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DO YOU BELIEVE 
ΙΝ FREEDOM? 

Yesterday 80 young Americans arήved in Washιngton. They had completed 
a 2 week march for freedom. Like so many Ameήcans before them, they wanted 
to protest human rights abuse in their couήtry of oήgin; ln their case, Cyprus. 

Our forefathers, who wrote our constitution, ensured the United States has 
always been a land of freedom for those who have fled persecution and occupa
tion. We like to think that today such abuses onlycontinue beyond the pale ofthe 
western democracies. Yet in 1987, some 40% of Cypriot territory is still illegally 
occupied by a Turkish army of invasion which expelled 200,000 Cypriots from 
their homes. It is 13 long years ago today, since that invasion. We still do not 
know the fate of the 1,626 missing persons, 8 of them Ameήcan. This little island, 
a haven of western values, has been left at the mercy of its massive central Asian 
neighbor, Turkey. Recently, the Turks increased their troops in Cyprus to more 
than 35,000. 

Υ et these young people marched not just to point to this crime, but to protest 
active United States support for it. The Turks are equipped with the latest U.S. 
tanks and weapons paid for by the American taxpayer. Turkey is a major 
recipient of U .S. military aid. But. these weapons are not being used to defend 
freedom. Rather, they are aimed at the people of Cyprus, a western nation and 
friend of the United States. 

We salute these young Americans and pray for their native Cyprus. Pe~haps 
their actinn will touch the American conscience and one day their cousins back in 
Cyprus may also have the freedom to march where they will. 
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reece 
invente 

Epirotiki has 130 summer 
cruises! 

Saίl around the Greek Isles, the Black Sea, and many more exotic locales thanks to 
Epirotiki, the oldest and Iargest cruise fleet in the western World. 

YouΊI soon realize that Greece also invented luxury! 

r-------------------------------------~ 
Epirotiki Lines, Inc. 
551 Fifth Avenue, New York, ΝΥ 10176 
1-800-221-2470; in New York (212) 599-1750. 

Please send the satellite brochures indicated: 
Ο The Greck Isles Cruise Book 
Ο Seven Seas & Seven Lands 
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ΝΑΜΕ 

ADDRESS 

CΠΥ, STATE. ΖΙΡ 

TRAVEL AGENT 

L.-----. .:4-lμ;.;.::,· .,ι: , .1"'1-> _.. ....... .,_- • 
(;reek National Tourίst Organίzation, New York, Chicago and Los Angeles. 
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"Επιστολtς 

ΑΗΕΡ Α Politics - Gόod or Bad? 
Dear ΑΗΕΡΑ Brother Peter: 

George Τ. Douris' article in the June issue 
of._H ΝΕΑ YORKH, "What's ln Store For 
ΑΗ"ΕΡΑ?", was as timely as it was thought
provoking. He brought into sharper focus 
the ne~ for a 2-party electoral process and 
the ills of a 1-party system which has do
minated ΑΗΕΡΑ politics for the past 20 
years to the detriment of our great Order, 
according to many. 

Party politics, in many instances, how
ever, have been responsible for many of 
AHEPA's problems- nationally, regional
ly and on local levels. Take the example of 
some ΑΗΕΡΑ publications which permit 
politics govern whether or not an article or 
photo shou\d be published. In one recent 
instance, instead of censuring the editor for 
unprofessionalism and · political involve
ment, he was given a vote of confidence by a 
crony-backed and stacked committee. 

It is unfortunate that in our Free Society 
censorship still prevails in some ΑΗΕΡ Α 
publications, and it is further unfortunate 
that ΑΗΕΡΑ leaders, who should know 
better, not only condone such' unethical 
practices, but encourage them out of 
political considerations. 

All of a sudden, also, we are seeing 
AHEPA's past supreme lodge officials 
running for the summit post. The same thing 
seems to be happening on the local chapter 
level in some areas, too. 

Is Α Η ΕΡΑ - nationally and locally -so 
devoid of leadership potential that it has to 
re-e\ect 'Όld war-horses?" Why do members 

avoid top leadership posts? Is it because 
ΑΗΕΡΑ has failed to stimulate sufficient 
interest to serve in such positions? Or, is it 
symptomatic of an increasing disenchant
ment with ΑΗΕΡΑ which is responsible for 
this problem? Or, is it just "politics?" 

Ι guess that .. all of the above" would be 
one answer. 

'Όid war-horses" would probably do a 
fine job in many instances. But is it the best 
of reflections ο η our Fraternity - nationally 
and locally - when it cannot come up with 
new faces? 

Retiring Supreme President John G. Plu
mides, who served in the summit post almost 
25 years ago, was re-elected following a poli
tical debacle in last year's convention. And 
now comes perenniallodge official Nicholas 
L. Strike who is vying for the top post. 

lsn 't it fime for those .. tired, old faces" to 
be replaced by newcomers with new ideas 
and renewed vitality? We think so. Το do 
otherwise, would not be serving the best in
terests of ΑΗΕΡΑ and make another 
mockery of AHEPA's electoral process. 

That is why the belated election of Charles 
Μ. Georgeson, of Clinton, Mass., makes 
good sense and would rectify the wrong 
done him in last year's election fiasco. 

Brother Georgeson would bring to 
ΑΗΕΡΑ a better rapport between 
"national" (supreme lodge and national 
headquarters) and local chapters, the latter 
the veritable backbone of our Fraternity. 

The unresponsiveness to members'needs is 
symptomatιc of "what's wrong with 
ΑΗΕΡΑ," and bespeaks the arrogance and 

,~~ ·CYPRUS 
I~ TOURS INC. 

23-60 Steίnway Street, Astoria, Ν.Υ. Ι Ι 105 
Tel.: (718) 728-0900 (800) 221-8899 

Ο ΜΕΓ ΑΛ ΥΤΕΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ 
ΤΑΞΙΔΙΩτJΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Οί χιλιάδες πελάτες μας τό έπιβεβαιώνουνl 

CABLE: CYTOURING, 
NEW YORK 
TELEX: 424371 

.. ....... 
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ίnsensίtίvίty of AHEPA's leadership 
hierarchy. Charlie Georgeson's many years 
of ΑΗΕΡΑ participation and leadership, 
especially among "grassroot" members, 
makes him eminently qualified for the cov
eted Supreme Presίdency and ideally suited 
to bήdge the communication gap which has 
existed between "national" and the 
individual member, particularly during thίs 
year. 

With best regards, 
PETER KOV Α τΙS 

Cedar Grove, N.J. 
July 13, 1987 

Προεδρικές διακοπές 
Κύριε διευθυντά, 

Μέ έντυπωσίασαν δσα διάβασα τελευ
ταίως γιά τίς διακοπές τοϋ Προέδρου τi'jς 
'Ελληνικής Δημοκρατίας στήν Κέρκυρα. 
ΗΕνας δλόκληρος όροφος, δ 5ος, 46 δωμα
τίων, εlχε έκκενωθεί στόν "'Αστέρα» τi'jς 
Κεριcύρας καί καταληφθεί άπό τό προε
δρικό ζεϋγος, τήν οΙκογένειά του ιcαί τήν 
συνοδεία του. 

Σύμφωνα μέ liλλη έφημερίδα, τό προε
δρικό ζεϋγος, τό δποtο έπρόκειτο νά μείνη 
έιcεί γιά 20 fιμέρες, συνωδεύετο άπό τήν μη
τέρα καί τόν πατέρα τής κ. Σαρτζετάκη, 
άπό τίς παιδαγωγούς τής κόρης της Πε
τρούλας, άπό τρεtς βατραχανθρώπους, άΠό 
τήν προσωπική τους άσφάλεια, πού τήν 
άποτελοϋσαν 10 liτομα ύπό τόν ύποστρά
τηγο Γ. 'Αντωνόπουλο καί άπό τόν γραμ
ματέα τοϋ Προέδρο\!. Συνολικά, δηλαδή, 
τό προεδρικό ζεϋγος συνωδεύετο άπό 20 πε
ρίπου άτομα, τά όποία εlχαν καταλάβει δ
λόκληρη πτέρυγα τοϋ 5ου όρόφου τοϋ πο
λυτελοϋς ξενοδοχείου. 

Σέ δλα αύτά πρέπει νά προστεθοϋν, ενα 
σκάφος τοϋ Λιμενικοϋ, τό όποίο περιπο
λοϋσε συνεχώς, δταν τό προεδρικό ζεϋγος 
άπολ.άμβανε τό μπάνιο του καί εΙδική δύ
ναμη άνδρών τής 'Αστυνομικής Διευθύν
σεως Κερκύρας, ή όποία παρακολουθοϋσε 
διακριτικά τό ξενοδοχείο, δλόκληρο τό 
24ωρο. Σύμφωνα μέ ύπολογισμούς, τό κό
στος τής κάθε ήμέρας τών προεδρικών δια
κοπών πρέπει νά έγγίζη τό ενα έιcατομμύ
ριο δραχμές. 

Κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, ή 
σπατάλη αύτή τοϋ δημοσίου χρήματος, 
εχει έπισημανθεί καί έπικριθεί άπό άνώ
τατα χυβερνητικά στελέχη, τά όποία δέν 
εκρυβαν τήν δυσιβορ{α τους γιά τό αύτο
ιcρατορικό στύλ πού συνηθίζει νά 
προσδίδη στό άξίωμά του ό χ. Σαρτζε
τάχης. 

Καί έρωτiiται: Αύτή εlναι ή λιτότης στήν 
όποία ύπεχρεώθη δ 'Ελληνικός λαός γιά 
νά πληρώση τά σπασμένα τοϋ Σοσιαλι
σμοϋ; Καί τί λέγουν έκείνοι πού χαλοϋσαν 
τόν κόσμο μέ τά εξοδα τών Βασιλέων; 
Εlναι αύτά έρωτήματα πού θά μείνουν άνα
πάντητα ... 

Νέα 'Υόρκη. 
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Μετά τιμής, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΜΑΗΣ 

Α 
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ν.Υ. 

Τό νεοεκλεγέν διοικητικό συμβούλιο τής Νέας Δημοκρατίας Μητροπολι
τικής Νέας 'Υόρκης, άπευθύνει θερμό έθνικό άγωνιστικό χαιρετισμό πρός 
τήν 'Ομογένεια καί άπαντα τά μέλη καί τούς φίλους τής Νέας Δημοκρα
τίας, καλώντας δλους, δπως μέ πρωτόγνωρο παρορμητισμό, άδελφοσύνη 

καί άμέριστη συμπαράσταση, συμβάλουν στίς προσπάθειες γιά μιά 'Ελ

λάδα γελαστή, μιά 'Ελλάδα τοu .. 'Ωραίου καί τοϋ άληθινοϋ .. t γιά νά με
γαλουργήσει, δπως πάντα, δ Έλληνiσμός στόν διεθνή χώρο. Νά συμβά

λουν ώστε ή άγωνι&σα συντριπτική πλειοψηφία του Έλληνικοu Λαοu νά 
γίνει πολύ σύντομα καί ή έξουσία του. ·Ας εχουμε λοιπόν πάντοτε βαθειά 

πίστη στήν Νέα Δημοκρατία μέ αύριανή έλπίδα μας τήν ΝΕΑ ΔΗΜΟ

ΚΡΑΠΑ. 

Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο 

Ό Πρόεδρος Βασίλειος Σταθάκος 

Ό Γενικός Γραμματεύς Κωνσταντίνος ΣαΑλονίτης 

Greek Party Cruises Presented b~· 

lk~ Ιι-cιWΙiικο 
SUMMER WEEKEND CRUIS~S ΤΟ NOWHERE 

FROM NEW YORK· ,...------, 
r-11-NI_G_H--,T I . 12 NIGHTS J 

ssAMERIKANIS ~GALILEO 
~,...,. 

AUG. 
SEPT. 

:.~'· ~""'"" 
29 γ~ο ~~~ $:' ~~'7 ..... . 
26 4ij I' : 

~ t 
AUG. 
SEPT. 

ΤΟ BERMUDA ΤΟ BERMUDA 
Greek EnteJ1ajnment 
~ the Famous . 
'ΌΕΜΙΝΙS" 

Featuήng Intl. Singer 
ANDREAS MODINOS 

~ 
SSGALILEO 

32-17 BROADWAY 
ASTORIA, Ν. Υ. 1 Ι 106 

TEL. (718) 204-8880 

DINOS RALLIS, Presidenι 
ANDREAS MODINOS, Vice President 

"NEW YORK" 



«~,Ας πaμε μιά ρομαντική κρουαζιέρα σέ 

έξωτικά μέρη δπως τό Μεξικό, τήν Καραϊβική, 
ή τήν Νότιο 'Αμερική. Χωρίς νά ξοδέψωμε 

πολλά χρήματα». 

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

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

If you think discoveήng faraway places is excίtίng, 
wait till you see how we pack every moment aboard 
our magnificent ships wίth fun. Sunny activίty allday, 
glamorous night club shows, dancing, the casίno all 
nίght. Great food and lots of ίt from mom tίll mid
night. W onderful service, comfortable cabins and the 
charm of sailίng summer-soft waters under a tropίc 
moon. All at a pήce that keeps you beautifully afloat. 

5-Night Cruise 
From Miami to Mexico 

lncluding Air Fare 

from s520. 
ss Galileo 

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

7-Day Cruise 
From Montego Bay to 

Aruba, Cartagena, San Blas 
and Panama 

Including Air Fare 

from s699. 
ss Bήtanis 

We11 fly you to Montego Bay 
on Saturday. And let you warm 
in the Jarnaίca 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 
hίstoήc wonders of San Blas. 
and Panama. And take you 
back to Montego Bay where 
you 11 fly home fιlled with 
memoήes. 

7-Day 
Carribean Cruise 

From San Juan 
Including Air Fare 

from s799* 
ss Ameήkanis 

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 cruise!) 

Caπibean Cruise 
From San Juan 

Including Air Fare 

from s799* 
ss The Victoria 

For a completely different 
Caπibean expeήen~ let us 
talce you to St. Thomas, Mar
tinique, Grenada. Barbados, 
La Guaira. just a short distan~ 
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) 75ο-οο44/8οο-621-3~.6 

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

•Per penoo, double OCCUJ18ΩCY, 
includin,ι rouod-tήp air fare 
from Ncw Υοήι. Raιeι ιbown 

a~ for mirύmum accommod8-
tionι . Priceι νary from SS20 • 
S 1299 for S/7 niιbt cruiιeι bucd 
on cabin choice. Port tax aιιd 
ιerνίcc cJwιe additional. 

Panamanian ReJistry 
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Η ETAIPEIA KASTANAS ENTERPRISES INC 
Σίί~ προσφέρει την Φλόριδα ... ατό πιάτο!!! 

Στίς πλέονάναπτυσσόμενες · ., l 
ιcαί άξιόλογες περιοχές 

της Φλόριδας, δπως 

FORT MYERS, 
SARASOT Α and 

PORT CHARLOTTE 

.~· 

Οίιcόπεδα άνω του ένός στρέμματος 

Χrορίς προκαταβολή ιcαί μικρές δόσεις . 

ΔΕΧΌΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΕΣ 

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

li.\ KASTANAS ENTERPRISES INC 
Κl Housing Division and Marketing of Florida 



Greece's Premier Turns to Moscow 
By Allan Cowe/1 

(11ιe New York Πmes, July 15, 1987) 

Α THENS, July 14- Shortly after Wash
ington's latest dispute with Athens erupted 
last month, the Greek authorίtίesannrJunced 
that Pήme Minίster Andreas Papandreou 
had exchanged letters with the Soviet leader, 
Mikhail S. Gorbachev. 

The letters seemed businesslike and ami
cable. Mr. Gorbachevoffered his agreement 
with "the unanimous demand of the Greek 
people" that the four rnain Ameήcan bases 
in Greece, part of Ν Α TO's defenses, "should 
be removed from the country." 

Mr. Papandreou was reported to have 
suggested that, whatever else happens to 
American bases ίπ Greece after the cuπent 
agreemeπt on them expires πext year, they 
would not be used for hostile acts agaiπst 
frieπdly third powers, presumambly iπclud
ίπg the Russians or theίr allies. 

Moreover, by the time the letters, dated ίπ 
May and June, had beeπ made public, Mr. 
Papaπdreou had apparently become 
aπgered by Ameήcan reports that his 
Governmeπt had negotiated with the Pales
tiniaπ teπorist known as Abu Nίdal. So he 
was sayίπg pretty much the same thing as 
Mr. Gorbachev: that the bases would defi
πitely go uπless the United States withdrew 
its assertion that Athens had had dealings 
with terrorists. 

Yilt Toward Moscow Seen 

An impression thus arose, that Greece, an 
Americaπ ally in the North Atlantic Treaty 
Organization, seemed closer in its outlook to 

• 
Where Is Abu Nidal? 
(US News and World Reporι, July 20, 1987) 

Where is Abu Nidal, the master terrorist 
who was challenged to a meeting receπtly by 
Lt. Col. Oliver North? Wheπ Abu Nidal 
showed up ίπ Athens for a week ίπ Juπe, 
Americaπ officials fumed. The U.S. tipped 
off the government of Prime Miπister An
dreas Papaπdreou to Abu Nidal's visit, but 
the Greeks just shrugged. Making matters 
more chilling was the purpose of the trip: Το 
set up a πew base in Athens. Απ apartment 
rented to οπe of hίs Athens operatives over
looks the airport, scene ofthe 1985 hijackiπg 
of TWA Flίght 847. And there are now 
reports out of the Mideast that there is little 
behind Syria's assurances to Washiπgton 
that it has closed down Abu Nidal's Damas
cus όperatioπ. New iπfoπnatioπ iπdicates 
that the terror group is still active there, 
formiπg a πew partπership with the 
Lebaήese-based Syriaπ Socialist National 
Party, aπ organizatioπ with ties to Mideast 
terroήsm. 

AUGUST, 1987 

Moscow, the center of the threat against 
which the Western alliance is supposed to 
guard. 

Το some Westernets, the situation 
seemed laden both with peήls for the West
ern allίance and with precedents for other 
West European nations mistrustful of the 
United States and open to Moscow's aπti
war overtuι'es. 

But to other Greek and foreign observers, 
the implication was that Mr. Papandreou 
had committed himself to the highest stakes 
yet in his protracted and often contra
dictory pursuit of an answer to a certain 
question: how to rnaintain the protection 
offered by an alliance with the United States 
without visibly reneging on electoral 
promίses to sever the milίtary relationship 
with ΝΑΤΟ aπd Washington. 

The cήsis built Jast month after the U nited 
States Ambassador, Robert Vossler Keeley, 
protested to the Greeks about purported 
negotiations with Abu Nidal, reportedly 
conducted through Syήa and designed to 

avert terroήst attacks on Greek soil. Greece 
rejected the accusations. 

Linking the rejection to the issue of the 
Americaή bases, Mr. Papaπdreou said, 'Ίt is 
impossible to begiπ even procedural discus
sions on the subject of the milίtary bases if 
the U.S. Administration does ποt withdraw 
the lies fully, officially and publicly. " 

The statement, Western diplomats said, 
took the United States by surpήse with its 
vehemence and seemed to bring to an abrupt 
halt a long and cautious process of diplo
macy by which Washington had sought to 
move Mr. Papandreou away from his in
sisteπce οπ his 1981 campaigπ pledge to 
rlose the bases. 

"The relatioπship is ίπ limbo," a Westerπ 
diplomat said. The Greek Governmeπt 
seemed to undescore that assessmeπt Sun
day by saying that a planned visit by a senior 
State Department official, Michael Η. Ar
rnacost, would not be welcome uπtil the 
United States retracted its charges concern-

---------------------------
Greece Unveils U.S Letter 
Ending Rift Over Terror 

By PAUL ANASTASI 
The Ν. Υ. YIMES, July 21, 1987 

ATHENS, July 20- The Greek Goverπ
ment made public a Jetter from the Uπited 
States Goverπment today that was iπteπded 
to eπd the frictioπ over accusatioπs that 
Greek officials had coπtacts with represeπt
atives of aπ Arab terrorist group. 
Α Greek spokesman described the letter as 

satisfactory aπd said talks οπ reπewiπg the 
agreement on Ameήcaπ bases here could 
now coπtiπue. 

The letter, which came ίπ respoπse to 
Greece's demand for a retraction, did not 
actually withdraw the allegations of Greek 
contact with the Abu Nidal terroήst group, 
but declared that there was no iπtention of 
accusing Greece of cooperatiπg with ter
rorists. 

'Ί am writiπg with some concern for the 
harmful effect recent public characteήza
tίons of talks between our two Gove.rnments 
ha ve had aπd to set the record straight," said 
the Jetter, from Michael Η. Aπnacost, 
Under Secretary of State for Polίtical 
Affairs, to Foreign Miπister Karolos Pa
poulias. 

Saying the original exchange was 
designed to share information on terrorism, 
it added, "the fact that this particular ex
change became public knowledge was not 

our intentioπ." 
Prime Miπister Andreas Papaπdreou 

threatened to close the bases if there was πο 
retraction. The talks on reπewing the bases 
accord, which expires ίπ December Ι 988, are 
expected to receive new impetus wheπ Mr. 
Armacost νisits Greece later this month . 

Details Disclosed 
The New York Times, July 21, 1987 
Κ UW ΑΠ, July 20- Aithough Atheπs 

and Washington haνe withheld details ofthe 
purported contacts between Greece and Abu 
Nidal, knowledgable Western Europeaπs 
and Greeks said the initial accusatioπs as
serted that Abu Nidal representatives 
operated an office in central Athens. 

The office, operatiπg in the name of a fic
titious import-export company called ΑΙ 
Noor, was reportedly used to handle funds 
for Abu Nidal's followers. 

In October, accordiπg to these accounts, 
terrorist representatives met with a Greelc: 
Foreign Ministry official to seek a deal by 
which the Abu Nidal group would pledge to 
avoid teπorist actions in Greece if Athens 
~\ιe favorable treatmeπt to three detaiπed 
terrorists and permitted the Abu Nidal office 
to go οπ operating. 

But when Western intelligeπce agencies 
became aware of the discussion, Abu Nidal 
representatives in Athens reportedly closed 
the office and weπt underground. 
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ΝΑΤΟ doesn't need Greece anyway Congressman Υ atron 
to Address 

An editoήal in the Ν. Υ. Post, July 18, 1987 
ΑΗΕΡ Α Banquet Greek Prime Minister Andreas. Papan

dreou is issuing threats: he11 shut down al1 
four Ameήcan bases on Greek soil unless the 
U.S. apo1ogizes for having the temeήty to 
protest Papandreou's negotiations with 
Palestinian terroήst Abu Nidal. 

The U.S. shou1d tell Papandreou to go 
jump in the lake. For one thing, the Amer
ican cήticism is justified. Papandreou has 
been promising 1enient treatment for captur
ed terroήsts in . return for a commitment by 
Abu Nidal not to stage terror operations on 
Greek soil. 

Papandreou seι a precedeot for this sort of 
accommodation when he recognized the 
PLO in 1981. Since then, different Arab 
terror groups have used Greece as a base on 
a number of occasions. 

As for Papandreou 's threat to close Amer
ican bases in Greece - 1et him. 

Greece risks losing far more by shutting 
down the bases than does ΝΑ ΤΟ. Athens, 
ήght now, gets some $440 million a year in 
U.S. military aid - in retum for very little. 

In fact, if Papandreou went whole hog, 
and pulled out ofNATO entirely, that would 
simplify the alliance's defense policy in the 

ing Abu Nidal. 

ΗίιJι Stakes for Botb 

For both sides, the stakes are high, heavy 
with intimations of major rea1ignments in 
Westem defenses if no solution is found. 
Without United States military support, 
valued this year at $343 million, Greece 
would fee1 vulnerable to Turkey, a neighbor 
and ΝΑΤΟ ally that is seen here as the 
nation's greatest threat. Western dip1omats 
said. Α Greek withdrawal from ΝΑΤΟ, or 
the removal of American bases, would 
necessitate a reorganization of the Westem 
alliance's southeastern flank. 

The recent developments have thus left 
both Mr. Papandreou and the Reagan 
Administration confronting imponderab1es 
and peήls. 

'Ύhere is no way of guessing what Papan
dreou is signaling," a W estem diplomat said 
today, musing on newspaper speculation 
denied by the Govemment - that the Greek 
leader is planning early elections. 

Mr. Papandreou's cordiality toward Mr. 
Gorbachev might win left-wing backingvital 
to his political survival, while goading 
Washington into concessions on a new base 
agreement, Greek commentators said. But 
that, too, seems hazardous. 'Ψapandreou is 
making enemies in Washington," a Westem 
diplomat said, .. and the hawks there might 
just decide one dav to call hi~ hl.,ff " 
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Mediterranean. 
Greece has been a highly unreliable ally 

for many years. lt even withdrew from the 
ΝΑΤΟ military command structure for six 
years from 1974. 

Under Papandreou, Greece has p1ayed a 
largely divisive role in ΝΑΤΟ. Duήng an 
important 1983 Ν Α ΤΟ naval exercise in the 
Aegean, for example, the Greeks jeopar
dized Allied security by allowing a squadron 
of the Soviet Black Sea Fleet to visit the port 
of Piraeus. 

And who needs Greece when there is 
Turkey - a notably loya\ ΝΑΤΟ member? 
Ankara receives only about a third more in 
U.S. military aid than does Greece, despite 
the fact that Turkey's armed forces are 
654,000-strong, compared with the Greeks' 
209,000 men. 

Any strategic problerns caused by 
Greece's withdrawal from ΝΑΤΟ could be 
offset by building up Turkey's military capa
bility. For starters, Washington might re
direct to Turkey the aid now provided to 
Greece. 

Papandreou is moving his country closer 
and closer to the Soviet camp. Indeed, at the 
moment, it's hard to tell Greece's UN voting 
record from that of, say, Bulgaήa. 

But one wonders how enthusiastic the 
Gη;:ek people would be if their pήme 
minister actually dragged them not just out 
of ΝΑ ΤΟ, but into an alliance with Moscow. 
Quite a few Greeks might be inclined to look 
around Europe and note that it is far easier 
to enter into such arrangements than to 
withdraw from them. 

Κάτι . . . ξέρουν 
δσοι διαφημίζονται 

στήν «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

Congressman Gus Yatron of Pennsyl
vania, the third ranking member of the 
House Foreign Affairs Committee, will be 
the principal speaker at Grand Banquet on 
Thursday, August 20, during the ΑΗΕΡΑ 
Supreme Convention in New Orleans, 
Louisiana. 
.. We are honored and pleased that Congress
man Yatron will be joining us during our 
65th Supreme Convention," ΑΗΕΡ Α 
Supreme President John G. Plumides said. 
'Ίt is a deep source of pride to every Ahepan 
that we count among our ranks such respect
ed and reknowned members as Congress
man Yatron. He has always beenadedicated 
friend of ΑΗΕΡΑ and is one of the finest 
role. models for our Greek American youth." 
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Dukakis takes firm stand on foreign policy 
By Jonathan Rowe 

(Ί'he Christian Science Monitor, June 26, 1987) 

BOSTON-Gov. Michae1 Dukakis has 
emerged from the Democratic pack as the 
Ν ο. 1 fund-raiser so far, with more than $3 
million in the bank. 

So now, the po1icy positions of the Mas
sachusetts governor and presidential 
candidate will receive more attention than 
ever. In a far-ranging discussion with the 
Monitor yesterday, Mr. Dukakis said: 

• He opposes "star wars" in princip1e and 
does not think it is necessary as bargaining 
chip with the Soviets. 

• He wou1d end all aid to the contras in 
Nicaragua, which he considers "illega1," and 
wou1d get behind the so-called Contadora 
peace process. 

• He is against following Κ.uwaiti tan
kers to fly American flags of convenience 
and says he wou1d ask the United Nations to 
he1p reso1ve the lran-Iraq war. 

• He opposes the broad-stroke "protect
ionism" represented by the bill sponsored by 
Rep. Richard Gephardt (D) of Missouή but 
cou1d support se1ective protection for cer
tain industries for 1imited periods oftime, to 
enab1e them to catch up with foreign com
petitors. 

• He wou1d not ru1e out tax increases but 
wou1d look first to beefed-up collection en
forcement, a1ong wίth s1owed defense 
spending. 

Mr. Dukakis's grasp offoreign affairs has 
been the subjecι of specu1ation. But he 
appeared well briefed, often ticking off · 
answers in orderly "a, b, c," style. He showed 
a knack for casting liberal positions in 
pracfical terms. 

If e1ected, Dukakis would face a budget
ary bind not unlike the one he inherited 
when he took office in Massachusetts in 
1975. Back then, he incurred the wrath of 
1iberals and conservatives alike by both 
increasing taxes and cutting social services. 
But as goνernor, he did not have the option 
of defense cuts, which is where he said he 
would look first in attacking the federal 
deficit. He singled out stars wars and air
craft carriers as prime targets. "I don't see 
much (room for cuts) on the domestic side," 
he said. 

Like most other candidates, Dukakis was 
circumspect, about taxes. He repeated his 
contention that the US goνernment could do 
a much better job collecting the taxes,just as 
Massachusetts has done during his tenure. 
According to a recent report, the US Treas
ury cou1d gain as much as $105 billion oνer 
five years if it clamped down on delinquent 
taxpayers. 

But that would barely begin to plug the 
federal deficit, which is now running at $175 
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His heritage would not influence 
him on the Cyprus i~sue. - He 
opposes aid to the Nicaraguan 
Freedom Fighters and the 
Strategic Defense · Initiative. 

• billion a year. While acknowledging that tax 
increases might ultimately be necessary, he 
ruled out an oil-import fee, on grounds that 
it would increase costs for United States 
industry and farmers. 

On foreign affairs, the governor took 
strong shots at President Reagan 's policies 
on several fronts. 

He said. US support of the Nicaraguan 
contras was "the worst fiasco we've been 
inνo1ved in my 1ifetime." 

As for the willingness of the Sandinista 
government to adhere to the proposed Con
tadora sett1ement, he said the US wou1d 
haνe to cross that bridgc,: when it came to it. 
Mexico's prob1ems are a "far more serious 
piece of business" for the US than are those 
in Nicaragua, he added. 

ln Κ.orea, he said, America needs to make 
it c1ear that if the goνernment doesn't start 
moνing toward genuine democracy, the US 
wou1d ha νe to "rethink our commitment" to 
it. There is great danger, he said, of repeating 
the US mistake of Nicaragua and Cuba and 
inνiting revolution by backing corruρι dic
tators. "Sooner or later dictators produce 
radica1 responses," he said. 

Dukakis said Mr. Reagan should forge 
ahead toward an ajζreement with the Soviets 
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on missi1es in Europe but does not think the 
US can cut back its commitments ιο con
νentiona1 ΝΑΤΟ forces now. Soviet 
domestic troubles make this "the best 
opportunity (for arms contro1) in our 
lifetime," he said. 

While emphasizing the need for fairness in 
the Mideast, the goνernor 1eft no doubt that 
his sympathies lie with lsrael. The US should 
encourage 1srael to go to the ba rgaining 
table, he said, but he would not pressure it to 
resolνe its interna l po1itics to do so. Regard
ing the location ofthe American Embassy -
a politicallaoo , mine - said he would 

"consider" moνing it ιο Jerusalem from Tel 
Ανίν, adding that "the ρroblems there go far 
beyond where the American Embassy hap
pens ιο be." 

While his wife, Κ.itty, is Jewish, Duk.akis 
asserted thaι he is a member of a Greek Or
thodox congregation. His wife's religion 
would no more influence him regarding 
lsrael, he said, than would his Greek 
heritage in dealing with Cyprus. He spok.e 
briefly, but animatedly, of the "illega l" pa r
tiιion of ιhat island. 

On trade, he again pointed to his 
achievements in Massachusetts, stating that 
America's trade deficits were more the pro
duct of ίιs own economic mistakes than of 

unfair competition from abroad. 
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The Patriarch, the Philoptochos 
and the Greek American Women 

By ALICE SCOURBY, Ph.D. 

The jollowing address was delivered by Dr. ~ lke 
Scourf!y at the Centennial Celebration oj His AI/Holi
ness Patriιuch Athenagoras Ι at the Hilton Hotel in 
Anaheim, Calijornia. The event, hosted by His Grace 
Bishop Anthony, Diocese oj San Francisco, was an ex
trenrely interesting and historic one, culminating in the 
establίshment oj the Orthodox Institute at Berkeley, an 
ajjilitltion with the Graduate Theological U nion, and the 
endowment oj α pernιιιnent Chair in Orthodox studies. 

Ι am grateful and honored to be invited to speak at this Cen
tennial Celebration for His All Holiness, the Ecumenical Paι
ήarch Athenagoras; a man sent by God to unite with renewed 
strength the Greek American community in America; a commu
nity divided by personal antagonisms, political ideologies, parish 
ήvalries and a proprietary sense of local autonomy. 

Only a church leader of the Patriarch 's magnitude, compassion 
and diplomacy could have brought order out of chaos; harmony 
out of discord. The peήod of his tenure as Archbishop was an 
agonizing one; attacked by both lay and clergy alike, he would not 
be detered from his vision of a united Greek Orthodox community; 
a community that would nurture Hellenism and Orthodoxy for 
future generations. His mission was fulfilled: the Archdiocese was 
reorganized, the Holy Cross School of Theology and St. Basil's 
were founded, Greek Schools, Sunday Schools, community ser
vices, churches multiplied and, finally, there was the legal recogni
tion that Orthodoxy shared equal status with that of Protestant, 
Catholic and Jew. lt was one of the greatest events of American 
Orthodoxy; an event that grew out of Athenagoras' eternal belief in 
Pan-Orthodoxy and Christian unity; a belief that culminated in 
lifting the ban of excommunication which had shrouded dialogue 
between the Vatican and the Phanar since the J lth century. 

Α study of Athenagoras' ministry in Corfu, in America, and in 
Constantinople leaves no doubt that philanthropy was the heart of 
his ministry. During his last years he expressed the fear that virtues 
like chaήty and service to the needy would become more difficult 
to sustain in a world where people were being transformed into 
commodities. It was not that he feared modern technology or did 
not see its advantages, but he feared that people were becoming 
spiήtually impoveήshed, a.,.d, therefore, unable to handle the 
consequences of technological change. 

That lήs life was one of great sacήfice imbued with charity and 
love is ίnanifest; to the end 'Όthers"were his primary concern. His 
last will and testament read, .. Property, real and otherwise, Ι do not 
possess." What modest savings he had, gifts and donation from the 
faithful in Ameήca, he willed to the orphans and the girls of poor 
families. 

The beginning of His Holiness' ministry in Ameήca coincided 
with the beginning of the great depression. Το combat human 
misery and help the poor, the elderly and the sick, he launched a 

Dr. Λlice Scourby is α Professor ό/ Socio/ogy and Chairperson 
of the Department of Socio/ogy &. Anthropo/ogy of Long ls/and 
University. 
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major campaign on a national scale - the Philoptochos Society. 
The idea of Philoptochos was brought to America from Asia 
Minor where the cause of philanthropy was advanced by the Greek 
Orthodox people. The first Greek women's group was established 
in 1894 in New York City. Apparently other concerned women's 
groups existed in the city; one called the Sorority of-Ladies tended 
to the needs of immigrants. ln 1902, the first Philoptochos Sister
hood was established in the parish of Holy Trinity Church in New 
York City. In 1931, the various ladies groups were consolidated 
into the National Philoptochos Society, with its primary concern 
being philanthropy. lt has the distinction of being the only phil
anthropic Greek Orthodox organization in the world. Throughout 
this century they have served not only the poor, but in many cases 
continue through church festivals to help their parishes from finan-
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Delegates to the first Conventίon at the National Philoptochos 
Society in Boston, Mass. Oct. 7, 1935 with the then Archbishop 

Athenagorάs. 

ciaι difficuιties. The Archbishop Athenagoras was aιways appre
ciatiνe of their commitment to charitable works. ln an encycιical 
dated J une 17, 1936, he wrote, "the mission promoted by the Phiιo
ptochos in many parishes has accomplished miracιes. With the 
estabιishment of the Ηοιy Cross Theologicaι School, a new page 
has been turned in the history of the Greeks in America and a great 
roιe of the women will be recorded." As, indeed, it has been. 

What His Hoιiness did in ι 93 ι was to bring women within the 
structure of the church; and in so doing, he affirmed their worth. It 
was a revoιutionary moνe for the times. Today, we take Phiιo
ptochos for granted, as part of the churche's tradition, forgetting 
that yesterday's innoνation is today's tradition, and today's inno
νation is tomorrow's tradition. "The Church", the Patriarch Athe
nagoras said, "must not be a static institution." "lt must be the 
body of a ιiving and dynamic Christ." Frόm Corfu, to America, to 
Constantinople, he transformed an aήd tradition into a νital one. 

Philoptochos continues its work; they remain impressiνe fund 
raisers for the Theoιogicaι School, St. Basiι's, the Foster Parenι 
Plaπ; the project Caress (proνide financial aid ιο Cypriot children), 
Homes for the Aged, \he Greek Children's Cardiac Program, they 
responded to the needs of war torn Greece during the second 
World War and to νictims of the earthquakes that plague Greece 
periodically. They are assiduously raising funds for the rebuilding 
of the Phanar, the Center of sacred Eastern Christendom. Philo
ptochos also participates in Church Women United, UNICEF, the 
United Nations, Pan Orthodox Women, and the Council of 
Aging. The list is an impressiνe one. At the same time, Philo
ptochos' concern with social issues, such as diνorce, abortion, and 
drugs haνe become part of their collectiνe agenda. The need ιο 
txtend beyond traditionaι roles did not go unnoticed at the 
National Conνention in Dallas. Α chairperson's report indicated 
the need to assume fuller responsibilities beyond that of fund 
raising. In the case of St. Basil's Academy, it was suggested that 
Philoptochos pιay a more actiνe role in the policy making of the 
Academy by being represented on the St. Basil's Board of 
Directors, This broader role is currently being implemented. ln 
addition, Philoptochos will be represented by a liaison ιο ιhe Arch
diocese Council. 

The major problem confronting Philoptochos at this time is its 
future membership. Where are its future members to come from? 
During the Christmas holidays Ι νisited my Aunt, an 83 year old 
woman, who is now ιargely confined to her apartment. When Ι 
νisited, Ι saw a pιaque on the wal\; a plaque awarded her this past 
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year for fifty years of serνice to Philoptochos. She was so happy to 
have been accorded this recognition. My aunΊ then began to tell me 
about her years with Phiιoptochos; about the Second Worιd War 
and how she never missed a day of serνice . I was poignantιy 
reminded of my dear mother who sewed the aιιar cιoth. They 
represent a whole generation and more ofwomen who did not have 
the advantage of education; a generation whose liνes ·were insep
arabιe from the ιife of the church and its reιated actiνities. Religion 
for them was as naturaι ιο their liνes as ιhe air they breathe, ίι was a 
given in ιife . The)"· were a genre, a type, unique, never again ιο be 
replicated in all their subtιe nuances. We shall cherish them aιways. 

Αι the Nationaι Phiιoptochos Conνention this past summer a 
Committee Membership report noted that, "There are still 
churches without a Philoptochos. Reasons giνen are that the 
parish is too smal\, there is no interest. there are other clubs, etc." 
"Membership," it went on ιο say. "is ιhe ιife-ιine of Phiιoptochos 
- each member shouιd try to enroll at least one member." The 
question is, how to do this? The report continued, "We haνe our 
cake sales, our fashion show luncheons and our teas to introduce 
new members. These functions haνe "seen their day". This is not 
enough to induce young women of today to enroll ... they want to 
see progress." I beΊieve the assessment is a realistic one. ls the 
woman who has serνed Philoptochos for over 50 years becoming 
extinct? 

Since the 1960's, when I first undertook research on the 
reιigious attitudes of third generation Americans of Greek 
Orthodox descent, I thought it wouιd be my last. Howeνer, one 
study led to another, and each time the Greek experience in 
America became more intelligibιe a nd more fascinating. This 
eνening I respectfully submit and share with you some insights 
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gleaned from my most recent study of attitudes held by Greek 
American women on a variety of issues which they were good 
enough to share with me. 

For a number of histoήcal reasons patriarchal pattems took 
shape and were reinforced in Greek Iife. Το be sure, this patriar
chal pattern is not unique to the Greek people; it characteήzes the 
Mediterranean region and agricultural societies in general. Never
theless, being born Greek and female has traditionally placed a 
heavy burden on the family, in terms not only of dowry that had to 
be provided, but of the constant vigilaήce that had to be kept to see 
that women did not bring dishonor to the family. Α woman 's very 
nature had to be protected, which is one of the major reasons for 
her dependence on men. Α man does not req uire such surveillance, 
since he is free from inborn weakness. Το be sure these attitudes 
have attenuated over time, but their residues persist in Greek 
American life. We should bear in mind that the:~e norms no longer 
have legal .validity in Greece. The dowry has been abolished; the 
New Famιly Law has replaced patriarchy with "parental care" 
within the family, allowing both wife and husband to share in the 
responsibilities and decisions regarding their children. 

The persistence of traditional norms over time however is 
reflected in the I 970 census data which shows that S2% of naι'ive 
born men of Greek descent had completed four years of college, 
whereas only 20% of the women did. Before coming here we 
accessed a sample of the Greek population from the 1980 census 
and discovered that Greek women have been bridging that gap, 
although Greek men are five times ahead in terms of post graduate 
degrees. The point Ι wish to make is that education for Greek 
women has taken a dramatic change and will continue to do so. 1t 
follows that their perception of the world, ofthe church, ofthem
selves will also change. It will clearly differ from the world of their 
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mothers and grandmothers. While it does not mean alienation 
from the church, it does mean that they will not conform without 
understanding what it is they are conforming to. 

At the clergy-Laity Congress held in Houston, Texas in 1972, 
His Eminence Arch~ishop Jakovos put the problem succinctly, 
"We of the first and second generations, more or less creatures.of 
tradition, accepted our ethnic and religious individuality and 
identity by inheritance so to speak. We took it for granted. The 
youth of our time, our children not excepted, take nothing for 
granted. They demand explanations for everything_that concerns 
them. Theγare satisfied only when given a logical, theological ana
lysis of their faith." 

Contemporary women will not be drawn to church related 
activities unless they are drawn to the church. Α pattern similar to 
that followed by their foremothers. Study finds that Greek women 
are not allienated from the church per se but they are alienated 
from what they regard as a rather restrictive view and treatment of 
women within the church and the larger Greek community. What 
place, they ask, is there for educated women in the church except 
Philoptochos? They view Philoptochos as a vestige of things past; 
an organization that met past needs, but has no meaning for them. 
They argue that service and humanitarian causes can be fulfilled in 
groups that are not church related. 

What can tradition say to a younger generation ofwomen more 
educated and more involved in the secular world than their 
mothers were? Please do not misunderstand what is being said 
here, we are not talking about bewildered, confused women 
looking for acceptance of ready made guidelines; indeed, as we 
said, it is the very guidelines that they are questioning. 

Perhaps it is time to be explicit in reaffirming the worth of 
women within Orthodoxy; to reaffirm the spiritual oneness and 
equality within the living church of Christ. The experience of 
growing up female and Orthodox is not easy in today's world. 
When a little girl sees her brother serving as an altar boy, 
participating in the liturgical experience of the church, and asks, 
"Why can't 1?", only to be told, "Because he's a boy and you're a 
girl." Well, Greek girls find this demeaning to their self-esteem, it 
tells them that they are not as valued as boys are. 

But is this the whole story of woman's place in the church? Α 
cursory look at the early history of the church reveals that spiritual 
dignity and equality were not inconsistent with christi.an teaching. 
Jndeed, a Christianity which taught that we are all one in Jesus 
Christ made possible associations between men and women which 
would have been regarded as inappropriate by the Judaism ofthe 
time. The gospels record that women followed and served Jesus, 
despite the custom that forbade rabbis from teaching women . 
Jesus allowed women to walk with him, work with him, and learn 
from him. According to an account in John 4:4~26 Jesus broke with 
tradition by speaking to a woman in public. By the well of Jacob, a 
Jewish rabbi initiated such a conνersation. 

We also find that women in the early Christian era acquired 
access to positions of religious leadership which had been denied 
Jewish women. In his letters, Paul speaks of women praying and 
prophesizing along with men; somethingforbidden toJudaism out 
of which Paul came. Paul calls Phoebe, the first Deaconess of the 
Church, a diakonos, clearly indicating that Phoebe enjoyed 
authority in the church. 

The order of deaconesses has a long history in the Eastern 
church from Apostolic times to the 12th century. Women were 
ordained as deaconesses during the Divine Liturgy within the 
sanctuary before the Holy Altar. lt is difficu\t to outline the exact 
historical development of the νarious ways that women served the 
church, but it is clear that they played a very important role in the 
order of the deaconesses. 

While Phoebe is the prototype; the first, there are other peaco
nesses such as St. Macrina, who founded a. monastery in Pontus; 
St. Melania who gave her wealth to the poor, founded a hospice for 
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pilgrims and established a monastery for women; St. Olympia who 
gave her riches to the poor and founded a hospital and a monastery 
in Constantinople. She was often consulted by St. John Chryso
stom on ecclesial matters. St. Xenia was ordained a deacon by 
Patήarch Theophilus and founded a monastery in Alexandria. 
Here is a tradition that is rich and edίfying to the spirit. As co
workers ofthe Apostles, women used thegiftsofGod tospread the 
Christian faith, with fervor, with passion and with manyrdom. 

It is clear that in God's church women have been called not to 
be passive, not subordinate; but resolute and creative, as the Virgin 
Mary was at the Annunciation. The first witness of the Resur
rection who ran to tell the good news were, after all, women. 

Such are the positiνe images and there are many more that 
shine through as beaks of light to guide fruitful dialogιw1ιnd 
mutual understanding. "Dialogue", said His Holiness, "makl!5 
friends and bήngs people closer to God. Monologue brings man 
only to himself and produces selfishness." 

At a conference held ίη Romania on Orthodox Women: 'Γheir 
Ro/e and Participation in ιhe Orthodox Church, the keynote 
speaker, a Professor of Theology of the Graduate lnstitute of 
Ecumenical Studies in Paris, suggested that, "the church's attitude 
towards women often seems to be a compromise between the 
demands of the Gospel requiήng the recognition of equal dignity of 
men and women in the Church, and the inherited weight of(ethnic) 
patήarchal structure." 

The place of woman in the church has been and remaιns a most 
imponant concern; as a mother, as an Orthodox believer, as an 
independent and resourceful woman, her responsibilities today are 
more complex and varied. Her responsibility as a mother remains 
sascred. His Holiness The Patriarch Athenagoras Ι said of his 
mother, "The person who taught us the meaning of religion and 
worship was my mother. Every night when we went to bed she used 
to sing us ecclesiastical chants and tell us about Saint Kosmas." 
Women are our most important resource; a resource we cannoι 
as~ume will always be there, as they were in the first generation 
and, as they are now in the second generation. 

The growth of Philoptochos is contingent on a fuιure 
membership that includes the younger generation of educated and 
enlightened women which, in turn, is contingent on their identίfica
tίon with the church. Of course, this was paramount for our 
mothers in theίr involvement wίth Philoptochos. However. ιhis has 
become complicated by the fact that ethnicίty as our mothers kne'>'· 
ίt has become a less potent force; in addίtion το ιhaι. mixed 
marrίages add to that dimίnishment and, at the same ιime. has 
become pan of the potential membership of Philoptochos. 

One thing. howeνer. remains crystal clear: There can be no 
Greek American Orthodox community without the church. lt is 
the focal poίnt from which Greek Americans have derived a sense 
of communίty and ίdentίty which no institutίon in our secula r 
society has been able to provίde. 

Peter C. Mίhalos 
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Α rrival at Η amilton 
(Wrίtten on the TSS "STELLA SOLARIS") 

By TULA LEWNES 

τhe Sun Une's five-stαrflαgship helped chαse αwαy our blues 
As we sαi/ed from New York hαrbor on our four-dαy mini cruise. 
τhere were mαny ce/ebrαtions αs we embαιked thαι dαy 
Anniversαries αnd birthdαys, αnd July 4th s "hip. hoorαy!" 
The, top-notch entertαinment wαs something ι ο behold 
As we αnxiously αwαited for ιhe evening to unfold. 
Flαmenco by Antonio αnd his superb bαllet 
Bouzouki by Burritαs with 'Όpa" and 'Όie". 

By day we wαιched in αwe the endless sea ahead, 
lts pristine frothy spume kept mounιing to a head. 
Our sαiling hαd been smooth and with a dolphin 's ease, 
But now α change wαs noted in the ocean 's breeze. 

"Capricious Cape, our Scyl/a and Charybdis. 
We knew we'd meeι, buι do remember this! 
We've met before and do not fear 
The turmoil of your seα s gur drear. 
Though wind αnd μ,•αter duel ιο be king 
And seα αnd sky αnd keel go helιer-skelter. 
We wi/1 surmounι ιhe lαughιer of your wαves, 
τhe fαr horizon beckons us ιο .~helter. " 

And αs k'e μ,·αtched the blue expanse, 
Α piece of ιerrα firmα came ro view. 
Emerging from a misιγ hαze αs in α ιrαnce 
Bermudα 's form took shape and we α/1 knew 
Soon αfter μ,·e'd be greeιed by α tender 
Το ιαke us to the harbor αwαiting the big spender. 

The roμ,·s of rαinbow stores were α welcoming surprise, 
Unlike our grαnite grays, refreshed our weαry eyes 
So used to ciry streets wιΊh towers of sιee/ and glαss 
These miniαture structures no scraper cou/d surpass. 
Delightful Jordαn α/monds. sιanding cheek ιο cheek, 
S tocked wiιh mαny treαsures. αnd happiness we seek. 

τhe turquoise seα was trαnquil. ιhe lagoons were crysιαl cleαr, 
τhe pαstel-colored houses imbued us ιvith good cheer. 
They echoed nαture's colors in robin's egg αnd lime 
As they nestled in ιhe hi/ltops in α mαnner so sublime. 
The Royα/ poinciαnαs in orαnge and in red, 
The ubiquitous hibiscus, o/eαnder overhead. 
The honeysuckle s fragrance, the poinseιιias in line, 
The bougαinvil/ea's blossoms αs ιhey c/ambered up each vine. 
Α kα/eidoscope of color: yellow, green, and pink, 
Broughι mαgic to our senses αnd caused our eyes to blink. 
The lilliputαιion seα horse, the chattering cockatoo, 
τhe ι·o/orful flαmingoes αι the Bermudα zoo. 

These were certain highlίghrs shown us of the mαny, mαny sίghts 
τhαt wί/1 always be remembered ιhrough our long, cold wintry nights. 
And now α word of'Ίhαnk you" ιο ιhe Capιain αnd the crew 
Who cαιered to our whims and were seaworthy, too! 
God bless them α// for banquets ιhat we gorged, 
But most of al/, for friendships that we forged. 
And αs I close my verse on this voyage so we/1 spent, 
Α am dreaming of another with a smi/e of content. 

OUR COVER 

Mark Κ. 
Hadjipateras 
New Exhibit of his work 

in New York 

Mark Hadjipateras, the son of Kostas J. 
Hadjipateras, was born in Eng1and in 1953. 
He was brough up in Eng1and and Greece. 
He studied painting at Hammersmith and 
Saint Martins in London, and at Lίverpoo1 
Po1ytechnic in Liνerpool. An ear1ier work of 
Mr. Hadjipateras (1981) appears on our 
coνer. 

For the past fiνe years he has lived and 
worked in New Υ ork where he has pursued 
his art career and has been in about thirty 
exhibitions in uptown and downtown gal
leries. His 1atest was 1ast month at the 
Albert Totah Gallery, 152 Wooster St., 
Ν. Y.C. It was so successful that the exhibί
tion will be reopened from September 8, to 
the end of the month. 

Harry Kambouridis, who reviewed Hadji
pateras's exhibition at the Dracos Art 
Center in Athens last October wrote in the 
Greek daily Τ Α ΝΕΑ: " .. . The se1ective am
bodiment of techniques and subject matter 
from various epochs and sty1es used to 
further ones own particu1ar search ίs just one 
manifestation of postmodern painting; ... 
the strife is toward an iconography that ίs 
oneiric, metaphysical, at times even ήtual
istic. Hadjipateras expresses this, by now, 
internationally recognised mode of painting 
in a characteristic and rather persona1 man
ner. His paintings are masterfully painted 
and are νery convincing." 

In another article, Mary Papakonstan
tinou writes: " ... Mark Hadjipateras is an 
artist who has the tendency to exhaust 
themes which interest him and who allows 
his instict to dictate a process of selection 
whereby he achieves depth in his painted 
images which are rendered with an intense 
plastic quality. With this in mind the artist 
approaches his subject dynamically, with 
emotinal and optical perception and arrives 
at his own νisual solutions. He is ab1e to 
seductively stir and arouse the spectator by 
putting him in touch with contemporary art 
trends through his plentiful knowledge and 
his totally individual style." 

Γράφετε fνα •iλο σας 
crονδρομηtή 

σtήν •ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 
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SOPHIA VARI 
ΑΝ INTERNATIONAL GREEK SCULPTRESS 

U sually artists start their careers with 
hardships. Financial problems. Tough days. 
Sophia V ari had problerns too, but of a dif
ferent nature. She did not struggle for 
survival. She fought for acceptance. Her 
handicap was the opposite of what one 
would imagine. Nobody could believe that a 
beautiful socialite, who grew up in an estate 
with nurses and chambermaids and later on 
was considered by the socίal columnists as 
one of the best dressed women in Europe, 
would take art seriously. It has been a 
tragedy, says Sophia. Ι was working hard 

AUGUST, 1987 

By IRIS LILL YS 

but every time Ι asked an art critic to look at 
my work, Ι would get the same discouraging 
answer - Are you still fooling around with 
your hobby? 

Sophia is the daughter of Petricos Canel
lopoulos, an industrialist and international 
playboy. Her mother, Iliana, was a Hun
garian beauty. Their home was Varkiza. 
Now, to oldtimers Varkiza brings back sad 
memories. It was in this same estate that 
right after the last world war, George 
Papandreou (God rest his soul) signed a pact 
to save Greece from the guerrilas. The estate, 

Sophia Vari with one of her prize-winning pieces. 

situated between Glyfada and Vari, 20 
minutes drive from Athens, had been requi
sitioned by the German occupation army 
and after their departure was the property of 
the Greek Government. Later on, of course, 
it was returned to the owners in a delapi
dated condition. It was in this historical 
house that Sophia, a few years later was 
born. 

At a luncheon last spring, Sophia told me 
her story. She talks beautifully with the 
elegance of speech of a woman of the world. 
Υ es, Ι was lucky to have been born in 
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luxury, surrounded by beauty. Our home 
had lovely grounds that a few diligent gar
deners were trying to bring back to their pre
war superb stage. The growing of the plants 
and the colors of the Ωowers had fascinated 
me sinee Ι was big enough to take my first 
steps in the park. Thinking back I must have 
bcen born with the love of beauty which is 
the center of self expression. As far back as Ι 
can remember, I had the urge to express 
myself. As soon as Ι leamed to read aήd 
write (being European, at a very early age) Ι 
started wήting short stories. They amused 
people around me but did not satisfy me. ln 
music I did not do too well either. Drawing 
and painting was what satisfied me most. I 
guess drawing because of the lines, painting 
by the fascination of color. Then, one day Ι 
started fooling around with clay. That was 
it. The more I worked with it, the more Ι 
liked it. lt had become an ο bsession that 
kept me from anything else. Naturally, my 
school work was catastrophic. Finally, my 
parents had to give in and send me to Paris 
to study art. But in those days it was unheard 
for a "girl of good family" to go to the Beaux 
Arts and mingle with all sorts of people in 
that center of"damnation" as they called it. 
Nevertheless a compromise was reached. Ι 
went to Paris ·sιayed with relatives and 
enrolled at the school of Decorative Arts. Ι 
am ashamed to admit that I was going back 
and forth with ... a chaperon. But this un
dignified procedure did not last· long. Within 
two years Ι was married.The groom, Johnn· 
Bouboulis, grandson of the foremost Greek 
merchant of Marseilles, Zafiropoulos, was 
exactly the match my parents were hoping 
for. They believed that marriage would set 
me down and deliver them of the headaches 
that their one and only child kept bestowing 
(according to them) upon their parental 
responsibilities. Johnny suited me fine. I 
accc:pted to marry him under the condition 
that Ι would work seven hours a day on my 
art. Johnny, a delightful man, the father of 
my daughter, accepted. That marriage after 
a fashion, lasted ten years and since our 
divorce we are the best of friends. Can you 
believe that last fall his mother came from 
Paris to Athens to be at the opening of my 
exhibit? Ι believe it. Ι was there and saw the 
famous Fanny Bouboulis dressed as usual to 
kill, embracin~ her ex daughter-in-law with 
the tenderness of a lifelong friend. 

While in Paris, Sophia went on, I worked 
with several prominent artists. It was not so 
much for the teaching as they were not 
teachers and they believed as Ι do that art 
cannot be taught, but to get in the atmo
sphere of the studio which to me was 
essential to channel my imagination into 
production. And especially to learn the 
details of the technique. lt was at that time 
that leaving painting for good Ι made my 
definite switch to sculpture. I adored it. But 
it is a terribly time consuming art. γ ou see, 
in painting what you need is a canvas or, that 
lacking, a piece of cardboard not to mention 
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plain paper, a few brushes and a variety of 
colors. γ ou are your own boss and off you 
go. In sculpture many things come into play. 
First of all, you have to know third dimen
sion which in modem painting is not neces
sary. You need to know space and volumes. 
Then you create a frame, you have to do the 
casting and carry the whole thing to the 
fondry, and of course, you have to have 
your team of all the technicians that are 
involved in the finished object . .. it is a long 
procedure and very costly. Besides, a bad 
picture, because of the colors that makes it 
attractive, is more acceptable than a bad 
sculpture. And naturally, it takes much 
more time to make a sculpture than a 
painting. Of course, if the painter has an 
elaborate technique it may take some time to 
finish the canvas, but for the most it is a mat
ter ofa few days.lt is bcen said that oneofthe 
foremost painters has finished one of his 
masterpieces in one day!Realistically speak
ing it is a fact that there are many more good 
painters than good sculptors. Υ es, Ι have 
tried painting, not only in my very young 
age, but later on at the Ecole des Beaux Arts. 
(I finally went there when Ι got married and 
independent ... ) but painting did not fulfill 
me. Ι am not a colorist which is an excellent 
gift to have, but you can never learn it, you 
have to be born with it. I was not, snd luckily 
discovered it soon enough and realized that 
sculpture was my thing ... Ι love shapes. 
volumes, spaces, all put together in~o some
thing tangible, something that emanates 
sensuality, something )ΌU can touch and get 
feelings, sensations. I\o~· Jooking back. Ι see 
that my early paintings were sculptures. put 
on paper, of course a little more elaboraτe 
thar. the sketches I no~· do for m)· sculptures. 
Big volumes. exagerated forms. acιually 
sculptures represented b)· design. But 
although I was working constantly nobody 
around me. neither professionals nor 
friends. believed that Ι was serious about it. 
Until one day an art dealer gοι interested 
and had me exhibit in the Woodstock 
Gallery in London. f rom there on Brussels. 
Munich, the Gulbekian Museum in Lisbon, 
Athens. Paris. New York ... Sophia stopped 
for a minute. She gazed into space as if 
seeing things invisible to others. When she 
started talking again. Ι could see that she was 

· following visions ιn her. mind .. . She con
tinued. Her voice had become mellower: 

Meantime, the gift ofheaven fell upon me: 
Ι met Fernando ... Just to refresh some lazy· 
memories, Fernando is the great sculptor 
Botero. Now that Henry Moore of England 
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and Gίacomettί of Italy have moved to the 
upper spheres, Botero the Colombίan is the 
foremost sculptor of the century. Besίdes hίs 
constant exhibits all over the world, more 
than forty books have been wrίtten about 
hίm, the last one publίshed ίn New Υ ork last 
wίnter sells for the appealίng prίce of 
$150.00 . . . 

Ι met hίm fιfteen years ago when he stίll 
was a paίnter, at one ofhίs exhίbits in Paήs. 
At that tίme, Ι too was a paίnter. By a 
peculiar coίncίdence, my work as undevel
oped as it was ίn those days, had a great 
similarity ίn feelίng wίth his, the voluptuous
ness, the round forms that are representa
tίves of his art. Of course, my projectίon was 
not as clear as his, rather it was not to be 
compared, but that was the style that by 
inclination Ι was drawn to. When Ι ran into 
him at the Gallerie Claude Bernard I ήght 
away had an intuition. Ι felt that this would 
be a turning poίnt ίn my life. Ι already was a 
great admirer of his work. As time went by 
my admiration for the artist increased and so 
did my attraction for the man. The result is 
where we are today .. . . 

lt is internationally known that Sophia 
Vari is the life companion of Fernando 
Botero. They live together, work together, 
love together. It is rare to find a couple so 
perfectly suited and any psychologist would 
admit that the evolution of their respective 
work is due to their perfect communion. 

Twelve years later, continues Sophia, he is 
my inspiration, my mentor and my delight
ful companion. ln every respect he is God's 
gift to me. Ι sincerely believe that Ι would 
never have reached this point in my career 
without his influence. Ηίs understanding. 
Ηίs analysis of my thinking. His judgement 
of my judgement. His tremendous know
ledge and his wίllingness and paίnstaking to 
transfer ίt to me. As it has been said repeat
edly, he ίs a fanatίc of professίonalism and 
artistίc culture. Through him and by him Ι 
found the strength for perseverence and the 
uncontrollable will for perfection. He is 
is not my teacher as he does not believe that 
art can be taught nor that an artist must be 
shown how to do his work. The only help 
one can give an artist is to give him the 
impulse of development . .. But my admira
tion for Fernando does not exclude my 
admiration for other artίsts . For ίnstance, Ι 
like the work of Arp and of course Henri 
Moore. Yet Ι don't thίnk that my work has 
been affected directly by any artist. They 
have rather developed my conceptίon of 
sculpture, my broader embrace ofthe idea of 
renditίon. Theίr ίnfluence has helped me to 
get out of myself and see my own work as an 
outsίder, as a viewer would. Unfortunately; 
most artists remain ίn their own shell 
and eίther refuse or are ίncapable to look at 
their work with the unbiased point of view 
that the big masters must have had ίn the 

process of t_heir evolution. That does not 
necessarily make them bad artists, just 
limited. And of course, Ι repeat that culture 
and perseverance is what gives to the artist 
the possibility to produce the best ofhimself, 
his own definite personality. Υ es, talent is 
important, but talent without knowledge 
and willpower can never achieve develop
ment. As knowledge is what stimulates 
imagination, it is indispensable to stimulate 
talent to produce. 

. F or myself, Sophia V ari goes on, it is only 
the last four of five years that Ι have reached 
my proper expression which Ι hope will keep 
on developing as nothing remains static. Ι 
believe ίn the French motto 'Ίf one does not 
advance, one retreats ". I know that the road 
to complete achievement will be hard but my 
desire to achieve is almost physical. Ι sense it 
inside me. Ι realize when I am on the right 
track and what I need is work, study and 
work and study again. That is the only way 
to reach one's perspective--excellence. Art 
is more complex than people think. It re
presents one's innerself, a person's evolu
tion, the stages between the simple human 
being the commonly called "good person" 
who refuses to get out of his or her cocoon to 

--reach higher plans of knowledge and evolu
tion. Art is the expression of the develop
ment of the human being reproduced with 
the strength of imagination. So, the more Ι 
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eνaluate, the more my sculpture becomes 
stronger. 

There is no doubt in anybody's mind, and 
certainly not in the critics view. Every 
exhibit of Sophia's, her first one being in 
1969 and the most recent one this last May in 
Paήs, her sculptures become stronger. 

It is not so much the success that pleases 
me, went on Sophia, as the realization that Ι 
haνe improνed as a hurnan being. Of course, 
Ι always keep in mind that my sculptures 
cannot be to the average person's liking, but 
that is not important to me. Not eνerybody 
has the same feelings and of course, not the 
same taste. Ι believe in elimination, in clear 
plans. Ι don't want to describe an object,just 
to give an idea ofwhat that object has affect
ed my imagination. Ι Iike curves, soft curves 
that evoke sensuality. I am a strong believer 
and so is Botero that if sensuality had 
replaced materialism, feelings would have 
been much more important than money. So 
those feelings are what my personal eνolu
tion puts into my sculptures ... Besides, as 
Picasso once said: "What you have to do 
first of all is choose," so that's what Ι did- Ι 

chose and Ι am very happy with my choice! 
That is, that Ι know that until the end of my 
days Ι shall be. struggling for perfection
alism ... 

With the strong personality of Sophia, 
there cannot be a shadow of a doubt . .. 

Final\y, Ι came in with a down to earth 
question... And where is your home, 
Sophia? 

My homes, you mean. Right now, for Iet's 
say three months, Ι am in New Υ ork where 
Botero has a small apartment, but large 
enough for us to live in and work comfort
ably. In the spring we are usually in Medel
lin, in the mountains of Colombia, where 
Botero and Ι have separate studios so as not 
to be affected from each other's work. (τhis 
lasΓspring Sophia had an exhibit in Bogota 
which Ι understand was a terrific success). 
Later on we spend some time in Paris 
working in our studio Rue du Dragon, in 
Saint Germain-des-Pres. Summer is spent in 

Maximum discounts sp~cializirιg in 
multifamily arιd apartment buildirιg 

wirιdow replacemerιts. 

Pietrasanta, in Toscany next to Carrara 
where we get our marble and where the best 
marble cutters and fondries are to be found. 
In the fall Ι love to go to Greece. 

Do you think that Greece has influenced 
you in your work? Certainly. Ι may adore 
Colombia or consider France my country, 
but Greece Ι have inside me. Ι feel it. Ι breath 
it. Ι don 't even ask myself if Greek art in
fluences me. It is the intangible that Ι carry 
with me. Ι consider myself completely 
Greek. As years go by, Ι feel my roots getting 
stronger, although my work does not \eaνe 
me much time to be in Greece. lt is a country 
of strong extremes which suits me. Extreme 
in beauty, extreme by ugliness. Sadness in 
the music, tragedy in the ancient literature. 
Softness on the seashore, austerity in the 
mountains, people with unique qualities, 

and tremendous defects. Yes, Ι love Greece. 
The myth that used to be Greece and that 
does not exist anymore. Of course, there are 
still the Meteores which Ι believe have 
influenced me more than anything else in my 
life ... The dreamy look of the artist was lost 
in the remembrances of her early years. 

Yes, she is Greek. She eνen chose the 
name of the little town w here she was born as 
her artistic name. Yes, Sophia Vari is proud 
to be an international Greek. Her speech 
proνes it. It is as perfect as if she left the 
country yesterday. 
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The Elytis Chair at Rutgers U niversity 
By Prof. E.L. BOURODIMOS 

Τ~ Jollowlιιι •e rmrιvb by Profnsor E.L. Bowodimos, 
οιι tlw οcασίοιι of Mn. Liιιιlιι Leoιusί οοιιαrt, iιι Cltictιιo, to 
~ tlw Elytύ Cluιίr of PO#!Iry ιιt Rιιtιe-s Urιivnnty: 

Ι would like first of all to thank you for your participation to 
this concert of classical· music tonight in this lovely and beautiful 
hall of Knickerbocker Hotel. Ι must also thank Mrs. Thalia Zane, 
the ccκ:hairman of the Chicago Committee, for her kind remarks 
and praise of our work for the Hellenic Letters at Rutgers, as part 
of the effort in strengthening the Hellenic Language, the Culture, 
and the Greek tradition in the United States of Ameήca. Many 
thanks should go to Mr. Leon Marinakos and Miss Elaine Kol
lintz.as, the ccκ:hairman, and all the members of the committee 
who have worked hard for months to prepare this lovely gathering 
tonight for an hour of classical music by the eminent pianist Mrs. 
Linda Leoussi, to benefit the Elytis Chair of Poetry and Neohel
lenic Studies at Rutgers Uniνersity. On behalf of the Elytis Chair 
Committee and Dr. E.J. Bloustein, President of Rutgers Uniνer
sity, Ι would like along the same vein of gratitude to thank Mr. An
drew Athens, the National Chairman ofthe United HellenicAmer
ican Congress (UHAC) and all UHAC employees and members for 
their help and support. This great organization, UHAC, has made 
lasting and outstanding contributions to our ethnic (and national) 
projects and causes of Hellenism and Christian Orthodoxy in the 
Americas today. 

Last, but certainly not least, Ι would Iike to thank Mrs. Linda 
Leoussi for her courage and enthusiasm in coming here from 
Greece to perform for a worthy cause, that of the Hellenic Letters 
embodied, to a great extent, in the Elytis Chair of Poetry at Rut
gers. Mrs. Leoussi arrived here four days ago after her triumphant 
presence in Brazil, where she performed in Rio de Janeiro, Bra
zilia and Salνador - at the invitation of the Ambassador and the 
Consul General of Greece in Brazil - during the National Inde
pendence Day (March 25) week. 

Let me add, at this juncture, a few facts and remarks on the 
history, the eνolution and mostly the present and ultimate ob
jectiνes of the Elytis Chair at Rutgers, the State U niνersity of New 
Jersey, where Ι am teaching over the last twenty one years 
(followed my graduation from ΜΙτ). 

The Elytis Chair of Poetry and Neohellenic Studies was estab
lished at Rutgers in December, 1979 with my recommendation to 
President Bloustein following the Nobel Prize award in Literature 
f or 1979 ι ο Ο. Elytis, the greatest liνing poet of Greece today. The 
Elytis Chair of Poetry, we try hard to build with your support, is a 
central and essential part of the critical issue of the Hellenism in the 
Americas, namely the great challenge aiιd education for ethnic and 
historical surviνal of Hellenism and Chήstian Orthodoxy in this 
continent. We Greek-Americans Jiνe, work and "dream" in the 
United States of America - our beloνed second country. We, 
Greek-Americans, are encountering every day the strongest assi
milation currents within the American society - the most 
outstanding and colourful pluralistic society in all history. We 
must keep Hellenism high, very high. We must strengthen the 
Hellenic Ethos, against all odds and influences and hold strong to 
the ideals of democracy and justice for all, ideals conceiνed and 
promulgated by the concepts of the Periclean democracy of our 
fatherland Greece of.the Golden age. We must treasure these ideas 
and ideals, the most powerful tools of shaping human character 
and of molding the culture of modern civiliz.ation, accordinιι to a . 
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great scholar· and philosopher of Europe and Harvard, Wamer 
Jaeger. 

Ιn his monumental treatise entitled "Paedeia", Jaeger has 
declared the universality of the Hellenic Spirit of freedom and 
justice and human dignity. Those are t~e supreme ta~ge~, ~he 
Elytis Chair of Poetry and Hellenic Studιes at Rutgers ιs aιmιng 
and serving. 

Your presence tonight in this lovely hall is a clear indication 
and witness of your deep commitment to Hellenism and devotion 
to Chήstian Orthodoxy, the Elytis Chair is pursuing. 

Duήng the last seven years, the Elytis Chair at Rutgers Univer
sity Foundation has accumulated its endowment of over $250,000 
from donations and contήbutions small and l.arge ones - all 
morally equal and equiνalent - from Greeks and Greek-Amer
icans in Greece, USA, Europe and mostly in Ameήca. We need one 
million dollars by 1991 to secure growth of this endowment: it has 
started with zero dollars and with a deep devotion and vision and 
enthusiasm for the idea of Hellenic Letters. WE SHALL DO Ιτ 
with your help. We must hold our national belief, our ethnic 
identity and our Hellenic and Chήstian heritage strong, the most 
gentle of all in the history of the World. 

For that we need to strengthen and broaden the scope of 
teaching the Hellenic Language, the Hellenic Letters, the HeHenic 
Ethos and culture, our great nati~nal treasure and our urge~t 
moral responsibility. We need chaιrs and programs of HeHenιc 
Language and Letters in all colleges and uniνersities in Ameήca 
and Canada - where almost a quarter of the living Hellenism is 
liνing and working and dreaming. 

Without Hellenic Language and Paedeia, without the ethos of 
Christian Orthodoxy and faith, one third of Hellenism, that of dia
spora, will be in danger offatal extinc!ion ~Υ an i~ev~rsible assimi
lation. The ideals of freedom and lιbertιes of JUStιce and peace 
under justice, those of our powerful American Republic, the best, 
the greatest the strongest of all of the modern world. Let us 
remember that the Gettysburg address by Abraham Lincoln of 
about hundred years ago is the outstanding echo of Pericles "Fu
neral Address" ("Epitaphios") of twenty fiνe centuήes ago. These 
are the two historic documents of Democracy, as the institution of 
justice and freedom. And the Periclean "Epitaphjos"wa~ written.in 
the Hellenic language, conceived and molded by Hellenιc Paedeιa, 
ιhe Elytis Chair is trying to support and strengthen. 

Let us then here and now, keep the faith of our fathers and live 
by the faith of the greatest spiritual and moral heritage the world 
has eνer known. The Hellenic and Christian heritage in ή Έλλη
νική Κληρονομιά, ή 'Ελληνική Γλώσσα, ή Έλληνική Παιδεία 
ώς Παιδεία ήθους, Έλευθερίας, ώς φρονήματος δικαιοσύνης, ώς 
μελήματος άρετής. 

HNi4 
ΥΟΡΚΗ 

Στοιχειοθεσiα yιά βιβλfα, 
ιιεριοδικά, 

διαψημιστικά κεfμενα, 
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Η ellen ίι~ Pro_files Β\ ι horη.t\ Srι·IΙO\ 

NICK GALLIS, baskctba11 supcrstar 
from Ncw Jcrscy 1cd thc Grcck Nationa1 
Baskctball Tcam to victory against thc "un
beatab1c" Sovict Union, 103-101, in a dra
matic finalc which snatchcd thc Europcan 
Championship from thc Russians for thc 
first timc in 14 ycars. Gallis is an a1umnus of 
Hcllcnic Collcgc in Boston, and hc is now 
acc1aimcd as Europe's 1cading baslc:etball 
p1aycr for his fabu1ous pcrformance in 
Athcns during the XXV Eurobaskct Gamcs 
recent1y. The Grccks had dcfcatcd Ita1y 90-
78 and Yugoslavia 81-77, before they playcd 
the fina1s against the Soviet champs. Αι the 
cnd of thc rcgu1ar timc thc score was 89-89 
bcfore thcy wcnt into ovcrtimc when Gallis 
and his tcammate Argyris Kamouήs tossed 
thc wίnning baslc:ets. Thc Russians had thc 
advantage in cxpcrtise, hcight and elan but 
they wcrc dcfcatcd in an unprecedentcd 
upset. Gallis scored 48 points. He and his 
teamrnatcs won many financia1 rewards for 
thcir triumph. 

ART ATHENS, radio ta1k show host at 
WCBS, recent1y arrangcd an interview with 
Gov. Mario Cuomo. Aftcrmuchscheminga 
p1ot was dcvc1opcd to snare Cuomo's press 
secretary Martin Steadman. As it turncd out 
both Athcns and Cuomo wound up inter
vicwing a shocked and bewi1dered Stead
man. Athens said, .. We sandbagged him!" 
The who1e thing was a p1oy set up by the 
Govemor to confuse his departing press 
agent. Athens who is an o1d hand at CBS 
was a colleague of llc:e Pappas for many 
ycars before Pappas was dismisscd aftcr 24 
ycars of service as the Washington D.C. 
anchorman. 

WILLIAM BAZIOTES, thc innovative 
artist wa5 honored recent1y at a commemo
rative exhibition of his paintings ce1ebrating 
the 75th anniversary of his birth. Thc Greek
American artist (1912-1963) gained inter
nationa1 acc1aim for his unique suπea1istic 
creations and his biomorphic - abstraction
ist sty1e. During his lifetime he exerted much 
influence on many younger artists who 
cmulated his techniqucs in form and color. 
He was borιi in Pittsburgh, Penn. of Greek 
immigrant parents. 

nM KARSA TOS, a talented quarterback 
playing with the Ohio State University foot
ball team 1ed the Buckeycs to a 10-3 season 
and the Big Ten Championships against 
their arch ήvals Michigan. Karsatos is the 
son of Greek parents and was bom in Ful
lerton, California. He is now on record as 
one of OSU most talented passers . . _ 

PETER GIFTOPOULOS, 1inebacker 
with Penn State University interceptcd Mia
mi quartebaclc: Vinnie Tcstaverde in the 
Fiesta Bowl with only seconds remaining 
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early in the season ... 8oth of these splendid 
ath1etes- Karsatos and Giftopoulos-are 
candidates for the Hellenic Ath1etcs Hall of 
Fame . .. 

ALECKO PAPAMARKOU, interna
tional financier and man-about-the-world · 
recently attended the celebrity studdcd 
"Great Balloon Party". A1eclc:o saved his 
energy for stunts on the ground while many 
socialites and European royalty went aloft in 
thc sky inc1uding the formcr Κ.ing and 
Queen of Rumania and Waltcr Cronkitc. 
Papamarkou has bccn acclaimed as a 
financia1 genius from London to Hong 
Κ.ong by his c1ients and business collcagucs. 
He was born in A1cxandria, Egypt, ofGreelc: 
parcnts. His varicd carccr has rnadc him the 
spolc:esman of thc New γ orlc: jct set and thc 
intcrnationa1 rich and famous. 

EV ΑΝ ΜΕΤ ALIOS, a young tax 
attorncy in Ncw γ orlc: has joincd thc "Sing
ing Lawyers" Law firm in Nassau County. 
This firm sounds like a musica1 mcd1ey of 
sonorous namcs. lt is entitled Κ.upillas, Un
ger, Kupillas & Mctalios. The singcrs arc 
Κ.upillas father and son, who give out with 
barritone 1ike melodics. Thcy offer legal 
advice and Hcllenic harmony all in onc 
paclc:age. 

EUGENE GEORGE, 23, is the youngest 
producer of motion picturcs in Hollywood. 
He is thc associate producer of thc ncw 
movie, "Slaughtcrhouse Rock" produced by 
Arista Films in California. The dircctor of 
the film is DIMITRI LOGOYHEYIS. Therc 
are rnany Hellencs in the movie making 
business inc1uding Niclc: Vanoff, Constan
tine Conte and the evcr lasting Skouras Pic
tures which was founded by Spyros Skouras 

and his sons. 

Dr. MICHAEL KONTOS, has becn 
electcd prcsidcnt of thc 111inois State Dental 
Socicty for 1987-88. Hc is a graduate of 11-
linois Co11egc and has practiced in Mont
gomery, lllinois for many years. Απ emincnt 
medica1 authority he is greatly esteemed by 
his colleagues and c1ients alilc:e. He and his 
wife are thc co-dircctors of thc Apollo ' 
Dance Troupe which performs ethnic Greelc: · 
dances at various festivals and statc fairs, 
thoughout the Chicago area. Κ.ontos is a US 
Navy vcteran and is very active in Hellenic 
and many other community cultural and 
phi1anthropic socictics. His dance cnscmb1e 
has appcarcd in fcstivals in lllinois, lndiana 
and Kansas. 

TIDBJTS: 
PHILIP BORSOS is thc dircctor of a ncw 
movie entitlcd "Bcthunc" now bcing fi1med 
in China starring Donald Sutherland ... 
Dr. BASIL MANDILARAS from Athcns, 
gave an inspiring lccture on "Kazantzalc:is' 
Philosophy of Language" at the Holy Trin
ity Cathedral in New γorlc: ... GEORGE 
MAHARIS is appearing in the play, "Not 
Now, Darling" which is on tour ... TESS 
MALLOS has written six books about 
coolc:ing. Hcr latest publication is entit1ed 
"Fillo Pastry Coolc:boolc:" .. . CHRIS SE
MOS is the County Commissioner in Da1-
las, Texas ... THEODORE METALIOS 
and his wife Mel were honorcd recent1y at 
the annual Ccntury 21 Convcntion in Or
lando, Florida, for their outstanding real 
estate sales achievements ... RENE STRA
TAS of Raleigh, North Carolina, published 
her first novel recently about thc dramatic 
experiences she and her family underwent 
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duήng the Nazi occupation. Her sister in Jaw 
is Theresa Stratas, the opera star . . . JUs
YICE THOMAS DEMAKOS of the Ν. Υ. 
State Supreme Court ruled that there would 
be two trials on the Howard Beach racial 
attack case . .. 

HARRY GLASSANOS of Spήngfield, 
Mass. has wήtten an interesting book of 
short stories entitled, "Death of a Spartan 
and Other Stories" in total 25 stoήes with 
basically Hellenic themes . .. ADAM GIAN
NOPOULOS is the manager of the vener
able "Roseland" Ballroom in Manhattan, 
the home of the legendary Big Bands of 
yesteryear ... Prof. MINOS SA VV AS of 
the English department at San Diego State 
University has been awarded a grant from 
the National Endowment for the Human
ities. .. NICHOLAS RETSINAS, 40, of 
Providence, R.I. , is the new executive di
rector of the Rhode lsland Housing and 
Mortgage Finance Corporation . .. MARK 
TRABULUS is the executive producer of 
the new movie "Summer School" starήng 
Mark Harmon. .. THEODORE VENE
TOULIS, is the publisher of San Fran
cisco's "The Magazine". He is a former poli
tician and publisher of four newspapers in 
Maryland .. . JAMES ARGEROS is the 
president of the Harvard Cooperatίve So
ciety whose sales topped $60 million last 
year . . . NICHOLAS MINADAKIS has 
been chosen as the recipient of the Chelsea 
Rota;y Club, ''1987 Man of the Year" in 
Boston . .. JAMES JEREMIAS wrote the 
screenplay for the new film, "The Lost Boys" 
just released by Warner Brothers . . . PETER 
ΚΑ TSOULAS has been named director of 
marketing for Scientific Systems Services in 
Melbourne, Florida . .. JOHN TSOUCA
LAS of Philadelphia who heads a financial 
corporation has been re-elected to the Co
Jumbia Alumni Association Board . . . 
BASIL POLEDOURIS composed the 

music for the new movie, "RoboCop"which 
is about a mechanical policeman, this future 
law enforcem~nt'm KIMON ZACHOS has 
been named to the Board of Directors of the 
Hitchiner Manufactuήng Company in Mil
ford, Ν.Η .... NICOS MOUYIARIS has 
been appointed to the Board of Directors at 
the Atlantic Bank in Manhattan ... FOYINI 
GA VRIELIDIS has been chosen as the 
branch manager for the Newworld Bank's 
Back Bay office in Boston ... ILIAS KE
MENTZIDES, who was born in Kuban, 
Russia, has gained much recognition lately 
for his songs and music. He is a master of the 
Pontic lyra, an ancient musical instrument .. 
JOHN SCOLINOS, 69, is the rugged coach 
of Cal Poly Pomona baseball team in Los 
Angeles. . . THEODORE LEONSIS, the 
founder and president of the Redgate Com
munications Corp. in Vero Beach, Calif., 
has wήtten a new book, "The Dynamos" ... 
ARTHUR KOUMANTZELIS was honor
ed recently with the Distinguished Alumni 
Award from his alma mater, Bentley Coi
Jege at Waltham, Mass ... . Dr. LEFYEN 
STA VRIANOS eminent historian at North
westem University received an honorary 
degree of Doctor of Hurnanitίes at Clark 
University, Worcester, Mass . ... ARTHUR 
PAPPATHANASI has been named 
director of the new Shore Bank in Lynn, 
Mass.. .. NICHOLAS THEODOROU is 
serving as the deputy governor of South 
Carolina . .. HELLENES ΙΝ ΤΗΕ HIMA
LA Υ AS... Three intrepid Greek alpinists 
climbed the 22,349 foot summit of Ama 
Dablum in Nepal, the first Himalayan tή
umph this season . . . They were Mikhalis 
Tsouklas, 32, Constantine Manalis, 28, and 
Christos Lambr1s, 26. Three adventurous 
Hellenes walking in the footsteps of Alexan
der the Great who reached the Himalayas 
some 23 centuries ago . . . 
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Greek fιmilies that demonstrate thtSt 
ntrds. 

We hope Υ ου willalso hrlp. by mιkinιa 
ιiΩ to Τtι. Grttk Children's Fund. Your 
§Uppon will tnsυre thr continuity of this 
strνict . Plrase fill tht form Mlow alonι 
with your tax-deductiblt contribution. 

Pltast make your rhtclι payable to: 

--- ---I I 
Ι The Greek Children's Fund I 
I Mtmorίal Sloan-Kttttrίnι I 
I Canctr Ctnttr I 
I 1275 Υ ork Α νtnut 
~ Ntw York, Ν . Υ. IOQ:ZI 

I 
I I wanι ιο hclp Encloscd ι s m~· con-
1 tributio n : 

: DS50 
I DS500 

οsιοο os2so 
οsι .οοο Oιhcr 

I Namc . .... ..... .. ...... .. .. .. ... . 

I 1 Addrιss ... . . . .. .... . ..... . . . . . .... . 

I I City ... ..... ............ . ........ .. 

I Sιatc Ζιρ CΌdc 
ι ______ ...... ______ _ 
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Περί ύδάτωv-ήρέμωv καί ταραγμένων 

τί fίτανε πόλι αύτό; ΟΙ όθηναίκές 
διακηρύξεις περf αήρέμων» ύδότων 
στίς σχέσεις μέ τήν 'Αμερική, άνε
στόλησαν στό ξαφνικό, τόν 
περασμένο μηνα, άπό μιόν εκρηξη 
όργης πού ξεσήκωσε πελώρια κύ
ματα." Ηταν τέτοια ή έλληνική όργή, 
πού lδωσε τήν έντύπωση δη δλα ... 
τελείωσαν μεταξύ τών δύο χωρών. 
Μόνο ή τυπική πράξη της κηρύξεως 
πολέμου έναντΙ ον της «Μητρόπολης 
τοϋ Καπιταλισμοϋιι όπέμενε . .. 
Προκάλεσε πολύ ζωηρές έντυπώ

σεις ή έλληνική όργή. Ώδήγησε δι
πλωματικούς καί πολιτικούς παρα
τηρητός στό συμπέρασμα δτι ή • Ελ
λάς προσχωρούσε, ι'ίδη, καί τυπικώς 
στό στρατόπεδο τοϋ «ίιπαρκτοϋ σο
σιαλισμού»- βλέπε άναδημοσιευο
μένη όνταπόκριση τών Ν.Υ. Iimes 
στό άγγλικό τμi'jμα τοϋ περιοδικοϋ . 
Καί ϋστερα πόλι, στά ξαφνικά, εγινε 
γαλήνη καί ο! σχέσεις μεταξύ τών 
δύο χωρών βουτήχτηκαν σέ κουβά 
μέ μέλι ... 
Στό μεταξύ, Εγινε περισσότερη ζη

μιά στό κϋρος καί στό διεθνές γόη
τρο όχι τη χώρας πού δίνει τό 450 
εκατομμύρια δολλόρια τό, χρόνο, 
άλλά έκείνης πού τό εΙσπράττει άξι
οϋσα δτι ό προσφέρων τήν βοήθεια 
εlναι ύιrοχρεωμένος νά τηρη τήν ό
ναλογία 7 πρός 10 - μέ τό θέμα 
άσχολείται σέ δλλες σελίδες, ό συ
νεργάτης μας στρατηγός έ.ά. Περι-

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 

κλης Παπαθανασίου. 

'Από δσα διαβόσαμε, ή φουρτού
να ξέσπασε δταν σέ κλειστή ύπηρε
σιακή συνομιλία, ό πρέσβυς κ. Κηλυ 
άνέφερε στόν ύπουργό 'Εξωτερικών 
κ. Παπούλια πληροφορίες σχετικό 
μέ διαπραγματεύσεις 'Ελλήνων ά
ξιωματούχων μέ τήν όργόνωση τοϋ 
'Αμπού Νιντάλ. 'Η έλληνική Κυβέρ
νηση θύμωσε, χωρίς δμως νά έπι
τρέψη τό ίδιο καί στόν έλληνικό 
λαό, άφοϋ δέν τοϋ έξήγησε έπισή
μως ποϋ όφείλεται ή όργισμένη 
δήλωση δτι θά κλείσουν οΙ βάσεις δν 
δέν ζητοϋσε δημόσια συγγνώμην ή 
'Αμερική , ή όποία έπίσης δέν έξή
γησε τί ήταν αύτό πού έξώργισε 
τόσο τήν 'Αθήνα. Μέχρι πού lφθα~ 
σε στήν 'Αθήνα γράμμα άπό εναν 
ύφυπουργό πού «έκρίθη Ικανοποι
ητικό>> καί ή παρεξήγηση fίρθη! 'Αλ
λά ή ·Αμερική, μέ τό γράμμα αύτό, 
ούτε συγγνώμη ζητδ, οuτε άποσύ
ρει τά όνακοινωθέντα στόν κ. Πα
πούλια - βλέπε σχετική άνταπό
κριση στίς όγγλικές σελίδες. 

* * * 
Στό μεταξύ, τί έπετεύχθη μέ δλον 

αύτόν τόν θόρυβο; 'Η εΙδησεογρα
φία πού lφερε τόν Πρωθυπουργό κ. 
Α. Παπανδρέου συνεπi'j πρός μιό 
πολιτική όνατολικοϋ προσανατολι
σμού, άπομακρύνσεως_ όπό τήν Δύ
ση, τόν -. Αμπού Νιντάλ μπαινοβγαί-

νοντα στήν ' Ελλάδα, άγοράζοντα 
δ ιαμερίσματα κοντό στό άεροδρό
μιο καί διατηρούντα γραφείο στό 
κέντρο τών 'Αθηνών, τήν έλληνική 
Κυβέρνηση διαπραγματευομένη 
(μόνο γιό τόν έαυτό της) γιά τήν ά
ποτροπή τρομοκρατικών ένεργειών 
στό έλληνικό εδαφος, δημιούργησε 
δυσμενέστατες έντυπώσεις στήν ά
μερι κανική καί παγκόσμια Κοινή 
Γνώμη. Καί στό Κογκρέσσο,δπωςεJ
ναι σέ θέση νά γνωρίζη ή ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ. Μέλη καί τών δύο Νομοθε
τικών Σωμάτων πού εJναι <<έκτεθει
μένα» μέ τήν ίιποστήριξη τών έλλη
νικών θέσεων, αΙσθάνοντα ι έξαν
τλούμενα τό περιθώρια πού τούς 
έπέτρεπαν μέχρι τώρα τήν ίιποστή
ριξη αύτή. 

'Η 'Ομογένει~ τi'jς ' Αμερικi'jς πα
ρακολουθεί μέ άνησυχfες τίς έξελί
ξεις αύτές, δπως καί κάθε δήλωση, ι'ί 
ένέργεια πού βλάπτει τίς σχέσεις 
'Ελλάδος - 'Αμερικflς. Καί περιμένει 
ιι:οf άιrό τά δύο μέρη μεγαλύτερη 
προσοχή. Καί χειρισμούς πού δέν 
έκθέτουν τήν φιλία καί τήν 
συμμαχία τους καί δέν δημιουρ
γοϋν εκατέρωθεν ψυχώσεις πού ά
πομακρύνουν τήν μ ιό άπό τήν δλλη 
άντί νά τίς φέρουν πιό κοντό ... Διότι 
πότε μέ τό ήρεμα καί πότε μέ τό 
φουρτουνιασμένα νερά, ίιπάρχει 
πάντοτε ό κίνδυνος νά ... τά κάμουν 
θάλασσα ... 

τηλεγράφημα tχείνο: 

Μ Ε τ~ν ε~καιρία ~ι'jς ~πετεiου τι'jς ε/σβολι'jς των Τούρκων στην Κυπρο και του πραξικοπήματος τών παρανοϊκών 
χουντικών έναντίον τοϋ Μακαρίου, tγράφησαν καί πάλι καί 
έλέχθησαν διάφορο γιά τόν ρόλο τής 'Αμερικής καΙ του τότε 
ύπουργου . Εξωτερικών κ. Κίσσινγκερ. ΟΙ άρεσκόμενοι νά 
έπιρρίπτουν στήν ·Αμερική όλες τΙς εύθυνες γιά δ, τι κακό 
συμβαίνει στήν 'Ελλάδα, δέν tνvοοϋν νά λάβουν ύπ' δψη 
ώρισμtνα έιήαημο στοιχεΙα πού άποδεικνύουν πέραν πάσης 
άμφι{3ολίας ότι τό πραξικόπημα κατά του Μακαρίου ~ταν 
έλληνικής tμnvεύσεως καί κατασκευής. WΕνα περίπου μήνα 
πρΙν τό πραξικόπημα, στΙς 29 ·Ιουνίου 1974, ό τότε 'Αμερικα
νός πρέσβυς στήν 'Ελλάδα, Μα{3ε τηλεγράφημα συντεταγ
μένο κατ· tντολήν τοϋ Κίσσινγκερ μt όδηγίες νά προειδο
ποιήση τόν δικτάτορα 'Ιωανvίδη tναντlον κάθε άπόπειρας 
άνατροπής τοϋ Μακαρίου. 'λνεφtρετο μεταξύ 6λλων στό 

· cΣυμμεριζόμεθα τήν, άνησuχkι • Αθην6Jν καf Λευκω
σkις (σημ. έννοεί τfς άμερικανικές διπλωματικές ύιιηρε
σfες στήν 'Αθήνα καf τήν Λευκωσfα) σχετικά μέ τήν σο
βαρότητα τών σχέσεων τfiς έλληνικfiς κυβερνήσεως καi 
τήν κυβέρνηση τfiς Κύnρου. 'Από διά~ρες nλη~
ριακές άνα4Η>ρές nροκύnτει 4'0νερά δτι ό 'Ιωαννiδης με
λετδ σοβαρά τήν άνατροnή τοϋ Μακαρiου ( ••• ).Κατά τήν 
yνώμη μας κάθε ιιροσnάθεια άnομακρύνσεως τοϋ Μα
καρfου διό της βiας έμnερικλεkι άιιαράδεκτους κινδύ
νους δημιουρyiας χαώδους καταστάσεως, ή όnοkι τελι
κά θά ιιροκαλέση έλληνοτουρκική σύyκρουση•. 

Τό τηλεγράφημα αύτό βρίσκεται μεταξύ τών στοιχείων 
πού ε1χε συγκεντρώσει ή 'Επιτροπή Pike τού Κογκρtσσου καf 
καλά θά ήταν νά κάμουν τόν σχετικό ιι;όπο όσοι πραγματικά 
έvδιαφtρονται γιά τήν (στορική άλήθεια. 'Αλλά γιά τό έπι-

14 .. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



κείμενο πραξικόπημα, εΤχε προσωπικώς εΙδοποιήσει τόν Μα
κάριο ό τότε πρέσβυς τών ΗΠΑ στήν Λευκωσlα Νταίηβις, ό 
όποίος έδολοφονήθη εύθύς μετά τό πραξικόπημα. Τούς ί
διους παραπέμπομε στό νέο βιβλίο τριών 'Ελλήνων πρέσβε
ων πού έζησαν τό Κυπριακό- στίς tλληνικές μας σελίδες. 

ΤΟ TOYPKIKO ΘΡΑΣΟΣ 

Δ ΕΝ έχει, πράγματι, δρια τό τουρκικό θράσος! Μέ τήν εύ. καιρfα τής 13ης έπετεlου τής εΙσβολής στήν Κύπρο, οΙ 
τουρκικές όργανώσεις στήν 'Αμερική (οΙ όιιοlες στεyά(ον
ται στό ο"iικημα τl'\ς τουρικιικl'\ς άντmροσwιιεfας στόν ΟΗΕ), 
δημοσίευσαν στόν άμερικανικό Τύπο κείμενο στό όπο1ο μέ 
χονδροειδέστατα ψεύδη έπιχειρείται νά παρουσιασθή ή εΙσ
βολή σάν «έπιχεfρηση διασώσεως» τοΟ τουρκικοΟ πληθυ
σμοΟ καf σάν δικαfωμα τής Τουρκfας σάν έγγυητρfας δυνά
μεως. Δέν θά έπιχειρήσωμε άντίκρουση τών ψευδών καf τής 
δλης κακοπιστfας τών Τούρκων. Θά περιορισθοΟμε μόνο 
στήν άποδιδόμενη στόν Σαμψών δήλωση, κατά τΙς ήμέρες 
τής προεδρίας του- ύποτίθεται- δτι: «Θά έπιτεθούμε κατά 
τών Τουρκοκυπρlων στά ξαφνικά, σ' δλα τά σημεία τοΟ 
νησιοΟ, γιά νά τούς έξοντώσουμε μιά καί καλή». 

Εlναι ή πρώτη φορά πού άκούσαμε τέτοια δήλωση καΙ 
δέν μποροΟμε νά τήν δεχθούμε σάν άληθινή. Τήν χρησιμο
ποιούν δμως ol Τούρκοι στήν προσπάθειά τους νά μεταβά
λουν τήν εΙσβολή σέ «έπιχείρηση εΙρήνης» καί σωτηρfας/ ΚαΙ, 
βεβαlως, δέν άvαφέρουν τίποτε στήν άνακοίνωσή τους γιά 
τίς χιλιάδες νεκρούς, τούς βιασμούς, τούς πρόσφυγες καΙ 
τούς άγvοουμένους. Γιά νά εlναι, έτσι, συνεπείς μέ τήν Ιστο
ρία τους καί τόν πολιτισμό τους ... 

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ 

ΣΤΗΝ προαναφερθείσα άνακοίνωση τών Τούρκων γίνεται 
μιά άκόμη προσπάθεια: Νά παρουσιασθούν ώς έπιθυ

μούvτες τήv tπίλυση τού Κυπριακού. Καί γιά νά πείσουν γι ' 
αύτό τήν άμερικανική Κοινή Γνώμη, διακηρύσσουν δτι ένώ 
tκείνοι άποδέχονται τό διαπραγματευτικό πλαlσιο τού Γε
νικού Γραμματέα τού ΟΗΕ, ol 'Ελληνοαμερικανοί τό άπορ
ρίπτουv καί εlναι ol τελευταίοι πού άπουσιάζουν άπό τήν 
τράπεζα τών διαπραγματεύσεων. 

·Η διακοπή τών διαπραγματεύσεων ε1ναι γεγονός δ τι 
άφήνει tκτεθειμένη τήν Κυπριακή Κυβέρνηση, παρά τό γε
γονός δτι έπί σειράν έτών έκείνη έπεδίωκε διαπραγματεύ-

Restaurant - Cateήng - Lounge 

CΛTERING • LUNCHEONS • DINNERS 
For BwiMss or Priναte Pιutia from JO ι ο 200 Guesu. 
For Weddinzs or Btιιιquets from JO ιο 175 Guesu. 

Γιά δ~ς τΙς dτομιιdς καΙ αvλλογιιdς 
ιcοινωνιιctς tκδηλιίκιεις σας στ6 Ν. τcιικnο 

τιι. (181) 2ΙΜ228, (181) 28-5531 
1200 NORTH λ VB., EUZABE111, NJ. 07202 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1987 

σεις καί έχει κάμει πολλές ύποχωρήσεις γιά νά tπιτύχη λύση 
τού προβλήματος. Ούτε καί θά βοηθήση τήν 'Ελληνοκυπpι
ακή ύπόθεση ή νέα πολιτική τής Κυβερνήσεως Κυπριανου, ή 
όποΙα άρνείται συνομιλίες πρίν τήν άποχώρηση τών τουρ
κικών στρατευμάτων . .. 

ΝΕΑ AMEPIKANIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 

Σ τtΣ tλληνικές μας σελiδες ό άναγvώστης θά βρή lνα ένδιαφέρον (lρθρο γιά τήν καταγραφή δλων τών άρχαfων 
έλληνικών λέξεων. Πρόκειται γιά l:να πραγματικά 
κολοσσιαίο έργο, πού 6ρχισε τό 1972 στό Πανεπιστήμιο τής 
Καλιφορνfας άπό μιά 'Αμερικανfδα καθηγήτρια καf στοfχισε 
άρκετά tκατομμύρια δολλάρια. Τό έργο θά δωρηθή στήν 
'Ελλάδα, σάν μιά άκόμη tκδήλωση εύγvωμοσύνης γιά τά .. . 
εύγενή αΙσθήματα πολλών 'Ελλήνων πρός τήν 'Αμερική, ή 
όποία έξακολουθεί νά προσφέρη δ χι μόνο στρατιωτική βοή
θεια, άλλά καί νά βοηθά τήν οlκονομlα τής 'Ελλάδος μέ 
πολλούς τρόπους. 'Ακόμη καΙ αύτή ή άποθησαύριση τής 
άρχαίας ·Ελληνικής, άπό 'Αμερικανούς tπιστήμονες καί μέ 
άμερικανικές χρηματικές εΙσφορές έγινε. Σέ πολλά άμερι
κανικά Πανεπιστήμια λειτουργούν καί δημιουργοΟνται νέες 
lδρες διδασκαλίας τής tλληνικflς γλώσσης ένώ εΤναι άμt
τρητα τά βιβλία πού tκδfδονται άπό πολλά Πανεπιστήμια μέ 
έργα άρχαίων ·Ελλήνων συγγραφέων καί μελέτες γιά τά 'Ελ
ληνικά Γράμματα, τίς τέχνες καΙ τήv ' Ιστορlα. Καλό εΤναι. 
tπίσης νά μ ή λήσμονοϋμε δτι άμερικαvικά άρχαιολογικά και 
6λλα Ιδρύματα δαπάνησαν πολλά tκατομμύρια δολλάρια 
γιά άνασκαφές στήν 'Ελλάδα καΙ δτι Άμερικανοl άρχαιολό-

EVERY SUNDAY 

"GREEK MUSIC" 
ΟΡΕΝ WED. - SAT. 

DISCO MUSIC 
Doors Open 9:00 Ρ.Μ . 

SIL VER SCREEN 
34-48 Stc:inway Strc:c:t, L.I.C. 

τ c:t. (718) 786-8680 

rX ') · 
ΙΑΤ" 

' ----
ARC 

WORLDWIDE TRA VEL SERVICE 
Κρουαζιέρες, άεροπορικά είσιτήρια, 

ξενοδοχεία στό Μεξικό, Χαβάη, 
Καραϊβική 

ΕΠΙΣΚΕΦθΕΠΕ ΜΑΣ"Η ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΊΈ ΜΛΣ 

46-02 Broadway, Astorίa, Ν.Υ. ι ι ιΟ3 
Τηλ. (7 ι 8) 728-7976, 728-7700 

Toll Free I (800) 23 ι -2440 



γοι tνετόπισσν κσf έφεραν στήν tπιφάνεισ τούς περισσότε
ρους θησαυρούς του άρχσίου έλληνικού πολιτισμού. 

Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΓΛΏΣΣΑ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ 

Μ /Α πού γίνεται λόγος γιά τήν άθόνστη γλώσσα μας, θ6 ήταν παράλειψη νά μήν tκφράσουμε τήν Ικανοποίησή 
μας γιά τήν άπόφαση τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως νά 
tπαναφέρη τό μάθημα τών άρχαίων 'Ελληνικών στά Γυμνά
σια. Πρόκειται γιά μιά πολύ καθυστερημένη, άλλά εύπρό
σδεκτη tνέργεια. 'Ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Γ. Ράλλης, ό 
όποίος ώς ύπουργός Παιδείας ε1χε καταργήσει τό μάθημα 
τών άρχαfων έλληνικών, παραδέχθηκε μετά τήν άπόφσση 
αύτή, δτι ήταν λάθος του ή άφσfρεση τών κειμένων τών άρ
χαfων συγγραφέων άπό τά βιβλία μέ τίς μεταφράσεις τών 
έργων τους στήν νεοελληνική. Κσί βε{3αfως, ήταν λάθος. 
Λάθος πολύ σο{3σρ6. ~Οπως λάθος ε1ναι κσf ή καθιέρωση 
του μονοτονικού συστήματος, τό όποίο έίμεθα βέβαιοι δτι 
κάποτε θ6 κσταργηθή διότι άnεδεfχθη δτι συμ{3άλλει στήν 
ήμιμάθεισ τών μαθητών κσί τών σπουδαστών κσί tπιτεfνει 
τήν γενική σύγχυση - πνευματική, Ιδεολογική κaf πολιτική -
στήν όποία tχει βυθισθεί ή 'Ελλάς τά τελευταία χρόνια. 

Τό μονοτονικό tχει, Ιjδη, tπικρατήσει στήν 'Ελλάδα. Τό 
άκολουθοuν δλες σχεδόν οΙ άθηνσίκές tφημερίδες κaf δλα 
σχεδόν τά περιοδικά - δυό λαμπρές tξαιρέσεις εΤνσι ή «'Ε
στfαιι κaf τό περιοδικό «Πολιτικά Θέμστσιι. Κσf τό μονοτο
νικό σύστημα άκολουθείται στά έγγραφα τών δημοσίων 
ύπηρεσιών στή_ν 'Ελλάδα, τά όποία, tπί πλέον, ε1νσι συντε
ταγμένα σέ χυδαία μαλιαρή ... 

uΟπως κσί 6λλοτε γράψαμε, ό άπόδημος 'Ελληνισμός tχει 
χρέος tθνικό νά διστηρήση τήν γλώσσα μας μaζf μέ τά 6λλσ 
τιμαλφή τής φυλής κσf. τού w Εθνους, δπως μδς παρεδόθησαν 
άπό τούς προγόνους μας. Kaf νά μή υΙοθετήσουμε τό βάρ
βαρο μονοτονικό, ούτε τήν χυδαιότητα τής νεοδημοτικής 
Κσί ε1ναι εύτύχημσ τό δτι ή 'Αρχιεπισκοπή άκολουθεί τήν 
παραδοσιακή γραφή, παρά τό γεγονός δτι διδακτικά βιβλία 
μέ τό μονοτονικό tχουν εΙσαχθεί σέ πολλά άπογευματινά 
σχολεία. 'Όσο κι· 6ν ε1νσι πιό εύκολη γιά τά παιδιά μας ή tκ
μάθηση τής' Ελληνικής χωρίς τόν τονισμό κaf τά πνεύματα, ή 
Διεύθυνση Παιδεfας τής 'Αρχιεπισκοπής, κσί οΙ διδάσκοντες 
στά άπογευματινά μας σχολεία, δέν πρέπει νά λησμονούν 
δτι πολλοί όμογενείς μεταξύ τών όποίων Ιερείς μας γεννη-

~_1_.:.: . - "Οπου τό ΝΑΙ εlναι ΝΑΙ 
J AR ----------9 s καί τδ οχι εlναι οχι 
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Ταξίδια οiιcονομιιcά μέ groups, charters • 
Προσκλήσεις συγγενών, έπισιcεπτών, φοιτη
τών, νομιμοποιήσεις • 'Επίσημα πληρεξούσια 
συμβόλαια άyοραπωλησιών, δωρεών • Μετα
φράσεις πιστοποιητικών ιcαί παντός έγγράφου 

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

'Ιδιοκτήτης ΝΙΚ ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ι\ΟΣ 

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

θέντες στήν 'Αμερική, όμιλούν κσί γράφουν τήν 'Ελληνική 
καλύτερα άπό τούς περισσότερους -Ελληνες τής Μητροπό
λεως, άκριβώς διότι tδιδάχθησσν στήν ·Αμερική τήν 
γλώσσα μας σωστά, μέ τήν παραδοσιακή γραφή, τό συντα
κτικό κσί τήν όρθογρσφίσ. Τήν παραδοσιακή γραφή συνε
χfζει, tν άντιθέσει πρός τήν ιιΠρωϊνή», καf ό «·Εθνικός Κήρυξ» 
τής Νέας 'Υόρκης. 'Ελπίζομε νά διατηρηθή αύτή ή άντfστα
ση πρός τόν πειρασμό τής άπογυμνώσεως τής γλώσσης μας 
άπό τά χαρακτηριστικά της tκείνα στοιχεία πού προσδιο
ρίζουν τήν tvνοιολογίσ τών λέξεων καί εΤνσι άπσρσίτητσ γιά 
τήν όρθή διατύπωση τών στοχασμών καί τών Ιδεών. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Η 13η tπέτειος τής τουρκικής κατοχής στήν Κύπρο σημειώθηκε tφέτος μέ μιά φοιτητική πορεία πού ώργάνωσε ό 
«Παγκύπριος» σέ συνεργασfα μέ τήν Κυπριακή 
'Ομοσπονδία, τήν 'Ομοσπονδία 'Ελληνοαμερικανικών Σω
ματεfων Νέας ' Υόρκης κσί 6λλες όργανώσεις κσf μέ μιά συγ
κέντρωση διαμαρτυρίας στήν Ούάσιγκτων. 'Η συμμετοχή 
στήν πορεία ήταν πολύ μικρή, δυστυχώς, ένώ στήν συγκέν
τρωση θά μπορούσαν νά έδιναν τό παρών πολλοf περισσό
τεροι όμογενείς άπό τούς 5.000 τούς όποίους ύπολόγισε ή 
ιιΠρωϊνή», τούς 4.000 κατά τόν «·Εθνικό Κήρυκα» κσί τούς 
κατά πολύ λιγώτερους, σύμφωνα μέ tκτιμήσεις άντικειμε
νικών παρατηρητών. 'Ορθό σημειώθηκε δτι ήταν ή μεγα
λύτερη μετά τό 1978 όμογενειακή συγκέντρωση γιά τό Κυ
πριακό, άλλά γι ' αύτό δέν δικαιούνται νά αlσθάνωνται ύπε
ρήφσνοι ol όpγσνωτές. Κάτι δμως έπρεπε νά γίνη κσί άξίζουν 
συγχαρητήρια στούς πολύ όλίγους πού tργάστηκαν γιά τήν 
όργάνωση τών έκδηλώσεων καθώς κσf σέ έκείνους τούς 
όμοΎενείς, ol όποίοι μέ τήν μετάβασή τους στήν Ούάσιγ
κτων, άπό τι'jν Νέα 'Υόρκη καί6λλες πόλεις τών Άνστ~λικών 
Πολιτειών, ϋψωσαν φωνή διαμαρτυρίας στήν πρωτευουσσ 
κσί διεδήλωσαν τήν άνησυχία τους γιά τήν συνεχιζόμενη πα
ρουσία τών βαρβάρων στρατευμάτων τού Άττfλα στά δγια 
έλληνοκυnρισκά χώματα. 

~ Merήll Lyncb 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith lnc. 

165 Broadway, 20th Floor 
New York, New York 10080 

212-637-7636 

Stamatis Κ. Tzemis 
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PLANNING, INSURANCE AND ANNUiτiES, 
CREDiτ AND FINANCIAL MANAGEMENT, 
OVERALL PLANNING OF FINANCIAL AF
FAIRS- to perform in-depth financial profiling and 
then recommend investments that will meet your 
specific personal or-individual business needs. 
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eH πλάνη του 7 πρός ΙΌ , , , , 
με τις παρενεργειες της 

ToiJ στρατηγοίJ έ.ά. ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Πολλά έγράφησαν καί έλέχθησαν, άκόμη καί τελευταία, γιά 
τήν άναλογία 7 πρός I Ο. Εlναι καιρός πλέον νά άντιληφθοϋμε τήν 
σκληρή πραγματικότητα τοϋ προβλήματος. Φαίνεται δτι μέσα 
άπό τήν συνεχfj προπαγάνδα, ή συνείδηση τοϋ · Ελληνικοϋ Λαοϋ 
άγκυλώθηκε στήν μαγική συνταγή τοϋ 7 πρός 10, λές καί αύτό 
ε!ναι τό πάν στίς 'Ελληνοαμερικανικές σχέσεις. WΕτσι, δέν 
άσχολούμεθα μέ τόσαΊ'iλλα είδη βοηθείας, καθώς καί μέ τά αϊτια, 
τίς άφορμές καί κυρίως τίς παρενέργειες πού δημιουργεί ή σχέση 
αύτή. ·Η σκέψη πού άνατρέπει ήδη τήv δλη συλλογιστική στήν 
λήψη σοβαροτέρων άποφάσεων. 

ΗΟταν άρχισε ή άναλογία τοϋ 7 πρός 10 κατ ' έθιμον, καί μετά 
μέ νομοθετική, έτησίας δμως διαρκείας ρύθμιση, τά δεδομένα 
τοϋ προβλήματος ήσαν τελείως διαφορετικά. Διαφορετικά στήν 
'Ελλάδα , διαφορετικά στήν Κύπρο, καί διαφορετικά στήν 
Τουρκία. 

'Η γενική κατάσταση στήν Μέση ·Ανατολή έχει σημαντι
κώ:ατα διαφοροποιηθεί καί προχωρεί πρός τό χειρότερο γιά τά 
συμφέροντα τοϋ Δυτικοϋ κόσμου. Στό iiκρον δμως τfjς περιοχής 
αύτijς άνήκουμε καί μείς. Γινόμαστε ετσι καθημερινά άποδέκτες 
τής παλίρροιας καί τής iiμπωτης τών γεγονότων της. Βασικός 
πρωταγωνιστής τών έξελίξεων στήν περιοχή αυτή , γιά τόν 
Δυτικό κόσμο, ε! ναι οί Η .Π.Α. Καί , έπομένως, θά ήταν άδιανό
ητο ί:iν ή ίιπεύθυνη στρατιωτική καί διπλωματική ήγεσία τοϋ 
τόπου μας δέν προσέγγιζε σέ βάθος - κάτι πού άσφαλώς χαρα
κτηρίζει τούς Ρώσους συναδέλφους τους- τά προβλήματα τfjς 
Μ. 'Ανατολής καί δέν είσηγείτο ύπεύθυνες προτάσεις στήν 
Κυβέρνηση τής Πατρίδος. 

Στήν Έλλάδα, δυστυχώς, τήν τελευταία δεκαετία καί πλέον, 
τό πολιτικό κλίμα καί σέ ένταση καί σέ χρονική διάρκεια, φορ
τίσθηκε μέ έπικίνδυνο άντιαμερικανισμό πρωτόγνωρο σέ iiλλη 
χώρα- μέλος τής Ε.Ο.Κ. Κατεβλήθη προσπάθεια τοϋ νϋν κυβερ
νώντος κόμματος, νά κάμει άντιαμερικανούς άκόμη καί τούς 
· Ελληνοαμερικανούς καί νά τούς ξαναμπολιάσει μέ τό μικρόβιο 
τοϋ πρό δεκαετιών Έλληνικοϋ διχασμοϋ. Ευτυχώς δέν τό 
έπέτυχε. Μέ δλα αυτά, δμως, οί περισσότεροι 'Ελληνοαμερικα
νuί cγιναν σχεδόν άδιάφοροι γιά τά έθνικά μας θέματα. Καί έγι
ναν άφοϋ έπί σειρά έτών έδέχθησαν- δπως θά δοϋμε παρακάτω 
- ί!βρεις καί ταπεινώσεις. 

Τό Κυπριακό, πρωτοστατούντων τών έπισήμων έκπροσώπων 
του, ~γινε καρκίνωμα έξαιρετικά έπικίνδυνο. Εlναι δεδομένη 
καί ή άναβλητικότητα καί ή άνυπαρξία πολιτικοϋ καί διπλω
ματικού άναστήματος . . Εlναι σαφής ή έλλειψη πολιτικfjς διορα
τικότητος, μιά καί ό χρόνος δένε! ναι καθόλου δικός μας σύμμα
χος, σέ κανέναν άπολύτως τομέα . VH μήπως, οί άρμόδιοι τών 
λεπτών χειρισμών, δλοι αυτοί πού δήθεν νοιάζονται, στήν πραγ
ματικότητα ένδιαφέρονται περισσότερο γιά τήν προσωπική τους 
προβόλή καί τήν άγκίστρωσή τους στήν καρέκλα τfjς έξουσίας, 
παρά γιά τήν δύσκολη, άλλά ριζοσπαστική άντιμετώπιση τών 
προ~ημάτων, περιμένουν τήν ένδεχομένη άναγνώριση τοϋ 
ψευδοκράτους τοϋ Ντενκτάς άπό κάποια μουσουλμανική χώρα 
γιά νά έπανέλθουν στό γνωστό τροπάριο τοϋ εύκολου άντιαμε
ρικανισμοϋ τους! 

ΛΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1987 

τι γίνεται δμως στήν άντίπερα δχθη; Ή Τουρκία σέ άντίθεση 
μέ μάς, &ρχεται έπισήμως στήν 'Αμερική, χωρίς νά &χει άκόμη 
μειονότητα, καί έπιζητεί τήν συνεργασία καί τήν συμπαράσταση 
τών 'Αμερικανών. Τούς παρέχει κάθε ευκολία στήν έyκατάστα
ση καί λειτουργία τών βάσεων, μέχρι σημείου πού προσφέρεται 
άκόμη καί γιά τήν ύποδοχή έκείνων πού θά άπεμακρύνοντο άπό 
τήν Έλλάδα γιά δποιονδήποτε λόγο. Ύ ποδέχθηκε, ήδη, άλλωσ
τε, μετά χαράς, έκείνες πού άπεμάκρυνε δ Χομεϊνί άπό τό 'Ιράν. 
Σιωπά σέ δσα διεθνfj γεγονότα ή ·Ελλάδα άποδίδεται σέ πολυ
λογία άσκοπη καί άποπροσανατολιστική γιά καθαρά έσωτερική 
κατανάλωση, διότι θέλει νά έπιτύχει τούς πιό μακροπρόθεσμους 
στόχους της. 'Εκμεταλλεύεται τίς άνεδαφικές, συναισθηματι
κοϋ τύπου, έκρήξεις τών γειτόνων της, ζητώντας μέ κριτήρια 
ψυχρής λογικής τήν συνεργασία άκόμη καί τοu 'Ισραήλ, τήν 
ωρα πού ή ϊδια ε{ ναι μιά μουσουλμανική χώρα. 'Επέτυχε τό 1986, 
έκτός τής Στρατιωτικfjς ·Αμερικανικής βοηθείας, νά λάβει έξ 
άλλων φορέων καί τεχνοοικονομική τοιαύτη, στόν Ιδιωτικό καί 
δημόσιο τομέα, πλέον τών 10 δισ. δολλαρίων. Κατώρθωσε άπό τό 
μηδέν νά έχει 180 καί πλέον ί:δρες Τουρκικών σπουδών στά άμε
ρικανικά Πανεπιστήμια, ένώ ή ·Ελλάς, ή χώρα τής σοφίας καί 
των έπιστημών, άπό περίπου 200 πού κατείχε , κατέβηκε (έπίσημα 
στοι-χεία) στίς 35!! ·Η τουρκική πλευρά προβαίνει σέ συστημα
τικές συγκεντρώσεις ένημερωτικfjς μορφής στήν Ούάσιγκτων, 
τήν ίδια πάντα έπο-χή μέ τίς δικές μας. Ή διαφορά ε{ναι δτι ή 
Τουρκία προσκαλεί ώς όμιλητές, τόν ·Αμερικανό ύπουργό 'Ε
θνικής Άμύνης, τόν άρχηγό τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, τόν 
άρχηγό Στρατοϋ κ .λ. π., σέ άντίθεση μέ τήν έλληνική πλευρά πού 
έξαντλείται σέ προσκλήσεις τοϋ Τύπου, καθηγητοϋ έλληνικής 
καταγωγής πού τοϋ έχει πρό πολλοί> άφαιρεθεi ή άδεια διδασκα
λίας σ,έ άμερικανικά Πανεπιστήμια, καί μάλιστα συγγραφέως 
βιβλίου «Περί Μακεδονικfjς αυτονομίας», ή τοϋ είδους κομμου
νιστρίας ' Αγγλίδος δημοσιογράφου πού κατανάλωσε τήν δμιλία 
της σέ χυδαίο άντιαμερικανικό ύβρεολόγιο. Τά άποτελέσματα 
εlναι γνωστά. Οί φίλοι Βουλευτές, έλληνικής ή μή καταγωγής, 
διαμαρτυρήθηκαν δτι έμείς ο{ ϊδιοι τούς «κλείσαμε τά στόματά 

τους». 

Στό βαρύ αυτό κλίμα, τό νά έπικεντρώνουμε δλες μας τίς 
προσπάθειες στήν άναλογία τοϋ 7 πρός 10- δσον έθνικά άπα
ραίτητη καί άν εlναι ή άναλογία αύτή -καταντά νά γίνεται 
άντικείμενο άνευ άξίας. Εlναι δμως ή βασική μορφή βοηθείας, ή 
έστω κάποιο άκριβές μέτρο άναλοyικής δικαιοσύνης στήν κατα
νομή τής στρατιωτικής βοηθείας . ·Αλλά, δυστυχώς, δπως άπο
δεικνύεται καί άπό μιά έπιστολή τοϋ προέδρου τής 'Επιτροπής 
τών 'Εξωτερικών Σχέσεων τής άμερικανικής Βουλfjς, βουλευ
τοϋ Dante Β. Fascell, ή άναλογία αυτή κυριολεκτικά άνατρέπε
ται σέ βάρος τών έλληνικών συμφερόντων. Λέει δ κ. Fascell στήν 
έπιστολή του πρός τόν κ. Μανάτο, εΙδικό σύμβουλο τής • Ελλη
νικfjς Κυβερνήσεως στήν Πρεσβεία τής Οόάσιyκτων: "'Εξετά
ζοντας τό θέμα μέ tόν νομικό σύμβουλο τής Βουλης καθίσταται 
δυστυχώς σαφές δτι έπειδή ή (τελευταία) τροπολογία (continu
ing resolution) ήταν μεταγενέστερος νόμος, πού είδικώς κατήρ
γησε τίς έξουσιοδοτικές όροφές, ή Κυβέpνηση έχει πράγματι 
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άρμοδιότητα νά αύξήσει τό πακέττο τής στρατιωτικής καί οίκο
νομικής βοηθείας πρός τήν Τουρκία»!!! 'Επομένως, γιά ποιά 
άναλογία 7 πρός 10 τότε μαχόμεθα καί πρός τί ο{ άσκοποι φαν
φαρονισμοί; Φαί νεται δτι oi ύπεύθυνοι δέν παρηκολούθησαν τάς 
κατ· ετος νομοθετικάς τροποποιήσεις. 

νΕτσι δημιουργήθηκε τό γνωστό μέγα θέμα στόν έντός καί 
έκτός 'Ελλάδος Τύπο. τίς βολές «έξ ο{κείων» (σχεδόν άδίκως) 
δέχθηκε δ κ. Πρέσβυς τής 'Ελλάδος στήν 'Αμερική, δ δποίος 
χαίρει διεθνοuς έκτιμήσεως δσον όλίγοι διπλωμάτες στήν Οοο
σιγκτων. ~Αν καί προσωπικώς δέν συνδέομαι μέ τόν "Ελληνα 
Πρέσβυ, όφείλω νά άναγνωρίσω τήν άξία των διπλωματικών του 
χεφισμων. Κατώρθωσε μέ τήν διπλωματικότητα καί τήν προσω
πικότητά του νά έπιβληθεί, μέ τόν πλέονεύπρεπή καί ήρεμο τρό
πο, σέ μιά διαλελυμένη Πρεσβεία. Πρεσβεία πού στήν πραγμα
τικότητα διοίκησαν διάφοροι «Κλαδικοί» μέ, ώς λέγεται, κύριο 
συντονιστή-προϊστάμενο, τήν νυν 'Αμερικανίδα, κόρη του Κα
πετάν Πανουργιii, στρατηγοu του Κομμουνιστικοί> Στρατοί> τοu 
ΕΛΑΣ καί μέλους τfjς κεντρικής έπιτροπfjς τοu Κ.Κ.Ε. wlσως 
προσωπικοί λόγοι ή συμφέροντα νά θέλησαν νά φιμώσουν η νά 
στιγματίσουν δσους προσπαθοuν άταλάντευτα νά έφαρμόσουν 
έθνική πολιτική πάνω άπό μικροψυχίες καί κόμματα. ν Ας μήν 
γκρεμίζουμε έπί τέλους μόνοι μας τά θεμέλια του σπιτιοu μας. 

Εlναι ήδη γνωστό άπό ύπεύθυνα δημοσιεύματα, δυστυχως γιά 
τήν 'Ελλάδα μας, δτι ένι'Ο ή Τουρκία ί:λαβε δάνεια άτοκα, ή · Ελ
λάδα δάνεια τής ϊδιας κατηγορίας τά έλάμβανε εντοκα. Τό άντι
ληφθήκαμε δυστυχως μετά άπό !:τη. ·Αλλά καί δταν τό άντιλη
φθήκαμε καί μiiς εδωσαν σχετικά κονδύλια δέν τά εχουμε άπορ
ροφήσει άκόμη (περίπου 1,5 δίς δολλ.). Έκτός των παραπάνω 
δανείων ι)πάρχουν ταυτόχρονα πάρα πολλά, ι'iλλως χαρακτηρι
ζόμενα, κονδύλια στρατιωτικής βοηθείας, άτοκα ή εντοκα, άλλά 
καί δωρεάς. Τά κονδύλια αύτά ύπερβαίνουν κατά πολύ τά τής 
στρατιωτικής βοηθείας του 7 πρός 10. · 
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Γ ιό όλες τfς ταξιδιωτικές σας άνάyκες 

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

Τ Α ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Μέ κανονικές άερογραμμές 
καί μέ πτήσεις Charters 

γιά τό έσωτερικό της 'Αμερικής 
καί δλο τόν κόσμο 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ 

'Αντίθετα ή προβολή τής 'Ελλάδος στόν διεθνή στίβο εΙ ναι 
κωμικοτραγική. 'Η Ούάσιγκτων !:χει άποκάμει μέ τά τερτίπια 
καί τίς άνακολουθίες του "Ελληνος Πρωθυπουργοί>. WΕχει 

βαρεθεί μέ τίς άλλοπρόσαλλες, άντιφατικές καί ι'iκριτες ένέρ
γειές του, πού ύποσκάπτουν όλόκληρη τήν δυτική συμμαχία . 
Εlναι δύσκολο γιά τό σύνολο των δυτικών μας συμμάχων νά 
άντιληφθοuν πως άπό τή μιά πλευρά ό κ. Πρωθυπουργός κεφα
λαιοποιεί δλα τά ύλικά άγαθά άπό τήν παραμονή του στό ΝΑΤΟ 
καί τήν Κοινή ·Αγορά καί άπό τήν άλλη άποσταθεροποιεί τήν 
συμμαχία μέ τίς γνωστές του κραυγές. Κραυγές ώς οί "· Αμερι
κανοί ίμπεριαλιστές», ένω άπό τήν άλλη μεριά κλείνει τά μάτια 
γιά τήνείσβολή των Ρώσωνστό 'Αφγανιστάν η άλλαχοϋ. ΤόΚο
ρεατικό άεροπλάνο πού τό χαρακτήρισε κατασκοπευτικό, πρώ
τος άπό δλο τόν κόσμο, χωρίς λόγο καί συμφέρον έθνικό. Τά 
συμβάντα μέ τήν πτήση 847 τής TWA έξ 'Αθηνών. τίς συνερ
γασίες του μέ τούς «προοδευτικούς» τριτοκοσμικούς λαούς (Λι
βύη, Συρία, P.L.O., κ.λ.π.). Τήν σκληρή άντιδυτική θέση του καί 
τήν Σοβιετοφιλία του, τούς έναyκαλισμούς του μέ τόν «πατριώ
τη» δικτάτορα τfjς Πολωνίας κ.λ.π. Τό δτι άκόμη κατά καιρούς, 
προστατεύσαμε, ώς έγράφη, καί φυγαδεύσαμε δολοφόνους, ή 
τρομοκράτες. 

Κάνουμε δύσκολη τήν ζωή των · Αμερικανων ij σκοτώνουμε 
τούς έκπροσώπους των- Γουέλτς, Τσάντες. Τουναντίον, άπαι
τοuμε νά δίδουν σέ μiiς δπλα καί χρήματα, όχι δμως καί στούς 
συμμάχους των, οί όποίοι τούς παρέχουν δλες τίς πολιτικοστρα
τιωτικές διευκολύνσεις πού τούς ζητοuν. ·ι:.;κδηλώνουμε παντοu 
τόν άντιαμερικανισμό μας μέ έντυπωσιακό πάθος καί τόν φθά
σαμε πρωτο στόν κόσμο (84% σύμφωνα μέ διεθνή στατιστική 
στήν Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου), άλλά θέλομε τούς 'Αμερι
κανούς τουρίστες γιά νά ζήσουμε. Διώχνουμε τίς άμερικανικές ij 
καί άκόμη ~λληνοαμερικανικές έταφίες, άλλά καί ταυτόχρονα 
φτιάχνουμε στήν Νέα 'Υόρκη οργανισμό γιά προσέλκυση άμε
ρικανικοu κεφαλαίου. Πώς νά μή γελii δλος δ κόσμος μέ σαρκα
στική ε{ρωνεία γιά τούς έκπροσώπους μας, καί έμείς νά μ ή ντρε
πόμαστε γιά τήν κατάντια μας; 

Οί πολιτικοί τής Δύσεως ώνόμασαν τόν 'Έλληνα Πρωθυ
πουργό "The Greek Maνerick" (άναζητήστε τήν έρμηνεία μόνοι 

BUY YOUR GIFTS ΑΤ 
WHOLESALE PRICES!!! 

SILVERW ARE GOLD & ST AINLESS SETS 
CRYSTAL DINNERWARE!!! 

Oneida Stainless Sets for 8.
Regurarly $100. Now $35 

Oneida Stainless Sets- Very Heavy for 8 
46 piece Regurarly $280. Now $95 

lnternational Silνer Sets - Regurarly $1000 
Deep Silver Now $225- Service for 12 
Silver Plated Tea Sets- Wine Bottles 

Wine Cups - Fruit Bowls - Silver Plated Trays 
Figurines - and many, many more! 
Biggest Selection - Bargain Prices! 

Major Appliances for U.S. and Greece 
ι ι ον or 220ν 

GREATER Ν.Υ. TRADING 

(established 58 years) 
81 Canal Street, New.York, Ν.Υ. 10002 

Call (212) 226-2808 e 2809 e 88SO 
ΟΡΕΝ SUN DA YS 9-5. Mon.- Thurs. 10-5 Friday -3 

Closed Sat. (F) train to East Broadway 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ., 



σας). Ένώ πήρε καί παίρνει, κατά διαφόρους :τρόπους, τερά- · 
στια ποσά άπό τούς Δυτικούς συμμά-χους γιά τούς σοσιαλιστι
κούς μετασ-χηματισμούς του, συνε-χώς τούς κατηγορεί. Δέν εΙμαι 
προφήτης, άλλά διαισeάνομαι, δτι πρώτοι ο{ 'Αμερικανοί &-χουν 
φθάσει στό τέλος τής άτάκτου οίκογενειακης ύπομονης, μιά καί 
άitεκαλύφθησαν τά διάφορα προσωπεία. Συ-χνά άκούγεται 

«τέλος πλέον, τίποτε -χωρίς συνέπειες». Τό έρώτημα άπομένει 
μόνο, ποιές oi έπιπτώσεις καί σέ τίνος τίς πλάτες θά ξεσπάσουν. 
Φοβaμαι στίς πλάτες του άθώου λαου μας. 

Καί συνε-χίζουν: ·Αν δ WΕλλ ην Πρωθυπουργός θέλει νά εlναι 
«Τριτοκοσμικός ήγήτωρ-ζητωκραυγαστής», όπως τόν άποκα
λουν ο{ Εύρωπαίοι πολιτικοί πού δίνουν διαλέξεις σέ άμερικα
νικά {δρύματα, εlναι δικό του θέμα. Ποτέ όμως αύτό μέ τά δικά 
μας -χρήματα. 

Τό θέμα πού προκύπτει ε{ναι liν, τελικά, δ 'Ελληνικός Λαός 
χόρτασε πράγματι «ΑΝΕ.ΞΑΡΊΉΤΗ - ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΕΛΛΗ
ΝΙΚΉ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙτΙΚΉ ... "Αν ναί, τότε liς άποφασίσει 
μόνος του καί δημοκρατικά. ΕΙ ναι γνωστή όμως ή έπιστημονική 
μέθοδος πού έφαρμόσθηκε γιά τήν πετυ-χημένη άνάπτυξη της 
«ξενοφοβίας» καί της άντιπάθειας πρός τίς μεγάλες δυτικές 
δυνάμεις. Γράφουν διάφοροι γιά τήν Ρωσία: «0{ Ρώσοι δέν διεκ
δικουν δικαιώματα άπό καλλιεργηθέντα συστηματικά φόβο ... 
Άνακύπτει όμως τό έρώτημα άν ύπάρχουν φιλοδυτικοί πολιτι
κοί καί τί όργάνωση καί μεθόδευση &-χουν γιά τήν έξισορρόπηση 
του ταλαντευομένου πλοίου «ΕΛΛΑΣ ... Εlναι θέμα όλων μας, 
εΙναι θέμα έπιβιώσεως των lδανικών του Έλληνισμου. 

·'Η 'Ελλάς καί ή Τουρκία, εΙ ναι δύο βασικά άγκωνάρια του οί
κοδομήματος ΝΑ ΤΟ, στήν άνατολική του πλευρά. Δέν δια-χω
ρίζονται, οϋτε στηρίζεται τό &να -χωρίς τό άλλο στήν σύηρονη 
έπο-χή. Πέρασε ή έποχή των περιορισμένων μετώπων. 'Επέ
κταση μετώπου μπορεί νά γίνει, άλλά στένεμα όχι. οι μονόπλευ
ροι ύποστηρικταί εΙ ναι έξωπραγματικοί καί παλαιοντολόγοι. 0{ 
στό-χοι μας καί ο{ σκοποί μας πρέπει νά διευρυνθουν κι' όχι..; άγ
κιcτρωθουν στό 7 πρός 10 πού &-χει πολλές πόρτες καί παράθυρα. 
Π ρέπει νά καταλάβουμε καλά πώς δσο άπομακρυνόμεθα άπό τήν 
Δύση ή τήν κατακρίνουμε, τόσο έμείς ο{ ίδιοι θά δυναμώνουμε 
τήν Τουρκία. Αύτό ε{ ναι πολιτικό άξίωμα, πού τό παραμερίζουν 
μόνο όσοι &χουν άλλους σκοπούς καί όχι τήν Πατρίδα τους. 

Τό θέμα περιορίζεται στήν πολιτική διορατικότητα τών ύπευ
θύνων, καί στήν ψυχική τους δύναμη γιά τήν λήψη άποφάσεων, 
ρεαλιστικών καί όχι δημαγωγικών. Ή δημαγωγία καί τ' άνε
δαφικά έπιχειρήματα κατάντησαν τήν χώρα μας στό έξωτερικό, 
όχι άπλώς άνυπόληπτη, άλλά περίγελο ιcαί τών ύποαναπτύκτων 
χωρών άκόμη. 

Βεβαίως, ή άνευθυνότης καί τό γκρέμισμα τών άξιών ώδή
γησαν στό κρισιμώτερο σημείο της ίστορίας μας καί πρέπει κάτι 
τό σωστικό νά γίνει. Νά βρουμε τόν δρόμο πού θέλουμε. Οί άπει
λές ώρισμένων θερμοαίμων γιά &να νέο «ΓΟΥΔΙ» δέν μέ βρί-

·Ο Δικηγόρος 

Jay Nicholas Long 
~ , 
ανακοινωνει 

δτι τά δικηγορικά του γραφεία 

εχουν μεταφερθεί σέ νέα διεύθυνση 
πού εlναι 

164 Madison Ave., NYC 10016 
μέ τηλέφωνα: 

(212) 213-3511 καί (212) 213-3551 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1987 

σκουν σύμφωνο καί δέν λύνουν τό πρόβλημα. Νά πάμε βεβαίως 
έκεί πού θέλει ή πλειοψηφία του Λαου, του Λαου δμως, πού 
ξεύρει που βρίσκεται καί που πάει. Πρέπει νά διαλέξει άν θέλει 
'Ανατολή, ή Δύση. Αύτό εlναι μόνο δικό του θέμα. Καί μετά νά 
διαλέξει τόν Κυβερνήτη του. WΟσο γιά τόν Τρίτο Κόσμο, εΙναι 
κωμικοτραγική καί ή σκέψη άκόμη. 

WΟταν βρουμε τόν δρόμο πού θέλουμε, μέ τήν Ρωσία, ή τήν 'Α
μερική, τότε θά ζητήσουμε τήν συνεργασία καί τήν ύποστήριξη 
γιά τήν λύση τών προβλημάτων μέ τούς γείτονές μας. Δυστυχώς, 
πέρασαν ο{ έποχές του Κολοκοτρώνη, τών δύο παγκοσμίων πο
λέμων κ.λ.π. καί βρισκόμαστε σέ καινούργια έποχή. Στήνέποχή 
πού πρέπει νά δαμάσουμε τόν Πατριωτικό ένθουσιασμό μας καί 
νά τόν προφυλάξουμε άπό τούς άπολέμους δημαγωγούς πού έκ
μεταλλεύονται μόνο καταστάσεις. Νά χρησιμοποιήσουμε 
κυρίως τήν εύφυία καί τό δαιμόνιο του WΕλληνος καί δχι τούς 
έγωκεντρισμούς καί τά μικρά συμφέροντα. Πρέπει νά προβλη~ 
ματισθουμε σάν ύπεύθυνοι άνθρωποι καί νά σκεφθουμε στά σο
βαρά, γιά τό μέλλον μας. 

Είμαστε σέ παγκόσμιο καί πολύ δύσκολο σταυροδρόμι, μέ 
τελείως διαφορετικές συνθηκες κυκλοφορίας, άπό ό,τι ξεύραμε. 
Τά εύ-χολόγια καί οί χαρακτηρισμοί , «Δεξιά», «άριστερά••, «κέν
τρον», «φιλελευθερισμοί» κ.λ.π., άνήκουν στήν 'Ιστορία. Προ
ορίζονται γιά παραπλάνηση τών άφελών καί τόν εϋκολο άποπρο
σανατολισμό. Τώρα ύπάρχει στόν κόσμο μόνο «ΑΝΑΤΟΛΉ», 
«ΔΥΣΗ» καί «ΤΡΙτΟΚΟΣΜΙΚΟΙ» . "Ας διαλέξουμε τόν δρόμο 
καί τήν τύχη μας χωρίς «Κόλπα» καί τυχοδιωκτισμούς. 

Κάναμε όλοι μας πολλά λάθη τά τελευταία 50 χρόνια. ·Ας κά
νουμε αύτοκριτική. ·Ας άφίσουμε τά άπωθημένα μας καί άς 
χρησιμοποιήσουμε τήν πείρα μας γιά τό καλύτερο μέλλον τfiς 
Πατρίδος μας καί τοiΊ άγνου καί εύπιστου Λαοί> μας, πού του 
άξίζει. 

~2:_~~NEW AND IMPROVED 

~~-~ ΤΑΧΙ 

OL YMPIC CAR SERVICE 
(718) 626-8000 

DOOR ΤΟ DOOR SERVICE 

All Air Conditioned Cors 
14 Hours Α Doy - 7 Days Α Week 

ΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚ.Α. 

UNDER NEW MANAGEMENT 

llellenle 
Gift Center ftd. 

Stefana • Vaptistika • Lambades 
Wedding and Christening Faνors • Limousines 

lnνίtatίons 

ROSALIE & GEORGE TSITSAS 
22-48 3 l st STREET 

ASTORIA, Ν. Υ. ι ι ιοs 

τ el. (718) 726-1996 
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eH άποθησαύριση τijς Ι! Ελληνικής 
'Η ήλεκτρονιιcή καταγραφή όλων τών 

l:λληνικών λέξεων ο{ όποiες συνθέτουν τά 
ciρχαtα l:λληνικά κείμενα ciπό τόν ·ομηρο 
ιίiς τόν 5ο μ.Χ. αίώνα ciρχισε στό Πανεπι
στήμιο της Καλιφορνίας τό 1972 καί 
δλοκληρώθηκε πρόσφατα. Ή έμπνεύ
στρια τοϋ lργου, καθηγήτρια κλασικης φι
λολογίας Μάριαν Μακ Ντόναλντ, καί ή δ
μάδα πού έργάστηκε γιά τήν συγκέντρωση 
τοϋ άρχαιοελληνικοϋ γλωσσικοu θησαυ
ροί) σχεδιάζουν τώρα τήν έπέκταση τής κα
ταγραφης τών λέξεων στά βυζαντινά 
κείμενα ciπό τόν 6ο ώς τόν I 5o μ.Χ. αίώνα, 
καί κατόmν στά κείμενα της σύγχρονης 
έποχης, ciπό τόν 17ο αίώνα ώς σήμερα. 

Τό έργο πού έχει ήδη πραγματοποιηθεί 
περιλαμβάνει 60 l:κατομμύρια περίπου λέ
ξεις ciπό 2.900 άρχαίους ·ελληνες συγγρα
φείς. 'Η ήλεκτρονική μνήμη στήν όποία 
έχουν καταγραφεί πλήν τών λέξεων καί τά 
ίδια τά άρχαία κείμενα ύποκαθιστa βιβλιο
θήκη 10.000 τόμων περίπου. 

Ή ciποθησαύριση ε[ναι πολλαπλώς χρή
σιμη γιά κάθε μελετητή φιλόλογο, 
{στορικό, πολιτικό, γιατρό κλπ. Διότι ή 
λημματογράφηση έπιτρέπει τήν ciμφίδρο
μη έρευνα μεταξύ λέξεων καί κειμένων. 
Κατ· άρχάς ε{ ναι δυνατόν νά παρακολου
θήσει κανείς τήν έξέλιξη τής ίδιας τής 
γλώσσας μέσα στόν χρόνο. 'Η ήλεκτρο
νική καταλογογράφηση βοηθεί έπίσης 
στήν φιλολογική μελέτη τών κλασικών 
κειμένων, έmτρέποντας τήν έπεξεργασία 
θεμάτων, δπως δ πλήρης δρισμός · της 
συχνότητος μέ τήν όποία έμφανίζονται 
ώρtσμένες λέξεις λ.-χ. στόν Πλάτωνα, δ 
έντοπισμός τών συνωνύμων, άντιθέτων 
κλπ. Τέλος, ε[ναι δυνατόν νά πραγματο
ποιηθοϋν εξειδικευμένες μελέτες, δπως 
λ. χ. ή περιγραφή του διαιτολογίου τών άρ
χαίων, οί φαρμακευτικές τους γνώσεις κλπ. 

·Η ήλεκτρονική καταγραφή τών άρχαίων 
λέξεων διήρκεσε 15 περίπου χρόνια. Ό 
καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου της Βο
στώνης κ. ·Αθανάσιος ·Α ναγνωστόπου
λος, δ όποίος συμμετείχε στήν έπιτροπή 
τής άρχαίας l:λλ η νι κ ης γραμματείας καί θά 
έργαστεί τώρα στήν καταλογογράφηση 
τών Βυζαντινών, λέει πώς δένεΙ ναι γνωστό 
άκόμα πόσο θά διαρκέσει ή καταλογογρά
φηση τών λέξεων τής l:πομένης περιόδου, 
δεδομένου ότι τά βυζαντινά κείμενα πού 
έχουν διασωθεί ε{ναι πολύ περισσότερα 
ciπό τά κείμενα τής ciρχαίας l:λληνικής. 
Πάντως, τό 'Εθνικό ·ιδρυμα Χορηγιών 
τών ΗΠΑ έχει ήδη προσφέρει τό ποσό τών 
700 χιλιάδων δολλαρίων γιά τήν έναρξη 
τών έργασιών. 

Τό έργο τό όποίο στίς ΗΠΑ χαρακτη
ρίζεται μέ τό λατινικό "Thesaurous Lin
guae Graecae" χρηματοδοτήθηκε κατ' ciρ-
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χάς άπό τήν καθηγήτρια Μάριαν Μάκ 
Ντόναλντ μέ τό ποσό τοϋ I ,21:κατομμυρίου 
δολλαρίων. Ή κ. Μάκ Ντόναλντ, καθηγή
τρια λατινικών καί l:λληνικης φιλοσοφίας 
τοϋ Πανεπιστημίου της Καλιφορνίας έπί 
l:πτά έτη, εlναι έπίσης συγγραφεύς πολυ
αρίθμων μελετών γιά τό έργο τοϋ Εύρυπί
δη. Κόρη τοϋ Εύγένιου Φράνσις Μάκ Ντό
ναλντ, ό όποίος δημιούργησε τήν l:ταιρία 
Zenith Radio, μιά άπό τίς μεγαλύτερες 1:
ταιρίες ήλεκτρικών οΙκιακών συσκευών 
τών ΗΠΑ, ή κ. Μάκ Ντόναλντ ήταν συγ
χρόνως σέ θέση νά έπιχορηγήσει τό ί\ργο 
πού ε[χε δραματιστεί, τήν δημιουργία τοϋ 
οιθησαυροϋ τής 'Ελληνικής Γλώσσης ... 
Τόν άποθησαυρισμό συγχρηματοδότη

σαν έν συνεχεία τό ·ιδρυμα 'Εθνικών 
Χορηγιών τών ΗΠΑ μέ τό ποσό τών 2.7 
l:κατ. δολλαρiων, καθώς καί ίδιώτες μέ τό 
ποσό τοϋ ένός έκατ. δολλαρίων. Γιά τό 
Εργο της ή κ. Μάκ Ντόναλντ tλαβε τόΜε
τάλλιο τοϋ Πανεπιστημίου τής Καλιφορ
νίας, τό όποίο ίσοδυναμεi μέ τήν άπονομή 
τοϋ τίτλου τοϋ έπιτίμου διδάκτορος. 

Άπό τήν πλευρά τής Έλλάδος, ή έλλη
νική κυβέρνηση χρηματοδότησε τό 1974 
τήν πραγματοποίηση στήν ·Αθήνα ένός 
συνεδρίου κλασικών φιλολόγων καί έλλη
νιστών άπό δλο τόν κόσμο, οί όποίοι καί 
καθώρισαν τίς κατευθυντήριες γραμμές έπί 
τών δποίων κινήθηκαν ο! μελετητές δσον 
άφορά τήν μηχανογράφηση τών άρχαίων 
παπύρων καί τών επιγραφών. 'Ανάλογο συ-

r 

ΕλΗΝΙΚΗ ΜΠΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΙΡΙΑ 

266 54th STREEτ, BROOKL ΥΝ,Ν.Υ.11~ 

(718) 238-3771 

Η rε.νrΑ 

ΕΛΛΑΑλΣ - AMEriKHΣ 
Η ΗΛΙΡΙΛ ΠΟΥ ΜΗΛΦΕΡΕΙ ΟΛΟ 

ΣΛΣ ΤΟ ΣΠΠΙΚΟ ΣτΗΝ ΕΛλλΔΛ 

ΚΛΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΠλΟΥ ΛΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΥΙΚΕΥΩΝ 

ΚΡΥΗ ΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚτιΜΗΙΗ 

rEΩrfiOΣ ΚΑ.σποΥΛΟΣ 

Σuσκεuασfα σε ξύλινα 

καΙ σιδερένια Containers 

νέδριο θά πραγματοποιηθεί καί γιά τήν Βυ
ζαντινή καταλογογράφηση σέ μερικές ή
μέρες στήν 'Αθήνα. Ή επιτροπή 
καταλογογράφησης ζητεί επίσης άπό τό 
ύπουργείο Πολιτισμοϋ τήν παρα-χώρηση 
οίκήματος δπου θά τοποθετηθεί δ ήλεκ
τρονικός ύπολογιστής μέ τά προγράμματα 
τοϋ «Θησαυροϋ τής 'Ελληνικής Γλώσ
σης", ό όποίος πρόκειται νά δοθεί στήν 
'Ελλάδα. 

Συγχρόνως κυκλοφορεί άπό τίς εκδόσεις 
τής "'Οξφόρδης» τό βιβλίο "Canon of 
Greek A,uthors and Works" τών Luci Ber
kowitz καί Karl Α. Squitier τό όποίο άπο
τελεί πλήρη βιβλιογραφία τών άρ-χαίων 
εργων πού έχουν διασωθεί καί τό όποίο 
ε-χει συνταχθεί χρησιμοποιώντας τό ύλικό 
άποθησαυρισμοϋ τής άρχαίας l:λληνικής. 
Περιλαμβάνει 2.900 άρχαίους συγγραφείς, 
8.000 έργα καί άναφέρει τά όνόματα τών 
συγγραφέων, τών tργων, τήν ήμερομηνία 
καί τήν γεωγραφική προέλευση τοϋ tργου 
καί κατά προσέγγιση τόν άριθμό τών 
λέξεων κάθε κειμένου. 

Τό ίδιαίτερο χαρακτηριστικό τοίι κατα
λόγου αύτοϋ ε!ναι δτι άναφέρεται άναλυ
τικά σέ δλα τά διασωθέντα κείμενα κάθε 
έργου καί περιέχει πληροφορίες κατά πό
σον τό κείμενο άποτελεi μεσαιω\'ιι..:ό ά\·τί
γραφο . άρχαiο πάπυρο η έπιγραφή. Τό βι
βλίο αύτό tώ\' 340 σελίδω\' ε!ναι συγχρό
νως καί κατάλογο.; χρήσεως τοϋ ήλεκτρο
νικοϋ προγράμματο.; άποθησαυρισμοϋ. Ό 
Luci Berkowiιz είναι καθηγητή.; κλασικής 
φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο τής Καλι
φορνίας καί μέλος τοϋ επιτελείου άποθη
σαυρισμοϋ καί ό Karl Α. Squitier έρευνη
τής φιλόλογος τοϋ «Θησαυρού τής • Ελλη
νικijς Γλώσσης» άπό τό 1974. 

'Ελ. Κ. 
('Από τήν «Καθημερινή .. ) 

ovge[111oa 
Specializing in Greek Catering 
for home αnd business parties. 

TeL _(212) 688-8828 

Κάτι .. . ξέρουν 
δσοι διαφημίζονται 

στήν (<ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ'' 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



!j'Ανδρος καί Τέχνη 
Ή w Ανδρος, τό καταπράσινο νησί τών 

Κυκλάδων, έπαυσε νά ε[ναι μόνο κέντρο 
παραθερισμοί) καi {στιοπλοiας. WΕχει προ
αχθεί χάρις στό θαυμάσιο μουσείο της. WΕ
χει γίνει γνωστή στούς καλλιτεχνικούς 
κύκλους. WΕχει άκόμα άποκτήσει ύπόστα
ση καί ~ξω άπό τήν 'Ελλάδα. 'Απόδειξη ο{ 
έκθέσεις t:ργων άπό τήν Γαλλία καί τήν 
'Ελβετία πού Εγκαινιάστηκαν τόν περα
σμένο 'Ιούνιο σέ πολύ έπίσημο τόνο. 

ΝΟπως ε[ναι γνωστό, τό μουσείο, ή μάλ
λον τά μουσεία, διότι ε{ναι τρία διαφορε
τικά, ε{ ναι t:ργο του ίδρύματος Βασίλη καί 
Έλίζας Γουλανδρή. 

Βέβαια καί σέ άλλα μέρη τής 'Ελλάδος 
έχουν δωρηθεί μουσεία ή καλλιτεχνικά 
κέντρα. Οί δωρητές τους δμως άφοίι έχά
ραξαν τό όνομά τους στήν πρόσοψη, τό 
έδώρησαν στό Δημόσιο καί δέν ένδιαφέρ
θηκαν πλέον. Μέ τό ζεuγος Γουλανδρή 
συμβαίνει τό άντίθετο. Τό έδωσαν μέν στό 
κράτος aλλά τό συντη ρουν οί ίδιοι. τ ό 
φροντίζουν μέ ζήλο άφοσιωμένου έπόπτη. 

Τά τρία οίκήματα, παλαιά σπίτια άνα
στηλωμένα τής οίκογενείας Γουλανδρή, 
στε -yάζουν τό πρώτο τό άρχαιολογικό μέ 
τά άρχαία γλυπτά τi'jς • Ανδρου, τό δεύτερο 
τfjς Συηρόνου τέχνης μέ ΝΕλληνες ζω
γράφους καί τό τρίτο πού έγκαινιάσθηκε 
πέρισυ. Στό τελευταίο, πού εlναι συγχρό
νως καί τό Μορφωτικό Κέντρο δπου 
γίνονται περιοδικές έκθέσεις, παρουσιά
σθηκαν φέτος έκθέματα πού γιά πρώτη φο
ρά ήλθαν στήν 'Ελλάδα. 

·Από τήν Βασιλεία τi'jς ·Ελβετίας, δ διά
σημος συλλέκτης τέχνης Ε. Bc:yc:ler δάνει
σε καί συνώδευσε προσωπικά στήν • Ανδρο 
πάνω άπό 40 εργα του αναγνωρισμένου 
πλέον ώς του μεγαλύτερου ζωγράφου του 
αίώνος, Pablo Picasso. 

· Από τό κέντρο φωτογραφίας τής Γαλλί
ας δ διευθυντής εφερε ι 56 φωτογραφίες του 
<<Κλασσικου φωτογράφου» Henri Canier
Bresson δ όποίος <<έπί μία ζωή περιεφέρ
θηκε στά μήκη καί πλάτη του πλανήτη 
προκειμένου νά δώσει εύαγείς παραστα
τικές μαρτυρίες άποφασιστικών στιγμών». 

Ό τρίτος καλλιτέχνης πού παρουσιάσθη
κε στήν • Ανδρο εlναι δ ζωγράφος καί χα
ράκτης τής άρχfjς του αίώνος, Frank Kup
ka. Παρουσιάστηκαν περί τά 80 σχέδια καί 
ύδατογραφίες πού φιλοτέχνησε δ καλλι
τέχνης γιά τήν είκονογράφηση τής Γαλ

λικής έκδόσεως του «Προμηθέα Δεσμώ
τη .. , του Αίσχύλου. Ή παρουσίαση ήταν 
σέ συνεργασία του διευθυντοu του Γαλλι
κου 'Ινστιτούτου 'Αθηνών κ. Jean-Pierre 
Armengaud καί τοu Παρισινου Γκαλλερί
στα Κ. Flinker. 

'Επίσης παρουσιάστηκαν δύο έξαιρετι
κοί ΝΕλληνες καλλιτέχνες, ή γλύπτρια ·ο
πη Ζούνη καί ό 'Ανδριώτης ζωγράφος Δη
μήτρης Τηνιακός. 'Επί πλέον, δλο τόκα
λοκαίρι θά ε[ναι έκτεθειμένα εργα 7 φετει-

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1987 

~ . .!' . /~- .:.· "':;;;;,<:.~ ··~ 

Τό ΜοΙΧR.ίο Συγχρόνου Τέχvηι; στήν • Ανδpο 

νών άποφοίτων τής Σχολής Καλών Τεχνών 
τών ·Αθηνών. 

Παράλληλα μέ τήν καλλιτεχνική έκδή
λωση οργανώθηκε συζήτηση «Στρογγυλής 
Τραπέζης» μέ συντονίστρια τήν "Εφορο 
τής Σορβόνης καί Πρύτανι τών Πανεπι
στημίων τοu Παρισιοu, 'Ελένη Γλύκατζη
Ahrweiller. Ή συζήτηση μέ θέμα« τέχνη 
καί Λογοτεχνία» t:γινε στήν αίθουσα λογο-

τεχνικών έκδηλώσεων, παρευρέθησαν δέ 
έκτός τών έπισήμων πολλοί καθηγητές, 
καλλιτέχνες, διπλωμάτες καί δημοσιο
γράφοι. 

Τό έργο τοu ζεύγους Γουλανδρi'j ε{ ναι ά
ξιοθαύμαστο καί θά ήταν εύτύχημα τό πα
ράδειγμά τους νά άκολουθήσουν καί ίiλλοι 
δωρητές. 

ι!Η Κύπρος δέν Μοιράζεται 

Στό αίμα τών παιδιών της βουτηγμένη, 
βουλιάζει, γίνεται έρείπια, κόλαση, 

μά όλόκληρη κι ' άδιαίρετη πεθαίνει. 
Σπάσαμε μέ τά δόντια τά δεσμά, 

τό αίμα μας ξεχύθηκε στούς δρόμους, 

είδαμε τούς ναούς νά βεβηλώνονται, 

τά σπίτια μας νά γίνονται ρημάδια, 

φωνάξαμε καί τή φωνή μας πήρανε 

στά πέpατd του κόσμου οί άετοί. 

Ό θρύλος μας θρονί aτόν "Ολυμπο έστησε 

γιά τών παληκαριών μας τήν άνδρεία. 

Γιά τή γλυκειά μας Κύπρο πολεμήσαμε, 

καί τώρα πού αίματοβαμμένη στέκει, 

δέν θά της κόψουν τά παιδιά της τό κορμί 

νά ρίξουν στά θεριά γιά νά χορτάσουν. 

Κάλιο μαζί της πέφτουν στή φωτιά 

καινούργιο Άρκάδι γίνεται καί πάλι, 

ή φλόγα aς άνεβη aτόν ούρανό, 

ή ίστορία Θερμοπύλες ξαναγράφει. 

ΧΡΥΣΊΆΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ·/·ΔΟΥ 

Ι. Λ. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

~ Ασφάλειες ολων τών είδών 

• Αύτοκιvήτωv • Ζωής • Καταστημάτων 

• Σπιτιών • Φωτιό.ς κ.λ.π. 

Τό Γραφείο της πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ, ΕΞΥΠΗΡΕτΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ. (718) 274-5100 

ΖΑΡΙΤΙ 

ΑuτΟ DRIVING and FL YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΙτ ΣΤ Α ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι δδηγήσεως 
σας παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 

ΚΑΙΔΛΣΚΑΛΟΙΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα. 

All Language 
Video Tapes 
Ή μεγαλύτερη συλλογή 

dπό έλληνικές καΙ dγγλικές 

βιντεοκασέττες. 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς d.γαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ZAPm καi θΑΛΕΙΛ 
ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σό.ς κρα
τοuν συντροφιά tδώ καΙ πολ

λά χρόνια. 

'Εκπέμπουν τώρα dπό 
Δευτέρα εως Παρασκευή . 
4-5 π.μ. καί 8:30-9:00 π.μ. 

WNWK 105,9 FM 
WNWK 105,9 FM 

ELLAS TRA VEL 

Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 
άνάγκες τηλεφωνήστε μας 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 
ΚΥΠΡΟΣ- ΤΑΞΙΔΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Κανονικές πτήσεις - Τσάρτερς 
Κρουαζιέρες 

''Ζ'' REALTY 
·Αγοραπωλησίες σπιτιών καί 

έπιχειρήσεων μέσω τοϋ 

ήλεκτρονικοϋ συστήματος 

(Computerized Multiple Listing) 

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

"NEW YORK" 



ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΖΗΣΑΝ ΤΡΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ 

..... -τό Κυπριακό 1950-1974 

ΗΕνα έξαίρετο βιβλίο γιά τό Κυπριακό ε
χουμε μπροστά μας. Συγγραφείς ε{ ναι τρείς 
συνταξιουχοι διπλωμάτες πού βρέθηκαν 
πολλές φορές στή δίνη τών κρίσεων του 
Κυπριακου. Εlναι τεχνοκράτες πού εζησαν 
τά γεγονότα καί άναμείχθηκαν άμεσα ή έμ
μεσα στίς διαβουλεύσεις τών έλληνικών 
κυβερνήσεων μέ τήν κυπριακή κυβέρνηση 
καί κυβερνήσεις άλλων κρατών καί ιδιαί
τερα τής τουρκικήζ. 

'Αξιόλογοι - καί οί τρείς- διπλωμάτες 
θεώρησαν -χρέος τους νά έκθέσουν τίς σκέ
ψεις τους - άπόψεις τους καί τίς κρίσεις 
τους- λίαν συμπεπυκνωμένα - γιά τήν 
πορεία του Κυπριακοί> άπό τό 1950 μέ-χρι τό 
1974. ~Ετσι άποκαθιστοί>ν εμμεσα καί τό ύ
πουργείο 'Εξωτερικών πού τόσο συχνά καί 
aδικα κατηγορήθηκε. Καί aς γράφει τό 
«Ποντίκι» « ... δτι προσπαθοί>ν νά βγά
λουν λάδι τό ύπουργείο 'Εξωτερικών καί 
τόν έαυτό τους". 

«Τό Κυπριακό 1950-1974. Μιά ένδοσκό
πηση>> ε{vαι ενα θαυμάσιο καλογραμμένο 
καί τεκμηριωμένο βιβλίο. Εlναι -lσως
μοναδικό στό είδος του. Σ' αύτό δέν γίνεται 
ένδοσκόπηση άλλά - θά λέγαμε - άκτι
νοσκόπηση του Κυπριακοί> πού aποκαλύ
πτει τήν άσθένειά του. Στίς 160 σελίδες του 
δίνει δλο τό πλέγμα καί τά «έσωτερικά» 
μιάς 25ετίας. 

Βάζουν βαθιά τό νυστέρι τους, οί συγ
γραφείς, στά γεγονότα καί aποκαλύπτουν 
πολλές άλήθειες πού ό πολύς κόσμος δέν 
γνωρίζει. 'Αποκαθιστά πολλούς άνθρώ
πους πού τόλμησαν νά συμβουλεύσουν τό 
έφικτό (Σπ. Θεοτόκης) καί συνιστουσαν 
προσοχή καί σύνεση. 'Αποκαθιστοuν μέ 
διπλωματικό τρόπο καί δλες τίς έλληvικές 
κυβερνήσεις πού θυσίασαν πολλά στό 
βωμό τής Κύπρου καί ψέγουν δσες προχώ
ρησαν σέ λύσεις όνειροπώλες μέ προχει
ρότητα. 

"Ολες οί σελίδες του βιβλίου παρουσιά
ζουν ένδιαφέρον, ξεχωρίζουν δ μ ως οί όκτώ 
τής είσαγωγής. Στίς σελ. I 1-18 βρίσκεται 
τό ζουμί του βιβλίου. Κάθε λέξη, φράση, 
πρόταση ε{ναι ζυγισμένη καί μετρημένη. 

Στίς λίγες (lύτές σελίδες άποκρυπτογρα
φοuνται καί παρουσιάζονται γυμνές οί 
άλήθειες, οί aρετές, τά έλαττώματα καί οί 
άδυναμίες του λαοί> μας. Ένθουσιαζόμεθα 
εύκολα καί άπογοητευόμεθα μέ τόν ϊδιο 
τρόπο. 'Αποκρύπτουμε τίς ό.δυναμίες μας 
καί έπιρρίπτουμε τίς εύθυνες στούς άλλους 
καί κυρίως στούς ξένους πού δπως γρά
φουν οί τρείς πρέσβεις στή σελ. 13: 
«Δέν φταίνε μόνο oi ξένοι γιά τήν πορεία 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1987 

Τοϋ κ. ΗΛΙΑ ΜΙΧΟΥ 
('Από τά «Πολιτικά θέματα») 

πού πήρε tό Κυπριακό, φταίμε έμείς. ~Εyι
ναν λάθη - τό έπαναλαμβάνουμε - καί 
στήν 'Αθήνα καί στή Λευκωσία. Λάθη cnι
yνωστά ή καμιά φορά άσύyνωστα πού δδή
yησαν τό Κυπριακό έκεί πού ΙJρίσκεται σή
μερα. 'Αδυναμίες πού προκάλεσαν ζημιές 
ίσως άνεπανόρθωrες... ... Λάθη, συμπλ η
ρώνουμε έμείς, πού συνεχίζονται καί σή
μερα μέ τή «συμπαράσταση καί συμπαρά
ταξη.. καί τή «διεθνή διάσκεψη». 

'Από τήν προσεκτική μελέτη του βιβλίου 
τών τριών πρέσβεων διαπιστώνει ό άνα
γνώστης καί πείθεται δτι ξεκινήσαμε εναν 
δίκαιο άγώνα άλλά τόν aντιμετωπίσαμε μέ 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCΛSJONS 

F or Reservations 
CALL 

(201) 636-2700 
BANQUET MANAGER 

U .S. ROUTES 1 & 9 
WOODBRIDGE, N.J. 07095 

πολύ συναισθηματισμό. ·Υπερεκτιμήσαμε 
τίς δυνάμεις μας καί ύποτιμήσαμε τούς 
άντιπάλους μας . 'Αγνοήσαμε- στό πρώτο 
κυρίως στάδιο - τόν τουρκικό παράγοντα, 

τηρήσαμε άνεκτικότητα στίς άvτιδράσεις 
τών άπελάσεων καί δέν έφαρμόσαμε δταν 
επρεπε ούτε κάν άντίποινα, ούτε διώξαμε 
κανέναν άπό τούς πρού-χοντες Τούρκους 
τής Θράκης. ~Ετσι χάσαμε τόν λαμπρό 
'Ελληνισμό τής Πόλης χωρίς νά κερδί
σουμε τήν Κύπρο. 

Έναποθέσαμε τίς έλπίδες μας στόν 
διεθνή όργανισμό ΟΗΕ γιατί, δπως πολύ 

CLEAN AIR 
. 

τECfRONIC ELECfRONIC AIR 
CLEANERS/OZONE AIR 
STERILIZERS REMOVE 
• Ciprette Smoke • Odor· • Pollen 
• Duιt • Bacteήa • Vίrus & otber allergies 
SALES • LEASINO • SERVICE -INSYALLAΠON 

CλLL 1'0/t 
FUE 

DDIOλND 
$llltJ'Π 

28-05 Ditmarι Bouleνard 
Aιtoria, Ν.Υ. 11105 
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σωστά άναφέρουν ο{ συγγραφείς στή σελ. 
16 τοϋ βιβλίου, «πιστεύαμε μέ ρομαντική 
άφέλεια οτι οί άποφάσεις του ήταν όχι μόνο 
άδέκαστες, άλλά καί σεβαστές άπό μικρούς 
καί μεγάλους». Δέν διδαχθήκαμε τίποτε 
άπό τόν ΟΗΕ , οϋτε δταν επρεπε 
παράλληλα μέ τόν ΟΗΕ καί τίς άποφάσεις 
του νά στραφοϋμε στίς διμερείς διαπραγ
ματεύσεις πού, δπως λέγεται, πίστευε καί 
ijθελε ό 'Αλ. Κύρου. 

· Αψυχολόγητες πρωτοβουλίες τής Λευ
κωσίας αίφνιδίαζαν τήν ·Αθήνα πού έκα

λείτο πάντα νά άκολουθήσει τίς ένέργειες 
τής ιωπριακfjς ήγεσίας, άντί νά όδηγήσει 

έκείνη τή Λευκωσία!! 

Ή κοινή πολιτική γραμμή δλων τών κυ
βερνήσεων τών Άθηνών άπό τό 1950 ήταν 

FILOS AGENCY INC. 
·Ακολουθήσαμε λάθος τακτική - καί 

δυστυχώς τή συνεχίζουμε έδώ καί στήν Κύ
προ. ~Επειτα άπό μιά τρομερή έμπειρία πού 
άποκτήσαμε γιά τήν πρακτική έφαρμογή 
τών άποφάσεων τοϋ ΟΗΕ δέν συνετισθή
καμε . 'Αξακολουθοϋμε νά πιστεύουμε 
στόν διεθνή αuτό οργανισμό (καί σέ ουτο
πική διεθνfj διάσκεψη) πού εχει πλέον είδι
κευθεί στήν εκδοση ώρα ίων άνεκτελέστων 
ψηφισμάτων καί φιλολογικών ευχολογίων 
- άποφάσεων πού δμως ποτέ δέν έκτελέ
σθηκαν οϋτε έκτελοϋνται. 

CONTRACTORS, BONDS 
and GENERAL /NSURANCE 

'Ένας άλλος σοβαρός παράγοντας πού μέ 

μεγάλη προσοχή καί διπλωματικότητα ά

ναφέρεται στό βιβλίο είναι ή Ελλειψη συν
εννοήσεως μεταξύ έλληνικής καί ελληνο
κυπριακής ήγεσίας καί ή κομματική έκμε
τάλλευση - κυρίως στήν Κύπρο - τοϋ 

δλου θέματος πού ύπήρζαν επ ιζήμιες γιά 
τήν όμαλή έξέί.ιξη τοσ Κυπριακοϋ. 

GUS Ε. CONSTANTAKOS, CIC 
President 

3255 LA WSON BLVD. 
OCEANSIDE, Ν.Υ. 11572 

Tel. (516) 766-8404 • (718) 528-6688 

Rtdιιcn lM Prlct oj lM PolyιloΙ (1'Μ) to $195.00• 

Ν ow, your personal c:omputer will display 
and print Greek and English with a simple 

keystroke. 
• Νο wiring needed 
• EaJy installation, jwt p/ug-in α chip or α disp/ay card 
• Λ// /ΒΜ PC/ χτιΛ Τ αnd true compatib/es supported 
• Use popu/ar off-the-she/f software 

(Mu/tiMate. 1·2·3. dlkιse) 
• Most popu/ar dot ma~rix printers supported 
• Technica/ support · 
• Jmmediaιe shipment 

Please send me more infonnation 
Name: ........... . . .. .. . .. .. . .. . ................ . 

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

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

ΙΒΜ PC....... ΧΤ ...... Monograpbics ..... EGA ... .. 

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

MaiJ to NEOSOFr. /nc. Suite 621 
2'1;16 Steinway Street, L/C, ΝΥ Ι 1103 

custom kitchens 

STYLE & QUALITY 
ΑΤ REASONABLE PRICES 

We Offer Solutions And 
Imagination ls Our Only Limitatίon 

Affordable Elegana 

EUROPEAN FINE WOOD & MICA CABINETS 
ΟΑΚ • CHERRY- HICKORY 

Jncredible Selection in Stock 
ι----Contemporary - Traditionai · European---ι 

WOODSIDE 718 458-8255 
KITCHEN CABINETS t---- 64-11 BROADWAY. WOODSIDE----ι 

FREE ΗΟΜΕ Sl 'RI'f.T · E.\ .PERT Ι'Ε.\'Ι<ί , . 
and COST ΕSΠ.\1 .• ΤΕ 

• Jor tlw ClιJp optioιι; $295.00 fm tM Cιud option. 

L-----------------------1 
FINΛNCING tuιd JNST ALLA ΠΟΝ Λ JΆILABLE 
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ή έπίτευξη λύσεως μέ διαπραγματεύσεις. 
Ζητοίισαν άπό τή Λευκωσία «προσυνεννό
ηση>•, «διαπραγματεύσεις», <<οχι δυναμικά 
μέσα», πού όμως δέν εiσακούονταν. Τό 
έξηγοίιν θαυμάσια στή σελ. 47 τό δεοντο
λογικό αότό τρίπτυχο οί συγγραφείς 
" .. . δσο καί dν φαίνεται αύτονόητο kαί ά
ναγkαίο, άγνοήθηkε πολύ συχνά (τό τρί
πτυχο) άπό τή Λευkωσία γιά πολλούς καί 
διαφορετικούς λόγους σέ κάθε περίπτω

ση •. ·" · Ο! έπιστολές τοίι Σοφ. Βενιζέλου τό 
1963, τοίι Εύάγγελου Άβέρωφ τό 1963 καί 
τοίι Γ. ΠαπανδρέοιJ τόν Αϋγουστοτοίι 1964 
πείθουν γιά τοίι λόγου τό άληθές. Ίστόρι
κή θά μείνει ή aποφθεγματική άναφορά τοίι 
Γ. Παπανδρέου τό 1964 πρός τόν Μακάριο: 
« 'Άλλα άποφασίζομεν kαί συμφωνοϋμεν 
έδώ, ιiλλα πράττετε έσείς έkεί ..... , στήν 
όποία άπήντησε δ Μακάριος μετά 7μηνο. 

'Αντίθετη τακτική άκολουθοίισε ή τουρ
κοκυπριακή ήγεσία, Κατευθυνόταν άοο 
τήν ~ Αγκυρα καί δέν εκανε βήμα χωρίς τήν 
tγκρισή της. Τό έπιβεβαιώνει καί ό Τ. Κάλ
λαχαν στ' aπομνημονεύματά του, πού πρό
σφατα έκδόθηκαν. Στή σελ. 355 άναφέρει 
έπιγραμματικά τήν άπάντηση πού τοϋ 
εδωσε δ Ντενκτάς: "I am a prisoner ofTur
key", «στά χέρια τής Τουρκίας", καί πού 
πίστευε πώς .αν aφήνονταν μόνοι δ 
Κληρίδης μέ τόν Ντενκτάς άκόμη καί τότε 
θaβρισκαν τή λύση τοίι Κυπριακοί> προ
βλήματος ... 
Τά έπιχειρήματα τής Κυπριακής 

ήγεσίας πού ύποστηρίζει μέ θέρμη σ' δλα 
τά βιβλία του ό Ν. Κρανιδιώτης καί ό γιός 
του Γιάννος, δτι ή διαφορά μεταξύ 
·Αθήνας καί Λευκωσίας βρισκόταν στό δτι 
τό Κυπριακό άποτελοϋσε τό θέμα γιά τή 

Λευκωσία ένώ ήταν άπό τά θέματα γιά τήν 
'Αθήνα, δέν στηρίζονται . 'Όλες οί έλλη
νικές κυβερνήσεις θυσίασαν πολλά γιά τή 
σωστή έπίλυση τοίι Κυπριακοί> καί άγω
νίσθηκαν μέ σΟένος σέ δλα τά πεδία καί μέ 
δλα- τά μέσα. Τό βαλάντιο τοίι 'Έλληνα 
φορολογούμενου ξετινάχθηκε καί συνεχί
ζει νά ξετινάζεται ένώ ή Λευκωσία δαπανa 
έλάχιστα γιά τήν ι'iμυνά της. 

'Όπως ε'ίπαμε καί άλλοίι τό βιβλίο τών 
τριών συντα ξ ι ούχων δ ι Πλωματών 
προσφέρει πάρα πολλά στόν εΙδικό καί τόν 
άπλό άναγνώστη. 

ΕΙναι όλιγοσέλιδο καί σέ ώραία εuκολη 
γλώσσα γραμμένο. Οί περικοπές διαλεγ
μένες καί μικρές γι· αότό καί δέν κουρά
ζουν. · Αν καί δέν άκολουθείται χρονολο
γική σειρά τών γεγονότων, γίνεται άνα
φορά σ' αύτά καί συνδέονται μεταξύ τους. 
Γίνονται σωστές καί δίκαιες κρίσεις καί 
όρθές παρατηρήσεις. Χαρακτηρίζονται 
πρόσωπα καί κρίνονται μέ σοβαρότητα οί 
πράξεις τους. 

'Αξίζει καί πρέπει τό βιβλίο νά διαβασθεί 
άπό πολλοίJς - κυρίως δμως άπό αύτούς 
πού άσχολοίινται μέ τό θέμα. 'Ελπίζουμε 
νά μήν προκαλέσει άντιδράσεις στή Λευ
κωσία. 

Άξίζει, έπίσης, ν ' άναφέρουμε τήν άρί
στη έμφάνιση καί έκτύπωση τής • Ελλη-

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1987 

νικfjς Εύρωεκδοτικής. Τόσο τά στοιχεία 
όσο καί ή κατάταξη τής ϋλης έμφανίζουν 
μιά aριστη εκδοση πού ξεπερνά καί αότούς 
άκόμη τούς φημισμένους ξένους έκδοτι
κούς οίκους. 

• «Τό Κυπριακό 1950-1974. Μιά έvδοσκό
πησψ>, Mr.v. Άλεξαvδράκη, Βυρ. Θεοδωρό
πουλου. Εύστ. Λαγάκου. ·Ελληνική Εύρω
εκδοτική. ΆΟήvα 1987. δρχ. 700, σελ. 160. 

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΟΣ 

ΑΦΟΙ ΜΕΝΤΗ ο.Ε. 
ΠΛ.ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ 10, ΑθΗΝΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 1867 

ΠΑΡΑΓΩΓΉ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΔΛΝΤΕΛΩΝ- ΤΡΕΣΣΑ- ΚΡΟΣΙΩΝ- ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΤΑΠΕΙ'ΣΑΡΙΑΣ 
ΤΗΛ. 3248256 καί 3218208 TELEX 218559 DGAM GR 

ATHENS CENTER HOTEL 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμότια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βερόντα. 
• 'Εστιατόριο πολυτελείας, μnόρ, ρούφ 
γκάρντεν, πισίνα γιό δλες τίς έποχές άντί 
λογικi')ς χρεώσεως. 

Άnό 31 Μαρτfου- 31 Όκτωβρfου 

Τιμαί δωματίων ; Μονόκλινα 4.686 δραχμ. 
Δίκλινα 6.714 δραχμ. Τρίκλινα 8.167 δραχ. 
Συμπεριλαμβάνεται κοντινένταλ μnρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όnοταθf'jτε στ ή Ν. 
'Υόρκη (212) 483-0642 κ. ·Αρσένη~ γρόψτε 
Sophocleous & Athenas 26, Athens,Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY. 

STEVENS FOOD. 
SERVICE, INC. 

Distributors to the 
Food Service Industry 

SERVING RESTAURANTS, DINERS, INSτiTUτJONS. HOSPJτAιS , 

SCHOOLS, NURSING HOMES, COFFEE SHOPS, LUNCHEONEΠES, 

DELIS, CAMPS and SHIPS 

We service our customers with quality merchandise 
at the most competitive prices. 

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

Tel.: (201) 778-0400 
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t!H ~Επισκοπή Βοστώνης τιμά λαϊκούς 
'Εξαιρετική έπιτυχία έσημείωσε ή γιά 

πρώτη φορά tορτή τής 'Επισκοπής Βο
στώνης, διοργανωθείσα μέ τήν ~μπνευσιν 
καί πρωτοβουλίαν τοϋ Θεοφιλεστάτου 'Ε
πισκόπου μας κ. Μεθοδίου, μέ άπώτερον 
σκοπόν δπως ή 'Εκκλησία μας τιμήση καί 
βραβεύση ήθικώς πάντας τούς λαϊκούς καί 
μέλη τών κοινοτήτων μας, οί δποίοι γιά 
πολλά ~τη τώρα κοπιοϋν καί έργάζονται 
γιά τήν πρόοδον τών κοινοτήτων μας ώς 
καί γιά κάθε έργον άγαθόν. 

Ή Κυριακή 14 'Ιουνίου έ.~. θά μάς μείνη 
άξέχαστη, διότι ήτο άληθώς μία συγκέν
τρωσις μέ πανηγυρικόν χαρακτijρα. «Ει'>
χαριστοϋμεν τόν Θεόν δπου άπόψε ή 'Εκ
κλησία μας τιμά καί έκφράζει εύγνωμοσύ
νην πρός τούς καλούς καί πιστούς έργάτας 
της, μέσα σέ μιά οΙκογενειακή συγκέν
τρωση πού μαρτυρεί άκόμη τήν tvότητα 
δλων μας, ώς καί τήν διαβεβαίωσιν δ:η ή 
Όρθόδοξος 'Εκκλησία μας ε{ναι πράγ
ματι ή Μία, 'Αγία, Καθολική καί 'Απο
στολική 'Εκκλησία», ε{πε στήν άρχή τής 
δμιλίας του δ Δεσπότης μας καλωσορίζον
τας τούς άνω τών tπτακοσίων παρευρισκο
μένους, κληρικούς καί λαϊκούς άπό δλην 
τήν Νέαν 'Αyyλίαν. 

' Η ω άκόμη μιά βραδυά πού έξεδήλωσαν 
τά πνευματικά τέκνα τοϋ 'Επισκόπου μας 
αiσθήματα άγάπης καί σεβασμού πρός τό 
πρόσωπόν του, ώς καί εύχαριστηρίους εύ
χάς γιά τήν όνομαστικήν του tορτήν. 

Τόν δίκαιον ~παινον γιά τό έπιτυχές 
έργον του Θεοφιλεστάτου, καί τό όποίον 
άπετέλεσε μέσα στό μικρό χρονικό διά
στημα τijς έν Βοστώνη Ποιμαντορίας του, 
έξέφρασαν τά λόγια του διοργανωτοϋ τής 
βραδυάς αύτijς ώς καί στενού συνεργάτου 
του κ. Γεωργίου Τουμπούρα, δστις μεταξύ 
<'iλλων ε{πε καί τά tξijς: « ' Αντανάκλασιν 
τijς δραστηριότητος τοϋ Θεοφιλεστάτου 
μας ε{ναι καί άποτελεί ή 'ίδρυσις ένός πε
ρικαλλοϋς Έπισκοπικοϋ κτιρίου, πού ήτο 
δική του έμπνευσις. Τά πολλαπλά προ
γράμματα γιά τήν πνευματικήν άνάπτυξιν 
καί πρόοδον δλων τών χριστιανών μας 
μικρών καί μεγάλων. Τά σεμινάρια γιά τήν 
κατάρτισιν τών μελλόντων δπως προσέλ
θουν εiς γάμου κοινωνίαν. Ή καθημερινή 
ραδιοφωνική έκπομπή «ή φωνή της 
'Ορθοδοξίας». Τά προγράμματα βραδυνών 
όμιλιών καί πνευματικών διαλέξεων, ώς 
καί ό «οlκος φιλοξενίας» γιά τά καρδιο
παθij παιδιά άπό τήν 'Ελλάδα, ε{ ναι δικά 
του έργα καί διορατικότης ... 
Τήν βpαδυάν αύτήν ή το καταφανές παρά 

πάντων, tνα αίσθημα ίιπερηφανείας. Εlχεν 
έκλείψει ή έπισημότης καί παντού διεχέ
ετο ή άπλότης ήτις χαρακτηρίζει τό πνεϋμα 
τής ~θρώπινης άνωτερότητος. Όλίγοι ή
σαν οί δμιληταί. Κοντόλογοι ο! χαιρετι
σμοί. Δίκαιοι ο! έπαινοι καί ο! τιμές γιά τό 
εργο τού Δεσπότου μας, ώς καί δλων 
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Ό Έπfσκοπος Βοστώνης Μεθόδιος hrιδfδει στόv κ. Χρήστο Παπουτσή dπό τό Νιου Χαμσάϊρ, 
μέγα δωρητή, μfα ζωγραφική dναπαράσταση του νέου Έπισκοπικου κτιρiου. 

I •• 
'Ο κ. Stephen καf ή κ. Catherine Pappas, μεγάλοι δωρηταί του Έπισκοπικου Κέντρου, δίνουν 
στόν 'Επίσκοπο Μεθόδιο ένα τσέκ 100.000 δολλ. ΟΙ ίδιοι εfχαν προσφέρει προηγουμένως καΙ 
άλλη μία δωρεά μέ τό ίδιο ποσό. Τό χρέος του νέου Κέντρου πέ(pτει έτσι στίς 95.000 δολλ. καί 
πιστεύεται δτι αύτό θά tξοφληθή μέχρι τίς 14 Σεπτεμβρίου 1987, δύο χρόνια μετά τήν έναρξη τών 

tργασιώv γιά τήν dνοικοδόμησή του. 

έκείνων πού έτιμήθησαν στήνγιορτή αύτή. 

«Ε{ ναι δλων μας σήμερον ή όνομαστική 
έορτή ε{πεν δ Θεοφιλέστατος, διότι ή ·Α
γία μας 'Εκκλησία έκτός τοϋ 'Αγίου Με

θοδίου, σήμερον τψίi καί τήν μνήμην τών 
'Αγίων Πάντων. Αύτών δλων τό παράδειγ
μα βίου καί πίστεως πρός τόν Θεόν, καλού
μεθα καί ήμείς γιά νά μιμηθώμεν, ώστε καί 
δι' ήμών νά δοξάζητε τό όνομα του Τρια
δικού μας Θεοϋ», 

Ό Πατήρ 'Ιωάννης Μαχαίρας, πρόεδρος 

τοϋ . Ιερατικοί> Συνδέσμου τής 'Επισκοπijς 
Βοστώνης δ «Η Α γιος 'Ανδρέας», χαιρετί

ζων ε{πε καί τά tξής χαρακτηριστικά: «Σή
μερον ή έορτή αύτή τής 'Επισκοπής μας 
πού τόσο άγαποί>με, κηρύττει τήν αύyή 
μιάς πιό ένθουσιώδους συνεργασίας με
ταξύ 'Εκκλησίας καί τών Χριστιανών μας 
πού θά συντελέση τά μέγιστα γιά τήν πρόο
δο τών κοινQτήτων μας καί τής άγαπητής 
μας Έπισκοπijς». 

Ό Πατήρ 'Αλκιβιάδης Καλύβας, άντι-

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



·Ο κ. Χρήστος Παπουτσής, στό κέντρο τής φωτογραφfας, μέ τήv οfκογtvcια καί φίλους του άπό 

τό Νιοϋ Χαμσάϊp κατά τήv διάρκεια τοϋ δείπνου τής 'Επισκοπής: Έλέvη Δήμου, κ. καί κ. Paul 
O'Brien, Mapf Παπουτσή, τέvτ Παπουτσής κ. καΙ κ. Στήβ Κfτση, κ. καΙ κ. Tom Moufarge. 

προσωπεύων τόν Πρόεδρον της Θεολογι
κης μας Σ χολ ης ώς καί τό καθηγητικόν Σώ
μα της Σχολης καί τοϋ • Ελληνικου Κολ
λεγίοu, προσφωνών τόν Θεοφιλέστατον, 
άνεφέρθη γενικώς εiς τό εργον τοϋ υπουρ
γήματος της {ερωσύνης καί εύχαρίστησε 
τόν Θεοφιλέστατον όστις ώς άπόφοιτος 
της Θεολογικης μας Σχολης !:δειξε άμέρι
στον τήν σuμπαράστασιν καί uποστήριξίν 
του γιά τό εργον καί τήν πρόοδον αύτής 
άπό της πρώτης ήμέρας της χειροτονίας 
του. 

Τιμητικαί διακρίσεις έδόθησαν καί σέ 
πρόσωπα της Έπισκοπης μας πού έπετέ
λεσαν εργα εύποιtας. Εύχαριστίαι έξε
φράσθησαν καί πρός δλους τούς ίερείς της 
'Επισκοπής μας ώς καί στίς σεβαστές πρε
σβυτέρες γιά τό εργον των πρός διαιώνισιν 
της 'Ορθοδοξίας . μας καί τήν πνευμα-

Α GOOD CHRISTIAN 
Mr. George Fallίs 

Ι η my christian ministry Ι was indeed most 
fortunate to have had the assistance of an 
extraordinary, devout chήstian to assist me 
in seνeral of my important duties. Ι shall not 

forgct Mr. George Fallis for his willingness to 
assume gladly νarious tasks νital to the 
future of the parish. He was asked to serve 
on the paήsh council and the Ρ.Τ.Α. and 
redeemed himself in a fashion that will be 
long remembered for his admirable pa
rochial accomplishments. The communal 
record speaks clearly for itself. With his 
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τικήν έξυπηρέτησιν των πιστών μας. 

Συγκινητική ήτο ή στιγμή πού έλάμβανε 
τιμητικό δίπλωμα ενας πρωτοπόρος μας 

ήλικίας 98 έτών. 

Πρός τούς μεγάλους εuεργέτας τής Έπι
σκοπης μας, δ Δεσπότης μας , προσέφερε . 
ώς άναμνηστικόν δώρον εργονζωγραφικης 
τέχνης μέ τήν παράστασιν τοϋ Έπισκο
πικου κτιρίου . 

Εlναι άλήθεια δτι ή {:ορτή αύτή εδωσε 
τήν εύκαιρίαν είς δλους μας γιά νά έκτι

μήσωμε δεόντως τό μέγα εργον πού έπιτε
λείται είς τήν άγαπητήν μας Έπισκοπήν, 
πρός δόξαν τοϋ 'Υψίστου καί της · Αγίας 
μας 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, καί έξε
φράσθη παρά πάντων ή εύχή, δπως δ {:ορ
τασμός αύτός λάβη έτήσιον χαρακτήρα. 

Ίερομνήμων Φίλιππος Γ. Γιαλεψός 

committees he established record attend
ances at the annual church dances and 
νarious functions throughout the year. The 
massiνe response to these affairs spirited the 
membershiρ of the ρarish to realize the great 
ρotential of the parish and thus arouse the 
enthusiasm of the communicants to literally 
work for the immediate expansion of our 
ρarochial interests. 

Mr. Fallis served dutifully as ρresident of 
the Ρ.Τ.Α. and labored hard to extend the 
number of regional Greek Schools from 
three to eleven. The response to the growing 
membershiρ gradually added a second 
Diνine Liturgy, by the way, was the first 
Greek Orthodox parish in the area to 

ρrogram two Divine Liturgies thereafter as 
well as every actiνity and programs. There 
were also two Sunday Schools, Youth 
Clubs, choirs, etc. The many pupils of the 
schools were occasionally treated to outings, 
picnics, baseball games at Yankee stadium 
and fund raising projects for the schools and 
church. The educational ρrogι:am :tx:came 
the pilot program that encouraged and 
inaugurated the Day School and.eventually 
the Junior and Senior High SchQols. 

Mr. Fallis also found time i'1f render 
νaluable services to the Lion's InterΊ'lational 
Club and Ahepa. Oftentime mention was 
made of his generous offerings to the 
churches and charitable organizations. The 
Holy Trinity Church at Hicksνille receiνed 
from the Fallis Family the Bishop's throne, 
the pulpit with fout beautiful byzaήtine 
icons and the psalte's stand whichare indeed 
beautifully hand carved church furnishings 
to really behold and admire. His financial 
donations to Jamaica, Hicksνille and Glen 
Cove Greek Orthodox Churches, plus direct 
offeήngs to the Patriarchate at Constan
tinople are not regular contributions but 
likewise a ρersonal obligation of indebted
ness and duty. The Archbishoρ took into 
consideration these ρoints as adequate to 
bestow on Mr. Fallis the distinction of 
ARCHON of the Patήarvhical Throne of 
Constantinoρle which he bears with distinc
tion and ρride. 

Mr. Fallis is married to Penelope Moriatis 
and were blessed with ιwο wonderful 
married children Soρhia Drakoulias and 
Tommy, and wife Peggy. The family along 
with their loνely son-in-law Dean run the 
multi-million dollar business of the Atlantis 
Paper goods and suρplies on Long Island. 

Fr. Ρ.Ν . PAPAGEORGE 

ΕλΗΝΙΙ<Η ΜΕ1ΆΦΟΡΙΙ<Η ΕτλΙΡΙλ 

266 s.4th STREH, BROOKL ΥΝ,Ν.Υ. 11220 

(718) 238-3771 

Η Γ~ΥΡΑ 

ΕλλΑΑΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Η ΗΛΙΡΙΛ ΠΟΥ ΜΗΛΦΕΡΕΙ ΟΛΟ 

ΣΛΣ ΤΟ ΣΠΠΙΚΟ ΠΗΝ ΕΛΜΔΛ 

ΚΛΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙλ : ΜΠΑΟΥΛΩΝ 

ΗΛΕΙ<ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΚΡΥΗΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ EkriMHΣH 

rEΩrfiOΣ ΚΑ.σποΥ ΛΟΣ 

Συσκευασία σε ξύλινα 

καi σιδερένια Containers 
~ 
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!»Εκστρατεία Λαφυραγωγίας 
στή Σικελία 

Tov κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Κατά τόν Μάρτιο - 'Απρίλιο 1943, ή 
πίεση τοϋ πολέμου στή Μεσόγειο ε{χε 
χαλαρωθεί άρκετά. Οί κίνδυνοι τών νηο
πομπών τής Μάλτας ε{χαν έλαττωθεί ση- . 
μαντικά, ή μάλλον, ε{ χα ν περάσει έντελώς. 
Οί Γερμανο- 'Ιταλοί εlχαν ·πιά ξεκουμπι
στεί άπό τήν Τύνιδα καί μετώκησαν στά ... 
στρατόπεδα αιχμαλώτων τών συμμάχων. 
Μπήκαμε σέ μιά περίοδο χαλαρώσεως τών 
έπιχειρήσεων, άλλά ένστικτωδώς αίσθα
νόμαστε δτι κάτι μαγειρευόταν άπό τούς 
· Αγγλο - 'Αμερικανούς. Λέγαμε είσβολή 
τής Εύρώπης μέσω 'Ελλάδος ij μέσω 'Ιτα
λίας, άλλά τίποτα τό επιβεβαιωτικό δέν 
ύπήρχε άκόμα. Οί φήμες καί τά ιωυτσομ
πολιά δίναν καί παίρναν. Μέσα σ' αύτή 
τήν κατάσταση Ερχεται μιά διαταγή τοϋ 
'Αρχηγοί> τοϋ Στόλου Ναυάρχου · Αλε
ξανδρή νά μετατεθώ άπό τήν ΠΙΝΔΟ στό 
'Αρχηγείο τοϋ Στόλου, στήν 'Αλεξάν
τρεια, ώς βοηθός τοϋ ' Αρχιμηχανικοϋ τοϋ 
Στόλου , γιατί άρχιζε πρόγραμμα έπεκτά
σεως τοϋ 'Ελληνικοϋ στόλου καί μέ άλλα 
καράβια πού μίiς έδιναν οί ~ Αγγλοι καί οί 
Άμερικανοί. Νά παρουσιαστώ στό Ναυ
αρχείο μόλις γυρίζαμε στήν · Αλεξάντρεια 
άπό τήν περιπολία μας. 

"Εβαλα τίς φωνές μπροστά στόν Κυβερ
νήτη μας, τόν μακαρίτη τόν Φοίφα, λέ
γοντας δτι δέν φεύγω τώρα πού περιμέ
νουμε μεγάλη δράση τοϋ στόλου καί 
μπορεί νά πατήσουμε καί στ ' iiγια χώματα 
τής Πατρίδας μας, καί δέν πάω νά γί νώ κου
ραμπιές στή στεριά, κ.λ.π., κ.λ.π. 

Μοϋ λέει δ Φοίφας: ••Πές τοϋ Ναυάρχου 
δτι δέν σ' άφίνω έγώ νά φύγεις, καί δτι 
μόνο δεμένο θά σέ πάρουνε άπό τό καράβι 
μου!» 

••Μήτε μουρλοϋ τό πείς!! ... », πάω έξω 
καί τά λέω τοϋ Ναυάρχου μέ τό νί καί μέ τό 
σίγμα δπως τίiπε δ Κυβερνήτης .•• ~ Ακουσε 
Παναγόπουλε» , μοϋ λέει, (μέ ήξερε άπό τό 
Λονδίνο), «ο{ πόλεμοι δέν κερδίζονται σή
μερα μέ τήν παληκαριά. Κερδίζονται μέ 
τήν τεχ_νολογία. Εlσαι καλά σπουδασμέ
νος καί σέ χρειαζόμαστε. Πήγαινε πίσω 
στό πλοίο σοu, δώσε στόν Κυβερνήτη σου 
τήν γραπτή αύτή διαταγή καί αϋριο νά πα
ρουσιασθείς γιά νά άναλάβεις τά νέα σου 
καθήκοντα». (τόνισε τή λέξη ••γραπτή .. !!). 
Κατάλαβα δτι δέν ύπήρχε διαφυγή! 

"Εγινε τό άλλο πρωί Γενική Κλήση στό 
κατάστρωμα τοϋ καραβιοϋ μας, διαβάστη- . 
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κε « "Εκφρασις Εύαρεσκείας» πρός έμένα 

άπό τόν Κυβερνήτη καί τόν "Υπαρχο (τόν 
μετέπειτα 'Αρχηγό τοϋ Στόλου καί καλό 
μου φίλο Ντίνο Έγκολφόπουλο), καί μέ 
δάκρυα στά μάτια κατέβηκα τή σκάλα, 
μπήκα στήν άκατό μας καί μέ πήγε στό 
'Αρχηγείο Στόλου, τόν • Αλφα - Σίγμα, 

δπως τό λέγαμε. 

θά μέ ε{δαν πολύ κατσουφιασμένο ό ' Α
λεξανδρής καί δ 'Αρχιμηχανικός τοϋ Στό
λου, δ ' Αλέκος δ Μηχόπουλος, (ε{ ναι καλά 
καί ζεί στή Γερμανία σήμερα, δπουέχει τίς 
έργασίες του), γιατί μέ λυπηθήκανε καί μοϋ 
εlπαν δτι θά μέ στέλνανε πάλι σέ καράβι 
άφοϋ ταχτοποιούσαμε τήν όργάνωση του 
αύξημένου στόλου μας. Τελικά έτήρησαν 
τό λόγο τους μετά άρκετούς μήνες καί πα
ρέλαβα Α· Μηχανικός στήν κορβέτα ••Α
ΠΟΣτΟΛΗΣ». 

Μοϋ καιγόταν ή καρδιά δταν έγίνονταν 
οί άποβάσεις στή Σικελία. Τό πρώην κα
ράβι μου ήταν πάντα στήν πρώτη γραμμή , 
κι· έγώ εμενα κουραμπιές στή στεριά. 
'Ενώ δμως συνεχίζονταν άκόμα οί μάχές, 
φωνάζει ό Ναύαρχος έμένα κι· άλλους δυό, 

τό Βαγγέλη τόν Στυλιανίδη καί τόν 'Αν
τώνη τόν Φάκαρο, καί μίiς διατάζει νά φύ
γουμε άμέσως γιά τή Σικελία νά ψάξουμε 

νά βροϋμε άνταλλαχτικά, (κυρίως αύλούς 
τών καζανιών), πυρομαχικά, (κυρίως τορ
πίλλες), καί δ,τι άλλο ύλικό πού θά θεω
ρούσαμε χρήσιμο γιά τά δύο άντιτορπιλ
λικά τοϋ στόλου μας τύπου ΝΤ ΑΡΝΤΟ, 
πού ε[ χε παραγγείλει ή 'Ελλάς στήν 'Ιτα
λία καί τά εlχε παραλάβει τό 1932. Ήταν 
άρχικά 4, άλλά τά δύο τά εlχαν βουλιάξει 
τά γερμανικά άεροπλάνα κατά τή μάχη τής 
·Ελλάδος, λίγο πρίν άπό τήν κατάρρευση . 
~ Εμειναν μόνο δύο άλλά κι' αύτά ψευτο
δουλεύανε μέ τό στόλο γιατί καί φτηνο
φτιαγμένα δπως ήσαν καί άνταλλαχτικά 
καί πυρομαχικά κατάλληλα δέν είχαμε 
άφοϋ ή 'Ιταλία ήταν έχθρός μας. Κατά τά 
ι'ίλλα ήταν πολύ όμορφα καράβια καί πολύ 
γρήγορα, δταν δέν ήταν χαλασμένες οί μη
χανές τους ή τά καζάνια τους! ~Ελεγε δ 
· Αρχιεπιστολεύς τοϋ στόλου, ό Μπενίiς, 
δτι ε{χαν ••θεωρίαν 'Επισκόπου καί 
καρδίαν μυλωνά», κατά τήν παροιμία. ~Αν 
βρίσκαμε άρκετά άπ ' αύτά πού θά ψάχναμε 
νά βροϋμε ίσως τά συμμαζεύαμε κάπως, 
είδεμή θά ήταν σχεδόν άχρηστα στό 

στόλο. 

Τήν άλλη μέρα πρωί-πρωί μπήκαμε σ ' 
ενα έγγλέζικο στρατι~τικό άεροπλάνο άπ. 
αύτά πού χρησιμοποιοϋσαν γιά άλεξιπτω-

"Ήθελα- δtv ήθελα, έγινα ... κουραμπιές στό 'Αρχηγείο τοϋ Στόλου. (ΙΌυλάχιστο γιάμερικούς 
μfίvες!) 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



Τά στενά Χαλφάγια Πό.r; όταν πέρασε ή 8η Στρατιά πρώτη φορά τό 1941 κατευθυνόμενη πρός 
τήν Τρfπολη τής Λιβύης. Δ ΕΞ/Α: Τά ίδια στενά Χαλφάγια Πάς δ ταν πετάξαμε dπό πάνω τό /943. 
Μπροστά dπό τό φτερό τοϋ dεροπλάνου μόλις διακρfνονται δυό μεγάλα νεκροταιpεία, άποτέλε-

σμα τών τριών μεγάλων μαχών πού έγιναν στά στενά αύτά μεταξύ 1941 καί /943. 

· Ασφαλιστικό Συγκρότημα 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ · 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣτΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

'Ασφαλιστική 
έκπ~οσώπηση 

Μtτοχοι μt τόν δίeθνι'ι · Αοφαλtσtι.ι:ό 
'Οι>Υ<>νιομό AMERICAN 
ΙΝτΕRΝΑΤια-ιΑΙ. UNDERWRiτERS 
GROUP (λ.I.G.) ατήν λ. Ε.Γ.λ. 
·ΕλλλΣ· (tcιtφόλαια κar 
όnοθtματtι<ό Δρχ. 40.000.000. 

Νόμιμοι · Αvτιπρόοφnοι ~ 
'Ιψeρικο~ι.cής 'Εταιρίας Γt\Ιικών 
'Αοφαλtιών •ΝΑ'ΠΟΝλL UNION• 
Μtλος tOU · λοφαλιοτuιοu 
'Ορyaνισμού AMERICAN 
ΙΝτΕRΝΑΤια-ιΑΙ. U"'DERWRiτERS 
GROUP rfleφόλαια καΙ άnοθι:ματιιιcά 
s 176.Π6.000. 

ι 

και 

δ~αστη~ιότητα 
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LLOYD'S 

Νέα διάσταση 

Νόμψοι · ΑνtιnρόοωnΟt Ύfις 
· Ελ&ηκι'ις · Αοφαλισηιι:f)ς · Ετο.ιρ(ος 
•Lλ BALOtSE• Ικe~αια καΙ 
όnοθοματικό Έλ8. Φρ. 161.200.000. 

Νόt,ιιμοι · Ανηrφόοωnοι τής 
'Αμeριιι::ανικής · Εταφιaς · Αοφαλtιών 
Ζωι\ς •AMERICAN LIFE· · Μtλος 
τού · Αοφαλιστιιι::ού 'ΟργανιαμοΟ 
AMERICAN Ιr.ιτeRΝΑΤια-ιΑΙ. 
UNDERWRΙτERS GROUP 

· Αντιnρόοωnοι τQy Μι.οιτcϊ)y 
· Ααφαλ&ιιϊw ΛλόΟδ'ς λονδtνοu E.W. 
ΡλΥΝΕ : CO (INSURλNCE) L το. 
το<; &cθνούς Μc.οιτucού Obcou 
SEDWICIC 

στόν · Ελληνικό κο( Διεθνι'\ 
άσφαλιστικό χώρο 

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΗΟ 
ΜΑΡΟΥΙΙ 151 ~ 

Ί'ΗΛΕ •. ΚΕΝΠ'Ο: 80.66.501 
τet.E(: 222620 ~ GR 

21522β~GR 

τιιcές έπιχειρήσεις κ:αί πήγαμε Μάλτα κ:αί 
Τύνιδα, δπου βγήκαμε κ:αί μείναμε τρείς 
μέρες. Πετούσαμε πάνω aπό τήν βόρειο 
Άφρικ:ή, κ:αί μέ συγκίνηση βλέπαμε άπό 
κ:άτω τά φημισμένα πεδία μαχών πού εϊ
χαμε παρακολουθήσει μέ τόσα καρδιο
χτύπια tπί τρία χρόνια τώρα . "Ελ-' Αλα
μέϊν, Τομπρούκ:, Ντέρνα, Μπεγκ:άζη, Χαλ
φάγια Πάς, Τρίπολη, Γραμμή Μαρέτ κ:αί 
τόσα ι'iλλα. 

Μείναμε στή Μπιζέρτα πού ήταν ό Γαλ
λικός ναύσταθμος τής Τύνιδος , σέ κ:άτι 
ώραία σπιτάκια τώv 'Αξιωματικών πού 
τούς εϊχαvε δώσει όνόματα άπό φοινικό
δεντρα. Τό δικ:ό μας τό λέγα,·ε "ή μπανα
νιά••, άν κ:αί δέν ύπήρχε οuτε ενα τέτοιο 
δέντρο στόν κήπο του. ·Η ταν δμως 
γεμάτος ό κήπος άπό συκιές ποί' κάνανε 
κ:άτι έξαιρετικ:ά σύκ:α. Τά χορτάσαμε \'ά 
τρώμε κ:άθε πρωί. aλλά επρεπε \'ά προλα
βαίνουμε πρίν πέσου\· άπά\·ω τά πουλ ιά μέ 
τό ξημέρωμα γ ιατί δέν άφι\'α\' τίποτα άπ' 
αύτά πού ώριμά~ανε κάθε μέρα . 

Οί Γερμανοί ε{ χα\' φράξει τό ..:α\'άλι τή.; 
Μπιζέρτας βοι,λιά~ο,·τα.; τό πρώην 'Ελ
ληνικό άντιτορπιλλ ικό «Βασιλεύς Γεώρ
γιος". άδέλφι τής "Βασιλίσσης "Ολγα.; ... 
πού ήταν τό κ:αμάρι του στόλου μας. Τό 
ε{χαν σηκώσει άπό βουλιαγμένο πού ήταv 
στήν κατάρρευση, τό φτιάσαvε καί τό βά
λανε στό στόλο τους, ονομάζοντάς το 
ΕΡΜΗΣ. Τό εlχαν άχρηστέψει τά 'Αμερι
κάνικα αεροπλάνα κ:αί τό ρυμούλκησαν οί 
Γερμανοί γιά νά φράξουνε τό κανάλι. Συ
ζητο\Jσαν οί 'Εγγλέζοι /;πί πολλές ήμέρες 

πώς θά τό βγάζανε γιά ν' άνοίξει τό κ:ανάλι 
κ:αί δέν βρίσκανε εuκ:ολη λύση . "Ερχεται 
ί\νας • Αμερικάνος ναυαγοσώστης, βάζει μέ 
δύτες τρία ζωνάρια άπό δυναμίτες γύρω
γύρω στό σκάφος, πυροδοτεί κ:αί "μπούμ!!" 
κ:όπηκ:ε σέ τέσσερα κομμάτια ό «Γεώρ
γιος" καί τά βγάλανε εuκ:ολα μέ κ:ρένια. 
Δυό μέρες πήρε δλες-δλες ή ύπόθεση . ·Αν 

, ε{χε μείνει στούς 'Εγγλέζους άκ:όμα θά τό 
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συζητούσανε! 

'Από τή Μπιζέρτα πετάξαμε μέ Ιiλλο άε
ροπλάνο στή Συρακουσα καί καταλύσαμε 
στή Ναυτο-' Αεροπορική βάση τής Αι'ryού
στας πού ε{ χε έγκατασταθεί ή ·Αγγλική 
διοίκησις μετά τήν κατάληψη τής σχεδόν 
καταστρεμμένης πόλεως. Μάς βάλανε νά 
κοιμόμαστε στό στρατιωτικό νοσοκομείο 
πού ε{χαν έκκενώσει οί 'Ιταλοί όταν φύ
γανε. Τά σεντόνια τών κρεβατιών ήταν μα
τωμένα σέ μεριές-μεριές άπό τούς ψαυ
ματίες πού εlχαν νοσηλευθεί έκεί πρίν, 
ό:λλά τά α'iματα εlχαν στεγνώσει 11ιά καί 
ξεραθεί. Τό συσσίτιο ήταν τfjς πρώτης 
γραμμής του μετώπου, δηλαδή κόρν-μπήφ, 
ξερές πατάτες πού τiς μουσκεύαν στό νερό 
καί ενα ποτηράκι ύποχρεωτικά ό:πό λεμο
νόζουμο γιά νά μήν πάθουμε σκορβουτο. 

Τήν πρώτη νύχτα κατά τίς 11 ή ώρα, μάς 
κάνανε γενική έπίθεση στρατιές όλόκλη
ρες άπό ψύλους! Εlχαν πολύ καιρό νά φάνε, 
ή μάλλον νά πιουνε άνθρώπινο α·ιμα, άπό 
τότε πού φύγανε οί 'Ιταλοί τραυματίες, καί 
μάς ριχτήκανε λυσσασμένοι τfjς πείνας. 
Πεταχτήκαμε i:ξαλλοι τινάζοντας άπό πά
νω μας τά μαυρα αύτά ζωiφια καί βγήκαμε 
στήν ταράτσα του νοσοκομείου όπου περά
σαμε τήν ύπόλοιπη νύχτα ξαπλωμένοι στό 
τσιμέντο καί συντροφιά μέ τά κουνούπια . 
πού τουλάχιστον δέν σέ τσιμπούσαν /iν 
ήσουν σκεπασμένος μέ τό σεντόνι . 

Τήν άλλη μέρα μάς δώσανε οί 'Εγγλέζοι 
μέρος νά κοιμόμαστε μέσα στό ύπόστεγο 
του Ίταλικου Ζέπελιν ΠΑΛΙΑ πού εlχε 
πάει μέ κυβερνήτη τόν Νόμmλε νά έξε
ρευνήσει τό Βόρειο Πόλο κατά τό 1930. μΕ
πεσε στούς πάγους άλλά ευτυχώς ενας έρα
σιτέχνης ραδιοφωνητής σέ μιά άπό τίς 
Σκανδιναυϊκές χώρες έντελώς τυχαία 
επιασε τό σήμα κινδύνου πού στέλνανε. 
Μερικοί άπό τό πλήρωμα εlχαν ήδη πεθά
νει , μαζί μέ ενα Νορβηγό πού διαδόθηκε 
δτι τόν φάγανε ο{ 'Ιταλοί. Πήγε νά τούς 
σώσει ό Νορβηγός Άμούδσεν, ό πιό φη
μισμένος έξερευνητής τών πόλων άλλά χά
θηκε κι. αuτός. Τελικά τούς εσωσε τό Ρωσ
σικό παγοθραυστικό ΜΑΚΑΡΩΦ πού τούς 
μάζεψε πάνω άπό τούς πάγους. μΕκτοτε 
ε{ χε μείνει τό ύπόστεγο Ιiδειο μέχρι πού τό 
χρησιμοποιήσαμε έμείς οί τρείς 'Έλληνες. 
Τουλάχιστον δέν εlχε ψύλλους!! 

Μέ ε να τ ζ ή π καί ύπό συνοδεία γιά πiiν έν
δεχόμενο, ψάξαμε έπί τρείς ήμέρες τίς άπο
θήκες ύλικου δλης τfjς περιοχής Συρακου
σών - Αuγούστας. Μπήκαμε καί στό 
θρυλικp σπήλαιο «ούς (αύτί), τοϋ Διονυσί
ου» δπου ό Τύραννος τών Συρακουσών Δι
ονύσιος κρυβότανε καί άκουγε τίς συζη
τήσεις αύτών πού συνομωτοϋσαν έναντίον 
του. Ή άκουστική ήταν τόσο καλή ώστε 
άπό κεί πού ήταν κρυμμένος άκουγε καί 
τούς ψιθυρισμούς άκόμα άπό οiοδήποτε μέ
ρο~ τής τεράστιας σπηλιάς. 0{ 'Ιταλοί εl
χαν έγκαταστήσει μέσα έκεί έργοστάσιο 
τορπιλλών καί άλλων δπλων καί πυρομα
χικών, άλλά δυστυχώς δέν βρήκαμε τίποτα 
πού θά ταίριαζε στά δυό καράβια μας. Οίίτε 
πουθενά άλλοu βρήκαμε τίποτα άξιο 
λόγου, καί ετσι φύγαμε γιά νά πάμε πρός τό 
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Παλέρμο δπου τελείωναν πιά ο{ μάχες καί 
θά παρουσιαζόμαστε στούς 'Αμερικάνbυς 
άφου ήταν στό δικό τους τομέα. 

0{ 'Εγγλέζοι μaς πήγανε μέ αυτοκίνητο 
μέχρι tνα άεροδρόμιο πού λεγόταν Κα
σίμπιλε. ' Από έκεί θά μaς i:παιρνε τήν 
άλλη μέρα ·Αμερικάνικο στρατιωτικό άε

ροπλάνο νά μiiς πάει στό Παλέρμο. Τό άε
ροδρόμιο αύτό ήταν μόνο γιά προσγειώ
σεις άνάγκης καί ε{ χε μόνο 5-6 άνθρώπους 
πού τό φύλαγαν. Βρισκόταν έκεί ενα έγγλi.
ζικο καταδιωκτικό άεροπλάνο τύπου «Χά
ρικέϊν,. πού Jου ε{ χε χαλάσει ή μηχανή του, 
και'ενα άμερικά'νίκο βομβαρδιστικό τύπου 
«Λιμπερέϊτορ» άπ' αύτά πού εlχαν βομ
βαρδίσει τό Πλοέστι τfjς Ρουμανίας γιά νά 
καταστρέψουν τίς πετρελαιοπηγές πού 
προμήθευαν τή Γερμανία μέ πετρέλαια. 
Φαίνεται πώς ό πιλότος του έξέλαβε στά 
σκοτεινά ε να ν χωματόδρομο μέ τοίχους ξε
ρολιθιάς δεξιά καί άριστερά γιά διάδρομο 
προσγειώσεως καί κατέβηκε μέ τά φτερά 
άκουμπώντας καί σερνάμενα άπάνω στούς 
τοίχους μέχρι πού σταμάτησε! Θαuμα πώς 

δέν κομματιάστηκε τό άεροπλάνο καί νά
παιρνε καί φωτιά νά καοuν ολοι τους σαν 
ποντικοί στή φάκα! Κανείς δέν ήξερε πώς 

θά τό βγάζαν τελικά άπό κεί τό άεροπλάνο 
αύτό, δπως ijτανε σφηνωμένο ετσι. 

Τήν Ιiλλη μέρα άεροπλάνο δέν ήλθε, 
άλλά ήλθε ενα σijμα ότι θά l:ρχόταν ενα 
μετά τρείς μέρες! 

Κι ' l:μείς καi τό πλήρωμα του άεροδρο
μίου δέν είχαμε τίποτα νά φάμε γιατί τό 
άεροπλάνο πού περιμέναμε θά i:φερνε καί 
l:φόδια, τρόφιμα κ.λ.π. Τά φέραμε σκοϋρα, 
άλλά δπως l:ρχόμαστε πρός τό Κασίμπιλε 
ε{χε πάρε.ι τό μάτι μου κάτι άμπέλια μέ 
ώριμα σταφύλια καί άλλα φρουτόδεντρα, 
συκιές, μυγδαλιές κ.λ.π. μέ ώριμα φρουτα 
κι ' αύτά. Μπαίνω σ' tνα τζήπ μέ tνα λοχία 
κι. ενα φαντάρο , 'Εγγλέζους, καλά ώπλι
σμένους, γιατί μπορεί νά εlχαν μείνει 
τίποτα έχθροί κρυμμένοι άπό τότε πού πέ
ρασε ή μάχη άπό τήν περιοχή έκείνη, καί 
πήραμε βόλτα δλα τά άμπέλια καί τά περι
βόλια. Πλούσια τά έλέη του Κυρίου! Δέν 
ύπήρχε τριγύρω οίίτε ψυχή ζώσα, γιατί 
εlχαν παρατήσει τά πάντα ο{ καϋμένοι οί 
χωριάτες καi φύγανε δπως-δπως νά σώσουν 
τίς ζω&ς τους κι ' Ιiς μέναν τά άμπελοχώ
ραφά τους άφύλαχτα. 

WΕβγαλα τό πουκάμισό μου, κούμπωσα 

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τα κανονικCι 
δρομολόγια της ~Ολυμπιακής 

με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 
Γιa την κράτηση θέσεων καί κάθε πληροφορία 

Άποταθήτε στο δικό σας: 

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

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. · 



Ή dκτή της Βορεfου Άφρικής μεταl,ύ Μπεν
γκάζης καί Χαλφάγια Πάς, dπό μεγάλο ύψος. 
Χάθηκε πολύς κόσμος tκεί καί γέμισε ό τόπος 

νεκροταφεία. 

καλά τά κουμπιά του, tδεσα καί τά μανίκια 
κόμπο, κι. άπό πουκάμισο εγινε τσουβάλι, 
τό .όποίο έγέμισε μέ του πουλιου τό γάλα . 
Μόνο πού πλακώσαν τριγύρω μου σύννεφο 
οί σφήκες καί 2-3 μέ τσιμπήσανε κι' δλας 
γιατί τούς επαιρνα τό φαί τους! 

'Όπως γύριζα πρός τό τζήπ άπό tνα χω
ματόδρομο βλέπω ριγμένο χάμω ενα ώραίο 
τουφέκι, καραμπίνα, μέ τηλεσκόπιο σκο
πεύσεως, καθαρό-καθαρό καί γυαλισμένο. 
Πάω άμέσως καί σκύβω νά τό πάρω, δπότε 
άκούω μιά μπιστολιά καί ή σφαίρα 
χτύπησε τό χώμα δίπλα στά πόδια μου. 
Ταυτόχρονα άκούω τήν άγριοφωνάρα του 
Έγγλέζου λοχία, «μήν τ' άγγίξεις!!» 

Σταμάτησα άπόλυτα άκίνητος. 'Έρχεται 
κοντά μου τρέχοντας. «Παγιδευμένο!» μοίΊ 
ξαναφωνάζει. Βγάζει ενα σπάγκο άπό τήν 
τσέπη του καί φτιάνει μιά θηλειά καί τήν 
περνάει μαλακά-μαλακά γύρω άπό τήν 
κάννη τοίΊ τουφεκιου. Τραβηχτήκαμε λίγο 

Stefana- Vaptistika
Books - Records 

:fltλen·ia.n 
G'!ft Shσp 

WHOLESALE 
and RETAIL 

323 WEST 42nd STREET. 
NEWYORK 

τΕL. (212) CI 7-6244 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1987 

μακρυά, πέσαμε μέσα σ ενα χαντάκι 
μπρούμητα καί δίνει μιά γερή τραβηξιά 
στό σπάγκο δ Έγγλέζος. Μιά μεγάλη 
φλόγα πετάχτηκε μαζί μέ tνα δυνατό 
«μπούμ!!» καί τό ώραiο τουφεκάκι πετά
χτηκε μεσούρανα σπασμένο σέ 3-4 κομ
μάτια. ΜοίΊ τά δείχνει μέ τό δάχτυλό του 
καί μου λέει γελώντας: «μπορεί νά ήσουνα 
έσύ έκεi άπάνω!" 

Δέν εlπα τίποτα άλλά ντράπηκα πού 
~κανα μιά τέτοια κουταμάρα, παρ' όλη τήν . 
έξάσκηση πού εlχα λάβει στά σώματα τών 
Κομάντος στήν 'Αγγλία 2-3 χρόνια πρίν. 
Πόσο εύκολα ξεχνάει δ άνθρωπος καί τί 
συνέπειες μπορεί νά εχει ή ξεχασιά αύτή! 

Μέ τά σταφύλια καί τά φροϋτα ξεγελά
σαμε κάπως τήν πείνα μας καί πρός τό άπό
γευμα τής δεύτερης μέρας λέει δ πιλότος 
του Χαρικέϊν ότι εlχε φτιάσει τή μηχανή 
του καί θ/iφευγε . Θά είδοποιοϋσε άπό κεί 
πού θά πήγαινε- δέν θυμίiμαι που- ότι 
είμαστε χωρίς τρόφιμα καί νά μc'iς φέρουν ij 
νά μίiς ρίξουν μέ άλεξίπτωτα τά άπολύτως 
άναγκαία καί κυρίως ... ούίσκυ!! Τόν άπα
χαιρετήσαμε καί μέ μεγάλη αισιοδοξία τόν 
είδαμε νά σηκώνεται μέ κανομική άπα
γείωση . Δέν πήγε πέρα aπό κανένα-δυό χι
λιόμετρα δπότε άκοϋμε νά κάνει ή μηχανή 
του μερικά «βηξίματα», βλέπουμε νά βγά
ζει μερικές τουφες καπνό καί νά γυρίζει τό 
άεροπλάνο άπότομα πρός τή γή. Δέν είδα
με που χτύπησε άλλά δέν βγήκε φωτιά καί 
καπνός καί μάλλον τή γλύτωσε δ πιλότος. 
Τρέξανε οί άνθρωποι τοϋ αεροδρομίου νά 
τόν περιποιηθουν καί άπ' δτι καταλάβαμε 
εlχε τραυματισθεί έλαφρά. Μέ τό έπεισό
διο αύτό ήλθε ε{δικό άεροπλάνο καί πήρε 
τόν τραυματία καί μc'iς aφισε καί λίγα τρό
φιμα Καί μιά μπουκάλα «Προυνέλλα» , Ενα 
Ιταλικό κονιάκ γιατί ούίσκυ δένε{ χε μείνει 

Θ 
MOLF~TAS 4~ 

Presents an Exciting 
lnternational Floor Show Nitely 
Featuήng Greek & Internatίonal 
Singers and Exotic Belly Dancers 

ΒΕ GREEK TONIGHT 
Dance the nite away to fabulous music 
every nite but Tuesday. Saνor the 

tastes of authentic Greek cuisine 
in this exciting supper club. 

Open 5:30 Ρ.Μ. - Close Tuesdays 
370 RT. 46 - SOUTH ΗΑCΚ. 

SILVER FORΚ. AWARD 
Reservations (20 I) 440-1771 
Major Credit Cards Accepted 

Στό Γαλλικό ναυτικό οίκημα «Μπανανιά» τής 
Μπιζέρτας επρεπε νά σηκωνόμαστε πολύ 
πρωi γιά νά φό.με τά υ3ριμα σύκα πρίν πλακώ-

σουν τά πεινασμένα πουλιά! 

Πιά στίς aποθήκες 1 

Τήν έπομένη ήλθε καί τό δικό μας αερο
πλάνο πού μάς πήρε καί μάς πήγε στό 
Παλέρμο. "· Αλλουνοu παπα εύαγγέλιο" 
έκεί. 'Αμερικάνους δά τούς είπανε! Μάς 
βάλανε νά μείνουμε σέ μιά πολυτελέστατη 
βίλλα καποιανοίΊ Ίταλοϋ πρίγκηπα ή δού
κα πού τό ε!χε σκάσει φυσικά πρίν κατα
λάβουν τήν πόλη οί 'Αμερικάνοι. Μένανε 
καί 5-6 άλλοι aξιωματικοί μαζί μας . Ε!χε 
μείνει γιά νά προσέχει τή βίλλα καί δ βαλές 
του ίδιοκτήτη. Τό συσσίτιο τών • Αμερι
κάνων ήταν δχι μόνο πριγκηπικό άλλά 
πραγματικά βασιλικό ! Φρέσκα κρέατα, 
ψάρια, μακαρονάδες. φροuτα, τυριά, 
γλυκά , δλα φυλαγμένα καθαρά σέ ψυγεία, 
μαζί μέ κόκα-κόλες, Σέβεν-· Απ κ.λ. π. 'Α
κόμα καί παγωτά! Ούiσκια δμως, η aλλα 
δυνατά ποτά aπαγορεύονταν έκτός μόνο 
στίς στρατιωτικές καντίνες, σέ μετρημένη 
ποσότητα γιά τόν καθένα . 
. ο βαλές στήν άρχή μc'iς εστρωσε τά κρε

βάτια μέ κάτι παλιά καί μισοσχισμένα σεν
τόνια. Τόν φωνάζει ό Φάκαρος πού ήξερε 
μερικά ·Ιταλικά, «άκου δώ Μπερτόδουλε», 
του λέει άyριεμένος, «νά μάς στρώσεις τά 
πιό καινούργια σεντόνια πού εχεις είδεμή 
θά κάψουμε τό σπίτι κι · έσένα μαζί!» Τάκα
νε άπάνω του aπ' τό φόβο ό βαλές καί πάει 
καί μc'iς φέρνει δ,τι καλύτερο εlχε τό σπίτι, 
σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες κ.λ.π. Εί
χανε καί ταμπελάκια aπάνω, δτι ήτανφτια
σμένα στή Βενετία. Ποιός τή χάρη μας! 

Oi 'Αμερικάνοι μίiς πήγανε σέ όλες τίς 
άποθήκες ύλικών καθώς καί στό Ναυπη
γείο τοίΊ Παλέρμου, tνα aπό τά μεγαλύ
τερα καί καλύτερα τής Μεσογείου πού 
ύπάρχει καί λειτουργεί άκόμα μέχρι σή
μερα. Έκεί βρήκαμε άρκετούς αύλούς τών 
καζανιών πού ταίριαζαν στά δυό πλοία μας, 
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Ή κατασrρεμμέvη πόλι~ τη~ Λύγούστας, κοντά σrή ΣυpακοίχJα. Δ ΕΞ/Λ: Τό rζήπ dπό rό δποίο δ 
'Εγγλέζος λοχίας μοϋ έσωσε τήν ζωή όταν πήγα vά σηκώσω τό παγιδευμένο τουφέκι. ( 'Αερο

δρόμιο Κασίμπιλε). 

καί δώσαμε παραγγελία νά σταλοϋν στήν 
' Αλεξάντρεια, τήν κεντρική Ναυτική 
βάση της Μεσογείου. Δέν ξέρω τί συνέβη , 
άλλά ούτε εϊδαμε ούτε άκούσαμε τίποτα πιά 
γιά τούς αύλούς αύτούς. Μπορεί τό πλοίο 
πού τούς f:φερνε νά τορπιλλίστηκε, ιϊ μπο
ρεί νά μήν φορτώθηκαν κάν σέ κανένα 
πλοίο γιά μεταφορά . Μέσα στήν τόση ά
ναμπουμπούλα τοϋ πολέμου ποιός θά σκο
τιζότανε τώρα νά στείλει αύλούς στά δυό 
σαράβαλα τοϋ ' Ελληνικοϋ στόλου! 

Δίπλα στούς μώλους τοϋ ναυπηγείου ή
ταν καί ενα μισο-τελειωμένο καταδρομικό 
τοϋ Ίταλικοϋ στόλου, βουλιαγμένο άπό 
βομβαρδισμούς άλλά καθισμένο στόν πάτο 
όρθό. "Ενας άπό τούς άνώτερους 'Αμερι
κάνους άξιωματικούς μίiς ρωτοϋσε έπίμο
να άν θέλαμε νά τό άγοράζαμε σέ καλή 
τιμή, μαζί μέ τρείς-τέσσερις λοκομοτίβες 
σιδηροδρόμου «έλαφρώς μεταχειρισμέ
νες ... Γιά τούς 'Αμερικάνους, δπου καί νά 
βρεθούν, "Business is Business!" 
'Εδώ πίά στό Παλέρμο έτελείωσε ή άπο-

στολή μας μέ μίiλλον άποτυχία άφοί> δέν 
βρήκαμε σχεδόν τίποτα, καί άποφασίσαμε 
νά γυρίσουμε στήν · Αλεξάντρεια. Μ aς κα
νόνισαν θέσεις σέ στρατιωτικό άεροπλάνο 
καί πρωϊ-πρωi πακετάραμε τά μπαγκάζια 
μας, δηλαδή τούς σάκκους μας, γιά νά φύ-

HOMERIC 
REALTY, Inc. 

40-14 Astoria Boulevard 
Long Is1and City, Ν. Υ. 11103 

Tel. 718/ 204-7400 

MANAGEMENT - INVESTMENTS 
MORTGAGES 

EMΛNUEL MORΛΠIS 

Licensed Rea/ Estaιe Broker 

Blue Dawn Diner-Restaurant 
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1860 VETERANS MEMORIAL HIGHWA Υ, CENTRAL ISLIP, Ν .Υ. 11722 
TEL. (5ι6) 234-6001 ~ (516) 348-9708 

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

ΠΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣτΟ LONG ISLAND 

'Ελληνικά φαγ11τά γιά τούι; -ελληνες καλοφαγά&~ (σουβλάΑ:ια. μουσαιι;ό..;. ιrα

στiτσια, σπαιιακόπιτε~ κ. δ..). Ψάρια φρέσκα σέ μεγάλ11 ιrοικιλfα ι·ι · αύrού.; πού 
dγαποίίν τά θαλασσινά. Salad Bar γιά τούι; . .. χορτοφάγου.;, breakfast ι·ιά όλοιι.;. 

σπιτiσια γλυκά καΙ ψωμιά καΙ βιι/Jαια ποτά πολλά. 

14 ΩΡΕΣ λΝΟΙΧΤλ- ΣτΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣλΣ 

γουμε γιά τό άεροδρόμιο. Γιά μιά στί'γμή 
λέει δ Φάκαρος πού εlχε πάει πρίν 2-3 
μήνες σέ μυστική άποστολή στήν Έλλά
δα, «Ο{ κερατάδες οί 'Ιταλοί μοίι κατέστρε
ψαν τό σπίτι στήν 'Αθήνα καί μοϋ κλέψα
νε δλα τά καλά tπλιπλα. θά πάρω κι' έγώ 
τοϋτο» , καί βάζει μέσα στό σάκκο του ενα 
«μουσικό κουτί» πού δταν τό άνοιγες νά 

πάρεις τσιγάρο &παιζε τό τραγουδάκι" Ώ 
σόλε μ ίο .. ... . · Η ταν πραγματικό κομψο
τέχνημα άπό τή συλλογή τοϋ πρίγκηπα ή 
δούκα. 

«Κι' έμένα θά μούχουν πάρει τά &πιπλα», 
λέει δ Βαγγέλης δ Στυλιανίδης καί χώνει 
στόν σάκκο του ενα ώραίό μπιμπελώ κι' 
αύτός άπό τή συλλογή. «Πάρε καί σύ κάτι .. , 
μοίι λένε κι ' έμένα. «Μά έμείς δέν είχαμε 
τίποτα &πιπλα άξίας .. , τούς λέω, «τί νά μίiς 
παίρνανε οί 'Ιταλοί, τά ξύλινα σκαμνιά ή 

RESTAURANT 
'ΕξαιρετικΓι έλληνικΓι 

κουζjνα σε τιμές 

άσυναyώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



τίς κουπες &πό τενεκεδάκια του γάλακτος 
Βλάχας;» « VΕλα, πάρε κάτι, έτσι γιά έν
θύμιο ... Βλέπω σ· ενα ντουλάπι μέσα tνα 
κουτί μέ ώραία όρΎανα σχεδίάσεως, σάν 
κι · αύτά πού ε{ χα δταν ήμουνα φοιτητής 
στό Πολυτεχνείο. Σκέφθηκα δτι φαίνεται 
θά ήτανε μηχανικός καί δ πρίγκηπας, καί 
μου ξύπνησαν συναδελφικά αισθήματα. 
Μετά λίγο δισταγμό δμως βάζω κι' έγώ τό 
κουτί μέ τά όργανα στό σάκκο μου! 

Κατεβήκαμε στήν αίθουσα συσσιτίου, 
φάγαμε ώραίο πρωϊνό καί βγήκαμε άπό τήν 
πόρτα νά μπουμε στό τζήπ, δπότε άκούω 
άπό πίσω μας, στό &πάνω πάτωμα πού ήταν 
ο{ κοιτrονες νά φωνάζει ενας 'Αμερικάνος, 
«τί έγιναν τά όργανα σχεδιάσεώς μου, μή
πως τά εlδε κανείς;»!! ... 
Κατάλαβα τό τραγικό σφάλμα πού εlχα 

διαπράξει, άλλά δέν μποροί>σα νά τό διορ
θώσω χωρίς νά γίνουμε ρεζίλι. Μέσα στό 
τζήπ λοιπόν καί ξεκινάμε βιαστικά γιά τό 

άεροδρόμιο. Μάς "ρωτάνε γιά ποϋ εlναι τά 
χαρτιά μας καί λέμε « · Αλεξάντρεια». 
«Γρήγορα, μπήτε μέσα γιατί φεύγειάμέσως 
τό άεροπλάνο». Ρίχνουμε τούς σάκκους 
μας μέσα καί πηδάμε κι. έμείς. VΟπως έ
κλεινε τήν πόρτα δ άξιωματικός-έλεγκτής 
μίiς φωνάζει, «θά βγήτε στήν Ούάσιγκτων 

κι· άπό κεί θά πίiτε μέ αύτοκίνητο!» Ξαφ
νιαστήκαμε. «Ποιά Ούάσιγκτων μίiς λές;» 
«Ντί Σί»! φωνάζει πίσω, δπως σχεδόν 
έκλεινε ή πόρτα τελείως. Βάλαμε τίς φωνές, 
γιατί καταλάβαμε δτι τό άεροπλάνο αύτό 
θά μίiς έβγαζε στήν Ούάσιγκτων έπειδή νό
μισε δ &ξιωματικός δτι προορισμός μας 
ήταν ή Άλεξάντρεια τής Βιρτζίνιας, πού 
βρίσκεται στήν άπέναντι μεριά τοϋ ποτα
μου Ποτόμακ άπό τήν Ούάσιγκτων. Φωνές, 
κακό καί άναστάτωμα, μίiς βγάλανε άπ' τ' 
άεροπλάνο καί μίiς βάλανε σέ άλλο μετά 2-
3 ώρες πού θά μίiς πήγαινε στήν · Αλεξάν-

'Αεροδρόμιο Κασίμπιλε. /Jλ.ένομαι vά καθα
ριστώ dπό τά ζουμιά τών σταφυλιών καί τών 
ιfλλων φρούτων γιά νά μ · άφήσουν ήσυχο οί 
σφήκες!! Τό νοσοκομειακό ε[ χε μεταφέρει τόν 

·Λγγλο πιλότο τοϋ Χαpικέϊν. 

τρεια τής Αίγύπτου μέσω Μάλτας. 

Φτάσαμε όμαλά καί άναφέραμε στό Ναύ
αρχο γιά τήν &ποτυχημένη άποστολή μας. 
Φυσικά δέν ε1παμε τίποτα γιά τά «ένθύμια», 
άλλά εχω τύψεις τής συνειδήσεώς μου 
άκόμα καί μέχρι σήμερα. Μάς περιποιή
θηκαν οί καϋμένοι οί ·Αμερικάνοι, καλο
φάγαμε, καλοήπιαμε, καί γιά τό εύχαριστώ 
νά τούς κλέψουμε τά όργανα σχεδιάσεως; 
Ντροπή! Τ ό μυστήριο εl ναι δτι δένε χω τήν 
παραμικρή ίδέα τί άπέγιναν τά όργανα 
έκείνα. Δέν μπορώ νά θυμηθώ οuτε μιά 
φορά πού νά τά χρησιμοποίησα. Μήπως 
αύτά κρυφτήκανε άπό σκοπου καί μείνανε 
στό άεροπλάνο μέσα γιά νά γυρίσουν στό 
νόμιμο άφεντικό τους στήν 'Αλεξάντρεια 

τής Βιρτζίνιας, δταν βγήκαμε έμείς γιά νά 
πίiμε στήν 'Αλεξάντρεια τής Αίγύπτου; 
~Ολα ε{ναι δυνατά έν καιρώ πολέμου! 

Νέα 'Υόρκη, 'Ιούνιος 1987 

Υ.Γ. Οί φίλοι μου Στυλιανίδης καί Φά
καρος μάς liφισαν χρόνια μετά τόν πόλεμο. 
Ό πρώτος κατά τό 1960 καί ό δεύτερος 
πρίν 3 χρόνια περίπου. Θεός συχωρέσει 
τους, μαζί μέ τίς άλλες άμαρτίες τους καί 
γιά τά . .. ένθύμια τοu Παλέρμου! 

CONTINENTAL 
CUISINE 

Excellent Serνice 
Seafood Specialties 
Μ oderate Prices 

Jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDA YS 
Ctιt~ring Facil/Jin 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE STREET 

RAMSEY, N.J. 
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Superb 
Continental Cuisine 

Banquet Facilities Aνailable 
λLL MΛJOR CREDΠ CΛRDS 

Lunch - Dinner 

The finest seafood restaurant ίη Ν ew Υ ork. 
Even the fish know. The Delegate 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1987 

11 am to 10 pm Mon.-Fri. 
165 Water Street, Ν. York. Ν.Υ. 10038 

TeL (212) S09-S2S2 

Luncheon, Dίnner, Monday thru Frίday 
Reserνations (212) 687-0980 

21 I East 43rd Street (Between 3rd and 2nd Aνenues) 

Free dinner parking αι garage nexι door 
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... The home you 've Always waι1ted to build 
is right here in the new Encyclopedia 

Μ.ν "-'ife and I looked through scores of magazίnes on home designs 
but ~:ere never impressed- we felt we wanted somethίng different -
after a/1, we would be spending α good part of our liνes ίn this new 
home of ours and we wanted to be sure ίι wou/d be somethίng that 
would satίsfy the large ίnνestment we were makίng. Then we found 
the Encyclopedίa of Home Desίgns and we stopped /ooking else
where. τhere were hundreds of Home Designs of eνery size and style, 
p/us injormation on how to choose α partίcular design, building costs 
and other home bui/ding guidance. 

• Recipίent of lnternatίonal Desίgn Α ward 

Now included in all plans -
Free energy cό~t saving construction information-

r-- - - --------- - ----------, 
NAτiONAL ΗΟΜΕ PLANNING SERVICE : 
37 Mountaιn Ανe .. Springfield , NJ 07081 Phone: 201 /376-3200 Ι 

Please send me, postpaιd __ copιes of the Encyclopedia of 

Home Desίgns at $25.00 per copy. Ι enclose $ ____ _ 

Ο Check :)Γ money order en-:losed. 
($27.00 outside U.S.A.) 

Ο Send Prιorιty maιl (Postage $3.50 extra) (U.S. Only). 

ΝΑΜΕ 

STREH 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CITY STIHE ΖΙΡ I L _ ____ ___ ___ ____ _____ __ ___ _ j 
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τhis experience is typical. The Encyclo
pedia, origina//y compi/ed for design and 
buildίng projessionals, has become for 
thousands of home-seeking families eνery 
year theίr complete guidebook. Beyond its 
authoritatίνe informatίon on many subjects, 
ίι offers the most comprehensiνe se/ections 
of home designs eνer assembled in one source. 

8 Qνer 400 house desίgns, from tradίtίonal 
to modern, 2 bedrooms to 5, 1 to 4 baths. 

8 Ranches, Cape Cods, Co/onίals, Split 
Leνels - eνery type. 

8 Oνer 250 pages - 17 inches by l/ 1/2 -

oνer 1,500 iJJustratίons. 

8 Seνen major sections of designs including 
energy-saνing solar and νacatίon homes. 

The Encyclopedia ίs the most complete 
col/ectίon of home designs in one book 
avai/able anywhere. 
Construction blueprints avai/able on α// 
designs. Their compleιeness ίn detail should 
be of great assίstance to the thousands of 
people who are bui/ding part or a/1 of theίr 
own homes today. 

Order your Encyclopedίa today. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ΤΟΛΕΓΟΜΕΝΟ«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ» 

~Η Μακεδονία καί οί Μακεδόνες 
διά μέσου τfίς ~Ιστορίας 

Του Βασιλείου Ν. Πάππα 
Δικηγόρου Θεσσαλοvfκης, Προέδρου τής 'Ιστορικής 

καί Λαογρα'φικής 'Εταιρίας Χαλκιδικής 

Τό κείμενο πού άκολουθεί εΙ ναι άπόσπασμα δμιλίας τοϋ κ. Βασ. 
Ν. Παππd, άπό μιά πρόσφατη περιοδεία του στά κέντρα τοϋ 
Έλληνισμοϋ στίς Η.Π.Α. : 

• 
Ένώ φαινόταν δτι τό « Μακεδονικό ζήτημα» ε{ χε πλέον λήξει , 

ή Μακεδονία έπιχειρείται νά γίνει ξανά έπίκεντρο τοϋ διεθνοϋς 
ένδιαφέροντος. 

Ή αύθαίρετη όνομασία τό 1944 άπό τό γιουγκοσλαβικό Κομ
μουνιστικό Κόμμα τής Νότιας Σερβίας σέ «Σοσιαλιστική Δημο
κρατία τής Μακεδονίας» καί τούς Σλάβους κατοίκους της ν' 
αύτοαποκαλοϋνται «Μακεδόνες», θέλει νά δημιουργήσει τό ψευ
δομακεδονικό Έθνος τών Σκοπίων μέ έπιχειρήματα έντελώς 
άβάσιμα καί τά δποία στεροϋνται ιστορικής καί έπιστημονικής 
άλήθειας. 

Πράyμαn, τόν 'Απρίλιο τοϋ 1945 iδρύεται ή tκτη δημοκρα
τία τής Γιοuyκοσλαβιιcής 'Ομοσπονδίας καί ένώ στίς άλλες 
ίιmίρχουν κριτήρια φυλετικά, tδώ πρόκειται γιά σύσταση άπό 
καθαρώς πολιτικά κριτήρια άφοϋ δ πληθυσμός της δέν έχει 
καμμιά σχέση μέ Μακεδονία. Συγχρόνως μέ τή σύσταση δημι
ουργοϋνται "Μακεδονική Βουλή .. , «Μακεδονική Κυβέρνηση», 
«Μακεδονική Πρωτεύουσα .. , ό,τι έν πάση περιπτώσει θά μπο
ροϋσε νά προσδιορίσει τήν έννοια τοi:ι Κράτους. Συνάμα γίνεται 
έπεξεργασία κάποια λεγόμενης «Μακεδονικής γλώσσας" πού 
κατά τό μεγαλύτερο μέρος τών λέξεών της εlναι Βουλγαρικής, 
' Ελληνικής, Άλβανικής ή Τουρκικής προελεύσεως καί έπιση
μοποιείται άπό τό Γιουγκοσλαβικό σύνταγμα σάν έπίσημη 
γλώσσα μαζύ μέ τήν σλοβενική καί τήν σερβοκροάτικη. Τόν 
τομέα πού άκόμη κάνουν χρήση ε{ ναι δ θρησκευτικός. Τό 1968 ή 
'Αρχιεπισκοπή · Αχρίδος, πού κατά τήν περίοδο τής Βυζαντινής 
Αύτοκρατορίας i]ταν ή &δρα τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Ίουστινιανής, 
'Αχρίδας καί πάσης Βουλγαρίας, άνακηρύσσεται έπειτα άπό αί
τημα τών «Μακεδόνων•• άπό τήν Γιουγκοσλαβική Κυβέρνηση 
«Αύτοκέφαλη Μακεδονική 'Εκκλησία». Έν τώ μεταξύ τό έπί
σημο Πατριαρχείο τής Σερβίας άντέδρασε σ ' αύτή τήν ένέργεια 
καί μέχρι σήμερα τήν θεωρεί σχισματική. Παρ' δ λα αύτά iερείς 
πού πληρώνονται άπό τό καθεστώς τών έντοπίων στέλνονται 
στόν Καναδίi, έδώ στήν ' Αμερική , στήν Αuστραλία γιά σλαβική 
προπαγάνδα. 

"Ετσι σήμερα βλέπουμε νά τίθεται άπό μέρους τών Γιουγκο
σλάβων &να καινούργιο «Μακεδονικό» σέ νέες διαστάσεις, σέ 
νέα έπικίνδυνη πλέον βάση . 0{ γείτονές μας τής Γιουγκοσλαβίας 
έπιδιώκουν νά προσελκύσουν στήν πολιτική τους όλους τούς 
σλαβόφωνες τής Μακεδονίας καί κυρίως τής 'Ελληνικής Μα
κεδονίας, μέ τήν καλλιέργεια Μακεδονικής συνείδησης. 

· Επιδιώκουν νά tξαναγκάσουν τήν ·Ελλάδα νά άναγνωρίσουν 
σάν πρώτο βήμα τήν «Μακεδονική μειονότητα" συνεχίζοντας 
κατόπιν τούτου τήν έθνοεπεκτατική πολιτική τους . Έπικα
λοϋνται σ ' αύτές τους ·τίς προσπάθειες τούς διεθνείς κανόνες γιά 
τήν προστασία τών 'Εθνικών μειονοτήτων, τίς όποίες αύτή έχε ι 
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άναγνωρίσει στή χώρα της καί εχει άξιώσει Ciμεσα καί έμμεσα 
άπό τήν 'Ελλάδα, δπως αναγνωρίσει καί αύτή τούς σλαβόφωνες 
τής 'Ελληνικής Μακεδονίας, ώς Μακεδονική μειονότητα πού 
άνήκει στό ψευδοκράτος τών Σκοπίων. 'Υποστηρίζεται άκόμη 
δτι ύπάρχουν aλύτρωτοι Μακεδόνες στήν 'Ελληνική Μακε
δονία (τοϋ Αίγαίου) καί στήν Βουλγαρική Μακεδονία (τοϋ 
Πιρίν) πού πρέπει τάχα νά aποκατασταθοϋν. 

Η Ο λα αύτά βέβαια στεροϋνται κάθε λογικής. 'Εκείνο δμως πού 
εχει ίδιαίτερη σημασία πέρα άπό τό τί έπιδιώκουν εlναι ποϋ 
άκριβώς στηρίζουν τήν έπιχειρηματολογία τους, γιατί έπρεπε νά 
δημιουργήσουν ίστορία . ΕΙ να ι ακριβώς τό σημείο τό όποίο τούς 
χαρακτηρίζει ώς πλαστογράφους τής {στορίας. Καί άσφαλώς ή 

Ιστορία συντρίβει τήν προπαγάνδα. Πρίν δμως αναφερθώ στό 
θέμα πού στηρίζουν τήν έπιχειρηματολογία τους καί πώς άντι
μετωπίζετα ι aπό τούς 'Έλληνες, θί:iθελα νά σταθώ γιά λίγο στό 
σοβαρό θέμα τής προπαγάνδας. 

'Όπως f:χουμε ijδη πεί, τό πρόβλημα ύπάργει στήν Γιουγκο-

Greek Style Demί -Tasse 

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

29-σ5 !20th STREET, FLUSHING, Ν.Υ . 10054 
Phone: τu· 6-4140 
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σλαβία πού άνακινεί ενα aνύπαρκτο θέμα. Παρ' δλα αύτά, ένώ 
λείπει κάθε στοι-χείο πού νά θεμελιώνει αύτά τά δικαιώματα, 
στήν Γιουγκοσλαβία, ε-χει δημιουργηθεί μιά εντονη 
δραστηριότητα τόσο μέσα άπό τά Σκόπια καί τό Βελιγράδι, δσο 
καί άπό όργανά τους πού βρίσκονται στό έξωτερικό. 

Μέσα στή Γιουγκοσλαβία τά μαθητόπαιδα διδάσκονται δτι 
πρωτεύουσα τfjς Μακεδονίας ε{ ναι τά Σκόπια, δτι ύπάρχει «Μα
κεδονικό WΕθνος» καί δτι ή έπίσημη γλώσσα τfjς Γιουγκοσλα
βίας εlναι ή «μακεδονική γλώσσα». Καί δέν ε{ναι μόνο τά 
σχολεία. Ε{ναι τά μέσα μαζικής ένημέρωσης. Στά Σκόπια 
λειτουργεί ενας πολύ {σ-ιυρός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ό 
δποίος καθημερινά καί σέ μεγάλη ακτίνα σέ Βουλγαρία καί 'Ελ
λάδα δέν κάνει άλλο παρά νά διαδίδει τά-χα τήν «Μακεδονική 
'Εθνική 'Ιδέα» στούς τά-χα«' Αλύτρωτους» άδελφούς τους. 'Α
κόμη όργανώνουν πολιτιστικές έκδηλώσεις, χορούς, πανηγύ
ρεις, θεατρικές παραστάσεις, ποδοσφαιρικές συναντήσεις, δπου 
φροντίζουν εντεχνα καί πολλές φορές προκλητικά, νά καλλιερ
γοϋν κλίμα άνάλογο πρός τούς σκοπούς πού έπιδιώκουν. Κυκλο
φοροϋν διάφορα εντυπα ένημερωτικά, περιοδικές έκδόσεις κα
θαρής προκλητικfjς καί φθηνijς προπαγάνδας καί μάλιστα κα
τασκεύασαν -χάρτες ετσι άκριβώς δπως τούς συμφέρει, έμφανί
ζοντας Θεσσαλονίκη, Καβάλα καί άλλες πόλεις έντός τών 
χωρικών δρίων τους. 

Καί τό θέμα γίνεται περισσότερο aνησυχητικό δταν οί προ
παγανδιστικές ένέργειές τους δέν περιορίζονται στόν γύρω χώρο 
τους. 

'Επεκτείνονται στήν 'Αμερική, στόν Καναδά, στήν Αύστρα
λία δπου ε-χουν συστήσει δεκάδες όργανώσεις Σλαβομακεδόνων 
καί προσπαθοϋν νά δημιουργήσουν εύνοϊκό γι· αύτούς κλίμα. 
Σχετική εlναι καί ή προκλητική εκδοση τοϋ άμερικανικοϋ Πα
νεπιστημίου τοϋ Χάρβαρντ τό 1980 αναφορικά μέ τήν ιστορία 
τής Μακεδονίας, δπου συντελείται άπό τούς συντάκτες τοϋ κει
μένου μέ τόν τρόπο παρουσίασης καί τήν έπιχειρηματολογία πού 
χρησιμοποιείται πραγματική διαστρέβλωση τfjς ίστορίας. 

Καί έδώ θάπρεπε νά παραδεχθοϋμε δτι ή στάση ή ·Ελληνική 
έπάνω στό «Μακεδονικό πρόβλημα» δέν ήταν άνάλογη μέ tήν 
Γιουγκοσλαβική. ·Αλλά εΙ-χε δμως μέχρις ένός σημείου τήν 
αιτιολογία του. ~Ολοι ελεγαν: Ποιός θά πιστεύσει αύτούς τούς 
πλαστογράφους πού δέν εχουν tστορία, πού δένε χουν aποδείξεις 
γι' αύτά πού λένε; ~Ο,τι καί νά κάνουν τίποτε δέν μποροϋν ν' 
άποδείξουν. Καί είχαμε καί ε-χουμε άπόλυτο δίκαιο. 

Γιατί δπως σέ λίγο θά άναφερθώ παρακάτω κανένα βάσιμο, 
-χειροπιαστό, έπιστημονικό, ίστορικό στοιχείο άνευρίσκεται σ' 
αύτή τήν όλη προπαγάνδα. Καί ε{ ναι άλήθεια. δτι τά έπίσημα 
Κράτη άπέφευγαν νά δημιουργήσουν κάποια προβλήματα 
στηρίζοντας αύτή τους τή στάση στό ijπιο κλίμα κάποιας φιλι
κfjς διαθέσεως πού θάπρεπε νά ύπάρχει μεταξύ γειτονικών λαών. 

·Από τό σημείο δμως αύτό μέ-χρι ό 'Ελληνικός λαός, ό άπό
δημος 'Ελληνισμός, οί *Ελληνες παντοϋ νά μένουν άπληροφό
ρητοι γιά τό τί συμβαίνει, μέ-χρι νά ύπάρ-χει άγνοια καί αύτοϋ τοϋ 
ίδιου «Μακεδονικοί> Ζητήματος» μέχρι τοϋ σημείου νά έφησυ
χάζουμε τόσο άβασάνιστα θάλεγα, φθάσαμε νάχουμε σήμερα 
μπροστά μας ενα κίνδυνο δρατό. Καί δένε{ ναι ενας ό κίνδυνος. 
Εlναι πολλοί καί δέν εχω χρόνο νά τούς άναπτύξω διεξοδικά. 'Ε
πιγραμματικά δμως όφείλω νά τούς έπισημάνω: 

Εlvαι δ έπηρεασμός τfjς έθνικής πολιτικfjς τfjς χώρας μας 
άπό τίς 'Υπερδυνάμεις έξ αίτίας τοϋ «Μακεδονικοί>». 

Ε{ ναι ή δημιουργία προβλημάτων στίς σχέσεις μας μέ άλλες 
Βαλκανικές χώρες λόγω τής ένθάρρυνσης τών χωρών αuτών aπό 
τό «Μακεδονικό ζήτημα». 

Εlναι ή δημιουργία άνασφάλειας στίς Έλληνογιουγκοσλα
βικές σχέσεις, μέ δυσμενείς έπιπτώσεις στά διπλωματικά, πολι
τικά, οικονομικά, τουριστικά προβλήματα τών δύο χωρών. 

Εlναι ή άμβλυνση τfjς έθνικής συνειδήσεως τοϋ έλληνικοϋ 
λαοϋ καί ιδιαίτερα τοίι λαοϋ τών &κριτικών περιοχών τfjς Μα
κεδονίας μας. 

Καί βέβαια ot κίνδυνοι αύτοί θά εχουν σάν έπακόλουθο νά 
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σκληρύνει άκόμη περισσότερο ή δλη κατάσταση μέ άποτέλε
σμα νά εχουμε σοβαρές επιπτώσεις τής σχέσεώς μας μέ τίς ύπερ
δυνάμεις, μέ τά Ciλλα Βαλκανικά κράτη καί γιατί όχι νά δημιουρ
γηθεί σύγχυση ώς πρός τήν πραγματική δομή τοϋ "Μακεδονικοϋ 
ζητήματος», τήν καταγωγή τών Μακεδόνων, τοϋ ψευδοκράτους 
τών Σκοπίων καί τής λεγόμενης Μακεδονικής έθνότητας καί 
Μακεδονικής γλώσσας. 'Αλλά γιατί όχι οί κίνδυνοι αύτοί νά μήν 
tπεκταθοϋν καί νά επηρεάσουν πολύπλευρα τήν τύχη τοϋ Έλ
ληνισμοϋ, όπουδήποτε καί <'iν βρίσκεται; 

Καί ίσως ε{ναι καί Ciλλοι πολλοί κίνδυνοι , πού δέν ε{ναι 
δρατοί η εlναι άδύνατον αύτή τήν στιγμή νά έξαχθοϋν συμπε
ρασματικά. Μαλιστα μέχρι κάποιου σημείου ίσως νά περιέχουν 
καί τό στοιχείο τοϋ φόβου η νά έμπνέουν κάποια άπαισιοδοξία, 
δμως κρίνονται σκόπιμο ν' άναφέρονται γιά τήν άνάληψη 

άναλόγων μέτρων. Καί τά μέτρα αύτά πού πρέπει νά παρθοϋν θά 
λεχθοϋν παρακάτω, άφοϋ προηγούμενα μέ ύπερηφάνεια άνα
φερθοϋμε σέ πρόσωπα, καταστάσεις, χώρους, πράγματα, πού 
εκδηλα φανερώνουν τήν 'Ελληνικότητα τής Μακεδονίας μας. 

' Αρχικά, πρίν άπό κάθε παράθεση τών ύπολοίπων επιχειρη
μάτων, τό γεγονός δτι δπως παραπάνω άνέφερα - κάτι πού 
γίνεται παραδεκτό πρώτα άπό τούς Σλάβους ίστορικούς - οί 
Σλάβοι έγκαταστάθηκαν στά Βαλκάνια γιά πρώτη φορά τόν 6ο 
μ.Χ. αίώνα καί δτι ή πολιτική τους ίστορία άρχίζει μόνον τόν Ι Οο 
αίώνα, στερεί κάθε δεσμό τους μέ τήν Βαλκανική χερσόνησο 

~. ... 
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Καλύπτει μιά περιφέρεια 80 μιλίων γύρω άπό τό 
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Ohio. Σέ μιά περιοχή πού διαμένουν πλέον άπό 

100.000 "Ελληνες. 

ΓΡΑΨΑΤΕ Η ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΤΕ 

COST AS KARACOST AS. 
200 RENAISSANCE SUHE 511, DEτROJτ, ΜΙ. 48243 

Phonc: (313) 259-4010 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1987 

πρί ν άπό τίς χρονολογίες αύτές, δπου κυριαρχοϋσε καθdρώς τό 
'Ελληνικό στοιχείο . 

' Αρχίζοντας άπό τήν 'Ελληνική μυθολογία παρατηροϋμε δτι 
οί πληροφορίες πού μaς δίνει ε{ναι άπειράριθμες μέ όνόματα, 
τόπους , θρησκευτικές εκδηλώσεις. Οί 9 Μοϋσσες γεννήθηκαν 
στήν Μακεδονία στήν Πίμπλα τής Πιερίας, οί λεγόμενες Πιμ
πλειάδες η 'Ολυμπιάδες η Πιέριδες. Καί ήταν κόρες τοϋ Διός, 
προστάτιδες τών Γραμμάτων, τών Καλών Τεχνών καί τής 'Επι
στήμης. 

Ό ήμίθεος φιλόσοφος Όρφέας, γεννημένος στήν Πίμπλα 
Πιερίας μάς δίνει τά .. 'Ορφικά» πού άποτέλεσαν τίς βάσεις γιά 
τήν ' Αρχαία Φιλοσοφία, ένώ άπέναντι στόν έπιβλητικό "Ολυμ
πο ε{χαν τήν κατοικία τους οί δώδεκα Θεοί. 

Οί Μακεδόνες βασιλείς δπως άναφέρει δ ίστορικός 'Ηρό
δοτος, κατάγονταν άπό τήν βασιλική οίκογένεια τοϋ "Αργους, 
πού είναι πρόγονοι τοϋ ' Ηρακλή. Γι' αύτό καί άποκαλοϋνται 
άπό τούς ίστορικούς Τημενίδες, δηλ. άπόγονοι τοϋ βασιλέα τοϋ 
• Αργους Τημένου. Στά άνάκτορα τών μακεδόνων βασιλέων πού 
άποκαλύφθηκαν στήν Βεργίνα ενα εϋρη·μα άναφέρει ΗΡΑΚΛΗ 
ΠΑΤΡΩΩ ποί> σημαίνει <•στόν Γενάρχη 'Ηρακλή». 

·Από τίς 'ίδιες άνασκαφές βρέθηκε σέ τρίποδα ή έξή ς έπιγρα
φή: .. Είμαι άπό τούς άγiϊ>νες, τά 'Ηραία τοϋ 'Άργους" «ΠΑΡ 
ΗΡΕΑΣ ΑΡΓΕΙΑΙΣ EMI ΤΟΝ ΑΕΟΛQΝ ... Κατά τόν καθηγητή 
'Ανδρόνικο χρονολογείται στό διάστημα 460-450 π.Χ . , δτι 
άνηκε στόν ·Αλέξανδρο Α ' καί ήταν οίκογενειακό κειμήλιο. 
·Ακόμη σέ άσπίδα τοϋ Φιλίππου εΙκονίζεται ώς !:μβλημα τό ρό
παλο τοϋ ' Ηρακλή. Καί δέν είναι μόνον οί άνασκαφές στήν Βερ
γίνα , ε{ναι στό Δίο , στήν Πέλλα, στήν · Αμφίπολη καί σ' <'iλλες 
περιοχές. Καί δέν εΙναι μόνον τά άρχαιολογικά εύρι;jματα που 
άναρίΟμητα βρέθηκαν σ' αύτές τίς περιοχές . Είναι καί αύτά πού 
δέν cχουν καταχωρηθεί στά ·Ελληνικά Μουσεία καί εΙ ναι 
πολλά. Βρίσκονται σέ Ιδιωτικές συλλογές. σέ ξένα Μουσεία, 
είναι άκόμη αύτά πού καταστράφηκαν άπό τίς έπιδρομές καί 
τέλος αi>τά ποί> δέν τά άνεiiρε μέχρι σήμερα ή ά ρχαιολογική σκα
πάνη. 'Όλα αύτά τά εύρήματα είναι πανομοιότυπα μέ τά ά-ντί
στοιχα πού εχουν βρεθεί σέ <'iλλες περιοχές τη.; ·Ελλάδος καί 
είναι στά μουσεία της. 

Σέ τρία άρχαία θέατρα πόλεων πού ήταν πραγματικά έστίες 
της μακεδονικής αίγλης της Βεργίνας (4ου αl.), τοϋ Δίου(5ου αί.) 
καί τών Φιλίππων παρουσιάζονται 'Ελληνικές τραγωδίες πού 
άπευθύνονται σέ έλληνικό άκροατήριο. Χαρακτηριστικοί εlναι 
οί λόγοι τοϋ {στορικ-οϋ Πολύβιου πού ~λεγε: Μ ••• Ποιας τιμής 
δικαιοϋνται ο{ Μακεδόνες νά λάβουν πού τό περισσότερο διά
στημα τής ζωής τους δέν παύουν ν' άyωνίζονται κατά τών βαρ
βάρων γιά τήν άσφάλεια τών 'Ελλήνων .. , ένiϊ> δ Στράβων ~λεγε 
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δτι : " 'Ελλάς ούν έστί καί ή Μακεδονία» . 

'Αλλά καί στούς 'Ολυμπιακούς ·Αγώνες πού τελοί>νταν κατά 
τήν άρχαιότητα καί στούς όποίους έπιτρέπονταν νά συμμετέ
χουν μόνον "Ελληνες νίκησαν κατά καιρούς Μακεδόνες μέ άντι
προσώπους τους. 

' Αλλά καί ή Παλαιά Διαθήκη εχει νά παρουσιάσει πολλά 
κείμενα πού θά μποροί>σαν νά διαψεύσουν κάθε πλαστογράφο 
της Ιστορίας μας. 

200 χρόνια πρίν γεννηθεί δ Μ. ·Αλέξανδρος δ Προφήτης 
Δανιήλ προφητεύει: .. ·ο Βασιλεύς τών Μήδων καί Περσών θά 
ήττηθεί άπό τόν "Ελληνα Βασιλέα κάί δτι τόν πρώτο καί μέγα 
Βασιλέα θά διαδεχθοί>ν τέσσερις βασιλείς άπό τόίδιο βασίλειο». 
Τό βιβλίο Μακκαβαίοι Α · άρχίζει: " .. :ο 'Αλέξανδρος δ Φι
λίππου ό Μακεδών ένίκησε τόν βασιλέα τών Περσών ... προη
γουμένως βασίλευσε στήν 'Ελλάδα». 

Ή Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε άκόμη στά 'Ελληνικά καί 
τά Εύαyyέλια καί οί Πράξεις τών ·Αποστόλων στήν έλληνική 
γλώσσα καί τοί>το γιά νά γίνουν κατανοητά τά Ιερά αύτά κείμενα 
άπό τούς λαούς, άφοί> αύτή ήταν ή κοινή τους γλώσσα. Ό Χρι
στιανισμός άλλωστε χρησιμοποίησε τήν έλληνική γλώσσα σάν 
μέσο μεταδόσεώς του. 

·Από τήν Μακεδονία 'άρχισε τό Εργο του στήν Εύρώπη ό ·Α
πόστολος τών 'Εθνών Παί>λος. Καί δχι μόνον επισκέφθηκε 
πρώτος τή Μακεδονία άλλά στήν έλληνική γλώσσα εγραψε καί 
τίς θεόπνευστες έπιστολές του, τίς γνώστές έπιστολές του πρός 
τούς κατοίκους της θεσσαλονίκης καί τών Φιλίππων. 

' Από τή μιά άπόδειξη στήν άλλη. Oi δύο " Ελληνες μοναχοί 
άπό τήν θεσσαλονίκη πού Εζησαν τόν IOo αί. μ.Χ. δ Κύριλλος 
καί ό Μεθόδιος , δίδαξαν στούς Σλάβους τήν Κυριλλική γραφή 
καί τούς φώτισαν στήν 'Ορθοδοξία δπότε γι· αύτούς άπό τότε 
άρχίζει ή πολιτιστική τους παρουσία στόν χώρο. 

Καί ένώ οί Σκοπιανοί ύποστηρίζουν δτι ε{ναι Μακεδόνες 
Σλάβοι ί:ρχεται δ Σλάβος Πάπας ·Ιωάννης Παύλος δ Β · πού μέ 
έπίσημη άποστολική έγκύκλιο πρός δλη τήν καθολική 
έκκλησία έξαyyέλλει δτι ό Κύριλλος καί ό Μεθόδιος «άδελφοί 
'Έλληνες, γεννημένοι στή θεσσαλονίκη .. καθιερώνονται «Ού
ράνιοι προστάτες της Εύρώπης» καί μάλιστα κάτι άνάλογο ύπο
στηρίζουν καί δικοί τους επιστήμονες. 

Καί άκόμη ποιός Εχει τή δύναμη νά άμφισβητήσει τήν με
γάλη παρουσία τοϋ Μεγάλου ·Αλεξάνδρου, δ δποίος άπό τή 
Μακεδονία ξεκίνησε γιά τή Μεγάλη καί άποφασιστική έκστρα
τεία του, κατά τήν όποία δέν θεωροϋνταν μόνο ώς ό βασιλεύς τών 
Μακεδόνων, άλλά καί ώς άρχιστράτηγος δλων τών 'Ελλήνων. 
' Ο Μέγας 'Αλέξανδρος άλλαξε τήν ζωή καί τήν πορεία της άν
θρωπότητας δχι μέ τίς κατακτήσεις του τόσο, όσο με τίς ένέρ
γειές του. ' Ο 'ίδιος καί άργότερα oi διάδοχοί του καθιέρωσαν την 
'Ελληνική σάν έπίσημη γλώσσα της αύτοκρατορίας του καί 
διέδωσαν τόν ·Ελληνικό πολιτισμό. Σ· αύτή τήν αύτοκρατορία 
τοϋ Μ. 'Αλεξάνδρου δλοι οί πολίτες άδιακρίτως καταγωγής, 
φυλης, γλώσσας , έθνικότητας καί θρησκείας γιά νά θεωρούνται 
μορφωμέ~οι συναγωνίζονταν νά μάθουν τήν έλληνική γλώσσα 
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'λ6ελ4Ι0f ΤΟΜ καf ΠΩΛ ΚλΛλΜλΡλΣ 

καί παιδεία καί νά άφομοιώσουν τό 'Ελληνικό πνεί>μα. Τόσο δέ 
πολύ έπηρέασαν, αύτός καί ο{ διάδοχοί του Μακεδόνες, τούς 
τότε λαούς μέ τόν έλληνικό πολιτισμό ~στε ή περίοδος έκείνη, 
τριών καί πλέον αίώνων, νά όνομαστεί 'Ελληνιστική Περίοδος. 

Καί βέβαια εκεί πού δέν άντέχει όποιοδήποτε έπιχείρημα γιά 
τή μ ή 'Ελληνικότητα τής Μακεδονίας ε{ ναι δτι τάχα ή γλώσσα 
της δένε{ ναι 'Ελληνική άλλά δτι πρόκειται γιά κάποιο σλαβικό 
{δίωμα. Καί δέν άντέχει γιατί νομίσματα καί έπιγραφές πού βρέ
θηκαν, όλα όσα άναφέρονται στήν Μακεδονία ε{ ναι γραμμένα μέ 
έλληνικά γράμματα. 

• • • 
Πραγματικά άγαπητοί μου συμπατριώτες, θά μπορούσαμε νά 

μιλίiμε ώρες γιά επιχειρήματα πού δλα διατρανώνουν τήν θέση 
μας, ένώ τίποτε δέν μπορεί νά σταθεί όρθιο άπό τήν τεκμηρίωση 
τών Σλάβων. Τούς λείπουν δλα έκεiνα τά κοινά στοιχεία πού 
κατά τόν 'Ηρόδοτο εlναι άναγκαία γιά νά χαρακτηρίζουν τήν 
ύπαρξη ένός "Εθνους. Γλώσσα- θρησκεία- 'Αγώνες. Στοιχεία 
πού δέν άνευρίσκονται σέ καμμιά σλαβική πηγή, παρά μόνον ε να 
πολιτικό δημιούργημα πού κατασκεύασαν τόν τελευταίο καιρό, 
έντελώς ψεύτικο καί άναμφίβολα άνίκανο νά άνατρέψει τό κϋρος 
τfiς μακραίωνης πολιτιστικής κληρονομιίiς τών Μακεδόνων, 
πού εlναι μόνον "Ελληνες. 

Είναι έπιτακτική άνάγκη, ειδικό κεφάλαιο στήν ίστορία τών 
σχολείων μας νά έξηγεί στούς νέους τί εlναι «Μακεδονικό Ζή
τημα .. δπως ε{ ναι σήμερα, ποιά ή άλήθεια, σέ τί άποβλέπει. 'Ε
πιβάλλεται νά ένημερωθεί καλά ή διεθνής κοινή γνώμη για τήν 
σλαβική προπαγάνδα καί γιά τήν δική μας Ιστορική άλήθεια. 

Καί βρίσκω τήν εύκαιρία νά έξυμνήσω τό Ερyο καί τήν 
άποστολή πού εχει άναλάβει ή 'Ελληνική 'Ορθόδοξη 'Εκκλη
σία μας έδώ στήν 'Αμερική καί δπου ύπάρχει ·Απόδημος 'Ελ
ληνισμός δπως έπίσης καί ή Παμμακεδονική 'Οργάνωσή μας. 
Καί εlναι γνωστοί οί άγώνες τους γιά νά άποτραπεi δ νέος αύτός 
κίνδυνος πού μίiς ερχεται άπό τήν Σερβία. 'Ένα άκόμη δείγμα 
άπό τήν εύαισθησία τοϋ άπόδημου ' Ελληνισμοϋ νά πρωτοστα
τεί σ' δλα τά έθνικά προσκλητήρια καί νά σηκώνει τή σημαία 
τής νίκης. Καί θάπρεπε 'ίσως νά χαρακτηρίσουμε άξιέπαινη τήν 
προσπάθεια πού καταβάλλεται καί άπό τήν 'Ελλάδα γιά τόν 
σκοπό αύτό. 

Μεγάλες καί άξιόλογες πνευματικές έταιρείες δπως ή 
'Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τό v lδρυμα Μελετών Χερ
σονήσου τοu Αίμου, δ ήμερήσιος καί περιοδικός Τύπος, έκδο
τικές 'Εταιρείες, συγγραφείς, πολιτικοί <'iνδρες καί μεμονωμένα 
άπλίi άτομα Εχουν άποδυθεί σ' ~να ν άγώνα ίερό πού στοχεύει 
στήν σωστή καί προγραμματισμένη πληροφόρηση τής διεθνοϋς 
κοινής γνώμης καί τήν άποτροπή τών Σκοπιανών σχεδίων. 

Καί ε{ ναι βέβαιο δτι αύτοί πού άνέλαβαν κ'αί αύτοί πού άνα
λαμβάνουν καθημερινά νά σηκώσουνστούςώμους τουςενα τόσο 
βαρύ έθνικό φορτίο, σίγουρα γνωρίζουν δτι ύπερασπίζονται όχι 
μονάχα ενα παρόν άναμφισβήτητα έλληνικό, άλλά καί δικαιώ
ματα παντοτεινά καί προαιώνια, κατοχυρωμένα άπό τ_ήν 
ίστορική άλήθεια , δικαιώματα ίερά καί άπαράδοτα. 

Super Haircutters Plus 

1781 Grand Α νenue 
Baldwin, L.l., Ν.Υ. 11510 
BALDWIN SHOPPING CENTER 

TEL. (516) 223-0340 • (SJ6) 223-0342 
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Πρόσωπα 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ φορά tξελέγη tφέτος 
~Ελληνας γιά τήν προεδρία της Έπιτρο
πης της ΕΟΚ τών βιομηχανιών καί έμπο
ρίου οίνου. Πρόκειται γιά τόν κ. Βαοiλη 
Κοοpτάκη, δ όποΙος έξελέγη καί ~ντιπρό
εδρος της Άμπελοοινικfjς Συμβουλευτι
κης Έπιτροπfjς τής Κοινης 'Αγοράς. Ό κ. 
Κουρτάκης πού έξελέγη παμψηφεί ~πό όλα 
τά οiνοπαραγωγά και τά καταναλωτικά 
κράτη, διεδέχθη στήν τριετfj θητεία τοϋ 
προεδρείου, τόν 'Ιταλό κόμη Cinzano. Ό 
κ. Κουρτάκης γεννήθηκε στήν 'Αθήνα τό 
1937, σπούδασε στήν 'Αγγλία διοίκηση 
έπιχειρήσεων καί οΙνολογία στήν Γαλλία 
καU:Ιναι σήμερα διευθύνων σύμβουλος καί 
γενικός διευθυντής τfjς δμωνύμου οiνοβιο
μηχανίας. Μέχρι πρόσφατα ήταν γενικός 
γραμματεύς τής Διεθνοϋς ·Ομοσπονδίας 
Οίνων καί Ποτών καί πρόεδρος τοϋ Συνδέ
σμου 'Ελληνικών Βιομηχανιών Οίνου καί 
Ποτών. Τά έκλεκτά κρασιά της βιομηχα
νίας Κουρτάκης, συμπεριλαμβανομένης 
καί τής ρετσίνα ς, ήρθαν τελευταίως καί 
στήν 'Αμερική άπό τήν εταιρία Nestor 
lmports τοϋ .κ. Α. Σπηλιωτόπουλου. 

• 
ΩΣ ΚΥΡΙΟΣ δμιλητής, στόδεύτερο 
έτήσιο συνέδριο τfjς Orthodox Chήstian 
Association of Medicine Psychology and 
Religion προσεκλήθη δ αiδ. Δρ. Δημήτριος 
Ι. Κωνσταντέλος, ιστορικός καί θεολόγος, 
δ δποίος εχει γράψει πολλά βιβλία καί 
άρθρα καί εχει άσχοληθεi εiδικώς μέ τήν ι
στορία τής Βυζαντινής Ίατρικfjς. Μεταξύ 
τών άλλων δμιλητών τοϋ ένδιαφέροντος 
συνεδρίου, πού θά γί νη άπό 28 εως 30 Αύ
γούστου στό Techny, 111., θά ε{ναι καί δ 
iατρός Peter Diamandis. Πρόεδρος τοϋ Συ
νεδρίου ε{ναι δ Δρ. Νιιι:ολ. Κοιι:ώvης. 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1987 

ΕΝΑΣ σεμνός καί Ιδιαίτερα άγαπητός στήν Κοινωνία τής Νέας 'Υόρκης, δ 
έφοπλιστής κ. Σπύρος Μυλωνcίς, θά προσθέση μιά άκόμη μεγάλη, πολυτελή ξενο
δοχειακή μονάδα στ ή ν ·Ελλάδα. θά εΙ ναι τό πρώτο Sheraton. θά άνεγερθή στ ή ν πε
ριοχή τοίί Φαληρικοϋ Δέλτα καί θά διαθέτη 800 κλίνες καί αίθουσες συγκεντρώ
σεων, εστιατόρια καί καταστήματα. Γιά τόνσκοπό αuτό εiσήχθη στήν ·Ελλάδα συ
νάλλαγμα 14 εκατομμ. δολλ. Ή συνολική δαπάνη ύπολογίζεται σέ 7.4 δισ. δραχμ. 
καί tΊ δλοκλήρωση τοϋ έργου σέ 4 χρόνια. 

'Ο Πρόεδρος τοϋ Παvεπιστημfου τής Νέας ·Υόρκης κ. 1'ζώv ΜπpαJήμας f.λαβε τόv πεpασμέvο 
μήνα τιμητικό διδακτορικό τfτλο dπό τό Πανεπιστήμιο 'Λθηvών, κατά τήν διάρκεια ε/δικής 
τελετής στήν όποΙα προσήλθαν πολλοί ό.καδημαϊκοί διδάσκαλοι, καθηγητές καί άλλες προσω
πικότητες. Στήv φωτογpαιpία, dπό άpιστεpά, ό τιμηθεlς Έλληvοαμερικανός, ό κ. Γεώργιος 
Κριμπάς, πρόεδρος τοϋ τμήματος τών ΟΙκονομικών, ό κ. Άναστ. Δ. Μεταζάς, πρόεδρος τοϋ 
τμήματος Πολιτικών Έπιστημών καί ό καθηγητής κ. Μιχ. Δ. Σταθόπουλος, κατά τήν διάρκεια 

τής τελετής. 

Ο Δ ΥΝΑΜΙΚΟΣ tπιχειρηματιας 
Γιάννης Κατσιματ(δης, πρόεδρος τής Δλυσ
σίδας σουπερμάρκετ Big App1e, θά εΙ ναι τό 
«πρόσωπο τfjς χρονιάς .. γιά τήν HANAC. 
Ό κ. Κατσιματίδης θά τιμηθή στό έφετει
νό, 14ο έτήσιο δείπνο μετά χοροϋ της Έλ
ληνοαμερικανιιcfjς 'Επιτροπfjς Γειτονικi'jς 
Δράσεως, στό ξενοδοχείο οcΠλάζα .. , στίς 30 
'Οκτωβρίου. Στήν φωτογραφία, δ κ. Κα

τσιματίδης, δεξιά, μέ τόν τιμηθέντα πέρισυ 
άπ<S τήν HANAC Κύπριο έιτιχειρηματία κ. 
Γιώργο Παρασκευαtδη, πού θά ε{ναι καί δ 
τιμητικός πρόεδρος τfjς έφετεινής χορο-

. εσπερίδος. 

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ πολιτική ύπό-
σχονται τά μέλη τοϋ νέου Διοικητικού Συμ
βουλίου τfjς 'Ομοσπονδίας Νέας 'Υόρκης, 
μέ πρόεδρο τόν κ. ' Αχιλλέα Παπαδόπουλο, 
γιά τόν όποίο γράψαμε στήν προηγούμενη 
εκδοσή μας. ΕΙ ναι γι' αύτό άξιο συγχαρη
τηρίων τό νέο Συμβούλιο, καί δλοι όφεί
λουμε νά τό βοηθήσωμε στό δύσκολο έργο 
του. Ή πλήρης σύνθεση τοϋ νέου Συμβου
λίου ε{ναι: 

Άχιλλέας Παπαδόποολος Πρόεδρος, Βα
σ(λειος Μπρούτζος Α ' ·Αντιπρόεδρος, Κώ
στας Λαμπράκης Β ' 'Αντιπρόεδρος, Σπύ
ρος Δεpδεμέζης Γεν. Γραμματεύς, Δήμος 
Σιώκης Γραμματεύς, Διακουμής Κελλαpά
ιι:ος Ταμίας, Γεωpy(α Στεφανάκου Δημόσι
ες Σχέσεις. 

Μέλη τοϋ Συμβουλίου: ·Αpης 'Αλεξαν
δρόπουλος, Ν(ιι:ος Βέλλιος, Βασ(λειος Στα
θάιι:ος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Παiίλος 
Νάνος, Στέφανος George, Νικόλαος Καpα
yιάνvης καί Βασίλειος Πετpciτος. 

rεώρyιος Κ. Φωκδς 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠλΡ . λΡΕΙΩ ΠΜΩ 

ΜΑΣΣΑι\ΙΑΣ 12 - ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλ.: ~,_ - 522.0268 
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Πρόσωπα 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ tνός 
'Ελληνοαμερικανοί>, τοϋ 
Δρος Γεcopytou ΚοσκΦ
τd άπασχολεi Ιδιαίτερα 
τόν tλληνικό Τύπο τόν 
τελευταiο καιρό. Πρό
κειται Ύιά lναν αύτρδη
μιούρΎητο, δυναμ~κό έ
πιχειρηματία, δ δποiος 
νεαρώτατος άΎόρασε 
τήν πλειοψηφία των με~ 
τοχων τJlς Τράπεζας 

Κρήτης, της όποίας "- · 
ταν ύπάλληλος, άπό τόν 
δμιλο Καρρά καί μέσα 
σέ πολύ μικρό χρονικό διάστημα fΎινε δ 
μεΎαλύτερος έκδότης στήν ·Ελλάδα. ·Η 
έκδοτική tταιρία του •Γραμμή Α.Ε ... έκ
δίδει 6 περιοδικά ποικίλης ϋλης. Πρόκει
ται Ύιά τά περιοδικά .. ·Ε να .. , •Δύο .. , .. και .. , 
.. τγ3 .. , «Τέταρτο .. καί .. Μία,. μέ συλλο
Ύική ιcυκλοφορία 200.000 φύλλων. ·ο κα
ταπληιcτικός αύτός δ.νθρωπος πού σπού
δασε καί δημιουρΎήθηκε στήν Νέα Ύ όρ
κη, άΎόρασε τελευταίως τήν ·Καθημερι
νή .. άπό τήν κ. 'Ελένη Βλάχου καί tτοιμά
ζει τήν fκδοση μιίiς νέας άποΎευματινης 
tφημερίδος μέ τίτλο «24 ώρες», ή όποία 
άναμένεται δτι θά •σαρώση ... Ό κ. Κο
σκωτάς ε{ χε άΎοράσει πρό lτους, περίπου, 
καί τήν Τράπεζα Κεντρικής 'Ελλάδος, γιά 
νά πληροφορηθ!l τό ίδιο βράδυ δτι ή Κυ
βέρνηση δέν ... τήν πουλίi καί του fδωσαν 
πίσω τά κεφάλαιά του σέ δραχμές, ένώ ε[ χε 
κάμει εlσαΎωΎή δολλαρίων Ύιά τόν σκοπό 
αύτό. Ή έταιρία του άyόρασε τόν περα

. σμένο μJlνα τό ξενοδοχεiο «Κίvyκ Τζώρτζ .. 
στήν Πλατεiα Συντάγματος, yιά τήν έyκα
τάσταση τής lδρας των έπιχειρήσεών του. 
Μόνο ή έκδοτική του !ταιρία ε[χε τόν πε
ρασμένο χρόνο κέρδη 286 έκατομμυρίων 
δραχμών. Ό 'Ελληνοαμερικανός έmχει
ρηματίας ε[ναι στόχος πολλών έπιθέσεων 
πού άφορουν τήν προέλευση των κεφα
λαίων του καί ο{ ύπεύθυνοι τJlς έφη μερίδος 
~ ·Εθνος .. καταδικάστηκαν τόν περασμένο 
μJlνα γιά συκοφαντική δυσφήμιση λόγω 
ένός τίτλου καί δ.λλων tπιθέσεων πού fiθε
λαν γιά χρηματοδότη του τήν . .. Μαφία. 
• Αλλα fντυπα έρωτοi:>ν ποi:> τά βρJlκε δ κ. 
Κοσκωτίiς τόσα χρήματα καί τόν κατηΎο
ροϋν δτι άποβλέπει στό νά μονοπωλήση 
τόν Τύπο καί νά θέση ύπό τόν fλεγχό του τό 

έλληνικό τραπεζιτικό σύστημα, ... ύπο
τάσσοντας τήν ·Ελλάδα σέ διάφορες σκο
τεινές δυνάμεις, tκ των δποίων ο{ ... cl~ 
τερες ε{ναι ή Μαφία καί ή CIA. ·ολες αύ
τtς οΙ tπιθέσεις καί οΙ κατηΎορίες καθι
στουν τόν 34ετJl .μόλις τραπεζίτη καί tκ
δότη ιδιαίτερα συμπαθή στό έλληνικό κοι
νό - καί, βεβαίως, καί σέ μίiς-άφοϋ καί ή 
Τράπεζά του καί τά fντυπά του πηΎαίνουν 
δλο καί καλύτερα καί τά κέρδη του αύξά
νουν. 

Μιλώντας στήν δίιcη τών ύπευθύνων to\1 

.. -Εθνους,. δ κ. Κοσιcωτίiς εtπε μεταξύ 
δλλων Ύιά τό παρελθόν tου στήν 'Αμερική: 

•Δεκάξι χρόνων τελείωσα τό γυμνάσιο 
στήν ·Αμερική. Δεκαοχτώ χρονών ε[χα 
πάρει τό Μπάτσελορ (πτυχίο) πού δ.λλοι 
χρειάζονται τέσσερα χρόνια νά τό πάρουν. 
Μπάτσελορ λογιστικής. Δεκαεννιά χρό
νων εlχα Μάστερς στό μάνατζμεντ. ·Η
μουν παντρεμένος καί ε[χα καί παιδι Στά 
19 μου fχω έπιχείρηση καί fχω δημιουρ
Ύήσει κάποια οΙκονομική κατάόταση. 'Η 
tπιχείρηση πού εlχα ιlσχολεiτο περισσό
τερο μέ κατασκευαστικές δουλειές. Ξεκί
νησα μέ lνα tκατ. δολλάρια καί σιΎά-σιγά 
προχώρησα. 'Επένδυσα χρήματα στό χρη
ματιστήριο. • Αλλα χρήματα "ταν tπενδυ
μένα σέ τράπεζες καί δλλα σε μετοχές καί 
σέ όμολοΎίες κρατικών tταιριων ... 

• • • 
Παρά τίς παραπάνω έξηΎήσεις, ο{ πε

ρισσότεροι στήν 'Αθήνα έπιδίδονται σέ εΙ
κοτολογίες yιά τήν προέλευση τών χρη
μάτων τοϋ κ. Κοσκωτά dντί νά τόν συΎχαί
ρουν καί νά τόν θαυμάζουν dφοϋ μέ τήν 
δραστηριότητά του ιcαί τίς έπενδύσεις του 
συμβάλλει στήν dνάπτυξη του !λληνικοϋ 
Τύπου καί της tλληνιιcης Οίιcονομίας. ·Ε
νας δλλος ·ελληνας, ό δποiος συνέβαλε 
περισσότερο παντός δλλου, στό δεύτερο, ό 
ιcαθηΎητής Στρατ'ijς Γ. 'Ανδρεάδης, έπλή
ρωσε πολύ dιcριβά yι' αύτό, άλλά δέν φαί
νεται δτι μπορεί τό προηγούμενο αύτό νά 
fχη άνασταλτικό χαραιcτJlρα στήν δημι
ουρΎιιcή όρμή τοϋ άξιοθαύμαστου Έλλη- ' 
νοαμερικανοϋ. 

ΤΑ ΒΛΕΜΜΑ ΤΑ δλων των προσ
κεκλημένων στράφηκαν στούς ε{ιcονιζο
μένους Γuiφyo rοολσνδρίj ιcαί Xpunuiνa 
~ Βcφδινοyιάννη στήν πρώτη τους δη
μόσια έμφάνιση μετά τόν άρραβ&να τους. 
Έμq)ανίσθηιcαν μαζί μέ τήν ιc. Μαριάννα • 
ΒαρδtνοΎιάννη σέ μιά δεξίωση το\\ πρέ
σβεως τοϋ 'Ιράκ στήν 'Αθήνα, τόν περα- · 
σμένο μt)να. 

ΜΕΓ Α γεΎονός ε{ ναι κάθε χρόνο ή χο
ροεσπερίδα τοϋ τμήματος άρ. 35 της 
ΑΗΕΡΑ στό St. Louis, Μο., στήν όποία l
γινε ιcαί φέτος ή tκλοΎή τ1)ς •βασιλισσας 
τ1)ς άγάπης καί της όμορφιίiς». Ό τίτλος 
κατειcτήθη έφέτος άπό τήν ε{κονιζομένη 
Sophia Chήstίne Magdalin, κόρη τοϋ ιc. καί 
τής ιc. Chήs Magdalin. 

.Στοιχειοθεαfο 

yιό βιβλΗι, 

κάθε .€ι6ους Ικ6οαη. 

(212) 921-0086 
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Φ IΛ Ο Σ άπό τήν Κύπρο μάς ταχυδρό
μησε ~να φύλλο τής έφημερίδος "·Αγών,. 
μέ ~να πρωτοσέλιδο δημοσίευμα συνοδευ
όμενο μέ μιά φωτογραφία, άπό τήν συνάν
τηση τοϋ έκδότη τής «Νέας 'Υόρκης .. κ. 
Παν. Μακριcί μέ ~να παιδικό του φίλο στό 
Παραλίμνι, κοντά στήν 'Αμμόχωστο. ·Η 
συνάντηση lγινε κατά τήν πρόσφατη έπί
σκεψη τοϋ κ. Μακριά στήν Κύπρο, γιά τό 
σεμινάριο τής ΑΗΕΡΑ. νΕγραψε ή Κυπρι
ακή έφημερίδα: 

• 
. «Μιά {στορία "fψάτη συγκίνηση, 

θύμιση καί άναμνήσει< ι'ιταν αύτή πού lζη
σαν δλοι τήν Παρασκευή στό Παραλίμνι 
κατά τήν έπίσκεψη τής άντιπροσωπεία~ 
τών ΑΧΕΠΑΝΣ στήν περιοχή. Δυό φίλοι 
άπό τά παιδικά τους χρόνια, Παραλιμνίτης 
δ lνας, πρόσφυγας άπό τήν Χίο δ άλλος 
ξαν~~ναντήθηκαν lπειτα άπό 42 χρόνια: 
μετα την λήξη τοϋ Β ' Παγκοσμίου Πολέ
μου. Καί ι')ταν ή συνάντησή τους ιδιαίτερα 
συγκινητική δσο καί oi πτυχές κάτω άπό 
τίς δποίες γνωρίστηκαν καί συνδέθηκαν 
τότε. 

Ή iστορία ξεκίνησε κατά τήν διάρκεια. 
τοϋ πολέμου, δταν πολλές 'Ελληνικές οι
κογένειες ~φυγαν μέ βάρκες άπό τήν ήπει
ρωτική · Ελλάδα καί τά νησιά γιά νά άπο
φύγουν τήν Γερμανική κατοχή καί μέσω 
Τουρκίας διεπεραιώθηκαν σ' δλη τήν 
Μέση ' Ανατολή καί στήν Κύπρο φυσικά 
πού τούς τραβοϋσε περισσότερο λόγω το6 
'Ελληνικοί> πληθυσμοί> της. Μιά άπό 
αύτές τίς οικογένειες ι')ταν έκείνη του 
Μακριά άχό τήν Χίο πού έγκαταστάθηκε 
στό Παραλίμνι. 

·Ε να άπό τά παιδιά τους, δ σημερινός έκ
δότης τοϋ περιοδικοί> «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. Πα

. ναγιώτης Μακριάς, μέλος τών ΑΧΕΠΑΝΣ, 
ι'ιταν 12 χρόνων. Γνωρίστηκε μέ πολλούς 
Παραλιμνίτες καί συνδέθηκε μαζί τους Ιδι
αίτερα δμως μέ τούς Γιωρκή καί • Αδάμο 
Χ·· Κωνσταντή. Μετά πού lφυγε ή οΙκο
γένειά του πρίν 42 χρόνια δέν τούς ξανάδε 
έκτός άπό προχθές. 

Έκεί πού ή άντιπροσωπεία τών ΑΧΕ
ΠΑΝΣ lβλεπε τήν ·Αμμόχωστο καί αύτό 
σπάρασσε τήν καρδιά τοϋ Π. Μακριά, πού 
φοίτησε γιά lνα χρόνο στό θρυλικό Έλ
λη~ικ? Γυμνάσιο • Αμμοχώστου, γύρισε 
και ρωτησε τόν Δήμαρχο Παραλιμνίου κ. 
ΝΙκο Βλίττη : .. Δέν μοϋ λές Δήμαρχε, κά
ποιους Γιωρκή καί 'Αδάμου Χ · · Κων
σταντή τούς ξεύρεις; Ποϋ μπορώ νά τούς 
βρω; .. • Αφοϋ έξήγησε τούς λόγους, ή έm
θυμία δέν ι')ταν δυνατόν νά μή iκανοποιη
θεt. Ιέ λίγα λεπτά δ κ. Βλίττης τηλεφώνη
σε στόν Γιωρκή καί lτσι Μακριάς καί Χ· · 
Κωνσταντής συναντήθηκαν γιά 45 λεπτά 

ιστό κέντρο τοϋ Αύγουστή γιά πρώτη φορά 
ι άχό 42 χρόνια .. . 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1987 

ΦΕΥΓΕΙ τόν προσεχή μήνα γιά τήν 
·Ελλάδα γιά νά άναλάβ_η τά νέα του 
καθήκοντα ώς πρέσβυς τής Κύπρου στήν 
·Αθήνα, δ μέχρι τώρα Γενικός Πρόξενος 
τής Κύπρου κ. Πλάτφν Κupιαιήbης ϋστερα 

άπό δυό χρόνια εύδόκιμης ύπηρεσίας έδώ. 
Ό Κύπριος διπλωμάτης τελείωσε γυμνά
σιο στήν Πάφο, ήταν μέλος τής νεολαίας 
τής ΕΟΚΑ καί έσπούδασε έπί πολλά lτη 
στήν • Αγγλια πολιτικός μηχανικός καί έν 
συνεχεία δικηγόρος. Τό 1968διωρίσθη στό 
ύπουργεiο "Εργασίας καί Κοινωνικών ·Α
σφαλίσεων και τό ~πόμενο lτος εισήλθε 
στήν διπλωματική ύπηρεσ(α. Τό 1970 το
ποθετήθηκε στήν Κυπριακή πρεσβεία τής 
Βόννης δπου ύπηρέτησε μέχρι τό 1981 , 
δπότε μετετέθη στήν Λευκωσία. Τό 1974 
βοήθησε τήν Κυπριακή άποστολή στίς 
διακοινοτικές συνομιλίες τής Βιέννης. 
Στήν Νέα 'Υόρκη ι')ρθε τό 1985, άπό τήν 
·Αθήνα, δπου ύπηρέτησε στήν έκεί πρε
σβεία. Ό κ. Κυριακίδης έξεπροσώπησε 
τήν Κύπρο σέ πολλές παγκόσμιες διασκέ
ψεις καί συνομιλίες καί μετέσχε σέ διά- · 
φορες άποστολές. 

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ άσφαλιστης καί πο
λιτευτής κ. Χcίpης Κ. Φοιτόπουλος μάς γνω
ρίζει δτι lγραψε έπιστολές στούς ύποψη
φίους γιά τήν Προεδρία τών ΗΠΑ, ένημε
ρώνοντάς τους πάνω στό Κυπριακό καί 
παρακινώντας τους νά Ι:κθέσουν τίς άπό
ψεις τους πάνω στό πρόβλημα. Ό κ. 
Φωτόπουλος πιστεύει δτι δλοι ο{ δμογε
νεtς μποροϋν νά κάμουν τό ίδιο, έκφράζον
τας τήν άπογοήτευσή τους γιιi τό γεγονός 
ότι ο{ όρδές τοϋ 'Αττίλα παραμένουν άκό
μη στήν Κύπρο καί καμμιά πρόοδος δέν 
lχει σημειωθεί γιά τήν έξεύρεση μιάς δι
καίας λύσεως . . . 

----------------Στοιχειοθεσία yιά βιβλία, 

. κάθε έίδους Ικδοση. 

{212) 921-0086 

ΣΑΝ ΧΡΟΝΟΓΡΛΦΗΜΛ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΒΟΣΤΩΝΗ 

Τής κ. ΛΠΣΑΣ ΚΑΜΑΤΣΟΥ 

Δέν ξέρω ποιοί ε{ναι αύτοί πού πρώτα 
πρέπει νά καθήσουν στό σκαμνί τοϋ κατη
γορουμένου καί ποιο( ε{ναι αύτοί πού πρέ
πει νά λάβουν τήν πιό βαρειά τιμωρία. 

θά ε{ ναι αύτοί πού ε{χαν τήν φαεινή lμ
πνευση, αύτοί πού τήν έκτέλεσαν fi έκείνοι 
πού τήν υ{οθέτησαν; 

ν Ας πάρουμε όμως τά πράγματα μέ τήν 
σειρά. 

Στήν Βοστώνη , πού ε{ναι ή δεύτερη 1'1 
τρίτη σ· 'Ελληνισμό πόλη μετά άπ' τήν 
Νέα 'Υόρκη, μοϋ καταγγέλθηκε, δέν ε{ναι · 
ύπερβολή νά τό πώ lτσι, κάτι πού μόλις τ' 
άκουσα σηκώθηκε πού λένε τό πετσί μου. 
νlσως κάτι τέτοιο νά συμβαίνει κι . άλλοϋ, 
άλλά συγκεκριμένα γιά τούς δμογενείς τής 
Βοστώνης lγινε ή κουβέντα. 

·Ελληνες, λοιπόν, κuκλοφοροϋν μέ τήν 
έλληνική σημαία κολλημένη στό πίσω 
τζάμι τοϋ αύτοκινήτου τους, καί άπό κάτω 
λέξεις ~λληνικές πού άκόμα κοιcιcινίζεις 
καί νά τίς βάλεις στό νοϋ σου. Λέξεις πού 
aν τολμήσω νά τίς γράψω, τό περιοδικό 
πού μέ φιλοξενεΙ καί έγώ θά κατηγορτj
θοϋμε καί θά τιμωρηθοϋμε άνάλογα. 

θάθελα νά ξέρω γιατί κάνουν κάτι τέ
τοιο καί πώς σκέπτονται αύτοί ο{ άνθρωποι 
κάνοντάς το. 

·1σως βέβαια τό κάνουν γιά άστεiο, γιά νά 
γελάσουν, γιά νά δείξουν δτι κάτι εlναι. 
ϊσως μερικοί τό κάνουν χωρίς νά εχουν 
τήν πρόθεση νά θίξουν, 'ίσως κι · άλλοι τό 
κάνουν ίσια ίσια γι· αύτό τόν σκοπό. ·1σως 
μερικοί τό κάνουν γιατί ε{ναι πραγματικά 
φτωχοί τω πνεύματι, κι. ίσως μερικοί τό 
κάνουν μέ δδηγό μιά άρρωστημένη πολι
τική τοποθέτηση. 

τέλος ίσως μερικοί τό κάνουν, γιά έπί
δειξη, ίσως δμως μερικοί τό κάνουν γιατί 

. πραγματικά αισθάνονται νά κάνουν κάτι 
τέτοιο. 

Κα{ ο{ μέν καί ο{ δέ ε{ναι κατακριτέοι. 
Τήν στιγμή πού βάζουν τό σύμβολο τής πα
τρίδας τους κοντά κοντά μέ χυδαίες λέξεις, 
δέν ε(ναι ιτιά δικό τους προσωπικό θέμα, 
ε{ ναι καί έθνικό. Κι · ώς τέτοιο κάποιοι 
άντιπρόσωποι τflς χώρας μας lχουν {ερό 
καθήκον, νά άποσύρουν άπό τήν κυκλο
φορία κάτι τέτοια προσβλητικά στίκερς 

. ώστε ο{ βλάκες και ο{ κακόβουλοι νά μήν 
lχουν πεδίο νά δράσουν l:λεύθερα. 

ΛΙΊ'ΣΑ ΚΑΜΑ ΠΟΥ 
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Shopping and Dining ίη Man~attan 
RESTAURANTS 

• 
Tlιe Cοιιelι House 

110 Waver1y Place, N.γ.City 
Just West of Washington Square 
Tel. (212) 777..0303- 777..0349 

Tlιe Delegate 
The finest seafood restaurant 
in New γork. 
211 Ε. 43r Strcet, Ν.γ. 
Tel. (212) 687..()980 

Λdam's Rib 
Specialties: Roast Beef, Authentic 
Ceasar Salad and Fresh Fish dai1y 
23 East 74th Street 
New γork, Ν.γ. 10021 

Skyward Cqfe 
·continental Cuisine 
Banquet Facilities 
165 Water Street, Ν.γ. 10038 
Tel. (212) 509-5252 

• Staνy's 
Stuyvesant Τ own 's Best Restaurant 
Sea food, Steaks, Greek Specialties 
257 Fint Avenue, Ν.γ., Ν_γ.Ι()()()3 

Come~ of 15 St., Tel. 212-673-7629 

Pizzamerica 
875 3rd Ave. (between 52 & 53 St.) 

. New γork, Ν.γ. 
For Free Delivery of our great pizza 
call 755-0463 

Garden Restαurant 
Continental Cuisine 
147 East 60th Street, Ν. γ .. Ν. γ, 
Tel. (212) 832-8972 

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

Keystone 11 Coffee Slιop 
Private Room Availab1e for Parties 
462 2nd Ave., New γ ork City 
Tel. (212) 686-2020 

Meaιu:lros Restaurιιnt 
Authentic Greek Cuisine 
118 MacDouμl St., in the Villaιe 
Tel. (212) 673-1668 
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Greek Villιιge 
Authentic Greek Cuisine 
1016 Lexington Ave., Ν.γ.c. 
Tel. (212) 288-7378 

Ρlιι/ιιι Restαurιιnt 
Authentic Greek Restaurant 
165 Bleeker Street, Ν.γ. 10012 
Tel. (212) 674-9709 

Mid-City Coffee Slιop 
Bar - Restaurant - Counter Service 
Good food - good dήnks- good pήces 
Demosthenes ν asi1iou 
5SO 9th Ave., Ν. γ., Ν.γ. 10018 
Tel. (212) 690-1718 

Σtόν Β. όροφο τοu Port Authoήty 

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

Λrpeggio 
Continental Restaurant - Sea Food 
Private Banquet Rm, Lunch, Dinner 
Open Ι 1:30am-2:00am. 35 W. 64 St. 
Ν.γ.c. (Opposite Linco1n Center) 
Tel. 212-724..()103-4 

Lenox Hill Restaurιιnt 
Breakfast - Lunch - Dinner 
1105 Lexington Ave. Ν. γ. 10021 
Tel. (212) 879-9520 

George's Restaurιιnt 
Breakfast - Lunch - Dinner 
835 6th Α ve., Off 29th St., Ν. γ. 
Tel. (212) 2#-2383 - 564-7248 

Stefa~a- Vaptistika
Books - Records 

:flthen·ian 

G'1ft Shop 
WHOLESΛLE 

and RETΛIL 

323 WEST 42nd STREET. 
NEWYORK 

τΕL. (212) Cl7-6244 

Clιe/sea Squιιre 
Sidewalk Restaurant 
368 West 23rd Strcet, Ν.γ.c . 
Tel. 212-691-5400- Open 24 Hn. 

Big Λpple Restaurant 
and Co/fee Slιop 

Cateήng - Frce Delivery 
76 Madison Ave. (28 St.) Ν.γ.c. 
Tel. (212) 686-3360 686-4195 

New Λcropolis Restaurιιnt 
Grcek Food at its Best 
767 8th Ave.,- 47th St., Ν.γ.c. 

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

TRA VEL AGENCIES 
Homeric Tours, lnc. 

595 Sth Ave., Ν.γ. 
Tel. (212) 753-1100 
906 Ε. Main St., Stamford, cτ. 
Tel. (203) 359-2917 
86 Ν ο. Broadway, Hicksville, Ll. 
Tel. (5 16) 935-3400 
59 Panepistimiou St., Athens 
Tel. 321-4777 

Tourlite lntemιιtional, lnc. 
I Ε. 42nd St. , Ν. γ. 
Tel. (212) 599-2727 

101 Broadway, Hicksville, L.l. 
Tel. (516) 822-7900 
Paparigopou1ou 3, Athens 
Tel. 324-5926 

Cosmorama Tours LTD 
For your travel to Greece 
and all over the W orld 
ΜΙΚ.Ε Κ.ATSANDONIS 
1576 Broadway (Bet. 47 & 48 St.) 
Ν.γ.c. 10036 Tel. (212) 489-7776. 

Olympiιι Express, lnc. 
Touήst .t Trave1 Aιency 
Professional, Personalized Service 
Tasso Labanas, Manager 
358 West 44th Strcet, Ν.γ. 10036 
Tel. (212) 586..()234 

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

ΛpoUo Traνel& TaxService 
Steve Ν. Lubinof, President 
1472 Broadway (at 42 St.) 
New γork, Ν.γ .. 10036 
Tel. (212) 582-4774 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



MISCELANEOUS 

Poseidon Greek Bakery 
Over 50 γears • Home Made 
Balclaνa, Kataifi, Saragli, Strudels, 
Spanakopita, Tiropita 
629 9th J\νe., (near44 St.}, Ν.γ.c_ 
Tel. (212) 757-6173 

BiU's Glass Co. 
Glass • Mirrors • Table Tops- Plastics 

Skylights - Therma1 Windows 
663 9th Ave., Ν.γ. cor. 46 & 9 Ανe. 
Tel. (212) 247-0396 

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

Demetrios Cleaners 
Tailoring and A1terations 
629 Second Avenue, Ν.γ.c. 
Tel. (212) 685-9734 

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

Simpson & Co. Florists 
Flowers & P1ants of Distinction 
1318 2nd Ave., Ν.Υ. 10021 
Tel. (212) 772-6670 

Λthenian Gijt Shop 
Stefana • Vaptistilca- Books 
Records - Who1esa1e, Retai1 
323 W. 42nd Street, Ν.Υ. 
Tel. (212) CI 7-6244 - CI 7-6219 

V an Duzer-K ay Florist 
W e send flowers everywhere 
1031 Lexington Ave., N.Y.C. 
Tel. (212) BU 8-0136 

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

J ·n Ptdntinι 
& Decoratin~ lnc. 

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

Shopping and Dining in Astoria 
RESTAURANTS 

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

Zygos (Libra) TaverΙUΙ 
Greek Specialties - St. Papoutsakis 
22-55 31st Street, Astoήa, Ν.γ. 
Tel. (718) 728-7070 

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

S iren..a R istorante 
Seafood & Continenta1 Cuisine 
John, Andy, and Steve Tzoumas 
220-02 Horace Harding Express
way, Bayside - Tel. (718) 224-5593 

TΛ5FJ 
oγzERI- BAR- RESTAURANτ 
29-128 23rd Avenue, Astoria. Ν. γ. 
Tel. (718) 956-4159 

Lemonia Restaurant 
Greek and Cypriot Cuisine 
29-19 Broadway·, Astoήa 
Tel. (718) 626-1 166 

Κ eystone Restaurant 
Enjoy a Cocktail with γ our Mea1 
30-21 30th Ave., Astoria, Ν. γ. 
Tel. (718) 728-9108 

Mikeιs Diner 
Steaks ~ Chops - Seafood 
22-37 31st St., Astoήa, Ν.γ. 
Tel. (718) 721-9220 

Pinocchio R estaurant 
Specia1izing in Gree.k and Cyprus 
Cuisine. 31-18 30th Ave., Astoήa. 
Tel. (718) 932-GYRO 

Hilton Pastry 
and Caje Shop 

Home of Qualίty Greek 
and lnternatίonal Pastrίes 
22-06 3 I st Street 
Astoria, Ν. γ. 11105 
Tel. (718) 274-6399 

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

Caje Galini Restaurant 
The only Sidewalk Cafe in Queens 
Greelc Cuisine - Gyros - Souvla.ki 
32-07 30th Ave., Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-8776 

MISCELANEO'US 

REΛLTY WORLD -
Pyrgos R~tιlty 
32-56 Steίnway St., Astoria, ΝΥ 1 ι ι 03 

Tel. Sales: (7ι8) 274-0803 
Rentals: (718) 274-2400 
Commercial: (118) 27~3300 
Management: (718) 274-ι234 

National Stor~ Front, Corp. 
Glasses, Miπors, Build. Entrances 

23-50 Steinway St., Astoria, ΝΥ I I ιQ5 
Tel. (718) 204-6624 

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

John'sM~atEmporium, lnc. 
Wholesale & Retail 
Distributors ofWilde Game 
John Koukoularis 
23-62Α Steinway St., Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 545-5272 -(718)5454843 

T«hnology of Today 
Construction, Inc. 

Gus and Tony 
33-06 31st Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 956-9SJJ 

D~luxe Carpets, .Jnc. 
Carpets - Linoleum - Vίnyl Tiles 
George &: Frideriki Georgiou 
~30th Ανe.; Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 72ι-4018 

Λthenιιiki Pitta Co. 
The Best ίn Pitta 
21-ιONewtownAvc., Astoria,N.Y. 
Tel.: (7ι8)726-7796 • 726-SSOO 

Λ nuιtJuιs TravelSerνi«, lnc. 
Complete TraveJ Service 
John Stylianou, Gen. Managec 
30-JJ 32nd Stre>et, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (118) 626-0500 
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Olympus Realty 
Commercial - Residential 
George Alikakos Lic. R.E. Broker 
.31-13 Ditmars-Bivd., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 545-4444 

Τ & Τ Industries Corp. 
Home Improvements 
General Contractors 
33-06 3 ιsι Α venue, Asto.ria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 274-3317/ 6197 

Α storia Woodworking 
Carpentry -·Cabinets- A1terations 
Stelios Lecomples 
25-92 31 St., Astoria, Ν.Υ. 11102 
Tel. 718-.274-4897 

Agapi Realty and 
Traνel Agency 

28-05 24th Α ve., Astoria, Ν. Υ. 11105 

Tel. (7 I 8) 278-4544 

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

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

V~nus Fashionlmports, Jnc. 
35-05 Ditmars Blvd., Astoria, Ν.Υ. 

Tel. (718) 278-8554 

Hercules 
Packing Shipping Co. for a\1 oνer 
the world. 
23-96 48th St., Astoria, Ν. Υ. 11103 
Tel. (718) 278-1058 

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

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

Λ egean R eal Estate 
lrene Ladas, Lic. R. Estate Broker 
Homes, Rentals, Mortgages 
Business Appraisals · 
41-01 31 Ave., Astoria. Ν.Υ. I I 103 
Tel. (7 18) 278-3838 

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

Τ& S Cabinet 
Equipment Supply Co. 

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

Κ alymnos Co. 
Cusιom Formica Cabinets 
General Alterations 
25-35 Astoria Blvd., Astoria, Ν.Υ . 
Tel. : (718) 274-9580 

Sojia's Mini ΜαΙ/ 
Sportsewar- Men's & Ladies 
Fashion - Sophia Orkopoulos 
29-23rd Ave., Astoria, Ν. Υ . 11105 
Tel. (718) 728-7577 

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

Brooklyn 
Pan-Bros Associates, Inc. 

Real Estate Services of the Pan
Bros Organization 
8806 4th Ave., Brooklyn, Ν. Υ. 

Tel. (718) 680-7500 

Η omeric Tours, I nc. 
79-04, 5th Ave. , Brooklyn 
τ el. (718) 833-6800 

Η ellas-A merican 
lmports, Jnc. 

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

Shopping and Dining in Ν ew J ersey 
RESTAURANTS 

The Alpine lnn 
French-Italian-Continental 
Cuisine - Lunch-Dinner 
Route 9W, Alpine, N.J. 
Tel. (201) 768-7640 · 

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

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

MarcoPolo 

S4 

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

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

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

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

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

MISCELANEOUS 
Vista Internqtional 
Travel Service 

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

National Travel Serνice 
56\ Northfίeld Ave .. 
West Orange, N.J. 
Tel. (201) 676-9400 

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

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

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



ΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝΦΩΝΗ 

-ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 

ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΕΣΤΙΑΤΩΡ 
The Magazine ofthe Greek-American Food Industry 

Στήν ύπηρεσία των ίδιοιcτητων ιcαί διευθυντών 
των παντός είδους έστιατορίων. Καί όσων 

. άσχολοϋνται μέ τόν έφοδιασμό, έξυπηρέτηση 
ιcαί λειτουργία 

Diners, Restaurants, Deli, 
Hotels, Bakeήes 

θά έξυπηρετήση όλους πού άσχολοϋνται μέ 

Τρόφιμα - Γλυκίσματα - Ποτά 

- θά ένημεpώνη γιά τίς έξελίξεις στήν βιομηχανία τροφίμων, τά νέα προϊόντα, τίς 

τεχνικές τελειοποιήσεις 

- θά ύποδεiξη τρόπους γιά καλύτερη ποιότητα καΙ μεγαλύτερα κέρδη 

- θά προβάλη τήν πρόοδο καΙ τά έπιχειρηματικά έπιτεύγματα τών έστιατόpων 

- θά καταγpάψη τήν καταπληκτική Ιστορία τών όμογενών πού ξεκίνησαν «Πιατά-

δες» γιά νά κυριαρχήσουν στήν πιό dνταγωνιστική Άγορά. 

·Η πιό εϋστοχη καί άποτελεσματική πρόσβαση 
στόν έπιτυχημένο κόσμο τών εστιατόρων. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΣΥΝΤΟΜΑ 



Σε λίγο κοντά σ' όλους τους 'Ελληνες! 

Τώρα η δύναμη, η οργάνωση, η κατοχύρωση και η 
ανθρωπιά της INTERAMERICAN, έρχεται να σας 
εξασφαλίσει! 
Η μεγάλη ασφαλιστική εταιρία, που ασφαλίζει τον 

/ 1 στους 3 Έλληνες, που κάνουν ασφάλειες ζωής, 
σε λίγο θα είναι μαζί σας! 

Και στην Αμερική αλλά και όταν έρχεστε στην 
Ελλάδα, η INTERAMERICAN θα σας φροντίσει και 
θα σας προσφέρει όλη της την εξυπηρέτηση. 
Γιατί είναι μια ασφαλιστική εταιρία χωρίς σύνορα 
Είναι για όλους τους Έλληνες! 

Φ INTERAMERICAN 
Μεγάλη και Σiγοuρη! 


