
with silvery stars. A1l the impπ:ssions Ι get 
run through my brush, get mixed with the 
color of the inspiration of the moment, in my 
personal manner, my feelings, my own 
rendering through my own emotions. Of 
course if the viewer does not see in it what it 
would please him to see, he can always get a 
photograph. Ι recommend a polaroid, adds 
Fassianos with his sense ofhumor expressed 
by a smile hidden under his generous beard. 
But in the final analysis, he continues, the 
opinion of the viewer is what interests me 
more ... even if it is negative. 

Certainly Fassianos is perfectly aware of 
the controversy he creates. But his steady 
admiπ:rs all through the years tilt the 
balance in his favor with amazing supre
macy. ο 
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Hellenίc Prq{ίles By Thomas SpcΙios 

STEVE BACCUS, 18, is the youngest 
lawyer in the USA. As yet he has not 
defended any client but he faces a major task 
in defending his own ήghts to practice the 
legal profession in New York State. Bae«us 
was not allowed to take the bar exam 
because he is not yet 21 years o1d. Baccus 
was a bήlliant student who graduated from 
the University of Miami Law Schooι, when 
he was only ι 6. U nder F1orida law he is 
1icenced to practice law in the state but an 
uphill battle faces him here in New York. He 
is waging his case against Chief Justice Sol 
Wachtler and the Court of ~ppeals. His sup
porter, civi1 rights attorney Robert 
Goldstein said, "'We are filing two separate 
actions regarding the admission of attor
neys and counselors. One is against the rule 
that states a person cannot commence law 
school before age 18. If Baccus had the 
.. genius" to graduate at 16 he should not be 
penalized for his bήlliance. 

Dr. DEMETRIOS BOULAFENDIS, 
well known medica1 authoήty who special
izes in cardiovascular surgery ·in Houston, 
Texas, received the Distinguished Physi
cians Α ward. Α native of Leros, he studied 

medicine at the University of Bologna and 
came to the USA in 1957 and did his intem
ship at Methodist HospitaJ in Houston. 
Later he joined the Spring Branch Memo
ria1 Hospital where he has served as chief of 
staff since ι 977. His sophisticated surgical 
talents have brought many distinguished 
clients to Houston in recent years. He has 
received numerous awards and has 
published many works dealing with surgical 
techniques, many of which have been 
adopted by other medical institutions. 

RON KARABATSOS, a former police 
sergeant will co-star in a new television se
ήes, "We Got lt Made." For 25 years he 
served in the Union City Po1ice Department 
and received twenty citations for merito
rious service to the comrnunity. The 24-
episode series will star him as .. Max"' a 
veteran New York City detective. The 
former cop, who is 6 ft. 3 inches and weighs 
250 lbs. has appeared in many films and tele
vision movies including, "The Story of Α 
Mafia Wife,"' .. Matlock," "'Cheers,"' "Blood 
Feud," "F1ashdance," .. The Cotton Club," 
and .. Bever1y Hills Cop." It appears that he 
was rehearsing for 25 years in preparation 

f or a second career. After all the phony cops
and-robbers episodes on the boob tube, we 
will at last have an authentic Hollywood 
cop! 

NICK PATSAOURAS, an electrical en
gineer, is president of his own firm in Los 
Angeles. Recently he was appointed by the 
mayor to chair a Blue Ribbon Committee to 
pιan and develop a memorial to the 
thousands of immigrants who flocked to 
California in search of the American dream. 
The project will be supported by pήvate 
donations. Α successfuι businessman he has 
long been active in community activities 
including past president of the Rapid 
Transit District, past chairman of the L.A. 
City Board of Zoning Appeals, member of 
the board of directors of the Fraternity of 
Friends for the Music Center. Longactive in 
Hellenic projects he founded and chairs the 
Hellenic American Chamber of Commerce 
and is the founding member of the Los 
Angeles Athens-Sister city Affiliation. 
Another Hellenic success story in sunny 
Califomia. 

RICHARD SAKARIS, te1evision actor, 

SURGICAL CONSULTANYS, P.C. 
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For oνer twenty years Surgical 
Consultantso has helped patients 
aνoid the cost and other 
problems associated with 
hospitalization. 
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' 
• Hand, back and neck 

problems. 
Our board certified specialists 
also treat . . ο 

• Stomach, ga/1 bladder, liνer, 
pancreas and thyroid disorders. 

• Cancer screening for 
preνention and early detection 
of all types of cancers. 

• Pre-school, pre-employment 
physicals and general he~lth 
check-ups. 

• Call us today to find out if you 
can aνold unnecessarγ 
hospltallzatlon tor your 
surgery. 

• lmpotence, ster/1/ty and νenereal • See us for a second opinion 
Ιnfectlon. before you haνe your surgeryo 

We also treat . ο • • Let tιs saνe you tlme and 
• Compensation and no-tault injurles. money. 
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is appeaήng in the star role of .. Miami Vice. " 
He spent most of his formative years in 
Hicksville, Ν. Υ. and dreamed of a career as a 
song and dance man. His early acting career 
began in New Jersey and later he went to 
Hollywood. ·His movie credits aτe quite im
pressive and include "Scaήace," 'Ήaπy & 
Son," 'Έasy Money" with Rodney Danger
field, "Mean Season," and "lncidcnt at 
Channel Q." He has appeared in many 
theatcr productions including "Water 
Lilies" whcrc hc played Albert Einstein; as 
Charley in "Death of a Salesman"; "Mcdal 
of Honor" and "Night of January 16th." Α 
fine actor who has thcsc comments regard
ing the emotions in a very demanding trade, 
"Miami Vice took about thrce days to shoot. 
The cmotions you fclt havc to stay with you, 
you can 't lct go betwcen takes." Sakaήs is an 
actor, singcr, dancer and sportsman. Hc is 
destined to makc many great contήbutions 
to his craft. 

ALEXANDROS HAHALIS, 27, youth
ful composer has just rcleased his vidco 
cassettc, .. Antithcsis" in Ncw York. Hc is a 
native of Patras and migrated to the USA 
when hewastwenty. Hcisanadvocatcofthc 
"ncw music". His work has bcen comparcd 
to Vangclis, and he adιnits influcnces as 
divcrse as Milcs Davis, Beethovcn, Aaron 
Copland and contemporary Grcek folk 
music. 'Άntithcsis" is the first volume of a 
12-part musical composition. lt indced 
sounds like a monumental cffort. He is 
presently working on a ncw rccording 
entitled 'Ήypothcsis," bcsides thc musical 
score he also creates the musical effects. 

S. JAMES STRONG, :s a privatc in
vcstigator who runs . his own invcstigative 
service, Public Invcstigation Serice, Inc. He 
was bom Socratcs Strongelis in New York 
and has bcen a pήvate eye for nearly thirty 
years. He readily admits that being a private 
detective in reallife does not have anyofthe 
glamor television invcstigators seem to call 
to mind. Aftcr serving in the Marine Corps 
he had many · odd jobs before he went into 
the snooping game. He admits that police 
work ncver intercsted him but being a 
private eye offers a nice financial reward. 
Most of his clients have rathcr mundane 
problcms, they could be divorce proceed
ings, . cheating spouses or cven industrial 
cspionage. Howcver there are no Jaιήcs 
Bond episodes, no Carήbean cruises, no 
glamorous femme fatales. The hours are 
long, the assignements could be boring and 
tedious but therc is healthy compensation. 
Το quote Strong.Strongclis, 'Ύοu have to 
be a strcet-guy to be in this business." 

Dr. JAMES NICHOLAS, celebratcd or
thopedic surgeon, is thc foundcr and 
dircctor of the lnstitute of Sports Medicinc 
and Athletic Trauma at Lenox Hill Hospital 
in Manhattan. Duήng the last thirty years hc 

... 

has served as the physician to scorcs of' 
athletes who incurred injurics while per
forming thcir craft. He has servcd as the 
"team medical" adviser to thc New York 
Jets, Titans, Cosmos, thc Rangcrs and thc 
Knickcrbockers. He has pioncered many 
orthopedic techniques that haνe bcen widely 
adopted by many other mcdical institutions. 
He has treated scores of celebritics from 
Senator John Kennedy to "Broadway Joe" 
Namath. 8oth men worc a corrcctivc brace 
in order to restore tom ligaments. In 1970 
Dr. Nicholas was named director of ortho
pedic surgery at Lenox Hill. In 1972 he 
cstablished the Institutc of Sports Medicinc, 
this Institutc was rcnamed in his honor 
recently. 

STELLA BLA TSOURAS SIMEONE, 
lyric coloraιura, is scheduled to give a recital 
at the Merkin Concert Hall in Manhattan. Α 
native of Grcece she attended the National 

Conservatory in Athcns and complctcd hcr 
studies in Milan, Italy, at the Bel Canto 
school of singing. She has performed in 
operas and given rccitals in Greece, Italy, 
Germany, England, Israel and throughout 
the Unitcd Statcs. Her repertoiτe includcs 
Rigoletto, Barber of Seville, La Boheme, 
Don Giovanni and the Magic Flute. She has 
had ravc reviews from Stuttgart to London, 
from Milan to New York. One cήtic says, 
"She has a beautiful, sonorous voice which 
she projccts with unique perfcction." In the 
tradition of Maria Callas and Tercsa 
Stratas, Stella Blatsouras is another golden 
Hcllenic diva. 

* 
TIDBITS: 
MANOS HADJIDAΚIS, celebrated com
poser has written thc musical score for Peter 
Ustinov's latcst film entitlcd, "Mcmcd My 
Hawk".. . PETER KIKIS, is launching a 
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'Ασφαλιστική 
έκπ~οσώπηση 

Μtτοχ οι μt Τόv διeθνή · Ασφολ ιατιl(ό 
. ()ρyaνοομό λΜΕR ΙCλΝ 
INτERNATIONAL UNOERWRΙTERS 
GROUP ΙΑ.Ι G. Ι σtήν Α. Ε Γ Α. 
.. fΜλΣ,. (Ι(CφόλQΙΩ κQί 
όnοθtμοτικό Δρχ. 40.000.000 

ΝόμιμΟt · λ'llτιnρόοωποι τ'ις 
. Αμι:ριtι.ονιιc(Κ . Εταιρίας rι:vιfl(ώV 

Ασφολcιώv .. ΝΑ τtONAL UNION• 
Mtλoc; τού · ΑσφcιλισtιιcοU ' και 

δ~αστη~ιότητα 

. Ορya"ιομοU AMEAICAN 
INTERNATIONAL UNOERWRITERS 
GROOP Ιιccφόλ.οιο coi άnοθε:μοτικό 
S 176.Πδ.ΟΟΟ. 

LUMJ'S 

Νέα διάσταση 

ΝομιμCΜ · Αντιnρόοwποι της 
' Ελδε:τιις:t,ς ' Αοφcλισrικι')ς Ετοιρlος 

•LA BALOΙSE.• (ιccφάλaια ιc.ol 
όποβεμο•υιό Έλδ. •Ρ- 161 .200.000. 

Νόμιμοι · Αν tιnpόσωnοι της 
· λμι:ρ ι ιc.οv ιιc~ · Εται.ρiος · λσφολι: ιcίιν 

Zwtκ •"'--ERICAN LΙFE · · Μtλος 
τού '~ιατιιcο(Ι ' Ορ'VQνιομοU 
λMERICλN ΙΝτΕRΝΑ TIONAI. 
IJNOERWRΙrERS GROUP. 

'λνηnρόοωnοι τώv Μ~οιτών 
·~ιι;,ν ΛλόΟδ'ς Λονδlνοu e.w 
ΡΑ ΥΝΕ : CO (INSURANCEI L TD. 
τοιi διc8νοι)ς ΜcαιτuιοΟ Olιcou 
SEDWICII: 

στόν 'Ελληνικό και Διεθνή · 
άσφαλιστικό χώρο 

ιιεο. . ΚHeWAI , 11 
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24 
~. ΚΕΗΠ'Ο: 80.88.501 
Ί'ΕLΕΧ: 222820 NACA GR 
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new magazine titled "Lears" in Manhattan 
ο ο ο KOSMAS, the Greek singer and guitarist 
appearing in clubs around New γ ork, has 
been hailed as anooΦer Aznavour 00 ο 
NICHOLAS ECONOMOU has written the 
musical score for the dramatic German
Polish Movie, entitled .. Rosa Luxenbourg" 
the tragic life story of the female reνolution
ary ο 00 EUGENE ROSSIDES, the co-foun
der an:d chairman oftbe Ameήcan-Hellenic 
Institute in Washington, DoCo recently 
addressed the Axios Society in Los An
geles ooo PAUL TSONGAS, former UoSo 
Senator plans to erect a trail of outdoor 
sculptures to decorate the downtown district 
of Lowell, Masso ο ο ο CHRIS GIFTOS decor
ated the elegant Union Club with boughs of 
lilacs and magnolias for a recent charity 
eνent which was attended by a galaxy of 
celebrities including the famous designer 
Jimmy Galanos ooo YORGO VOYAGIS, 
who appeared in the mini-series "Jesus of 
Ν azareth" is rising rapidly in new television 
productions ο ο ο TERESA STRAT AS, opera 
star and actress is the candidate for the best 
actress award for her role in the short-liνed 
Broadway play,"Rags" 00 ο JOHN LOUGA
RIS, age 100, hasjust retired after practicing 
law for sixty years in Reno, Neνada ο ο ο SAM 
VLAHOS, appeared in the television movie, 
"Police Story" ο ο ο PETER ZARAKAS is the 
νice president of engineering at Con Ed in 
Manhattan ο ο ο GEORGE CHRISTO{], bήl-

liant student of chemistry at the Uniνersity 
of lndiana was awarded a $25,000 grant by 
the Sloan Foundation oo o KATHERINE 
KARAGIANIS, of Arlington, Masso an as
sistant νice president of the BayBank 
Harνard Trust has been promoted group 
manager ο ο ο JOHN CACA V AS, Hollywood 
composer has written musίcal scores for the 
teleνisίon moνies "Kojak" and "Police 
Story"o 00 
PENELOPE BITZAS, mezzo soprano from 
Ithaka, Νογο, will present a benefit concert 
ίn Worcester, Masso this fal\000 ROULA 
ALAKIOTOU, an architect, has been 
appoίnted to serνe a five year term on the 
Zoning Board of Chicago by Mayor Harold · 
Washington ooo PARIS KANELLAKIS, a 
rnathematics student attendίng Brown 
Uniνersίty was awarded a $25,000 grant by 
the Sloan Foundation oo o NICOLE tiN
GUS, sophomore at Comell University was 
the recipient of the Harry Trurnan presiden
tial scholarship award for her academίc 
excellence o ο ο GEORGE ARGYROS, 
sportsman and owner of the Seattle Ma
ήners plans to sell hίs ball club and hopes to 
buy the San Dίego Padres ο ο ο CHARLES 
NICHOLAS (Katsapetses) who hails from 
Peabody, Masso has become the haίr stylist 
of the rich and famous, hίs salon in Man
hattan attracts the elite male and female 
clίentele from Hollywood starlets to Euro
pean royalty ... CONST ANtiNE KATSO-

RIS, professor of law at Fordham Uniνer
sίty recently wrote a treatise, "The Νγ State 
Tax Windfall" which was published in the 
schooljournal . .. COSTAS CARAGANIS, 
retired US Army brigadier general from 
Lowell, Mass. was recently awarded the 
Distinguished Citizen Award for his efforts 
on behalf of the Boy Scouts . . . 
HELEN DUKAS was once the personal 
secretary of Albert Einsteίn and later acted 
as a trustee of his estate ... GEORGE LI
VANOS, internatίonal shίppίng mogul was 
honored recently by the Seamen's Church 
Instίtute of New γ ork for his dedicated ser
vices on behalf of mariners and marine 
ecology ο ο ο JAMES DRACOPOULOS, a 
tax attorney with Shearson-Lehman 
Brothers recently addressed the Hellenic 
American Bankers Association in Manhat
tan .. ο GEORGE COULOURIS, the 
veteran Hollywood actor was on television 
recently playing a Greek doctor in the classic 
film, "Murder on the Oήent Expresso" His 
first screen success was made 50 years ago, 
"Watch On the Rhine"oo. along with Pan
tages and Skouras he was one of the early 
pioneers of the silνer screen. 

Κάτι .. . ξέρουν 
δσοι διαφημίζονται 

στήν «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 
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George Vassos to Direct 
Art Song F estival 

George V assos, whose parents Stelios and 
Sofia came to the United States from the 
island of Coutalis on the sea of Marmara, is 
Artistic Director and founder of the Art 
Song Festival at the Cleveland Institute of 
Music where he heads the Voice Depart
ment. 

The Festival, set for J~ne 7-12, has 
become, in the three short years since its 
inception, one of the most important 
musical events in the country. Intemational
ly-famed artists who will be in residence at 
The Institute of Music duήng ιhe program 
include: Dutch soprano Elly Ameling, 
Swedish lyric baritone Halι:an Hagegard and 
American pianists Dalton Baldwin and 
Warren Jones. 

George V assos has also inaugurated and 
will spearhead an eight-weelι: summer voice 
apprentice program for The Cleveland In
stitute ofMusic in concert with Lyήc Opera 
Cleveland. The program is scheduled to 
begin next month. 
Α member of the Ν ational Advisory 

Board of the Santa Fe Opera and a founding 
member of the Board of Trustees of Lyήc 
Opera Cleveland, Mr. Vassos performed for 
many years with the Lost Colony in Manteo, 
North Carolina. He spent two years in New 
Υ orlι: appeaήng on NBC television on the 
Ted Maclι: Matinee and with the Foursome 
quartet on the Patti Page Show. 

He has sung with the New Yorlι: Philhar
monic, Boston Pops, Lalι:e Erie Opera and 
Cleveland Orchestra and he toured the 
Orient and the U .S. as assistant conductor 
and pianist with theAmeήcan Male Chorus. 

Vassos attended Westminster Choir Col
lege. in Princeton, New Jersey and toured 
with the W estminster Choir as tenor soloist. 
He holds the Bachelor and Master ofMusic 
from Westminster. 
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Louis Τ. Vlachos graduated 
Harvard Law School 

Louls Τ. Vlachos, of New York City, 
graduated Harvard Law School with a Juris 
Doctorate Degree this June. While at Har
vard, Mr. ν.Jacboswasaneditorofthelnter
national Law Joumal, an officer of the ln
temational Law Socicty, and co-founder of 
the Harvard Cbapter of the Lawyers Al
liance for Nuclcar Arms Control. Before 

attending Harvard, Mr: Vlachos graduated 
magnιι cum Jιιude from Columbia College 
with a Β.Α. in Political Science. τhis 
autumn, he will become an associate at the 
Ν.Υ. law firm of Reavis & McGrath. 

Mr. Vlahos' parcnts, Thomas and Mary 
Vlahos are active members of thc Zoo
dochos Peghe community in the Bronx, 
Ν.Υ., Mr. Thomas Vlahos is a former Pres
ident of thc Community Board. 

STEVENS FOOD 
SERVICE, INC. 

Distributors to the 
Food·Service Industry 

Serving Restaurants, Diners, lnstitutions, Hospitals, 
Schools, Nursing Homes, Coffee Shops, Luncheonettes, 

Delis, Camps and Ships. 
We service our customen witb quaUty mercbandise 

at the most competitive pήces. 

STEVEN J. SFUGΛRΛS, President 
480 MAIN AVENUE, WALLINGTON, N.J. 010S5 

Tel.: (201) 778-0400 

FILOS AGENCY INC. 

CONTRAcτORS, BONDS 
and GENERAL INSURANCE 

GUS Ε. COST ANTAKOS, CIC 
President 

32S5 LAWSON BLVD. 
OCEANSIDE, Ν.Υ. 11S72 

Tel. (SI6) 766-8404 (718) 528-6688 
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Greek Women 
and Culture 

One does not have to be e feminist to take 
pήde at tbe acbίevements of young women 
of Hellenic descent in tbe inteUectual world. 

- In tbe Book review of tbe New York 
Tίmes one fmds exceUent words on Dr. 
Doσuιa Ί Stanton latest book: "The Defιant 
Muse". Dr. Stanton is tbe daugbter of tbe 
late prominent shipowner Pericles Callίma
nopoώos and Mrs. Anna Callimanopoulos. 
Bom in Atbens, Dr. Stanton got her doctor
ate at Wesley CoUege and is currently teach
•ing frencb Literature at Ann Arbor Univer
sity in Michίgan . .Her book is a translation of 
french feminist Poems from the Middle 
Ages to the present. 

-Anotber Greek, bom in Rethymnon, 
Crete, is a professor of Modem Greelι: and 
Literature at Queens CoUege. Sbe is Dr. · 
Ellzabeth Constantinldes and she is tbe 
daugbter of the late editor-ίn-chief of the 
fιrst Greelι: daily Newspaper ίn New York, 
'Άtlantis". Althougb she was brougbt to the 
Unίted States'Άt a very early age, Dr. Con
stantinides got ber Ph.D. both in English 
and Greek. She has just published twelve 
stoήes. translated from tbe famous Greek 
wήter Alexandros Papadiamantis who's 
exceUent style is expressed ίn tbe Greek of 
previous generations: this probably being 
tbe reason the author has not been translat
ed into English previously. ln her "Tales 
from a Greek Island" Dr. Constantinides 
sbows a rare lι:nowledge of botb languages. 
The book ίs recommended to be read by 
anybody wbo "loves" a higbly accomplίshed 
narrative and a view of humanίty tinged with 
melancholy charm" as referred to by Pub
lisher's Weekly. 

- The worlι: of Dr. Anιela Hero ίs not for 
the layman. Α professor of Byzantine 
History at Queens CoUege, Dr. Hero, wίfe of 
Dr. Byron Hero, was bom, raised and 
scbooled ίn Athens. She ίs a member of the 
United States Natίonal Committee for 
Byzantίne monastic charters, a project spon
sored by tbe Harvard Center for Byzantine 
Studies at Dumbarton Oaks. Her books 
"The letters of Gregory Alι:indίnos" and "Α 
woman's quest for Spiήtίιal Guidance" are 
unίque in ber field. Her latest contήbution 
was at tbe St. Nicholas International Sym
posium ίn Antalya, Turlι:ey. 

SρeciΙJJiizing in Greek CΙJJtering 
for home ΙJJnd business ρΙJJrties. 

Tel. (212) 688-8828 

JUNE, 1917 
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τα κανονικα 
δρομολόγια τής 'Ολυμπιακής 
με JUMB0-747 χωρίς σταθμόν. 
Γιά τήv κpάτηση θέσεων καi κάθε. πληροφορία 

'Αποταθήτε στο δικό σας: 

S66 7th Ανe., Suite 701, New York, Ν. Υ. 10018 Tel. (212) 391.0200 
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ΑΗΕΡ Α Demands U .S. Action on Cyprus 
Το end the 13-year stalernate of the con

tinuing iJlegal occupation of 40% of Cyprus 
by 32,000 Turkish troops and the importa
tίon of over 60,000 mainland Turks to 
northem Cyprus, an ΑΗΕΡΑ delegation 
traveled to Nίcosia, Cyprus, in late Apήl to 
be bήefed on cuπent developments. 

Upon their retum, ΑΗΕΡΑ Supreme 
President John G. Plumides and Cyprus and 
HeUenic Affairs Committee Chairman 
Michael G. Savvides stated that the organi
zation recommends the following: 1) Το take 
alllawful steps to achieve the reunification 
of Cyprus; 2) Το expedite the withdrawal of 
32,000 occupation troops and the repatήa
tion of more than 60,000 iUegal settlers; 3) 
Το guarantee the freedom of movement of 
all Cypήots and to protect their human 
ήgbts, including the ήgbt of property and 
settlement; 4) Το ensure full protection of all 
Cypήots under majoήty rule with fuU 
minoήty ήghts guaranteed; and 5) Το 
provide international guarantees for the 
political independence and teπitoήal 
sovereignty of the Republic of Cyprus. 

.. We feel that a conflict in the area wiU 
ensue if the crisis remains unsolved," Plu
mides said. Το achieve these goals, ΑΗΕΡΑ 

will: I) Seek a meeting with the Presίdent of 
the United States, members of the admini
stration and leaders ofthe U.S. Congress to 
express the ongoing frustratioή of the 2 miJ
lion Greek-Ameήcans over the still un
resolved Cyprus tragedy· ·and to demand 
action; 2) Το launch a campaign toprovide 
informatioh to the Ameήcan public on the 
deteήoration situation in Cyprus; and 3) Το 
find a just solution to the Cyprus dilemrna in 
the best ίnterest of all interested parties. 

Details of the ΑΗΕΡ Α seminar in Cyprus 
we publish in our Greek section. 

Axios Honors Women 
.. Women in Government" night was held 

recently by AXIOS, Foundation for Worth
iness,.a Los Angeles based group of Greek
Ameήcan business and professional men. 

Roxani Gillespie, State of Califomia In
surance Commissioner, was special guest of 
honor and speaker. Also on hand were 
women representatives of local, state and 
federal govemment, including Presiding 
Magistrate Venetta S. Tassopulos, U.S. 
Distήct Court, Los Angeles, and Califomia 

Secretary of State March Fong Eu, who 
joined Gillespie ίn responding for aU women 
ίn govemment everywhere. 

AXIOS' President. Spero L. Kontos, 
praised women of aU faiths and raees, 
saying, "'foo little is known or appreciated 
of the tremendous stήdes women have rnade 
in govemment at aU levels." 

Olympic's New Terminal 
at JFK Airport 

Olympic Airways, the national airline of 
Greece, has announced that effective Apήl 
9, 1987, all departingfligbts will.operate out 
of new, larger, and more convenιent space at 
JFK's United Airlines terminal. 
Olympίc had been shaήng space with 

Ameήcan Airlines . 
J ordan Karatzas, Olympic's Manager 

USA said '"the move will afford our pas
serigers quicker, easier boarding than ever 
before." 

The new departures facility offers same
terminal connections with United domestic 
fligbts, while connecting fligbts with 
Ameήcan are right next door, just steps 
away. 

Olympic fligbts aπiving from Greece will 
operate through the Intemational Arήv~ 
Building with its extensive Customs facι
lities. 

ο 
ΑΜΑΝΑ EXPRESS 

INTERNATIONAL,Inc. 

Στοιχειοθεαfο yιό βιβλlο, 

κάθε ιiδους Ιιc6οαη. 

(212) 921-οο86 
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CUSTOM HOUSE BROKERS 
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PACKING- CRAτiNG- SHIPPING 
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ΕΚτΕΛΩΝΙΖΟΜΕ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟ-
ΡΕΥΜΑ Τ Α ΑΠΟ ΑΕΡQΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ 
ΦΟΡ'fΩΝΟΜΕ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥ-

ΜΑΤ Α ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

VΠΕΥΘΥΝΗ, 

ΣΥΝΕΠΗΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 

'Ιδιοκτflτες: SPIROS & STRA TOS EFST Α THIADIS 

HNi4 
ΥΟΡΚΗ 

Introducing Α World of 
Remarkably Pήced, 
Remarkably V aήed 

WE ΜΑΚΕ ΤΗΕ REMARKABLE 
UNFORGETABLE 

TRAVEL 
APPOINTMENTS 
ΕΛΛΗΝΙ~Ο ΤΑΕΙΔΙΩτΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΊΉΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

20 EAST 12th STREET, NEW YORK, Ν.Υ. 10003 
TEL. (212) 64s-6SOO 
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Τό !I Αδιέξοδο στό Κυπριακό 

Τό Κιmριακό πρόβλημα βρίσκεται άπό 
καιρό σέ πλήρες άδιέζοδο κq.ί οί προ
οπτικές όποιασδήποτε προόδου γιά τήν 
έπfλυσή του, εfναι σήμερα χειρότερες άπό 
ό, τι ήταν πρό διετlας. Γι'. αύτό, βεβαιω
θήκαμε περισσότερο στήν Λευκωσία, 
μετά dπό όσα άκούσαμε άπό έπlσημα καί 
dνεπlσημα χείλη έκεί, στό πλαlσιο του σε
μιναρfου τής ΑΗΕΡΑ. γιά τό όποίο γρά
φομε έκτενώς σέ άλλες στήλες. 

'Εκείνο πού μiiς κατέπληζε ήταν αύτό 
πού dκούσαμε άπό τόν Πρόεδρο Κυπρια
νού: ΝΟτι ή Κυβέρνησή του δέν πρόκει
ται νά dρχίση συνομιλlες μέ τούς Τουp
κοκιmρlους πρίν. . . φύγουν τά τουρκικά 
στρατεύματα άπό τήν κατεχομένη Κύπρο. 

Μέχρι τώρα, αύτό άποτελοuσε ένα dπό 
τά σημεία τής συμφωνίας Μακαp(ου -
Ντενκτάς, βάσει τής όποΙας διεζήχθη
σαν, έπί πολλά χρόνια, ol συνομιλlες καί 
στό έγγραφο αύτό στηρlχθηκαν οί dπορ
ριφθείσες προτάσεις τοu Γενικού Γραμ
ματέα του ΟΗΕ. Ή νέα θέση τής Κυπρι
ακής Κυβερνήσεως, άποτελεί ύποχώρη
ση άπό τήν βασική κατανόηση τών δύο 
πλευρών καί αύτό μπορεί νά έχη πολύ 
άpνητικές συνέπειες σέ όποιανδήποτε 
μελλοντική προσπάθεια. 

Κανείς δέν εΙσηγείται άνευ όρων πα
ράδοση στίς παράλογες καl κακόπιστες 
τουρκικές άζιώσεις. Άλλά, στό μεταf,ύ, 
τά χρόνια περνοϋν. ΚαΙ νέα τετελεσμένα 
γεγονότα δημιουργοίJνται καθώς dπορ
ρίπτονται δυτικές μεσολαβητικές προ
σπάθειες καΙ οί προτάσεις τοϋ κ. Κουε
γιάρ. 

Μι:ιροστά στό άδιέξοδο, τό όποίο διευ
ρύνει ή νέα αύτή θέση, ή Κιmριακή Κυ
βέρνηση καταφεύγει καΙ πάλι στήν Γενική 
Συνέλευση τοϋ ΟΗΕ, τόν Σεπτέμβριο, γιά 
νά κρατήση, λέγει, ζωντανό τό θέμα. Καi 
μιλό. γιά μιά διαφορετική «διεθνοποlηση» 

Τοϋ κ. ΠΑΝ. Σ. MAKPIA 

του προβλήματος μέ μιά προταθείσα τό . 
1974 άπό τήν Ρωσlα διάσκεψη, στήν · 
όποία θά μετέχη καί ή Σοβιετική ΝΕνωση, 
παρά τό γεγονός ότι γνωρlζει πολύ καλά ή 
Κιmριακή Κυβέρνηση ότι τέτοια διάσκε
ψη δέν θά Ύίνη ποτέ. 

Στό μεταf,ύ, ένώ όκ. Κιmριανοϋδιακη
ρύσσει ότι ή λύση τοϋ Κιmριακοϋ βρl
σκεi:αι στήν Ούάσιγκτων, έπισκέπτεται 
τήν Κούβα καl προσκαλεί τόν κ. Κάστρο 
στήν Λευκωσlα, ένώ Ρώσοι έπίσημοι καΙ 
ύπουργοί dπό χώρες τοϋ Παραπετάσμα
τος πηγαινοέρχονται στήν Λευκωσlα καί 
διευρύνονται οί πολιτιστικές καl έμπο
ρικές σχέσεις τής Κύπρου μέ τόν άνατο
λικό συνασπισμό. (Ιό διαμέρισμα πού 
προοριζόταν γιά τόν Πρόεδρο τής 
ΑΗΕΡΑ στό Χίλτον τής Λευκωσίας 
έδόθη στόν ύπουργό Έζωτερικών τής 
Βουλγαρίας, ένώ σέ αίθουσα τής Λευκω
σίας γινόταν έκθεση ζωγραφικής . .. 
Βουλγάρων μαθητών. Μετά τόν Βούλγα
ρο, άλλοι δυό ύπουργοί άπό «λαiκές δη
μοκρατfες» έπισκέφθηκαν τήν Κιmριακή 
πρωτεύουσα). 

Τό έπικίνδυνο αύτό «άνοιγμα» άποδί
δεται άπό Κιmρίους πολιτικούς παρατη
ρητάς, στήν προσπάθεια τοϋ κ. Κιmρια
νοu νά έξασφαλίση τήν ύποστήριζη του 
ΑΚΕΛ (μέσω Μόσχας) στίς έπικεlμενες 
προεδρικές έκλογές. ~Αν αύτό εfναι άνα
κριβές, μπορεί κανείς νά ύποθέση ότι τό 
«άνοιγμα» άποiελεί μέρος στρατηγικής, 
πού άποβλέπει στόν έκφοβισμό έκείνωv 
πού μπορούν vά δώσουν λύση στό Κυ
πριακό .. . 
Άλλά πώς θά ζεπεραστή ή σημερινή ά

κινησlα πού βοηθά μόνο τούς βάρβαρους 
κατακτητές; Πώς θά ξεφύγη dπό τΙς άντι
φάσεις ή Κιmριακή Κυβέρνηση γιά vά 
προχωρήση, μέ νέες Ιδέες, ή. δεχομέvη 
νέες πρωτοβουλίες, σέ μιά λύση πού βρl· 

σκεται στόν χώρο τοϋ έφικτοϋ; 

Ύπογραμμίζωv στό σεμινάριο τής 
ΑΗΕΡΑ δτι ή πολιτική τής «διεθνοποί
ησης» πού άκολούθησε τόσα χρόνια ή Κύ
προς, όχι μόνο δέν έλυσε τό Κιmριακό, 
άλλά τό πρόβλημα έγινε π ιό δύσκολο στό 
μεταζύ, ό πρώην Πρόεδρος τής Κύπρου 
καί Πρόεδρος τοu Δημοκρατικού Συνα
γερμού κ. Γλαϋκος Κληρίδης, εfπε δτι ή 
συνέχιση τών συνομιλιών μέ τούς Τουp
κοκιmρίους εfναι ή καλύτερη όδός. Άντl, 
εlπε, vά περιμένη ή Κύπρος λύση άπό τήν 
'Αμερική. θά ήταν καλύτερο νά ζητό. τήν 
βοήθειά της σ.τήν έπίλυση τών έπl μέρους 
διαφορών πού θά προκύπτουν στfς δια
πραγματεύσεις. Ή προσέγγιση αΜή τοu 
προβλήματος άπό τόν ήγέτη τοϋ μεγαλυ
τέρου Κιmριακοϋ κόμματος, εlχε Ιδιαί
τερη άπήχηση μεταξύ τών συνέδρων τής 
ΑΗΕΡΛ. 

• • • 
οι σημειώσεις αύτές δέν γράφονται γιά 

νά έπικριθή μιά πολιτική καί νά ύποστη
ριχθίj μιά άλλη. ·Ο Κιmριακός λαός καί ή 
Κυβέρνησή του εlναι άρμόδιοι νά άποφα
σίσουν. Άλλά πολλοί ψηφοφόροι φαί
νονται άπογοητευμένοι άπό τό άδιέξοδο 
καί τίς λύσεις πού προτείνονται, καθώς 
καΙ τήν άδυναμία τών κομμάτων νά χαρά- · 
ζουν μιά κοινή γραμμή στόν χειρισμό τοϋ 
έθνικοϋ προβλήματος. Ή dνάγκη μιό.ς 
τέτοιας έθνικής πολιτικής εfναι καί όμο
γενειακό αίτημα, τό όποίο έπεσημάνθη 
άπό τούς συνέδρους τής ΛΗΕΡΑ. Άλλά 
φαίνεται δτι δέν ύπάρχει καμμlα έλπiδα 
γιά κάτι τέτοιο. Γι ' αύτό, δέν εlναι λlγοι οί 
Κύπριοι πού θά ήθελαν ένα έξωκομματι
κό Πρόεδρο, έπικεφαλής μιό.ς διακομμα
τικής Κυβερνήσεως πού θά έπιχειροϋσε 
μιά νέα προσέγγιση τοϋ προβλήματος 
χωρlς κομματικές καΙ πολιτικές σκοπι
μότητες ... 

ΚΥΠΡΟΣ - Η ΚΑΛ ΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ 
ιιού ιιατήσαμε τό ιιόδι μας στήν Κυιιριακή yf\. Εlναι σόν 
τό σιιfτι μας. Τό 'Ελληνικό μας σιιfτι•. 

• · λιιό τήν ιιρώτη στιyμή αlσβανθήκαμε άμέσως τήν 
άyάιιη μέ τήν διιοfα ιιεριβάλλουν οΙ Κύιιριοι τούς · Ελλη- · 
νοαμερικανούς. Τδ καταλάβαμε άιιό τήν ιιρώτη στιyμή . 

JUNE, 1987 

Mt τά λόγια σύτά, ό πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ κ. Πλουμlδης 
έξtφρσσε σt συνέντευξη Τύπου τίς έντυ'(Jώσεις δλων τών 
συνέδρων τοϋ σεμινσρlου τής ΑΗΕΡΑ στήν Κύπρο, γιά τήν 
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φιλοξενία κ.αί τήν όδελφικ.ή ότμόσφσιρσ στήν όποfα 
βρέθηκαν στό νησί τής • Αφροδfτης. ·Η φιλοξενία αύτή, 
γνήσια, εΙλικρινής, πηγαfα κ.αί άνεπιτήδευτη, γfνεται άμέσως 
αΙσθητή δ χι μόνο άπό τούς έξ ·Αμερικής όμογενείς έπισκ.έ
πτες, άλλά όπό δλους τούς ξένους τουρfστες πού διαλέγουν 
τήν Κύπρο γιό τfς διακοπές τους. ·Αμέτρητα, μοντέρνας κα
τασκευής, θαυμάσια όργανωμένα, πολυτελέστατα, μικρό 
καί μεγάλα ξενοδοχεία, σέ δλες τfς μαγευτικές όκ.ροθσλασ
σιές, όπό τήν Πάφο καί τήν Λεμεσό μέχρι τήν Λάρνακα, τήν 
'Αγία Νόπα καί τήν Πρωταριό, κοντό στό Παραλίμνι, προ
σφέρουν πρώτης τάξεως, ύψηλής ποιότητος διαμονή, ψυχα
γωγfα, φαγητό καί ύπηρεσfg σέ lνα ύπέροχο, ώραίο, πεντα
κάθαρο περιβάλλον καί σέ lνα καλοκαfρι πού άρχίζει τόν ·Α
πρfλιο γιό νό συνεχισθή μέχρι τόν 'Οκτώβριο ... 
'Η πατροπαράδοτη έλληνική φιλοξενία συναντδται 

σήμερα στήν πεντάμορφη κ.αί πεντακάθαρη Κύπρο- tκ.εί 
μπορεί νό ζήση κ.ανεfς τήν καλύτερη ·Ελλάδα. ·Ανάμεσα σέ 
όνθρώπους πού ύποδέχονται μέ εύχαρίστηση τούς ξένους. 
Πού χαμογελούν. Καf κάνουν δ, τι μπορούν γιό νό εύχαρι-
στήσουν τούς τουρfστες, χωρίς νό τούς ... στραβοκοιτάζουν, 
ι'j νό τούς δίνουν τήν tντύπωση δτι τούς ... κάνουν χάρη δτσν 
τούς σερβίρουν .. . 

ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ! 

το πολύ καλό όδικ.ό σύστημα συνέβαλε όποφσσιστικό στήνάνόπτυξη τού Κυπριακού τουρισμού. Καίτόέξαιρε
τικό κλίμα, τό ύπέροχα τοπfα τής όπέρσντης γαλήνης. καί ol 
όρχαιολογικοί θησαυροί προσελκύουν δλο καί περισσότε
ρους τουρίστες. ·Η Κύπρος, μέ βάση τήν έκταση καί τόν πλη
θυσμό της. έχει σήμερα τήν μεγαλύτερη τουριστική κfνηση 
όπό κάθε 6λλη εύρωπαίκ.ή χώρα. Μέ τήνίδια βάση, ό τουρι
σμός της εΤναι δυόμισυ φορές μεγαλύτερος όπό δ, τι ό έλλη
νικάς; Πάνω όπό Ινα tκατομμύριο τουρfστε~ tπισκέφθηκαν 
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Γ ιό δλες τfς ταξιδιωτικές σας άνάyκες 

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

Τ Α ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
rιΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Μέ κανονικές άερογρομμές 
καί μέ πτήσέις Charters 

γιά τό tσωτερικό τfjς ·Αμερικής 
καί δλο τόν κόσμο 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 

ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ 

τό νησf τό 1985 κ.αf οΙ προοπτικές όναπτύξεως εΤναι 
τεράστιες. Άξfζει τόν κόπο μιό tπfσκεψη tκεΤ. ΕΤναί Ιδεώδης 
τόπος γιό διακοπές. Ρωτfjστε τούς Κυπρfους καf δλλους δμο
γενείς. οΙ δποίοι άγορόζουν διαμερfσματα σt παραλιακές 
περιοχές (σέ πολύ λογικές. όκόμη, τιμές) γιό v6 έχουν τήν 
εύχέρεια νό tπιστρέφουν κάθε χρόνο aτόν τόπο πού εΤχε 
τόσο μαγέψει τόν Σεφέρη .. . 

Τό tξσιρετικό κυπριακό κρασιά, τό 6φθονα φροDτα κ.αί 
οΙ όπfθσνοι, εύγευστοι μεζέδες καί φαγητό δέν εΤναι όπό τούς 
παράγοντες πού παίζουν . .. όρνητικ.ό ρόλο στήν προτίμηση 
τής Κύπρου γιό διακοπές. Ό κυπριακός τουρισμός tξυπη
ρετείται, έκτός όπό τfς 6λλες. διεθνείς όεροπορικές έταιρίες. 
καf όπό τfς Κυπριακές 'Αερογραμμές. ol όποίες δέν 
ύστεροϋν σέ τίποτε όπό τfς πρώτες. δπως διεπfστωσσν ο1 ό
μογενείς ταξιδιώτες ατό σκέλος τού ταξιδιού τους όπό τό 
Λονδίνο στήν Λάρνακα. 

EYHMEPIA 

0/ΚΟΝΟΜΙΚΟΣ όργασμός παρατηρείται σ ' δλα τόση
μεία τijς Κύπρου. Μικρό χωριό κ.αf συνοικισμοf έχουν 

tξελιχθι'Ι σέ μοντέρνες πόλεις καf ή εύημερfα τών Κυπρfων 
εΤναι πολύ αΙσθητή aτόν tπισκέπτη. «·Εκ. τι'jς τέφρας μου 
όναγεννώμαι». Μετά τήν εΙσβολή, ή Κύπρος lχει όναπτυχθή 
σέ όνώταrο βαθμό. Καί τό βιοτικό tπίπεδο τού λαού της εΤναι 
όνώτερο άπό τίς περισσότερες μεσογειακές χώρες. 01 Κύ
πριοι εΤναι έργατικ.οf. Καf παραγωγικοf. Καf ή Ιδιωτική πρω
τοβουλία, μέ τήν συμπαράσταση μιδς καλό ώρyσνωμένης 
κρατικής μηχανής, κάνει πραγματικό θαύματα, μετατρέ
ποντας τό νησί σέ ένα πραγματικό παράδεισο ... ΑΙσθάνεται 
κανεfς ύπερήφσvος βλέποντας τήν πρόοδο, τήν εύημερία κ.αί 
τό ύψηλό φρόνημα τού ταλαιπωρημένου, κυριολεκτικό 
μαρτυρικού αύτού λαού, ό όποϊος βλέπει πάτρια tδόφη κα
τεχόμενα όπό lναν βάρβαρο εΙσβολέα. Πρόκειται γιό πραγ
ματικό όδέλφια, πού δικαιούνται νό ύπολογfζουν στήν 
συμπαράστασή μας. πέραν όπό τίς δποιεσδήποτε πολιτικές 
καί 6λλες σκοπιμότητες τι'jς ήγεσίας του . .. 

ΦΤΑΝΕΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τι'jς «Νέας Δημοκρστfας» κ. Κ. Μητσοτάκης 
tπέκρινε τόν περασμένο μήνα, στήν Βουλή, τήν Κυβέρ

νηση διότι καθυστερεί νό προχωρήση στήν καθιέρωση έλεύ
θερης ραδιοφωνfας. τονfζοντας: 

• ' Η ιrρόταση τοϋ ΠΑΣΟΚ yιά τήν ~ διcaομμcιτ.fk t-
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mτρoιrfk, ιιού 8ά συCητήοη 'ής ιιροΟιιοβtαιις τfk λιιτοuρyfας 
ιλιύβερww ~νικιiν στοβμQw, ιhoιlwa τέχνασμα, μιά μι-
8ό6ιυση τfk κυΡ&ρwήαιιος yιά wά μιιορέαη wά διατηρήαη, μέχρι 
'ής tιιόμιwις bλoytς, τό άιιοράδικτο καβιστtιίς ιιού ύιιόρχιι 
στά μέσο μαCιιιfiς twημιρώαιιιις•. 

Ε1ναι, πράγματι, άπαράδεκτο τό καθεστώς αύτό γιά όποι
αδήποτε δημοκρατική χώρα, δπως lχει διακηρυχθεί άπό 
πολλούς πολιτικούς ήγέτες. διανοουμένους. καθηγητtς καf 
καλλιτέχνες. w Ηδη, tπfκειται ή λειτουργfα ραδιοφωνικών 
σταθμών τών τριών μεγελυτtρων Δήμων τfJς χώρας. 'Αθη
νών, Πειραιώς καf Θεσσαλοvfκης καf τfJς Νεολαfας τΙJς Νέας 
Δημοκρατfας. άλλά δέν ε1ναι άκόμη lτοιμο τό νομικό 
πλαlσιο τής λειτουργlας τους. Καf ή Κυβέρνηση έχει τό δικαf
ωμα vά κλεlση τούς σταθμούς αύτούς. δπως lγινε Ιfδη, πρό 
μηνών, μt μιά ώραfα πρωτοβουλfα στήν 'Αθήνα . . . 

'Η καθιέρωση τής έλεύθερης ραδιοφωνfας tνδιαφέρει 
πολύ τήν 'Ομογένεια Η.Π.λ., διότι τά Δελτfα ΕΙδήσεων τΙJς 
ύπό κροτικό έλεγχο έλληνικΙJς ραδιοφωνfας άναμεταδfδον
ται άπό τά άvά τήν 'Αμερική καΙ Καναδδ έλληνικά ραδιο
προγράμματσ μt άποτtλεσμα νά μή ε1ναι ούτε όλοκληρω
μένη, ούτε άvτικειμενική ή πληροφόρηση τών 'Ελληνοαμε
ρικσvών. w Ας tλπfσωμε δτι δταν λειτουργήσουν οΙ Δημο
τικοf ραδιοσταθμοf θά άναμεταδfδίι.ινται τά δικά τους δελτία 
εΙδήσεων άπό τά όμογενειακά ραδιοπρογράμματσ. Θά θε
λήση δμως ή Κ υβtρνηση νά άvαμετapfδη τά δελ τfα 
εΙδήσεων καf τών 6λλων σταθμών lf θά συνεχισθή ή 
μετάδοση τών μονόπλευρων καΙ προπαγσvδ(στικών δελτίων 
τΙJς ΕΡΤ άπό τό Γραφείο Τύπου; w Αν δχι, κάτι πρέπει νά 
κάμουν οΙ παραγωγοί τών έδώ tλληνικών προγραμμάτων οΙ 
όποίοι, tπειδή τούς προσφέρονται τά δελτlα χωρfς καμμιά 
tπιβάρυνση, άvαμεταδfδουν τόσα χρόνια τήν κομματική 
προπαγάνδα χωρfς. προφανώς. νά άvαλογίζωνται δσο 
πρέπει τfς εύθϋνες τους πρός τό κοινό πού άκούει τήν τόσο 
μεροληπτική εlδησεογραφfα ... 

.... ...... 
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ΙΟΥΝΙΟΣ, 1987 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΥΚΑΚΗ 

Η 18η IOYNIOY ε1vαι μεyάλη ή μέρα γιά τήν 'Ομογέ
νεια τΙJς ΜητροπολιτικfJς Νέας 'Υόρκης. Τήν ήμέρα 

αύτή θά ε1ναι κοντά μας ό MIKE DOUKAKIS. Ό πρώ
τος έλληνικής καταγωγΙJς πολιτικός πού lθεσε ύποψη
φιότητσ γιά Πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Θό 
tπισκεφθfJ τήν 'Αστάρια καf θά προσέλθη σέ τρεΤς 
ε/δικές δεξιώσεις. Ή μεγαλύτερη θά γiνη στο Crystal 
Palace, δλες οΙ dlθουσες τοϋ όποΙου lχουν προσφερθεί 
άπό τούς άδελφούς Καλαμαpδ, γιά μιά έvτυπωσιακή, 
πανομογενειακή συγκέντρωση. Μιά 6λλη δεξlωση γιά 
τόν ύποψήφιο θά γfνη στό κτfριο τοΟ Παγκυπρίου. ΚαΙ 
μιά τplτη, στό ξεvοδοχετο Πλάζα. 'Η συμμετοχή στήν 
πρώτη δεξfωση ε1ναι 5(J δολλ. τό 6τομο κα/7.000 δολλ. 
στfς δυό 6λλες. 

• Ελπlζομε δτι δλοι οΙ όμογενείς άνεξαρτήτως κομμα
τικής τοποθετήσεως. άvτιλαμβάvονται τf αημοiνει γιά 
τόν 'Ελληνισμό ή ύποψηφιότης τού Δουκάκη. 'Ελπί
ζομε, άκόμη, δτι θά φιλοδοξήσουν δλοι νά λάβουν 
μέρος σt μιά άπό τίς Ιστορικές αύτές συγκεντρώσεις 
πού άποβλέπουν στήν συγκέντρωση χρημάτων γιά τήν 
δύσκόλη προεκλογική · tκστpστεία τού ύποψηφίου. 
w Ας τόν τιμήσω με λοιπόν δλοι μt τήν παρουσία μας. 
Θά τιμήσωμε fτσι τήν έλληνική μας κληρονομιά. Τόν 
'Ελληνισμό σάv έννοια κα/Ιδέα. Τό μέλλον τής Όμο
γενεfας στίς ΗΠΑ ... 

Η ΠΡΩΤΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΠΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΗΌμογένεια άπέκτησε τήν πρώτη της Κτηματομεσιτική 
Τράπεζα, τήν Olympian Mortgage Group, lnc., πού βρί

σκεται στήν διεύθυνση 512, 86 Street, Brooklyn. Τά tγκαlνια 
τής Τραπέζης έγιναν στίς 7 Μαίου, μέ άγιασμό πού tτέλεσε ό 
'Αρχιεπίσκοπος 'Αμερικής κ. 'Ιάκωβος πα_pουσία πολλών 
γνωστών tπιχειρηματιών, τραπεζιτών καί δμογενών τής 
περιοχΙJς. πού πήyσν νά συγχαρούν τόν πρόεδρο καί τά 
στελέχη τού πρώτου όμογενεισκού Ιδρύματος τού είδους. 
Στήν φωτογραφία τού tξωφύλλου μας διακρίνονται, άπό 
άριστερά, ό γνωστός κτηματομεσίτης τού Μπρούκλυν κ. Θ. 
Μπουζάλας. ό ιc. Joe Roscoe, Ν. Υ .S. Deputy Superintendent of 
Banks, ό Σεβασμιώτατος. ό κ. Robert McCormic, Ν. Y.S. Super
intendent of Banks καί ό κ. Bob Bakalis, πρόεδρος τής 
Τραπέζης. 

'Η Τράπεζα διαθέτει κτηματικά δάνεια σt Ιδιώτες καί tπι
χειρήσεις μέ έξαιρετικά χαμηλούς τόκους καί fχει καί 'Ελλη
νόφωνο πεπειραμένο προσωπικό, γιά τήν καλύτερη tξυπη
ρέτηση τής nελατεlας του. οι tνδιαφεΙ?όμενοι γιά δάνεια θά 

OYS=ΓER ΒΑΥ 
CR YST AL Ρ ALACE 

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

w Αvετες, πολiτισμένες dΊθουσες γιά όλες 
τΙς κοιvωνιl(ές σας έκδηλώσεις, Ιδιωτικές 

1(0/ σuλλογιl(ές. 

'Αδελ4ΝΗ ΤΟΜ και ΠΩΛ kΑΛΑΜΑΡΑΣ 
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μπορούν νά εlναι βέβαιοι γιά τήν καλύτερη tξυπηρέτηση τής 
Τραπέζης ή όποία ε Τ ναι άδειοΟχος τής Πολιτείας τής Νέας ' Υ
όρκης καf λειτουργεί Ιίδη, βάσει των όμοσπονδιακων νόμων 
γιά τά τραπεζικά Iδρύματα. Ή Τράπεζα αύτή λειτουργεί μέ 
καθαρά lμπορικά κριτήρια πού δέν έχουν σχέση ούτε μέ 
κόμματα, ούτε μέ όποιεσδήποrε πολιτικές δραστηριότητες. 
Εlναι καρπός τής πείρσς καί τής σκληρής tργασίσς ένός 
άπλού μετανάστη άπό τήν 'Ελλάδα, τού κ. Μπόμπ Μπακά
λη, πού έχει προσωπική γνώση δλων των φάσεων τής ζωής 
καί τής έγκαταστάσεως των tξ Έλλάδος μεταναστων καθώς 
καί των άναγκων tπιχειρήσεων πού άά)(ολούνται μέ τfς άγο
ραπωλησίες άκινήτων. 'Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, πού έχει καταγγείλει 
διάφορες tνέργειες καί παρσλεfψεις τής Άτλαντικής Τραπέ
ζης, το Ο μοναδικού μέχρι τώρα έλληνικής Ιδιοκτησίας Ιδρύ
ματος, χαίρεται Ιδιαίτερα διότι ή 'Ομογένεια τής Νέας 'Υόρ
κης θά έχη τώρα εύχέρεια έπιλογής μεταξύ μιάς κρατικής, μέ 
κομματικές έπιρροές καί μιός Ιδιωτικής Τραπέζης πού δέν 
μπορεί νά εlναι στίς προθέσεις της ή έπιβράβευση ή ή 
τιμωρία κανενός .. . 

ΕΙ ΧΑΜ Ε ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ... 

ΣΤΟΝ ρόλο τής 'Ομογενεfας στήν προάσπιση των έθνικων 
θεμάτων τού ·Ελληνισμού άναφέρεται έμπεριστατωμένο 

6ρθρο «σχολιαστοίί» στήν άθηναίκή «Έστfαιι. Στό 6ρθρο γί
νεται λόγος καf γιά τήν κομματικοποίηση των όμογενων, πού 
σέ συνδυασμό μέ τήν tχθρική στάση τής έλληνικής Κυβερ
νήσεως πρός τίς ΗΠΑ, δυναμιτfζει τfς προσπάθειες τού έλλη
νικού «λόμπυιι στήν Ούάσιγκτων καf ζημιώνει τά έθνικά συμ
φέροντα τής ·Ελλάδος. Ν Ο λα αύτά έχει κατ' έπανάληψιν το
νfσει τό περιοδικό αύτό, πολύ πρfν γfνουν αΙσθητά τά άπο
τελέσματα τής άντιαμερικανικής ρητορικής καf τής διαιρέ
σεως τής 'Ομογενείας άπό τά ί;λληνικά πολιτικά κόμματα. 
'Αλλά ή έλληνική Κυβέρνηση άγvόησε τίς έπισημάνσεις μας 

11 

Complete World-Wide Service 
AIRLINES- CRUISES- V ACATIONS 

• 
Ταξίδια οΙκονομικά μέ groups, charters • 
Προσκλήσεις συγγενών, έπισκεπτών, φοιτη
τών, νομιμοποιήσεις • 'Επίσημα πληρεξούσια 
συμβόλαια άγοραπωλησιών, δωρεών. Μετα
φράσεις mστοποιητιιcών ιcαί παντός έγγράφου 

• Φορτώσεις μπαούλων, έπίπλων, 
αύτοιcινήτων ιc.λ.π. 

• 
'Ιδιοκτήτης ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

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

έκείνες, πού δικαιώνονται, τώρα, άπό τά πράγματα. ~Ας 
δούμε τί γράφει ό «σχολιαστής» στήν ιι Έστία»: 

ι· Ο ·Ελληνισμός τιίtν Η.Π.Α., ή θρυλική μας · ()μοyένεια. nού 
μόνον nροσ4Ιέρει, ούδέν ζητοΟσα, άnοτελεJ μkιν άσύyιφιτον δύ
ναμιν εΙς τήν διόθεσιν τ~ ς Μητρός 'Ελλάδος, ~' δσον ήμdς tδώ 
εΙς τήν nατpώαν y~ν. τό θελήσcιιμεν. ΑΙ nροΟnοθέσεις ά~ιοnοιή
σεcιις τοϋ tκεi ·Ελληνισμού εlναι tλάχιστοι. Πρώτον: Νά ιφατη~ 
ή 'Ομοytνεια μακράν τών tν 'Ελλάδι κομματικών άνταycιινισμών, 
ώστε νά nι:ριβάλλεται μονlμcιις άnό τήν diyλην τf\ς tθνιιιf\ς ύnερ
ιιομματ•f\ς διινάμεcιις. ΚαΙ δεύτερον: ·Η t~cιιτεpιιιή συμnεp~ 
pά της 'Ελλάδος νά εlναι τοιαύτη, ι.Οστι: νά τήν διι:υκολύνη εΙς τό 
fpyoν της. 'Ατυχώς, ό κομματισμός τοϋ ΠΑ.ΣΟ.ΙC., σήμερον, fχει 
εiσχωρήσει, μt άnοσυνθετικάς συνεnεlας, εΙς δλους τούς χώ
ρους τοϋ tθνικοϋ δυναμισμού (Στρατός, 'Εκκλησfα κλn.), μ ή nα
pαλεfιrας καΙ τήν '()μοyένειαν, δχι μόνον των Η.Π.Α., άλλά ιιαf 
άλλαχοϋ, άκόμη ιιαf ι:Jς τούς tpyάτας τ~ς Δυτικ~ς rεpμανfας•. 

Ο ΑΝΠΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ 

ο «ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ» σημειώνει, έπίσης, τόν άρνητικό ρόλο 
πού παίζει στίς ·Ελληνοαμερικανικές σχέσεις ή άντιαμε

ρικσvική ρητορική τοu UΕλληνοςπρωθυπουργοϋ, τήνόποία, 
άπό τήν άρχή κατεδfκασε ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ καί έν συνεχεία τά 
έλληνικής καταγωγής μέλη τού Κογκρέσσου μέ έπιστολή 
τους πρός τόν πρωθυπουργό κ. Α. Παπανδρέου - πού πα
ραμένουν άκόμη άναπάντητες . . . 

Γράφει ό άρθρογράφος τής ιιΈστfας»: 

•Πέραν, δμΙΙJς, τοϋ tθνοιιτόνου κομματισμοϋ, ή ΙCυβtpνησις, 
ιiροι:~pχοντος τοϋ άpχηνοΟ της, tnιδlδεται tν nαντf ι:Ις μkιν 
άντιαμεpικανικήν pητορdσν, nού τι:λικώς καταλήyει εΙς βάρος 
των tθνιιιών μας συ ... ερόντΙΙJν, ύnό διnλf\ν Ιννοιαν. 'λ.' tνός 
μtν άnοδυναμώνει - tάν δtν ύnονομεύει - τήν • Ομοytνειαν εΙς 
τάς nαρεμβατικάς της ύnέ~ _τ/1ς ·Ελλάδος tνεpyεfας nλησfον τοϋ 

Greek Sty/e Demί -Tasse 

JohnA. Vassilaros & Son, lnc . 
Coffee - Tea - Spίces 

29-()5 120ιh STREET, FLUSHI/IiG, Ν.Υ. 10054 
Phone: TU 6-4140 

"NEWYORK" 



Κοyιφtσαου, ό•' tτtpou δt, δlδει nρόσθετα tnιχειρήματα εΙς 
τήν 'ΑμερΙΚανικήν δΚΜκητιιιήν μηχανήν διό τήν ••λοτουρκικήν 
στόσιν της. Πολυτ.,.ότερον δώρον nρός τήν Τουριιlαν δtν ήτο 
δυνατόν νό 6οθη, κάτι nού tμβάλλει εΙς nολλός σιιt.εις, άκόμη 
καΙ ξtνους nαρατηρητός τcίiν διεθνών tξελfξεων. ·Η • Αyκυρα 
τρtμει, κυριολεκτικώς, τό 'Ελληνικόν cλόμnυ•, μέ τό όnοiον Ι χει 
άσχοληθη δημοσίως καΙ κατ' tnσνάληφιν ή Τουρκική ήyεσlα•. 

Η ΚΟΜΜΑΠΚΟΠΟΙΗΣΗ ... 

ΤΟ ΚΑΚΟ πού κάνουν τά έλληνικά κόμματα στήν προσπάθειά τους νά στρατεύσουν όπαδούς καί έδώ στήν 'Αμερι
κή, έπισήμανε σέ συνέντευξή του πρός τόν «'Εθνικό Κήρυκα» 
ό πρώην πρόεδρος τι'jς 'Ομοσπονδίας ' Ελληνοαμερικανι
κών Σωματείων κ. 'Αναστάσιος Μάνεσης, εΙπών τά έξι'jς χα
ρακτηριστικά: 

•' Η 'Ομοσnονδlα · Ελληνιιι:ών Ιωμστεlων Νέας' Υόρκης, δnως 
λειτοuρyεi, δέ:ν μnορεί νό κάνει περισσότερα άn' δ, τι κάνει. 01 εύ
θϋνες δtν εJναι δυό, τριών nροσώnων 1\ tνός συμβουλiου. Πρέ:nει 
νό άλλάξουμι τακτική καΙ νοοτροnlα. οι κομμστnιές όρyανώσεις 
εfναι καριιfvος yιά τήν ΌμοytνιΝJ καΙ yι' αύτό •ταiνι τό tλληνικό 
κόμμστσ καί κομματάρχες καΙ βουλευτέ:ς nού Ιρχονται κατά δια
στήματα tδώ. Τό θεωρώ tθνιιιή nροδοσία δταν tξόyονται οlιιομ

ματιιιiς ~ς άnό τήν ' Ελλάδο. λόyω τών κομματιιιcίiν tnιδι
ιίtξιιιιw, ιmσε καί ή 'Ομοmτοwδlα θύμα, μέ άnοτέλεσμα νό άδυνα
n1 ι-ό ~ καί ι-ό όρyσνWοτι δλη τήw 'Ομοytνεια•. 

. .. ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 

Μ Ε ΤΟ ΙΔΙΟ θέμα, τής κομματικοποιήσεως τών 'Ελληνο
αμεριιωνών, γιά τό όποίο τόσα έχουν γραφεί σ ' αύτές 

REAL TORS-BUILDERS 
46-20 HOLLIS COURT BLVD. 

FLUSHING, Ν.Υ. I 1358 

Serνing North Queens Since 1972 

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

718 939-6363 

.... ........ 

Parnassos 
Food Market, Inc. 

ALL KINDS OF IMPORTED CHEESES 
COFFEESANDCOLDCUTS 1 GREEK-ITALIAN 

SPAN/SH AND AMERICAN FOODS 

GUS BALLAS 
34-16 Broadway 

Astoria, New Υ ork 11 106 
Tel. (718) 956-0586 

ΙΟΥΝΙΟΣ, 1987 

τίς στήλες, άσχολείται σέ ενα νεοεκδοθέν στό Σικάγο δοκίμιό 
του ό ταξίαρχος έ.ά. κ. Λευτέρης Φύτρας. τίτλος τοίι βιβλίου 
εlναι «Πολιτικά κόμματα καί πολιτική σκέψη». Καταδικάζε
ται μ· αύτό ή προσπάθεια rών κομμάτων rι'jς 'Ελλάδος νά 
έπεκτεfνουν έδώ τήν έπιρροή τους. Καί έπισημαίνοντσι τά 
άποτελέαματα τι'jς διαιρέσεως πού προκαλεί ή ένταξη τών 
όμοi,ιενών στούς κομματικούς σχηματισμούς. Γράφει ό κ. 
Φύτρας: 

cΠσραιιολούθησο πρόσφατα μιό πολύ καλοϋ tnιntδoυ συr
κtντρωση σέ ·Ελληνική dίθουσα τοϋ Ιιιιόyου καΙ μέ όμιλητή iναν 
ύnουρyό της κυβερwήσεως Α. Παnανδρtου. ·Η tκδήλωση, δ πως 
εJχε όναyyελθιί εlχε καθαρά tνημερωτικό χαρακτήρα nάνω σέ: 
δυό-τρlα θέματα, τό Κυnριακό, τήν κρiση τοϋ Alyαloυ καί κυρlως 
τό Μακεδονικό ζήτημα, πού τελευταίο άναζωnυρώθηκε άnό 
τούς Γιουyκοσλάβους. 

•Μετά μιό tπιτυχημένη, μέσα σέ tθνικό μόνο πλαίσια όμιλlα 
τοϋ ύnουρyοϋ, ήρθε ή ώρα τών tpωτήσεων, yιό τΙς όnοίες δ ύ
nεύθυνος συντονιστής τί)ς βραδιάς ιJχε παρακαλέσει νό εJναι ά
νόλοyου mριεχομtνου κοί καθόλου nολιτικοϋ χαρακτηρα. 

•Ιέ λlyα λεπτό της ώρας ή καθ' δλα μtχρι tιιεiνη τήν στιyμή 
θαυμάσια συrκtντpωση διαλύθηκε σέ: μιό σύyχυση έρωτήσεων, 
άnαwτήσιων, δΝJξι .. σμών nολιτικοϋ χαραιιτί)ρα, μέ nλήρη άnο
yοήτευση τοϋ α .. νiδια άποχωρήσοντος ύπουρyοϋ καΙ δσων άnό 
τούς nαρευpισιιόμενους παρακολουθοϋσον μέ tνδιαφtρον. 

• ·Η Κύnρος καΙ τό Alyαio ξεχάστηκαν καΙ τή θέση τους ni'jραν 
άμέσως δλλα tniκαιρα πολιτιιιοϋ χαρακτηρα θέ:ματα, nού 
χρησιμοποιήθηκαν ώς προσχήματα yιά tκτόξευση κατηyοριcίiν 
tναντlον των κυβερνώντων (έnώνυμα ιιαi άνώνυμα). 

Έπισκεφθήτε τό νέο μας σαλόνι 

στήν διεύθυνση 

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

καί άπολαύσετε μιάν έμπειρία 

πού δέν εχετε δοκιμάσει ποτέ πρίν 

SPRING HΛJR FASHION SPECIALS 

$4.00 OFF OUR 
W ASH 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..{)304 
74-14 37th AVE., JAKSON HEIGHτs (718) 779-3030 
29-17 DiτMARS BLVD., ASTORIA (718) 726-4477 
124 EAST 57th STREET, ΜΑΝΗΑΠΑΝ (212) 751-8767 
23~1 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 HI·LL (718) 641-5824. 
71-33 KISSENA BLVD., FLUSHING (718) 591-5888 
41-37 KISSENA BLVD., FLUSHING (717) 886-1009 
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Τό Συμβούλιο ~!Ελληνοαμερικανικών ~!Υποθέσεων 

Δυό στιγμιότυπα άπό τήv έκδήλωση τοiί Council for Greek-Amer
ican Affairs, στό «Πλάζα». Άπό dριστερά, ό κ. Ει'τyέvιος Παvαγό
πουλος, ό κ. Δημ. Σαρήγιαvvης, ταμίας, ή κ. Mary Harris, ή κ. 
Στέλλα Κοκκόλη, δ Ιατρός κ. Γιώργος 'Αργυράκης, ό πρόεδρος τοϋ 
Συμβουλίου Ιατρός κ. Μιχ. Σιδέρης, ό κ. Αύγουστος Μιχαηλίδης, 
dvτιπρόεδρος;μόλις διακρινόμενος, ό κ. Χρ. Δαφvίδης. έκτεί.εστικός 
dvτιπρόεδρος, δ κ. Ike Pappas, δ Ιατρός κ. Δημ. Κοτσιλίμπας, dντι-

πρόεδρος, ό Dr. Larrabee, ό κ .. θεοδ. Προύνης, νομικός σύμβουλος, 
ό κ. Νίκος Περήφανος, έπf τώv Δημοσίων Σχέσεων, ό Γεν. Πρόξενος 

κ. Γ. Άσημακόπουλος. ό κ. Φαίδων Άλει!;άκης καί ό κ. 'Ηλίας Μπέ
τζιος, έκ τώv ίδρυrικών μελών roiί όμογεvειακοίJ όργανισμοϋ. Δεξιά. 
ό πρόεδj>ος roiJ Συμβουλίου κ. Σιδέρης, ό κ. Peterson 

(Photo b~· Andr~w Stephanopoulos ) 

Τό «Συμβούλιο γιά τίς 'Ελληνοαμερι
κανικές 'Υποθέσεις, ώργάνωσε στίς 14 
Μαίου, σέ αϊθουσα του ξενοδοχείου «Πλά
ζα,, μιά ίδιαιτέρως ένδιαφέρουσα συζή
τηση μέ θέμα τήν οίκονομική καί στρατη
γική σπουδαιότητα τής ·Ελλάδος γιά τόν 
Δυτικό κόσμο. Κύριοι όμιλητές ήταν ό δια
κεκριμένος όμογενής οlκονομολόγος πρώ
ην ύπουργός Έμπορίου Pet~r G. Peterson, 
πρόεδρος τοϋ περιφήμου Council on 
Foreign Relations καί ό Dr. Ε. Stephen 
Carrabee, πρώην άνώτατος άξιωματοίιχος 
τοϋ Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί τώρα άντι
πρόεδρος τοίι Institute for East West Secu
ήty Studies. Τήν συζήτηση διηύθυνε ό 
γνωστός όμογενής δημοσιογράφος Ike 
Pappas. Πρόεδρος τοϋ προγράμματος ήταν 
ή Mary Haπis ή όποία ήταν καί εiσηγητής 
τής βραδυdς. 

Πρός τό έκλεκτό, πολυπληθές άκροα
τήριο άπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ό 
πρόεδρος τοϋ Council for Greek-Ameήcan 
Affairs, διακsιφιμένος Ιατρός Μιχ.. Σιδέ
ρης. Μέλη του Συμβουλίου αύτοϋ εΙναι ο{ 
mό γνωστοί όμογενείς έπιχειρηματίες καί 
ιπιστήμονες τής Έλληνοαμερ~κανικής 
Κοινωνίας τής Νέας 'Υόρκης. Τό Συμβού
λιο Ιδρύθηκε τό 1983 καί ~χει βασικό 
σκοπό τήν προβολή τής tλληνικής πολι
τιστικfjς κληρονομιdς στόν άμερικανικό 
χώρο ιcαί τήν προαγωγή τών σχέσεων Έλ- · 
λάδος - Η.Π.Α. 

Στήν έκδήλωση προσήλθαν ό Γενικός 
Πρόξενος της 'Ελλάδος καί ή κ. Γ. 'Αση
μακοπούλου, ό μόνιμος άντιπρόσωπος τής 
Κύπρου στόν ΟΗΕ πρέσβυς κ. Ντiνος 
Μουσιούτας καί ό Γενικός Πρόξενος τής 
Κύπρου κ. Πλ. Κυριακίδης. 

Greek Party Cruises Presented b~· 

lkyνcι~ Iι-cιwl IΠC:o 
SUMMER WEEKEND CRUIS,ES ΤΟ NOWHERE 

ll NIGHTIFROM NEW YORK 12 NIGHTSI 

ssAMERIKANIS ssGALILEO 
~ι-i-

JULY 
AUG. 
SEPT. 

18 
29 
26 

~- ~"""<_, 
<('+-0~"'1~~~;_,,. 
~~ ; ... 

J • ""' 

JULY 
JULY 
AUG. 
SEPT. 

ΤΟ BERMUDA ΤΟ BERMUDA 
Greek Entertainment 
by the Famous 
'ΌΕΜΙΝΙS" 

Featuήng Intl. Singer 
ANDREAS MODINOS 

~ 
55GALILEO 

32-17 BROADW Α Υ 
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eH ~Εκκλησία τιμά τόν κ. Β. Τσιργώτη 

i 
Ό οΙκοδεσπότης Άpχιεπiσκοπος 'Ιάκωβος μεταξύ του τιμηθtvτοι; καί τfιι; Κας Βασ. Τσιργώτη. 
'Αριστερά, ή κόρη τών εύγενών δωρητών καί δεξιά ό σύζυγός της κ. ι. Tranquilli. Τό ζεf)γος 

Τσιργώτη έχει άλλες δυό κόpει; καf tvνέα έγγόνια. 

(Photo by Andrcw Stephanopoulos), 

'Ο τιμηθείς dρχιτέκτων κρατών τήν εΙκόνα του 'Αγίου Βα.σιλεiου πού του tδώpησε ό 'Αρχιεπί
σκοποι; κατά τό δείπνο στήν 'Αρχιεπισκοπή. 

,J:τοιχειοθεσία yιά βιβλία, 

κάθε .έίδους lκδοση. 

(212) 921-0086 

ΙΟΥΝΙΟΣ, 1987 

(Photo by Andrew Stephanopoulos) 

HNi4 
ΥΟΡΚΗ 

·Ο 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμεριιci'jς κ. ' Ιάκω
βος ε{χε τήν πρωτοβουλία νά τιμήση, τόν 
περασμένο μήνα, μέ δεiπνο πού παρέθεσε 
πρός τιμήν του στήν 'Αρχιεmσκοπή, τόν 
γνωστό yιά τήν πολυσχιδή πατριωτική, έκ
κλησιαστική καί φιλανθρωπική του δράση 
άρχιτέκτονα κ. Βασίλειο Τσφγώτη. Μέ 
παράκληση τοϋ τιμηθέντος, στό δεiπνο 
προσεκλήθη μικρός άριθμός τών πολυ
πληθών φίλων του. 

Κατά τήν διάρκεια τοϋ δείπνου, δ 'Αρ
χιεπίσκοπος επλεξε τό έγκώμιο τοϋ τιμη
θέντος καί έξή ρε τήν γενναιοδωρία του γιά 
τά {δρύματα τής 'Αρχιεπισκοπής, τήν 
προσφορά του στήν ΑΗΕΡΑ καί τήν 
συμμετοχή του σ' δλους τούς έθνικούς ά
γώνες. 

Ό κ. Τσιρyώτης διετέλεσε πρόεδρος τfjς 
ΑΗΕΡΑ τήν διετία 1974-1976 καί έπί τών 
ήμερών του έγκαινιάσθηκε ή κινητοποίη
ση τής μεγαλύτερης 'Ελληνοαμερικανι
κής όργανώσεως ύπέρ τής Κύπρου. 'Η ταν 
πρόεδρος τής έρανικής έπιτροπής τfjς 
ΑΗΕΡΑ γιά τό άγαλμα του Προέδρου 
Τpοϋμαν. σχεδίασε τόν χώρο γιά τήν άνέ
yερσή του στήν ·Αθήνα καί δώρηοε δμοί
ωμα τοϋ άγάλματος στήν βιβλιοθήκη 
Τροϋμαν. Εlναι πρόεδρος τοϋ 'Ιδρύματος 
Harry S. Truman καί μεγάλος δωρητής του. 
Φέτος μέ δαπάνη του, τό 'Ίδρυμα διέθεσε 
10.000 γραμματόσημα πού εlχαν έκδοθεi 
γιά τήν ΙΟΟετία άπό τfjς γεννήσεως τοϋ με
γάλου Προέδρου πού εσωσε τήν ' Ελλάδα 
άπό τόν κομμουνισμό. Τά γραμματόσημα 
αύτά, πού δέν διατίθενται πλέον πρός 
πώληση , προσεφέρθησαν- δυό στόν κα
θένα - σέ όλους τούς καλεσμένους στό 
έφετεινό δεiπνο, στό Κάνσας Σίτυ, στό 
όποίο δ κ. Τσιργώτης παρουσίασε τό βρα
βείο Τροϋμαν στόν πρώην ύπουργόΕΙΙίοt 
ι. Richardson - τόν μόνο 'Αμερικανό 
πού ύπηρέτησε σέ τέσσερα ύποί>ργεiα. 
Γ Αρθρο τοϋ κ. Τσιργώτη γίά τό θέμα τοϋ ά
γάλματος Τροϋμαν στήν 'Αθήνα, δημο
σιεύεται στίς άγγλικές μας σελίδες). 

Ό διακεκριμένος έπιστήμων γεννήθηκε 
στόν Πειραιά καί ήρθε στήν 'Αμερική παι
δί, μέ τούς γονείς του. Σπούδασε στό Pratt 
Institute καί στό Πανεmστήμιο τfjς Νέας 
Ύόρκης. Εlναι έκδότης περιοδικών έκδό
σεων μέ άρχιτεκτονιicά σχέδια γιά ιδιωτι
κές κατοικίες καί ιδιοκτήτης συγκροτη
μάτων πολυκατοικιών στό Νιοϋ Τζέρσεϋ. 

Ό κ. Τσιργώτης σχεδίασε τό κτίριο πού 
εκτισε ή ΑΗΕΡΑ γιά τά παιδιά τής 'Ακα
δημίας τοϋ 'Αγίου Βασιλείου καί, πρό 
τριετίας, εκτισε μέ δαπάνη του, τόν ναό τής 
'Ακαδημίας εις μνήμην τών γονέων του 
Γεωργίου κα( Κυπαρισιaς Τσιργώτη. 
Τώρα, δ κ. ΤσιjΥyώτης θά δωρήση μιάν έκ
κλησία στήν 'Ορθόδοξη Κοινότητα τής 
Χαβάης. 'Υπεσχέθη δωρεά 100.000 δολλ. 
ύπέρ τοu Γηροκομείου καί ε{ναι πρόεδρος 
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τής ΈπιτροπJlς άνεγ~ρσεώς του. 

Σέ όλα αύτά άνεφtρθη ό 'Αρχιεπίσκο
πος γιά τόν δημοφιλJlκαί σεμνό Έλληνο
αμερικανό, δ διτοίος εΙναι w Αρχων τοίί Πα
τριαρχείου καί εχει τιμηθεί μέ άνώτατα πα
ράσημα τJlς . 'Ελληνικής Πολιτείας γιά τίς 
πολύτιμες προσφορές του πρός τήν πρώτη 
πατρίδα. 

CONriNENTAL. 
CUISINE 

Exce_llent Service 
'Seafood Specjalιies 

Mod.erate Prices 
Jewy Mendelson 

at the Piano and Organ 
Entertains- Nightw 
ΩO!ifD MOND'<'~ 

Γ"ΗRΙΝG F't,:.ιtiT ΙI~ 

(201) 327 ·1020 
30 Ν. SPRUCE STREH 

KAMSH. N.J. 

Κάμετε δώρο tήν 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

σέ fνα φίλο σας 

Στοιχειοθεcήα yιό βιβλfα, 

κάθε έίδους Ικδοση. 

(212) 921-οο&δ 

Maximum discoimts specia/izing in 
multifamily and apartment building 

window replαcements. 

Ό κ. Τσιργώτης εύχαριστών μέ ταπεινοφροσύνη καΙ εύγνωμοσύvη τόν 'Αρχιεπίσκοπο γιά τήν 
τιμή πού τού ~γιν ε καf τούς προσκεκλημένους γιά τά θερμά καf αύθόρμητα χειροκροτήματά τους. 
'Αριστερά. ένας καλός παλαιός φiλος dπό τήν Ούάσιγκτων, πρώην πρόεδρος τής ΛΗΕΡ Λ καf 

πρόεδρος τού σημερινού διοικητικού συμβουλίου κ. Πήτερ Ντέρζης. 
(Photo by Andrew Stephanopoulos) 

Ό Σεβασμιώτατος tπιδiδων στόν τιμηθέντα τό μετάλλιο τής Άρχιεπισκοπής. 

J.M. LIFE 
(Photo by Andrew Stephanopoulos) 

Corporation 
since 1968 

Κατασκευάζουμε καί τοποθετοϋμε παράθυρα 
Thermo placement windows 

Bulkllnιs 
8 Α thenιιo inιulated window 
υιύt tbat ιaveι υp to 30% off 
your heat Ιοιa 8 Eneru TlιJιt 

8 Matιιtιιιance free 

Homeι 

8 Tlh ιaιΙιeι 
8 Double ιafety lodι 
8 Every ιhape, ιtyle or ιι1ιe 

FACTORY OUTLET Πεπειραμένοι τεχv( τες 

440 Bergen Blvd., Palisade Park, Ν .J. (718) 278-3700 (201) 945-9219 
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Νέα ~Εξόρμηση τοv Παγκυπρίου 

Πολλοί γνωστοi Κύπριοι έπιχειpηματίες άvταποκρiθηκαν στήν lκ
κληση τοv Παγκυπρίου καί προσήλθαν σέ μιά μεγάλη χοροεσπερίδα 
τοv Συλλόγου, στό ξενοδοχείο .;.Χίλτον•. Στόχος τοv Παγκυπρίου 
ε/ναι τώρα ή συγκέντρωση· .200.000 δολλ. dπό 200 Κυπρiοιχ; τής 'Α
μερικής, γιά τήν dvάληψη έκστpατεiας διαιpιψfσεως γιά τό Κυπριακό 
πρόβλημα, μiqω τοv dμερικανικοv Τύπου. Στήν φωτογpαφiα. dρι
στερά, δ δυναμικός πρόεδρος τοv Παγκυπρfου κ. Φfλιππος 

-4i:τ..; !~E=--NEW AND IMPROVED 

~~Α TAXI 
OL YMPIC CAR SERVICE 

(718) 626-8000 
DOOR ΤΟ DOOR SERV/CE 

ΑΙ/ Air Conditioned Cars 
24 Hours Α Day- 7 Days Α Week 

Μ/ΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

r.:λ') 
ΙλΤλ , _ ___.. 
ARC 

WORLDWIDE TRA VEL SERVICE 
Κρουαζιέρες, άεροπορικά είσι τήρια, 
ξενοδοχεία στό Μεξικό, Χαβάη, 

Καραϊβική 

ΕΠΙΣΚΕΦθΕΠΕ ΜΛΣ"Η ΤΗΛΕΦΩΝΕ/ΣΊΈ ΜΛΣ 

46-02 Broadway, Astoria, Ν.Υ. Ι Ι 103 
Τηλ. (7 I 8) 728-7976, 728-7700 

Toll Free 1(800) 231 -2440 

ΙΟΥΝΙΟΣ, 1987 

Κpiστοφεp δμιλών στούς προσελθόντας καf δεξιά ol τιμηθέντες μέ 
ά.ναμνηστιιι:ές πλάκες γιά τήν έκ 1.000 δολλ. προσφορά τους 
όμογενείς. Διακρίνονται, έπfσης, δ βουλευτής κ. Γιάτpον, δ δποίος 
έπέδωσε τΙς τιμητικές πλάκες, δ πρέσβιχ; κ. Μουσιούτας, δ 'Επίσκο
πος Δαιpνουσίας κ. Φfλιππος κaf ol Γενικοf Πρόξενοι 'Ελλάδος καί 

Κύπρου κ.κ. Γ. Άσημακόποvλος καΙ Πλ. Κυριακίδης. 
(Athens Inιernational - D. Kcssoglides) 

R«<u«< tlw Pra of ιι. PolyιiDt (l'M) to SJfJ5.ΙJD• 
Ν ow, your penonal computer will display 
and print Greek and EnιiJsb witb a simple 

keystroke. 
• Νο wiring needed 
• Eιuy instαl/ιιtion, just plug-in α chip or α displιιy card 
• All /ΒΜ PC/ ΧΤ/ Λ Τ and trw compatib/es supported 
• Use popu/ιιr olf-the-shιlf software 

(MultiMαte, 1-2-3. d/kue) 
• Most popu/ιιr dοι πuιtrix printers supported 
• Technicαl support 
• lmmediate shipment 

Please send me more informatίon 
Name: .•... . •.. ... .. • ••• . • .• • •... •• .. . .. . •• • .... . 

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

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

ΙΒΜ PC.. . .... ΧΤ ...... Monographics .... . EGA .. ... 

Pήnter type: • ... . . . .. . . ... • Model •••• .. .•• ••.•.. •• 

Μαίl to NEOSOFI'. /nc. Suite 611 
24-/6 Steinwαy Street, L/C, ΝΥ 11/03 

• for tJ. Clιlp optJoιι; S295.fJO for tM CIJrd optloιι. 

. ~-----------------------! 
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"IONIA 2000, 'Ένα πρότυπο έμπορικό κέντρο μεταξύ 
Νέας 'Ιωνίας καί Νέου ~Ηρακλείου 

'Αρχιτεκτονικό σχεδιάγραμμα του έξωτερικοv του έμπορικοv Κέντρου !ΟΝ/Α 2000 

~Ενα νέο έμπορικό Κέντρο, τό «IONIA ίδιαίτερα γνωστό στούς . Αθηναίους άπό κατά τήν πρώτη πενταετία τi'jς λειτουργίας 
2000», πού βρίσκεται, f1δη, σέ προχωρη- τήν δμώνυμη άλυσσίδα τ&νέκλεκτi'jς ποιό- τους. 
μένο στάδιο άνεγέρσεως καί θά. ε{ναι ετοι- τητος ύπεραγορων τροφίμων στίς καλύτε- Τό νέο έμπορικό Κέντρο άνεγείρεται μέ 
μο τήν w Ανοιξη του προσεχους ετους, άνα- ρες συνοικίες τi'jς πρωτεύουσας. Αύτό έξη- τήν πιό σύγχρονη τεχνολογία καί τήν πιό 
μένεται δτι θά ε{ναι τό πιό μοντέρνο σέ άρ- γεί καλύτερα καί τό γεγονόςοτι τό l~o κα- άρτια αίσθητική, πού συνδυάζει τό μον-
χιτεκτονική καί τό πιό έλκυστικό γιά τίς τάστημα Σ/ Μ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟ- τέρνο μέ τήν άξιοποίηση των παραδοσια-
, Αθηναiες καί τούς · Αθηναίους. Τό κέντρο ΠΟΥΛΟΣ θάε{ναιεναάπό τά πρώτα πού θά κών δεδομένων καί καταλαμβάνει !:να δλό-
βρίσκεται άνάμεσα στήv Νέα ·Ιωνία καί τό άνοίξουν του χρόνου στό Ι Ο ΝΙΑ 2000. κληρο ο{κοδομικό τετράγωνο, μέ π ροσό-
Νέο 'Ηράκλειο καί στοχεύει στήν έξυ- Τό νέο έμπορικό κέντρο θά στεγάσει 120 ψεις σέ πέντε κεντρικούς δρόμους. 
πηρέτηση Εκατοντάδων χιλιάδων κατοί- καταστήματα μέ συνολικό έμβαδόν 8.500 Τά καταστήματα βρίσκονται στό {σό-
κων των δύο Δήμων, καθώς καί των γειτνια- τετρ. μέτρων καί θά εχει κοινόχρηστους γειο, σέ τρεiς όρόφους καί στό ύπόγειο_ Θά 
ζουό&ν περιοχών 'Αμαρουσίου, Πεύκης, χώρους 3.000 τ.μ., πράγμα πού θά έπιτρέπει ύπάρχουν έκεί καφετέρια, μπάρ, συντρι-
Λυκόβρυσης, Φιλαδέλφειας, 'Αγίων Άv- τήν άνετη κίνηση των πελατών στούς βάνια καί κi'jποι καί δλόκληρο τό συγκρό-
ναργύρων, Γαλατσίου καί Φιλοθέης. διαδρόμους καί στούς άλλους χώρους άνα- τη μα θά διαθέτει άνετο κλιματισμό καί εU-
Πάνω άπό 40_000 αύτοκί νητα διέρχονται παύσεως καί άναψυχi'jς. χάριστη μουσική-

καθημερινά άπό τό σημείο δπου άνεγεί- 'Οκτώ κυλιόμενες σκάλες θά συνδέουντό 
ρεται ή μεγαλόπρεπη ο{κοδομή μέ τά έμ- ΕΠΕΝΔΥτΙΚΉ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ύπόγειο μέ τούς ύπόλοιπους όρόφους. 'Επί 
φανέστατα δείγματα τής Ιωνικής άρχιτε- Τά καταστήματα αύτά προσφέρονται πλέον, ot πελάτες θά εχουν τήν εuχέρεια 
κτονι κijς στήν έmβλ ητική καί καλαίσθητη πρός πώληση καί πολλά ε χουν ήδη δια τε- χρησιμοποιήσεως δύο έξωτερικων κρυ-
πρόσοψη. θεi. • Αποτελουν τήν καλύτερη έπενδυτική στάλλινων πανοραμικών άνελκυστήρων, 
Ή άνέγερση του νέου έμπορικου κέντρου εύκαιρία, δπως τονίζει ύπεύθυνος Πωλ ή- ένω tνας μεγάλος Ύυάλινος θόλος τfjς όρο-

Ύίνεται άπό τήν .. κοινοπραξία Ίονία σεων τής εταιρίας κ_ Περικλής 'Αρβανι- φi'jς πού θά καλύπτει τό μεγάλο, έσωτερικό 
2000», πού είναι θυγατρική των άδελφ&ν τάκης, ύπενθυμίζων δτι ο{ άξίες των κατα- άνοιγμα, έξασφαλίζει άπλετο φυσικό φω-
Βασιλοπούλου. Τό δνομα αύτό ε\ναι συν- στημάτων σέ παρόμοια έμπορικά κέντρα τισμό. 
δεδεμένο μέ πολλές έμπορικές καί έπι- σέ προάστεια των Άθηνων, άνεβαίνουν, Τό ΙΟΝΙΑ 2000θάδιαθέτει,έπίσης,έσω-
χειρηματικές πρωτοβουλίες. Καί είναι σέ πολλές περιπτώσεις, κατά 60o/a-85% τερικό χώρο σταθμεύσεως γιά 80 αύτοκί-
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νητα καί ύπαίθριο γκαράζ γιά 400, ένώ 
στούς γύρω· φαρδείς δρόμους μπορουν νά 
σταθμεύσουν άνετα άλλα 500 αύτοκίνητα. 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΊΗΜΑΤΑ 

·οπως μaς εΙπε δ κ. Άρβανιτάιcης, ή το
ποθεσία του νέου έμπορικου Κέντρου με
ταξύ Νέας 'Ιωνίας κα( Νέου 'Ηρακλείου, 
συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα. Έ
κτός άπό τίς προσόψεις σέ πέντε δρόμους, 
τό συγκρότημα γειτνιάζει μέ πάρκο πού 
διαθέτει Παιδική Χαρά. ' Απέχει 6-7 λέτά 
μέ τά πόδια άπό τόν Ήλεκτρικό σταθμό 
του ' Ηρακλείου καί εΙ ναι όρατό άπό τούς 
έπιβάτες τοϋ τραίνου σέ άπόσταση 80 
μέτρων. 

Γνώστες τής περιοχής λέγουν δτι άπό &
ρευνες τi'jς Άγορaς, προκύπτει δτι ή Νέα , 

·Ιωνία προσελκύει πελάτες καί &ξ ω άπό 
τήν c'iμεση περιοχή της, δπως άπό τό Νέο 
'Ηράκλειο, τό Μαρουσι , τήν Πεύκη, τήν 
Λυκόβρυση, τήν Φιλαδέλφεία , τούς ·Α
γίους 'Αναργύρους, τό Γαλάτσι καί τήν 
Φιλοθέη . 'Ο λόγος ε{ ναι δτι στήν Νέα 'Ιω
νία ύπάρχουν πολλές βιοτεχνίες πού πω
λοϋν τά είδη τους στά καταστήματα τής ά
γορaς της σέ τιμές πολύ λογικές. Κατ· 
αύτόν τόν τρόπο, ή περιοχή &χει διαμορ
φωθεί σέ μιά άπό τίς πιό πολυάριθμες καί 
ζωντανές άγορές πού συνεχώς άνανεώνε
ται καί άναπτύσσεται. 

Τό IONIA 2000 ε[ ναι άρχιτεκτονικό δη
μιούργημα τοϋ κ. Γιάννη Βικέλα, μελετητή 
τών έπτά πετυχημένων έμπορικών κέν
τρων, άπό τά 14 πού εχουν γίνει μέχρι σή
μερα στήν περιοχή τής 'Αττικής. 

Σέ κατάλληλη θέση του συγκροτήματος 
θά δημιουργηθεί χώρος γιά τήν έγκατά
σταση τijς ύπηρεσίας διαχειρίσεως, άσφα
λείας καί φροντίδας τοϋ συγκροτήματος. 
·Από έκεί θά έλέγχωνται τά συστήματα ά
σφαλείας, ο{ αύτοματισμοί άρδεύσεως τών 
φυτών, ο{ μεγαφωνικές έγκαταστάσεις, ό 
φωτισμός κ.λ.π. 

Oi φωτογραφίες τών μακετών πού 
δημοσιεύομε, δίνουν μιά καλή εtκόνα του 
μοντέρνου συγκροτήματος γιά τό όποίο οί 
κατασκευαστές του ύπερηφανεύονται νά 
λέγουν δτι «θά άποτελέσει &κπληξη, όχι 
μόνο γιά τήν Ν. 'Ιωνία, άλλά καί γιά τήν 
'Αθήνα». 

Oi δμογενείς πού ένδιαφέρονται γιά πε
ρισσότερες πληροφορίες, μπορουν νά γρά
ψουν στόν κ. Περικλή 'Αρβανιτάιcη, στήν 
διεύθυνση: 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΚΕΝΠΟ ΙΟΝΙΑ 2000 

16. Χλμ. Λ. Σπάτων- Παλλήνη 
153 44 Σταυρός- Παλλήνη 

·Η μποροϋν νά τηλεφωνήσουν στούς ά
ριθμούς: 6665.397 (8 π.μ.-3 μ.μ.) καί 6820. 
505 (6 μ.μ.-9 μ.μ.) . . ·----------------
Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 

(212) 921-0086 

ΙΟΥΝΙΟΣ, 1987 

Άποψη του έσωτερικου τοίι Κέντρου. 

ATHENS CENTER HOTEL 
r 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμάτια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βεράντα. 
• 'Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ρούφ 
γκάρντεν, πισίνα γιό δλες τΙς tποχές όντi 
λογικης χρεώσεως. 

• Αιιό 31 Μορτfου- 31 • Οκτωβρfου 

Τιμαί δωματίων : Μονόκλινα 4.686 δραχμ. 
Δίκλινα 6.714 δραχμ. Τρίκλινα 8.167 δραχ. 
Συμπεριλαμβόνεται κοvι'ινένταλ μπρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθητε στ ή Ν. 
'Υόρκη (212) 483-0642 κ.' Αρσένη ι'j γράψτε 
Sophocleoυs & Athenas 26,Athens,Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY. 

CLEAN AIR 
TECTRONIC ELECTRONIC AIR 
CLEANERS/OZONE AIR 
STERILIZERS REMOVE 
• Cigarette Smoke • Odor • Pollen 
• Dust • Bacteήa • Vίrus & other allergies 
SALES- LEASING- SERVICE -INSTALLAτJON 

coNFORMs Specializing in Restaurants, Computer 
s~~:;ι;:;; Facilities, Offrce, Home, Bingo Halls, 

Cιi.LLFOR 
FREE 

DEMOιi.ND 
SURVEY ι.ρ"j.R;Dι~Nιt~N~c~εs~1111111..;Bo~w~li~ng~Alleys, Fun. Homes, Beauty Parlors 

J'RESHWAY 718 274-5054 
ΛfR ' - 28-05 Ditmars Bouιevard 

Astoria, Ν. Υ. tι I 05 



ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

ΠΑίΡΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ 
('Από" τό Σκ:άπα Φλόου πρός τήν Ν. 'Αφρική) 

Άναχώρησις άπό τή Νότιο Άφρική.- Φουρτούνα καί ... έρωτικές έΠιστολές!- Οί 
«άγριοι» τής Μομπάσας.- Όρθόδοξη λειτουργiα μέ .. . Έρασμιακή προφορά!-

• Ο ναύαρχος πού ήξερε τό μυστικό τής Βορείου Άφρικής.- Τό καμίνι τής ·Ερυθρδ.ς 
θάλασσας.- Oi •Αμερικάνοι φτάσανε!- Ή πρώτη μας κανονιάέναντfοv τοϋέχθροϋ. 

- «Πϋρ στ· άλήθεια κερατάδες, πϋρ!!» 

Tov κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Περiλη\llις tώv πpcnryoυμέv(l)v: Μέ τ6 καινούργιο dντιτοpπιλλικ6 μας Π/ΝΔ ΟΣ κατεβαiνουμΕ 
dπ6 τό Σκ~α Φλόου, τή βάση του 'Αγγλικου Στόλου, όπου κάvαμε τά τελευταίαtπιχειpησιακά 
γυμνάσια μΕτά τήν παpαλαβή του πλοfου dπό τ6 'Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό τό 1942, πρός τή 
Νότιο 'Αφρική dπ ' όπου θά πάρουμΕ οιτόν άνήφορο» πρός τή Μεσό-yειο, γύρω dπό τό Άκρώ
τήριο τής Καλίjς Έλπiδος. Στό δρόμο κάνουμΕ διάφορες tπιχειpήσειι; κοντά στΙς Άφρικα νικές 
dκτές. Στή Νότιο 'Αφρική κάναμε ώρισμένες άναγκαίει; tπισκευέι; καi δεχόμαστε tπισκέψεις 
άπό διάφορα μέλη τήι; Έλληνικήι; Βασιλικής ο/κογενεfας καi τών 'Ελληνικών Κυβερνήσεων, 
τοϋ παpόvτος καi τοϋ παρελθόντος. 

Μέρος 3ο (τελευταίο) 

'Η παραμονή μας στό Κέiπ Τάουν ιφά
τησε καμμιά ~βδομάδα, κατά τό τέλος της 
δποίας εχαμε βαρεθεi πιά κα( τίς; tπισκέ
ψεις - πριΎκήπων καί κοινών θνητών 
καί τiς δεξιώσεις Ναυάρχων καίδιπλωμα
τών-. 0{ δουλειές μας στό Ναύσταθμο εl χα ν 
τελειώσει κα{ ξεκινήσαμε Ύιά τό «ciνέβα
σμα» μέ μεγάλο tνθουσιασμό καί ciνυπο
μονησiα νά φτάσουμε κοντά στήν πατρίδα 
καί νά μποϋμε στόν ciγώνα τi'jς έκδικήσεως 
τό γρηγορώτερο. 

Λίγο μετά ciπό τό Κέtπ Τάουν σταματή
σαμε μιά-δυό μέρες στό Ντέρμπαν, τό δεύ
τερο μεΎαλύτερο λιμάνι της Νοτίου ·Α
φρικijς, καί πήραμε συνοδεία 3-4 φορτηΎά 
βαπόρια νά τά πtiμε στή Μομπάσα, τό λι
μάνι τής Κένυας στήν 'Ανατολική 'Αφρι
κή. 'Εν τώ μεταξύ ή μεγάλη νηοπομπή μέ 
τά 22 ύπερωκεάνεια ε{χε συνεχίσει τόν 
πλοϋν της χωρίς νά (Jταματήσει στή Ν. · Α
φρική καί θά κόντευε πιά νά φτάσει στήν 
'Ερυθρά Θάλασσα. 

ζικά του 1'jταν πολύ φτωχά κι· ετσι τήν 
πλήρωσα έΎώ τή νύφη. Εlχε καί κάμποση 
θάλασσα όταν μπήκαμε στόν 'Ινδικό 'Ω
κεανό καί μέ τήν τροπική ζέστη μαζύ μέ 
πείραζε ή θάλασσα καί ξερνοβολοϋσα 
χωρίς νά καταλαβαίνω καλά-καλά liν αύτό 
ώφείλετο στή φουρτούνα η στίς ciηδίες πού 
μοϋ &λε-γε νά γράφω. 

Εότυχώς τά γερμα\Ιικά ύποβρύχια εlχαν 
τραβηχτεί ciνατολικά γιατi μετά τή βύθιση 
τών δύο έπιδρομικών ύποψιάστηκε τό Ναυ-

αρχείο τους δτι ο{ Έπλέζοι ε{χαν λύσει 
τόν ναυτικό τους κώδικα, πράΎμα τό όποίο 
πρα'Υματικά εlχε γίνει, δπως δημοσιεύτηκε 
άπό τούς ·Α πλους καμμιά εικοσαριά 
χρόνια μετά τόν πόλεμο. ·ετσι τά ύποβρύ
χια κατέφυ-γαν στiς 'Ιαπωνικές βάσεις τής 
'Ινδονησίας, πού τiς εlχαν κυριέψει άπό 
τούς 'Ολλανδούς, μέχρι νά ξεκαθάριζε ή 
κατάστασις. 

Φτάσαμε καλά στή Μομπάσα δπου 
μείναμε 2-3 ήμέρες Ύιά άνεφοδιασμό καί 
περιμένοντας νά μiiς άναθέσουν καινούρ
Ύια οcδουλειά». Σεριανίσαμε λιΎάκι μέσα 
στή ζούΎκλα πού περιτριΎύριζε τό λιμάνι 
τότε κα{ είδαμε καί άρκετούς άπό τούς 
«άΎρίους» πού ζούσανε σέ καλύβες κα{ 
τρώΎανε ciΎριες μπανάνες, πελωρίου μεΎέ
θους, καί τό κλασικό φα-γητό τους κούς
κούς, ~ya εlδος πληΎούρι. Σέ μιά καλύβα ή 
μάνα μοϋ ε δι νε ~να άραπάκι μωρό ciλλά δέν 

Τό ταξείδι αύτό 1'jταν χωρίς κανένα έπει
σόδιο, έκτός ciπό έμένα προσωmκώς πού μέ 
ciγκάρεψε δ προϊστάμενός μου στήν " Έm
στασiα Μηχανi'jς .. νά του γράψω έρωτικές 
έmσiολέζ 'yiά νά τίς- ί:f-τέλ~ει · σέ· μιά ·'Εγ
γλέζα φιλενάδα πού εlχε mάσει στό Νιου
κάστελ πρtν φύγουμε. Ε{χε λάβει κάn 
γράμματά της στό Κέϊπ Τάουν καt εlχε 
ξαναφουντώσει δ ερωτάς του! Τά έπλέ- Τό καράβι μαι; κοντά στά «καμένα» βουνά τftι; Άμποϋ-Ζενlμαι; 
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Μομπάσα. Κένυα. Ή μάνα του μοϋδωσε τό 
άραπάκι vά μοϋ τό πουλήσει, νά τό βαφτίσω 
ή νά τό ... φάω! !;; (Μέ πείραζαν οί συνάδελφοι) 

καταλάβαινα γιατί. WΕνας της παρέας ~λεγε 
ότι ήθελε νά μοίι τό πουλήσει, άλλος δτι 
ήθελε νά τijς τό βαφτίσω!) κι· άλλος δτι 
μοu τδδινε γιά ... νά τό φάω! Τελικά δώ
σαμε στό μωρό ί:να κομπολόϊ μέ χάντρες 
πού εlχε ~νας μας καί τό γυρίσαμε στή μάνα 
του πού τόσο εύχαριστήθηκε πού πηρε τό 
κομπολόϊ καί τό φόρεσε αύτή στό λαιμό 
της. 

Έκεί πρωτοακούσαμε καί τή «διεθνη .. 
γλώσσα όλων τών φυλών της · Ανατολικης 
'Αφρικης, τήν «Σουαχίλι». Κανείς δέν ξέ
ρει ποιός τήν ~φτιαξε καί πότε, άλλά εlναι 
διαδεδομένη σέ δλες σχεδόν τίς φυλές της 
περιοχής. WΕνα μίγμα άπό τίς γλώσσες τών 

φυλών αύτών άνακατεμένες μέ 'Αραβικά 
(oi ω Αραβες ήταν ο{ δουλέμποροι τijς • Α
φρικής καί &χουν άφίσει πολύ μεγάλη έπιρ
ροή άκόμα καί μέχρι σήμερα). Περίεργο 
πώς μιά τέτοια τεχνητή γλώσσα έπιασε 
τόσο καλά στούς σχεδόν άγρίους κατοί
κους, χωρίς μάλιστα καί νά γράφεται, ένώ ή 
'Εσπεράντο δέν έπιασε καθόλου στήν 
«πολιτισμένη» κα{ έγγράμματη Εύρώπη. 

Εlναι πολύ άπλή γλώσσα μέ μόνο βασικές 
λέξεις, πού έπαρκοuν πάντως γιά τή συνεν
νόηση μεταξύ τους. Π.χ. συναντάς . κά
ποιον γνωστό στό δρόμο. Τόν χαιρετaς μέ 
τή μοναδική λέξη χαιρετισμοίι: «Τζάμπο!» 
'Απαντάει κι· αύτός "Τζάμπο». Ή λέξη 
αύτή εlναι καί «γειά σου», καί καλημέρα, 
καί καλησπέρα κα{ δλες τίς διάφορες χαι
ρετοuρες πού χρησιμοποιοuμε έμείς. ~ετά 
ρωτdς «Χαμπάρι;» (τί νέα, τί κάνεις, πώς 
εlσαι κ.λ.π.). ·Απαντάει δ άλλος «Μου
ζούρι», (καλά), καί ρωτάει κι' αύτός «χαμ
πάρι» καί άπαντίiς κι· έσύ «Μουζούρι». 
Μ&τά ξαναρωτίiς έσύ «Μάμα χαμπάρι;» 
(πώς εlναι ή κυρία σου;) καί άπαντάει δ 
άλλος .. Μάμα Μουζούρι», καί πάει λέ
γοντας. ωΕτσι μπορείς νά μιλίiς έπί πολύν 

ΙΟΥΝΙΟΣ, 1987 

ώρα καί νά δίνεις τήν έντύπωση δτι εlσαι 
ξεφτέρι στή Σουαχίλι. 

Μιά φορά, όταν είχαμε πάει κυνήγι στήν 
· Αφρική μετά 20 χρόνια μέ τή γυναίκα μου, 
μέ εlδε καί μέ άκουσε νά μιλάω μέ εναν το
πικό «τσήφ» καί μέ ρώτησε «μά τί μιλίiς μ· 
αύτόν τόν άνθρωπο, τόση ώρα, τί λέτε;» 
Tijς άπάντησα δτι παζαρεύαμε γιατί ήθελε 
νά τήν άγοράσει έπειδή φαίνεται δουλευ
ταροu ΙΙαί γερή γυναίκα. «Τά συμφωνή
σαμε στίς 12 γελάδες», της εlπα, «άλλά τά 
χαλάσαμε στίς κατσίκες πού &πρεπε νά 
δοθοuν συμπληρωματικά»! 

Βέβαια δέν τό πήρε στά σοβαρά ή 
γυναίκα μου τό άστεiο αύτό, άλλά παρα
τήρησα ότι καλοu-κακοίι τραβήχτηκε 
σιγά-σιγά πρός τή μεριά πού εlχε άκουμ
πήσει τό τουφέκι της, δση ώρα μιλοίισα 
έγώ μέ τόν τσήφ! 

'Η τελευταία μέρα πού θά είμαστε στή 
Μομπάσα ήταν Κυριακή καί λάβαμε πρόσ
κληση άπό ~να έγγλέζικο μεγάλο κατα
δρομικό πού ήταν κι· αύτό στό λιμάνι 
μέσα, νά στείλουμε δσους άνθρώπους άπό 
τό πλήρωμιi μας θέλανε νά λειτουργηθοuν 
σέ έλληνιιξή λειτουργία πού θά &κανε δ 
ίερεύς τους 'πού ήξερε άρχαiα έλληνικά. 
Στείλαμε μιά δμάδα άπό καμμιά εικοσαριά 
καί έπικεφαλijς ποιός άλλος, tγώ, πού ή
μουνα δ tπίσημος δραγουμάνος της Άγ
γλικης γλώσσας! 

Τά δύο άπό τά τρία μεγαλύτερα πηρούνια τοϋ 
Ναυτικοϋ. Άπό dριστερά, Γιώργος Άyyε
λιiτος καΙ Γιάννης Παπαροδόπουλος. ΓΕχουν 
φύγει άπό τόν κόσμο τοϋτον πιά). Τό τρίτο πη-

ρούνι ήμουν έγώ/ ('Από τό Μέρος 2ον) 

θΟλα πήγανε καλά, μέσα στό παρεκκλή
σιο πού ε{χε τό καταδρομικό, μέχρι πού δ 
εύλογημένος δ ιερεύς άρχισε νά διαβάζει 
τήν έλληνική λειτουργία στά έλληνικά του 
Εύαγγελίου, πού εlναι σχεδόν άρχαία έλ
ληνικά, μέ τήν tρασμιακή προφορά, δη
λαδή τούς διφθόγγους μέ χωρισμένα τά 
γράμματα, καί μέ παρατονισμένες λέξεις. 
·οταν άκουσαν ο{ δικοί μου νά λέει «τόϋς 

DOUKAKIS FOR PRESIDENT 
GREEK AMERICAN CΟΜΜΙΠΕΕ OF GREA TER NEW YORK 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Μέ πρωτοφανή ένθοuσιασμό, ή έλληνική ·Ομογένεια πυκνώνει τί~ τάξεις τη~ Ελληνοαμε~ 

Έπιτροmϊ~ Μείζοvο~ Νέα~ Ύόρκη~. πού σχηματίστηκε yιά τήv έιιλαyή 

τού ΜΙΧΑΛΗ ΔΟΥΚΑΚΗ 
στό άξίωμa τοϋ προέδρου τών ·Ηνωμένων Πολιτειών 'Αμεριιο'\ς 

Σιιμμcτtχουν: • Ολες οί tλληνοομερικανικές κοινοτικές ή έθνικοτοΙUές όμάδες. 
• Ολα τά ένεργητικό κοί διοιεκριμέw μέλη τής Όμοyένειος. 

··Ολοι οί ·Ελληνοαμερικανοί πού νιώθοΙΝ πατριωτική ύπερήφάνεια 
· Ολοι όσοι θεωρούν τόν Δουκάκη καταξιωμένο πολιτικό. 
· Ολοι όσοι θεωρούν τό προσκλητήρΙο αύτό έθνικό χρέος . 
Οί • Ελληνες όμογενείς όσχέτως τάξεως ή οίκονομηcής κατάστσοης . 

ΚΡWΜΗ Η ΠΕΡΙΟΑΟΙ άπό τώρα μέχρι 18 ·ιοuνίου 
Τό άστtρι τού Δουκάκη άνεβαίνει συνεχώς. "Όσοπιόyνωστός yίνετιa, τόσο ό κόσμος τόν έμmστεύεταιιnόnολύ. Όμωc;~ζοvrοι 
μεΎάλα χρημαt1κό ποσά yιό νά σταθεροποιήσει πi θέση του. "Όποιος δέν έχει πολλούς όποδούς, δέν μπορι:ί νό μαζέψει πολλά 
χρήματα. Γι · αιίτό τό Δημοκρατικό Κόμμα στό τέλος · ισΙΝίου •ζυγίζει οέ χρυσάφι ή οέ δολάρια, κυριολεmcά, τόν κόβε ~οιμ\φιο-. 
Τό όνώτtρο ποσό οού μπορεί κανείς νά προσφέρει σάν άτομο ε! ναι $1.000. Τό ποσό αιίτόπρέπεινάδοβεί σέ τσέκiiσt t.bιey ()'deι. 
Χρηματικές πρσσφορtς άπό συλλόγους, όμοοπονδίες, έτοιρείες ή όργανώσεις δέν γίνονται δεκτές. • Ατομο μόνοij όμόδο άτόμων, 
μέσα ο · αύτούς τούς χώρους, μπορούν νά μοζέψοΙΝ χρήματα. Τό κύριο χορακτη ρισηκά τού Δουκάκη εlναιη μεθοδικότητά του. Γι · 
αύτό δtν θά καταδεχτεί μιά έκστροτεία μέ έλλειμμοτικό προϋπολοyισμ~ Πώς μπορεί νά διακηρύσσει πώς ούτός θά ίοοοιrελίοει 

έmτέλους τόν κρατικό προϋπολογισμό Ιbalance 1he Bυdget) όταν, δέν μπορεί νά wικακυρέψει τό δικό του onin; 

·· ωηνα όμοycνή, 

• Ακουαε τούς κτύπους τής καρδιάς σου καί την προσταγή τής συνείδησής του. Λάβε μέρος ατή ν έκοτρατεία yιά συλλογή 
χρημάτων. Ιόν άτομο ή μαζί μέ τούς φίλους σου φτιάξετε τή δική σας έκοτρατε ία γιά Fund Raislng lor Doukakis, μέσο 
στόνκοινοτικό χώρο πού ζείτε , τήν έθνικοτοπική όμάδο τής καταγωγής σας . 

Τό Μεγάλο yεyονός ή έηί(JJ(εψη Δουκάιιη ιmjν Άοτόρια 
Τήν 18 "Ιουνίου, ό Δουκόwης θά έπισκεφθεί τήν Άστάρια . 8ά περάσει άπό όρισμένους δρόμους. θά γίνει δεξίωση ατό Cιystal 
Palaι:e. πρός τψήν του. ·· Ολες οί αiθοuοες τού Cιystal Palace έχουν προσφερθεί γιά τό σκοπό αιίτό. α όμοyενείς θό έχοΙΝ πiν 

εύκιιιρία νό τόν δοϋν άπό κοντά. ·Η έπίσκεψη τού Δουκάκη οτήν Άστόρια θά προκαλέσει οειομο κοί θά μείνει άληομάνητη. 
.._b\'llι88iιlot-Ιι»ntc-ntnιo,hc. Έκτης Έιπpοrιής 
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άγαπώντας τήν εϋπρέπειαν τοϋ οίκου σου" 
καί .. ο θίος» άντί " 'Ο θεός" δέν μπόρεσαν 
νά κρατηθοϋν mά καί τούς lmασε ύστε
ρικό γέλιο όπως lπιασε καί μένα παρ· δλο 
πού είχανε ματώσει τά χείλια μου άπό τά 
δαγκώματα γιά νά κρατηθώ. 

Κοκκάλωσε άπό τήν άμηχανία δ {ερεύς 
γιατί δέν μποροϋσε νά καταλάβει τί ε{χε 
συμβεί. Σηκώθηκα έγώ καί πήγα δίπλα του 
νά τοίί ξξηyήσω. Μόλις μέ ε{δαν νά σηκώ
νουμαι ο{ δικοί μας σταμάτησαν άμέσως τά 
γέλια καί έπικράτησε άπόλυτη σιωπή. 'Ε
ξήγησα στόν {ερέα ποιά ήταν ή άφορμή γιά 
τά γέλια καί τήν άδυναμία μας νά κρατη
θοϋμε. Τοίί ζήτησα καί συγγνώμην, άλλά 
σέ μιά στιγμή τόν πιάνει κι' αύτόν ύστε
ρικό γέλιο, ξαναρχίζουν οί δικοί μας καί 
ξαναρχίζω κι' έγώ! 'Αφοϋ τελικά σταμα
τήσαμε, μέ τά μάτια μας γεμίiτα δάκρυα άπό 
τά γέλια, γυρίζει καί μοϋ λέει: «Λεφτέναντ» 
(Άνθυποπλοίαρχε), «πές στούς άνδρες 
σου ότι τό γέλιο αύτό !!κανε σέ όλους μας 
πιό πολύ καλό παρά δέκα λειτουργίες!» 
Τόν χαιρετίσαμε φιλώντας τό χέρι του, πού 
τοϋ &κανε μεγάλη έντύπωση, καί γυρίσαμε 
στό καράβι μας, ξεσπάζοντας κάθε τόσο σέ 
άκράτητα γέλια, όπως μίiς · πήγαινε ή 
λάντσα τοϋ καταδρομικοϋ. 

Διαταχθήκαμε νά βγοϋμε άνοιχτά άπό τή 
Μομπάσα καί νά συναντήσουμε ~να άπό τά 
ύπερωκεάνεια δπλιταγωγά τής μεγάλης 
νηοπομπής πού ε{χε καθυστερήσει κάπως 
λόγω κάποιας ζημίας πού ε{ χε ύποστεi. θά 
τό συνοδεύαμε μέχρι τήν Έρυθρά Θάλασ
σα, γιατί ε{χαν έμφανιστεί &να-δυό 'Ιαπω
νικά ύποβρύχια στήν περιοχή . Ήταν &να 
άπό τά παληά, άριστοκρατικά ύπερωκε
άνεια μέ 4 ή 5 καμινάδες, σχεδόν σύγχρο
νο τοϋ Τιτανικοϋ! Τό « 'Ακουϊτάνια» άν θυ
μίiμαι καλά. Εlχε ναυπηγηθι::ί πρίν άπό τόν 
Α· Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Φτάσαμε καί σταματήσαμε γιά 1-2 μέρες 
στό • Αντεν, τήν είσοδο τής Έρυθρίiς Θα
λάσσης, χωρίς κανένα έπεισόδιο. 'Επισκε
φθήκαμε μέ τόν Κυβερνήτη μας τόν 
• Αγγλο Ναύαρχο, διοικητή της βάσεως 
τοϋ • Αντεν. Εlχε μιά κατοικία θαυμάσια, 
χτισμένη πάνω σ· &να λόφο πού έδέσποζε 
δλης τής περιοχής πρός όλες τίς κατευ
θύνσεις. Τοϋ είπαμε δτι J'ιταν τυχερός νά ζεί 
σt τέτοια εύχάριστη κατοικία. «Ναί», ε{πε, 
«άλλά δέν θά ε{μαι έδώ έπί πολύν καιρό 
άκόμα». Σέ έρώτησή μας γιατί, μίiς ε{πε δτι 
ε{χε διορισθεί διοικητής τοϋ λιμανιοϋ καί 
τής βάσεως στήν Τρίπολι τής Λιβύης! 
«Μά,., τοϋ είπαμε, «ο{ Γερμανοϊταλοί ε{ ναι 
άκόμα στό ·ελ- 'Αλαμέϊν, καί σείς διορι
σθήκατε στήν Τρίπολι; .. «Αύτή τή φορά θά 
τούς χτυπήσουμε βαρειά καί δέν ύπάρχει 
καμμιά άμφιβολία δτι θά τούς τσακίσουμε 
καί θά τούς διώξουμε άπό δλη τήν Βόρειο 
• Αφρική», μaς εlπε. 

Τόν χαιρετήσαμε καί γυρίσαμε στό 
καράβι μας yεμίiτοι αΙσιοδοξία καί ένθου
σιασμό. Θά ήταν άραγε ή έπικείμενη μάχη 
ή άρχή τοϋ τέλους; Πάντα Ι!μενε μιά άμφι
βολία στό μυαλό μας γιατί ο{ Γερμανοί 
ε{χαν πολλές φορές δείξει μιά τρομερή ίκα
νότητα νά άντιστρέφουν τήν πορεία τών 
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έπιχειρήσεων κι· άκόμα δταν ή θέση τους 
έμφανιζόταν άπελπιστική. Δέν ξέραμε, 
βλέπετε, 'tό μεγάλο μυστικό πού ήξερε δ 
Ναύαρχος, δτι τή φορά αύτή θά χτυπουσαν 
ο{ Έγγλέζοι άπό τά άνατολικά μέ τήν 8η 
Στρατιά του Μοντγκόμερυ καί oi 'Αμε
ρικάνοι άπό τά δυτικά μέ τήν Στρατιά του 
·Αϊζενχάουερ πού θά ~κανε αΙφνιδιαστική 
άπόβαση στό Μαρόκο καί στό ·Αλγέρι. 

Μέ τό ήθικό μας ύψωμένο χίλια σκαλο
πάτια μπήκαμε στήν ·Ερυθρά θάλασσα κι' 
άφίσαμε τό ύπερωκεάνειο νά προχωρήσει 
μόνο του πιά πρός τό Σουέζ. Έμείς μεί va
με μερικές ήμέρες σέ κάτι άγιcυροβόλια 
στήν άραβική πλευρά τής θάλασσας 
(θυμάμαι τό πιό σπουδαίο άπ • αύτά, τήν 
• Αμποί>-Ζενίμα), σάν άντιαεροπορική προ
στασία, μαζύ μέ τό έγγλέζικο καταδρομικό 
«ΕΥΡΥ ΑΛQΣ,. - ώραίο έλληνικό όνομα 
άπό τά 'Ομηρικά ~πη. Τό τοπείο τριγύρω 
μας ~ταν σάν ~να κομμάτι άπό τήν κόλαση 
πού εlχε μεταφερθεί στή γή. Λόφοι καί 
βράχοι κατάξεροι καί μαυροι σάν νά εlχαν 
βγεi άπό καμίνι - ζέστη άφόρητη κι· δ 
ήλιος σου ~καιγε τό δέρμα σάν πολεμικό 
φλογοβόλο .. Ή θάλασσα πού θά μάς ~δινε 
λίγη άνακούφιση μέ τό κολύμπι ~ταν άπρό
σιτη γιατί ήταν γεμάτη σκυλόψαρα. ·ετσι 
βρεχόμαστ~ μόνο μέ τήν μάνικα. 

"Ενα ένδιαφέρον έπεισόδιο είχαμε στήν 
• Αμπού-Ζενίμα όταν βγήκαμε γιά λίγο στή 
στερηά μερικοί άπό μάς καί έπισκεφθή
καμε ~να ν Σεiχη άπό τούς μικρούς πού ζοό
σανε μέσα σέ σκηνές στήν ~ρημο. Δέν θυ
μάμαι γιά ποιό λόγο τόν έπισκεφθήκαμε. 

Mtiς πρόσφερε καφέ τόν δποiο φτιάσανε 
έκεί μπροστά μας. Καβουρδίσανετάσπυριά 
τοϋ καφέ, τά άλέσανε καί τόν ψήσανε 
δπως ψήνουμε τόν έλληνικό. 'Η ταν έξαι
ρετικός καφές φυσικά, άφοϋ δλη ή «έπε
ξεργασία» γίνεται έκείνη τήν άSρα, χωρίς 
νά -χάσει τή φρεσκάδα του μένοντας μέρες 

Superb 

μέσα στό καφεκούτι. Σκέπτομαι καμμιά 
φορά τί θά μοϋ ~λεγε ή γυναίκα μου ciν τfjς 
~λεγα κανένα πρωί νά κάνει τό ίδιο «γυμνά
σιο» άντί ν ' άνοίξει τό κουτί πού ψωνί
ζουμε άπό τή μαρκέτα! Ή δλη Ιεροτελε
στία του καφέ καθώς καί τό σερβίρισμα γί
νεται άπό άνδρες μόνο, γιατί ο{ γυναiκες 
δέν έπιτρέπεται νά έμφανιστουν καθόλου 
σέ ξένους· άνθρώπους ~στω καί φορώντας 
κελεμπία καί φερεντζέ. 

Τελικά ξεκόψαμε καί άπό τήν 'Αμποό
Ζενίμα καί άπό τήν iιπόλοιπη Έρυθρά θά
λασσα καί τραβήξαμε βόρεια πρός τό 
Σουέζ δπου μπήκαμε μετά μιάμισυ μέρα 
περίπου. • Αγκυροβολήσαμε περιμένοντας 
διαταγές καί είδαμε καί τό i>περωκεάνειο 
πού είχαμε συνοδεύσει νά ξεφορτώνει 
στρατό, τάνκς, κανόνια κ.λ.π. Δέν μποροό
σαμε νά καταλάβουμε τί στρατός ήταν έκεi
νος γιατί φορουσαν κάτι κράνη στρογγυ-

λεμένου σχήματος καί δχι σάν πιάτα τfΊς 
σούπας δπαις tΊτανε τά έγγλέζικα. Μοιά
ζανε μtiλλον μέ τά κράνη τοϋ Έλληνι~eοϋ 

· στρατου ή τοϋ Ρωσικοϋ, δπαις βλέπαμε 
καμμιά φορά στίς πολεμικές φωτογραφίες 
·πού βάζανε στίς έφημερίδες, άλλά πάλι διέ
φεραν σημαντικά. Γιά μιά στιγμή ~eάποιος 
φώναξε: «Βρέ εlναι ·Αμερικάνοι!!» Γουρ
λώσαμε τά μάτια μας άπό τήν ~ΙCπλ ηξη 
γιατί δέν περιμέναμε νά φέρουν άμερι~eά
νιΙCο στρατό στήν • ΑνατολιΙCή Μεσόγειο. 
Φωνάξαμε μέ τό μεγάφωνο «γειά σας πα
τριώτες!» ~eαί 2-3 στρατιώτες σήκωσαν τά 
χέρια ~eαί μας χαιρέτησαν, ciν καί δέν μπο
ρούσαμε vά άκούσουμε τίς φωνές τους 
λόγω τής άποστάσεως. Ήταν 'Ελληνο
αμερικανοί, ΙCι · ~νας άπό αύτούς δπως μοϋ 
εlπε μερικά χρόνια άργότερα δταν συναν
τηθή~eαμε στή Νέα Ύόρκη, ήταν δ Γιάν
νης δ Γληνός, διαχειριστής στήν έταιρία 
« Όράϊον» τών Γουλανδρήδων δπου δοό-
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λευα κι· έγώ. 

Τό θέαμα τών 'Αμερικάνων στρατιωτών 
μάς ένθουσίασε καί μάς ϋψωσε τό ήθικό 
μuς στu ούμάvια! Μέ τέτοιους πανίσχυ
ρους συμμάχους ποιός μπορουσε νά χάσει 
πόλεμο; Τούς είχαμε δεί δά καί στό Σκάπα 
Φλόου δταν κάναμε άντιαεροπορικά γυ
μνάσια μαζύ. 

'Εκείνη τήν ήμέρα τής άφίξεώς μας στό 
Σουέζ. ρίξαμε καί τίς πρώτες κανονιές, ή 
μάλλον τήν πρώτη κανονιά έναντίον του 
έχθρου! Τό έπεισόδιο ήταν κωμικό μίiλλον 
παρά ήρωϊκό: ~Οπως μπαίναμε στό λιμάνι 
γιά νά άγκυροβολήσουμε δίνεται γενικός 
συναγερμός άπό τό 'Αγγλικό 'Αρχηγείο 
γιά έχθρική άεροπορική έπίθεση. 'Αμέ
σως γυρίσαμε τά κανόνια μας, οί άνδρες 
στίς 'θέσεις μάχης καί δ ~Υπαρχός μας δ 
Παυλής- νUν κουμπάρος μου στήν Νέα 
Ύ όρκη- άριστος πυροβολητής; στή θέση 
του στό σκοπευτικό τηλέμετρο άπ' όΠου 
έρρυθμίζοντο οί βολές. 

'Αλλά ό έχθρός δέν φαινόταν πουθενά, 
μέχρι πού σέ μιά στιγμή κάτι γυάλισε μέ 
τόν ήλιο, ενα έλάχιστο σημαδάκι μεσού
ρανα. Ήταν ~να άναγνωριστικό γερμανι
κό ·πού περνουσε άπό πάνω γιά νά φωτο
γραφήσει τήν κίνηση του λιμανιου. Ήταν 
τόσο ψηλά, πετώντας χωρίς δπλισμό ή 
βόμβες πού κανένα άπό τά κανόνια του 
στόλου δέν τό ~φτανε. ·ετσι δσα κapάβια 

Ή 'Ερυθρά θάλασσα ήταν γεμάτη σκυλό
ψαρα. ·Ετσι δροσιζόμαστε jιόvο μέ τή μάνικα! 

ε{χαν σηκώσει τά κανόνια τους πρός τόν 
ούανό τά κατέβασαν πάλι καί τά στερέω
σαν. 'Εμείς δμως είμαστε φρέσκοι-φρέ
σκοι άπό τό πέλαγος καί «διψασμένοι γιά 

EVERY SUNDAY 

"GREEK MUSIC" 
ΟΡΕΝ' WED. - SAT. 

DISCO MUSIC 
Doors Open 9:00 Ρ.Μ. 
SILVER SCREEN 

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

UNDER NEW MANAGEMENT 

αίμα»! ·εκανε ό Παυλής τούς ύπολογι
σμούς της βολ ης, τούς μετέδωσε στά κατευ
θυντήρια (τό μηχάνημα σάν κομπιουτερ 
πού συγχρόνιζε δλα τά κανόνια νά ρ(ξουν 
μαζεμένα) καί μέ στεντόρεια φωνή φώναξε: 
.. πυρ!!» Δέν συνέβη τίποτα. Τά κανόνια 
εμειναν νεκρά! «Πυρ κερατάδες!!» ξανα
φωνάζει εξαλλος στό προσωπικό τοϋ κα
τευθυντήρος, .. πυρ, πυρ ! !» τίποτα πάλι, 
έκτός άπό μιά φωνή πού άκούγεται άπό τόν 
θάλαμο του κατευθυντijρος: «Πυρ στ' ά
λήθεια;» Ήταν ό 'Ιούλιος ό Βαρδαβάς πού 
ήταν έπί κεφαλής. «Στ' άλήθεια, κερατά
δες, πού νά σάς πάρει ό διάολος πού σάς 
ε κανε καί σίiς εσπειρε ... !. πυρ, πϋρ στ' 

άλήθεια ... !!»Ε{ χε μανιάσει δ Παυλής. Ξα
νασυγχρονίζουν βιαστικά τά κανόνια μέ 
τόν κατευθυντήρα καί πατάνε τό κουμπί 
τής πυροδοτήσεως. «Μπούφ ..... , φεύγει 

μόνο μιά όβίδα πρός τόν ούρανό καί στή 
γενική κατεύθυνση του άεροπλάνου. Φτά
νει στή μέση του ϋψους καί σκάζει 
άβλαβώς σάν βεyyαλικό πού ρίχvουνε τά 
παιδιά στίς γιορτές. • Η ταν τό κανόνι του 
Κώστα τοϋ Χαλκιά. ·ενα θηρίο σωστό, 
έπαyyελματίας μποξέρ πού ε{χε ύπηρετή
σει στή Γαλλική Λεγεώνα τών Ξένων στή 

Συρία τό I 94 I, δταν ο{ Αύστραλοί είσέβα
λαν γιά νά διώξουν τούς άνθρώπους της κυ
βερνήσεως του Βισύ πού φλερτάρανε μέ 

τούς Γερμανούς. Λιποτάχτησε μέ κάτι 
άλλους καί ένώθηκαν μέ τούς Αύστρα-

Helleuie 
Gift Center Jtd. • English • German 
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λούς. Κατέληξε στό Ναυτικό μας. Μέ τή 
χερούκλα του aνοιγε τό κλείστρο τοϋ κα
νονιοϋ σάν νά ήταν παιχνιδάκι , ένώ κανο
νικά χρειάζονταν δυό aνθρωποι μέ τά τέσ
σερα χέρια τους. ·ετσι ήταν τό δικό του 
κανόνι μοναχά πού &ρριξε γιατί ε{χε ξα
ναγεμιστεί γρήγορα χάρις στίς χεροϋκλες 
τοϋ Χαλκιά. Καλό παιδί καί παληκάρι 
aφοβο ό Κώστας. Μέχρι σήμερα άκόμα 
έργάζεται στά βαπόρια μας. WΕκανε καίμε
γάλωσε φαμίλια καί ζεί στή Θεσσαλονίκη 
μισο-συνταξιοϋχΟς. 

Τουλάχιστο ξεθυμάναμε κάπως πού ρί
ξαμε έναντίον τοϋ έχθροϋ, κι· έγώ πού ή
μουν έπί κεφαλής τοϋ άγήματος μάχης, δη
λαδή τής όμάδος άνδρών πού στέκονται 
ετοιμοι νά σώσου\j-tό πλοίο άν χτυπιόταν 
άπό βόμβα η όβίοα η τορπίλλα σέ rορα 
μάχης, εlχα ξεκαρδιστεί στά γέλια άκού
γοντας τή «συνδιάλεξη» μεταξύ Παυλή καί 
προσωπικοϋ τοϋ κατευθυντήρος, δπως στε
κόμουνα στό πόστο μου fξω άπό τό θά
λαμο . 

·Από άλλα καράβια , κυρίως έγγλέζικα, 
μάς κά\'D\'ε σήματα καί μδς πειράζανε γιά 
τόν ύπερβολικό μας ;ηλο καί τήν . . . άτζα
μωσύ,, μα.; ! W Οτα\' όμως λίγο άρΎότερα 
mάσαμε τά κονβόγια τής Μάλτας όπου ό 
χάρο; παραμόνευε μέρα-νύχτα πάνω στή 
θάi~σσα. κάτω άπό τή θάλασσα καί στόν 
άέρα. δί.οι θαίιμα;αν κι' είιλοΎοϋσαν τό 
..:α,·ό\1 τοi:· Κώστα τοϋ Χαλκιά πού δούλευε 
γρή·fοpο-·(ρήγορο σά ραπτομηχανή . 

· Α::ό τό Σουέζ περάσαμε τό κανάλι καί 
βγήκαμε στό Πόρτ Σαtτ κι Ό άπό κεί στά 
νερά τής ΜεσΟ"yείου καί τήν 'Αλεξάν
τρεια ποί.ι θά η τανε mά ή βάση μας μαζύ μέ 
τόν ύπόλοιπο 'Ελληνικό στόλο. 'Εκεί βρε
θήκαμε σέ lνα κομμάτι 'Ελλάδας, άνάμεσα 
στίς έλληνικές οiκοΎένειες τής Αiγύπτου, 
πού μdς δέχτηκαν καί μδς περιποιήθηκαν 
σάν δικά τους παιδιά. Μετά λίγες μέρες 
πιάσαμε τήν πρώτη νηοπομπή τής Μάλτας, 
πού περιγράφεται στό τεϋχος τής .. Νέας 
'Υόρκης» 'Απριλίου 1981 μέ τόν τίτλο 
« Χριστός 'Ανέστη τόν .. . ΝοέμβριοΗ, 
'Η παραμονή μας στά νερά τής Μεσο

γείου κράτησε μέχρι τό τέλος τοϋ πολέμου, 
κάπου τριάμισυ χρόνια. Πάντα ή λαχτάρα 
μας ήταν Ύιά τή σκλαβωμένη πατρίδα πού 
ήταν τόσο κοντά μας μά καί τόσο μακρυά! 
Μόνο τό βόρειο άεράκι καμμιά φορά μδς 
έφερνε μιά έλαφρή εύωδιά θυμαριοϋ άπό τά 
βουνά τής Κρήτης πού μδς &κανε νά άνα
στενάζουμε μέ νοσταλγία. 

Πολλά συνέβηκαν μέχρι νά φτάσει ή 
ήμέρα του γυρισμοϋ, τό «νόστιμον ήμαρ» 
τοϋ 'Οδυσσέα. Μέρες δόξας καί παληκα
ριaς, καί μέρες ντροπής καί έξευτελισμοϋ, 
πού &χουν γραφτεί στά τεύχη τοϋ περιο
δικοϋ αύτοϋ. Κυττώντας πίσω τά χρόνια 
έκείνα σήμερα, δλο καί πιό καθαρά βλέπω 
πώς καί Ύιατί ο{ άρχαίοι ΝΕλληνες φτιάσα
νε μέ τή φαντασία τους τό μαγεμένο πουλί, 
τόν Φοίνικα πού άνασταίνεται άπό τίς 
στάχτες τής καταστροφής του. Μέ τήνίδια 
φαντασία καί τό ίδιο νόημα φτιάξανε κι· ο{ 
Μεταβυζαντινοί ΝΕλληνες τόν μϋθο του 
Διγενή 'Ακρίτα καί τό ποίημα πού δέν θυ
μάμαι ποιός καί πότε τό έγραψε, άλλά θυ
μάμαι μερικές άπό τίς γραμμές τών στίχων 
του: 

(Ό Διγενής πολεμάει μέ τό Χάρο στά 
Μαρμαρένια άλώνια): 

Κι' δπου χτυπάει ό Διγενής 
τό αίμα αύλάκι κάνει 

Κι · δπου χτυπάει ό Χάροντας 
τό αίμα ποτάμι κάνει. 

( 'Ο Χάρος νικάει τό Διγενή καί τό ποίημα 
συνεχίζει) : 

Καβά;.α πάει ό Χάροντας, 
τό Διγενή στόν ΝΑδη, 

Κι · άλλJυς μαζύ 
κλαίει, δέρνεται, τ ' dνθρώπινο κοπάδι. 

ΚαΙ τούς κρατεί στ ' dλόγου του 
δεμένους τά καπούλια, 

Τής λεβεντιάς τόν άνεμο 

τής όμορφιaς τήν πούλια. 

(Ό Διγενής λέει στό Χάρο δτι παρ Όλο 
πού τόν &χει πάρει τώρα δέν μένει πεθα
μένος γιά πάντα. Καί τά τελευταία του 
λόγια): 

Χάρε θέ .vά μi ξαναδείς 

πάi.ι σέ χί;.ια χρόνια, 

τι μ . άγγιζες μά δέν μ ' ένοιωσες 
στά μαρμαρένια όJ.ώνια! 

Στόν ΝΑδη lγώ δέν χάνουμαι, 

μονάχα <ξαποσταίνω, 

Στή ζωή ξαναέρχουμαι 

καί Λαούς dνασταfνω. 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Νέα 'Υόρκη, 'Απρίλιος 1987 

·---------------------------
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Στοιχειοθεσία yιa βιβλία, 

κόθε είδους lκδοση. 

(212) 921-0086 

ΗΝ24 
ΥΟΡΚΗ 

Ma--~--------------------, 
FOR SALE 
Ν ew Construction, 
single family home 
ΙΝ GREENPORT 
(East Marion, L.l.) 

2 minutes walk to pήvate beach. 
Beautiful custom architecture 
design, 4 bedrooms, kitchen, sun
ken living room with fire place, 
dining room, 2 bathrooms, jacuz
zi, basement. AIJ year-round with 
oil heat and air-conditioning. 
Price $275,000 - Ask for JOHN 

(718) 728-1376 Days 
(718) 297-4364 Eνenίngs 

L-~~-~- , . .ι 

--------------------------1 • •• I Three Star Rating in The Ν . Υ . Times 

I~At,ee~ 
~ American and Continental Cuisine 

Weddίngs · Chrίsιenίngs 
Α/1 Socίal Funcιίons 

BANQUET FACILΠIES 
ΤΟ SERVE 15 ΤΟ 400 

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

Tel. (201) 469-2522 

RESTAURANT 
• Εξαιρετικη έλληνικq 

κουζίνα σε τιμές 
άσυναyώνιστες 

117 East 15th Street 
New Υ ork City 

Tel. (212) 254-0960 
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Για ροφορ ίες , τηλεφωνήστε : 
(718) 728-.0 0- Εκτός Νέας Υόρκης: 800-221-8899 

CYPRUS TOURS INC. 
31-16 30th Avenue, Astoria, Ν . Υ . 11102 

Ιδιοκτήτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

"NEWYORK,. 



Τό Σεμινάριο τής ΑΗΕΡΑ στήν Κύπρο 

Οί σύνεδροι τού Σεμιναρίου τής Α Η ΕΡΑ σέ μιά άι·αμvηστιλ·ιj φωτο)·ραφία μέ τόι• Πρόεδρο Κυ
πριανού καί τόv ύπουργό Παιδείας κ. Άvδρ. Χριστοφίδη. στήι· r.ίσοδο τού προεδρικούμε)·άροv. 

Τό πρώτο σεμινάριο της ΑΗΕΡΑ γιά τό 
Κυπριακό, στήν Λευκωσία, τέλη 'Απριλί
ου, εδωσε τήν ευκαιρία στό προεδρείο της 
μεγαλύτερης 'Ελληνοαμερικανικής όργα
νώσεως νά διαπιστώση άπό κοντά τήν πο
ρεία του προβλήματος ιcαί νά άκούση τίς 
άπόψεις τοϋ Προέδρου τής Κύπρου, τοϋ 
'Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου ιcαί τών 
άρχηγών τών κομμάτων. 

Τό σεμινάριο αυτό, πού ιi>ργανώθηκε στό 
ξενοδοχείο Χίλτον, μέ τήν συμπαράσταση 
τής Κυπριακής Κυβερνήσεως, έδωσε τήν 
ευκαιρία στήν κυβερνητική καί τήν πολι
τική ήγεσία του τόπου νά άιcούση άπό 
πρώτο χέρι πώς σκέπτονται ο{ Έλληνο-

Τό έξώφυλλό μας 
~----=:~~-..:~=~~j ·ο Πρόεδρος Κυπριανοϋ καλωσορίζων τόν 

·ο κ. Πλοvμίδης, tπικεφαλής τής Άχεπικής 'Αντιπροσωπείας, καταθέτει στέφανο στόv άvδρι- ύπατο Πρόεδρο τής ΑΗΕΡΑ καί τούς συ-
άvτα τοϋ Μακαρίου, στήv αύλή τοϋ Προεδρικού μεγάρου. νέδρους στό Προεδρικό μέγαρο. 
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αμερικανοί καί πώς ένεργοϋν γιά νά συμβά
λουν. δσο καλύτερα μποροϋν, σέ μιά δί
καιη λύση τοϋ προβλήματος. 

Οί όμιλί ες Κυπρίων έπισήμων καί · Ελ
ληνοαμεριιcανών ήγετών, τίς όποίες παρα
κολοίJΟησαν δλα τά κυπριακά μέσα ένη
μερώσεως. οί συζητήσεις πού έπηκολού
θησαν τiς διάφορες ανακοινώσεις, οί συ
\'εντεύξεις καί οί έρωταπαντήσεις έπισή
μων καί ανεπισήμων, ήταν Ιδιαιτέρως χρή; 
σιμες. 'Όχι μόνο γιά τούς Έλληνοαμερι
κανοίJς i:πισκέπτες, aλλά καί γιά τούς Κυ
πρίους ήγί:τες καί τόν Κυπριακό λαό, δ δ
ποίος ίJπεδί:χΟη τήν aχεπική aντιπροσω
πεία καί tκεiνοιJς πού τήν συνώδευαν, μέ εi
λικρι νή αίσΟήματα φιλοξενίας, aγάπης καί 
έκτιμήσεως γιά τήν όμογενειακή συμβολή 
σηiν kυπριακή ίJπόθεση καί , κυρίως, μετά 
τήν βάρβαρη εiσβολή τοϋ Άττίλα Ότό 
μαρτυρικό νησί. 

' Από τόν Πρόεδρο Κυπριανοϋ μέχρι τόν 
πιό άπλό πολίτη πού συνάντησαν καί συ
νωμίλησαν οί · Αχέπανς, άκουσαν &να με
γάλο, εΙλικρινέστατο «εύχαριστώ». ~Ολοτ 

έξέφραζαν σί: κάθε περίσταση, στίς δμι
λiες, στiς προπόσεις τών δεξιώσεων καί 
τών δείπνων, aλλά καί στίς Ιδιωτικές συνο
μιλίες, τήν βαθύτατη εύγνωμοσύνη πού αΙ
σθάνονται, οχι μόνο γιά τήν Κυπριακή 
Κοινότητα στίς ΗΠΑ, aλλά γιά δλόκληρη 

-Eva στιγμιότυπο άπό τήν tvαρκτήριο συvεδρίαση τώv έργασιών τού συvεδρίου, στήv όποία 
προσήλθαv μέλη τής Κυβερvήσεως, άρχηγοί κομμάτωv, άνώτατοι λειτουργοί, έπιχειρηματίες 

καί πλήθος κόσμου. 

τήν ·Ομογένεια. 

·Από τήν πλευρά τους, ό Πρόεδρος τijς 

ΑΗΕΡΑ κ. Πλουμίδης, ό ' Αντιπρόεδρος κ. 
Στράϊκ , δ Ταμίας κ. Chase καί δ Πρόεδρος 
τής Έπιτροπijς γιά τήν Κύπρο κ. Μιχ. 
Σαββίδης, καθώς καi οί iiλλοι όμιλητές τής 
δμογενειακijς άντιπροσωπείας, ίδωσαν 

τήν διαrεβαίωση - πολλές φορές μέ βουρ-

κωμένα τά μάτια ιiπό συγκίνηση - δτι θά 
συνεχίσουν τόν άyώνα ίιπέρ τής Κύπρου 
μέχρις δτου δ βάρβαρος κατακτητής έγκα
ταλείψη τά κατεχόμενα έδάφη τοϋ Βορρά 
καί δοθη μιά δίκαια καί διαρκής λοοη του 
Κυπριακοί! προβλήματος. 

'Εξυπηρέτησε λοιπόν ενα πολύ καλό 
σκοπό tό σεμινάριο αύτό aφοϋ εφερε σέ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕ~Ο 

ύπό τήν Διεύθυνση τοϋ Κυρίου 
custom kitchens 

ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙΔΗ 
Certijied Public Λccountant 

- Φορολογικ:ές δηλώσεις 

- Σύμβουλος έπιχειρήσεων 

- Τήρηση βιβλίων έπιχειρήσεων 

- Computers 
30-98 36th Street (3ι Ave. γωνία) 

Astorίa, New York ι ι 103 STYLE & QUALITY· 
Τηλ. (7ι8) 728-5656 (7 ι 8) 204-8992 ΑΤ REASONABLE PRICES 

)3 
..... ..... We Offer Solutions And 

Imagination Is Our Only Limitation 
AffΌrdab/e E/egance NEOPHYTOS GANIARIS 

• dr9.lf~tl~~ 
ESTABLISHED 1887 

Members New Vork Stock Exchange, lnc. and 
Other Leadlng Exchanges 

55 ESSEX STREEτ • MILLBURN, NJ 07041 

(201) ι867-3-i04 
NEW VORK: (212) 511·9282 

ι 
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EUROPEAN FINE WOOD & MICA CABINETS 
ΟΑΚ- CHERRY- HICKORY 

lncredible Selection in Stock 
ι----Contemporary- Traditionaι- European---t 

WOODSIDE 718 458-8255 
KITCHEN CABINETS 

ι---- 64-11 BROADWAY. WOODSIDE----1 
FREE ΗΟΜΕ SVRVEY- E~PERT1JESIGN 

and COST ESTIMA ΤΕ 

FINANCJNG tmd INST Al.LA τΙQΝ Λ J1 AILABLE 
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έπαφή τά δυό κομμάτια τοϋ Έλληνισμοϋ 
καί τούς εδωσε τήν εύκαιρία ί:νός καλό
πιστου καί δημιουργικοϋ διαλόγου πού 
άσφαλώς βοήθησε στήν περαιτέρω άλλη
λοκατανόηση καί έπαναβεβαίωση τών 
άμοιβαίων αίσθημάτων έκτιμήσεως καί ά
γάπης. Καί ήταν άπό τfjς πλευράς αύτfjς 
πολύ καλή καί άποδοτική ή πρωτοβουλία 
τοϋ 'Υπάτου Προέδρου τfjς ΑΗΕΡΑ καί ή 
έπιμονή του, παρά τίς ώρισμένες έσωτεpι
κές έπιφυλάξεις, γιά τήν πραγματοποίηση 
τοϋ σεμιναρίου κοντά στούς άνθρώπους 
πού ένδιαφέρονται Cίμεσα - καί πρωτί
στως- γιά τό ύπό έξέτuση πρόβλημα. 

Οί έπισκέπτες του τόσο φιλόξενου τό
που, έκτός άπό τίς εύχάριστες έμπειρίες 
τfjς θερμfjς καί άνυπόκριτης φιλοξενίας, 
εlχαν καί τίς όδυνηρές έντυπώσεις τfjς 
τόσο κοντινfjς καί τόσο έμφανους παρου
σίας τών στρατευμάτων τοϋ 'Αττίλα καί 
τής κόκκινης σημαίας μέ τήν ήμισέληνο ύ
ψωμένη σέ ορθόδοξα μοναστήρια καί έλ
ληνικά σπίτια καί κτήματα. Εlδαν άπό 
κοντά, σέ έπίσκεψη στούς προσφυγικούς 
καταυλισμούς τήν τραγωδία τών 200.000 
άνθρώπων πού εχουν ξερριζωθεί άπό τά 
σπιτικά καί τίς περιουσίες τους καί ζοϋν μέ 
τήν καρτερία καί τό όνειρο τfjς έπιστρο
φής. 

Χάρηκαν οί έπισκέπτες πού ξαναείδαν 
παλαιούς φίλους καί γνωστούς, άλλά εν
νοιωσαν πόνο βαθύ στό θέαμα τfjς πρά
ση·ης γραμμής καί της διαιρεμένης Λευ
κωσίας καί τώντουρκικώνφυλακίωνστούς 
άγρούς, κατά μfjκος τfjς δδοϋ, άπό τήν Λάρ
νακα πρός τήν Δερήνεια . . Πονa ή καρδιά 
τοϋ έπισκέπτη κάθε φορά πού τό βλέμμα 
του ξεφεύγει aπό τήν καταπληκτική πρό
οδο του νότου γιά νά πέση στά κατεχό
μενα ... 

Ο κ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ 

Ό ϋπατος Πρόεδρος τfjς ΑΗΕΡΑ κ. Τζών 
Πλουμίδης, κηρύσσων τήν εναρξη τοϋ σε
μιναρίου, τήν 28η ·Απριλίου, παρουσία με
λών τής Κυπριακής Κυβερνήσεως , liλλων 

Άπο τήν έπίσκεψη στό 'Αρχιεπισκοπικό μi-yapo, τό μεγαλύτερο καί έπιβλητικό κτίριο στήν Λευ
κωσία. Άπό άριστερά. ό ϋπατος ταμίας της ΑΗΕΡΑ κ. Tomas Chase, ό ϋπατοςάντιπρόεδρος 
Nicholas L. Strike, ή πρόεδρος τών θυγατέρων τής Άθηνιϊς Georgia Tarabikos, ή κ. Πλου
μίδη. ό πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ, ό 'Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ό πρόεδρος τής 'Επιτροπής γιά 

τήν Κύπρο καf τήν 'Ελλάδα κ. Μιχ. Σαββίδης καί ό κ. Ε. Χριστουλίδης. 

Στήν πράσινη γραμμή, όδός Λήδρας, μέ τόν Δήμαρχο τής Λευκωσίας κ. Λέλο Δημητριάδη, ό 
όποίος προσεφέρθη vά δείξη στούς έπισκέπτες διάφορα σημεία τής γραμμής 'Αττίλα πού χω
ρίζει τήv πρωτεύουσα. Ά vήσυχος, δραστήριος καί δημοφιλέστατος, έχει στό έvεργητικό του τήν 
δημιουργία μουσείου μέσα σέ άvακαιvισθέν τμήμα τοϋ κάστρου καί τήν άvακαfνιση μιίiς όλό-

κληρης περιοχής πού έχει γίνει τό τουριστικό κέντρο τής πόλεως. 

'Αντιπροσωπεία τής ΑΗΕΡΑ. έκτός άπό τlς προσφυγικές πολυκα
τοικlες, έπεσκέφθη καί τήν Δερήνεια, eνα γραφικό χωριό κοντά στήν 
κατεχόμενη 'Αμμόχωστο. Ό Δήμαρχος τής Άμμοχώστουκαλωσο
ρίζων τόv κ. Σαββίδη. τόν πρόεδρο τής Κυπριακής Όμοσπονδfας 
'Αμερικής κ. Κλ. Κωνσταντfνου καΙ τούς άλλους όμογεvείς, καί 

καΙ τό ένδιαφέρον τους. ΔΕΞΙΑ, άλλο evα στιγμιότυπο άπό τό σεμινά
ριο. Ό καθηγητής κ. Dean Loomis, πρόεδρος τοϋ AHIPAC στήv 
Οοοσιγκτων, ό κ. Κλεάνθης Κωνσταντίνου, πρόεδρος τής Κυπρισχής 
·Ομοσπονδίας 'Αμερικής, ό κ. Πλουμίδης καΙ ό παλαfμαχος άγωνι-

έκφράζων τήv εδγνωμοσύνη τών προσφύγων γιά τήν συμπαράσταση στής τοϋ Κυπριακοϋ στό Σαlντ Λούϊς, Ιατρός κ. Ν. Ματσάκης. 
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Cosmo Developers 
offers you 

an exciting new world 
Cosmo Developers Ltd, member of 

the Paraskevaides Group of Companies, 
with ·more than 40 years worldwide 
expeήence in construction and design, 
offers a fantastic range of unique homes 
in Cyprus on the seashore or overlooking 
the Mediterranean sea: 

~• Four miles from Limassol, stήding a 
~ hilltop with magnificent views of an 

- azure sea and some astouding sceneήes 
~~~1 lies Neos Zephyros, an exciting new 
village created for our home. 

As with with any village, there's a choice of 
homes. Whether you plan to reside here or simply take 
an annual vacation here, you will find the type ofhome 
you seek. 

COSMO 
DEVELOPERS LTD · 

For funber information please apply: 
MR. PHILIP CHRIS1ΌPHER 150 MARCUS BOULEVARD HAUPPAUGE NEWYORK 11887 

ΊΈL: 51~2317750 ΊΈLΕΧ 221611 AUDJO U.R. 
Cosmo Building, Ist Floor, Seνcή-Gήνa Dhigeni Aνcnuc, Ρ.Ο.Βοχ 2200, Nicosia, Cyprus. 

Nicosia: Tcl. (02) 450717, Limassol: Tcl. (051) 22624 

"NEW YORK" 



άξιωματούχων, διπλωματών καί έπιχειρη
ματιών, έξέφρασε τήν άπογοήτευση τών 
Έλληνοαμερικανών γιά τήν έξωτερική 
πολιτική τών άμερικανικών κυβερνήσεων 
στό Κυπριακό. Εrδικώτερα δ κ. Πλουμίδης 
τόνισε: 

«Πρωτίστως , ή λύση βρίσκεται στίς 'Η
νωμένες Πολιτείες. Έκεί βρίσκεται ή λύ
ση. Καί γιατί βρίσκεται έκεί; Διότι ή χώρα 
μας εχει τήν ίκανότητα, τήν άποφασιστι
κότητα καί τήν σοφία, έλπίζουμε, νά πή 
στούς Τούρκους: άρκετά πιά. 'Αρκετά ε
χετε φέρει σέ δύσκολη θέση τίς 'Ηνωμέ
νες Πολιτείες. 

, 'Ασφαλώς εΙ ναι σημαντικό νά εχουμε 
ενα σύμμαχο δπως τήν Τουρκία, τό κατα
λαβαίνω. Τό ύπουργείο 'Αμύνης γνωρίζει 
δτι aντιλαμβανόμαστε τήν χρήσιμη θέση 
τής Τουρκίας στόν κόσμο σήμερα. Άντι
λαμβανόμαστε, καί αύτό μiiς λέγεται άπό 
τήν κυβέρνηση, τό ύπουργείο ·Αμύνης, τό 
ύπουργείο 'Εξωτερικών καί τόν ύπουργό 
'Εξωτερικών, δτι ή Τουρκία, λόγω τών 
συνόρων της μέ τήν Ρωσία, εΙνα ι σημαν
τικός σύμμαχος. 'Αλλά μέ ποιό κόστος 
πρέπει νά διατηρήσου με τή συμμαχία αuτή 
μέ τήν Τουρκία; Μέ κόστος τήν άπώλεια 
τής φήμης μας στήν διεθνή κοινότητα, 
γιατί δέν ε1μ:αστε δίκαιοι, δίκαιοι σέ δ,τι 
άφορά τά άνθρώπινα δικαιώματα, δίκαιοι 
σ' δ,τι aφορά βασικές άρχές τοu δικαίου; 
Αύτό εΙναι τό κόστος πού πρέπει νά πλη
ρώσουν οί 'Ηνωμένες Πολιτείες; Λέω δχι. 
Δέν μποροuμε νά πληρώσουμε τό κόστος 
αύτό . Αύτό ύποστηρίζω καθημερινά πρός 
τούς συνομιλητές μας στήν Οuάσιγκτων. 
Οί ·Ελληνοαμερικανοί, tδιαίτερα έμείς 
στήν ΑΗΕΡΑ πού ijρθαμε σήμερα έδώ, ε'ί
παμε όχι μιά φορά, δχι δύο φορές άλλά έκα
τοντάδες φορές σέ δλους, aπό τόν πρόεδρο 
Ford μέχρι τόν πρόεδρο Reagan. 'Επισκε
φθήκαμε δλους τούς προέδρους, δλους 
τούς ύπουργούς 'Εξωτερικών. 
ΜΟλις πρίν ί:να μήνα, εγραψα στόν πρό

εδρο Ρήγκαν λέγοντάς του δτι εΙ ναι καιρός 
νά διώξη τά τουρκικά στρατεύματα άπό τήν 
Κύπρο. Δέν μποροuν νά έμφανίζονται ώς 
άνεξάρτητοι έφόσον 600 liρματα βρίσκον
ται μόνο μερικές έκατοντάδες μέτρα 
μακριά άπό τήν ώραία πόλη τi'jς Λευκω
σίας. Αύτή εΙναι τραγωδία γιά τήν παγκό
σμια κοινή γνώμη. Ε{ ναι τραγωδία γιά τόν 
άμερικανικό τρόπο σκέψης». 

Καταλήγοντας δ κ . Πλουμίδης εΙπε δτ ι 
τό μήνυμα τών Έλληνοαμερικανών πρός 
τούς Κυπρίους εΙναι: ΥΠΟΜΟΝΗ καί δια
βεβαίωσε πώς οί προσπάθειες τής ΑΗΕΡ Α 
θά συνεχιστοϋν μέχρι ή Τουρκία νά ύπο
χρεωθfi νά έγκαταλείψη τήν Κύπρο. 

Ο κ. Γ. ΙΑΚΩΒΟΥ 

Μιλώντας στήν έναρκτήρια συνεδρία
ση, ό ύπουργός 'Εξωτερικών τfjς Κύπρου 
κ. Γ. 'Ιακώβου έξέφρασε άνησυχία γιά τήν 
στάσττ διαδοχικών άμερικανικών κυβερ
νήσεων εναντι τής Κύπρου. Ό Κυπριακός 
λαός, εlπε, δυσκολεύεται νά κατανοήση τίς 
θέσεις τi'jς σημερινfjς κυβερνήσεως τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών. Καί ύπεγράμμισε 

IOYNIOΣ, 1987 

'Ο ύπουργός Παιδείας κ. Α. Χριστοφορίδης όμιλών στό δείπνο πού παρέθεσε στούς όμογεvείς στό 
tστιατόριο τοίι περίφημου συγκροτήματος Lapatsa. Άπό άριστερά, ό έπιχειρηματίας κ. Γ. 
Παρασκευαiδης, ό πρέσβυς τής 'Ελλάδος στήν Λευκωσία κ. Στοφορόπουλος. ό όποίος tπίσης 
παρέθεσε γεϋμα στ ή ν έλληνική πρεσβεία, ό ύπουργός ΟΙκονομικών, ό κ. Π λουμίδης, ό ύπουργός, 
ό κ. Μι χ. Σαββίδης, ό ύπουργός 'Εργασίας κ. Μουσιούτας καί ό κυβερνητικός έκπρόσωπος κ. 
Βοσκαρίδης. Δ ΕΞ/Α: Ό κ. Παρασκευαίδης παραδίδων στόν κ. Πλουμίδη ίfνα πολύτιμο δώρο 
γιά τήν ΑΗΕΡΑ. Πρός τιμήν τών συνέδρων έδωσε δείπνο καί ό ύπουργός 'Εξωτερικών κ. 'Ια
κώβου, ένώ ό Πρόεδρος καί ή Κα Κvπριανοίι εδωσαv δεξίωση στό προεδρικό μέγαρο στό όποίο 
προσήλθαν Δ 'Αρχιεπίσκοπος, άρχηγοί κομμάτων, aνώτατοι κυ(lερvητικοί καί δικαστικοί λει-

τουργοί, ό 'Αμερικανός πρέσβυς καί ά'λλοι παράγοντες. 

Ό κ. Μιχ. Σαββίδης καί a.λ~οι σύνεδροι στά «Φvλακισμένα Μνήματα» στήν φυλακή δπου βα
σανίστηκαν καί έκτελέστηκαv πολλοί fjρωες τοίι άγώνα γιά τήν ένωση μέ τήν 'Ελλάδα, μεταξύ 
τώv όποίων ό Καραολής, ό Δ ημητρίοv καί ό Παληκαρίδης. ·Ο άστυνομικός δείχνει στόv κ. Σαβ-

βίδη τήv θηλιά μέ τήν όποία άπηγχοvίσθησαν οί άγωνιστές τής ΕΟΚΑ. 

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

TEL. (516) 234-6001 ή (516) 348-9708 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Exit 57 στό δεύτερο φώς, στήν Veterans Highway δεξιά μέχρι τήν 
B1ue Dawn Diner. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ ΑΞΙΔΕΥΟΝτ ΑΣ ΣτΟ LONG ISLAND 

'Ελληνικά φαγητά γιά τούς ~Ελληνες καλοφαγάδες (σουβλάκια, μουσακάς, πα

στfτσια, σπανακόπιτες κ. ά.). Ψάρια φρέσκα σέ μεγάλη ποικιλία γι' αύτούς πού 

dγαποϋv τά θαλασσινά, Salad Bar γιά τούς . . . χορτοφάγους, breakfast γιά δλους, 
σπιrfσια γλυκά καf ψωμιά· κaf βέβαια ποτά πολλά. 
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Ό npώηv llpόι;όpo.:; rή.:; Κύπρου καί άpχηγός 
τοϋ μεγαλύτερου Κunριακοϋ κόμματος, τοϋ 
Δημοκρατικοϋ Συναγερμοϋ κ. Γλαϋκος Κλη
ρίδης, δμιλών στό σεμινάριο. Ό λόγος του 
χειροκροτήθηκε δσο κανενός άλλου έπισήμου 
Ιί άλλου άρχηγοϋ, Ιί έκπροσώπου τών Κυπρια
κών κομμάτων πού μfλησαν πρός τούς 'Ελλη
νοαμερικανούς έπισκέπτες. Ήταν τέτοιος ό 
ένθοuσιασμός καΙ ή έπιδοκιμασία τών όμογε
νών dπό τά λεχθέντα dπό τόν κ. Κληρίδη, 
ώστε ό προεδρεύων κ. Σαββίδης νά τοϋ ζητή
ση νά έπανέλθη τήν έπομένη, γιά νά dναπτύξη 

έκτενέστερα τΙς dπόψεις του. 

τήν άσυνέπεια πού ύπάρχει στίς δηλώσεις 
ύποστηρίξεως στά άνθρώπινα δικαιώματα 
σέ όλο τόν κόσμο καί στήν σιωπή καί τήν 
άσυνέπεια γιά τίς παραβιάσεις τών άνθρω
πίνων δικαιωμάτων στήν Κύπρο, άπό τήν 
Τουρκία. 

Έ?fίσης έξέφρασε άπογοήτευση γιά τίς 
δηλώσεις 'Αμερικανών άξιωματούχων πού 
παραποιοϋν τά γεγονότα σέ καταθέσεις 
τους ένώπιον του Κογιφέσσου σέ μιά προ
σπάθεια νά δοθή στήν Τουρκία κάθε 
δυνατό άλλοθι. 

Ό ύπουργός κατήγγειλε τήν τουρκική 
άδιαλλαξία καί τήν άρνηση τής Τουρκίας 
νά έφαρμόση τά ψηφίσματα τών · Ηνωμέ
νων 'Εθνών γιά τήν Κύπρο. Καί τόνισε τήν 
άποφασιστικότητα του Κυπριακοu λαοϋ νά 
άγωνισθή γιά έπανένωση τής χώρας, άπο
μάκρυνση τών κατοχικών στρατευμάτων, 
τερματισμό τών ξένων έπεμβάσεων καί σε
βασμό τών άρχών τοϋ δικαίου καί τών 
άνθρωπίνων δικαιωμάτων όλων τών 
πολιτών. 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

·Εξ άλλου, δ ·Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. 
Χρυσόστομος σέ μήνυμά του πρός τούς συ
νέδρους άνέφερε ότι δ Κυπριακός λαός ά
γωνίζεται γιά τήν έλευθερία καί τήν δικαι~ 
σύνη γιά τά άνθρώπινα δικαιώματα, γιά τήν 
προάσπιση τών δποίων δ άμερικανικός 
λαός πρόσφερε καί κατακόμβες θυσίας 
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στούς δύο παγκοσμίους πολέμους. 

«Λυπούμαστε, εlπε, γιατί σήμερα ή 'Α
μερική, αύτή ή σημερινή πατρίδα σας , μέ 
τήν στάση εναντι τfjς Κύπρου εμμεσα καί 
c'iμεσα γιά διάφορες σκοπιμότητες άμαυ
ρώνει τήν προσφορά αuτών τών θυσιών» . 

Καί συνέχισε δ χαιρετισμός: 

«Είμαστε βέβαιοι ότι έπιστρέφοντας 
στήν 'Αμερική θά μεταφέρετε μαζί σας τόν 
παλμό καί τίς κραυγές, τίς άγωνίες καί τούς 
άγώνες τών Κυπρίων άδελφών σας, καί θά 
συνεχίσετε μέ μεγαλύτερο άκόμη ζfjλο καί 
μέ πιό συστηματικές παρακτικές καί άπο
τελεσματικές ένέργειες τούς άγώνες σας 
γιά δικαίωση τοϋ Κυπριακοϋ 'Ελληνι
σμοϋ. Ή δικαίωση τότε μόνο θά συντε
λεσθfj όταν φύγουν άπό αuτή τήν νήσο, δ λα 
άνεξαιρέτως τά στρατεύματα τοϋ Τούρκου 
είσβολέα, καί ολοι καί σέ μιά έλεύθερη καί 
ένωμένη Κύπρο , νά άποκατασταθοίιν στήν 
πληρότητά τους τά άνθρώπινα δικαιώματα 
γιά δλους τούς κατοίκους της ... 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Στό σεμινάριο μίλησε τήν δεύτερη ήμέ
ρα τών έργασιών ό ύπουργός Δικαιοσύνης 
κ. Δημήτριος Λιβεράς, δ δποίος άφοίι άνα
φέρθηκε στήν διεκδίκηση τώνάνθρωπίνων 
δικαιωμάτων, άπό τούς άρχαίους χρόνους 
μέχρι σήμερα, ε{πε δτι: «Θά συνεχίσουμε 
τήν συνεργασία μέ τόν Γενικό Γραμματέα 
τοϋ ΟΗΕ γιά τήν προσφορά τών καλών 
ύπηρεσιών του, στήν άναζήτηση λύσεως 
τοϋ προβλήματός μας , μέ βάση τίς άποφά
σεις τοίι ΟΗΕ. Οί άποφάσεις αύτές, συνέ
χισε, πηγάζουν άπό τά κράτη τοϋ 'Οργανι-

presenH 
an e:ι:<·iting lιιternaιional 

Floor Slω11· Χίιe/ι· 

Featuring 
Greek and lnternational Singers 

arιd Exotίc Belly Dancers 

Be Greek Tonίght 
Dance the nite away ιο fabu1ous 
music eνery niιe but Tuesday. Savor 
the ιastes of authentic Greek cuisine 
in this exciting supper club. 

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ.Μ. 

CLOSED TUESDA YS 

370 RT. 46- SOUTH HACK 
SILVER FORK AWARD 

Reservaιions (201) 440-1771 
Major Credit 

Cards Accepred 

σμοϋ καί βρίσκονται μέσα στό πλαίσιο τών 
aρχών καί τών διακηρύξεών του που ή 
Τουρκία συνεχίζει νά άγνοfj καί νά παρα
βιάζη μέ κυνισμούς ι.:αί βαναυσότητα ... 

Ό όμιλητής πρόσθεσε δτι γι' αuτό έπι
βάλλεται νά στραφοϋν οί παραινέσεις καί 
ο{ πιέσεις πρός τήν κατεύθυνση τfjς Τουρ
κίας γιά νά άνακοποϋν τά επεκτατικά της 
σχέδια καί νά ύποχρεωθfj νά σεβασθί'j τόν 
διεθνή νόμο γιά τά άνθρώπινα δικαιώματα, 
καί κατέληξε: .,'Υπάρχει Δίκαιοστόόποίο 
τά κράτη όφείλουν νά συμμορφώνονται. 
Πρέπει νά έπικρατήση ή λογική καί ή ύπο
ταγή στό δίκαιο, c'iλλως ή άνθρωπότητα δέν 
θά άποφύγη νά καταστfi θίιμα τοϋ νόμου 
τοϋ ίσχυροτέρου». 

Στήν συνέχεια μίλησε ή κ. Βέρα Σέντ
πουρ, διευθύντρια τοϋ κέντρου τών Κούρ
δων στό Μπροίικλυν, μέ θέμα τίς δοκιμα
σίες καί καταπιέσεις τών Κούρδων στήν 

We accept orders for aU over Greecc for 
flowers, flower arrangemenιs, bottlcd wincs 

.t spirits and cakcs for all occasions 

WE ΜΛDΕ ιτ EASY FOR YOU 
Call us from USA and charιt 

yoυr prtfeπtd mιjor Crtdit Card 

4. Κ<ιnarr Str Tel 3612 074 -3627185 
8. Ρ loakιm Sιr Tel 7231 892-7229 830 

l nιercontιnental Tel 9023 666 ι Ext 6040• 
ArΉENS ΚQΟΝΑΚΙ 'FLORHELLAS' τιχ 21 4141 FLOR GR 

"NEW YORK" 



Τουρκία. 

Γιά τό θέμα τών άνθρωπίνων δικαιωμά
των μίλησε ό έκπρόσωπος τής 'Αλβανικής 
'Εθνικής 'Επιτροπής τfjς Άμερικfjς, Σέν
τρο Όγιατζάν, 6 6ποίος άνεφέpθη στήν 
παραβίαση τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων 
·Αρμενίων άπό τήν Τουρκία. 

Ο κ. ΚΛ. ΚΩΝΣΤ ΑΝΊΊΝΟΥ 

Στήν συνέχεια τών έργασιών τοϋ σεμι
ναρίοιι μίλησε 6 πρόεδρος τfjς Κυπριακfjς 
'Ομοσπονδίας κ. Κλεάνθης Κωνσταντίνου 
ό όποίος άνεφέρθη στίς δραστηριότητες
τών 'Ελληνοαμερικανών στήν προσπάθειά 
τους νά προωθήσουν καί νά Ι:ξεύρουν λύση 
γιά τήν ύπόθεση τfjς Κύπρου καί γιά τούς 
τρόπους Ι: πι τεύξεως καλύτερων άποτελε
σμάτων. 

Ό κ. Κωνσταντίνου πρότεινε τήν δημι
ουργία ένός μονίμου γραφείου έξυπηρετή
σεως δλων τών 6μογενειακώv όργανώσεων 
στήv προσπάθειά τους ύπέρ τη;; Κύπρου. 
Τό γραφείο αύτό θά ε! ναι τό κέντρο ένημε
ρώσεως τfj;; άμερικανικης Κοινής Γνώμης 
~αί θά συ,·το,·i~η τίς κοινέ; ένέργειες στήν 
Οί·άσιγκτω\·. 

Ο Δρ. Ν. ΜΑτΣΑΚΗΣ 

Έπίση.; μίλησε ό πρόεδρος τfjς 'Επιτρο
πή.; Δικαιοσύνης γιά τήν Κύπρο στό Σαίντ 
Λούϊ;. Μι~οίιpι. Δ ρ. Ν. Ματσάκης, ό όποί
Ο( άνεφέρθη στίς δραστηριότητες τής Έ
π;τροπής Δικαιοσύνης γιά τήν Κύπρο, άπό 
τή\' 'ίδρυσή της μέχρι σήμερα, μεταξύ τών 
όποίων περιλαμβάνονται ή προβολή τοϋ 
Κυπριακοί.> προβλήματος άπό τά μέσα μα
;ικής έπικοινωνίας, Ι:παφές μέ βουλευτές 
καi γερουσιαστές τής περιοχής, καθώς καί 
ή υίοθεσία Κυπρίων προσφυγόπουλων πού 
ι'iρχισε τό 1974 καί συνεχίζεται μέχρι σή
μερα. 

Ο κ. ΜΙΧ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ 

Ό πρόεδρος τής 'Επιτροπής Κυπριακών 
καί 'Ελληνικών 'Υποθέσεων τής ΑΗΕΡΑ 
κ. Μι χ. Σαββίδης, σέ όμιλία του, τόνισε δτι 
στόχος τής όργανώσεως ε!ναι νά χρησι
μοποιήση δλα τά στήν διάθεσή της μέσα, 
ώστε τό θέμα τής Κύπρου καί τά άvθρώ
πινα δικαιώματα τών Κυπρίων νά έπανα
τοποθετηθοϋν στό προσκήνιο τών ένδια
φερόντων τοϋ άμερικανικοϋ λαοϋ καί τfjς 
κυβερνήσεώς του. 

Ό κ. Σαββίδης σέ άλλη 6μιλία του, 
τόνισε δτι ώς 'Αμερικανοί καί ώς Άχέ
πανς εχουμε διπλή εύθύνη στήν ύπόθεση 
τών συμφερόντων τής χώρας μας καί τfjς 
Κύπρου. Έκείνο πού χρειάζεται έπειγόν
τως, συνέχισε ό κ . Σαββίδης, ε!ναι μιά έκ
στρατεία δημοσίων σχέσεων σέ έθνικό έπί
πεδο , μέ άρθρα, διαφημίσεις, έπιστολές 
στούς άρχισυντάκτες έφημερίδων, καθώς 
καί tπαφές μέ ήγετικά στελέχη τοϋ Κογ
κρέσσου καί τfjς κυβερνήσεως. 

·ο κ. Σαββίδης πρότ::ινε δπως ή ΑΗΕΡΑ 
καλή περιοδικώς τούς ήγέτες τών δμογε
νειακών όργανώσεων γιά νά χαράσσουν 
κοινή γprιuμή δράσεως. 

ΙΟΥΝΙΟΣ, J987 

Ό Πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ κ. Πλουμίδης, στό 
κf.Ι·rpo, μf. τόν Κύπριο dχεπικό παράγοντα στό 
Νιοϋ Τζf.ρσεϋ κ. Σταϋρο Σαββίδη, παλαιό ά
γωΙιιστή τής ΕΟΚΑ καί όργανωτή τών προ

σφύγων τής Καρπασίας. Δεξιά, ό κ. Κώστας 
Περαίος, dντιτιρόσωτιος τών έπιχειρήσεων 
του κ. Παρασκευο.tδη στήν Νέα Ύόρκη. Ό 
κ. Περαίος βοήθησε τόν κ. τίμ Μανιάτη στιίν 
όργάνωση τοϋ σεμιναρίου στήv Κύπρο. Ή 
φωτογραφία έλήφθη σέ καταυλισμό προσφύ-

γων κοντά στήν Λευκωσία. 

Dr. ΤΑΚΕΥ CRIST 

'Ομιλών στό σεμινάριο δ γιατρός κ. 
Takey Crist, μέλος τfjς Έπιτροπfjς γιά τήν 
Κύπρο καί τήν Έλλάδα, ύπεστήριξε δτι ή 
'Αμερική πρέπει νά άναλάβη τίς εύθϋνες 
της πιέζοντας τήν τουρκική πλευρά γιά μιά 
λύση πού νά στηρίζεται στόν σεβασμό τών 
άνθρωπίνων δικαιωμάτων. Καί τόνισε τήν 
άνάγκη έντάσεως τής έκστρατείας ένημε
ρώσεως στόν άμερικανικό χώρο. 

Ό κ. Κρίστ, δπως δλοι σχεδόν οί δμογε
νείς δμιλητές έπεσήμαναν τό γεγονός δτι 
οί Τοϋρκοι εχουν έξαπολύσει μεγάλης 
έκτάσεως προπαγανδιστική έκστρατεία 
στήν 'Αμερική, δαπανώντας πολλά εκα
τομμύρια δολλάρια. Καi κάλεσαν τήν Κυ
πριακη Κυβέρνηση νά έντείνη τήν προ
σπάθεια δημοσίων σχέσεων στίς ΗΠΑ γιά 
νά έξουδετερωθfj δ κίνδυνος πού aντιπρο
σωπεύει ή τουρκικη προπαγάνδα. 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Μέ ψήφισμα πού ένεκρίθη κατά τήν 
λήξη τών έργασιών τοϋ Συνεδρίου, 
άπεφασίσθη νά ζητήση ή ΑΗΕΡΑ άπό τήν 
Κυβέρνηση τών ΗΠΑ τr]ν έφαρμογή τοϋ 
ψηφίσματος τοϋ Συνεδρίου τοϋ 1986, στό 
Μαϊάμι καί νά άναλάβη ή όργάνωση εντο
νη δράση στό Καπιτώλιο γιά μιά δίκαια 
λύση τοϋ Κυπριακοϋ βάσει τών ψηφισμά
των τοϋ ΟΗΕ, πού νά περιλαμβάνη τήν 
άποχώρηση τών τουρκικών στρατευμάτων 
κατοχής καί τήν έπιστροφή τών προσφύ
γων στά σπίτια τους. 

ΕΛΗΝΙΚΗ ΜΠΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΙΡΙΑ 

266 5-4th STREH, BROOKL ΥΝ,Ν.Υ.11220 
(718) 238-3771 

Η ΓΕΦΥΡΑ 

ΕλλΑΔΑΣ • ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Η Πλ/ΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠλΦΕΡΕΙ Οι\0 

ΣΑΣ ΤΟ ΣΠΠ/ΚΟ ΣτΗΝ ΕΛΛλΔΑ 

Κλ/ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΠλΟΥ ΛΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΚΡΥΠ ΑΛΛΙΝΩΝ Ε/ΔΩ Ν 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚτΙΜΗΣΗ 

ΓΕΩΡΓIΟΣ ΚΑΦΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Συσκευασία σt ξύλινα 

καΙ σιδερένια Containers 
~ 

ΞΙΙ#ιi#ιi#ιi#ιi#ιl#ι§L#ιΕ 

~ 
(~ \ A~HR'O!>IH 
~ ~ Α~~ι,~ < <>. 

IMPORTERS OF 
GREEK MARBLE 

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

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

Stairs * Table Tops * Vanity 
Tops * Floors * Fi replaces * 

Bathrooms * 
Many Elegant Colors 

Large lnνentory 
Distributors Wanted 

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

TELEX Aphrod493 - 0163 

Γράψετε fνα φ(λο σας 
cruνδρομητη 

στην .. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 
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Ό ύπουργός 'Εξωτερικών κ. 'Ιακώβου όμιλών στό σεμινάριο τής 
ΛΗΕΡΛ. 'Αριστερά, ό πρόεJpος τής όργανώσεως κ. Πλουμίδης καΙ 
δεξιά ό κ. Μιχ. Σαββίδης. ΔΕΞΙΛ: 'Από τήν έπίσκεψη άντιπροσω-
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ΠΑΓΩΤΑ 

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

Phone: (212) 893-2500 

Έξαίσιας ποιότητος παγωτό για 
εστιατόρια, ξενοδο-χεία, Diners, Super

markets, Luncheonettes, Groceήes . 

• FULL LINE OF NOVELTIES 

• 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 

ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, L. ISLAND, 
Ν. JERSEY & WESTCHESTER COUNTY. 
ΕΦΟΔΙΑΖΟΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΊ'ΕΣ ΜΑΣ ΜΕ VYI"EIA 

ΕΝτΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 

JOSEPH KOLOGLOU 
Presif/ent 

ΊΉΕΟDΟRΕ KEΊ'SOGLOU 

Vice Presiderιt 
and Marιaging Direcιor 

πείας στήν dμερικανική πρεσβεία Λευκωσfας. 'Από dριστερά, ό κ. 
Χριστουλίδης, ό dντιπρόεJρος κ. Strike, ό πρέσβυς κ. Μπόεμ, ό κ. 

Πλουμfδης καί ό κ. Σαββfδης. 

Our wealth ... 
is our peop1e, 

they wi11 te1I γοu a11 the secrets about Cyprus 
Cγprus is ideal for Unfo~ble HoUday Vacations. 

Conference and Incentiνe Tourism as weD as for 
Recreation and Health aι its Famous Seaside and Pine 

Qad Mounιain Resorts. 
8000 γears of Hisιorγ and Art aw.Uι γοu here. 

VISΠ Π1Β flUBNDLY ISIAND Of CYPRUS 
Yoa w111 bc we!coσιcd by hoιpitablc boaat 

aιιd warm-bcuted Cypήots. 

CYPRUS lΌURISM 
ORGANIZAfiON 

13. EASr 40ΊΉ SIR., 
NEW VORJ< 10016, 
τει. !212) 2139100 

Telu 261177 

.. NEWYORK" 



ΗΛΘΑΝ άπό τήν Γενεύη καί έμειναν 
γιά μερικές μέρες στό Pierre δ καθηγητής, 
άκαδημαϊκός καί ή κ. 'Αγγέλου Άγγελο
παύλου. 'Επίσης ή κόρη τους Μαρία-Χρι
στίνα ' Αγγελοπούλου. 

-Γιά σύντομο ταξίδι άπό τήν 'Αθήνα δ 
βιομήχανος 'Ανδρέας Κανελλόπουλος. 

-'Επίσης άπό τήν 'Αθήνα δ πρέσβυς 
·Αλέξης Στεφάνου, γιά νά άντιπροσωπεύ
σει τήν 'Ελλάδα στήν 'Επιτροπή Άφο
πλισμοϋ στά 'Ηνωμένα " Εθνη. 

-'Από τό Μόντε Κάρλο ή κ. 'Αλίκη 
Περωτtή. 

-·Από τήν 'Αθήνα ή κ. Νικη Γουλαν
δρij, Ιδρύτρια καί διευθύνων σύμβουλος τοϋ 
περιφήμου Μουσείου Φυσικfjς 'Ιστορίας 
στήν Κηφισιά. 

-Πέρασε άπό τήν Νέα 'Υόρκη ή κ . Βαρ
βάρα Στοφοροπούλου, σύζυγος τοϋ πρέ
σβεως τfiς ' Ελλάδος στήν Λευκωσία. 

-Γιά λίγες μέρες ήλθε καί πάλι στήν 
πόλη μας δ πρόεδρος τής μεγάλης άσφα
λιστικής έταιρίας INTERAMERICAN κ. 
Δημήτρη~ Κοντομηνάς. 

- ' Ανε-χώρησαν γιά Λονδίνο μέ κατεύ
θυνση ·Αθήνα, δ που θά παραμείνουν, δ πως 
κάθε -χρόνο, δλους τούς καλοκαιρινούς 
μήνες, δ ΓιΦρy~ κ:αί ή Κάθριν Τζαμου
ράνη. 

-·Ανε-χώρησε ή Μαρ(α Χατζηyιαννάκη 
Ύιά Λωζάννη κ:αί άΡΎότερα 'Αθήνα. 

-'Η κ. Πόιnι Δάμπαση έπέ9tρεψε στήν 
·Αθήνα ιiστερα άπό παραμονή δύο μηνών, 
φιλοξενουμένη άπό τήν φίλη της κ. Μαρία 
Λύρα. 

-Ή κ:. 'Ελένη Μανδαλάκ:η, μητέρα τής 
κ:. Νάντιας 'Αλλέyχα έφυγε Ύιά 'Αθήνα 
δπου περνάει τούς καλοκαιρινούς μήνες. 

-Ή κ. Καίτη Φιλιππίδη πού ήταν στήν 
πόλη μας Ύιά νά έπισκ:εφθεi τήν άδελφή της 
'Αλεξάνδρα Άντων(ου κ:αί τούς γιούς της 
WΑyγελο κ:αί 'Αλέξανδρο πού κάνουν riς 
μεταπτυχιακές τους •σπουδές στό Κολόμ
πια δ ενας κ:αί στή Φιλαδέλφεια δ ι'iλλος, 
έπέστρεψε στήν 'Αθήνα μέσω Λονδίνου. 

-EMEINE Ύιά λίΎες μέρες στήν πόλη 
μας. ή κ:. 'Ελένη Άyουρ(δου, άδελφή τοϋ κ. 
Δη μ. Κόντου, φιλοξενουμένη στό σπίτι τής 
άδελφής της κ:. WΕφης Κανελλοπούλου. 

Ό κ. κ:αί ή κ. Γιάννη Μοσχαzλαiδη έπι
σκέφθηκαν τήν Μόσχα προσιcαλεσμένοι 
άπό τόν έκ:εί πρέσβυ τής · Ελλάδος κ:αί τήv 
κ. Γιάννη Γρηyοριάδη. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΊΉΣ όρχήστρας 
Σπϋρος 'Αρyύρης κλήθηκε άπό τήν έπιτρο
πή τοϋ Φεστιβάλ τοϋ Spoleto νά διευθύνει 
τά κονσέρτα πού όΡΎανώνουν ο{ Ίταλο{ 
στό Charleston, North Carolina. 

JUNE, 1987 

ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 'Αριάννα Στασινοπούλου-Χάρινyκτον τίμησε τό 'Ελληνο
αμερικανικό 'Εμπορικό 'Επιμελητήριο στήν 39η χοροεσπερίδα του στό ξενοδο-χείο 
Πιέρ, τήν Ι η Μαίου. Στήν έπάνω φωτογραφία, ή τιμηθείσα ένώ δέχεται τό καθιερωμένο 
κρυστάλλινο δώρο άπό τόν πρόεδρο τοϋ 'Επιμελητηρίου αlδ. Βασ. Γιcρέyιcορυ. Στήν 
μέση, δ πρόεδρος τής οργανωτικής έπιτροπής τοϋ δείπνου κ. Joe Kish. Στήν κάτω φωτο
γραφία τό τραπέζι τής τιμωμένης, στό όποίο διακρίνονται ο{ Γενικοί Πρόξενοι' Ελλάδος 
καί Κύπρου καί ο{ σύζυγοί τους, ό Προξενικός Λιμενάρχης Νέας 'Υόρκης ιc. • Αποστο
λόπουλος, ή μορφωτική άκόλουθος τοϋ Έλληνικοϋ Προξενείου κ. Σ. Ζαφειροπούλου, ό 
κ. καί ή κ. Τζών Μάνου, ό κ. καί κ. Joe Kish, ό αlδ. καί ή κ. ΓκρέΎκορυ, καί ό σύζυΎος της 
τιμηθείσης κ. Χάρινγκτον. 

EMEINE Ύιά λίγο, τόν · περασμένο 
μήvα; ·στην Νέα 'Υόρκη , φιλοξεvούμέVfι 
άπό τόν πρέσβυ στά 'Ηνωμένα WΕθνη κ. 
Μιχάλη Δούντα ή κ. ~ Καλλιγά. Ή 
κ. Καλλιγίi, πολεοδόμος καί aντιπρόεδρος 
τών 'Οδηγών (Girl Scouts) τής 'Ελλάδος, 
ε-χει έπανειλημένα σταλεί στά 'Ηνωμένα 
WΕθνη ώς μέλος τής έπιτροπfiς γιά ύπανά
πτυκτες χώρες. "Εφυγε γιά τήν Βοστώνη 
δπου δ γιός της κάνει τίς μεταπτυχιακές 
του σπουδές. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ pC:,.διοφωνία Νέας 
'Ύόρ~κης· tίov 'κ. κ. Λευτέρη Χατζηiωάννου 
ιcαί τοϋ γιου του 'Ανδρέα μεταδίδεται ήδη 
σέ όλόκληρη τήν 'Αμερική μέσω εlδικflς 
δορυφορικής συνδέσεως, άπό 5-8 μ.μ. τίς 
καθημερινές καί άπό 2-4 μ.μ. τά Σαββατο
κύριακα, στήν συχνότητα 6.2 ΜΕΗΖ. 0{ 
ένδιαφερόμενοι γιά περισσότερες πληρο
φορίες μποροϋν νά τηλεφωνήσουν στόν ά
ριθμό (7 18) 545-3535. 
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ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ πούμέτήνεύ-
γένεια καί τήνκαλωσύνη τους κατέκτησαν, 
κυριολεκτικά, τούς συνέδρους του σεμι
ναρίου τής ΑΗΕΡΑ στήν Λευκωσία, ήταν δ 
μεγαλοεπιχειρηματίας καί φιλάνθρωπος κ. 
Γεώργιος Παρασκευαίδης καί ή πάντοτε 
στό πλευρό του, εύγενική σύζυγός του 
Θέλμα. Ύπεδέχθησαν τό πρώτο κλιμάκιο 
τών έπισκεπτών στό άεροδρόμιο τής Λευ
κωσίας, παρέθεσαν δείπνο πρός δλα τά 
μέλη τi'jς άντιπροσωπείας σέ κεντρικό 
έστιατόριο τής Λευκωσίάς, δεξιώθηκαν 
τούς · Ελλ ηνοαμερικανούς έπισκέπτες στό 
άρχοντικό τους σπίτι καί εκαμαν καί οί δυό 
δ,τι ήταν δυνατό γιά νά μείνη άλησμόνητη 
ή φιλοξενία τους. Σάν πρόσφυγες οί 'ίδιοι, 
ό:πό τό κατειλημμένο τμήμα του νησιου, μι
λοuν μέ αίσθήματα βαθύτατης εύγνωμο
σύνης γιά δσα ή ΑΗΕΡΑ καί ή 'Ομογένεια 
έκαμε καί κάνει γιά τήν άγαπημένη πα
τρίδα τους, ίκετεύοντας, ταυτοχρόνως, συ
νέχιση του ένδιαφέροντός μας γιά τό μαρ
τυρικό νησί. «Σάς εύχαριστουμε - σaς εύ
χαριστουμε γιά δ,τι κάνετε γιά τήν Κύ
προ» ήταν ή φράση πού έπανελάμβανε 
στούς 'Αχέπανς τό φιλόξενο ζεϋγος. Μόνο 
λόγια άγάπης καί θαυμασμου άκουσαν οί 
όμογενείς έπισκέπτες γιά τό άξιαγάπητο 
ζεuγος. Εlναι τόση ή έκτίμηση πρός τό 
πρόσωπο του κ. Παρασκευαίδη, rοστε νά 
θεωρείται ό πιό άποδεκτός γιά ύπερκομ
ματικός Πρόεδρος, έκείνο άκριβώς πού 
- γιά πάρα πολλούς Κυπρίους - έχει σή
μερα άνάγκη ή Κύπρος .. . 
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ΣΑΡΑΝΤΑΉΜΕΡΟ μνη-
μόσυνο τi'jς ό:είμνηστης Κλειώς Τζο
άννοu έτελέσθη στόν Καθεδρικό ναό 
τής' Αγίας Τριάδος. Ή άπουσία τής 
πάντοτε εύγενικής καί χαμογελα
στi'jς κυρίας εlναι ίδιαίτερα αίσθητή 
στήν 'Ελληνοαμερικανική κοινωνία 
τής Νέας 'Υόρκης. Τήν έκλαψαν ο
λοι πού άπό χρόνια παρακολούθη
σαν τήν σκληρή πάλη της μέ τήν έ
πάρατο άσθένεια. ·Εξαίρετη σύζυ
γος του κ. Δημήτρη Τζοάννου, κόρη 
του γνωστοu παιδιάτρου τών ' Αθη
_νών κ. Σ π. Μπαρτζόκα καί άφοσιω
μένη μητέρα δυό άγοριών, ή Κλειώ 
άγαποϋσε δλους τούς συνανθρώ
πους της. 'Ανίκανη γιά ύποκρισία, 
ώραιοτάτη, ειλικρινής καί εύπροσή
γορη, πi'jρε μαζί τηςμέ τόντόσ0.πρό
ωρο θό.νατό της, κάτι άπό δλους 
μας ... Στόν σύζυγο, τήν άδελφή της 
κ. Φράγκου καί σ' δλους τούς συγ
γενείς της, ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
εϋχεται νά εlναι έλαφρό τό χώμα 
πού τήν σκεπάζει . 

·υ ίίιrατο..; llρόεδρο..; καi ή κ. Τζ<·)ν Πλουμίδη άριστερά, έvώ δέχονται άvαμvηστικό δώρο άπο 

τόv κ. καί κ. Παρασκευαiδη, σέ δεξίωση πού έδωσαν στό σπίτι τους, παρουσία τoii Προέδρου 
τής Κύπρου καί τής κ. Κυπριανού, τoii 'Αρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου, τών μελών τή:; Κυ
βερνήσεως, πολιτικών aρχηγών, πρώην ύπουργών, aνωτάτων δικαστικών καί στρατιωτικώι•, 
έπιχειρηματιών καf φίλων τών οΙκοδεσποτών. 

ΕΚΘΕΣΗ εργων του γνωστου ζω
γράφου Γιάννη Άμοργιανοϋ έγκαινιάστη
κε στό Γενικό Προξενείο τής · Ελλάδος 
στίς 18 Μαtου, μέ δεξίωση του Γενικοϋ 
Προξένου τής 'Ελλάδος καί τής κ. Γ. Ά
σημακοπούλου. Τά έσοδα άπό τήν πώληση 
έργων θά διατεθοϋν στήν Φιλόπτωχο ·Α
δελφότητα του Καθεδρικοϋ Ναοu τής 'Α
γίας Τριάδος Νέας 'Υόρκης. 

ΣΥΝΑΥ ΛΙΑ μέ έργα Μότσαρτ, Ροσ
σίνι , Μπελλίνι, Βέρντι καί Ραβέλ, Χατζη
αποστόλου καί Θεοδωράκη δίνει στίς 16 
'Ιουνίου ή έξαιρετική ύψίφωνος Στέλλα 
Μπλατσούρα-Σιμεόνε. ·Η συναυλία θά 
δοθή στό Merlin Hall, Abraham Goodman 
Concert House ( 129W. 67th Street, N.Y.C.). 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΕ τήν επιστροφή 
τοu ~ Αρη Σάν, γιά τόν όποίο έδώ καί με
ρικούς μήνες, εlχαν κυκλοφορήσει φήμε; 
δτι . .. πέθανε . Ό τραγουδιστής ποt. ε{ χε 
έξαφανιστεί γιά &να περίπου χρόνο, έμφα
νίζεται σέ νυκτερινό κέντρο τοu Village, 
στό Μανχάτταν. 

ΣΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΡΩΛΔΟΣ χει
.pοτονήθηκε άπό τόν 'Αρχιεπίσκοπο κ. 'Ι
άκωβο δ άρχιμανδρίτης κ. ~ Ανθιμος Πανα· 
γιωτόπουλος στόν Καθεδρικό ναό τής ·Α· 
γίας Τριάδος Νέας 'Υόρκης. Ό πρώτος 
Χωρεπίσκοπος τής 'Εκκλησίας μας θά εχει 
δ ι καιοδοσία στήν Κοινότητα · Αστορίας. 

Τό κατάστημα Έλληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

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

'Εκλεκτr) συλλογr) άπό μπουμπουvιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ύφσvτά, έργόχειρα, άvτικείμεvα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικά καi tφημερίδες. - Κάρτες γιά δλες τίς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛι)ΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 

καί TAPES, VIDEO QASSHTES 
'Ανοικτό Δευτέρα - Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ.μ. -Κυριακές 12-6 μ.μ. 

Διεύθυνση: Χριστfνα Σαρηyιάννη_ 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τής ·ενώσεως ·ε
φοπλιστών κ. Στάθης Γουρδομιχάλης 
εδωσε δεξίωση στό ξενοδοχείο Σαίντ Μο
ρίτζ τής Νέας Ύόρκης στήν όποία 
προσήλθαν οί διπλωματικοί άντιπρόσωΠοι 
·Ελλάδος καί Κύπρου, έφοπλιστές, έκτε
λεστικοί ναυτιλιακών επιχειρήσεων καί 
aντιπρόσωποι τοϋ Τύπου. Ό κ. Γουρδο
μιχάλ ης καί οί άλλοι άξιωματοϋχοι τής · Ε
νώσεως έπισκέφθηκαν καί τήν Ούάσιγ
κτων δπου ε{χαν συνομιλίες μέ άρμόδιους 
κυβερνητικούς παράγοντες καί μέλη 'Επι
τροπών τοu Κογκρέσσου πού άσχολοϋν
ται μέ θέματα έμπορίου καί ναυτιλιακών 
μεταφορών. 

ΤΙΜΗΤΙΚΉ βραδυά γιά ενα δημο
φιλέστατο καλλιτέχνη, τόν Νίκο Ψυχογιό, 
εlναι ή 5η Ίουνίου. Ό έξαίρετος πιανί
στας θά τιμηθεί μέ δείπνο στό Κρύσταλ 
Πάλας γιά νά έπιβραβευθεί ή Ι 7χρονη καλ
λιτεχνική του προσφορά στήν Νέα Ύόρ
κη. Μουσική άπό τήν όρχήστρα τών VIPS 
καί τόν Γιώργο Πάνου. 

ΠΕΡ ΑΣΕ άπό τήν Νέα 'Υόρκη καί έ
δωσε συνέντευξη πρός τά όμογενειακά μέ
σα ένημερώσεως ό ύφυπουρyός οικονομι
κών κ. Γιάννος Παπαντωνίου. Στήν ΟΜ
σιγκτων ό ύφυπουργός ε{χε συνομιλίες μέ 
τόν ύπουργό 'Εμπορίου κ . Μπώλντριτζ, 
άξιωματούχους τής άμερικανικής Κυβερ
νήσεως, μέλη τοϋ Κογκρέσσου καί έπιχει
ρηματίες. Τόν συνώδευαν οί κ.κ. Γ. Καν
δαλέπας, ε{δικός γραμματεύς ίιπουρyείου 
Έθνιιcijς Οικονομίας, Γ. Σταματίου, σύμ
βουλος καί Γ. Καλλίας, ύπεύθυνος τμήμα
τος Διμερών Οικονομικών Σχέσεων μέ 
Η.Π.Α. 

ΜΙΑ ΝΕΑ boutique νυφικών καί βα
πτιστικών άνοιξε μέσα στό κτίριο τοϋ 
Crysιal Pa\ace (31-11 Broadway) στήν 'Α
στόρια. 'Ιδιοκτήτρια εlναι ή ιδιαίτερα πε
πειραμένη στά είδη αuτά Ρίτα Δοσχόpη καί 
ή όνομασία τοϋ καταστήματός της εtναι 
Rita's Crystal Boutique. 

Ο MEXPI πρότινος έκτελεστικός δι
ευθυντής τής ΑΗΕΡΑ κ. τίμ Μανιάτης 
διωρίσθη Διευθυντής 'Αναπτύξεως γιά τό 
'Ελληνικό· Κολλέγιο καί τήν θεολογική 
Σχολή τοϋ Τιμίου Σταυροί>, στό Μπρου
κλάϊν, Μασσ. 'Επίτιμος πρόεδρος τής νεο
συσταθείσης 'Επιτροπής 'Αναπτύξεως ώ
ρίσθη ό γνωστός σχολιαστής τfjς τηλεο
ράσεως κ. ·Ατκ Πάππας. Ή 'Επιτροπή θά 
καταρτίση πρόγραμμα άναπτύξεως γιά νά 
έξασφαλισθή ή οικονομική σταθερότης 
του. ιδρύματος, έπικεφαλής τοϋ όποίου έτέ
θη, ώς έγράψαμε ήδη, ό Μητροπολίτης Ν. 
Ίερσέης κ. ΣΟ.ας. Ό Μητροπολίτης άνέ
λαβε ήδη τά καθήκοντά του. 

ΙΟΥΝΙΟΣ, 1987 

ΔΥΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑαπότήν 
έφετεινή, θαυμάσια χοροεσπερίδα τοu Κα
θεδρικοϋ Ναοϋ τής ·Αγίας Τριάδος, Νέας 
Ύόρκης, κατά τήν όποία έτιμήθη ό πρέ
σβυς τών ΗΠΑ στήν Τζαμέϊκα, γνωστός ό
μοyενής κ. Μιχαήλ Σωτήρχος γιά τήν 
προσφορά του πρός τήν Κοινότητα καί τήν 
'Εκκλησία μας. Πάνω, ό κ. Σωτήρχος, ά
ριστερά, δεχόμενος τήν τιμητική πλάκα 
τοϋ έτήσιου βραβείου τοϋ Καθεδρικοί> άπό 
τόν Πρόεδρο τής Κοινότητος κ. Θεόδωρο 
Προύνη. Δεξιά, ό tερ. προϊστάμενος της 
Κοινότητος Δρ. Ρόμπερτ Στεφανόπουλος. 
Στήν κάτω φωτογραφία, άπό άριστερά, ό 
πρέσβυς τής 'Ελλάδος κ. Γ. Παπούλιας, ό 
τιμηθείς πρέσβυς, πρώην πρόεδρος της 
Κοινότητος, ό 'Επίσκοπος Μελόης κ. Φι
λόθεος, ό πρέσβυς της Τζαμέϊκα στήν ΟU
άσιγκτων κ. Κήθ Τζώνσον, ό 'Επίσκοπος 
Βοστώνης κ. Μεθόδιος, ή κ. Σωτήρχου, ό 
πρέσβυς τής Κύπρου στήν ΟΜσιγκτων κ. 
'Ιακωβίδης καί ό πρόεδρος τοϋ Καθεδρι
κοί> κ. θεοδ. Προύνης. ·Ο κ. Σωτήρχος, πού 
ε!ναι Ω πριJ'Ιτοc, πολιτικά διορισμί:νος έλ-

(Ρhοιο by A nd rcw Sιcphanopoulos) 

ληνικής καταγωyης πρέσβυς στήν ίστορία 
τών ΗΠΑ, έχει γίνει {διαίτερα δημοφιλής 
στήν Τζαμέϊκα καί έκτελεί τά καθήκοντά 
του στήν νευραλγική αuτή πρεσβεία μέ ά
φοσίωση καί ίιπευθυνότητα. Γιά τήν 
προσωπικότητα τοϋ τιμηθέντος μίλησαν οί 
πρέσβεις Τζώνσον, Παπούλιας καί 'Ιακω
βίδης, ό όμοσπονδιακός βουλευτής Μπίλ 
Γt.. μήν, ό 'Επίσκοπος Μελόης έκ μέρους 
τοϋ 'Αρχιεπισκόπου κ. 'Ιακώβου, ό όποίος 
δέν κατέστη δυνατό νά παρευρεθή καί ό κ. 
Προύνης, πού διάβασε συγχαρητήριο τη
λεγράφημα τοϋ 'Αντιπροέδρου τών ΗΠΑ 
κ. Τζώρτζ Μπούς. Μεταξύ τών άλλων πού 
προσήλθαν γιά νά τιμήσουν τό ζεϋγος Σω
τήρχου ήταν ό aντιπρόσωπος τfίς Κύπρου 
στόν ΟΗΕ κ. Ντίνος Μουσιούτας καί οί Γε
νικοί Πρόξενοι 'Ελλάδος καί Κύπρου κ. κ. 
Γ. • Ασημακόπουλος καί Πλ. Κυριακίδης 
μέ τίς συζύγους τους. Ό γνωστός κονφε
ρασιέ Τζόεϋ wΑνταμς προκάλεσε πολλά 
γέλια καί ό Γκάς Βάλι μέ τήν όρχήστρα του 
άφθονο κέφι. Πρόεδρος τής όργανωτικής 
ί:πιτροπής ήταν ή Λία Πολίτη. 

(Photo by Andrcw Sιephanopouιosι 
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Η 22α ΑΠΡΙΛΙΟΥ ~χει Ιδιαίτερη 
σημασία γιά τό ζεϋγος Δημητρίου καi Κά
ρολ Κόντου. Ε{ ναι ή έπέτειος τής γνωριμίας 
τους, πού &γινε πρίν 21 χρόνια, σέ μιάέκδή
λωση τοϋ ξενοδοχείου Pierre - μιά γνω
ριμία πού κατέληξε σέ ενα εύτυχισμένο 
γάμο καί δυό παιδιά. Στήν φωτογραφία, τό 
ζεϋγος Κόντου, πάλι στό ξενοδοχείο 
Pierre, τήν 22α 'Απριλίου 1987, στήν έτή
σια χοροεσπερίδα τοϋ Καθεδρικοϋ ναοϋ 
της 'Αγίας Τριάδος, στόν όποίο τόσα 
πολλά προσφέρουν καί ot δυό ... 

ΕΝΑΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
Κύπριος δημοσιογράφος, δ κ. Φάνος Κων
cnαντινίδης καί ή σύζυγός του Λυγiα πέ
ρασαν άπό τήν Νέα Ύ όριcη γιά νά έπισκε
φθοϋν τήν κόρη τους πού σπουδάζει σέ Πα
νεmστήμιο της Μιννεσότα. 'Ο έκλεκτός 
συνάδελφος &χει διατελέσει διευθυντής έ
φημερίδος της Λευκωσίας καί συνεργάτης 
πο"-λαιν έφημερίδων. 'Εργάζεται τώρα 
στό Ραδιοφωνικό ~Ιδρυμα Κύπρου τοϋ 
δποίου καλλιτεχνικός συνεργάτης εlναι ή 
σύζυγός του. Καί εΙναι άνταποκριτής της 
«'Ελευθεροτυπίας» 'Αθηνών καί τοϋ « 'Ε
θνικοϋ Κήρυκος» Νέας 'Υόρκης. 

το ΝΑ ΥΤΙΚ ο . Απομαχικό Ταμείο (ΝΑ τ) πού ήταν &να άπό τά πλουσιώτε
ρα ταμεία, πνέει τά λοίσθια καί άντιμετωπίζει ήδη πρόβλημα πληρωμής τών συν
τάξεων των ναυτικών πού ε{ ναι άσφαλισμένοι σ· αύτό διότι ή σημερινή Κυβέρνηση 
~κρινε καλό νά ύπαγάγη σ ' αύτό τούς έπανελθόντας άπό τό Παραπέτασμα «άγω
νιστές» τοϋ ΕΛΑΣ, έπιβραβεύοντάς τους γιά τό αίματοκύλισμα της · Ελλάδος ... 
ΕΙ ναι σοβαρώτατο τό πρόβλημα τοϋ Ταμείου. Γι · αύτό, μέ έπείγουσα έmστολή του 
πρός τόν πρωθυπουργό κ. Α. Παπανδρέου δ πρόεδρος τοϋ Κομμίττυ τοϋ Λονδίνου 
κ. Γιάννης ΧιΠ'ζηπατέρας τονίζει ότι μέ τό νομοσχέδιο πού είσήγαγε καί ήδη συζη
τa στήν Βουλή ή κυβέρνηση, τό πρόβλημα ύπάρξεως πού άντιμετωπίζει τό Ταμείο, 
δέν λύνεται. ·Ο κ. Χατζηπατέρας ζητεί νά άφεθη ή λύση τοϋ προβλήματος στίς δύο 
άμεσα ένδιαφερόμενες πλευρές. Νά τά βροϋν δηλαδή μεταξύ τους ο{ ναυτικοί καί οι 
έφοπλιστές καί νά προτείνουν έκεiνοι τίς λύσεις τους στό κράτος. Στήν έπιστολή 
του δ κ. Χατζηπατέρας άναφέρει: «Λυπούμεθα καί διαμαρτυρόμεθα έντόνως, γιατί 
άγνοήθηκαν όλοκληρωτικά ο{ προτάσεις τiiς πλοιοκτησίας καί τής ναυτεργασίας 
- προτάσεις πού ίσως θά &καναν δυνατή τήν έπιβίωση τοϋ άρχαιότερου άσφαλι
στικοϋ Ταμείου τής 'Ελλάδος. νΕτσι άγνοήθηκε ή άνάγκη έπιστροφής τών κολοσ
σιαίων ποσών πού χρησιμοποιήθηκαν γιά σκοπούς οχι τοϋ ταμείου. Τό {ερό αύτό 
καί {στορικό ταμείο μπορεί νά ζήση <'iν τό κοιτάξουμε ρεαλιστικά, liν άφήσουμε 
τούς δύο ένδιαφερόμενους νά βροϋν τίς λύσεις». 

Μιά νέα συλλογή τfις γερμανικής έπιπλοποιίας Allmilmo έγκαινίασε στήν μόνιμη έκθεσή της 
(150 East, 58th Street), ή έταιρία EURO CONCEpτs τών dδελφ<.ί>ν Στήμ καίΓιώργου Κα
ζαντζή πού εlκονfζονται dνάμεσα στούς ύπερήφανους γονείς τους, στά έγκαίνια τfις νέας έκθέ
σεως, στήν δποfα προσήλθαν πολλοί συνεργάτες, φfλοι καί πελάτες. Ή έταιρία εΙδικεύεται κυ
ρίως στίς κουζfνες σπιτιών καΙ διαμερισμάτων. Οί δυό dδελφοί συνεχlζουν στά ίχνη τοϋ πατέρα 
τους κ. Εύαγyέλου Καζαντζή, γνωστοϋ στήν 'Αθήνα έπιπλοποιοϋ καί ξυλογλύπτη. Ή έταιρία 

έχει μιά δεύτερη έκθεση έπfπλων καί τό έργοστάσιό της, στό Great Neck, L.I. 

I 
ΔΥΟ ΠΡΩΗΝ Πρόεδροι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, δ Gerald Ford καί δ 
Jimmy Carter δέχθηκαν νά ύπηρετήσουν ώς τιμητικοί πρόεδροι τής 'Επιτροπής γιά 
τόν έορτασμό της 'Ελληνικής καί 'Αμερικανικής Δημοκρατίας. Στό πλαίσιο τοϋ 
έορτασμοϋ αύτοϋ θά γίνουν διάφορες έκδηλώσεις σέ πολλές πόλεις τής • Αμερικfjς. 
Πρόεδρος της 'Επιτροπής, στήν όποία μετέχουν πολλοί διακεκριμένοι δμογενείς 
καί άλλες άμερικανικές προσωπικότητες, ε{ ναι δ ·Αρχιεπίσκοπος κ. 'Ιάκωβος. 

Ο Ο Μ Ο ΓΕΝΗΣ γιατρός κ. Δημή
τριος Μπουλαφέντης, 55 έτων, τιμήθηκε 
στό Χιοϋστον, τέξας, γιά τήν πολυετή 
προσφορά του στήν ιατρική καί τό μικρό 
ποσοστό θνηάιμότητος στίς έγχειρήσεις 
καρδιiiς των άσθενων του. Τήν βράβευση 
διωργάνωσε ή διεύθυνση τοϋ .cΧόσπιταλ 
Κορπορέσιον όφ Άμέρικα». Ή 'Εθνική 
Στατιστική ·Υπηρεσία τών Η.Π.Α. σέ σχε
τική μελέτη , κατέταξε τήν καρδιοχειρουρ
γική κλινική τοϋ Σπρίνγκ Μπράς, τήν 
όποία διευθύνει δ κ. Μπουλαφέντης, στίς 
δύο πρώτες κλινικές των Η.Π.Α. μέ τό μι
κρότερο ποσοστό θνησιμότητος στίς έγ
χειρήσεις καρδιiiς . 

«ΑΠΟΛΕΙΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΝτΩΝΙΟΝ» εrναι δτίτλος μιaς 
cantata τοϋ Νικόλα Ρουcrσάκη, σέ πρώτη παγκόσμια έκτέλεση πού παρουσίασε τόν 
περασμένο μήνα The Metropolitan Greek Chorale ί>πό τήν διε6θυνση ·τοϋ μαέστρου 
Γιώργου Τσοντάκη, στήν Νέα 'Υόρκη. Στό έξαίρετο, όπως κάθε χρόνο, πρόγραμμα 
περιλαμβάνονταν τά πέντε έλληνικά δημοτικά τραγούδια τοϋ Raνel καθώς καί 
λαϊκά, κλασσικά καί δημοτικά τραγούδια, μερικά άπό τά όποία παρουσίασε ή έξαί
ρετη 'Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια Τζούλια Ζιαβρa, μέ τόν σύζυγό της Εύ
άγγελο Φάμπα, {δρυτές τοϋ συγκροτήματος «'Ακρόαμα» καί τόν Μανώλη 
Μητσάκο στό μπουζούκι. τΗ ταν c'iλλο &να πετυχημένο κονσέρτο μιaς καλλιτεχνι
κής δμάδος άξιώσ~ων. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ τής Hellenic Health 
Professionals Society of New Jersey, Inc., 
έξελέγη τελευταίως δ κ. Harry Nafpliotis 
Ph.T., Μ.Α. , ό κ. George C. Chήstoudias, 
M.D. καί ή ' κ. Thalia Κ. Psillakis, D.M.D. 
γραμματεύς καί ταμίας. 

ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τοϊι · ελ-
ληνικοϋ Ίατρικοίι Συλλόγου Νέας 'Υόρ
κης: Πρόεδρος δ κ. Antoine C. Harovas, Α· 
·Αντιπρόεδρος δ κ. Steve Fochios, Β· ·Αν
τιπρόεδρος δ κ. James Gabriel, Γραμμα
τεύς δ κ. Peter Tsairis καί Ταμίας δ κ. Peter 
Corines. Ό κ. Anthony Vasilas, πρόεδρος 
τοϋ Συλλόγου κατά τά τελευταία τέσσερα 
χρόνια, άνέλαβε τήν θέση τοϋ ύπευθύνου 
Δημοσίων Σχέσεων. 

Μιά άναμνηστική φωτογραφία άπό τήν δεξίωση πού έδωσε στήν κατοικία της, στήν 5η Λεω
φόρο τοϋ Μανχάτταν, ή γνωστή φιλάνθρωπος Κα Θέμις Χατζηγιάννη, μετά τό. κονσέρτο τοϋ 
πιανίστα Δημήτρη Τουφεξή, στό Carnegie Hall, τό όποίο παρακολούθησαν 1.200aτομα. Άπό 
dριστερά, ή διάσημη χειρουργός Dr. Mary Allen Engle, tπικεφαλfις τοϋ Καρδιολογικοϋ Παιδι
ατρικοϋ τμήματος του Κορνέλ, ό πιανfστας, ή κ. Χατζηγιάννη καΙ ή Dr. Maria Ι. New, πρόεδρος 
τοiί Παιδιατρικου Τμήματος τοiί περίφημου νοσοκομείου στό όποίο tγχειρfζοvται καί Έλληνό
πουλα, χάρις καί στfς tνέργειες τfις κ. Χατζηγιάννη κα( τήν έθελοντική προσφορά διασ~μων για-
τρών. 

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ καλλιτέχνης ξυλο
γλύπτης, τοίι δποίου εργα στολίζουν πολ
λούς 'Ελληνορθόδοξους ναούς καί στiς 
ΗΠΑ, κ. Κώστας Πυλαρινός, tλαβε μέρος 
σέ πανεθνικό πολιτιστικό φεστιβάλ πού 
ώργάνωσε ή όργάνωση City Loνe σέ συνερ
γασία μέ τόν Δήμο Ν. 'Υόρκης. Τό 
φεστιβάλ αύτό, πού εγινε τήν 16η καί 1 7η 
Μαίου, στό Μανχάτταν, θά έπαναληφθή 
τήν 27η καί 28η 'Ιουνίου στό Flushing 
Meadow, Corona Park. 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ μετεκπαιδευτικών 
Ιατρικών σπουδών τοϋ Πολιτειακοίι Πανε
πιστημίόυ Στόνυμπρουκ έδόθη τό όνομα 
τοίι όμογενοϋς γιατροϋ κ. Μάιcη Τσαπόγα, 
γιά τήν συμβολή του στήν ί:γκαιρη διάγνω
ση καί θεραπεία τών άρτηριακών καί φλε
βικών προβλημάτων. Ό γιατρός έξελέγη 
τελευταίως έπίτιμο μέλος τής έλληνικής 

χειρουργικijς έταιρίας. Ε{ναι άντεπιστέλ
λον μέλος της 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί 
καθηγητής σέ διάφορα Πανεπιστήμια, με

ταξύ τών δποίωντοϋ Λονδίνου, »Ωλμπανυ. 
Ράντγκερς καί Ρένσλερ. 

I 
ΣΕ ΤΕΛΕΤΗ στό Πανεπιστήμιο Κολόμπια, δ γνωστός γιά τήν πατριωτική, 
όργανωσιακή καί θρησκευτική του δράση δμογενής δικηγόρος Δρ. Κίμων Δούκας 
άνεκοίνωσε δωρεά του έκ 400.000 δολλ. ύπέρ τοϋ έκπαιδευτικοϋ αύτοϋ ίδρύματος, 
τοϋ δποίου ε{ ναι δ ίδιος διπλωματοϋχος. ·Από τό προικοδότη μα αύτό θά ένισχύ
εται καί ή εδρα διδασκαλίας τής ·Ελληνικής στό Κολλέγιο Μπαρνάρντ, τό όποίο 
άνήκει στό Κολομβιανό Πανεπιστήμιο. 

ΕΘΛΙΨΕ βαθύτατα τήν 'Ομογένεια τής Νέας 'Υόρκης καί Ιδιαιτέρως τούς παλαιο
τέρους μετανάστες, δ θάνατος τοίί Κωνσταντίνου Ι. Νικολίj. Ό άείμνηστος διετέλεσε έπί 
πολλά χρόνια πρόεδρος τοίί Συλλόγου Βαμβακοίις Σπάρτης καί ύπηρέτησε στό 
Συμβούλιο τijς 'Ομοσπονδίας 'Ελληνοαμερικανικών Συλλόyων Νέας 'Υόρκης, δταν 
ήταν άκομμάτιστη καί πρίν ή όργάνωση αύτή περιπέσει εις πλήρη άνυποληψία. 'Επίσης 
προσέφερε πολύτιμες ύπηρεσίες στήν 'Εκκλησία καί Ιδιαιτέρως στίς Κοινότητες Μετα
μορφώσεως καί ·Αγίων Κωνσταντίνου καί ·Ελένης τοίι Κουήνς. · Ο Κωνσταντίνος Νικο
λής ήταν άριστος οίκογενειάρχης καί καλός πατριώτης. Πρωτοστάτησε σέ δλους τούς 
έθνικούς άγώνες μέ ένθουσιασμό καί έτιμήθη γιά τίς ύπηρεσίες του άπό τό έλληνικό 
Κρ!}τος καί τά Λακωνικά σωματεία 'Αμερικijς, στήν όργάνωση καί τήν πρόοδο τών 
δποίων tπαιξε σημαντικό ρόλο. 'Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ έκφράζει στά παιδιά καί τούς άλλους 
συγγενείς τοu μεταστάντος είλικρινij συλλυπητήρια. 

ΕΝ Α Π Ο Λ Υ ένδιαφέρον δοκίμιο γιά 
τήν κομματικοποίηση τής Όμογενείας 
στήν περιοχή τοίί Σικάγου έξέδωκε τελευ
ταίως δ ταξίαρχος έ.ά. κ. Λευτέρης Φύτρας, 
τό όποίο σχολιάζομε στά «Θέματα τοϋ Μη
νός». Ό συγγραφεύς γεννήθηκε στόν Πει
ραιά τό 1933. Μετά τίς σπουδές του στήν 
Πάντειο 'Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών 'Ε
πιστημών τών 'Αθηνών, κατετάχθη στόν 
Στρατό ώς μόνιμος άξιωματικός τοϋ Οίκο
νομικοίί Σώματος καί μετεκπαιδεύτηκε στό 
Οίκονομικό Σώμα τοίί Στρατοίί τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών. 'Αποφοίτησε άπό τίς 
Σχολές 'Αγγλικής καί Γαλλικής τών 'Ελ
ληνικών 'Ενόπλων Δυνάμεων καi ύπηρέ
τησε σέ διάφορές στρατιωτικές μονάδες 
στήν · Αθήνά, τό Κιλκίς, τήν Κρήτη, τήν 
Καβάλα, τή Λαμία. τό 1984 μέ αίτησή του 
άποστρατεύθηκε μέ τόν βαθμό τοίί 
Ταξιάρχου. Σέ δλη τήν διάρκεια τής στρα
τιωτικής του καρριέρας άσχολήθηκε πα
ράλληλα καί μέ τά 'Ελληνικά Γράμματα 
δημοσιεύοντας μελέτες καί διηγήματα. 'Ε
ξέδωσε δύο σειρές δοκιμίων τό 1969 καί τό 
1975 καθώς καί μία συλλογή διηγημάτων, 
πού βραβεύθηκαν, τό 1981. Άπό τόν 'Ιού
νιο τοίί 1985 ε{ναι tγκατεστημένος μέ τήν 
σύζυγο καί τά δύο παιδιά τους στό Σικάγο, 
οπου έργάζεται ώς διδάσκαλος σέ δμογε
νειακά σχολεiα. -το ΜΙΝΩ·Ι·ΚΟ Βραβείοέπεδόθη 
στόν Μητροπολίτης wΑνθιμο τοίί ΝτέV.βερ, 
άπό τό τμήμα Ι τής Qαγκρητικijς 'Ομο
σπονδίας 'Αμερικijς, κατά τήν διάρκεια 
δείπνου στήν Βοστώνη, στίς 17 Μαίου. 
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F orest Products From All Over the World 

AGENTS OF I I . : I :"i I SHIPPING LINE 

HELLENIC • SCANDINAVIAN S. Α. 

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

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

21-2042 SWED GR 

"NEW YORK" 



Shopping and Dining in Manhattan 
RESTAURANTS 

• The Coιιch House 
110 Waver1y Place, N.Y.Cίty 
Just West ofWashington Square 
Tel. (212) 7"77-0303 - 777-0349 

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

Λdam'sRib . 
Specialties: Roast Beef, Authentic 
Ceasar Salad and Fresh Fish daily 
23 Ειuιt 74th Street 
New'York, Ν.Υ. 10021 

Skywιιrd Cqfe 
·continental Cuiιine 
Banquet Facilities 
16S Water Street, Ν.Υ. 10038 
TeL (212) S09-S2S2 

• 
Stuyvesant Town'ι Beιt Reιtaurant 
Sea•,food, Steab,GreekSpeciaJtieι 
2S7 Fint Avenue, Ν.Υ., N.Y. l0003 
Comer of IS St., Tel. 212-673-7629 

New Courtnq 
Cateήng - Free Deliνery 
S5 W. 14th Street, N.Y.C., Ν.Υ. 
TeL 2SS-1268 - 2SS-2S67 

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

Blg Heιιrt ResttΙΙUiιnt 
Seafood- Steab•- Chops 
1321 Ιιt Ανe., Ν. Υ. (71st St.) 
τeι (212) 772-3131 - 772-3133 

Keystoιιe 11 Coffee Shop 
Pήνate Room Α νailable for Partieι 
462 2nd Ανe., New York Cίty 
TeL (212) 686-2020 

. Μ etίndros ResttlUI'ιιιιt 
Authentic Greek Cuiιioe 
118 Macl>oupl St., in tbe Villqe 
TeL (212)_ 673-1668 

[ΟΥΝIΟΣ, 1987 

Greek Vίllαge 
Authentic Greek Cuisine 
101"6 Lexington Ανe., N.Y.C. 
Tel. (212) 288-7378 

Ρlιιkιι ResttΙΙUant 
Authentic Greelc Restaurant 
16S Bleeker Street, Ν.Υ. 10012 
Tel. (212) 674-9709 

Mld-City Coffee Shop 
Bar - Restaurant - Counter Serνice 
Good food - good dήnlcs-good pήces 
Demosthenes ν asiliou 
SSO 9th Ανe., Ν. Υ., Ν. Υ. 10018 
Tel. (212) 690-1718 

.tτόν Β' δροφο τοϋ Port Authoήty 

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

. Λrpeggio 
Continental Restaurant - Sea Food 
Pήνate Banquet Rm, Lunch, Dinner 
Open 11:30 am-2:00 am. 3S W. 64 St. 
N.Y.C. (Opposite. Lincoln Center) 
Tel. 212-724.1\Ιl)~ 

Lenox HUJ ResttlUI'ιιιιt 
Breakfast- Luncb- Dinner 
IIOS Lexington Ανe. Ν.Υ. 10021 
TeL (212) 879-9520 

GeorpΊ Jl esttlUI'ant 
Brealdaιιt - Lunch - Dinner 
835 6th Ανe., Off 29th St., Ν. Υ. 
Tel. (212) m2383 - 564-7248 

Stefana - Vaptistika -

Books - Rccords 

.:fltλen·ia.n 
G'1ft Sλop 

WHOLESA.LE 
and RETAIL 

323 WEST 42nd Sl"REBT. 
NEW ΥΟR:Κ. 

1ΈL. (212) CI 7-6244 

Chelsea Squιιre 
Sidewalk Restaurant 
368 West 23rd Street, N.Y.C . 
Tel. 212-691-S400- Open 24 Hrs. 

Blg Λpple ResttΙΙUant 
and Coffee Shop 

Cateήng - Free Delivery 
76 Madison Ανe. (28 St.) N.Y.C. 
Tel. (212) 686-3360 686-419S 

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

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

TRA VEL AGENCIES 
Homeric Tours, Inc. 

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

Tour/ite lntemational, Ιιιc. 
1 Ε. 42nd St., Ν. Υ. 
Tel. (212) 599-2727 

101 Broadway, Hicksνille, L.l. 
Tel. (516) 822-7900 
Papaήgopou1ou 3, Athens 
TeL 324-5926 

Cosnιoranuι Tours LTD 
For your traνel to Greece 
and aU oνer the W or1d 
ΜΙΚ.Ε Κ.AτsANDONIS 
1S76 Broadway (Bet. 47 & 48 St.) 
N.Y.C. 10036 Tel. (212) 489-7776. 

Olymplιι ~xpress, lne. 
Τοuήιt & Traνel Agency 
Profeιιional. PeΣJQnalized Serνice 
Tauo Ι abanu, Manager 
358 Weιt 44th Street, Ν. Υ. 10036 
TeL (212) 586-0234 

Peten Toun 
S66 7th Ανe., Suite 701, Ν. Υ. 
Tel. (212) 391-0200 

ΛpoDo Trιwel& TaxServlce 
Steνe Ν. Lubinof, President 
1472 Broad~ay (at 42 St.) 
New York, Ν. Υ. 10036 
Tel. (212) S824774 
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MISCELANEOUS 

Poseidon Greek Bakery 
Oνer SO Years- Home Made 
Baklaνa, Kataifi, Saragli, Strudels, 
Spanakopita, Tiropita 
629 9th ~νe., (near44 St.), N.Y.C. 
Tel. (212) 757-6ι 73 

BUI's Glιιss Co. 
Glass- Mirrors - Table Tops- Plastics 

Skylights - Thermal .Windows 
663 9th Ανe., Ν.Υ. cor. 46 &: 9 Ανe. 
Tel. (212) 247..()396 

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

Demetrios C/eaners 
Tailoήng and Alterations 
629 Second Aνenue, N.Y.C. 
Tel. (2ι2) 685-9734 

Lex Flower Shop 
Artistic Arrangements 
515 Lexington Ave. (51 -52 St.) 
Tel. (2ι2) PL 9-6070- PL 9-6071 

Simpson & Co. F/orists 
Flowers &: Plants of Distinction 
ι318 2nd Ave., Ν.Υ. 10021 
Tel. (2ι2) 772-6670 

Atheniιuι Gijt Shop 
Stefana - Vaptistika - Books 
Records - Wholesale, Retail 
323 W. 42nd Street, Ν.Υ. 
Tel. (212) CI 7-6244 - Cl 7-62ι9 

J'an Duzer-Kay F/orist 
We send flowers everywhere 
1031 Lexington Ave., N.Y.C. 
Tel. (212) BU 8..()136 

JohnKikis 
Precious Stones &: Diamonds 
Engagement &: Wedding Rings 
114 Fulton St., N.Y.C., Ν.Υ.10038 
Tel. (2ι2) 693..()888 · 

J ·n Painting 
& Decorating, Im:. 
Jim~y Dimopou1os 
Paper hanging and paint 
22-27 ιsο St., Whitestone. Ν.Υ. 
Tel. (718) 278-6690 

Shopping and Dining in Astoria 
RESTA URANTS 

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

Zygos (Libra) Tavernιι 
Greek Specialties - St. Papoutsakis 
22-55 3 ι st Street, Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 728-7070 

Kalyva 
For the Best in Greek. Cuisine 
36-ι 5 Dίtmars Blνd., Astoria, ΝΥ 
Tel. (718) 932-9229 

Sirena Ristorante 
' 

Seafood &. Contίnentaι Cuisine 
John, Andy, and Steve Tzoumas 
220-02 Horace Hardin~ Express
way, Bayside - Tel. (7ι8) 224-5593 

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

Lemonia Restaurant 
Greek. and Cypήot Cuisine 
29-19 Broadway, Astoria 
Tel. (718) 626-1 ι66 

Keystone Restιιurφrt 

52 . 

Enjoy a Cocktail with Υ our Meal 
30-21 30th Ave.1 Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718)728-9108 

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

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

Hilton Pastry 
and Caje Shop 

Home of Qua/ity Greek 
and Intemationa/ Pasιries 
22-06 31st Street 
Astoήa, Ν.Υ. 11105 
Tel. (7ι8) 274-6399 

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

Caje Galini Restιιurant 
The only Sidewalk Cafe in Queens 
Greek Cuisine - Gyros - Souvlakί 
32..()7 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-8776 

MISCELANEOUS 

REALTY WORW -
Pyrgos Retιlty 
32-56 Steinway St., Αιtοήa, ΝΥ 11103 

Tel. Sales: (718) 274-0808-
Rentalι: (718) 274-2400 
Commercial: (718) 27φ;3300 
Manaaement: (718) 274-1234 

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

23-SO Steinway St.,Aιtoήa,NY 11105 
Tel. (718) 204-6624 

Peters Trave/ 
Tax Free Can, European Delivery 
31..()8 Broadway, Astoria, Ν.Υ~ 
Tel. (718) 932-3366 

John'sMeatEmporium, Ιιιc. 
Wholesale &: Retail 
Distributors ofWίldeGame 
John Koukoularis 
23-62Α Steinway Sι, Αιtοήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 545-5272 - (718)5454843 

Techno/ogy oj Τοdιιy 
Construction, Im:. 

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

Delιae Cιιrpets, Inc. 
Carpets - Linoleum - Vίnyl Tίles 
George &: Friderikί Georgiou 
36-04 30th Ave., Aιtoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 721-4018 

Α thenιιiki Pitta Co. 
The Best in Pitta 
21-10 NewtownAve., Αιtοήa, Ν.Υ. 
Tel.: (718)726-7796 • 726-5500 

Amιιtlιus TravelSei'Vb,lne. 
Complete Travel Service 
John Sty1ianou, Gen. Manaιer 
30-11 32nd St~. Aιtoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 626-0SOO 

"NEWYORK"· 



12 ΝΕΕΣΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 
ΣΤ Α ΚΡ ΑΣΙΑ C.A.I.R. 

Μία νέα άναγνώριση της ποιότητας τίlιν κρασιών ΚΑΙΡ ε{ναι καί tι άπονομή 
πρόσφατα, νέων διεθνών διακρίσεων ποιότητος !πτά χρυσίΟν, !νός άργυροϋ 
μεταλλίου, δύο πρώτων βραβείων κα{ δύο τίμητικών διπλωμάτων, στή Μ~δρίτη, 
τίς Βρυξέλλες, τό Μπορντό> τflς Γαλλίας, τήν Λουμπλιάνα της Γιου-γκοσλαβίας 
ατό Μιλάνο καί στήν 'Αθήνα. 

Συγκεκριμένα, πf\ραν τίς !ξής διακρίσεις: -----------

8 'ΊLIOS": χpυσό μετάλλιο ποιότητας, Μαδρlτη 1984 
8 'ΊLIOS": dpγυρό μετάλλιο ποιότητας, Μποpντώ Γαλλlας 1985 
8 'ΊLIOS'': χρυσό μετάλλιο ποιότη~αι; Βρυξέλλες 1985 
8 "CAIR BRuτ": χpυσό μετάλλιο ποιότηται;, Βρυξέlliς 1985 
8 "ILIOS": Mf:ya χρυσό μετάλλιο ποιότητας, Λουμπλιάνα 1986 
8 "ILIOS": Χρυσό μετάλλιο ποιότητας, ΜΙλάνο 1986 
8 . "MUSCAT DE RHODES": Χρυσό μετάλλιο ποιότητας, Μιλάνο 1986 
8 "MOULIN'': Α 'Βραβείο 'Ένατο Εδpωπαί'κό ~αλόνι Κpασιών, Άθήνα 1986 
8"CAIR BRuτ": .A' Βpαβείο.,ΕνατοΕύfΧJ!Πα'!ΚόΣα)./JνιΚpασιών,.Άθήνα, 1986 
8 "AMANDIA": Χρυσό μετάλλιο ποιότητας, Λουμπλιάνα 1986 
8 "CAIR BRUΓ': Τιμητικό δlπλωμα, Λουμπλιάνα 1986 
8 "CAIR DEMI-SEC": Τιμητικό δlπλωμα, Λουμπλιάνα 1986 

·Η οtνοποιtα Κ.Α.Ι.Ρ.~ μέ lδρα τήν Ρόδο, συγκαταλέγεται άνάμεσα στίς μεγα
λύτερες της χώρας. Κάθε χρόνο άγοράζει πάνω άπό τό 97% τής παραγωγf\ς 
τοϋ νησιοϋ σέ κρασοστάφυλλα καί παράγει κρασιά έκλεκτης ποιότητας δλων 
τών τύπων, πού διατίθενται κατά 1/3 στήν !λληνική άγορά καί κατά τά 2/3 
στήν έξωτερική άγορά. ·Η δυναμικότητα τών άποθηιcευτικών της χώρων εΙ ναι 
160.000 !κατόλιτρα. · 
'Από τά πιό δνομαστά κρασιά της Κ.Α.Ι.Ρ. εlναι τό προνομψϋχο λευκό ξηρό 
V.Q.P.R.D. ILIOS, τό έρυθρόξηρό V.Q.P.R.D. "CHEVALIERDERHODES", 
τά πολυτελείας "MOULIN" (λευκό, κόκκινο, ροζέ, ξηρό) καί Ιδιαίτερα δ 
περίφημος άφρώδης ο\νος (ΜΕτΗΟDΕ CHAMPENOISE) πού ζυμώνεται 
καί ώριμάζει μέσα σέ φιάλες δπως καί fι γαλλική σαμπάνια. Κατέχει τά 
σκήπτρα στήν !λληνική άγορά καί κερδίζέι σιγά σιγά καί τήν tξωτερική 
άγορά. 

Τίς έγκαταστάσεις τf\ς K.A.I.P. έmσκ:έπτονται κ:άθε χρόνο περισσότερα άπό 
150.000 άτομα, πού ξεναγοϋνται στά διάφορα τμήματα τοϋ οlνοποιtου άπό κ:αλά 
όργανωμένη ύπηρεσία τής !ταιρίας κ:αί δοκιμάζουν τούς έκ:λεκτούς οίνους πού 
τούς προσφέρονται δωρεάν. 

C.A.I.R. ΚΑΠΟΔΙΣΊ'ΡΙΟΥ 59 
85100 ΡΟΔΟΣ- ΕΛΛΑΣ 

zmoYNYAI τοπικοι ΑΝΠΠΡΟΣΩποι 1 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΠΣ ΠΟΛΠΕΙΕΣ 1'ΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

'Ασφάλειες δλων τών είδών 
• Λύτοκινήτων. • Ζωής. • Καταστημάτων, 

• Σπιτιών, • Φωτιίiς κ.λ.π. 

Τό γραφείο της πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ. : (718) 274-5100 

ΖΑΡ ΙΤΙ 
AUTO DRIVING and FL YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΠ ΣΤ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι όδηyήσεως 

σaς παίρνουν άπό τό σπίτι σας . 

7'.ΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 

ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα. 

All Language 
Video Tapes 
Ή μεγαλ6τεpη συλλογή 

dπό έλληνικές καf dγγλικές 
βιvτεοκασέττες: 

NATIONAL 
GREEK RADIO PROGRAM 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς dγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΑΡΠΙ καί θΑΛΕΙΑ 

ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σάς κρα

τοϋν συντροφιά tδώ καί πολ

).ά 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 

άνάγκες τηλεφωνήστε μας 

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

Κανονικές πτήσεις - Τσάρτερς 
Κρουαζιέρες · 

~'Ζ'' REALTY 
· Αγοραπωλησίες σπιτιών ιcαί 

έπιχειρήσεων μέσω τοϋ 
ήλειcτρονιιcοϋ συστήματος 

(Computeήzed Multiple Listing) 

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

"NEW YORK" 



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

WΗιτΕ BRINED CHEESE 
ΙΟΟΟ ο SHEEP'S MILK 

~f 
.:'J I 

\ --:::::::W::Ηι::τε::ΒR~ΙΝ::εο::cΗΞΕΕΞ~Ε::::l 
. ~ :. j 1 οσι~ SHEfP'S,MILK 

!; ~jl 

• Α cheese making tradίtίon from the medίteπanean area. 
• The ήch and tangy taste is due to the exclusive use of Ι 00% sheep's milk. 
• Ν atural draίnage gίves a fine, firm yet soft ·consistency and creamy texture. 
• Several tradίtional uses : cut ίη small cubes, with cocktails, or ίη greek salads and 

also many delicious dishes. 

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

TEL.: (20 1) 862-0 Ι 60 TELEX: 882230 



ΑσφάλεΙα Σταθερότητα Πρωτοπορία 

ΣΙγουρΙά Απόδοση Παράδοση 

Βεβαiότητα Α ναyνώρΙση ΚαΙνοτομία 

ΕξασφάλΙση ΕξέλΙξη Ν εαVΙκότητα 

Πραρύλαξη ΑξιοπΙστία Οργάνωση 

Κατοχύρωση ΕμπΙστοσύνη Ταχύτητα 

Φροντίδα ΣυνέπεΙα 

Προοτασiα ΕνδΙαφέρον 

ΘωράκΙση Κατανόηση 

ΠρόνοΙα Προσοχή 

Υπεροχή ΑνθρωπΙά 

Κύρος ΕιλΙκρίνε41 · .· ι : · 

Μέγεθος ΕυελΙξία 

Ευρωστία 

Δύναμη ·: 
Πείρα 

Γνώση 

........ 

Φ INTERAMERICAN 
ΜιΎάλη κω Σiγοuρη! 


