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Τώρα οί ~, Ελληνες μποροϋν 

νά κάνουντραπεζικέςσυναλλαγές 
έδώ καί εκεί aπό έδώ 

Τό Έλληνικό Τραπεζικό Κέντρο της Chase 
Σάν μέλη της Έλληνικης Κοινότητας, συχνά εχετε προσωπικές τραπεζικές 

άνάγκες στήν 'Ελλάδα. 
Τό 'Ελληνικό Τραπεζικό Κέντρο της Chase μέ ύπερηφάνεια σδς άναγγέλλει 

δτι εΤναι ό συνδετικός κρίκος μεταξύ Νέας' Υόρκης καί 'Ι:λλάδας γιά νά έξυπη 
ρετεί έσδς πού εχετε η θέλετε νά εχετε καταθέσεις Δολλαρίων στήν ' Ελλάδα. 
Δίχως τή μεσολάβηση όλλης τράπεζας άλλά άπευθείας καί ύπεύθυνα άπό μας 
μέ όκρίβεια, ταχύτητα καί άπόλυτη έχεμύθεια. 

Τό Έλληνικό Τραπεζικό Κέντρο της Chase εΤναι ή εuκολη καί κατάλληλη 
λύση γιά σδς νά κάνετε δλες σας τίς τραπεζικές συναλλαγές στήν ' Ελλάδα. 

'Ελδτε λοιπόν σήμερα σέ μδς καί όφηστε τό δίγλωσσο, μέ πλήρεις γνώσεις 
προσωπικό μας, ύπό τήν διεύθυνση τοΟ εμπειρου καί έξειδικευμένου τραπεζίτη 
μας κ. Δημήτρη Χόλαρη, πού ήλθε όπ ' εύθείας όπό τήν Chase 'Αθηνών, νά 
φροντίζει τίς καταθέσεις σας Δολλαρίων στήν 'Ελλάδα πού διέπονται όπό τούς 
'Ελληνικούς Νόμους. Θά σδς προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση, ψηλά έπιτόκια 
καί καλή όπόδοση τwν χρημάτων σας.' Επίσης θά σδςκρατεί διαρκwςένήμερους 
γι' αύτές. 

Τό 'Ελληνικό Τραπ.εζικό Κέντρο της Chase εΤναι όφιερωμένο στίς προσω
πικές τραπεζικές σας όνάγκες στήν 'Ελλάδα. ' Από έδw. 

Τό ·Ελληνικό Τραπεζικό Κέντρο της Chase 

ιιιι ιιιι 
CHASE 

22-45 31 Δρόμοι Άστόρια, Ν.Υ. (718) 956-0541, 956-1861 
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Ι'ιιιιιιι.., ιε
Archbi.fhoρ /akovos, Primaιe ofthe Greek Orιhodox Church of Norιh and Souιh Ameriω, 
offers b/essings α ι the siιe of the Hel/enic American Neighhorhood Acιion Commirtee Arch
bishoρ lakovos Senior Ciιizens Housing Project named a.fter him. From lefι ιο righι, Debbie 
Sιriggles, Offlce of Lt. Governor Sran Lundine; George τ. Douris; Chairman ofthe Board of 
the Hellenic American Neighborhood Action Commiιtee; Charles Georgeson; Majorit)' 
Leader Peιer Vallone; QueenJ· Borough President Claire Shulman and Mayor Edward Ι. 
Koch look on a.f Faιher Alexander Karlouιsos holds ιhe Holy Water for Archbishoρ 

· /akovos at the ground breaking ceremonies. 

Blue Dawn Dίner-Restaurant-
1860 VETERANS MEMORIAL HIGHWAY, CENTRAL ISLIP, Ν.Υ . Ι 1722 

TEL. (5ι6) 234-όΟΟΙ ή (516) 348-9708 

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

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ ΑΞΙΔΕΥΟΝΤ ΑΣ ΣΤΟ LONG ISLANO 

'Ελληνικά φαγητά γιά τούς -ελληvες καλοφαγάδες (σουβλάλ'ια. μουσαλ'ά.;. πα

στiτσια, σπανακόπιτες κ. ά.). Ψάρια φρέσκα σέ μεγάλη ποιλΊλία )'Ι · αι\rού.; ποιί 

άγαπούν τά θαλασσινά. Salad Bar γιά τούς . .. χορrαφά)·ουο;. breakfast )'Ιά όλοι ι..;. 
σπιτiσια γλυκά καΙ ψωμιά καΙ βέβαια ποrά πολλά. . 

14 ΩΡΕΣ ANOIXTA- ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

BΛNQUET CENTER 
FOR ΛLL OCCΛSIONS 

For Reservations 
CALL 

(201) 636-2700 
BANQUET MANAGER 

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

"NEW YORK" 



ΟΙ ΕΣΠΑΤΟΡΕΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΦΩΝΗ 

-ΚΑΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 

ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΕΣΤΙΑΤΩΡ 
The Magazine ofthe Greek-American Food Industry 

Στήν ύπηρεσία τών ίδιοκτητών καί διευθυντών 

\'ο, τών παντός είδους εστιατορίων. Καί δσων 
._....H_, .. ,...,c.._.._iY~· .. άσχολοϋνται μέ τόν έφοδιασμό, έξυπηρέτηση 
... :.t.J'.ι"J"~Ht-4•"..~,.., .. ;,. 

!it:1:ZΙ~:~;~~~~ft.~~."' καί λειτουργία 
~;-:~ι~~"*=- ~z~~~.;!.. . . 
%Fi#~ ~~~<!._;;:~~~- Dιners, Restaurants, Delι, 
~~~~=-~~ .... ...... , ... {~:!.~'!:~::- • 
~~~.::~~'/Jft-~~~11f.~ Hotels Bakerιes 
~ .. ~~ .. "~;.:~:t~:!!"ι~:~ ' 
·····Η"'·--1~1.,._.. θά έξυπηρετήση δλους πού άσχολοϋνται μέ 

Τρόφιμα - Γλυκίσματα - Ποτά 

- θά ένημερώνη γιά τίς έξ,ελίξ,εις στήν βιομηχανία τροφίμων. τά νέα προϊόντα, τίς 

τεχνικές τελειοποιήσεις 

- θά ύποδείξ,η τρόπους γιά καλύτερη ποιότητα καί μεγαλύτερα κέρδη 

- θά προβάλη τήν πρόοδο καί τά έπιχειρηματικά έπιτεύγματα τών έστιατόρων 

- Θά καταγράψη τήν καταπληκτική Ιστορfα τών όμογενών πού ξεκίνησαν ••πιατά-

δες» γιά νά κυριαρχήσουν στήν πιό άνταγωνιστική 'Αγορά. 

·Η πιό εϋστοχη καί άποτελεσματική πρόσβαση 

στόν έπιτυχημένο κόσμο των εστιατόρων. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΣΥΝΤΟΜΑ 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

'Ασφάλειες δλων τών είδών 
• Λύτοκινήτων • Ζωής • Καταστημάτων 

• Σπιτιών • Φωτιάς κ.λ.π. 

Τό Γραφεiο της πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ, ΕΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Μέ τούς d-γαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΛΡm καΙ θΛΛΕΙΛ 

ΜΟΣΧΛΚΟΥ πού σii.ς κpα
τοϋν συντροφιά tδώ καΙ Πολ
λά χρόνια. 

Έ~πέμπουν τώρα ό-ίtό 
Δευτέρα ~ως Παρασκευή 

4-5 π.μ. ~αί 8:30-9:00 π.μ. 

WNWK 105,9 FM 
Τηλ. (718) 274-5100 · Θάλεια Μοσχάκου 

ΖΑΡ ΙΤΙ 

ΑuτΟ DRIVING and FLYING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
PERMIT ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι όδηγήσεως 
σaς παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΛ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΛΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 
ΚΛΙΔΛΣΚΛΛΟΙΟΔΗΓΗΣΈΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μfjνα. 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Greek Hour TV Show 
Κάθε Παρασκευή I 0-11 μ.μ. 

στόν Σταθμό UHF Channel 44 

Your Hosts 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙτΙ THALIA MOSHAKOU 

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 '' REAL ΤΥ 
'Αγοραπωλησίες σπιτιών καί 

έπιχειρήσεων μέσω τοϋ 
ήλεκτρονικοϋ συστήματος 

(Computerized Multiple Listing) 

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

"ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



«''Ας πaμε μιά ρομαντική κρουαζιέρα σέ 
έξωτικά μέρη όπως τό Μεξικό, τήν Καραϊβική, 
ή τήν Νότιο 'Αμερική. Χωρίς νά ξοδέψω με 

πολλά χρήματα>>. 

«Αύτό δέν εlναι κρουαζιέρα, εlναι φαντασία!» 

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

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

5-Night Cruise 
From Miami to Mexίco 

Including Αίr Fare 

from s520. 
ss Galileo 

Sai1 Sunday from Miami. Begin 
your fantasy in colorful Key 
W est. Then spend a day on the 
silky sands of Playa del Car
men. Or take an optίonal tour 
of the fun of Cancun. Next, 
Cozumel for a day and then 
back to Miami. 

7-Day Cruise 
From Montego Bay to 

Aruba, Cartagena, San Blas 
and Panama 

Including Air Fare 

from s699• 
ss Britanis 

We11 fly you to Montego Bay 
on Saturday. And let you warm 
in the Jamaica sun and grow 
warmer to the reggae beat. 
Then we11 sail you to Aruba's 
velvet-soft beaches, to Carta
gena's lively Latin days, to the 
historic wonders of San Blas. 
and Panama. And take you 
back to Montego Bay where 
you 11 fly home fιlled with 
memories. 

7-Day 
Caπibean Cruise 

From San Juan 
Including Air Fare 

ss Ameήkanis 

Fly to San Juan on Monday. 
And every day we11 sail you to 
another fantasy island. Α world 
of delicίous 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 ίn 
the Carrίbean? Ask about our 
specia113-day cruisel) 

Carήbean Cruίse 

From San Juan 
Including Air Fare 

from s799* 
ss The Victoria 

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

Call your Travel Agent or 
(212) 750-0044/8()()-621-~!> 

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

•Per penoa, double oc:cupanςy, 
includinι round-trip air fare 
from New Υοή:. Ratcι ιlιown 

ue for πύιύmum accommoda· 
tiooι. Priocι νary from SS20 • 
s 1299 for sn ni,ιht cnιiιea bucd 
on cabin cboice. Port tu aιιd 
ιerνice ctιarιe ιιdditional. 

Pananιaιιian Reιϊιtty 





Serenity and Midieval Design Are Key 
Characteristics of Ν ew Cathedral 

The Syrian Orthodox Church in the 
Western Hemisphere has approved a multi
million dollar plan this month, which will 
clear the way for the construction of its new 
Cathedral, at once a marvel of early 
Christian architecture and a pioneer 
suburban center of a major Faith. One ofthe 
few Cathedrals to be located outside a 
densely populated area, Saint Mark's, as 
well as its adjoining Community Center, will 
be built in Old Tappan, N.J ., after plans 
executed by celebrated ecclesiastical archi
tect Steven Ρ. Papadatos, A.I.A. 

The new Syrian Cathedral will dominate 
the landscape surrounding the intersection 
ofOld Tappan Road and DeWolfStreet, its 
sprawling property sloping down gently Ι 
from the massiνe Byzantine structure, and 
proνiding a breathtaking view ofthe beauti
fu l countryside for miles around. The Cath
edral itself will be an awsome site, its cruci
form shape towering oνer all existing 
structures in the area. 

ln designing the Syrian Orthodox 
Cathedral, architect Papadatos who is an 
authority in Byzantine designs, and the man 
responsible for the reνiνal of that type of 
architecture in the United States, has been 
meticulous in authenticizing eνery aspect of 
the design. Details extracted from historical 
Syrian churches such as Saint Mary's at 
Amida and the Cathedral of Aleppo, have 
been fused to produce a new, wholesome 
image. Ornamentation of the church is not 
profuse, yet it is subtle. The arched windows 
of the Α pse bear exterior mouldings which . 
are returned at the arch leνel, modeled after 1 

many houses of worship in Northern Syria. 
The great horseshoe arch of the Apse 
features a set of mouldings which are return
ed at their springing, and a narrow, carνed 
moulding at the impost of the half-dome. 
The exterior walls of the Cathedral, from 
base to roof, call for the use of blocks of 
limestone interrupted by a band ofbrownish 
-red marble. This band will match the 
marble columns supporting the two bell 
towers on either end of the Apse, as well as 
the decoratiνe marble design surrounding 
the twelνe dome windows, embelished with 
richly colored stained glass. 

According ιο Papadatos, the newest seat 
of the Syrian Orthodox Church of Ν orth 
and South America will bear all the charac
teristics of the ancient houses of worship in 
the motherland. For instance, all locations 
will be laid out with the same precision, 
haνing the sanctuary to the East, and featur
ing the two main divisions, those ofthe nave 
and thc sanctuary, otherwise known as pres
byterian. As a matter of reference, many of 
the earliest of Syrian churches feature one 

SI-:PTEMBER, 1987 

chamber on either side of the sanctuary, 
known as "prosthesis" or"diaconicon", with 
"prosthesis" serνing as thc room where the 
priest and the deacon pcrform the prepara
tions and the preliminary oblation prior to 
L itany, apd the "diaconicon" fulfilling the 
duties of the Sacristy. 

In contrast to the style of most Northern 
Syrian churches which are typically Basil
icas howeνer, the new cathedral will assume 

Stι'l'en Ρ. Papadaιos 

a neo-Byzantine shape, utilized by Jatter-day 
church-building in that area of the Middle
East. That, explains Mr. Papadatos, 
because church-building in the Byzantine 
Era between the Third and Twelfth century 
A.D., stressed a conscious effort to produce 
beautiful exteriors unbound by symmetry 
laws, whi le interiors were laboriously em
belished. Adhering to these rules, the arch
itect strives to give the new Cathedral all the 
attention he can in eνery one of its details 
concerning proportions, harmony of lines, 
relationship of voids to solid surfaces, and 
the modeling of projections. Moreoνer, he's 
careful in coordinating each and eνery detail 
a s related to the whole project, and, that 
concern transcends the form, crossing into 
the use of materials. The careful application 
of matching or contrasting colors and tex
tures, is assuring the creation of one of the 
most splendid examples of Orthodox archi
texture. 

The exterior of the 40 ft. diameter main 
dome oνer the nave will be studded with 
mosaics forming twelνe Orthodox crosses, 
in rich colors that vary from gold to blue. 
The only other example of such dome is that 
of Saint Bartholomew, on New γork's Park 
Aνenue. The naνe will be large enough to 
accomodate 400 faithful for services, while 
the adjacent complex will house the most 
complete and up-to-date community faci
lities. 

Biographical Sketch of the Architect 

Steven Ρ . Papadatos, Α. Ι.Α., founding 
partner of the New γ ork-based architectur
al, planning, and interior design firm of Pa
padatos Moudis, PC, is the most significant 
contemporary proponent of the Byzantine 
Ecclesiastical style revival. Living proof of 
his astounding work can be found anywhere 
in the Eastern U nited States, from Con
necticut in the north, to Virginia in the 
south. Among the churches he has designed 
to-date are Saint Eleftherios, New γ ork 
City, Annunciation, γ ork, ΡΑ. , Saint 
John's, Blue Point, L.l., Ν.γ. , Saint 
George's (Basilica, a landmark), Norwalk, 
CT., Saints Constantine & Helen's, West 
Nyack, Ν . γ ., (a proposed landmark for its 
innovative Solar Dome concept), and the 
interior of Saints Constantine & Helen 
church in Newport News, V Α . He has just 
completed designs for the Saint Nicholas 
Greek Orthodox church and Interfaith 
Shrine, West Babylon, L.I., fashioned after 
both the Myra, Asia Minor Saint Nicholas 
Shrine and the Saint Nicholas Abbey in 
Bari, ltaly. He is currently working on the 
plans for the Assumption, Erie, Ρ Α., church, 
after fire destroyed the existing structure on 
Ν ovember 2 I , 1985. He is also the consulting 
architect for the Annunciation Church in 
Columbus, Ohio. 

Mr. Papadatos is a member of the execu
tive board of the National Conference of 
Christians and Jews, and a member of the 
board of the Greek Orthodox Archdiocese 
Archons of the Order of Saint Andrew The 
Apostle. 

Reference of Details Applied 
to St. Mark 's Cathedral 

Ι. Carνings: Church of Phocas, Syria. 
2. Masonry details: Conνent and church of 

St. Simeon, Saint Stephanos (assd dt 554 
A .D.), Church of the Archangels/ Lime
stone details (526 A.D.) 

3. Window and Arch details: Bosra Cathed
ral & Episcopal Palace, (apprxt. dt. 512 
A.D.) 

4. Design of Marble T rim around dome 
windows: Arshin church. 

r ράψετε ε να φfλο σας 
συνδρομητή 

στήν «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 
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Papandreou 's Shenanigans 
(Ediιoria/, The Wal/ Sιreeι Jornal, July Ι 7, 1987) 

Greek Prime Minister Andreas Papan
dreou must enjoy making fools out of his 
apσlogists They have been talking up a 
storm about how he's drifting toward 
moderation and pragmatism to aιtract 
respectability and foreign investment. So in 
recent weeks Greece's ΝΑΤΟ partners have 
witnessed another serics of outrages. 

U.S Ambassador Robert Kceley last 
month told the Greeks privately that he had 
intelligence that Athens had cut a deal with 
Abu Nidal, whose Al Fatah Palestinian 
group is credited with bombing the airports 
in Rome and Vienna and sybagogues in 
Rome and lstanbul. The agreement was that 
in cxchange for lcnient treatment of any 
captured Abu Nidal terrorists, Greccc would 
be assured that it wouldn't be the target of 
any attacks. (τhis comes ata time, though, in 
which Abu Nidal may bc looking for a ncw 
base of opcrations to rcplace Syrian hos
pitality.) 

The Greeks quickly described thcse talks 
in public, denying cverything and taking 
affront. Then At hens relcased copies of Mr. 
Papandreou's exchange of letters with , 

Michael Gorbachev. The Soviet leader said 
that 'Ίhe unanimous demand of the Greek 
people .. was that the four υ .s. military bases 
in Greece be removcd. Mr. Papandreou 
agreed, and says hc won't even negotiatc 
ovcr the bases until the U.S. apologizes for 
mentioning Abu Nidal. 

Mr. Papandreou also recently dispatched 
Foreign Minister Karolos Papoulias to 
Prague to consult with Czech President 
Gustav Husak. According to the Greck 
government spokesman, the two men saw 
eye to eye on most major world issues. The 
chief of the Greek national defense sιaff, 
Gen. Nicholas Kouris, paid a three-day 
official visit this month to Sofia, at the invi
tation of his Bulgarian counterpart, First 
Undersecretary of Defense Atans Semen
tziev. 

One likely item of discussion was the 
" nonaggression" pact- to use Mr. Papan
dreou 's own description- signed between 
Greece and Bulgaria. This was another 
Papandreou first: a military treaty with a 
Warsaw Pact state where each side agrees 
not to a\low its own territory to be ιιsed for 

New Yorker lce Cream Corp. sponsors MDA Fund Raiser. New Yorker l ce Cream Corp., 
Bronx, New York; ice cream disιribuιors including Good Humor producιsfor over forιy 
years. is repeating as sponsor ofthe New York Muscu/ar Dystrophy Association Telethon 
kick-off dinner to raisefundsfor Μ DA. Mr. Ted Ketsoglou, Vice President ofthe Company, 
announced ιhaι this evenι. as wel/ as many acιivίties of this nature, were part of the 
company's conιinued efforιs to participate in worth-whi/e national and community causes. 
At a recent gala Μ DAfund-raising dinner, Mr. Ketsog/ou presented an outstanding achieve
ment award to Tony Orlando, popular enιertainer, for his dedicaιed efforts as New York 

anchorman of the Μ DA teleιhon. 
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an attack against the other. Never mind that 
the Soviets hardly would let the Bulgarians 
fulfill the bargain. 

As the head of a radical group that has 
little in common with other Europcan so
cialist parties, Mr. Papandreou cannot go 
very long witbout feeding the appetite of 
ideologues wi t hin his Pan-Hellenic 
Socialisι Movement. His stance on the bases 
is more than a negotiating ploy; it entirely 
fits PASOK policy. 

Perhaps it's time for the U.S. to raise Abu 
Nidal and the Bulgarian accord at a ΝΑΤΟ 
minister's meet ing. More and more, we 
wonder what value Greece's membership in 
ΝΑΤΟ serves. Mr. Papandreou himselfsays 
that ΝΑΤΟ has no value to Greece except to 
acι as a shield against Turkey, a fellow 
ΝΑΤΟ member and a vital and loyal Amer
ican al\y. Greece has an important ro le to 
play in the community of Western nations, 
but that potential will be destroyed if Mr. 
Papandreou is allowed impunity in playing 
his shena nigans. 

We accepι orders for all oνer Greece . for 
flowers. Ωower arrangemenιs. bottled wιnes 

.t spirits and cakes for all occasions 
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When Greeks W ere Admired as Heroes 
Α letter from 

Mr. Ε. PANAGOPULOS 

Dear Mr. Makrias, 
Ι thank you for publishing in your July 

issue my reply to the article of the Ν ew York 
Times of last June Ι st, 'Ά Myopic Approach 
to Ties with Turkey", by Edward C. Meyer 
and Joice R. Starr. My reply was not pub
lished by the Times. They obνiously prefer 
the nice and cozy "Milk and Honey" 
approach, especia lly if you could haνe been 
further sweetened by some inducement of
fered by professionaΠy appointed lobbyists 
or PR agents. 

Ι ι may be of interest to your readers ifl re
produce here some characteristic cartoons 
published in the English and U.S. press in 
1940 and 4 I , when Greece was fighting the 
Axis powers. The unequal but νictorious 
fight was full of glory then, and the Greeks 
were the heroes of the day. Our braνe allies 
were applauding us so loudly and so en
thusiastically from the safety of the back
stage! The blood of the Greek "heroes" was 
cheap, and so were the applauds of their so
called allies! 

Where a re we now?"Sold down the river", 
as is usually thc casc with all "heroes" who 
rely on their applauding allics. We serνed 
their ρurposes? Ο. Κ., and off we go into the 
garbage can, together with Cyprus, Nor
thern Epirus etc. The Turks are the new 
"faithful allies" now, eνen if they did not fire 
a single shot when thc struggle for life and 
death was on. But oops!!, Ι made a mistake: 
Turkey did sink its bayonet into the corpse 
of Hitler's Germany, when it declared war 
against that misera ble country just a few 
days before the unconditional surrender was 
signed. 

I remember the three "heroic" cartoons 
when they were published ίη 1940 and 1941. 
The legend of each one of them gives the 
details of its publication etc., to the best of 
my recollection. 

And what shall we do now, under the pre
vailing circumstances? Perhaps we should 
re-evaluate our friends? lt is not easy. The 
only thing which we could do is close our 
ranks and present to our friends, (and to our 
enemies!) , an image of national solidarity 
a nd discipline. Easier said than done for us 
Greeks! 

Let us not get carried away by our feelings 
of disappointment towards our natural allies 
- whether we like it or not - the U.S.A. 
and England and jump from the frying pan 
into the fίre. But at the same t ime let us bear 
in mind two expressions of people's wisdom, 
one an anci~;nt saying, «Φίλος έπιζήμιος έχ-

SEPTEMBER, 19ί17 

Published in 1940 in the Daily Telegraph in England. · The jallen evzone. b/oodx and with 
hroken bayon. ,, is received as equal hγ his ancient ancesrors. 

They Sha\1 Not Pass 

Published in 1941 by the Eng/ish paper Manchester Guardian (left) and hy the New York 
Γimes and the Eng/ish magazine Punch, (rίght). The spirίts of the Spartan warriors of 480 
Β. C. sιand over ιhe modern Greek warriors of 1941 who arefighting desperate/y to hold the 

same straiιs of Thermopy/ae agaίnst the onslaught of the German hordes. 

θρός άποκαλείται .. and the other, a verse of 
a popular song, · 

Σαμιώτισα δ ερωτας, 
Δέν θέλει παρακάλια, 

"Εχει κι· άλλοϋ πορτοκαλιές, Σαμιώτισα, 

Πού κάνουν πορτοκάλια! 

Very truly yours, 

Ε. PANAGOPULOS 
New York- July 30th, 1987 

ED/TOR'S ΝΟΤΕ: We do not fully share Mr. 
Panagopu/os ' disappoίnιment with the a/Jies ο{ 

Greece, nor his vίew ιhat ιhe Ncw York Times 
prefer the "Mi/k and Honey " approach ιowards 
Turkey. The ιwο articles in the fo/Jowing pages of 
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, reprintedfrom the New York 
Timcs, mosι ιurely are nοι the work of "profes
siona/Jy app6inted lobbyίsts or PR agenιs " 
workingfor ... Turkey! 

Our good friend and contrίbuting ediιor cor
rectly recommends nοι to abandon our "natural 
allies': i.e. USΛ and Britain, "jumping from the 
frying pan into ιhefire ·~ Then why searchingfor 
new orange grove! when we all νery well know 
ιhαι 

Έδώ καράβια χάνονται 
κι ' έσύ βαρκοϋλα μου ποϋ πό.ς; 
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For Heroin, TurkeylsLandBridge to West 
By ALAN CO WELL 

The New York Πmes, July 14, 1987 

ANKARA, Turkey-The agents trailed 
the suspect truck across Turkey as far as 
Switzerland. Then they moved in. 

As a buyer took delivery of about 50 
pounds of pure heroin and 180 pounds of 
morphine base, the Swiss police, cooperat
ing with drug enforcement agencies of other 
countries, arrested not only the middlemen 
involved in the deal, but also a suspected 
Turkish underworld figure sought for years 
in connection with masterminding illicit 
arms and drugs trading. 

By the agents' standards, the seizure 
should have been a triumph and a deterrent 
to other narcotics smugglers. 

But according to narcotics agents here, 
the a rrest in Switzerland in February and 
other major seizures since, the most recent in 
the Τ urkish town of Konya lasι month, seem 
barely to have dented a growing trade in 
illicit morphine base and heroin crossing 
Turkey from lran, Pakistan and Afgha
nistan a nd heading for the United States and 
Wesιern Europe. 

More Heroin Addicts in Europe 

" ln the last year, there has been an explo
sion in the amount of heroin crossing 
Turkey," a Western specialist here said. The 
increase, the specialist said, was attributed 
to the increase in heroin addicts in Western 
Europe, now thought to number 500,000, 
compared with much sma\ler numbers in the 
early 1970's. 

Drug traffickers, the specialist said , seem 
to be sending narcotics in much bigger ship
ments than in the past, often aboard trucks 
that operate under an internationa1 customs 
system that enables them to cross front iers 
without being searched. 

Αι the same time, he said, narcotics agents 
had seized far Iarger amounts of heroin and 
morphine base than in the past- shipments 
ranging from 120 to more than 300 pounds, 
compared with 15 to 25 pounds three years 
ago. 

The specialist said that "none of those 
seizures has caused the prices to rise" in 
Europe and the United States. That pheno
menon is interpreted as meaning that avai1-
able supplies have not been badly disrupted. 

The wholesale price paid by heroin traders 
in the United States is generally believed to 
be around $ I 50,000 a kilogram, or 2.2 
pounds. The price goes fa r higher when the 
heroin is mixed with other substances and 
broken down into small packages for street 
sale to American addicts, estimated to num
ber 500,000. 

Gum Taken From Poppies 

The drug is derived from the gum 
produced when opium poppies are sliced as 
they ripen. The raw opium is then processed 
first into morphine base and then into 
heroin. 

Turkey itself, under strong American 
pressure, forced peasant farmers to abandon 
illicit opium growing in the early 1970's, and 
it has since deployed about 1,600 agents to 
prevent drug smuggling across its soil. 

Turkish peasants are supposed to be 
licensed to grow poppies a nd may sell their 
produce only to state Iaboratories for 
processing into pharmaceutical morphine. 
The Turkish authorities impose severe 
penalties for heroin trafficking, including 
possible death sentences for processing 
heroin or selling it to minors. 

Elsewhere, however, in unpoliced parts of 
lran, Afghanistan and Pakistan, no such 
controls exist, Western specialists say. 

ATHENS CENTER HOTEL 
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Turkey, because of its geographic location, 
provides a land bridge to the markets of the 
West, and its highways are used by thou
sands of international trucks every week. 

The a reas where opium is produced are 
largely beyond the reach of investigators 
from Western frug control agencies, in part 
because of the Soviet presence in Afgha
nistan and the lslamic revolution in lran. 

The trail, as depicted by narcotics agents 
and Western specialists here, begins in the 
fields of Iran, Afghanistan and Pakistan -
the so-called Golden Crescent. The fie lds are 
guarded by the gunmen of local narcotics 
barons and are said to have produced 400 
tons of illicit opium in Afghanistan alone 
over the last year. 

Then, in cand\estine Iaboratories, the raw 
opium is refined into heroin or into 
morphine base destined for further 
processing in Western Europe, Syήa and 
Lebanon. 

At that point, t he narcotics are hidden ίη 
t rans-national trucks and begin a journey 
across Turkey to their various destinations. 
Some Pakistani heroin, a specialist said, is 
shipped through Karachi and lndian ports. 

'It's the Natural Route' 

Many anti-narcotics units operate on a 
belief that they a re able to detect only about 
10 or 15 percent of illicit trade, a specialist 
said, and Turkey has become a focus of 
eff orts to halt the trade. 

"Turkey has the gangsters with connec
tions in Europe," a Western specialist said. 
"There's a built-in network for distribution 
in Europe through the many Turks there. It's 
the natural route." 

ln addition, Iranian fugitives from the 
lslamic revolution who live in lstanbul pro
vided a second networlc: fρr narcotic 
smuggling, linked to laboratoήes in France 
and ltaly. Heroin associated with the so
called Pizza Connect ion in New York was 
said to have crossed Turkey on its way to t he 
United States. 
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I Turkish Hypocricy 1 
_ ___ On Ending Torture ______ _ 

By Jeri Laber and Lois Whitman died or been permanenιly damaged. 
The New York Times , Α newly formed Human Rights Associa-

low victims to be examined by doctors of 
their own choice and dramatically increase 
the penalties for torturers. Turkey's chief of police, Saffet Arikan ; tion in Turkey has documented 169 deaths 

Beduk, recently made a plea on behalf of ! from torture since 1980. The list inc1udes 36 
torturers. Referring to Turkish policemen "suicides': in police stations, 30 of which 
who have been convicted for using torture, occurred in the past 18 months. 
he acknowledged that "sma11 incidents have During a recent visit to Turkey, we 
occurred," but called it "a pity" that "some received numerous reporιs of recent torture, 
of our friends have been punished" since including one about a 5-year-old boy who 
they "worked with good will and merely was given electric shocks ίη front of his 
made some mistakes." parents ίη order to force them to "confess." 

Jusι a few days before Mr. Beduk's state- Torture in Turkey takes place mainly ίη 

Above all, the Government should 
demonstrate by actions its will to end torture 
forever. 

ment appeared in the Turkish press, we police stations during an initial period of 

What would happen if the president or the 
prime minister were to drop in unannounced 
one day aι, for example, the infamous 
Gayrettepe police station? Perhaps they 
would interrupt the torturers in action. They 
would probably find their equipment: 
leather, blindfolds, cattle prods, rubber 
tires, poles for suspending people, straps for 
tying them, clubs for beating them. 

interviewed a young woman in Istanbul who investigative detention. Under present 
had been held and tortured for 20 days in the regulations, the lstanbul police can hold 
Gayrettepe police station. Twenty-sίx years detainees for 15 to 30 days of interrogation 
old an,d the mother of a young child, Nurhan wiιhout access to families or lawyers. 
(this is not her real name) was accused of 'Ίf Ι had asked to see my lawyers, " 
having distributed Communist leaflets on Nurhan laughed, in response ιο our 
the eve of May Day. She was subjected to question, "they would have told me I'd been 
relentless interrogations and beatings, given seeing ι σο many American movies." 
electric shocks a nd doused with cold water If the Turkish Government is really intent 
to intensify the pain. 'Ίt's not the electricity on eliminating torture, it should approve a 
that hurts," she explained, "it's the convul- bill, now being introduced in Parliament for 
srons, and hitting yourself during them." the second time, that would guarantee that 

Nurham ulιimately confessed to whatever detainees have immediate access to a 1awyer. 
her torturers demanded. So did Zeynep, lt should enact further legislation that 
who had been detained some days before would shorten the period of detention, al-
Nurham, and, during torture, had implicat-
ed Zurhan, a casual friend. 

lt has been almost two years since martial 
law has been lifted after a series of reports in , 
the press and in Parliament concerning the 
use of torture by the police. Vigorous atten
tion to this abuse, combined with the 
Government's assurances that it was 
punishing torturers, arόused hopes that an 
age-old practice in Turkey might finally be 
broughι to an end. 

The present Government boasts of being 
the first in Turkish history to admit to 
torιure and to have ended it. 

According to the Minister of Justice, legal 
actions have been taken against some 1,500 
torturers and 100 have been sentenced. 

But torture is difficult to prove. Victims 
are blindfolded during torture so that t.hey 
cannot later identify their torturers, there 
are usually no sympathetic witnesses in the 
torture chamber and people who are 
released from custody are often afraid to 
press charges for fear that they will be taken 
in again. 

Torturers use techniques designed to leave 
no traces (hence, the popularity of electric 
shocks), and doctors assigned to examine 
torture victims are appointed by the state. 
Thus, the procedures that Turkish author
ities ha(;e established for bringing com
plaints of torture usually do not work, 
except in extreme cases where the victim has 
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Such evidence would dissolve once and 
for all the myth that torture has ended in 
Turkey aside from an occasional act of 
"excessiνe zeal." lt would put the police ση 
notice that the Government meant business. 
lt might ultimately bring truth to the fiction 
t hat Turkey has el im inated torture. 

Jeri Laber, executίve director of Helsίnki 
Watch, α human rights organization, and 
Lois Whitman, α consultant to Helsinki 
Watch, vίsited Turkey in June. 
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Why Latin? Why Greek?--
The search ·for truth ... and beauty. 

By J ohn Agresto 
Washington Post, July 22, 1987 

Twain ιells us that Huckleberry Finn, that 
quintessentia1 American, was fascinated 
with the Biblical story of Moses. But it soon 
dawned on Huck "that Moses had beendead 
a considerable long time." With that, 
Huckleberry informs us, " I didn 't care no 
more about him; because Ι don't take no 
stock in dead people." Since making the case 
for learning "dead" languages is, arguably, 
harder than making the case for learning 
about Moses, what in the world can contem
porary Americans say in favor of Greek and 
Latin? 

The first answer everyone seems to give 
is the one that is in the papers each week: 
the study of ancient languages, especially 

Latin, is useful in building English vocabu
lary, thus helping to raise our children 's SA Τ 
scores. We read it, and we wince. Is this how 
low the mighιy have fallen? ls the real com
petitor to' Cicero no longer Catiline but 
Stanley Kaplan and the quickie cram 
course? 

Or sometimes we read that the best reason 
for learning Latin is simply that it is tough 
it teaches "rigorous discipline," it "exercises 
the mind." For what end? Well, so valuable 
is the rigor of c!assical learning that Ι 
recently heard of a teacher who promotes 
Latin as good mental training for future 
computer buffs. Α kind ofwarm-upexercise 
for ιhe real stuff. Ο tempora! Such narrow 
and merely utilitarian arguments are 
perhaps why a majority of Latin sιudents 
drop the language after only one year. 
Surely we need ιο know the value of these 
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ancient sιudies, but is there nothing good the 
classics have to offer beyond vocabulary 
buίldίng, pretechnical trainίng and the 
academic equivalent of Marine boot camp? 

So 1et us begin a defense of the Ancient's 
with the \easι popular of all contemporary 
academίc reasons: we read the Ancients 
because they are ours. These languages and 
their books, their plays, their modes of 
thought have he1ped form not only our 
contemporary speech but our politίcs, our 
literature, our hίsιory and the shape of our 
civilization. If we are to know ourselves, we 
must know our own. Despite glib talk ίη 
certain circ\es ιhat insists our first job is to 
open our minds to the understanding of 
other cultures and ways of life, if we fail to 
know our own civilization-its hopes, its 
principles, its reasons and its greatness- we 
will not be able to make comparisons that 

ΠΡΟΣΟΨΙΑ!!! 

'Όπου τό ΝΑΙ εiναι ΝΑΙ 

καί τό ΟΧΙ ε{ναι OXI --------- δλων τών μεγάλων σχεδιαστών: 
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are even worth a d ime. 
These dead languages and t he civilization 

they embrace are ours: they formed us, 
almost as deeply as have Christianity and the 
Bible. Το give a small example, not too long 
ago Ι picked up my copy of the Federalist 

Papers and turned to one of James 
Madison's attacks on the oponents of the 
Constitution. In defending the New Repub
lic, Madison mentions, in the space of about 
two pages, Minos, Theseus, Numa, Tullius 
Hostilius, Brutus, Servius Tullius, Romu-
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lus, Crete, the Locrians, Rome, Athens, 
Sparιa and the Achaean League. Madison, 
the Father of the Constitut ion, was just as 
much at ~ome in Greek and Latin as he was 
in English and French. But the Federalist 
Papers were not essays written for a con
vention of classics professors. They were 
newspaper articles, read on the street. 

In forging this new nation, This Novus 
Ordo Seι·/orum (you can read these words in 
Virgil and on the back of a dollar bill), any 
number of Americans knew their Athens, 
thcir Rome, their Republicanίsm and their 
Latin, and knew them as something living, 
not dead. The problems of Athenian demo

·cracy were not far from our own problems. 
Socrates' questions about human excel
lence a re still our questions. 

Nevertheless, the Ancients are not com
pletely ours. If the thoughts of antiquity 
mirror our own in all or even most particu
lars, if we are their direct and exact descen
danιs, then there is less, not more, reason to 
study them. Or if the progress of the human 
mind was such that the Romans and Greeks 
were mental children and we are smarter, 
more thoughtful adults, then looking back is 
merely an antiquarian affectation. lt is only 
because Homer and Herodotus and Cicero 
and Socrates are like us, but not exactly, that 
they are worthy of attention. Locke, 
Madison, Marx and Nietzshe would not 
have been possible without the civilization 
and politics that stemmed from Plato and 
Aristotler. But they are not Plato and 
Aristotle. Indeed, their conversations with 
the Ancients are profound debates, 
arguments that take seriously the alter
natives defended by those who lived before 
modernity. Arthur Miller is not Sophocles. 
Sophocles has a different insight into human 
tragedy from the tragedy of Willy Loman. 
That's why we read Sophocles. !η the An
cients we see parts of ourselves more clearly, 
yet refracted slightly differently. And we see 
this other side in texts and through lan
guages that move us from within. 

Properly taught, the classics inhabit the 
bestofall possibleworlds. Theycanappeal to 
the desire to know ourselves, to see the roots 
of our principles, ideas and culture and, at 
the same time, to see who are we not. People 
who speak as the Romans did are not the 
people we meet every day. The examples of 
Achilles, Hector, Odysseus, Priam, Pene
lope and Anιigone teach thoughιs that 
resonate, yet are still disquίeting. 

Ι once met a professor of Latin who taught 
Roman literature with great misgivings. The 
Romans kept talking about such unmodern 
notions as manliness, virtue, the deepest of 
friends hips, nobility, baseness, revenge, 
honor. lt made him uneasy. This unease, not 
vocabulary building or the chance to play in 
togas, is the true value of Latin and Greek. 

Yes, we can learn "about" the Ancients 
and become pedantic. We can do our Latin 
declcnsions and hope to jump up a notch on 
the college boards. Or we can try to learn 
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some ιhings from the Ancients, and do it in 
their ιanguage and with their ears, and 
become broader, ιess provinciaι and more 
deepιy educated. Despite aι ι our contem
porary pride, they still might have the best 
books. 

Therc is one thing more to say, and it has 
to do not with searching for truth but with 
beauty. The ancient ιanguages have unrivaι- ι 
beauty. The ancient ιanguages and their 
poems and plays and dialogues have 
unrivaled charm, power and grace. They 
have the singular ability to heιp us free 
ourseιves from vulgarity. I do not mean 
"vuιgar" in the Roman sense of "common." 
The Greeks had a more insightful word for 
vulgarity. They referred to it as apeinokalia, 
the lack of experience with things that are 
beautiful. The Parthenon, Euripides, the 
perfection of each Platonic dialogue, the 
sound of Greek sentences- all these have the 
power to raise us up, not simply our vocabu
ιary scores. It hardly quaιifies as the most 
pracιicaι argument to make, but as we work 
over our Latin declensions, difficuιι as they 
might be, we might soon get the sense of 
something precise, something proportioned, 
someιhing nobιe, someιhing truιy beautiful. 
Sa/ve. 

The ~vriter is depury chairιnan of the 
Naιional Endo11-•ment for the Humaniιies. 

ΑΗΕΡ Α Pleased 
with Re-erection 
of Truman Statue 

Supreme President John G. Plumides has 
announced his "compιeιe satisfaction" with 
the Greek government's acιion yesterday in 
re-erecting the Truman Statue a t its original 
ι ocat ion . 

'Ίhis act ion enhanccs the association 
between the government of Greece and 
Greek Americans." Plumides said, "and is 
aπ important step ίη the process of improv
ing relations beιween the United States and 
Greece." 

The Α Η ΕΡΑ President traveled to Athens 
in earιy Juιy and met with a number of 
Greek Government oflϊcials concerning the 
Truman Statue, including Prime Minister 
Andrcas Papandreou and officials of the 
Foreign Minisιry. He also held a number of 
conferences \\•ith Athens Mayor Miltiades 
Evert. 

'Άfter my return from Greece Ι received a 
personaι communicat ion from the Prime 
Minisιer assuring me that the Truman 

Statue would be re-erected soon," Plumides 
said, and "the Prime Minister has fully kept 
his word." 

ι η the ι etter, after pιedging 10 re-instaιι the 
statue, Papandreou continued by writing 
that: "I wish to express, once again, my 
thanks and appreciation for the constant 
support that ιhe Ahepans as well as all 
American citizens of Greek origin are giving 
to our broad nationaι issues." 

During a ν ίsίι ιο Greece inJanuary, 1987, 
and in severaι communicaιions prior to that, 
Supreme President Pιumides had stressed to 
Greek Government officiaιs the importance 
whicιι Greek Anιericans place in the re
erection of the Sιatue. 

The Truman Sιaιue. dedica ted by the 
ΑΗΕΡΑ in a prominent square ίη Athens in 
ι 963. had been toppιed by a bomb pιaced by 
ter rorisιs at ι ιι ι:- ~i t ι:- in March, ι 986. 

Γεώργιος Κ. Φωκδς 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Πλ.Ρ . λΡΕΙΩ ΠΜΩ 
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Changes in Public Attitudes 
By Dr. Panayote Elίas Dίmίtras 

The following is an article by Dr. Panayote Dimitras reprinted 
from Κ. Featherstone and D. Karsouda.~. Political Change in 
Greece, Bejore and After the Colonels. Dr. Dimitras is ιhe 
founder and presidenι of Eurodίm, the only specialised public 
opinion research organisation, ever since it was created in 1979. 
Besides commi.~sioned surveys, Eurodim has conducted regular . 
barometer public opinion pol/s in the Greater Athens area 
(inhabited by one third ofιhe rotal Greek population and on the 
whole only 3% to 5% more /efr- .... ·ing rhan the ωuntry;) their 
resu/ts have been analysed in the Greek language Helleno
barometer reports and (since 1984) summarised in Ίhe English 
/anguage Greek Opίnίon newsletter, α monιhl_ν .~urve;- ofGreek 
Publiι· Opinion and Politiι·s. 

It is difficult to write about changes in public attitudes from 
the 1960's to he 1980's, as there v.•ere practically no public opinion 
sιιrveys in Greece unιil I 974; furthermore, ever since then, most of 
the r~latively few surveys conducted have focused on party 
political and ideological matters, and only occasionally one finds 
questions on social attitudes. It is therefore unavoidable that parts 
of this chapter will be based on impressionistic and subjective 
interpretat ions of public opinion trends, hopefully often 
convergent with the views of other students of Greek politics and 
society. 

Consequent1y, one can fair ly describe the preva iling public 
mood in Greece during the 1960's on the basis of the positions of 
the ιwο ιarger political famiιies, the Right and the Center, which 
commanded the support of more than 80% of the voters in 
reιativeιy freeιy contested eιections . 

The domina:nι common characteristic v.•as anti-communism 
and the resuιtant unconditional commitment to the Western 
alliance. Following the Civiι War that ιasted longer and cost more 
ιives than Worιd War 11, the victors, to which both right and centeΓ 
beιonged, opted for a continuous persecution and practical exclu
sion from public life of the vanquished, raιher than for a gradual 
reconciιiation. Besides, the fear of communism reinforced ιhe role 
of the Monarchy rightly thought, because of the actuaι aιlegiance 
of the Army to the Crown, as the pillar of the established order. Ι η 
addition and for the same reason, many politicians formerly of 
republican convictions rallied to the Monarchy (Meynaud, ι965, 
p. 315). This exaggerated a nd mono!ithic belief in a communist 
threat made all reformist and progressive ideas suspecι. The two 
main poιiticaι parties, the right-wing Nationaι Radical Union 
(ERE) and the centrist Center Union (ΕΚ) , were thus "two great 
varieties of conservatism and ιiberaι conservatism" (Meynaud, 
1965, p. 313). 

In the economic sphere, both parties agreed on the need for 
rapid economic development, based on private - domestic or 
foreign - investment with only a moderate ro1e for the Staιe. So, 
"Greek individualism between 1950-1967 performed an economic 
miracle by transforming a land ravaged by three years of German 
occupation and another three years of civil war into a dynamically 
developing country" (Loulis, ι986). In the social sphere, never
theless, "society ( ... ) in perceptions, vaιues, and social and cul
tural attitudes remained essentially Near Eastern and Ottoman" 

SEPTEMBER, 1987 

(Vatikiotis, 1974, p. 1). i.e. puritan, under the heavy influence of 
the official Orthodox Chrisιian Church. For example, marriage 
was sacrosancι, while pre- or extra-marita1 sex, divorce, abortion, 
even simpιe dating; were, at ιeast formaιl)1 , strongly condemnable. 
Furthermore, because of"the despising of the supposed decadence 
and irre ιig ion of the West (that) has deep roots in th e history of 
modern Greek ιhought" (Ciogg, ι972 , p. 40) many Western-bred 
fashions that were naturally spreading to Greece (rock music, long 
ha ir, beards, jeans. mini-skirts etc.) were rejected by most Greeks, 
among whom ''correct" attire and respect for elders and the hierar
chically superior was a sine qua non fΌr sociaι acceptance and 
advancement. 

This rigid and conservative social consensus was challenged in 
the mid-sixties, following the constitutional crisis of ι965, by a 
coalition of the )ιounger generation and the foιιowers of the 
banished communist ιeft. Their views, though, remained 
marginaι as neither the poιiticaι eliιe of the two parties (with a few 
exceptions) nor the majority of the peopιe appeared Ίο have been 
affected by them. On thc contrary. the turmoiι of the period 
beιween 1965 and ι967 had profound ιy discredited the poJiticaι 
elite, including the monarch)'. So, when a largeιy unknown group 
of middιe-ιevel officers seized power ο η 2 ι ApriJ 1967, the peopιe 
not onιy did not react, but they apparent ιy tolerated if not 
supported the junta ΙΌr some four years, despite its havingadopted 

· the most conservaιive if not reactionary version ofthe poιitical and 
social consensus of the 1960's and having annulled aιmost all the 
liberal reforms of the Papandreou Government. 

When, however, Greeks reaJised thaι the junta had failed to 
"purif:{' political ιife and was gradually becoming a regime with 
long term aspirations and of a "corrupted" nature simiιar to its 
predecessors, and as the Greek economy entered into a crisis, the 
population turned sour against the military and eventually 
rebelled, thus precipitating the miιitar)' 'S downfall. Besides, as this 
downfall coincided with a "national disaster"(the Cyprus debacιe), 
the junta became the scapegoat Uust ιike the Communists after the 
Civiι War) and everything it stood for or was associated with it 
came under severe criticism or attack. 

Hence, after 1974, anti-communism became a reactionary 
attitude, especially since the returning right-wing leader, 
Karamanιis, ιegalised the Communists; the commitment to the 
Western alliance, that supported the junta but did not heιp prevent 
the Cyprus imbrogιio, v.·as challenged; the armed forces (and the 
security forces), pillars of the dictatorship, ιost the ιustre they had 
acquired after their "heroic" performance in World War 11 and in 
the Civiι War; capitaιism, private enterprise and profit became 
sinfuι words; whiιe Greeks acquired "pubιic employee values, an 
indispensabιe element of the 'Ήelleno-Christian civilization" 
were no longer unchallenged; and the artificiaι "purist" language 
(often a symbol of anti-communism) appeared henceforth 
obsolete. Besides, in two areas, the dictatorship positively heιped 
change pubιic attitudes: the Monarchy, without a reigning king 
since ι 967 and abolished in 1973, ceased to be a national symbol 
and was summarily disposed of in the 1974 referendum; moreover, 
as "in t-he fieιd of cooperation with the USSR and the Eastern 
European countries no other Greek government had gone as far" 
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(Marceau, 1974, p. 130) as the ideologically anti-communist junta 
government, the precedent was set for a "multi-dimentional" 
foreign policy. This reaction to the political culture of the junta and 
the pre-1967 bourgeois parties in general was so intense and 

almost exclusively dominated by the νanquished of the Civil War 
and their spiritual heirs, that even the post-war history of Greece 
was revised in a version detrimental for the victors ofthat civil war. 

Naturally, the new anti-right attitude did not preνail imme
diately after the collapse of the junta as it has been popular mostly 
among the younger generations, those which "matured" politically 
after 1967, or at most after 1960. Given the crucial role of early 
adulthood in the shaping of value and belief systems, the o\der 
generations (for which World War 11 and the Civil War were part 
of their own experience and not of others' history), wc:re only 
marginally and belatedly affected by the new attitudes; as the 
survey data will show, there has consequently emerged a profound 
generational cleaνage ίη Greek society that has subsumed all other 
ones and that is, in itself, the newest form of the dominant conflict 
in modern Greece between modernisers and traditionalists. 

We will now turn to the aνailable survey data on public 
attitudes in the 1980's. Ι η this analysis use will be made of results 
from the EEC surνeys (referred to by their publication) and the 
Eurodim barometers (referred to by the month they were 
conducted). 

One of the main differences between the 1960's and the 1980's 
ίs that anti-communism subsided; although the Communist Left 
does not poll today (in parliamentary elections) more than did the 
communist-led United Democratic Left (EDA) ίη the 1960's, 
communism is considered as acceptable as socialism or conser
νatism, and Marxism has become relatively popular. 

When Greeks were asked whether it is possible or impossible 
that they would νote some day for a communist party, 35% 
answered yes in an April 1984 EEC survey (Inglehart et al, 1985); 
only a socialist party (74%) or a liberal party (39%) had greater 
potential in that survey, with a conserνative party (30%) and a 
Christian Democratic one (24%) trailing the communist party (in 
other EEC countries, a communist party had a potential of less 
than 11%, with the exception of France: 20%, and Italy: 38%). The 
absence of Conservative or Christian Democratic parties only 
partly explains their tow potential in Greece. Ι η the same questions, 
but for the actual parties, the potential electorates among Athe
nians in Ν ovember 1985 were: 30% for the targer Communist Party 
of Greece (ΚΚΕ) and 27% for the smaller Communist Party of 
Greece - Interior (KKE-es), as compared with 46% for the Pan
hellenic Socialist Movement (PASOK), 41 % for New Democracy 
(ND) and 29% for the new Democratic Renewal (DR)- a splinter 
ofND. 
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Ifwe recall that in the June 1985 elections, theGreater Athens 
percentages were 44% for PASOK, 41% for ND, 13.5% for ΚΚΕ 
and 3.5% for KKE-s, onc clearly sees that the Greek communists 
appeal to segments much larger that their electorate in the 
parliamentary elections. In fact, in the municipal elections, their 
performance comes much closer to this potential. The same 
November 1985 Eurodim poll also indicated that many more 
Athenians consider the ΚΚΕ (24%) or the KKE-es (7%) as the best 
defender of the rights ofthe working people than actually νoted for 
them in June 1985. 

Ι η April 1983, 37% of Athenians considered Marxism the best 
ever interpretation of historical eνolution of mankind (νs. 6% ίη 
the same question in an IFOP poll in France), and another 36% as 
one of the many methods of analysis (vs. 34% in France); in the 
same poll, 48% thought that ΚΚΕ would have governed better than 
(27%) or equally well with (21%) PASOK, while ίη September 
1982, 48% belieνed that a ΚΚΕ government would be more 
democratic than ND vs. 38% who belieνed that it wou\d be less 
democratic. 

This broad appeal of communism and Marxism is matched by 
an even stronger hostility towards the West. In November 1985, 
only 43% of Athenians wanted Greece to have its closest relations 
with Western Europe and only 38% had a good opinion of the 
USA. The image of Eastern Europe, though, was even worse. Only 
11% wanted Greece's closest relations to be with it, and only 27% 
had a good opinion ofthe USSR. The majority ofthe population is 
indeed neutralist and xenophobic: Greeks have less trust in fo
reigners than do other EEC populations (lnglehart et al., 1984, p. 
32). 

It is important nevertheless to stress that attitudes towards ties 
with the Wcst differ according to whether we refer to their cu1tural 
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or to their politιcal forms. InJanuary 1985, 41 % wanted theclosest 
political relations with Western Europe, while 50% preferred that 
the (secular) European mentality prevails over the Greek 
Orthodox trad ition in the future. However, there is little overlap 
between the two groups: only 18% prefer close political and 
cultural ties with the West, while 32% opt for the predominance of 
the European cultural influence but oppose close political rclations 
with Western Europe and 22% want close political ties but prefer a 
more traditionalist cultural development for their country (18% 
are consistently anti-Western politically and culturally, while 10% 
refuse to choose between European and traditionalist cultural 
\nfluences). The reason for this differentiation is ideological: the 
proponents of close political ties with the West a re mainly 
ωnservaιive νoters, most of whom also favour a traditiona l 
cultural influence. On the other hand, anti-westernism is 
dominant among the socialist and communist νoters, many of 
whom also prefer a secula r (i.e. European) oνer a religious-based 
cultural influence). 

As a nti-communism has disappeared and a pro-western 
political orientation has become unpopular since 1974, ίι was only 
unavoidable that the political family that has been based sincc the 
Civil War on those henceforth unpopular principles would become 
minoritarian. I ndeed, five elections since 1981 have confirmed that 
some 58% of the Greek public strongly oppose the Right, regard
less of theίr preferance for a particular lefι-wing party and, more 
reccntly, despite the Socialists' rather poor record in power. In 
Noνem ber 1985, with PASOK's popularity and its govermental 
performance at its lowest point since 1981, only 35% of Athenians 
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consίdered the preceding ND government more competent than 
the current PASOK one (vs. 48% t he other way round) and only 
33% thought that, had ND been in power, ίι would have taken 
better economic measures than PASOK 's tough austerity policy 
a nnounced in October 1985 (vs. 47% who t hought ND would have 
done worse). Furthermore, in the 1984 Euro-elections and in the 
I 985 parliamentary elections, because of the strength of the anti
right mood among left-wing voters, PASOK made the "Ν ο to the 
return of the Right" its main campaign slogan a nd was thus a ble to 
minimize the expected losses because of its unimpressive record in 
power. ln 1984, 50% of its own voters volunteered the "Ν ο to the 
Right" as one of the two - often the only - main reasons for 
νotίng PASOK (surνey of June 1984); so did ίn 1985 (surνey of 
June 1985) 36% of PASOK's voters (and 95% of the 1984 ,ΚΚΕ 
voters who switched to PASOK ίn 1985). Finally, in the Noνem
ber 1985 qucstion ο η the potentia l electorates of the Greek parties, 
the left-right cleavage emerges very strong. Ofthe 61% of the Athe
nians who νoted in June 1985 for PASOK, ΚΚΕ or KKE-es, only 
5% declared that it is possible they would vote some day for one 
right-wing party (ND or DR); and of the 39% of right-wing Athe
nians, only 4% might one day switch over to a Jeft-wing party. 

As mentioned before, the strength by which, since 1974, "the 
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lefι had dictated the values of Greek society"(Loulis, 1986) led to a 
critical re-evaluation όf the historical principles on which the 
winning side of the Civil War built the post-war Greek State. Thus, 
in January 1985, on1y 35% of Athenians blamed exclusively or 
mainly the Communists for ιhe Civil War, while 46% blamed 
exclusively or mainly the-then-Government forces; and only 43% 
thought that, had ιhe communist forces won the Civil War, Greece 
would have been today worse off (vs. 33% who believed that it 
would have been better off). Moreover, 52% thought Greece's 1951 
decision to become a NATO-member was wrong, and 58% 
believed that NATO-membership has been detrimental, 56% that 
Greece's alliance with Great Britain has been detrimental and 57% 
likewise for the alliance with the USA. While, during most of the 
last 60 years, Greece has been governed by right-wing governmenιs 
and kings, the only leaders that a majority (or a near majority) 
thought, in J anuary 1985, had contributed to the country a great 
deal or enough were centrists Elefιherios Venize1os (65%), Geor
gios Papandreou (54%), rightist Constantine Karamanlis (52%), 
socia1ist Andreas Papandreou (46%) and communist resistance 
1eader Aris Ve1ouchiotis (46%), with the kings eva1uated positive1y 
by just 13% and all other prime ministers by 1ess than 25%. It has 
been written that "with his passions and se1f-assuring proc1ivities 
(the Greek) is easi1y 1ed to mythopaeia" (Vatikiotis, 1974, p. I 7). 
Undoubted1y then, Nicho1as Gage was right to point out that 
since 1974, "the mythology of the lefι has succeeded to the mytho
logy of the right" .. 

More overwhe1ming is the permeation of statist and socia1ist 
ideas in the economic sphere. Ι η Apri1 ι 984, a rich seιf-made person 
was considered privileged by 65% of Athenians and was be1ieved 
not to have always been honest by 55% (the respective percentages 
among the French were ι 6% and ι 8%, Sofres, 1984, p. 162); thus, 
the person who is admired in other European countries and was 
ίikewise admired by the Greeks before 1974 has now acquired a 
suspect reputation in Greece. Ι π the same poll, 60% of Athenians 
did not agree with the need to we1come and protect foreign capital, 
59% opposed the protection of industria1 property and 53% 
opposed ιhe lessening of state control ο η the privaιe sector to make 
the latter more productiνe. Ι π March 1986, on1y 35% trusted the 
Board of Greek Industrialists (vs. 51% who trusted the General 
Confederation of Workers); and businessmen were one ofthe 1east 
popu1ar professions, with on1y 58% who trusιed them (vs. 60% or 
more for 13 other professions). However, in April1984, 58% con
sidered it necessary ιο grant business incentiνes to invest so that 
Greece overcomes the economic crisis (in November 1985, in the 
aftermath of the tough austeritν measures, 68% of Athenians 
agreed that without a mobi1isation of the private sector to invest, 
the measures announced wou1d not be ablc to he1p the country 
ovcrcome the crisis). Α majority of Grceks cou1d probab1y agree 
with the then Minister of Commerce Vassi1is. Kedikogιou that 
"Businessmcn must invest because it is their patriotic duty. If, then, 
their firms are nationaιised by democratic procedures, they should 
accept it with joy!" (Economi<:os Tachydromos, 28 June 1984, p. 
39). 

It is thus understandab1e that, in May 198 ι , 80% favoured the 
abolition of privi1eges of severa1 Greeks to he1p decrease socia1 
inequa1ity among citizens, 71 % favoured several nationa1isations 
cνen if they wou1d limit priνate business initiatiνe and 88% favour
ed the banning of 1ay-offs without securingjob repιacement; that, 
in March 1983, 57% favoured the announced creation of super
visory boards in companies and 59% agreed with the establish
ment of a special state agency for the "problematic"firms, but only 
44% approνed the- then promised - incentives to industrialists, 
and that, in October 1983, 64% considered the takeover of fi rms 
1ike Heraklis, Peiraiki-Patraiki and Softex beneficia1 to Greece. In 
fact, Eurobarometer 19 showed how different the Greeks' attitudes 
were from those of the citizens of the other nine EEC counιries: in 
October 1981 , 69% of Greeks agn;ed with the need for further 
nationa1isations of private industries and 71% strong1y agreed with 
a great government role in the management of the economy, whil~ 
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tl1e respective percentages in the other countries were below 50% 
and 39%. 

This Greek public attitude favourable towards statist 
socialism was peculiar though in the way Greeks reacted to 
potential sacrifices and the need for increasing productivity. Here, 
unfortunately, there is little survey data available. Ι η May 1981 , 
only 33% agreed with the need to lower standard of living to help 
fight inflation and just 29% accepted higher taxes so as to achieve 
free health-care, transportation, etc. However, any observer of 
contemporary Greek life knows that intensification (of work, 
studies, etc.) is considered a perverse and reactionary notion 
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people are ready to fight against in the workplace or in the school
yards. The result has been that 'The productivity index has fallen 
in Greece it decreases from year to year ( ... ) ln the public firms 
( ... ) the only thing (those working there) carc about is their salaries 
and job security" (Α. Papandreou addressing PASOK's parlia
mentary group, Eleftheroιypia, I 8 October 1985). Ν ο wonder then, 
that 64% ofthe young Greeks (undcr 25 years of age) dream of ajob 
in the public sector (vs. 26% in the other EEC countries), and only 
10% of one in the private sector (Der Spiegel, 18 November 1985). 

Onc of the consequences of that attitude has been what is 
called in Greece an "investment strίke" by the private business 
sector that has become demoralίscd by "the partie~" lanos com
plex: ο η the one hand they want a "developmcnt polίcy" and ο η the 
other ιhey flatter every attack against all ίnvcstmcnt ίnitίat ίves ( . .. ) 
The government, wίth the ncw measures, tried ιο encourage the 
investment activity of thc private sector. But it did nothing 
concrete to re-establίsh the clίmate of confίdence of the private 
sector in its economίc policy ( ... ) We are in a natίonal cri~is which 
is not simply "economic" ( ... ) Our political life is full of lies ( ... ) 
The first lie that has deep roots in our country is the ίmpression that 
a nation can survive wίthout "intensifίcation" of work or studies 
accordingly, and wίthout paying taxes.ln the consolίdation ofthat 
lie, the current government ha~ played a tragic role", (from the 
editorial page of Elefιherorypia, 15 December 1985). 

The profound changes in public attitudes have fίnally affected 
the ~ocial values. Ι η Greece, the traditional social values were those 
developed through the ages by the Greek Orthodox Church. 
Despite the bourgeois political elίtes, · Western polit ical orίenta
tίon, there has never been an attempt to "import" from Western 
Europe, beyond its liberal ίnstίtutions, its princίple of secularisa

·tion, that would have helped make Greek society more tolerant. 
Only when everything was challenged, after 1974, there quίckly 
developed a climate favourable for such modernisation. Among 
PASOK 's more popular measures were the abolition ofthe dowry, 
the decriminalisation of adultery, t he introduction of more flexible 
divorce laws and even the establishment of civil marriage as an 
alternatiνe to areligious weddίng, even though less than 5% of 
matrimonies are celebrated today in city halls; only for the latter 
measure, which alone aroused debate because of the Church 's reac
tίon, do we have some survey data: 58% a pproved ofthe decision ίn 
March 1982, while, in a different question in September 1982,70% 
agreed with the Prίme Minister's decίsion to change the inίtial bill, 
that called for a mandatory civίl marriage, and allow for the 
couples' free choice between the two forms of matrimony. 

Large majorities of Greeks trusted the family (91 %) and 
marriage (77%) in March 1986. But, in November 1980, the 
Church's positίons were approved by less than 50% of Athenίans: 
48% agreed with ίιs consίdering marrίage sacred thus grantίng 
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divorce on1y in exceptiona1 cases (νs. 52% who disagreed); 43% 
approνed of the pre1ates' refusal to app1y the "automatic divorce 
1aw" (vs. 55% who disapproνed); 46% agreed with theChurch's 
condemnation of abortions (νs. 50% who disagreed); 32% with its 
condemnation of the use of contraceptives (vs. 64%); 31% with its 
condemnation of premarita1 sex (vs. 64%); and 34% thought it 
natural that the Church make recomendations about the people's 
sexua1 1ives. It is interesting to mention here that a Public-Paris 
Match poll in France gave very simi1ar results in the above 
questions (except for the "automatic divorce" one that did nor exist 
in France), eνen though the ro1e of the Catholic Church there and 
the historica1 evo1ution of its re1ations with the French society has 
been marked1y different from what happened in Greece. 

One may therefore conc1ude that, in socia1 attitudes, Greek 
society has been catching up with the other West European ones, 
though sometimes there is a discrepancy between more 1ibera1 
princip1es, on the one hand, and more traditiona1 specific attitudes, 
on the other. The EEC-wide specia1 report Femmes et Homes 
dΈurope en 1983 gives a good examp1e. The prob1em of women's 
condition in society on a Ο to 10 sca1e, ranked higher among Greeks 
(average score 5.90) than among the other nine peop1es (whose 
averages ranged from 3.85 for the Dutch to 5.89 for the Italians). 
Besides, 51% ofthe Greeks claimed to aspire to a fami1y where both 
spouses will have equally absorbing jobs and share equally in the 
responsibilities at home, while in the other EEC countries,just 35% 
to 46% answered 1ikewise. Moreover, 75% ofGreeks be1ieved that 
women are right to claim more equality (vs. 56% to 73% in other 
EEC countries) while they had a better opinion of feminist 
moνements than other Europeans (average index 3.06 οη a I to 4 
scale, vs. 2.26 to 2.81); and 77% claimed that politics were not 
·men's business (vs. 57% to 80% for other European peop1es). 
Neverthe1ess, Greeks ranked \ast on equal confidence in both sexes 
to be bus or train drivers (33%vs. 43% to 86% e1sewhere), surgeons 
( 41% vs. 46% to 81 %). lawyers ( 44% vs.49% to 79%), deputies ( 45% 
νs. 52% to 83%), and next to 1ast for obstetricians (43% vs. 34% for 
Germans and 44% to 78% elsewhere). 

This secularisation of socia1 attitudes does not however imply 
a comp1ete break with the Church. Certain1y, in March 1980,71% 
of Athenians were dissatisfied with the Church; in all 17 Helleno
barometers, less than 10% said that they attended church every 
Sunday. One reason for this dissatisfaction os probab1y that, in 
March 1980, 60% considered the priest's most important function 
to advise and help peop1e, something that Greek priests rare1y do. 
Understandab1y, then, in March 1986, just 64% trusted the priests 
but on1y 49% trusted the "metropo1ites" (bishops with dioceses), 
making it a 1ess popu1ar profession than taxi drivers. Partly as a 
reaction to this criticism, in Ν ovember 1980, 70% preferred that the 
"metropolites" be e1ected by the c1ergy and the peop1e, as opposed 
to 9% who approved their current e1ection by bishops on1y (15% 
opted for their e1ection by the c1ergy). 

Despite this dissatisfaction, however, Orthodoxy is consider
ed essentia1 to Greek identity by a1most all po1itical parties and 
most Greeks, who also acknow1edge the Church 's crucial historical 
contribution to the surνiva1 of the nation. In the more recent He1-
1enobarometers, more than ha1f be1ieve that religion has a great 
va1ue for mankind (the percentage was above 60% in the earlier 
surνeys). ln March 1986, 67% trusted religion and 64% the Greek 
Orthodox Church. Besides, as mentioned above, some 95% of the 
weddings are celebrated in churches, a percentage significantly 
higher than what (mostly young) people were anticipating for 
themselves in opinion surνeys. Finally, a special section of Euro
dim's September 1982 Hellenobarometer Νο. 8 confirmed the 
importance of Orthodoxy for devout or non-devout Greeks alike: 
76% of Athenians agreed that the Church played a positive ro1e in 
the nation's difficu1t historica1 moments; 53% be1ieνed that the 
road to democracy, social progress and socia1ism passes through 
our re1igious heritage; 52% wanted stronger ties between Ortho
doxy and the nation through the continuation of religious educa
tion at school; 51% agreed that without Orthodoxy we cannot 
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remain Greeks; 50% opposed the separation of the Church ι·rom 
the state; and 46% believed that Christianity and socia1ism are 
compatible (in all those questions, disagreements were fewer than 
agreements as there were some 4% to 12% non-respondents). 

All the aboνe data come mainly from the country's capital and 
can certain1y be considered representatiνe ofthe urban population 
(some 60% of the tota1 Greek popu1ation). The lack of sufficient 
poll evidence from the rural areas makes it, in principa1, difficult to 
ana1yse likewise public attitudes of the rura1 population. 

However, the prevai1ing impression and partia1 polling 
evidence suggests that there is a homogenisation of political and 
socia1 behaviour in Greece. For examp1e, in the 1950's and the 
1960's, the Communist Left (EDA) polled in the urban areas 14% 
more than it polled in the rural areas. ln the 1980's the respectiνe 
1ag for ΚΚΕ and KKE-es has been narrqwed to 6%. Conversely, in 
the 1950's and in the 1960's, the right-wing parties polled in the 
rura1 areas some 10% more than in the urban areas. In the 1980's 
this lead has a1so been narrowed to 4%. 

One reason for this homogenisation is interna1 migration. In 
the 1ast thirty years, the rural popu1ation has shrunk by some 20% 
with the urban popu1ation correspo 1Ίding1y rising by that much. 
Since this rapid urbanisation took place in circumstances of 
economic expansion, the new urban strata appears to have been 
more moderate than the old ones, thus partially "bridging ttfe gap" 
between the two sub-populations. On the other hand, though, 
traνel between urban and rura1 areas has become much more fre
quent whi1e te1eνision "inνaded" a1most all rura1 homes. Both 
phenomena he1ped accelerate the unification of t he cultura1 and 
po1itical attitudes in a country where the urban-rura1 cleaνage has 
never been νery significant. Consequent1y, today eνen more than in 
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the past, the younger rural Greeks are much closer to the younger 
urban·Greeks than to the elder rural Greeks, and likewise for the 
older ones. 

The breakdown of the survey data by age groups confirms the 
existence of a deep generational cleavage on almost all public 
attitudes. The older one third of the electorate - people over 50 
ye~rs of age today who were older than 30 in the mid 1960's - have 
maintained the anti-communist, pro-western, pro-capiιalist, so
cially conservative profile that characterised the 1960's. So, less 
than 25% of them today have a good opinion of the Communists. 
On the contrary, 60% or more among them favour the closest ties 
with the West and evaluate positively Greece's alliances with it; 
prefer the predominance of the Greek-Orthodox tradition; blame 
the Communists for the Civil War and believe that had the Com
munists won Gre.ece would have been worse off: think highly of 
Karamanlis; oppose easy divorces and abortions; trust religion, the 
Greek Orthodox Church, the "metropolites" and the priests; and 
believe that religion has great valuefor man. Further, a plurality or 
a majority of those elderly Greeks favour foreign and private in
vestments; go to church often on Sundays; oppose contraceptives 
and premarital sex; prefer New Democracy over PASOK; and 
have a good opinion of the USA. 

At the other end, the younger one third of the electorate -
those under 35 years of age who "matured" politically in the later 
junta and in the post-junta years - are radically opposed ιο their 
elder compatriots. Among them, some 60% or more have strong 
anti-right feelings; blame the then Government forces for the Civil 
War and believe thaι a Communist victory wou1d not have left the 
country worse off; are neutralists and evaluate negatively Greece's 
alliances with the West; prefer a secular European influence on 
Greek society; think highly of both Andreas and Georgios Papan
dreou, and even more of Velouhiotis; have a strong hostility 
towards the privaιe sector; favour easy divorce, abortions, con
traceptives, premarital sex; do not trust religion, the Greek 
Orthodox Church, the "metropolites" and the priests; go to church 
rarely and do not think that religion has great value for man. 
Among them, sympathy for the Communists is twice as strong as 
sympathy for the rightist New Democracy. 

Between those two groups lies the middle-third of the electo
rate; people between 35 and 49 years of age, mostly the young 
generations of the turbulent 1960's. [η all attitudes, they are less 
radical than the younger ones and lessconservativethantheolder 
ones. In most cases they are closer to the younger than to the older 
group: neutralism, anti-westernism, anti-capitalism, secularism 
prevail in that group though less unanimously then among the 
young; hence, those attitudes are majoritarian among the public at 
Jarge. However, their opinion of the two communist parties and 
New Democracy is similar with that of the older groups; hence, 
New Democracy and the Right are today overall stronger than the 
Communist Left. 

Given the conflictual attitudes ofthe Greeks towards the West 
that are responsible for the current identity crisis, it is interesting to 
analyse the answers to the two questions, on political and on 
cultural influence, in the January 1985 survey, by age and partisan
ship. We first notice that, when controlling for partisanship, age 
has only a marginal effect on political Westernophilia. What 
matters there is indeed partisanship: ND voters favour political ties 
with the West massively regardless of age, while Socialists and 
~ommunists (of the ΚΚΕ) oppose them equally massively 
ιndependently of age. On the contrary, desired cultural affinity 
with the West is almost independent of partisanship and dependent 
on age: elderly Communists, Socialists and ND voters alike reject 
th~ European cultural influence, quite unlike their young and 
mιddle age comrades. Thus, the cultural Westernisation of the 
generations shrink, while neutralism may prevail only as long as 
ND - or right-wing in general - va1ues are minoritarian. If there 
is a reversal of the majority, bringing the Right back to power, it 
may result in - ίf it is not preceded by - the predominance of 
political Westernophilia. · 
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The sharp generational differences in public attitudes on 
social and political matters alike, that the recent survey data reveal, 
indicate that there is a deep cleavage in Greek society. The older 
generations adhere to the conservatiνe and traditionalist but 
politically pro-western values of the 1960's, shaped by their 
common experiences ofWorld War ΙΙ and theCivil War, that were 
only marginally shaken by the dictatorship. The younger genera
tions, on the other hand, share the progressive and secular but poli
tically anti-western values that emerged as a reaction ιο the 
dictatorship, the crucial experience of, or the influential recent 
history for, people mostly born after the end of World War Ι! and 
the Civil War. Undoubtedly, the dictatorship (or to be more 
accurate its final collapse) was instrumental in the disintegration of 
the old consensus, by discrediting most of the conservative or tradi
tional taboos. Moreover, social modernisation, that has brought 
Greek society closer to the other West European ones, was 
unavoidable and was merely accelerated by the dramatic changes 
in the political scene. On the other hand, the re-emergence of antί
western hostility- a main element of the Greek Orthodox ίdenιity 
until independence from the Ottoman Empire, but dormant since 
then - has moved Greece away from its West European allies. 
This resurrection of anti-westernism was the direct consequence of 
Greece's political evolution in the last twenty years. Therefore, this 
hostility is potentially reversible if the current left-wing govern
ment experience fails. However, only a dramatic political change 
could shatter the beliefs of many young and middle-aged Greeks 
and bring them closer to the West. Otherwise, one may have to wait 
until the current teenage generation matures - a generation that, 
according to still insufficient evidence, appears to be much more 
sympathetic ιο the Right and much less politicised than the 20-35 
year olds - for a profound political re-westernisat ίon of Greek 
·society to take place. 
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Dr. CHRISTOS DOUMAS 
Archaeologist and Lecturer 

Last spring, the Institute of Archaeology 
of America inνited Professor Doumas, 
prominent Archaeologist at the University 
of Athens, to lecture on the latest excava
tions in Greece. It was not the professor's 
first visit to the States as he is a frequent 
lecturer on the theme. This time he spoke in 
Washington, Baltimore, Philadelphia, Bos
ton. He ended in New York where his talk 
was delivered at the Metropolitan Museum 
of Art under the patronage of the consulate 
of Greece. 

When Ι approached Prof. Doumas·for an 
interview he very graciously volunteered to 
spend the last hours of his stay in our city to 
have a short talk with me. lt turned out to be 
a recorded lecture, for which I was very 
grateful. 

Strange as it may seem, I started my career 
as a Theologian, said the Professor. Never 
did I think that it could ever be otherwise. 
Looking back, Ι cannot point οuι what made 
me switch from one career to another with 
no apparent reason. Upon my graduation 
from the University, I did what was expected 
from every Greek: my military service. Per
haps my inquisitiνe mind was always 
bugging me. So the minute I heard of a 
contest for applications taking place at the 
newly founded Archaeological Society, Ι 
competed and Ι was accepted. The much 
regretted brilliant archaeologist John Papa
dimitriou was at the head of the Society. Αι 
that time he assigned me to the department 
of Archaeology of the Μ inistry of Culture. 
Shortly after though he gave me what Ι now 
consider my start in life and my dedication 
to Archaeology forever after; he sent me to 
the Cycla<ιic lslands. Ι don't believe at the 
time Ι was very happy, as Ι had no special 
inclination for that part of Greece. Little 
could Ι suspect that it was to become the love 
of my life ... 

Ι got my marching orders with no special 
enthusiasm as the history of that place was 
strange and indifferent to me. I considered it 
quite primitive, lacking the beauty and the 
purity of, let's say, the Hellenistic period. 
Nevertheless I went where Ι was ordered. Ι η 
those days something terrible was going on 
in that part of Greece. Smugglers had gotten 
wind that Greek antiques sold very well 
abroad, so they made a profitable busincss 
in stealing them wherever they could find 
them. The C'ycladic Islands were a treasure 

24 

By IRIS LILL YS 

ground for them. Grave-diggers weιe 

working hard, pillage was uncontrollable 
and thosc charming little statues were taken 
away by the loads and shipped out of the 
country with great spced. So my job was, so 
to speak, to chase the thiefs. But by so doing, 
measuring the already looted graves and 
excaνating their surroundings, I got fami
liar with the burial habits of that period. that 
very useful information I gathered, was the 
base, later ο η, of my thesis "The early bronze 
age burial habits of the Cyclades". 

Ι was inspired by what I found about the 
Cycladic art. The natural resources of the 
soil were few: obsidian, emery, marble and 
of course copper lead and bronze. Yet what 
was remarkable was that, out of those 
limited resources, a way of life was fashioned 
which was spread by these seafaring 
islanders all around the Aegean. The vitality 
a nd graccful beauty of those small scale 
figures of the third milin ium B.C. have 
something uniquely imaginative which is 
unlike that of any other region at that time. 
The development then being made in art and 
subsequently ί η metallurgy, expresscd for 
the first time in the history of ciνil ization, 
spread, due to the seafaring inhabitanιs of 
those islands and made it the first step ofthe 
cultural history of Europe. Ι η this Ι strongly 
believe and the more I dug those tombs. the 

more the artistic expression of those days 
thrilled me and convinced me ofthe role that 
the Cycladic islands played in civilization. 

Ι stayed in the islands until the fall of I 963, 
when for some reason unknown to me Ι was 
named curator of the Acropolis Museum. 
Although it was supposed to be a promotion 
that anyone of my colleagues would have 
been delighted to get, .I was rather disap
pointed. So it was with sad feelings that one 
gloomy November morning Ι arrived at the 
Acropolis gate. Great was my surprise when 
Ι found the doors closed. Greece was 
mourning the passing of President Kennedy. 

My stay _at the Acropolis Museum was 
certainly very relaxing and my sense for 
beauty oversaturated. Yet it lacked the 
stimulation of the Cycladic world. Ι only 
stayed at this post for one year. Then I was 
appointed supervisor of the Μ useums of the 
Dodecanese, stationed at the very archaeo
logically interesting island of Rhodes. At 
that time a νery \ucky event befell on me: I 
was awarded a scholarship by the British 
Council in Athens for post-graduate work in 
London. That meant that I was on my way 
ι ο England . .. At the Archaeological I nsti
tute of London I got in three years the know
ledgc of a lifetime and shall always be grate
ful to that su perb institution for their way of 
teaching and their discipline in rcsearch and 
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cxcavation. But as cvcry good thing has an 
end, Ι had to return to Athens. Changes had 
occured during my absence as political up
heaval has always affected all institutions. 
So 1 found my famous colleague, Spiros 
Marinatos as head of eνerything. He had 
ordercd the beginning of thc Thera (San
torini) cxcaνation ... I wcnt bluntly to him 
and cxpressed my strong desire to rcturn to 
the Acgean. For a short time he scnt me 
again to Rhodes where work had to bc done, 
but as soon as he himsclf took complcte 
charge ofThera he called me as his assistanι 
director. I stayed therc for fiνc exhilarating 
years of strenuous work. Αι Ma rinatos' 
passing in 1978 Ι was named head of the 
excavation and Ι am still superνising the 
works. 

Thera is the Greek Pompeia. 8 oth cities 
were destroyed by the eruption of νolcanos. 
Both represented the civilisation of their 
day. 8oth have masterpieces of frescoes. 
With onc difference. Thera is almost two 
centuries older than Pompeia, which 
flourished during the Roman Empire: Thera 
was destroyed 1500 8 .C. The town had α 
strong late Minoan character. 8ut it was not 
until 1967 when excavations began that the 
grandeur of the city was apparent. At Akro
tiri, two and three story houses have been 
uncovered. Strcets were stone-paved. Large 
warehouses full of utensils and pottery 

showed clearly the adνanced way of life of 
the inhabitants of the island. Aboνe all the 
decorations of the interiors are amazingly 
beautiful. Luckily those frescoes are on 
show now in the National Museum in 
Athens. All this proof of civilization causes 
one to wonder at the high standards of liνing 
which reflect the Minoan culture prio r to the 
great disaster. 

The professor stopped for a while, and 
took a sip of the coffee that our νery gracious 
hostess offered us. Shortly he conιinued. 

In 1980 Ι was elected professor of Pre
historic Archaeology at the Uniνersity of 
Athens. As it is known, in Greece as in most 
European countries, professors a re elected 
among equals, not appointed as in the 
United States. My pleasure was great as Ι try 
to teach or rather transmit ιο my students 
what my stay in England has taught me 
together with my own personal experience 
of so many years of work. Especially Ι hope 
to be able to expand my Ιονe of archaeology 
or rather make it clear to the students that 
archaeology is not a job, not even a functίon. 
lt has to be a dedication of a lifetime. lf you 
don't achieve it in your early years you had 
better drop it for somet hing else. γ ου see 
Greece has tremendous possibilities in this 
ficld. We have to bring it to the first line of 
research. lt is like a largc hospita l with the 
best guinea pigs hidden in ίts soil . Centuries 

are buried under our feet. Jt would be a 
disaster to leave them there for eternity, 
unseen. γ ou see art reflects its time, that is 
thc time it was created. It shows the develop
ment of the people at that giνen time. His 
history and his philosophy. [t is a way of 
communication, a way of slιowing the rest of 
the world the stage of deνelopment of a 
country. Ι η Egypt, Mesopotamia and lndia, 
art was used to serve the system that was in 
existence at that time and created their civil
isation. In Egypt as an example, art was 
developed around the Pharaos, half man 
a nd half god fabricated rulers, whose 
a uthority was the center of their world. 
Through art this myth has contributed to 
enhance their power and impose them 
brίndly to their subjects. T hat nebulous idea 
got the crowds under their yoke and made 
them the hardest working people in the 
history of mankind. Are not the Pyramids a 
good enough example? The same principle 
preνai led in the people of the Middle East 
and ίι is my belief that it is based on their 
religion. Actually their Pantheon is a Zoo
logical Garden. Ι am not sure if they have 
brought down their gods to the animal level 
or eleνated the animals to a godlike sphere. 
In museums in Egypt, the Middle East and 
often in India one sees deities with all sorts of 
heads, serpents, bulls, jackals. On the oιher 
hand Greece produced a ciνilization of the 
purest form. One has only to look a t the 
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statucs that all Greek art, withouι exception 
of placc or t in1e has left as a symbol oftheir 
credo. This is the main dividing line betwccn 
Greek Archaeology a nd the rest of the 
world . 

Βuι again iι is not art alone that puts 
Grcece above all other civ ilizat ions of that 
time. Wc find, in the pre-socratic era whcn 
for the first time thought has been puι down 
in wrίting, the philosophen expressed their 
profound thinking ί n a scientific manner, 
deep yet clear, withouι shady myιhs and 
tales. Of course Greece had a greaι advan
tage compared ιο the rest of the world: the 
sea. Surrounded by water, the islands and 
most of thc maίnland had an unlimited 
horizon. As the human eye docs not stop at 
any given point , imagination and hence 
thought is free to develop. There is no fear 
closing up on man as the shadow of a 
mountaίn faces him. With thc ocean 
spreading ahead, man's ideas t1oat limitless 
towards the unknown. lt is my very strong 
belief that the impulse of the Greek to seek 
and as a result to philosophize·, goes as far 
back as the prehistoric man. Their thinking 
was endless. Their impulse ιο analyse 
problems seems ιο be part of their regular 
life. Ι can cite as an example a.n English 
asι roπomer. Oventeen, who came οuι a few 

years ago with an arιicle of the greatest 
inιeresι . According ιο the scientist thc con
stellaι ions wcre spotted, named and dcs-

1 cribed 3.000 ycars before B.C. The only 
logical deducιioπ for such a happening is 
that thcre musι have been a practical reasor1 
behind it , t l1at is. ιhat the constellations 
must have scrved a purpose. Thc only 
sensible ιhinking is that constellations were 
named ιο servc as a cornpass. And by deduc
tion the people ιhat \vould need a n oricnι a

t ion plan were the seafaring people, sailors 
and fishermen. As we today know with the 
aίd of insιrumeπtal asιronomy, ιhe place
ment of the consιellat i ons at that time must 
have been at an angle of 36 to 38 degrees of 
geographical width and the only place ση 
cartl1 that provided such a n astra l pίcture 
then wer·e the Cycladίc islands. So one can or 
rather must come ιο the conclusion that 
fron1 ιime immemorial, rnan was tryίng to 
solvc the mystery of thc world. Λs archaeo
logical discoveries in thc Cyclades have 
s hown, both arι and hencc civilizaιio n in 
those days where man centered. So we have 
to conclude together wiι l1 the sophist Prota
goras ιhat the submission of science to the 
needs of man had i ιs roots in those early days 
better than 5.000 yea rs ago. And ιο quoιe 
o ne of his sa)•ings «Πάντων γpημάτων 

μέτρον avθρωπος». ιη other words man is 
the fundamcntal base for everything, sta rt-

1 ing " 'it h art, scicnce and philosophy. The 
' peculia r thing about that thinking is that it 

has remai1.ed with the Grceks after all t hose 
millen iurηs. 

As professor Doumas sιopped for another 

I 
sip of coffee, Ι ventured a practical question. 

Tell me about the lnst itute of Archaeo-
1 log)' that has invited you, as I understand. 
repeaιed ly to the U nitcd States for your very 

Ι educaιional lectures. 

I 
T he lnstitute covers several chapteΓs of 

archacologicaJ intercsts. lt has more than 
3.000 ·members and is constantly active in 
organιzιng most interest ing lectures on 
archaeological subjects. Onc of its severaJ 
chapters speciali7.es in Aegean culture and 
this is the reason they ask mc to come and 
givc the latest data on the subject. 

They have centers all over America and it 
gives me pleasure whcnever possible to 
respond to ι /1ei r invitat ion and get ίη closer 

' contact with their \\'Ork . 

Ι am sure it gives evcrybody pleasure to 
have Professor Doumas comc to our shores 
and cnlighter1 us wi th such interest ing 
subject. 
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Hellenίc Profίles By Thomas Spelios 

PETER DIAMANDIS, 55, 
dynamic publishing executiνe has bought 
the CBS Magazine Division for the price of 
$400 million. The division consists of 12 very 
popular periodicals which cover spoήs, 

fashion, travel and a variety of other topics. 
Diamandis a former Navy officer and father 
of six was the. founder and publisher of 
"Setr• magazine, a popular ladies journal 
before he joined CBS a year ago. His mete
oric rise won him the award 'Άdverιising 
Man ofthe Year" and he became a Manhat
tan celebrity. Diamandis'father was a Greek 
immigrant. 

NICHOLAS NIKITAS, ιhe 
1986 Republican nominee for 1ieutenant go
vernor and a member of Reagan 's Advisory 
Counci1 on minorities, recently testified at a 
regional hearing in Newark, N.J. His speech 
was entitled 'The Constancy of Change" 
and it out1ined various reforms for the 
National Republicaη Party and its various 
state organizations. ί'likitas was very critic
al, and he reiterated that ethnics and other 
minorities are discriminated against and 
cannot advance to higher counci1s of his 
party. ln criticizing his own party he dis
played great sincercty and courage. 

ΚΑ TERIN Α SIT ARAS, 24, 
from Wilkes-Barre, Penn. , wi\1 bc a con
tcstant at the Miss America Pageant to be 
held in Atlantic City in September. The 
aspiring Grecian beauty dreams of an opera
tic career. At a recent ΑΗΕΡΑ meeting she 
gave a splendid rendition of "La Boheme" 
and captivated her audience. She is a 
graduate of the Boston Conservatory of 
Music and teaches music in her home town. 
The very ta lented Katerina is a fluent 
linguist in several languages including 
Greek, French and Spanish. She is the 
daughter of Rev. Ν icholas Sitaras. Her great 
idols are Maria Callas, Mozart and Puccini. 
Perhaps she is destined to follow in Ca\las' 
footsteps. lt all depends on the judges in 
Atlantic City. 

DENNIS KACOYANNIS, 
a member of the Virginia Bar Association 
has been listed in the "Who's Who in Amer
ican l~aw. He earned his law degree at De 
Paul University and later attended North
eastern University. He is employed by the 
U .S. Equal Employment Opportunity Com
mission. In 1986 he was selected as an 
outstanding 'Ύ oung Man of America" for 
his professional excellence and community 
service. He is active in many cultural and 
civic organizations including the Ahepa 
chapter at Ar1ington, V Α. 

GEORGE HARALAMPU, 
director of Engineering for New Eng1and 
Power Service, was honored recently with 

SEPTEMBER, 1987 

JAMES SCOFIELD, research 
coordinator for the St. Petersburg Times 
was presented with the Joseph Κ wapil 
Memorial Award recent1y for his outstand
ing work as a newspaperman. He is the first 
Hellene from F1orida to receive this prize. 
Scofield has been chief librarian at the paper 
for the past 22 years. He is an archon ofthe 
Greek Church and a νery active member of 
the Order of Ahepa. He was a chaήer secre
tary of the Publication 'Όrthodox Ob
server" which reports on all religious eνents 
and affairs. 

the 1987 Laurence Cleveland Award for his 
distinguished services to the community. Α 
natiνe born son of Greek immigrants he 
attended Tufts and Northeastern Univer
sity. His vast expertise enables him to head 
νarious task forces to proνide new sources of 
energy including a new system with 
Canada's Hydro-Quebec. Haralampu is 
listed in the Who's Who in Engineering and 
he and his family reside in Watertown where 
they are active in Taxiarchae Church and 
seνeral Hellenic culιural societies. 

MANUEL KYRIAKAKIS, 
was awarded an honorary doctor of 
Humane Letters by the Southeastern Mas
sachusetts Uniνersity for his dedicated ser
vices to the school and the community. He 
was a former member ofthe SMU's board of 
Trustees and was chairman during 1981-83. 
He is a graduate of Brown Uniνersity and 
receiνed his Jaw degree from Boston Univer
sity. He has deιήonstrated his commitment 
to the students and served on many commit
tees through the years. He is a practicing at
torney at Fall River. 

WILLIAM MARKOS, bu-
siness executive joined the prestigious in
·νestment fιrm of Smith Barney in 1960 after 

he graduated from Harvard Business 
School and worked his way up the corporate 
ladder to a senior position, νice president 
and manager of the Boston office. He 
decided not to retire, instead he estab1ished 
his own business. He founded Ipswich 
Management Corp. with 60 c1ients and 
about $18 million in assets. Α year later his 
assets totaled $26 million which is evidence 
of excel1ent management. Markos says that, 
"Many people are confused as to where they 
shou1d go, or who can they trust. " Someday 

RESTAURANT 
'Εξαιρετικιl έλληνικη 

κουζίνα σε τιμες 
άσυναγώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

ΕΛΗΝΙΚΗ ΜΠΑΦΟΡΙΚΗ HAIPIA 

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

Η fΕΦΥΡΑ 

ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Η ΠΑ/Ρ/Α ΠΟΥ ΜΠΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟ 
ΣΑΣ ΤΟ ΣΠΠΙΚΟ ΠΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΠΑΟΥ ΛΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΚΡΥΠΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚτΙΜΗΣΗ 

rΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Συσκευασία σε ξύλινα 
καi σιδερένια Containers 

27 



I pswich may become another giaπt like 
Smith Barney. 

' ~ 

CHARLIE CALLAS, Ησιιy- Ι 
wood comic aπd favorite televisioπ mimic 
has had a colorful career. He began his 
career as a drummer playing in niteclubs. Ι η 
1965, Callas followed Jerry Lewis on the 
Merv Griffiπ show. He performed with high 
pitched voice aπd weird facia l contortioπs. 
Lewis was captivated, sοοπ after Callas was 
cast in the film 'The Big Mouth!" He is a 
classic mimic and his rendition of "Ι Re
member lt Well" fr.om Gigi, where he imitat
ed Chevalier and Guingold has become a 
standard οπ the Jerry Lewis tclcthon. His 
other favorites a re George Jessel, Cary 

Grant, Boris Karloff and Leslie Howard. He 
also does Hamlet. Callas is a mimic for all 
seasons. 

TIDBJTS 
ALEXANDER L YRAS talented young 
soccer player, will go on a whirlwind tour of 
Europe and the Soviet Union playiπg wiιh 
the USASoccerteam .. . PAUI- TSONGAS, 
former senator from Massachusetts is sched
uled to receive the "Man-of-the-Year" 
award from the Alpha-Omega Society in 
Boston ... STEVEN Ρ ΑΡΡ AS has produced 
a new movie entitled 'Ή οι Shot" ... DORO
THY CONST ΑΝτJΝΕ is playing in the 
stage comedy "Never Τοο Late" in Las 

Manuja('!urers and 8uμρlier.~ ο( 
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Vegas .. . NICHOLAS COTSIDAS is the 
director of the prestigious Bosto n Athletic 
Club ... Ρ ARIS TSELIOS is starriπg in a 
new film, 'Ήigh Seasoπ" ... JANICE Ρ ΑΝ
Τ AZELOS was choseπ as a wiππer at the 
Sherwood Coπservatory of Μ usic duriπgan 
opera audition in Chicago ... SAM VLA
HOS appe.ared recently in the television 
series, "Police Stofy" ... ST ATHIS HA
VIARAS is the curator of the poetry col
lection at Harvard Uπiversity. He has receiv
ed many awards for his meritorious services 
over a twenιy year period ... ANDREW 
MOSKOS taleπted youπg impressario is a 
student and a disc jockey of "Street Beat" 
radio show which caters to a large audieπce 
in Chicago ... GEORGE KAROUSOS, a 
master chef was the guest lect urer receπtly at 
Johnson and Wa/es College ίπ Provideπce, 
R.l. The informative subject was Seafood! 
CHRISTOS COIOS , young Bostoπ 

architect has beeπ πamed a senior associate 
at CBT Ι Bertmaπ architectural corpora
tioπ ... SOPHIA MAGDALIN was chosen 
Queeπ of Love and Beauty at the 59th 
Aππual Festival Coronation recently in-St. 
Louis ... STEVEN APOSTOLOU is the art 
director for "Beauty" magaziπe in New 
York ... GUS YATRON the democratic 
congressmaπ from Peππsylvania will be a 
guest speaker at the Ahepa Convention in 
New Orleans ... JOHN CONSIDINE, the 
grandson of the legeπdary Alexander Pan
tages is appearing in a new moνie entitled, 
'Όpposing Force" ... t he Pantages Theater 
is a Hollywood Landma;k ση the street of 
stars ... THEODORE SARRIS has been 
named president of the Keystone Mortgage 
Corp. in Braintree, Mass .... ΤΟΜ APOS
POROS is the mayor ofPoughkeepsie, Ν.Υ. 
JOHN REXINE emineπt schόlar and pro
fessor of classics at Colgate University has 
just publislted a new book, "Α η Explorer of 
Realms of Art" which deals with the philo
sophical works of Constantine Caνarnos, a 
noted philologist who has taught in Amer
icaπ uπiversities for more thaπ 40 years .. . 
NICHOLAS KANARACUS has beeπ re
elected as presideπt of the Central Mass. 
Striders, aπ athletic orgaπizatioπ that spon
sors races throughout the state. He was 
iπstrumental in iπtroduciπg the Worcester 
Marathoπ race two years ago ... Helleπes ίπ 
Hollywood ... Απ iπcreasiπg πumber Greek 
Americans are becoming film producers. 
These iπclude Nick Vanoffwho has giveπ us 
ιhe hit comedy, 'The W orld Accordiπg to 
Me" starring Jackie Masoπ ... Louis George 
of Arista Studios, Constantine Conte .. . 
Charles Skouras ... Nicholas Daνatzes .. . 
John Lollos ... Lenny Melamadas ... Jona-
than Stathakis .. . Tulia Georgiadίs ... and 
.rulia Karras Daνis ... to meπtioπ oπly a few 
.... the roster keeps iπcreasiπg ... Hooray 
Hellenic Hollywood! 
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ΟΡΘΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓJΑ, ΤΟ ΑΓ ΑΛΜΑ 

Η ΤΑΝ άπολύτως όρθή ή άπόφαση τfjς · Ελληνικfjς Κυβερνήσεως νά ξαναστήση τό 6γαλμα τού μεγάλου φίλου τής 
Έλλάδος, τού Χάρρυ Τρούμαν, στήν άρχική του θέση. 'Εκεί 
πού έτοποθετήθη άπό τήν Α Η ΕΡΑ τό 1963, ε/ς ένδειξινα/ωνίας 
εύγvωμοσύνης καί θαυμασμού πρός τόν Πρόεδρο πού 
βοήθησε τήν · Ελλάδα νά σωθή άπό τόν κομμουνισμό μέ τό 
Δόγμα Τρούμαν καί νά άνασυγκροτηθή μέ τό σχέδιο 
Μάρσαλ - δπως έγινε καί μέ τήν Εύρώπη. Αύτό δέν τού τό 
συγχώρησαν ποτέ οί κομμουνιστές καΙ ol παντός είδους 
μαρξιστές καί άναρχικοf τούς δποίους τό 6γαλμα ένοχλεί, 
διότι θυμίζει τήν ήττα τους, τήν νίκη τών 'Ελλήνων πού πολέ
μησαν ήρωίκά γιά τήν έλευθερία, κατά τfjς τυραννίας πού θά 
έφερνε στήν χώρα ή ύποδούλωσή της ατό Παραπέτασμα. 
Καμμιά διαστροφή τfjς 'Ιστορίας εlναι δυνατόν νά άλλάξη 
τήν πραγματικότητα αύτήν. 

Ή Κυβέρνηση καθυστέρησε πολύ γιά νά λάβη τήν 
άπόφαση αύτή, άφού γιά πολλούς μήνες - καί μόλις δυό 
μέρες πρίν - προφασιζόταν ... άναρμοδιότητα. Τώρα, ή Κυ
βέρνηση έκρινε δτι ήταν καιρός νά άναλάβη τίς εύθύνες της, 
δτι δέν άνfjκε aτόν Δfjμο 'Αθηναίων ή άρμοδιότης, δπως 
Ισχυριζόταν, κοροϊδεύοντας τόν ·Ελληνικό λαό καί τήν Ό
μογένεια. 

· Η κυβερνητική άπόφαση προκάλεσε διαμαρτυρίες τών 
κομμουνιστών καί κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, δυ
σαρέστησε καί στελέχη τού ΠΑΣΟΚ, γιατί τό 6γαλμα ξανα
στήθηκε αΙφνιδιαστικά καί μάλιστα κατά τήν διάρκεια τfjς 
νύχτας. Εlναι, δμως, φυσικό νά εύχαριστήση ή άπόφαση καί 
άρκετούς "'Ελληνες καί πολύ περισσότερους δμογενείς τής 
'Αμερικής, οί όποίοι έπαιξαν κάποιο ρόλο στήν λήψη τής 
τελικής άποφάσεως. Θά ήταν 6λλωστε άφελές νά πιστέψωμε 
δτι ό Πρωθυπουργός ήθέλησε, άπλώς, νά εύχαριστήση τόν 
Πρόεδρο τfjς ΑΗΕΡΑ κ. Τζών Πλουμίδη, έν όψει τού συνε
δρίου τής όργανώσεως. Γι' αύτό καΙ δέν πείθει ή κυβερνη-

... (<ΦΙΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ>> Ο (<ΑΝΤΡΕΑΣ>> 

Σ Ε δηλώσεις του πρός τόν ιι 'Εθνικό Κήρυκαη Ν. 'Υόρκης, ό μέχρι καί τόν περασμένο μήνα πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ, 
άπαντών σέ έρώτημα «aν θά γίνη δυνατή» μιά έπίσκεψη τού 
κ. Παπανδρέου στήν Νέα ·Υόρκη μετά τήν επανατοποθέτη
ση τού άγάλματος Τρούμαν, δήλωσε: 

•Νομίζω νοί. Νομίζω ότι τώρα θό καθαρίσει ή ότμό
σφαιρα. Αύτό όποδεικνύει ότι δ δνθρωπος tκτελεί μιά 
προαμερικανική ότζέντο. Αύτό tyώ αΙσθάνομαι. ΚαΙ τό 
πιστεύω όκράδαντα. Νομίζω πώς πάντως tΙέ.ρασε ού
τές τίς Ιδέες όκόμα καf δν δημόσια τό όρνιότανε. Εlναι 
πολύ σοφές yιά μένα, τουλάχιστον δ τι μ · όφορδ προσω
πικά δτι εlναι (ό πρωθυπουργός) πολύ προ-αμερικανός 
καf προοδευτικός. Αύτές εlναι οΙ tντυπώσεις μου•. 

~Αν καί ε1ναι πάντοτε καλών προθέσεων 6νθρωπος, ό κ. 
Πλουμίδης δέν μπορούσε νά κόμη μεγαλύτερο κακό στόν κ. 
Παπανδρέου, άπό τό νά τόν χαρακτηρίση σάν ιιφιλοαμερι
κανόιι. ΠριLιτα-πρώτα, ό ίδιος ό κ. Πλουμίδης εΤχε έπιιφίνει 
δριμύτατα τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό πρίν μερικά χρόνια, 
καί στήν 'Αθήνα καί στήν 'Αμερική, γιά τήν άντιαμερικανική 
ρητορική του, τήν όποία εΙς μάτην τοϋ εΤχσν συστήσει νά πε
ριορίση ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκωβος, ol πέντε Έλληνοσμε-

SEPTEMBER, 1987 

τική διαβεβαίωση δτι: 

«·Η κυβέρνηση όποφάσισε, ϋστερα όπό μακρύ διά
λογο μέ τήν ·Ομογένεια, νά όναλάβει τήν εύθύνη αύτfίς 
τijς πολιτικijς όπόφασης, ή δποfα lχει σχέση πέρα όπό 
όλο τά δλλα καί μέ lνα συνολικό άιτημαιτijς · Ομοyενείας 
τών Η.ψΑ.». 

'Από πότε δμως δίνεται προσοχή ατά ιισυνολικά>ι αΙτή
ματα τής p Ομογενείας; Καί άπό πότε ύπολογίζεται ή 'Ομο
γένεια σqν παράγων ίκανός- όπως θά έπρεπε - νά έχη συμ
μετοχή, ή νά έπηρεάζη, έστω, τίς άποφάσεις όποιασδήποτε 
έλληνικής κυβερνήσεως καί Ιδίως τfjς σημερινής... Θά 
πρέπει νά μάς καταλογίζουν οί έν · Ελλάδι άδελφοί, πολύ 
όλίγη μνήμη. Ό δεινότερος ύβριστής τού Έλληνισμού τfjς 
·Αμερικής, ό ταξίαρχος, τότε, Μακέδος, έπεβραβεύθη ποικι
λοτρόπως γιά τήν πρωτοφανfί έπίθεσή του έναντί ον τfjς 'Εκ 
κλησίας μας, έναντίον τfjς ΑΗΕΡΑ, έναντίον τού λόμπυ πού 
μάχεται .στήν Ούάσιγκτων γιά τά δίκαια τι'jς Κύπρου καί τfjς 
·Ελλάδος, έναντί ον δλων τών δμογενών πού άγωνίζονται 
ύπέρ τών έθνικών θεμάτων τής γενετείρας. Ό κ. Μακέδος, 
έτοποθετήθη, μετά τήν άποκάλυψη των ίiβρεών του, σέ νευ
ραλγική θέση τού ύπουργείου 'Αμύνης καί άργότερα διωρί
σθη άρχηγός τής ΚΥΠ καί προήχθη κατ' έκλογήν σέ άντιπτέ
ραρχο, παραμερισθέντων 6λλων ίκανωτάτων άξιωματικών 
τfjς 'Αεροπορίας, άφού, ατό μεταξύ, ό Πρωθυπουργός έδή
λωσε έπισημότατα στήν Βουλή τών Έλλήνων, δτι ε7ναι ... 
«ύπερήφανος>ι γι' αύτόν. 

~Ας μ ή βαυκαλίζεται λοιπόν ό φίλος κ. Πλουμίδης, δ τι τού 
έκαμε κανένα ... ρουσφέτι ό κ. Παπανδρέου. ' Εκτός aν λη
σμόνησε ό Πρόεδρος τfjς ΑΗΕΡΑ τήν προηγούμενη συνάν
τησή του, τόν 'Ιανουάριο, μέ τόν κ. Παπανδρέου,μετάτήν 
όποία έπέστpεψε έξω φρενών άπό τήν 'Αθήνα διότι ή Κυ
βέρνηση έπεχείρησε νά τόν βγάλη ψεύτη, άκόμη καί γιά τήν 
διαβεβαίωση τού Πρωθυπουργού δτι θά έπανατοποθετείτο 

τό aγαλμα Τρούμαν .. . 

C onstantίne Ν. V agίonίs 
Α ttorney Α t Law 

· Announces the relocatίon 
of hίs offices to 
21 W est Street 
S uite 3009-1 Ο 

New York, Ν.Υ. 10006 

Tel. (212) 425-7330 
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ρ ικανοί βουλευτές κ.αί πολλοί 6λλοι όμογενειακ.οί παράγον
τες. ' Η δήλωση Πλουμίδη θ6 εlναι πολύ δυσάρεστη γιά τούς 
ύποστηρικ.τές τοϋ κ.. Παπανδρέου, άλλά θά εύχαριστήση 
τούς μή άριστερούς ψηφοφόρους, οί όποίοι πιστεύουν -
6κ.ουσον, άκουσον- δτι ό ιι'Αντρέας» εlναι fj πρόκτωρ τών 
'Αμερικανών, fj, τουλάχιστον, ιιπαfζει τό παιγνίδι τους». 

' Επειδή ή ·Ομογένεια πιστεύει δ τι ή 'Αμερική μόνο τό 
καλό τής ' Ελλάδος θέλει - κ.αί κάνει - ή τελευταία αύτή 
μομφή κατά τοϋ κ. . Παπανδρέου, θ6 ήταν γιά μάς μιά ίδιαι
τέρως .. . εύπρόσδεκ.τη πραγματικότης. Έκτός άν ό κ. Πλου
μίδης γνωρίζη κάτι περισσότερο 6πό μός. Καί . .. κτυπήσου
με κ.af μείς μ ιό μέρα τό κεφάλι μας διότι έίχαμε έπικρίνει τήν 
έξωτερική πολιτική τής ... φιλοαμερικ.ανικής σοσιαλιστικής 
Κυβερνήσεως... 'Όλα αύτά, τό πολύ σοβαρά καί πολύ 
6στεία, εlναι ένδεικτικά τής καλυπτούσης τόν έλληνικό 
χώρο, βαθυτότης συγχύσεως . . . 'Ότι δέν γνωρίζομε τί μός 
γίνεται! 

Restaurant- Cateήng- Lounge 

CATERING - LUNCHEONS • DINNERS 
For Bwiness or Priνate Parties from 30 to 200 Guests. 
For Weddings or Banquetsfrom 30 to 175 Guests. 

Γιά δλες τfς dτομικές καΙ συλλογικές 
κοινωνικές tκδηλώσεις σαι; στό Ν. Π:έpσεΟ 

Tel. (201) %89-5228, (211) .,_5531 
1200 NORTH AVE., ELIZABE111, N.J. 07202 

DΕτaοιτ GREEK Houa 
OVER 30 YEARS ΟΝ ΤΗΕ AIR 

RADIO ST ATION WNZK 690 ΑΜ 

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

ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΚΑΙ ΚΩΣτΛ ΚΑΡΑΚΩΣτΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΑΠΤΑΙΣΤΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΙrΗ ΑΓΓ ΛΙΚΗ Γ ΛΩΣΣΑ 

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

100.000 'Έλληνες. 

ΓΡΑ Ψ ΑΤΕ Η ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑ τΕ 

COST AS KARACOST AS 
200 RENAISSANCE SUΠE 511, DETROΠ, ΜΙ. 48243 

Phone: (313) 259-4010 
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ΠΕΡ/ ((ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ>>! 

ο Οπατος Πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ κ. τζών Πλουμίδης εύχαρίστησε τήν έλληνική Κυβέρνηση γιά τήν έπανατοπο
θέτηση τοϋ 6γάλματος Τροϋμαν, μέ τήν 6κόλουθη έπι
στολή : 

« · Εκτιμώ Ιδιαίτερα τήν πράξη της έλληνικης Κυβερνή
σεως. Κράτησε τόν λόyο της πρός τήν ΑΗΕΡΑ καί τήν • Ελ
ληνοαμερικανική κοινότητα. Θέλω νό εύχαριστήσω τόν 
πρωθυπουργό yιό τίς πρ001rόθειές του νό δεi δτι πραγ
ματοποιείται αύτό πού ύποσχέθηκε. ·Η πράξη αύτή πρό
κειται σlyουραΎό βελτιώσει τίς σχέσεις μεταξύ της Έλ
ληvοαμερικανικί'jς κοινότητος καί της • Ελλόδος. Γ ιό μιό 
όκόμη φορό θό «ξαναζωντανέψει» ό σεβασμός καΙ ό έν
θουσιασμός της 'Ελληvοαμερικανικijς κοινότητος yιό 
τήν κυβέρνηση (τήν έλληνική)». 

'Ο κ. Πλουμίδης κάνει λάθος. 'Η 'Ελληνοαμερικανική 
Κοινότης σέβεται μέν τήν Κυβέρνηση Παπανδρέου, όπως 
κάθε άλλη Κυβέρνηση προερχομένην άπό τόν 'Ελληνικό 
λαό, άλλά δένε Τ χε ποτέ ή ' Ομογένεια, σέ καμμιά στιγμή, crέν
θουσιασμό» γιό τήν Κυβέρνηση αύτή. Καί δέν χρειάζεται, 
νομίζομε, νό άπαριθμήσωμε τούς λόγους. 

ΕΡΓΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ 

ΓΙΑ δεύτερη φορά μέσα σέ πέντε μήνες, έξερρόγη στήν 'Α
θήνα βόμβα μέ στόχο λεωφορείο πού μετέφερε 'Αμερι

κανούς, ύπηρετοϋντας στήν βάση τοϋ • Ελληνικ.οϋ. Τήν 
πρώτη φορά, στίς 25 'Απριλίου, εΤχαν τραυματισθεί σοβαρό 
16 6τομα. Στήν έπίθεση τοϋ περασμένου μηνός, τραυματί
σθηκαν έλαφρό έννέα 'Αμερικανοί καί ό 'Έλλην όδηγός τοϋ 
λεωφορείου. Ή Κυβέρνηση, άποδοκιμάζουσα έντόνως τήv 
άνανδρη έπίθεση τών άγνώστων μέχρι τώρα τρομοκρατών, 
όρθά έπεσήμανε ότι οί τρομοκρατικές ένέργειες 6ποβλέ
πουν άποκλειστικ.ά στό νά βλάψουν τήν Δημοκρατία καί τήν 
κοινωνική καί πολιτική ζωή τής χώρας. Καί αύτό, πράγματι, 
κάνουν οΙ άναρχοκομμουνιστές στήν προσπάθειά τους νά 
ιrδιώξουν" άπό τήν 'Ελλάδα τίς ιιάμερικανικές δυνάμεις κα
τοχής". Αύτό άναφερόταν στήν προκήρυξη τής κομμουνι
στικής όργανώσεως ιι17 τού Νοέμβρη>», πού εΤχε βρεθεί μετά 
τήν πρώτη βομβιστική tπίθεση έναντίον λεωφορείου. Στήν 
ίδια προκήρυξη κατηγορείτο ή Κυβέρνηση Παπανδρέου γιά 
άθέτηση τών ύποσχέσεών της νά άποσύρη τήν ·Ελλάδα 6πό 
τό ΝΑ ΤΟ. Αύτό σημαίνει δτι ή πολιτική τώv τρομοκρατών σ' 
δ, τι άφορο τίς βάσεις καί τό ΝΑ ΤΟ, ταυτίζεται μέ τίς παλαιό
τερες διακηρύξεις τοϋ κυβερνώντος κόμματος, τό όποίο, 
εlναι προφανές, δτι τούς εΤχε δώσει έλπfδες κ.αί δτι τούς έχει 
6πογοητεύσει. Γι· αύτό καί τορπιλλίζουv τήν κοινωνική γα
λήνη καί τήν προσπάθεια τής Κυβερνήσεως νά προσελκ.ύση 
κεφάλαια καί τουρίστες άπό τήν 'Αμερική, καθώς tπιδιώ
κουν νά δημιουργήσουν τήν έντύπωση δτι ή χώρα τού 
Ξενίου Διός δέν εΤναι άσφαλής γιά τούς τουρfστες. Καί συνε
χίζουν οί τρομοκράτες τό άντεθνικό έργο τους χωρίς νό 
πετύχη μέχρι σήμερα ή 'Αστυνομία νά τούς συλλάβη, fj 
έστω, νά καταστήση .. . δυσκολώτερες τίς δραστηριότητές 
τους, ύ"στερα άπό τόσα χρόνια, τόσες δολοφονfες καί τόσες 
έκρήξεις βομβών ... 

"AMERICA, AMERICA"! 

ΕΝΑΣ Σοβιετικός tπιστήμων, μέλος μι6ς tπιστημονικι'jς 6-
ποατολής άλιευτικών tρευνών, ζήτησε πολιτικό 6συλο 

τόν περασμένο μήνα, δταv τό σκάφος στό όποίο ύπηρετοϋ
σε σταμάτησε στό Άμπερντήν, τής Πολιτείας Ούάσιγκτων, 
γιά άνεφοδιασμό σέ καύσιμα. Ό Dmitri Virogredoν, ζωολό
γος, ήλικίας 30 tτών, μπήκε σ· fνa έστιατόριο στήν πόλη 'Ο
λυμπία κρατώντας μιά άμερικανική σημαία, λέγοντας 'Ί loνe 
America". 016μερικανικές μεταναστευτικές 6ρχές έδωσαν 

"NEW YORK" 



τό ζητηθέν 6συλο aτόν Ρώσο πολίτη. 

Τήνίδισ μέρα, ατό Garden Grove τfjς Καλιφορνίας, τέσ
σερις Ρουμανίδες άκροβάτιδες τού Τσίρκου Ringling Bros ζή
τησαν καί αύτές 6συλο λέγοντας δ τι έπιθυμούν νά άρχίσουν 
καινούργια ζωή στήν 'Αμερική. Ή Dorina Μaχwell,μιά6λλη 
Ρουμανίδσ μεταφράστρια πού εΤχε έπίσης έγκαταλείψει πρό 
διετίας τό ίδιο τσίρκο καί τijς έδόθη 6συλο, δήλωσε δ τι δυό 
μέρες πρίν τήν εlχε πλησιάσει μιά άπό τίς τέσσερις συμπατρι
ώτισσές της. Καί οί τέσσερις δήλωσαν σέ συνέντευξη τύπου 
δ τι επιθυμούν νά άποκτήσουν τήν άμερικανική ύπηκοότητα, 
διότι εlναι άπογοητευμένες άπό τήν ζωή στήν πατρίδα 
τους ... 

Δέν εlναι ούτε ή πρώτη, ούτε ή τελευταία περίπτωση άν
θρώπων πού δραπετεύουν άπό τόν «ύπαρκτό» σοσιαλισμό, 
διαλέγοντας τήν «Μητρόπολη» τοu «ίμπεριαλισμού». Άλλά 
σημειώναμε τίς δυό πρόσφατες αύτές περιπτώσεις, διότι 
συμπίπτουν μέ τόν έορτασμό τών 200 χρόνων το Ο άμερικα
νικοu Συντάγματος. Tou καταστατικοu χάρτη τfjς νέας πα
τρίδας μας. Tfjς πατρίδας έκατομμυρίων άνθρώπων άπό δλο 
τόν κόσμο, άπό τόν έλεύθερο καί τόν σκλαβωμένο, πού έρ
χονται διακινδυνεύοντας συχνά άκόμη καί τήν ζωή τους, γιά 
νά εξασφαλίσουν aτόν έαυτό τους καί στά παιδιά τους μιά 
καλύτερη, άξιοπρεπή καί έλεύθερη ζωή. 'Η άναφορά τών πε
ριπτώσεων αύτών άποτελεί τόν καλύτερο τρόπο πανηγυρι
σμού, αύτόν τόν μfjνα, τών 200 έτών τού άμερικανικοϋ Συν
τάγματος. 

ΟΙ ΜΥΣΠΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ο 
Ι ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ατό Κογκρέσσο έξανάγκασαν τόν Πρόε
δρο Ρijγκαν στήν καθιέρωση νέων διαδικασιών γιά τήν 

έγκαιρη ένημέρωση τού Κογκρέσσου σχετικά μέ 
μελλοντικές μυστικές έπιχειpήσεις. ~Ετσι, στίς περισσότερες 
περιπτώσεις, ή ένημέρωσrj θά γίνεται έντός 48 ώρών. Καί γιά 
νά άποφευχθούν έπαναλήψεις τijς ύπό άνάκριση ύποθέσε
ως, τό Κογκρέσσο καί δλα τά μέλη το Ο 'Εθνικού Συμβουλίου 
'Ασφαλείας θά πρέπει νά λαμβάνουν γνώση yραnτώς δλων 
τών μυστικών έπιχειpήσεων. 'Επί πλέον, δλοι αύτοί, πρέπει 

νά πληροφορούνται 6ν στίς μυστικές έπιχειρήσεις έχουν 
άνάμiξη Ιδιώτες καί ξένες χώρες. 

Οί νέοι αύτοί κανονισμοί, δπως έγράφη aτόν άμερικα
νικό τύπο, άποβλέπουν στήν έπίλυση τοϋ πιό άκανθώδους 
προβλήματος πού άντιμετωπίζει μιά Δημοκρατία: Πώς νά 
συμ(J>ιλιωθfί ή άνάγκη γιά μυστικότητα σέ ώρισμένες έπιχει
ρήσεις, μέ τό δικαiωμα τοϋ λαοϋ νά γvωρίζη τίς δραστη
ριότητες τής Κυβερνήσεώς του. 

Τό πρόβλημα, εlναι, βέβαια, σοβαρό. Καί γίνεται σοβα
ρότερο τώρα, καθώς ή 'Εκτελεστική 'Εξουσία άnογυμνώ
νεται άπό άρμοδιότητες πού τijς άνήκουν άπό τό Σύνταγμα 
καί πού εlναι άπολύτως άπαρσίτητες γιά τήν διακυβέρνηση 
τής χώρας. Γίνεται σοβαρότερο τό δλο πρόβλημα δ ταν ή νο
μοθετική λειτουργία όξιώνει νά διαμορφώνη έκείνη τήν έξω
τερική πολιτική τfjς χώρας καί δταν δέν άναγνωρίζη aτόν 
έκάστοτε Πρόεδρο τό δικαίωμα πολυπλόκων καί λεπτών 
κρυφών διπλωματικών πρωτοβουλιών καί χειρισμών πού 
ένδέχεται, σέ ώρισμένες περιπτώσεις, νά συνδυάζωνται μέ 
μυστικές έπιχειρήσεις ύψίστης σπουδαιότητος γιά τό. Εθνος, 
δπως ήταν ή ύπό άνάκριση περίπτωση τοϋ lran/ Contras. 

Καί βεβαίως έχομε Κράτος Νόμου στήν 'Αμερική καί 
βεβαίως εlναι έπιβεβλημένη ή ένημέρωση τού Κογκρέσσου, 
καί βεβαίως έχομε άνοικτή Κοινωνία - αύτά ξεχωρίζουν τό 
πολίτευμά μας άπό έκείνο τού μεγάλου έχθρού τής έλευ
θερίας καί τijς Δημοκρατίας- τοu Κομμουνισμού. Τό πάθος 
δμως αύτό τfjς Δημοκρατίας πρέπει νά έχη κάποια δρια. Διότι 
ή κατάχρησή του γίνεται έπιζήμιος μαζοχισμός πού έξυπη
ρετεί τόν ένεδρεύοντα έχθρό. Αύτό άκριβώς γίνεται μέ τούς 
νέους κανονισμούς aτούς όποίους έξηναγκάσθη ό Πρόε-
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δρος. Καί αύτό θά συμβfί μέ τήν νομοθεσία πού άσφαλώς 
θά όκολουθήση, γιά νά δεθfί ό Πρόεδρος χειροπόδαρα στίς 
αύθαίρετες καί συχνά άνόητες εύαισθησίες καί όδικαιολό
γητους φόβους πολλών μελών το Ο Κογκρέσσου, κυρίως Δη
μοκρατικών. 

Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΥ 

ΥΠΑΡΧΕΙ μεγάλη ύποκρισία ατό Κογκρέσσο σχ~τικά μέ τήν 
μυστικότητα. Α ύτό άπεδείχθη περιτράνως κατά τήν διάρ

κεια τών άκροάσεων τού περασμένου μηνός, οί δποίες, 
σημειωθήτω, έληξαν μέ .. . μυστικές συνεδριάσεις! I! ' Εκτι
μούμε τό γνήσιο ενδιαφέρον τών μελών τών ' Επιτροπών γιά 
τήν κανονική λειτουργία τών θεσμών καί τήν έπιβολή τών 
νόμων, aλλ . ώρισμένοι βουλευτές καί γερουσιαστές, μεταξύ 
τών όποίων καί ό ήμέτερος κ. Πώλ Σαρμπάνης, έπεδόθησαν 
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σέ ρητορικές ; διακηρύξεις γιά τήν άνάγκη ένημερώσεως 
τών Νομοθετικών Σωμάτων σέ περιπτώσεις μυστικών έπι
χειρήσεων, μέ τό έπιχείρημα δτι ό Λαός δικαιούται νά γνω
ρίζη τί κάνει ή Κυβέρνησή του! Άλλά τήν τρίτη κι· δλας 
ή μέρα τίjς άνακρίσεως τού άντισυνταγματάρχου Νόρθ, ή · Ε
πιτροπή άπεχώρησε σέ . .. μυστική συνεδρfοση. Π έλέχθη α' 
αuτήν, δέν τό γνωρίζει ό Λαός. Δέν μάς τό εΤπαν. Βεβαίως, οί 
μυστικές συνεδριάσεις τών ·Επιτροπών τού Κογιφέσσου 
προβλέπονται όπά κάποιον νόμο ή κανονισμό. 'Αλλά aτόν 
κ. Σαρμπάνη (δ όποίος ύπήρξε πάντοτε όδυσώπητος μέ τίς 
έρωτήσεις του πρός τούς ύποβληθέντας σέ μαρτυρική έξέ
ταση τιμημένους άξιωματικούς Νόρθ καί Ποϊντέξτερ), καί ό 
έκ Χαβάης σπουδαιοφανής πρόεδρος τής Γερουσιαστικής 
'Επιτροπής κ. 'fουνέϊ, πώς τούς έπιτρέπει ή εuαισθησία καί ή 
δημοκρατικότητά τους νά γνωρίζουν πράγματα πού δέν τά 
γνωρίζουμε έμείς, ό φτωχός λαουτζίκος; Πώς δέχονται νά 
συζητούν κρυφά καί νά μή aποκαλύπτουν aτόν λαό τίς 
μυστικές συζητήσεις τους; 'Επειδή εlναι aντιπρόσωποί μας; 
'Αλλά ύπάρχει καλύτερος καί άρμοδιότερος aντιπρόσωπος 
όπά τόν έκάστοτε Πρόεδρο, ό όποίος έκλέγεται όπά τήν 
πλειονοψηφία όλοκλήρου τού λαού - δλόκληρης τής 
tπικράτειας; Εlδικώτερα, μάλιστα, γιά τόν κ. Ρήγκαν, χρειά
ζεται νά ύπενθυμίση κανείς ατά μέλη τών δύο tπιτροπών, δ τι 
κέρδισε 49 όπό τίς 50 Πολιτείες τής Κοινοπολιτείας (έναντι 
μιάς τού Δημοκρατικού κ. Μονταίηλ) μέ μιά πρωτοφανή 
πλειονοψηφία στήν Ιστορία τών ΗΠΑ. ·Επίσης, δ τι εlναι ό κ. 
Ρήγκαν ό δημοφιλέστερος Πρόεδρος τής τελευταίας 50ετίας. 
Γιατί οί λίγες χιλιάδες ψήφοι μέ τίς δποίες έξελέγη σέ κάποια 
γειτονιά, ή σέ μιά Πολιτεία τό κάθε μέλος τών δύο έπιτρο
πών, τούς δίνουν μεγαλύτερη άξία ιίJστε νά διεκδικούν 
tκείνοι κατ ' aποκλειστικότητα τό δικαίωμα έκπροσωπή
σεως τού λαού; Τόν λαό τόν έκπροσωπεί καλύτερα ό Πρόε
δρος, τού δποίου τό πρόγραμμα έγκρίνεται μέ τήν λαϊκή 
ψήφο. Καί ό Πρόεδρος δικαιούται νά διατάσση μυσηκές 
έπιχειρήσεις καί νά ένημερώνη τό Κογκρέσσο - όχι σάν ύπό
λογος όλλ · ώς ύπεύθυνος Κυβερνήτης, σύμφωνα μέ τίς συν
ταγματικές πρόνοιες καί τήν λαϊκή tντολή, ή όποία, 
σύμφωνα μέ τίς όρχές τού Συνταγματικού καί τού Δημοσίου 
Δικαίου εlναι Ισχυροτέρα τής άπλίjς πλειοψηφίας τών νομο
θετικών Σωμάτων . .. 

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙΚΟΣ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Κυβέρνηση όνεκοίνωσε τόν περασμένο μήνα δτι δέν θά έπιτρέψη τήν χρησιμοποίηση τών ε/ς τό έδα
φός της όμερικανικών βάσεων γιά τήν παροχή βοηθείας στίς 
άμερικανικές ναυτικές μονάδες aτόν Περσικό Κόλπο. ·Ο tκ
πρόσωπος τής Κυβερνήσεως δήλωσε δτι ή συμφωνία τού 
1983 γιά τήν λειτουργία τών βάσεων δέν προβλέπει χρήση 
γιά τέτοιου είδους δραστηριότητες. ιιΚαμμιά όπά τίς δρα
'στηριότητες πού έχουν έγκριθεί μέ αuτή τήν συμφωνία έπι
τρέπει τήν χρήση γιά ένέργειες στρεφόμενες έναντί ον τρίτων 
χωρών", εlπε ό έκπρόσωπος. 

32 

Ε7ναι προφανές δτι ή έλληνική Κυβέρνηση δέν έχει κατα-
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λάβει τούς λόγους πού έπέβαλαν τήν παρουσία τού άμερι
κανικού στόλου aτόν Περσικό - ή, πού εlναι καί τό πιθανώ
τερο - δέν θέλει νά καταλάβη. ·Η 'Αμερική δέν στρέφεται 
ένοντίον κομμιδς χώρας aτόν Περσικό. Τήν έλεύθερη ναυσι
πλοίΌ καί τήν έλεύθερη διακίνηση τών πετρελαιοειδών προ
στατεύει μέ τήν παρουσία τού στόλου της. Γιά νά κινούνται 
έλεύθερα κοί τά t.λληνικά σκάφη καί νά μή γίνωνται κάθε 
τόσο στόχος tπιθέσεων άπό τούς έμπολέμους. Καί γιά νά 
έχουν καί οί 'Έλληνες- δπως καί οί ύπόλοιποι Εuρωπαίοι καί 
οί 'Ιάπωνες - τό πετρέλαιο τού Περσικού πού χρειάζονται 
πολύ περισσότερο όπό τήν 'Αμερική. Μόνο τό 5% τού πε
τρελαίου πού εΙσάγει ή 'Αμερική προέρχεται άπό χώρες τού 
ΠερσικοίJ, ένώ τής ·Ελλάδος καί τών άλλων Εύρωπαίων τά 
ποσοστά εΤναι τετραπλάσια, ι'j πενταπλάσια, παρά τίς 
εΙσαγωγές τους όπά τήν χώρα τού ιιόδελφού» Καντάφι καί τίς 
χώρες τοίJ αύπαρκτού" σοσιαλισμοίJ. 'Αντί, λοιπόν, νά συμ
μετάσχουν μέ δικά τους πολεμικά οΙ Ειlρωπαίοι, ή τουλάχι
στον νά βοηθήσουν τήν 'Αμερική γιά νά συνεχίση νά προ
στατεύη καί τά δικά τους συμφέροντα, μέ τήν ζωή τών 

παιδιών της καί τά δολλάρια τών φορολογουμένων πολιτών 
της, έκαναν tπί πολύ τό κορόϊδο, aφήνοντάς την νά βγάλη 
έκείνη . .. τό φίδι άπό τήν τρύπα ... Τώρα φαίνεται δτι όρχί
ζουν νά συναισθάνωνται καί τίς Ιδικές τους ύποχρεώσεις. 
Κάλλιο όργά παρά ποτέ ... 

,.. -- -, 
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e Ο Δουκάκης στό Νιοϋ Τζέρσεϋ 

Ό κ. Δουκάκης εύχαρίστησε Ιδιαιτέρως τόν 
Ιδιοκτήτη τοϋ Pines Manor κ. Κώστα Λεον
ταράκη γιά τήν διάθεση τήι; τεράστιας αίθοu
σαι; τοϋ Κέντρου στήν όποfα χωροϋv 2.ό00 
ό.τομα, καθώς καi μιiiς ιLU.ης, μικρότερης, γιά 
τfς δυό δεξιώσεις πρός τιμήν τοϋ ύποψηφfου 
γιά τήν Προεδρία. Kai φωτογραφήθηκαν μαζί 

άπό τόν Δημήτρη Κεσογλfδη. 

Μετά τήν Νέα 'Υόρκη, ή σειράτοί>Νιοίι 
Τζέρσεϋ. Καί δ έκεί Έλληνισμός tδωσε 
τόν περασμένο μήνα τό μεγάλο του 
«παρών» στόν πανομογενειακό συναγερμό 
πρός υποστήριξη του έκζητοuντος τό χρί
σμα τοϋ υποψηφίου Προέδρου του Δημο
κρατικοί> Κόμματος, Κυβερνήτη τής Μασ
σαχουσέττης κ. Μιχ. Δουκάκη. 

Τό παρών δόθηκε σέ δυό συγκεντρώσεις 
μέ συμμετοχή άνω των 1.000 άτόμων, στό 
Pines Manor, στό Edison, τό όποίο παρε
χώρησε δωρεάν yιά τόν σκοπό δ γνωστός 
έπιχειρηματίας κ. Κώστας Λεονταράκης. 

Στήν μιά δεξίωση προσήλθαν δσοι προ
σέφεραν 500 δολλ. γιά τήν προεκλογική 
έκστpατεία τοϋ κ. Δουκάκη, ένω στήνάλλη 
δεξίωση ή ε{σφορά ήταν 5Ο δολλ. Πάνω 
άπό 100,000 δολλ. συγκεντρώθηκαν στίς 
δυό αtιτές έκδηλώσεις, πράγμα πού Ικα
νοποίησε {διαίτερα τούς όρyανωτές, πού 
άπέδειξαν tτσι δτι δ. Ελληνισμός του Νιοu 
Τζέρσευ δχι μόνο δέν υστερεi σέ προσφο
ρές γιά έθνικούς σκοπούς καί πατριωτικές 
έκδηλώσεις, άλλά ε{ναι σέ θέση νά 
προσφέρη περισσότερα άν ί>πολογισθή 
συγκριτικά δ άριθμός των δμογενων στίς 
δυό Πολιτείες. 

· Ο κ. Δουκάκης συνάντησε στό Pines 

SEPTEMBER, 1987 

"Αλλη μιά άvαμνηστική φωτογραφία τοu Κυβερνήτη μέ όμογεvείς τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ. Μετα(,ύ 
ό.λλων διαιφίνονται, ή κ. "Οvνα Σπυριδέλλη, άριστερά, δ πρόεδρος τής Κυτiριακής Όμοσποv
δfαι; κ. Κλαfη Κωνσταντίνου, ό πρόεδρος του Pan Gregorian κ. Γιώργος Μαvωλιός, ό άvτιπρό
εδροι; τήι; ΚΙJΠριακής Όμοσπονδfας κ. 'Ανδρέας Κομοδρόμος, ό ταμίας του Pan Grego
rian κ. τζώv Κάλλας, ό πρόεδρος τής Καρπαθιακής ·Ομοσπονδίας κ. Γιάννης Σακελλάρης κ.ό.. 

Manor μεταξύ των όμοyενων πού τόν πε
ρίμεναν, τόν πιό θερμό υποστηρικτή του, 
τήν μητέρα του, ή όποία έκλήθη στό βfjμα 
καί άπηύθυνε χαιρετισμό σέ θαυμάσια 
έλληνικά. ~Ολοι χειροκρότησαν μέ ένθου

σιασμό καί συγκίνηση τήν μετανάστρια 
μητέρα καί τόν Κυβερνήτη γιό της, πού 
έπιδιώκει τό άνώτατο άξίωμα τής χώρας. 

Ό ύποψήφιος φαινόταν νά άπολαμ
βάνη τήν αύθόρμητη καί ε{λικρινfj ύπο
στήριξη καί δέν παρέλειψε νά χορέψη Κα
λαματιανό μέ τήν μητέρα του καί άλλους ό-

(Athens lnternational - D. Kessoglides) 

μοyενείς, στούς δποίους ό ύποψήφιος εδω
σε τήv ύπόσχεση δτι ό χορός θά έπαvαλη-· 
φθfj τήν 25η Μαρτίου 1989 στόν Λευκό σι
κο - άν δ λα πάνε καλά .. . 

Μεταξύ των προσελθόvτωv στήν συγ
κέντρωση ήταν ό κ. Τάσος Μάνεσης, έκ 
των όργανωτων τfjς μεγάλης συγκεντρώ
σεως στό Crystal Palace, δ όποίος μέ 
ίiλλους δμοyεvείς όρyανώνει στό Prospect 
Hall, στό Brooklyn, μιά παρόμοια συγκέν
τρωση γιά τόv κ. Δουκάκη, στίς 14 Σεπτεμ-
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Άπό dριστcρά, ό κ. Ντάνης, βοηθός τοϋ κ. Δουκάκη, ό κ. ΝΛρiση 
Μαυρομά;ης. ήγέτης τοϋ Δημοκρατικοϋ Κόμματος στό Κουήνς, ό κ. 
Γ. Μανωλιός. ό Κυβερνήτης καί ό πρόεδρος τής Πανηπειρωτικής · 0-

Άπό άριστι;ρά . ό κ. Παϋλος Κοτρότσιος τοϋ υ.ληvικοϋ ραδιοσταθμοί! 
Φιλαδcλφείας, ό κ. Δουκάκης. ό έπιχειρηματίας κ. Τζώv Τόπακας 
dπό τήv Φιλαδέλφcια καί άλλοι όμογcνείς. Σ τήν μεσαία φωτογραφία ό 
Κυβr.ρvήτης μέ τόν κ. καί ηίν κ. Εύριπίδη Κόντου. Δεξιά: Ό δικη-

βρίοu. 

Πρόεδρος τής 'Επ ιτροπής που ωργά
vωσε τίς δυό πετυχημένες έκδηλώσεις στό 
Νιοί> Τζέρσεϋ ήταν ό έπ ιχι::φηματίας κ. 
Μάνι Λογοθέτης καί μέλη ο! κ.κ. Κλαίη 
Κωνσταντίνου, πρόεδρος τής Κυπριακής 
'Ομοσπονδίας ·Αμερικής, Γιώργος Μανω
λ ι ι'ις, πρόιο:δρος τοu Pan G regorian, ό κ. 
Τζών Κάλλας, ταμίας τής ίδιας έται
ρίας, · Ανδρέας Κομοδρόμος , "Ονα 
Σπυριδέλλη, Τζών Κούρτης, γραμματεύς 
τοϋ Pan Gregorian, Σάμ Μάθιους, Γιάννης 
Καπι::λλάρης , Δέσποινα · Αξιωτάκη , 
· Αλεξ. ·Αλεξανδρής, άξιωματοuχος τοϋ 
Pan Gregorian, Εύριπίδης Κόντος, Δρ. 
Τζών Χριστούδιας, Βαrι. Βασταρδή ς, Πή
τερ Μανωλάκης καί · Εμμ. Κασσιώτης. 

μοσποvδίας κ. Βασίλης Μικέλης. Στήν μεσαία φωτογραφία, ό κ. 
Δουκάκης μέ τόν έπιχειρηματία κ. Δημήτριο Σάκκα. Δεξιά, ό κ. Δου
κάκης μέ τόν έπιχειρηματία κ. Ν. Μάστακα καί τόν κ. Μικέλη. 

(Aιhens Inιernational- D. Kessoglides) 

γόρος κ. Τζών Άνθόλης. ό κ. Δουκάκης, ό κ. Γ. Μανωλιός, ό Πολι
τειακός Γερουσιαστής τζών Ροϋσσο, ό κ. Σάμ ΜάΟιους, ό κ. Μ. Λο
γοθέτης, πρόεδρος τής όργανωτικής 'Επιτροπής, ό έπιχειρηματίας 

κ. Κώστας Βέτσας κ.ά. 
(Aιhens International - D. Kessoglides) 

Στοιχειοθεσία γιά βιβλία, 

κάθε έίδους Εkδοση. 

(212) 921-0086 

·Ο ά ιιτιπρόιδρο.:; τής Πανηπcιρωτικής ·Ομοσπονδίας κ. Δημήτρης Τσούμπανος,πού ήλθε εiδικά 
άπό τή v Βοστώιιη γιά τήv tκδήλωση. σέρνει τόν χορό. Άκολουθοuν ή κ. Δουκάκη, ό Κυβερ

νήτης rι;ς Μασσαχουσf.rτης καί ό βοηθός του Π. Ντάνης. 
(Athens lnternatίonal - D. Kessoglides) 
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ΣΤΗΝ ΒΕΝΕΖΟ ΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΉ 

Οί έπιτυχίες των άδελφων Ντούζογλου 
ΠΛΟ ΥΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΣ 

Οί τpr.ίς tπιζώvτcς άδr.λφοί Ντοι)ζογλου. Άπό άριστr.ρά: Δ ιογί; 1ιης. 'Αριστείδης καί Γιάι'Vης. μf: 
τόv dνι:ψιό τους Θr.όδωρο. yιό τοιί άποβιdJσuΙ•τος Σπύρου. 

-Είναι άδύνατο νά μή καταναλώσετε 
κάποιο προi:όν τών άδr.λφwν Ντούζοyλοu 
δταν έπισκεφθήτε τό Καράκας, τήν ιδραi.α 
πρωτεύουσα ηϊς Βενεζουέλας . Στό 
ξενοδοχείο, σπίτι J'ί στό έστιατόριο ΠOtJ tJά 
φaτε, θά χρησιμοποιήσετε πι πέρι, άλάτι η 
ζάχαρη μάρκας INDIAN τοϋ κ. Διογένη 
Ντούζογλου. "Αν συμβή τό εστιατόριο 
αι'Jτό νά προσφέρη προϊόντα ιiλλης βιομη
χανίας, τό πιθανι.ί>τι:ρο εΙναι δτι οί χαρτο
πετσέτες θά είναι μάρκας LIRIO, προϊόν 
τή ς χαρτο βιομηχα νί α ς Pap e le r a 
Guaicaipuro τοiι κ. Γιάννη Ντούζοyλου. 
' Αλλά ιiν καί αύτό δέν σημβή, εΙ ναι δύσκο
λο νά φύγετε χωρ ίς νά δοκιμάσετε τό τυρί 
μάρκας Lacta, τής βιομηχανίας πούϊδρυσε 
ό άποβιώσας πρό όκταμήνου Σπϋρος Ντού
ζογλου. Καί στίς περιπλανήσεις σας μέσα 
στήν άπέραντη μοντέρνα πρωτεύουσα , πού 
περιστοιχίζεται άπό ψη λά όρη , εlναι άδύ
νατο νά μή πεrάσετε άπό κάποιο μεγάλο 
δημόσιο εργο κατασκευασμένο άπό τήν 
έpyολαβική έταιρία πού 'ίδρυσε δ Ιδ ιαί
τερα γνωστός στήν 'Ομογένεια τής μητρο
πολιτικής Νέας 'Υόρκης, πολιτικός μη-
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χανικός 'Αριστείδης Ντούζογλου. 

Π ναι πολύ φυσικό, οί παραπάνω i:πιχει
ρηματικές δραστηριότητες νά εχουν κάμει 
τό δνομα Ντούζογλου ίδιαίτερα γνωστό 
σηjν Βr.νεζnιιF.λα , δπου ζοϋν καί προnδεύ
ουν περί τοiις 4.000 'Έλληνες. Άλλά οί 
άδελφοί Ντούζογλου είναι πολύ γνωστοί 
στό Καράκας καί γιά τήν πατριωτική, φ ι
λανΟρωπική καί κοινωνική τους δραστη
ριότητα, ποι'> προβάλλει τήν έλληνική κλη
ρονομιά καί τό /;λληνικό πνεϋμα σέ μιά 
χώρα Ι 8 έκατομμυρίων άνθρώπων. τόσο 
μακρυά άπό τήν 'Ελλάδα ... 'Υπενθυμίζει 
ή περίπτωσή τους τήν εργατικότητα καί τό 
έπιχειρηματικό δαιμόνιο τής φυλής , τήν 
ί:φr.ση γ ιά δημιουργία καί πρόοδο. Καί μιά 
μακρά παράδοση σομβολής τών ξενητε
μένων σέ δραστηριότητες καί σκοπούς πού 
δίνουν ξεχωριστό νόημα στήν επιτυχία. 

Τά έπιτεύγματα τών τεσσάρων άδελφών 
θά έκτιμηΟοϋν περισσότερο άπό τήν ίιπεν
θύμιση τοϋ γεγονότος δτι εφθασαν στήν 
Βενεζουέλα άδέκαροι πρόσφυγες άπό τήν 
Κωνστάντζα τής Ρουμανίας. Ό πατέρας 

τους εΙ χε έξαγωγική εταιρία κρασιών άλλά 

ι ή ύποδούλωσ η τής ιiλλοτε πλούσιας αύτής 
χώρας στήν Ρωσία καί ή κολλεκτιβοποί
ηση τής οlκονομίας f.πεισε πολ(ι γρήγορα 

τούς aδελφο(ις δτι ή φυγή aντιπροσώπευε 
τήν μοναδική λύση . 

Πρώτος άνεχώρησε ό μικρότερος στήν 
ήλικία, ό 'Αριστείδης, ό όποίος μέ εύγνω
μοσίινη θυμaται τήν φιλοξενία πού βρήκε 
στήν 'Ελλάδα, τό 1947. Άπό έκεί , πήγε 
στήν 'Ιταλία γιά μεταπωχιακές σπουδές 

σάν πολιτικός μηχανικός, aλλά μετά δύο 
χρόνια τοϋ τελείωσαν τά χρήματα. ΤόΠε

ροϋ ήταν ή πρώτη χώρα πού εδινε έκείνη 
τήν έποχή μεταπτιιχιακές βίζες μέ πληρω

μένο ε!σιτήρω μεταβάσεως έκεί καί ό 'Α
ριστείδης βρέθηκε σύντομα στή ν Λίμα γιά 
νά aσκήση τό Ι:πάγγελμα τσϋ πολιτικοί> 
μηχανικοί>. 

Πρίν καλά-καλά συμπληρώση χρόνο, 
άνοίχθηκαν νέοι όρίζοντες γ ιά τόν aνή
συχο · Αριστr.ίδη . Φίλος του πολιτικός μη
χανικός πο\ι clχc έγκατασταθεί στό Καρά
κας , ό Παν. Τραυλός . τοϋ εγραψε δτι ο ί ευ
καιρίες ήταν καλύτερες στήν Βενεζουέλα. 
Καί τό 1950 ό 'Αριστείδης βρέΟηκε στό 
Καράκας. Ή πρωτεύουσα είχε τότε πλη 
θυσμό 600.000 - σήμερα είναι γύρω στά 
πέντε έκατομμίιρ ια , άπό τά 18 τοϋ πληθο-

Άπό άριστr.ρά, ή κ. Κυριακή Ντούζογλου, σύ
ζrιγος τοϋ άποβιώσαντος Σπύρου, ή κ. Γκλό
ρια Ντούζοyλου, σύζυγος τοϋ 'Αριστείδη, ή 
κ. Ά νvα Ντοι!ζογλου. σύζυγος τοϋ Διογένη 
καί ή κ. Σοφία Ντούζογλου, σύζυγος τοϋ 

Γιάννη. 
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Ό κ. Γιάννης Ντούζογλου ό νεώτερος μπροστά σέ μιά μεγάλη μηχανή τής χαρτοποιίας τοίJ 
πατέρα του. Δεξιά: Μιά Ιiποψη τού έργοστασίου δπου γίνεται ή τcλική έπεξεργασία καί σr;

σκευασία τών προϊόντων. 

σμοϋ τfjς χώρας. Γιά νά καταλάβη κανείς 
τήν άνάπτυξη τής Βενεζουέλας, πού ή εκτα
σή της εΙναι ϊση μέ τήν συνολική εκταση 
τfjς Γερμανίας, τής Γαλλίας καί τfjς 
'Ιταλίας, πρέπει νά λάβη ύπ' όψιν δτι τό 
1950, ό πληθυσμός της δέν ξεπερνοϋσε 
τά ... πέντε εκατομμύρια. Πρόκειται γιά 
εναν καταπληκτικό ρυθμό άναπτύξεως, πού 
εδωσε τήν εύκαιρία σέ πολλούς ξένους με

.τανάστες άπό τήν Εύρώπη καί τίς γειτονι
κές χώρες, vά δημιουργήσουν περιουσίες. 
Μέσα σ · αύτό τό πυρετώδες κλίμα δη

μιουργίας πάλαιψαν άπό τό μηδέν οί άδελ
φοί Ντούζογλου, χωρίς κεφάλαια, χωρίς 
γνωριμίες στήν άρχή καί χωρίς πολιτικά 
μέσα , γιά νά κάμουν τό μεγάλο τους ξεκί
νημα. Ό 'Αριστείδης άνοιξε τόν δρόμο 
στόν Διογένη, ό όποίος εφθασε στό Κα
ράκας τό 1951, στόν Σπϋρο, τό 1952 καί 
στόν Γιάννη, τό 1953. 
"Ανοιξαν Πρώτα, ολοι μαζί, ί::να παντο

πωλείο καί ή έπιτυχία τούς επεισε δτι ε
πρεπε νά άρχίσουv δικές τους είσαγωγές. 
Συνέστησαν τήν εταιρία Importation Ame
ricana, τής όποίας ό τζίρος μετά δυό χρό
νια, ξεπέρασε τά I Ο εκατομμύρια δολλάρια. 
Ταυτοχρόνως, ό 'Αριστείδης ίδρυσε τήν 

έταιρία Bimar International ή όποία όνε
λάμβανε τήν κατασκευή μεγάλων κρατι
κών εργων, κυρίως νοσοκομείων καί άλ-

. λων δημοσίων κτιρίων. Τό 1969 πούλησε 
τό μερίδιό του στήν οίκοδομική αύτή εται
ρία καί ήλθε στήν 'Αμερική, δπου 'ίδρυσε 
άλλη έταιρία μέ τήν ϊδια όνομασία. 'Από 
τότε εχει κτίσει σχολεία καί έμπορικά κέν
τρα καί εχει έπιδοθεί στήν άγοραπωλησία 
καί άξιοποίηση άκινήτων. Μιά aλλη 
εταιρία του, ή Aris Estates, εκτισε όλό
κληρο συνοικισμό στό Allendale, N.J. καί 
τώρα κτίζει σπίτια άξίας ένός εως δυόμισυ 
έκατομμυρίων δολλαρίων. Ταυτοχρόνως 
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ένοικιάζει aλλες οίκοδομές καί άγοράζει 
γή στό Νιοu Τζέρσεϋ γιά μελλοντική άξιο
ποίηση. Ό 'Αριστείδης εχει διατελέσει 
μέλος τοu 'Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, 
εiναι ταμίας τfjς έπιτροπής γιά τήν οίκο
δόμηση τοu Γηροκομείου καί άρχων τοu 
Οίκουμενιοu Πατριαρχείου. Εlναι άντι
πρόεδρος καί άπό τά ίδρυτικά μέλη του 
Council for Greek-American Affairs καί μέ 
τήν σύζυγό του Γκλόρια θά προεδρεύσουν 
τής 'Επιτροπής γιά τήν όργάνωση δείπνου 

τής όργανώσεως αύτής , τόν Δεκέμβριο. 
Τό ίδιαίτερα άγαπητό στήν 'Ελληνοαμε
ρικανική Κοινωνία τής Νέας 'Υόρκης καί 

Νιοu Τζέρσεϋ ζεuγος, εχει δυό παντρεμένα 
παιδιά. Τόν Ρόμπερτ, ό όποίος σπούδασε 
δυό χρόνια πολιτικός μηχανικός καί εlναι 
ύπεύθυνος γιά τίς κατασκευές στίς επιχει
ρήσεις τοu πατέρα του, καί τήν 'Ελένη. "Ε

χουν ε να έγγονάκι άπό τόν Ρόμπερτ καί ενα 
δεύτί:ρο θά προστεθή στήν οικογένεια 
μέσα στό καλοκαίρι, άπό τήν 'Ελένη. 'Ο 

Άπό τά ά.ποκαλυπτήρια τής προτομής τοϋ tθvικοίJ ίfρωα τiις Βενεζουέλας Σιμόν Μπολιβάρ στήν 
'Ελλάδα. Πρώτος άπό άριστερά ό κ. Διογένης Ντούζογλουκαί δεύτεpοc ό στρατηyός Περικλής 
Παπαθανασίου πού ήταν τότε πρόεδρος τής Γενικής Τραπέζης 'Ελλάδος. Ή κ. Παπαθανασίου, 
πέμπτηάπόδr.ξιά, dνάμεσα σέ όμογενείς τής Βcνr.ζουtλας, μcρικοί άπό τούς όποίους Εχουν tγκα-

τασταθεί .στήν 'Ελλάδα. 

"NEW YORK" 



'Ο κ. Διογένης Ντούζογλοu στό γραφείο του. Οί τοίχοι εlναι στολισμένοι μέ τιμητικές διακρίσεις, 
παράσημα καί άναμνηστικές φωτογραφfες. Δεζιά, ό κ. Νrούζογλου μέ τόν γ ιό του Δανιήλ, στό 

tργοστάσιο μπαχαρικών lndian. 

σύζυγός της Mike Sisti, ε{ναι νευροχει
ρουργός. 

Παράλληλα μέ τήν κοινή έπιχειρημα
τική δραστηριότητα τής lmportasion Ame
ricana, καί τά aλλα άδέλφια ξεκίνησαν 

· άλλες άτομικές έπιχειρήσεις. 
Ό Διογένης 'ίδρυσε τό 1955 είσαγωγικό 

ο'ικο καί βιομηχανία μπαχαρικών, τά δ ποία 
κυκλοφοροϋν στήν άγορά τής Βενεζου
έλας μέ τήν μάρκα Indian. Ή άρχή έγ(νε μέ 
ένα σακκί πιπέρι καί ενα σακκί κίμινο, 
δπως θυμaται δ ίδιος, γιά νά λάβη ή έταιρία 
μέ τόν καιρό τήν πρώτη θέση στήν Βενε-

ζουέλα. · Η έταιρία εtσάγει πολλά προϊ
όντα καί άπό τήν ' Ελλάδα, δπως έληές, 
δάφνη, φασκόμηλο, χαμομήλι καί άλλα 
συναφή προϊόντα. Ό Διογένης ε{ναι, έπί
σης, ίδιοκτήτης μιaς καλής έπιχειρήσεως 
στήν ·Ελλάδα πού εiσάγει βίδες, καρφιά κά 
άλλα προϊόντα καί έργαλεία γιά τήν οΙκο
δομική βιομηχανία, ε{ναι άντιπρόσωπος 
τής 'Ολυμπιακής 'Αεροπορίας στό Κα
ράκας καί ίδιοκτήτης πολλών άκινήτων, μέ 
έπενδύσεις καί στίς ΗΠΑ. 

ΥΕνας δυναμικός καί άεικίνητος άνθρω

πος, ήταν έπί σειράν έτών, άπό τό 1975, τι-

μητικός πρόξενος τής 'Ελλάδος στήν Βε
νεζουέλα καί προσέφερε πολύτιμες ύπη
ρεσίες στήν γενέτειρα σάν άποκλειστικός 
διπλωματικός άντιπρόσωπός της, πρίν 
ίδρuθή ~λληνική πρεσβεία . Διετέλεσε πρό
εδρος τοϋ διπλωματικοί) σώματος καί έξα
κολουθεί νά ε{ναι γραμματεύς τοu συνδέ
σμου τών διπλωματών δλων τών χωρών πού 
άντιπροσωπεύουν τίς χώρες τους στήν 
Βενεζουέλα. Μέ τόν άδελφό του 'Αριστεί
δη ήταν μεγάλοι δωρητές καί πρωτοστά
τησαν στήν'ίδρυση τής πρώτης' Ελληνορ
θόδοξης Κοινότητος στήν Βενεζουέλα. 
Ήταν ό πρώτος πρόεδρος τής 'Ελληνικής 

Κοινότητος, τό I 960, καί σέ μικρά διαλείμ-

τό τεραστίων διαστάσεων νοσοκομείο Cabimar στό Καράκας, lνα dπό rά έργα τής tταιρiας 
Bimar International τοϋ κ. 'Αριστείδη Ντούζογλου. 
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ματα κατέχει τήν θέση αύτή γιά 20 χρόνια. 
·Επί τών ή μερών του έστήθη ή προτομή 

τοϋ Σωκράτη στό Καράκας καί ή προτομή 
τοϋ άπελευθερωτfj καί έθνάρχη τfjς Βενε
ζουέλας Σιμόν Μπολιβάρ στήν 'Ελλάδα. 

Στήν πολυετή θητεία του ώς προέδρου 
βρέθηκε πρωτοπόρος στήν κινητοποίηση 
τοϋ · Ελληνισμοϋ της Βενεζουέλας ύπέρ 
τών έθνικών θεμάτων της Κύπρου καί τfjς 
·Ελλάδος. Φίλος πρωΟυπουργών καί 
πολλών πολιτικών τfjς ·Ελλάδος, εlχε ύπο
δεχΟεί πολλές φορές στό Καράκας τόν ·Α
ριστείδη · Ωνάση καί δλους τοίις έπισή 
μους πού i:πισκέφθηκαν τήν Βενεζουέλα, 
μεταξύ τώv όποίων καί δ Πρόεδρος Κυπρι
αvοϋ. ·Ο Μακάριος τοϋ aπένειμε τιμητικό 
προξενικό τίτλο γιά τίς ύπη ρεσίες του ύπέρ 
της Κ1ιπροι ι . 

Γιά τίς ύπηρεσίες του πρός τήν ·Ελλάδα 

εχει τιμηθεί μέ τόν Χρυσό Φοίνικα ένώ ή 
Βενεζουέλα τόν τίμησε μέ τά δύο άνώτατα 
παράσημα Φρανσίσκο Μιράντα καί aλλα 6 
παράσημα γιά τήν δ ιπλωματική , έπιχειρη
ματική καί φιλανΟρωπική του δραστηρ ιό
τητα. Ό κ. Διογένης Ντούζογλου όργα
νώνει κάθε χρόνο μr.γάλη γιορτή γιά τά 
φτωχά παιδιά τοϋ Καrάκας. ή όποία τελεί 
ύπό τήν αΙγίδα τfjς i:κάστοτε συζύγου τοϋ 
Προέδρου τfjς χώρας. 

Γιά τίς ύπηρωίες του πρός τήν 'Εκκλη
σία καί τό Πατριαρχείο τοϋ cχr. ι aπονεμη

θεί ό τίτλος τοi.ι ., Αρχοντος Δεπουτάτου. 

Στ ίς έπ ιχειpήσεις του τόv Διογένη Ντού
ζογλοιι βοηΟοϋν σέ δ ιευθυντικές θέσεις, οί 
δυό γιοί του. Δανιήλ καί Δημοσθένης. 

Ό Διογένης είναι τtί>ρα aπασχολημένος 
μέ τήν aνοικοδόμηση f.νός νέου Βυζαντι
νοϋ ναοϋ τής Κοινότητος τοί) Καράκας, τfjς 
'Αγίας Σοφίας, ηϊς όποίας άρχιτέκτων 
εlναι δ κ. Στήβ Παπαδίiτος. Έπίσης. μέ 
τήν συνεργασία τών άδι:λφών του καί 
aλλων Ι:κλεκτών μελών τής παροικίας τοί) 
Καράκας, προχωρεί στήν όργάνωση ένός 
Συμβουλίου · Ελλ ηνοβενεζουελιακών Σχέ
σεων, cχοντας σάν πρότυπο τό Συμβούλιο 
'Ελληνοαμερικανικών Σχέσεων Νέας 'Υ
όρκης, τοϋ όποίου πρόεδrος είναι ό Ιατρός 
κ. Μι χ. Σιδέρης . Οί δι'ιο όργανώσεις θά συ
νεργάζωνται. 

Ό κ . Γιάννη ς Ντούζογλου , δ μεγαλι'ιτε
ρος στήν ήλικία, άγόρασε τό 196 1 μιά 
μικρή σχετικά βιομηχανία παραγωγfjς 
χαρτικών είδών, γιά νά τήν aναπτύξη μέ 
σκληρή έργασία σέ μιά aπό τίς μεγαλύτε
ρες πού ύπάρχουν σήμερα στήν Βενεζου
έλα. <<Εlνα ι μ ιά πλούσια χώρα καί ηρθαμε 

σέ μιά καλή έποχή", τόνισε σέ έπισκέπτη 
τοϋ τεράστιου, έπιβλητικοu έργοστασίου 
του στό Μαρακάϊ, πού βρίσκεται σέ άπό
σταση μιίiς ωρας άπό τό Καράκας. 

Τά περ ισσότερα προϊόντα τfjς χαρτο
βιομηχανίας Ντούζογλοιι εlναι γνωστά 
στήν aγορά μέ τήν μάρκα Lirio, πού ση
μαίνει κρίνος. 

Ό κ. Ντούζογλου εlναι άπό τούς πρωτο
πόρους στήν άνάπτυξη τfjς χαρτοβιομη
χανίας στήν Βενεζουέλα, ή όποία μ έχρι καί 
πρό 20ετίας είσήγαγε τά περ ισσότερα χαρ-
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Άιrό rά άπυκαλυπrιjρια rιϊ.; ιrροτομι]ς roιj }_"ωκράrη. σι' μιιi iιμιiιι·ιιμη ιri,ιιrι;ία rού Καpάκα.;. 
Άριστcpά, ό πρόεδρος rής Κοιvότητος κΌ Διογf.vης Ντούςογλοιι, μr.ταζύ τού Δημάρχου καί 

έκιrροσώπωv τnc Κυβcpvήσεως. 

τικά ε'ίδη άπό τήν 'Αμερική καί Ο.λλες 
χιίφες . Σήμερα, ή χώρα cχε ι πλήρη αίιτάρ
κεια στά χάρτινα εϊδη λαϊκfjς καταναλώ
σεως καί ή παραγωγή τfjς βιομηχανίας 

Ντούζογλου καλύπτε ι τό 10% πφίποΙJ τής 
έγχωρίας καταναλώσεως. 

· Η χώρα Ιιστερεί άκόμη στήν παραγωγή 
χαρτοπολ τοiι . Παρά τό γεγονός δ τι ή Βε
νεζουέλα εlναι καλυμμένη άπό άπέραντα 
δάση, ι:ίσάγει πολτό άπό τήν 'Αμερική καί 
τίς Σκανδιναβικές χώρες. 

· Η χαρτοβιομηχανία Ντούζογλοιι , έκτός 
άπό τόν χαρτοπολτό πού είσάγει γιά τά 
καλύτερης ποιότητος προϊόντα της, στη
ρίζει τό μεγαλύτερο μέρος τής παραγωγής 
της στήν άνακύκλωση . ' Αγοράζει τερά
στιες ποσότητες πάσης φ\ισεως μεταχει
ρισμένα χαρτιά, δπως έφημερίδες, βιβλία 

κ .λ. π. , καί τά πολτοποιι:ί μέ μιά είδική δια
δικασία γιά νά τά χρησιμοποι ή ση στήν συ
νέχεια στήν παραγωγή τώv προϊόντων της 
πού τά συναντa κανείς σ ' δ λα τά σουπερ
μάρκετς. Χαρτοπετσέτες, ρολά χαρτιοu γιά 
τήν κοιιζ ίνα καί χαρτί καθαρ ιότητος εlναι 
μερικά μόνο άπό τήν μεγάλη σειρά χαρ
τικών πού παράγει ή Papclcra Guaicai
puro, G.A. 

· Η έπιχείρηση εχε ι καταστρώσει τά τε

λευταία χρόνια σχέδια μεγάλης έπεκτά
σεως, τά όποία βρίσκονται τώρα στό 
στάδιο τfjς πραγματοποιήσεώς τους. Μέ 
τήν aγορά μι aς τεράστιας μηχανfjς aπό τήν 
Σουηδία Οά καταστfj δυνατός ό διπλασια
σμός της παραγωγfjς, ή όποία προορίζεται 
καί γιά έξαγωγές. Ήδη, ή εταιρία τοϋ κ. 
Ντούζογλου l:ξάγε ι χαρτοπετσέτες καί 
aλλα προϊόντα Lirio στήν Φλώριδα. 'Υ
πάρχουν δμως μεγάλες δυνατότητες αuξή
σεως τώv έξαγωγών τfjς Ι:ταιρίας δχι μόνο 
στίς ΗΠΑ, άλλά καί σέ aλλες χώρες τfjς 
Νοτίου ' Αμι:ρ ικfjς. 

Γενικός Δ ι r. ιιΩ~>ντ ή ς της βιομηχανίας 
εlνα ι ό 2ΚχρονΩς I Ίάννης Ντούζογλου, ό 
νεώτερος, δ δποίος σπούδασε μηχανολό
γος μηχανικός καί τά τελευταία πέντε 
χρόνια εχει δ λ η τήy ει!θύνη τfjς παραγω
γής, μετέχοντας σέ ολες τί ς φάσει ς άνα

πτύξεως τής εταιρίας. συμπεριλαμβανο

μένου καί τοδ μάρκεηνγκ. 

Ό ίδρυτής της ί:ταιpίας κ. Γιάννης Ντού
ζογλου ένδιαφέρεται γιά τά κοινά καί διε
τέλεσε πρόεδρος τfjς ελληνικfjς Κοινότη

τος τοδ Καράκας, άλλά γενικά aποφεύγει 
τούς προβολείς τής δημοσιότητος. 

' Ο Σπϋρος Ντο\ιζογλου, δίδυμος άδελφός 
τοϋ Γιάννη , τράβηξε κι ' αι'ηός τόν δικό του 
δρόμο μετά τήν άρχική συνεργασία μέ τά 
άδέλφια του. τό 1958, δημιουργώντας μιά 
άπό τ ίς μεγαλύτερες βιομηχανίες τιψιοϋ 
στήν Βενεζουέλα .. Η εταιρία ε{ ναι γνω

στή γιά τήν ποιότητα τfj ς παρμεζάνας πού 

παράγει. ·Η πι:ριωρισμένη παραγωγή γά
λακτος στήν Βενι:ζουέλα δέν l:πιτρέπει με
γaλίιτερη άνάπτυξη ηϊς παραγωγfjς τυριοi.ι . 

Ό Σπϋι:ιος πέΟανε πρίν aπό όκτώ περίπου 
μήνες καί τήν διεύΟυvση τής μεγάλης έπι
χειρήσι:ως Ο:νέλαβε δ γιός του Θόδωρος, 
ήλικίας 23 έτών, δ δποίος εχει σπουδ~σει 
πολιτικός μηχανικός. 

Οί έπ ιχειρήσεις τών τεσσάρων άδελφών 
πού προόδεψαν καί μέ τήν μεταξύ τους 
συνεργασία, άπασχολοuν σήμερα συνο
λικά πάνω άπό 1.000 aτομα. Μέ τό νέο αΊμα 
τών παιδιών πού άκολούθησαν τούς δη
μιουργικούς πατέρες, οί προοπτικές γιά 

πρόοδο- καί τώντεσσάρωνέπιχειρήσεων 

- είναι aπεριόριστες. 

fράψετε iνα φfλο σας 
συνδρομητή 

στήν aNEA ΥΟΡΚΗ» 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

e Η ~Αντίσταση κατά τών ΒουJ~ γάρων 

Tov κ. ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Πολλά έγράφησαν διά τήν πρόσφατον 
(9.4. I 987), είς τάς 'Αθήνας, δμιλίαν τοίι 
γνωστου κ. Κρίς Γούδχαουζ, άρχηγοίι τfjς 
Συμμαχικfjς Στρατιωτικfjς 'Αποστολfjς 

κατά τήν Κατοχήν , πού μi'tς εδωσε μερικά 
νέα στοιχεία διά τά «πρώτα βήματα τfjς 
Άγγλο-Έλληνικfjς 'Αντίστασης». Έν 

τούτοις, φαίνεται νά του διαφεύγη δτι ή 
χώρα μας δέν ύπέστη μόνον Γερμανο-Ί τα
λικήν κατοχήν, άλλά Γερμανο - Ίταλο -
Βουλγαρικήν, ε!ς τόν Βορειοελλαδικόν 
χώρον τουλάχιστον, άπό πλευράς δέ 
σκληρότητος Βουλγαρο- Γερμανο- 'Ιτα
λικήν, διότ ι ό Βουλγαρικός στρατός, έγνώ

ριζε καλύτερα τό εδαφος, τήν τακτική ν τών 
άνταρτών μας. Κατωτέρω , άναφέρονται έν
δεικτικώς μερικά άπό τά «πρώτα βήματα 
τής 'Εθνικής 'Αντίστασης" είς τήν Μακε
δονίαν. 

Δυτική Μακεδονία: Ό άνθυπολοχαγός 
Στάθης 'Ελευθεριάδης, άπό τό Κλείτος τής 
'Εορδαίας, ό άνθυπολοχα")'ός Γεωργ. Πα
παδόπουλος, άπό τά 'Αμύγδαλα της 'Εορ
δαίας καί ό άνθυπολοχαγός Κοσμaς Μπου
λογιάννης (άρχηγός της τάξεως I 938Α) 
στρατολογουν ε!ς τάς 20 Σεπτεμβρίου 1941 
ενδεκα άντάρτας καί ε!ς τάς ι 9 'Οκτωβρίου 
aλλους δεκαεννέα, μέ τούς όποίους κι νοίιν
ται κατά τών Βουλγάρων τijς ΟΧΡΑΝΑ καί ι 

τών 'Ιταλών. Είναι οί πρώτοι μαχηταί πού 
άντιμετωπίζουν τήν &παισίαν ίαχήν τών 
Βουλγάρων «Γύφτικο νά γίνει , Ρωμέϊκο νά 
μήν ξαναγίνει» , πού ήκούετο τότε είς τήν 
Μακεδονίαν. 

Ό χωροφύλαξ καί φοιτητής τής Νομικής 

τότε, 'Ισαάκ Σινάνογλου, έλευθερώνει 
πέντε κρατουμένους κατά τάς aρχάς του 
1942 και δημιουργεί άνταρτικήν όμάδα είς 
τήν περιοχήν Καστοριάς, ή όποία , aργό
τερον, προδίδεται καί ό Σινάνογλου 

έκτελείται μαρτυρικώς. 

Κεντρική Μακεδονlα: Ό Πόντιος άγρό
της καί όπλαρχηγός 'Ισαάκ Πεχλιβανίδης 
(ij «Καπετάν Φωτιάς») μέ 30 aνδρας εiς τό 
Θεοδώροβο του Κιλκίς , τόν Όκτώβριον 
1941 , aποτελεί, ϊσως, τήν πρώτην συγκε
κροτημένην δ μάδα aνταρτών .. ο άνθυπο

σμηναγός 'Ανδρέας Βασιλειάδης άπό τό 
Βελβενδό - Κοζάνης, φθάνει άπό τήν Μέ
σην · Ανατολήν ε!ς τήν Θεσσαλονίκην τόν 
Όκτώβριον 194 ι , μετ' αύτου δέ, φέρει καί 
τόν πρώτον aσύρματον. "Ερχεται είς έπα
φήν μέ τήν άντιστατιακήν όργάνωσιν ΥΒΕ 

καί έγκαθίσταται ή πρώτη γραμμή έπικοι
νωνίας, μέ χειριστάς τούς άνθυποσμηνα
γούς Παπαδήμα καί Παπανικολάου, οί 
όποιοι συνελήφθησαν άπό τούς Γερμανούς 

τήν 30ήν 'Απριλίου ι942 καί έξετελέσθη
σαν τήν ι ην 'Οκτωβρίου έκείνου τοίι ετους 
ε !ς τήν Μίκραν, εξω άπό τήν Θεσσαλο
νίκην. 'Ολίγον άργότερον, έδολοφονήθη 
καί ό ήρωϊκός Βασιλειάδης άπό τούς έξτρε
μιστάς κομμουνιστάς τfjς έποχfjς, ώς «φα
σίστας» καί «πράκτορας τών • Αγγλων». 
'Η γραμμή αύτή έπικοινωνίας Θσσαλο

νίκης - Μέσης 'Ανατολής ijρχισε νά 
λειτουργή ένωρίτερον άπό τήν άναφερθεί
σαν ύπό του κ. Γούδχαουζ πρώτην γραμ
μήν, μεταξύ 'Αθηνών καί Κωνσταντινου
πόλεως. 

'Α νατολική Μακεδονία: Έδώ τά πράγμα
τα ήσαν άκόμη τραγικώτερα. Τόν 
Σεπτέμβριον - Όκτώβριον 1941 γίνονται 
μαζικαί Ι:κτελέσεις τοίι 'ΕλληνικοίJ πλη
θυσμοϋ μετά άπό τό άποτυχημένον <•κίνη
μα, πού ώργανώθη άπό τό Κ .Ε. Βουλγαρίας 
καί τό «Μακεδονικό Γραφείο» του Κ.Κ.Ε. 
'Αμέσως κατόπιν άνταρτικαί όμάδες, μέ 
μορφάς δπως ό βαθέως θρησκευόμενος 
" Καπετάν' Αναστάσης», πού έπότισε μέ τό 
αΊμα του τήν άκριτικήν Έλληνικήν γήν, 
δροϋν κατά τών Βουλγάρων είς τήν περιο
χήν Παπάδων. ·Ο γενναίος «Καπετάν Παν
τελής» Παπαδάκης άγωνίζεται εiς τό Φα
λακρόν "Ορος (Μπόζ-Ντάγ) καί πλήττει 
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Superb 
Continental Cuisine 

Banquet Facilities Λvailable 
ΛLL MΛJOR CREDΠ CΛRDS 

Lunch - Dinner 

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

11 αm to 10 pm Mon.-Fri. 
16S Water Street, Ν. York. Ν.Υ. 10038 

Tel (212) S09-S2S2 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1987 

Luncheon, Dinner, Monday thru F riday 
Reserνations (2 12) 687-0980 

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

Free dίnner parking at garage next door 
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STEVENS FOOD 
SERVICE, INC. 

Dίstrίbutors to the 
Food Servίce Industry 

SERVING RESTAURANTS, DINERS, INSΠΓUτiONS, HOSPΠALS, 

SCHOOLS, NURSING HOMES, COFFEE SHOPS, LUNCHEONEΠES, 
DELIS, CAMPS and SHIPS 

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

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

Tel.: (201) 778-0400 

ΜΕ το 

ΡΕΠΞRS τoURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τα κανονικα 
δρομολόγια της ·Ολυμπιακής 
με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 
ΓιΟ. την κράτηση θέσεων καi κάθε πληροφορία 

Άποταθfίτε στο δικό σας: 

S66 7th Ανe. , Suite 701 , New York, Ν. Υ. 10018 Tel. (212) 391-0200 

τόν έχθρόν ιφατών άνοικτήν ·τήν έπικοι
νωνίαν μέ τήν Κεντρικήν Μακεδονίαν καί 
τήν Θεσσαλονίκην. Ό άσκητικός Νίκος 
Κάππας, άπό τήν Μίλητον τής Μικρiiς ·Α
σίας, μαζί μέ τήν γυναίκα του Κατερίνα καί 
τά έπτά παιδιά του, βγαίνει είς τό Παγγαί
ον άπό τήν πρώτην ήμέραν τής Κατοχfjς, 
καταδιωκόμενος άπό τούς Βουλγάρους. 

'Αποκορύφωμα τής δράσεως αύτών τών 
όμάδων τfjς ·Ανατολικής Μακεδονίας, πού 
εδρασαν ύπό τόν Βρετανόν ταγματάρχην 
Μίλλερ, έπλαισιώθησαν άπό 'Έλληνας 
άξιωματικούς καί εφθασαν είς τήν 'Απε
λευθέρωσιν έπισήμως άvεγνωρισμέναι άπό 
τήν Κυβέρνησιν τοϋ Γ. Παπανδρέου (ώς 
«Ίος Συνοριακός Τομεύς», μέ εδραν τό 
Καλλίφυτον εξω άπό τήν Δράμαν), ήτο ή 
καταστροφή δλοκλ ή ρου Βουλ γατικοί> συν
τάγματος είς τήv περίφημον μάχη ν τfjς Λε
κάνης καί τάγματος ε{ς τήν μάχην τής γε
φύρας τών Παπάδων, τόν Μάϊον 1944. Ε{ς 
τήν τελευταίαν αύτήν μάχην, τό 
Σαρακατσανόπουλο παλληκάρι, ••Καπετάν 
- Μίλητος» (20 μόλις έτών), επεσε μαχό
μενον μέ τό πολυβόλον είς τό χέρι, ε{ς τό 
μέσον τής γεφύρας, προσπαθών νά στα
ματήση τούς Βουλγάρους κυριολεκτικώς 
μέ τό σώμά του! 

Μελετών κανείς καλύτερα τά πρώτα βή
ματα τής Έθνικfjς 'Αντιστάσεως εlς τήν 
Βορειοελλαδικήν γfjν, διαπιστώνει άναμ
φισβητήτως, τήν liμεσον εναρξιν τοί> άγώ
νος κατά τών Ίταλο- Γερμανο- Βουλγά
ρων έπιδρομέων. Τυγχάνει lδιαιτέρως κα~ 
τατοπιστική διά τήν στάσι ν ε{διιcώς τοϋ κ . 

Γούδχαουζ εναντι τών άγωνιστών αύτων 
τfjς Μακεδονίας μας, ή άναφορά πού ύπέ
βαλεν τήν 24ην Σεπτεμβρίου 1943 δ έκπρό
σωπός των, άντισυνταγματάρχής (τότε) 
' Αρχιμήδης 'Αργυρόπουλος, μετά τήν συ
νάντησιν μαζί του εlς τό Κοινόν Γενικόν 
Στρατηγείον ·Ανταρτών. 

'Ο 'Ελληνικός Βορρiiς είσήλθεν άμέσως 
είς τόν άγώνα, άκαθοδήγητος καί τελείως 
αύθορμήτως, χωρίς ·Βρετανούς πράκτορας 
καί κομματικούς παράγοντας, ίσως δι' 

αύτό καί δέν εγιναν πολύ γνωστά τά γεγο
νότα τής σωστfjς 'Εθνικής 'Αντιστάσεως 
έκεί. ~Ετσι, σήμερον, είς τήν γέφυραν τοϋ 
Γοργοποτάμου μεταβαίνουν - καί πολύ 
σωστά - κάθε χρόνον οί πάντες, ένώ ε{ς 
τήν γέφυραν τών Παπάδων τής Δράμας, ή 
εiς τό πεδίον μάχης τοϋ Φαρδυκάμπου τής 
Σιατίστης (δπου δ ταγματάρχης Ι. Κοντο
νό:σιος, μέ τούς άξιωματικούς του καί τούς 
κατοίκους τής περιοχης, παλαιούς μαχητές 
τής δοξασμένης είς τά Βορειοηπειρωτικά 
βουνά ΙΧ Μεραρχίας μας, ήχμαλώτισαν 
δλόκληρον 'Ιταλικόν τάγμα) εlναι ζήτημα 
άν πηγαίνουν οί άντίστοιχοι νομάρχαι! ... 

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
'Αγωνιστής Έθνικfjς 'Αντιστάσεως 

(Άvαδημοσιεύεται άπό τήν « Έστίa .. ) 

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

(212) 921-0086 

-.ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



eH μάστιξ των τυχερlΟν παιχνιδιlΟν 
Πηγα νά κάνω μία έπίσκεψη σ' ενα f:λ

λ ηνικό σπίτι ε να άπόγευμα καί δ λ η ή συζ ή
τηση εlχε γιά θέμα τήν κατάσταση πολλών 
όμογενών οίκογενειών, τά παθήματά τους 
άπό τά δεινά τής χαρτοπαιξίας. Στήν άρχή 
δέν ~πιασα ;ό θέμα, μά δσο προχωροϋσε ή 
συζητηση aποκαλυπτικές τραγικές άλή
θειες ι'iρχισαν νά ξετυλίγωνται μπρός στά 
μάτια μου. Δράματα οίκογενειακά, δρά
ματα κοινωνικά, τραγωδίες οiκογενειών 
χαμένες ύπάρξεις, καί μ, αuτές τίς σκέψει~ 
~εκινώ νά πω δυό λόγια, οχι νιά νά κρίνω, 
αν ε{ναι δυνατόν νά ξεσκεπάσω τόν πόνο 
των aτυχών γυναικών, αuτών των δύστυχων 
ύπ~~ξεων_ καί τών liμοιρων παιδιών τους 
που υποφερουν, πεινοuν, κακουχοuν, γιατί; 
Γ~ατί ό πατέρας παρ ' δλο πού έργάζεται 
χα~ει δλα τά χρήματά του ε!ς τά καφενεία, 
παι,ζο~ας .Χα~τιά, ο η στά καζίνα παίζοντας 
άκομη και την οικογενειακή περιουσία, 
άπό σπίτια, επιπλα, saνings, μέχρι καί τό 
καρότσι πού τοϋ δίνει τόν έπιούσιο liρτο! 

Ξυλοδαρμένες οί γυναίκες κατατρέχουν 
στ~ν άσ~υνομία κι ο αύτή αδυνατεί νά για
τρεψη την κοινωνική πληγή πού προκα
λοuν τά καφενεία. τί νά πώ γιά τά καζίνα· 
Αuτά ούδείς μπορεί νά τά καυτηριάση ώ~ 
κοινωνικές πληγές, νόμινα έπιτελοϋν τά 
έγκλήματα καί μέ aδειες κρατικές. 

~ Ακουσα άπό παιδάκια νά μοu διηγοuν

ται δτι πολλές φορές πi'iνε νηστικά στό 
κρεββατάκι τους γιατί ό μπαμπiiς τά 1\χασε 
δλα τά λεφτά του στό καφενείο, παίζοντας 
χαρτιά. Μάλιστα, παιδάκια χωρίς γάλα καί 
ψωμί καί τά άπαραίτητα γιά τήν συντή
ρησή τους. "Ακουσα καί άκούω γυναίκες 
πού τiς χτυποuν βάρβαρα οί ι'iνδρες τους 
γιά τό μόνο σφάλμα πού κάνουν: Ποιό· Δέν 
δί~οι>ν τό paycheck στούς aνδρες νό τό 
παιξουν κι ο αύτό μαζί μέ τό δικό τους. 

Μήπως μιλώ γιά μοναδικές περιπτώ

σει~; " ~χι , flιλώ γιά Ενα συχνό φαινόμενο, 
μιλω για μια πληγή, γιά ενα καρκίνωμα πού 
τρώει σάν σαράκι δχι μόνο σάρκες, άλλά 
γκρεμίζει σπίτια, διαλύει γάμους, παιδιά 
παρατημένα στόν δρόμο χωρίς τήν οικο
γενειακή άσφάλεια, γυναίκες έγκαταλει

μένες, βασανισμένες. 

, η. μπορεί ν? γίνη ; Π ο ιός θά τούς ciνοίξη 
τα ματια; Ποιος θά τολμήση νά έλέγξη τούς 
κατόχους τών καφενείων; 

f!ληροφοροϋμαι δτι ύπάρχει καί ή βία 
~ου ~ρησιμο~οιοuν .σκοτεινές δυνάμεις, 
ετσι ολοι κλει νουν το στόμα, κι ο ολοι κά
νουν τήν δουλειά τους καί προσποιοuνται 

δτι ~έν ciκouν καί δέν βλέπουν. Θεωρώ 
καθηκον μου κοινωνικό πρώτα, χpιστιανι

κ? δεί>τερ~ νά πω δυό .λέξεις γιατί καί Όρ- 1 

~οδοξοι ειμαστε και συμπατριώτες καί 
όταν πονii καί ύποφέρει ή ·Ελληνίδα σύ
ζυγος καί τά παιδάκια της, δ πόνος της 

εlν_αι κ~ί δικός μου, oi στερήσεις της εlναι 
και δικες μου. Πιστεύω 1\τσι μέ τό ξεσκέ
πασμα τών οΙκογενειακών δραμάτων νά 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1987 

Καί ή τραγωδία τών 
πεινασμένων παιδιών καί 
ξυλοδαρμένων γυναικών! 

βγi'j ή ciλήθεια στήν έπιφάνεια, καί θεωρώ 
δτι ε{ναι δλων μας καθfjκον νά επισημά
νουμε τόν, κίνδυνο τής χαρτοπαιξίας καί 
τών καζίνων πού άρχίζουν σάν μέσα άνα
ψυχής καί έξελίσσονται σέ οίκογενειακές 
τραγωδίες. Μέ τήν σκέψη δτι σήμερα ό γεί
τονάς μου, ό φίλος μου, δ συμπατριώτης 
μου κυλii στόν βοuρκο τοϋ πάθους τfjς χαρ
τοπαιξίας, ποιός γνωρίζει αuριο άν δέν 
ε{ναι αύτός ό άνδρας μου; 

Φόβος μέ καταλαμβάνει, δέος, γι' αύτό 
σiiς παρακαλώ σείς πού κρατiiτε τά μέσα 
ένημερώσεως, τό περιοδικό σας aς άρχίση 
μιά εκστρατεία γιά νά πληροφορηθοuν οί 
εκατοντάδες γυναίκες καί τά δεινοπα
θοuντα πααιδάκια τους δτι κάποιος ένδια~ 
φέρεται, δτι μία φωνή άκούγεται πού καυ
τηριάζει τίς κοινωνικές πληγές δτι αύτό 
πού γίνεται στά κρυφά πρέπει ν~ ερθη στό 
φώς γιά νά παύση. Τό εγκλημα τιμωρείται 
άπό τόν νόμο, τό εγκλημα τής χαρτοπαι

ξίας καί τών τυχερών παιχνιδιών πού 
γίνεται ε!ς βάρος οικογενειών ποιός θά τό 
έλέγξη, ποιός θά τό τιμωρήση; 

, Μιλi'iμε τόσο πολύ γιά άνθρώπινα δικαι
ωμ~τα. Κι· αύτές τίς δύστυχες, τίς έργα
τικες γυναίκες, τίς τίμιες ύπάρξεις καί τά 
~αι_διά _τους ~οιός θά τούς προστατεύση 
απο τους τυραννους συζύγους, τούς πατε

ράδες πού κτυποϋν τυφλά καί άλύπητα γιά 

Θ 
MOLF~T AS 4& 

Presents an Excίting 
International Floor Show Nitely 
Featuring Greek & International 
Singers and Exotic Belly Dancers 

ΒΕ GREEK TONIGHT 
Dance the nite away to fabulousmusic 
every nite but Tuesday. Savor the 

tast.:s of authentic Greek cuisine 
in this exciting supper club. 

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

SILVER FORK AWARD 
Reservations (201) 440-1771 
Major Credit Cards Accepted 

τά σφάλματα τά άνύπαρκτα; Γιατί πεινοϋν 
τά _παιδιά, γιατί θέλουν νά ντυθοϋν, γιατί 
πρεπει νά πληρώσουν τό ένοίκιο γι· αύτό 
ξυλοδέρνονται; Εlναι άδικα τά 'αίτήματά 
τους; 

Εuκολη ή λύση τfjς διαλύσεως τfjς οικο
γενείας. Ποιός δμως σκέπτεται τά περαι
τέρω; Πού πέφτει δλο τό βάρος στήνγυναί
κα καί τών παιδιών καί τοϋ σπι τιοϋ, τί νά 
πρωτοκάνη; Νά πάη στό έργοστάσιο, νά 

π?η ν~ στηθ_ή στό καροτσάκι γιά νά κερ
διση το ψωμι της καί τό ψωμί τών παιδιών 
της, νά πληρώση τό ένοίκιο, καί δλα τά 
aλλα εξοδα, ποιός δμως ύπάρχει νά τήν 
στηρίξη ήθικά; Οί δύο τρείς φίλοι πού εχει 

θ~ τήν~κοροϊ?έψουν ij θά τήν λυπηθοuνγιά 
λιγο. Αν δεν καυτηριασθή αδτό τό εγ
~λημα ~_ημοσίως μένει μόνη της, μία 
υπαρξη αθλια , πικραμένη άπό τήν ξενη
τειά, aπό τήν ζωή, άπό τήv κατάντια της 

στήν ·Αμερική . 

Γι ' αι'Jτό τό θεωρώ καθήκον μου, κύριε 
Διευθυντά, νά τής φέρουμε τό μήνυμα δτι 
συμπαραστεκόμεθα στόν πόνο της, συμμε
ριζόμεθα τήν δυστυχία της, άπό χριστια

νι_κfiς π~ειφii? παρα~αλοϋμε τόν Κύριό μας 
να φωτιση τον χαμενο σύζυγο νά γυρίση 
στήν ο!κογενειακή φωληά, καί στά παιδιά 

1 
φέρουμε τό μήνυμα δτι δέν είναι μόνα, 
γνωρίζουμε τήν δυστυχία τους καί τά 
σκεπτόμαστε. 

Σiiς εύχαριστώ πού μέ ακούσατε. Εύχα
ριστώ γιά τό ένδιαφέρον σας καί ε{μαι 
β~βαία δτι σείς καί τό περιοδικό σας θά άρ
χισετε μιά καμπάνια γιά νά σταματήσουν 
αδτές οί κοινωνικές πληγές, πού εlι.αι 
βεβαία aν γίνη άρκετή προβολή των προ
βλημάτων καί άρκετή διαφώτιση θά φέρη 

πολύ καλό στόν κόσμο μας. 

Θ.Δ. (Πάροικος τοϋ Upper Darby, Pa.) 

-------------------------....... 
Thrr• Star Rating in Thr Ν . Υ Timcs 

American and Continental Cuisine 

Weddings - Chrisιenings 

ΑΙ/ Socia/ Funcιioris 

BANQUET FACILΠIES 
ΤΟ SERVE 15 ΤΟ 400 

1714 EASTON AVE. 
SOMERSEτ, N.J. 
Route 527 Off 287 

Tel. (201) 469-2522 

-------------------------
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: ~Ενόχληση ή Ψυχαγωγία; 

Το'ϋ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Γύρισα πρόσφατα άπό τήν πατρίδα δπου 
ε{χα τήν εύκαιρία νά παρακολουθήσω άρ
κετή τηλεόραση καί φυσικά πολλά διαφη
μιστικά spots. Γιά έπαγγελματική ένημέ
ρωση άσφαλώς. ~Η μήπως δχι μόνο γι' 
αύτό; · 

'Η γενική έντύπωση πού άπεκόμισα εΙ ναι 
δτι τό έπίπεδο των tλληνικων διαφημί
σεων εχει άνέλθει κατακόρυφα στίς μέρες 
μας. Στίς περισσότερες περιπτώσεις δέν 
εχει νά ζηλέψει τίποτα άπό τίς άμερικα
νικές διαφημίσεις. Σέ δχι λίγες λοιπόν 
στιγμές ήταν πραγματική εύχαρίστηση νά 
παρακολουθεί κανείς τίς διαφημίσεις στήν 
T.V. Καταιγισμός μηνημάτων, εΙκόνων, 
χρωμάτων καί ijχων πού άσφαλώς δέν 
μπορεί κανείς νά δεί μέ τέτοια συχνότητα 
στά κανονικά προγράμματα τής ΕΡΤ I καί 
2. Συχνά ή άντίθεση των έντυπώσεων ε{ ναι 
έντυπωσιακή: Σέ έλάχιστα λεπτά μπορεί δ 
θεατής νά παρακολοηθήσει συμπυκνω
μένη δράση τόση πού θά χρειαζόταν πολυ
ήμερη έντατική παρακολούθηση κανονι
κοϋ προγράμματος γιά νά ίσοφαρισθεί. 

Μεγάλη καί ή ποικιλία των θεμάτων καί 
θεαμάτων, άνεξάρτητα μάλιστα άπό τό δια
φημιζόμενο προϊόν: Δράμα, περιπέτεια, 
χιοϋμορ, σέξ, ρομαντισμός, χορός καί 
μουσική, δλα παρελαύνουν μπροστά στά 
μάτια τοϋ τηλεθεατή «έν ριπή όφθαλμοϋ» 
καί χαστουκίζουν τίς αίσθήσεις του σέ 
τέτοιο βαθμό, ποί> έλάχιστα θεάματα κα
ταφέρνουν νά πλησιάσουν. 

Δύσκολα μπορεί κανείς νά ίσχ~>ρισθεί 
σήμερα πιά πώς οί διαφημίσεις ε{ναι έξ δ
ρ]σμοϋ ένοχλητικές. Δένε{ ναι τυχαίο, πού 
τά μικρά παιδιά τίς βρίσκουν ίδιαίτερα δια
σκεδαστικεpς καί σέ πολλές περιπτώσεις 
άπαι τοϋν ό.πό τούς γονείς τους νά τούς έπι
τρέψουν νά παρακολουθήσουν TV μόνο 
καί μόνο γιά νά δοϋν διαφημίσεις. 

"'Από μικρό κι' άπό τρελλό μαθαίνεις 
τήν άλήθεια» λέει ό λαός, καί ι'iν μιλήσαμε 
παραπάνω γιά τούς μικρούς ίδού καί τί 
ε{χαν νά ποϋν οί Βρετανοί γιά τό ζήτημα , 
δεδομένης τής Ιδιορρυθμίας των ώς λαοϋ. 

Στήν Μ. Βρετανία, λοιπόν, πού 'ίσως 
εlναι ή χώρα μέ τήν καλύτερη τηλεόραση 
στόν κόσμο, Εγινε πρό διετίας μιά δημο
σκόπηση άπό μεγάλη έταιρία δημοσκο
πήσεων ή όποία εδειξε δτι τό 55% των Βρε
τανών τηλεθεατών προτιμοϋν νά παρακο
λουΟοϋν τίς διαφημίσεις παρά τό 'ίδιο τό 
τηλεοπτικό πρόγραμμα! Καί δλα αύτά 
στήν χώρα ένός BBC. 

Βέβαια δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι καί oi 
διαφημίσεις μπορεί νά εlναι ενοχλητικές 
σέ άρκετές περιπτώσεις. Όχι σπάνια , 
εlναι &καλαίσθητες καί χυδαίες ένω σηχνά, 
καί Ιδιαίτερα .στήν 'Ελλάδα, διαρκοϋν 
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τόσο πολύ πού έκνευρίζουν κάποιους θεα
τές πού έναyωνίως περιμένουν νά παρακο
λουθήσουν κάποιο πρόγραμμα. 'Όμως, 
άπό μέν πλευρίiς αίσΟητηcής ύπάρχει μιά 
συνεχής βελτίωση, συντελοϋντος 
άσφαλώς καί τοϋ Κώδικα Διαφήμισης πού 
οί 'ίδιοι ο! διαφημιζόμενοι καί ο! διαφημι
στικές έταιρίες τούς δημιούργησαν, ένώ 
καί τό πρόβλημα τής ύπερβολικής συγ
κέντρωσης (clutter) πού παρατηρείται 
κυρίως στήν έλληνική TV οφείλεται στήν 
ί:λλειψη έναλλακτικών μέσων (ύπάρχουν 
μόνο δύο σταθμοί μέ περιορισμένες ώρες 
λειτουργίας). Μέ τήν έπερχόμενη ραδιο
τηλεοπτική πολυφωνία (δημοτικοί σταθ
μοί, δορυφορική τηλεόραση κ.λ.π.), άσφα-

λως ή κατάσταση θά βελτιωθεί καί στόν 

τομέα αύτόν. 

Πώς δμως έξηγείται ή ύψηλή ποιοτική 
στάθμη τών διαφημίσεων σέ σχέση μέ τά 
ύπόλοιπα τηλεοπτικά προγράμματα ; Εlναι 
άρκετά άπλό. Τά τεράστια εσοδα πού άπα
φέρουν τά προϊόντα μαζικής κατανάλωσης 
στή σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία 
μας, έπιτρέπουν στούς διαφημιζόμενους 
καί τίς διαφημιστικές έταιρίες τους νά δια
θέτουν σημαντικότατα ποσά γιά τήν παρα
γωγή τών διαφημιστικών. τους ταινιών .. 
VΕτσι , εlναι σέ θέση νά χρησιμοποιοϋν 
τούς καλύτερους παραγωγούς, σκηνοθέ
τες, όπερατέρ, τεrνικούς, μουσικούς κ .λ. π. 

Έρyασία Έyγυημένη 

Μ outajίs Decoratίng 
and 

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

Tel. (718) 932-5970 

a:J~[B~~[!.~""' 
PACKING SHIPPING CO. 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ MErAΦOPIKH Er ΑΙΡΒΑ 

Φορτώσεις γιά τήν · Ελλάδα 
καί γιά όλο τόν κόσμο 
8ΜΠΑΟΥΛΑ 
8 Α ΥτΟΚΙΝΗ1' Α 8 ΕΠΙΠΛΑ 
8 ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
23-96 48th St. (γωνία 25 Ανe) 

Astoria Ν. Υ. 11103 · 
Tel.: (718) 278-1058 
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«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



καί συνακόλουθα νά έπιτυγχάνουν θεαμα
τικά άποτελέσματα πού συχνότατα άπο
τελοϋν καί πρωτότυπες συνεισφορές στίς 
σύγχρονες τέχνες. οι περισσότεροι άπό 
τούς σημαντικούς σύγχρονους δημιουρ
γούς στόν χώρο τοϋ θεάματος καί της 
μουσικijς εχουν κατά καιρούς συνεργα
σθεί στήν παραγωγή διαφημιστικών 

ταινιών. · Ακόμη συχνότατη ε{ ναι καί ή 
παρουσία πασίγνωστων ήθοποιών καί 
ιϊλλων προσωπικοτήτων. 

Πρόσφατο παράδειγμα στήν πατρίδα 
μας άποτελεί ή περίπτωση Χάρρυ Κλύν. Ό 
δημοφιλέστατος κωμικός Εχει τόν τελευ
ταίο καιρό συμμετάσχει σέ μιά σειρά δια
φημιστικών σπότς γιά διάφορα προϊόντα 
πού, άνεξάρτητα άπό τήν έμπορική επιτυ
χία τους, f;χουν χαρίσει στιγμές μοναδικής 

ιλαρότητας στούς συνήθως βαρυεστημέ
νους 'Έλληνες τηλεθεατές. Δωρεάν δια

σκέδαση λοιπόν άπό εναν κωμικό πού δέν 
εχει ό καθένας τήν δυνατότητα νά παρα
κολουθήσει συχνά έπί σκηνής, καί 
μάλιστα στό άναπαυτικό περιβάλλον τοϋ 
σαλονιοϋ του. 

' Αλλά καί στήν 'Αμερική τά παραδείγ
ματα άφθονοϋν. Τά τελευταία χρόνια ή 
PEPSI μάς εχει συνηθίσει σέ ψυχαγωγικά 
commercials πού παρουσιάζουν μεγάλα 
όνόματα τής pop μουσικής δπως Michael 
Jackson, Lionel Richie, Tina Turner καί 
<'iλλους. Ποιός, πάλι, δέν f:χει διασκεδάσει 
μέ τά καμώματα τοϋ Rodney Dangerfield 
στίς διαφημίσεις της Miller Life η μέ τό 
κωμικό ντουέτο πού παρουσιάζει τά wine 
coolers Bartles and James? WH άκόμη μέ τόν 
Bruce Willis στό Seagram Wine Cooler καί 
<'iλλους πολλούς; 

Συμπερασματικά καί μέ τόν κίνδυνο νά 
χαρακτηρισθώ άπολογητής τής διαφήμι
σης τολμώ νά πώ δτι TV χωρίς διαφημί
σεις θά ήταν σάν φαγητό χωρίς άλάτι. ' Αρ
κεί νά μήν παίρνει κανείς τό ζήτημα πολύ 
σοβαρά . " Οσο γιά τούς φανατικούς πολέ
μιους τής διαφήμισης, πού ύπάρχουν άκό

μη καί μάλιστα σέ μεγάλους άριθμούς, ύ
πάρχει πάντοτε ή λύση τοϋ έπιλογέα κα
ναλιών η άκόμη καί τοϋ κουμπιοu ΟΝ/ 
OFF! 

'Ο Γιάννης Παπαγιαννακόπουλος ζεί 
έδώ καί 1 1)2 χρόνο στήν Νέα Ύ όρκη 
καί έργάζεται σάν στέλεχος τής μεγά
λης διαφημιστικής έταιpίιι.; ACR/ 
DHB & BESS. Προηγουμένως έργά
σθηκε στήν πολυεθνική έταιρία Ted 
Bates στήν ΆΟήνα δπου γεννήθηκε καί 
μεγάλωσε. Έχει σπουδάσει στή Μ. 
Βρετανία καί είναι κάτοχος ΜΒΑ in 
International Business Management 
ένώ lχει ζήσει καί στήν Δ. Γερμανία. 

Κάτι .. . ξέρουν 
όσοι διαφημίζονται 

στήν «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1987 

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΉ 

ΤΟΥ κ. ΧΡΗΣ1ΌΥ Α. ΒΡΑΧΙΜΗ 

·Από τό γεμίiτο έθνικό χαί πατριωτικό παλμό βιβλίο ••Αύτή ή γλυκειά λέξη έλευθερία!» 
τοv Χρίστου Α. Βραχίμη, Προέδρου τής Νεολαίας τοϋ Παγκυπ,ρίο~, πού ,κυκλοφό~ησε ~ρ~
σφάτως στήν Νέα Ύόρχη, άναδημοσιεύομε' i:να σύντομο, αλλα πολυ ένδιαφερον απο
σπασμα. VΕχει τόν τίτλο: «ΕΙ ναι άπέραντη ή εύγνωμοσύνη δλων τών 'Ελλήνων πρός τήν 
'Αμερικανική Δημοκρατία ... Τονίζεται σ· αύτό πόσο έπιζήμιος εΙ ναι δ άντιαμερικανισμός. 
Καί εlναι Ιδιαίτερα εύπρόσδεχτη άντίθεση στά δσα άρνητικά λέγονται καί γράφονται έναν
τίον τών ΗΠΑ στ ή ν 'Αθήνα χαί τήν Λευκωσία ... 

Ή σκέψη καί ή καρδιά δλων τών 'Ελλή
νων, πού ζοϋμε καί προοδεύομε στίς 'Ηνω
μένες Πολιτείες, στρέφονται μέ άγάπη, μέ 
συγκίνηση καί θαυμασμό πρός τήν μεγάλη 
καί τήν κραταιά δεύτερη πατρίδα μας. 
Εlναι aπέραντη ή εύγνωμοσύνη μας πρός 
τήν 'Αμερικανική Συμπολιτεία. 

Ο! · Ομογενείς δλοι θυμοϋνται μέ συγ
κίνηση τήν ήμέρα, πού έγκατέλειψαν τήν 
Γενέτειρά μας Πατρίδα καί διέπλευσαν τόν 
ώκεανό η τούς αίθέρες πρός άνεύρεση κα
λύτερης τύχης στήν τόσο εϋφορη καί 
έξαιρετικά φιλόξενη Χώρα τοϋ Γεωργίου 
Ούάσιγκτων καί τοϋ ·Αβραάμ Λίνκολν. 
Τότε, τίς ψυχές των συνείχε τό δέος γιά τό 
άγνωστο. ·Αλλά ή μεγάλη ύπερατλαντική 

Δημοκρατία , μέ τό φιλελεύθερο καθεστώς 
καί τόν άνεξάντλητον πλοϋτον, τούς έθέρ
μανε στίς άγκάλες της μέ στοργή καί εκ
δηλο τό ένδιαφέρον της γιά νά έργασθοϋν 
καί νά προοδεύσουν. Τούς διηυκόλυνε, 
τούς εδωκε δλα τά μέσα, γιά νά δημιουρ
γήσουν, μέ τόν τίμιον ιδρώτα καί μόχθον 
των, καλυτέρους δρους ζωής καί νά εύδο
κιμήσουν άνάλογα μέ τίς ίκανότητες καί 
τήν διάθεσή των γιά δημιουργική έργασία 

καί προκοπή. 

·ολοι οί τομείς της οίκονομικijς, τijς έπι
στημονικής, ίδιαίτερα της τεχνικής καί 
κοινωνικijς δραστηριότητος, ύπfjρξαν καί 
παραμένουν έλεύθεροι γιά δλους, οί όποίοι 
έπιθυμοϋν νά άξιοποιήσουν τίς δυνατό
τητές των. 'Υπό τό πραγματικά δημοκρα
τικό αύτό καθεστώς, δπου οί νόμοι δέν δια
χωρίζουν τά ιϊτομα είς κατηγορίες καί oi 
εύκαιρίες δημιουργίας παρέχονται ο{ αύτές 
καί πρός δλους, χωρίς καμμία διάκριση καί 
έξαίρεση, οί 'Έλληνες σκαπανείς καί οΙ
κοδόμοι, όραματιστές καί ρεαλιστές, έθε
μελίωσαν τή νέα ζωή των. Έπραγματο
ποίησαν lίλματα προόδου, κατέστησαν 
ίσότιμοι 'Αμερικανοί πολίτες καί 
εΙλικρινά άγάπησαν τήν δεύτερη πατρίδα 
των, ώς άληθινή ίδική των πατρίδα. 

Βέβαια , ή στάση του κ. Χένρυ Κίσσιν
γκερ εναντι τfjς Έλληνικt;ς Κύπρου προ
εκάλεσε τήν πικρία τών Έλληνοαμερικα-

ι νών, δπως δλων τών 'Ελλήνων καί δλων 
τών έλευθέρων άνθρώπων, άλλά τοϋτο δέν 
σημαίνει δτι αύτή ή τακτική τοϋ άνθρώπου 
αύτοu ε{ ναι δυνατό νά άλλοιώση τά αίσθή
ματά μας εναντι της μεγάλης 'Αμερικής 
καί τοϋ ύπερόχου Λαοϋ της. Γιατί τά άτομα 
καί ο{ Κυβερνήσεις Ερχονται καί παρέρ
χονται. Καί τίποτε δέν άποκλείει τήν αύ
ριανή εύνοϊκή μεταστροφή τής 'Αμερι
κανικής πολιτικής γιά τό μεγάλο αύτό θέμα 
τής καταδυναστευομένης άπό τίς όρδές τοϋ 
'Αττίλα Κύπρου μας, πού συναρπάζει καί 
δονεί τίς ψυχές μας. 

• Η 'Αμερική εΙ ναι έδώ. Οί ·Αμερικανοί 
εlναι μαζί μας. Τούς άγαποuμε. 

• • • 
Ή τακτική, κατά συνήθεια, τοϋ άντιαμε

ρικανισμοϋ άποβαίνει στείρα καί κατα
στρεπτική, κατασκεύασμα κακότεχνο μο
χθη ρών καί όλιγοφρενών, καί άποβαίνει 
βλαβερή γιά αύτι} τοίίτα τά συμφέροντα 
δλων τών 'Ελλήνων είς δλον τόν κόσμον. 

Τό πνεuμα τοϋ άντιαμερικανισμοϋ εlναι 
άνθελληνικό καί φθοροποιό, έπιδρa δυσ
μενώς είς κάθε ώρα ία έκδήλωσή μας γιά τά 
ίδεώδη τοϋ άνθρωπιi:φοu, τijς έλευθερίας 
καί τής είρήνης. 

Έφ' δσον, έξ ιϊλλου, ε{ ναι βέβαιο, δτι γί
νεται διαχωρισμός μεταξύ τοϋ 'Αμερικα
νικοϋ Λαοϋ καί τών οίωνδήποτε κυβερνη
τικών παραγόντων, οί όποίοι , προσωρινά 
f:ρχονται, γιά νά φύγουν, καμμία έχθρότης 
δέν πρέπει νά όπάρχη είς τήν συνείδηση 
των 'Ελλήνων καί 'Αμερικανών. 'Απεναν
τίας, πνεϋμα φιλελληνισμοϋ κυριαρχεί έδώ 
είς τήν 'Αμερική, πού πρέπει νά άνταπο
κρίνεται μέ τήν εκδηλη άγάπη δλων μας 
πρός τόν γενναίον, τόν γενναιόφρονα καί 
μεγαλόψυχον Άμερικανικόν Λαόν. 

Θέλομε καί πάλιν, μέ f:μφαση, νά 
τονίσωμε, δτι ο{ 'Αμερικανοί ε{ναι μαζί 
μας, γιατί εlναι δίκαιοι, έχέφρονες, άν
θρωπιστές. 

οι 'Αμερικανοί ύποστηρίζου\1 τά 'Ελ
ληνικά Δίκαια . ΕΙναι φιλέλληνες! 
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'Εξαιρετική έπιτυχία σημείωσαν οί έκδηλώ
σεις πού εyιναν τό καλοκαίρι στήν Xio μέ τήν 
εύκαιρiα τών 75 χρόνων τοϋ άρχαιοτέρου καί 
μεγαλυτέρου Παγχιακοϋ Συλλόγου «Κοραής», 

μέ συμμετοχή τοίι Μητροπολίτου κ. Διονυ
σίου, τών βουλευτών τοϋ νησιοϋ κ.κ. Γ Μισα
ηλiδη καί Ι Βαρκάρη, τοϋ Δημάρχου κ. Κ. 
Μπουμπάρη, πολλών όμογενών έκδρομέων, 

PAPPAS 

CHRIS PAPPAS FURS 444 MADISON AVENUE. 50th sτ. 759-0277 

τ Η f ϊ U S τ Ο Μ f U R S Η Ο Ρ® 
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άντιπροσώπων τiΊc Κυβερνήσεως καΙ πλή

Οους κόσμου. Στό πρώτο στιγμιότυπο, άπό 
άριστερά, ό κ. Σωτήρης τζούμας, ό κ. Γιάν
νης Κλειδii.ς πρώην πρόεδρος τοϋ «Κοραiί», ό 
ταμίας καί πρώην πρόεδρος κ. Στέλιος Τά
τσης, ή κ. Καίη Κόκοτα, γενικός γραμματεύς 
τοϋ συλλόγου «Κοραής» 'Λττικοβοιωτfας, δ 
κ. Edward Cohen tκπρόσωπος τής άμερικα
νικής πρεσβείας στήν 'Αθήνα, ή κ. Cohen, ή 
κ. Δώρα Σοφιανfδου, ό πρόεδρος τοο vKopaiί» 
Ν. 'Υόρκης κ. Δημ. Ψαλτάκης, ό καθηγητής 
κ. Κωνστ. Κρεατσii.ς, όπρόεδροςτήςόργανω
τικής έπιτροπής τών έκδηλώσεων δικηγόρος 
κ. Χρήστος Σ rρα τάκης," ό κ. Πα ν. Βαρλii.ς, Β ' 
άντιπρόεδρος .-Κοραiί» Άττικοβοιωτίας, καi 
ό κ. 'Αριστείδης Τσικνής, μέλος τής έν Χfω 
τριμελοϋς tπιτροπής τοϋ «ΚΟραiί• Ν. Υ. 
ΔΕΞΙΛ: Ό πρόεδρος τοϋ «Κοραiί» Άττι
κοβοιωτίας κ. Κρεατσii.ς ύπογράφων τό έγ
γραφο τής άδελφοποιήσεως τών δύο συλλό
γων, πού έγινε σέ ε/δική τελετή. "Ορθιοι, dπό 
άριστερά, ό κ. Μάνqς Μωραiτης, τών Δημο
σίων Σχέσεων καί πρώην πρόεδρος τοϋ «Κο
ραή» Νέας 'Υόρκης, ό κ. Στρατάκης καi ό 
γραμματεύς κ. Δημήτρης Γατανii.ς. τιμητικές 
διακρίσεις τοϋ «Κοραή» δόθηκαν στούς κ.κ. 
Κ. Κρεατσii., Γ. Κολόμβο, Παντελή Μαυρο
γιώργη. Γ. Καρρiiν καί κ. Σταματfα Μιχ. Ξυ
λίi. Οί έκδρομείς παρακολούθησαν δοξολο
γία στόν μητροπολιτικό ναό, κατάθεσαν στέ
φανο στό άγαλμα τοϋ «Κοραή» καί προσήλθαν 
σέ δεξίωση τοϋ Δημάρχου καί έπlσημο δείπνο 
στό όποίο εΙσηγητής ήταν ό κ. Γιάννης Καρά
λης, μέλος τής Χιακής 'Επιτροπής τοϋ «Κο
ραή». Τό τρίτο μέλος εlναι ό κ. Γ. Ζαφειράκης. 
Καί οί τρεί~ θά τιμηθοϋν στό μεγάλο, έπίσημο 
δείπνο γιά τόν έορτασμό τής 75ετfας πού θά 
δοθij στίς 14 Νοεμβρίου στό ξενοδοχείο 
«Μάρριοτ» τοϋ Λαγκουάρντια, μέ εΙσηγητή 
τόν καθηγητή κ. Γιάννη Πεrράκη. θά τιμηθή 
tπίσης ό γνωστός καρδιοχειρουργός Κ. 'Α
ναγνωστόπουλος, τοϋ Stony Brook 
University Hospital γιά τό άνθρωπιστικό του 
έργο. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Πρόσωπα 

ΑΘΗΝΑ-Πολλοί Νεοϋορκέζοι ήλ
θαν δπως πάντα νά περάσουν τίς καλοκαι
ρινές τους διακοπές στά κοντινά θέρετρα ή 
τά νησιά του Αίγαίου. Βέβαια επεσαν σέ 
μιά έποχή δπου ή ζέστη ήταν σχεδόν σάν 
τής Νέας ·γ όρκης - ίσως καί χειρότερη 
- άλλά εύτυχώς χωρίς τήν άμερικανική 
ύγρασία . 

-Στόν ·Αστέρα Βουλιαγμένης δπως 
κάθε χρόνο ή κ. Μάριον Τσολαϊνου μέ τίς 
άδελφές της, ή Μαρια Ηατζιυαννακι καί δ 
άδελφός της Γιώργος Δάμπασης άπό τό 
-Στόν ·Αστέρα Βουλιαγμένης, δπως 

κάθε χρόνο, ή κ. Μάριον Τσολαϊνοϋ μέ τίς 
άδελφές της Μαρία Λουλούδη καί Κατίνα 
Κουμαριανοϋ, ή Μαρία Χατζηγιαννάκη καί 
δ άδελφός της Γιώργος Δάμπασης άπό τό 
Λονδίνο. 'Η Πάτ Φρέντ μέ τήν κόρη της 
Μαριέττα. Βρίσκονται έπίσης έκεί δ κ. καί 
ή κ. Τζών Μπούκης, δ καθηγητής Χουρ
μούζιος Γεωργιάδης, δ έπιχειρηματίας άπό 
τό Engleton, N.J. Τζαίημς Νίκολας, δ κ. 
Κωνσταντίνος Τομάζος, δ κ. καί ή κ. Γεωρ
γίου Κολλάκη, ή κ. Μαυρολέων άπό τό Λον
δίνο καί πολλοί c'iλλοι. Άπό τίς V.I.P. πού 
κάθε χρόνο περνουν διακοπές στόν · Αστέ
ρα ή πριγκίπισσα Jose-Maria τής Σαβοiας. 
'Επίσης δταν δέν εlναι στήν μαγευτική 
Μύρινα τής Λήμνου, στό διαμέρισμά τους 
στήν Βουλιαγμένη, δ Χρήστος καί ή Ζωή 
Μπάστη. 

- Τήν πρώτη ί;βδομάδα του Αύγούστου 
στίς ώραίες αίθουσες του ξενοδοχείου 
'Αρίων του 'Αστέρος εγιναν τά έγκαίνια 
τής έκθέσεως ζωγραφικής καί γλυπτικής 
του γνωστοτάτου Νεοϋορκέζου ζωγράφου 
Γιάννη 'Αμοργιανοϋ. ' bκτός τών ένοiκων 

τοί> ξενοδοχείου ηλθαν άπό τήν ·Αθήνα ό 
Τζώρτζ καί ή Κάθρην Τζαμουράνη πού μέ
νουν στό Χίλτον, ή ίατρός κ. Καίτη Πα
τρινοiί, ή κ. Ντίνα Πολέτ, δ κ. καί ή κ. Τέντ 
Χαλκίδη καί ή άδελφή της ή γνωστότατη 
καί συμπαθέστατη έπί τών Δημοσίων Σχέ
σεων τής 'Ολυμπιακής wΕλλεν Σπερώνη, δ 
κ. καί ή κ. Φαίδων ·Αλεξάκης καί ή κόρη 
τους Φρόσω Μπέη, ή συμπαθέστατη νέα 
πρόεδρος τής Φιλοπτώχου τοϋ Καθεδρι
κοϋ, ό Μανώλης καί ή Βούλα Κουλουκουν
τή, δ Γιώργος καί ή Νανά Φράγκου, ό πρώ
ην σύμβουλος στά 'Ηνωμένα "Εθνη καί 
νυν πρέσβυς κ. 'Αλέξανδρος Βαγενός, ή κ. 
'Αλεξάνδρα Άντωνίου καί πλήθος άλλου 
κόσμου. 

-Στό Καβούρι, άπέναντι ιiπό τόν ·Α
στέρα, μένει δταν δέν εlναι κρουαζιέρα ή 
Πόπη Δάμπαση καί φιλοξενεί τήν Μαρία 
Λύρα πού μόλις έπέστρεψε άπό τήν Χίο . 
'Επίσης στό Καβοίφι μένει ό Ήλίας Σι
τινός μέ τούς δύο γιούς του. 

-Στήν c'iλλη c'iιφη τής πόλεως, στήν 
Δροσιά · Αττικής, ό κ. καί ή κ. Γιάννη Μο
σχαχλαiδη γιόρτασαν τούς άρραβώνες τής 
κόρης τους "Εφφης μέ τόν 'Αλέξανδρο Γ ε-

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1987 

ωργιάδη. 'Η σαν έκεί πολλοί 'Αθηναίοι 
άπό τούς συχνούς έπισκέπτες στήν Νέα ' γ
όρκη. Ό κ. καί ή κ. Γιώργου Δράκου, δ 
διοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος κ. 
Παναγόπουλος μέ τήν σύζυγό του, δ 'Αν

τώνης καί ή "Εφφη Κανελλοπούλου, δ πρώ
ην πρόξενος καί νϋν πρέσβυς στό "Οσλο κ. 

Γιώργος Χριστογιάννης μέ τήν σύζυγό του 
καί τήν χαριτωμένη κόρη τους. ό γνωστό
τατος πορτραιτίστας πού εχει φιλοτεχνή

σει δλες τίς κοσμικές κυρίες τής Νέας Ύ
όρκης Μιχάλης Βαφειάδης, ή κ. Μάρω 
Χατζή πού ηλθε έπίτηδες άπό τήν Έρέ
τρεια δπου περνii τίς διακοπές της καί 
πολλοί άλλοι. 

-Στήν Ούρανούπολη, στό περίφημο 
Eagles Palace ήταν γιά λίγο ή κοσμοπο
λίτισσα διευθύντρια τοϋ καταστήματος 
Λαλαούνη 'Έλλη 'Αντωνιάδη καί δ πρώην 
Γενικός Πρόξενος στήν Νέα 'Υόρκη πού 
παραιτήθηκε άπό τό Διπλωματικό Σώμα 
καί εlναι τώρα διευθυντής τής Μόμπιλ 
στ ή ν 'Ελλάδα Γιάννης Μπιλιμάτσης. 

.....:.0 Γιώργος καί ή Σόφη Κουμάνταρου 
φιλοξένησαν στό θαυμάσιο σκάφος τους 
Alouette γιά δεκαήμερη κρουαζιέρα στό 
Αίγαίο τήν κ. "Εμιλυ Παπούλια μέ τήν κό
ρη της Κάρολιν (ό πρέσβυς ήλθε άργότερα 
δπότε συνέχισε ή οίκογένεια τίς διακοπές 
iης στήν Σαντορίνη). Μεταξύ τών καλε
σμένων η σανό πρέσβuς τής 'Ελλάδος στό 
Λονδίνο καί ή κ. Στέφανου Σταθάτου, ό 
πρίγκηψ Γουλιέλμος του Λουξεμβούργου, 
ή κ. Μυρτώ Χανδρij άπό τό Λονδίνο, ό πρέ
σβυς καί ή κ. Ντένις Καραγιάννη κ.ά. 

-Στό θαυμάσιο ξενοδοχείο Elounda 
Mare στήν Κρήτη πέρασαν άξέχαστες 
μέρες ό κ. καί ή κ. ·Αντώνη Λιούνη μέ τήν 
κόρη τους "Ωντρυ πού ένθουσιάστηκε 
τόσο μέ τήν ·Ελλάδα πού δπως εΙπε δέν 

πρόκειται νά κάνη άλλου διακοπές. 

-'Η κ. Τατιάνα Μυλωνά μέ τίς κόρες 
της περασαν άρκετό διάστημα στήν Ζά
κυνθο πρίν συναντήσουν τόν Σπϋρο μέ τό 
σκάφος τους γιά νά πλανηθουν στό Αίγαίο. 

ΔΕΝ ΕΙΧΕ εύτυχή εκβαση ή προσπά
θεια τοϋ · Ελληνοαμερικανοϋ Τζών Μετσό
πουλου νά λάβη τό χρίσμα τοϋ Ρεπουμπλι
κανικοϋ κόμματος γιά τήν διεκδίκηση τής 
βουλευτικής εδρας, τής τέταρτης έκλογι
κής περιφερείας τής γειτονικής Πολιτείας 
Κοννέκτικετ. Ό όμογενής πολιτικός Ι:λα
βε μόνο 2. 963 ψήφους εναντι τοϋ νικητοϋ 
άντιπάλου του Κρίστοφερ Σέϊς ό δποίος έ

λαβε 10.344 ψήφους. 

• 
Ο ΔΗΜΟΦΙΛΗΣπαραγωγόςκαί 
τηλεπαρουσιαστής Δημήτρης Καστανός 
προχωρεί σέ νέες έπιχειρηματικές κατα
κτήσεις. Έδώ καί δυό-τρείς μήνες εlναι 
συνιδιοκτήτης καί πρόεδρος του ταξιδιω
τικοϋ γραφείου REX TOURS, INC. (35-18 
Ditmars Blνd., Astoria). Οί ... καλές γλώσ
σες λένε δτιΌ χρειάστηκε τό ταξιδιωτικό 
γραφείο γιά νά έξυπηρετήση τίς άνάγκες 
μιίiς άλλης έπιχειρήσεώς του πού τόν άναγ
κάζει νά ταξιδεύη τουλάχιστον μιά φορά 
τήν tβδομάδα, στήν Φλώριδα. 'Εκεί βρί
σκονται τά οίκόπεδα τής Ι:ταιρίας πού εχει 
μέ τόν κ. Τώνη Χωριάτη. Καί οί δυό συνο
δεύουν δεκάδες ένδιαφερομένους στό Fort 
Meycrs καί άπό έκεί στό Port Charlotte τό 
όποίο σιγά-σιγά ... έλληνοποιείται. Καί τά 
εiσιτήρια, βεβαίως, άπό τό Rex Tours. 

• 
ΕΝΑ νέο, ώραιότατο καί θαυμάσια δια
κοσμημένο έστιατόριο στήν 'Α στόρια (30-
15 Broadway) - τό Cyprella - εlναι δη
μιούργημα τών δμογενών έπιχειρηματιών 
Δημήτρη Γεωργάκη, Νίκου Γρηγορίου καί 
Σωκράτη Χατζηευαyγέλου. ·Ο πρώτος εl
ναι ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου Tro
picana καί δ δεύτερος τοϋ εστιατορίου «Πι
νόκιο .. , έπίσης στήν 'Αστόρια. Τό εστια

τόριο διαθέτει ενα πολύ καλό "Ελληνα 
μάγειρα. 

Το κατάστημα ·Ελληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

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

·Εκλεκ τή συλλογή άπό μπουμποuvιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ύφαvτό, έργόχειρα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικό καί tφημεpίδες. - Κάρτες γιό δλες riς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΔΙΣΚΩΝ 
καi TAPES, νΙDΕΟ CASSHΠS 

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

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηyιάννη 
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Ο ΓΝΩΣΤΟΣ στήν 'Ομογένειαάρ
χιτέκτων κ. Στέφανος Παπαδάτος εισέρ
χεται στήν ... πολιτική. Τόν περασμένο 
μήνα ήρθε πρώτος στίς προκριματικές 
έκλογές τοί> Δημοκρατικοί> Κόμματος στό 
Hillsdale, N.J. Στόχος: Ή κατάληψη μιaς 
tδρας στό Δημοτικό Συμβούλιο αύτής τής 
πόλεως, στήν όποία κατοικεί. v Αρθρο γιά 
ενα νέο άρχιτεκτονικό δημιούργημα του κ. 
Παπαδάτου, δ άναγνώστης θά βρή στίς 
άγγλικές μας σελίδες. ΤΙΜΉΘΗΚΕ γιά μιά ακόμη φορά 

άπό τήν ΑΗΕΡΑ δ καλός πατριώτης κ. 
Ο ΓΝΩΣΤΟΣ δημοσιογράφος καί 
λογοτέχνης κ. Γεώργιος Μωραiτης-καί ή 
διακεκριμένη καλλιτέχνις στό εΊδος τών 
Monograms στό Μανχάτταν κ. Μαίρη Κο
μνηνοϋ έτέλεσαν τήν 11η Αύγούστου τόν 
πολιτικό τους γάμο. Ή διεύθυνση του πε
ριοδικοί> μας έκφράζει στούς νεονύμφους 
τά θερμά της συγχαρητήρια καί εύχεται 
κάθε εύτυχία. 

'Αριστείδης Σταυράκης γιά τίς ύπηρεσίες 
του πρός τήν όργάνωση καί τό κοινωνικό 
του ίtργο. Στήν φωτογραφία, δ κ. Σταυρά
κης παραλαμβάνων τιμητική πλάκα άπό 
τόν τέως περιφερειακό Κυβερνήτη τής 6ης 
περιφερείας κ. Θεόδωρο Κυρκώστα, κατά 
τό πρόσφατο περιφερ~ιακό συνέδριο. Διά
δοχος του κ. Κυρκώστα έξελέγη δ κ. Πανα

γιώτης Καροϋνος. 

ΝΕΟ ΠΡΟ ΕΔΡΟ άπέκτησε ή παλαιά όμογενειακή ποδοσφαιρική όμάδα 
Greek-American. Πρόκειται γιά τόν έπιχειρηματία κ. Στήβ Πάντιο, ό όποίος εlχε 
τήν πρωτοβουλία γιά τόν έρχομό του Όλυμπιακου στήν 'Αμερική καί Καναδά τόν 
περασμένο μήνα. Τά άλλα μέλη τοί> Συμβουλίου εlναι: 'Ανδρεάδης Γεώργιος, Α ' 
άντιπρόεδρος , Καραγιάννης Γιάννης, Β' άντιπρόεδρος, Κυριάκου Κατερίνα, γεν. 
γραμματεύς, Κόρδης Νικ., νομικός σύμβουλος, Γράφας Στέφανος, ταμίας, Κουτσου
ράδης Κώστας, γεν. άρχηγός. Σύμβουλοι οί κ.κ. Δράλλιος Δημήτρης, Πατρijς 
Γιώργος, Πάπας Στήβ, Ζαμπούνης Θεόδωρος, Λυμπέρης Ντένις, Μακρής Τζών καί 
Κωσταντόπαις Θανάσης. Τό νέο Συμβούλιο εύχαρίστησε τόν άποχωρήσαντα πρό
εδρο κ. Κώστα Γεωργιάδη γιά τίς ύπηρεσίες πού προσέφερε καί γιά τήν ύπόσχεσή 
του δτι θά συνεχίση τό ένδιαφέρον καί τήν ύποστήριξή του πρός τήν όμάδα. 

Η ΠΡΩΤΗ ιδιωτική κλινική Ραδιοθεραπείας εγκαινιάστηκε τόν περασμένο μήνα 
<iπό τόν 'Επίσκοπο Μελόης κ. Φιλόθεο. Βρίσκεται στό Μανχάσσετ , Λόγκ v Αϊλαντ, καί 
άνήκει στόν όμογενή γιατρό Πήτερ Παπαντωνίου. ·Η κλινική διαθέτει δλα τά τελευταία 
μηχανήματα καί στοίχισε πάνω άπό τρία εκατομμύρια δολλάρια. Ό Δρ. Παπαντωνίου 
άποφοίτησε άπό τήν iατρική σχολή τοί> Memorial Sloan Kettering τό 1979 μέ ειδικότητα 
στ ή ν ραδιοθεραπεία όγκων. 'Εργάστηκε γιά όκτώ χρόνια στό κέντρο Ραδιοθεραπείας του 
Long lsland Jewish Medical Center, ένώ τά τελευταία τρία χρόνια ήταν διευθυντής τοί> τμή
ματος αίJτοϋ. 
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CLEAN AIR 
TECTRONIC ELEcτRONIC AIR 
CLEANERS/OZONE AIR 
STERILIZERS REMOVE 
• Cigarette Smoke • Odor • Pollen 
• Dust • Bacteήa • Vίrus & other allergies 
SALES- LEASING- SERVICE- INSTALLAτiON 

coNFORMs Specializing in Restaurants, Computer 
J~;;,;:;; Facilities, Office, Home, Bingo Halls, 

CALL FOR 
FREE 

,DEMOAND 
1 SURVEY Lto~·RDiii;rN~A~Nc~E~s~~~B~o~w!l!/~ίn~g;.,Alleys, Fun. Homes, Beauty Par/ors 

I'RESHWAV 718 274-5054 
ΛΙR 

ιιJ 
28-05 Ditmars Boulevard 

Astoria, Ν.Υ. J J ]05 

ΕΝΑ νέο καί άγαπητό όμογενειακό ζευ
γάρι στό Νιου Τζέρσεϋ, ό κ. καί κ. Λούη 
'Αρβανίτη. Ό κ. Άρβανίτης, ~στιάτωρ, εί
ναι άναπληρωτής γραμματεύς τής συνεται
ριστικής έταιρίας Pan Gregorian. Ποτέ δέν 
συγκεντρώθηκαν τόσοι όμογενείς έστιά
τορες σέ ενα γάμο ... 

α.veri/10S 
Specializing in Greek Catering 
jor home and business parties. 

TeL (212) 688-8828 

CONTINENT ΛL 
CUISINE 

Excellent Serνίce 
Seafood Specialties 

M oderate Prίces 

Jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDA YS 
Caterίng Facίlities 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE sτREET 

RAMSEY, N.J. 

••ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



ΣΥΝΉΛΘΕ τελευταίως στήν 'Αθή
να τό πρώτο Διεθνές Πνευματικό Συμπόσιο 
στό Πολεμικό Μουσείο 'Αθηνών μέ τήν 
πρωτοβουλία τοϋ Παγκοσμίου Πνευματι
κοϋ Κέντρου VΟλυμπος καί τής Interna
tiona le Olymbia De Verinigung. Σκοπός τοϋ 
Συμποσίου ήταν ή λειτουργία στόν VΟ
λυμπο tνός Παγκοσμίου Πνευματικοϋ 
Κέντρου δ που θά συσκέπτωνται κορυφαίοι 
έπιστήμονες άπό δλο τόν Κόσμο γιά ένα 
κοινό άγώνα πού θά άποβλέπη στήν άνα
βίωστj τοϋ άρχαίου !:λληνικοu πνεύματος 
καί τήν ένεργοποίηση τών ίδανικών πού 
όδηγοϋν τόν άνθρωπο σέ μιά παγκόσμια 1 

τάξη είρήνης, φιλίας καί δημιουργικής 
άμιλλας. Κατά τήν διάρκεια τοϋ Συμποσί
ου μίλησαν καθηγητές εύρωπαϊκών καί ά
μερικανικών Πανεπιστημίων καί πολλές 

προσωπικότητες τοϋ πνευματικοϋ καί πο
λιτικοϋ κόσμου τής 'Ελλάδος μεταξύ των 
όποίων καί οί τέως ύπουργοί κ.κ. Κώστας 
Καλλίας καί Μανώλης Κοθρής. 

• 
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ξεκίνησε από τό I 
Κρητικό χωριό, τή Μικρή Γωνιά τοϋ Ρε- I 
θύμνου γιά νά κερδίσει τή σημερινή ση

μαντική της θέση. Δόκτωρ Φιλοσοφίας δι- Ι 
δάσκει Κλασικές Σπουδές στό Πανεπι- ' 
στήμιο Κρέϊτον τής 'Ομάχα, Νεμπράσκα. I 
Πού σημαίνει δτι διδάσκει άρχαία Έλλη
νικά στό πρωτότυπο, άρχαία λυρική ποίη
ση, τούς άρχαίους συγγραφείς, τήν Ποιη
τική τοϋ ' Αριστοτέλους καί στά λατινικά, 
Βιργίλιο. 'Ένα ακόμη πα ιδί τής ύπαίθρου, 
άπό γονείς άγρότες πού βρήκε τόν δρόμο 
τής μόρφωσης καί σταδιοδρομεί λαμπρά 
στίς ' Ηνωμένες Πολιτείες, θά πείτε. Μόνο 
πού στήν περίπτωση τής 'Ελευθερίας 
Μπερνιδάκη , τό ταξίδι πρός τό φώς ξεκί
νησε άπό τό απόλυτο σκοτάδι. Τριών χρο
νών, ένώ έπαιζε δίπλα στό τζάκι, μιά εκρη
ξη -'ίσως άπό δυναμίτη μέσα στά ξύλα 
τής στέρησε τό φώς της, χωρίς νά μείνουν 

iiλλα ϊχνη στό όμορφο πρόσωπό της. Ή 
κλίση της στά γράμματα καί ή έπιμέλειά 
της ήταν ή δική της καλή μοίρα. 'Από τήν 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 1 Σχολή Τυφλών τής Καλλιθέας , δπου τελεί-

·-Κοριτσάκι άπέκτησαν (τό πρώτο τους 
παιδί) ό Μάϊκ καί ή Κάθυ Κομοδρόμου. ·Η 1 

Κάθυ είναι κόρη τοϋ γνωστοϋ έπιχειρη
ματία τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ καί της κ . Εύρι
πίδη Κόντου. 

-Σημειώναμε τήν προσθήκη άγοριοίι 
στήν οiκογένεια το.ϋ κ . Κώστα Περραίου
τό πρώτο τους ήταν κορίτσι . 

-Γ ιό άπέκτησαν ό έπιχειρηματίας καί ή 
κ. Στήβ Βαλιώτη, ϋστερα άπό δυό κορίτσια. 

-Ό κ. καί κ. 'Ανδρέας Χριστοφόρου a
πέκτησαν στήν ' Αθήνα δυό δίδυμα 
κορίτσια - έχουν άλλη μιά κόρη καί ένα 
γιό, Ό δικηγόρος τό έπάγγελμα κ. Χρι
στοφόρου ε{ναι γιός άπό τόν πρώτο γάμο 
τής iδιαίτερα άγαπητfjς καί γνωστής άπό 
τήν δράση της στόν Παγκύπριο κ . Θέλμας 
Πιερρη. 

-Κοριτσάκι άπέκτησαν ό κ. και η κ. 
Στήβ Ίωαννίδη, ίδιοκτήτες τοϋ γνωστοϋ 
ταξιδιωτ ικοϋ γραφείου Cyprus Trade & 
Tours, Inc., στήν ' Αστόρια. 

Ν~ΟΙ άξιωματοϋχοι του Harνard 
Club στ ή ν ·Αθήνα: ·Αλέξανδρος 
Πρωτοπαππciς, πρόεδρος, Έλένη 
Σπερόνη, άντιπρόεδρος, Νίκος Μα
χαιράς γενικός γραμματεύς, Έλένη 
Παπακωνσταντίνου ταμίας, καί μέλη 
τοϋ Συμβουλίου: ·Αλέξανδρος Σαμα
ράς , Κώστας Πετρόπουλος, Χρήστος 
Λιάπης, Παναγιώτης Δημητράς καί 
· Αλεξ. Βουτσάς. 

ωσε τό δημοτικό, τό 'Αμερικανικό Κ ολλέ
γιο 'Αγίας Παρασκευής άνέλαβε τίς σπου
δές της. Ώς ύπότροφος - οίκότροφος, άπό 
τό 1964 ως τό 1970. ή 'J::λευθερία έκανε τά 
γυμνασιακά της μαθήματα καί μετά, μέ τήν 
βοήθr.ια τοίι Κολλεγίου καί φίλων, συνέ
χισε στήν ·Αμερική. Πήρε πτυχίο •ψπά
τσr.λορς» καί «μάστερς» στίς κλασικές 

σπουδές στό Πανεπιστήμιο τοίι Ρότσε
στερ, στήν Πολιτεία τής Νέας 'Υόρκης καί 
μετά στήν Βαλτιμόρη , στό Τζών Χόπκινς 

έκανε τό διδακτορ ικό της. 'Η διατριβή της 
είχε θέμα «τήν τυφλότητα στόν πολιτισμό 
τοίι Φωτός- Οίδίπους έπί Κολωνώ τοίι Σο
φοκλέους», καί έπάνω στό 'ίδιο μοτίβο μί
λησε στό Πνευματικό Κέντρο τής Κηφι
σιiiς σέ έκδήλωση πού διοργάνωσε τό Σα
ουθήστερν Κόλλετζ. Ή 'Ελευθερία μί
λησε στά tλληνικά καί μετέδωσε τό δικό 
της έσώτερο φώς μέσα άπό τήν γνώση καί 
τήν γαλήνη τής ψυχής. Τό είδύλλιό της μέ 
τόν Ράλφ "Α λ ντους, σφράγισαν ό γάμος 
καί τά δύο παιδιά- ό ' Αλέξανδρος Μπερ
νιδάκης- "Α λ ντους, 7 έτών, καί μία θυγατέ
ρα tνός ετους . 'Επιτυχία καί εύτυχία καί 
σεμνότητα- ενα τρίπτυχο πού τό δίνει ή 
άληθινή παιδεία. Καί αίιτή ή προσωπική 
της έμπειρία μπορεί νά διδάξει, μέσα άπό 
τίς διαλέξεις, στά νέα παιδιά , τήν άξία τής 
μόρφωσης, τό φώς πού κρατά τά νιiiτα 
μακριά άπό τίς παγίδες τής μοναξιάς καί 

τής ζωής χωρίς στόχους. 

( « ΚαΟημερι νή ") 

• 
το Ν κ. Τζώρτζ Πάππας τοϋ West Caldwell έπαναδιώρισε ό Κυβερνήτης τοϋ Νιοϋ 
Τζέρσεϋ κ. Thomas Η. Kean στό Συμβούλιο ·Εθνικοτήτων τής Πολιτείας ώς έκπρό
σωπο τής 'Ελληνικής Κοινότητος καί πρόεδρο τοϋ Συμβουλίου αύτοϋ. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1987 

ΜΕ ΕΝΑ μεγάλο πάρτυ γιορτάστηκαν 
οί άρραβώνες τοϋ Η Αρη Μιχαηλίδη καί τfjς 

πανέμορφης 'Ελισάβετ Σπυράκη. Τό i:δω
σαν οί άδελφοί τοϋ • Αρη, 'Ιάσων καί Μέ
δων στό ύπερωκεάνειο •< • Αμερικανίς» τής 
έταιρίας Χανδρfj, aντιπρόεδρος τής όποίας 
ε{ναι δ πατέρας τών τριών , iδιαίτερα γνω
στός καί άγαπητός στήν κοινωνία τfjς Νέας 
'Υόρκης κ. Αύγουστος Μιχαηλίδης. Στήν 

φωτογραφία, ό "Α ρης μέ τήν έκλεκτή τής 

καρδιiiς του 'Ελισάβετ. 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ τής Νέας 'Υόρκης 
συνέστησαν 'Επιτροπή μέ τήν έπωνυμία 
ΚΑΠΑ μέ σκοπό νά έργασθοϋν yιά τήν a
ποφυλάκιση τών καταδικασθέντων γιά έ
σχάτη προδοσία πρωτεργατών τοίι πραξι
κοπήματος τής 21ης · Απριλίου 1967. Σέ ά
νακοίνωση τής νέας οργανώσεως τονίζεται 
δτι δέν πρόκειται γιά πολιτικό κόμμα καί 
δτι τά μέλη της κινήθηκαν άπό καθαρώς 
aνθρωπιστικά κίνητρα. Πρόεδρος τοu 
Διοικητικοίι Συμβουλίου ε{ναι δ κ. Πήτερ 
Παπακώστας καί Γενικός Γραμματεύς δ κ. 
Χρήστος Γιούσης. 

ΝΕΟ I ίδιοκτfjτες γιά τό King Andrew . 
Restauranι (286 First Ave. , κοντά στήν 16η 
όδό τοίι Μανχάτταν). Πρόκειται γιά τά έξα
δέλφια Γεώργιο Μπελέση καί Γιάννη Μπε
λέση καί τόν κ. Κώστα Μαρij. 

Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ τοϋ Windham Ν. 
' Υόρκης (στά Κάτσκιλλς}, ζήτησε aπό τόν 
'Αρχιεπίσκοπο κ. · Ιάκωβο νά ένταχθfj 
στήν δύναμη τής Άρχιεπισκοπής. Τό Δι
οικητικό Συμβούλιο τής Κοινότητος άπο
τελοίιν: v Αρτσι 'Ιωάννου, πρόεδρος, Κώ
στας Βέτσας aντιπρόεδρος, Θ. Χάρος γραμ
ματεύς, Χρήστος Πλιάτσικας βοηθός γραμ
ματεύς καί Πήτερ Κονέλιας, ταμίας. 
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ΤΟ ΟΝΟΜΑ τοϋόμογενοϋςεπιχε ι
ρηματία Νίκου Μπόγδου άναφέρθηκε σέ 
πρόσφατο δημοσίευμα τijς έφημερίδας 
Newsday τοϋ Λόγκ "Αϊλαντ, ή όποία δημο
σίευσε τήν φωτογραφία του σέ ενα 
ρεπορτάζ γιά τά εστιατόρια HOWARD 
JOHNSON. Ό κ. Μπόγδος εlναι τά τελευ
ταία εξη χρόνια ίδιοκτήτης τοϋ μεγαλύ
τερου σέ χωρητικότητα καί είσπράξεις aπό 
τά 400 εστιατόρια τής εταιρίας αύτής, τά 
όποία βρίσκοντα ι σ ' δλη τήν 'Αμερική. 
Ό κ. Μπόγδοςδήλωσεστήνέφημερίδα δτι 
άγόρασε τό έστιατόριο λόγω τής τοποθε- Ι 
σίας του (βρίσκεται στούς 42 δρόμους καί 
στήν λεωφόρο Λέξινγκτον καί άπέναντι 
άπό τό Grand Central) καί δ ιότι ή όνομα σία 
εlναι γνωστή σ' δλο τόν κόσμο. Καί 
πρόσθεσε: "'Ο κόσμος καί ίδ ιαίτερα ή νέα 
γενεά τείνουν νά ξεχάσουν αύτή τήν ονο
μασία. Δέν γνωρίζουν τί θά πή Howard 
Johnson. 'Όλα τά παιδιά σήμερα /:χουν 
ύποστεί πλύση έγκεφάλου άπό τίς διαφημί
σεις στήν τη λεόραση. Ξέρουν τά Mc
Donald καί τά Burger King». Αύτός ε{ ναι ό 
ενας άπό τούς λόγους τής παρακμής της με
γάλης άλυσίδας εστιατορίων πού ίδρύθηκε 
τό 1925 στήν Μασσαχουσέττη καί ήκμασε 
γιά δεκαετίες όλόκληρες. Ή εταιρία άγο
ράστηκε τό 1980 άπό τήν βρετανική Im
peria l Group Ltd., η όποία εδωσε μεγαλύ
τερη προσοχή στήν άλυσίδα τών όμώνυ
μων ξενοδοχείων, παραμελώντας τά 
έστιατόρια. Τό 1985 τά έστιατόρια μόνο 
τής Howard Johnson πουλήθηκαν στό 
Marriot Corp. σtό όποίο άνήκουν δυό 
ι5.λλες άλυσίδες εστιατορίων, τά Big Boy 
καί τά Roy Rogers. Ό νέος ίδιοκτήτης άρ
χισε νά μετατρέπη τά Howard Johnson σέ 
Big Boy καί Roy Roger. Τά ξενοδοχεία 5-
μως τής Howard J ohnson, καθώς καί τά δι
καιώματα χρησιμοποιήσεως τής όνομα-

σίας αύτής, πουλήθηκαν άπό τήν Imperial 
στήν Prime Motor Inns, τοϋ Φαίαρφηλντ, 
Ν . Τζέρσεϋ . Πρόβλημα σοβαρό δημιουρ
γήθηκε γιά τόν κ. Μπόγδο καί aλλους 150 
περίπου franchise ίδιοκτήτες, δταν τούς 
έζητήθη νά άλλάξουν τήν όνομασία τών 
καταστημάτων τους, πληρώνοντας 350,000 
δολλ. ό καθένας στήν Marriot. Οί ίδιοκτή
τες αύτοi ι.δργανώθηκαν σέ μιά νέα έταιρία, 
κατέφυγαν στά δικαστήρια καί κέρδισαν τό 
δικαίωμα νά διατηρήσουν τήν όνομασία 
Howard Johnson. 'Η νέα αύτή εταιρία σχε
διάζε ι πολλές άλλαγές , γιά νά κάμη τά εστι
ατόρια αύτά καί πάλι έλκυστικά στό κοινό. 
"Η δη i:βγαλε ενα νέο μενού καί σχεδιάζει 
άλλαγές στήν δλη οργάνωση καί προβολή 
τών έστιατορίων πού θά διατηρήσουν οχι 
μόνο τήν όνομασία, άλλά καί τήν άνεξαρ
τησία τους άπό τήν μητρική εταιρία τών 

όμώνυμων ί:στιατορίων. Ό κ. Μπόγδος 
ήρθε στήν 'Αμερική τό 1966 μέ δίπλωμα 
μηχανικοϋ άπό μιά τεχνική σχολή καί έρ
γάστηκε σάν μηχανικός πρίν άσχοληθεί μέ 
τά έστιατόρια. .. Ανοιξε συνολικά έπτά 
εστιατόρια άλλά τελικά κράτησε μόνο τό 

Howard Johnson. Παράλληλα, aσχολεί
ται μέ άγοραπωλησίες άκινήτων. Εlναι 
aντιπρόεδρος τοϋ Πανκε ρκυραϊκοϋ Συν
δέσμου, προσφέρει κάθε χρόνο γιά τήν Πα
ρέλαση στήν 5η Λεωφόρο καί βοηθa 
πολλούς φιλανθρωπικούς καί πατριωτι
κούς σκοπούς. Μετά τήν κρίση τοϋ 1974. ό 
κ. Μπόγδος, μέ τήν συνεργασία aλλων 
όμογενών, συγκέντρωσε χρήματα σέ 
έπιταγές, γιά τήν ι':ίμυνα τής 'Ελλάδος. 

ΕΝΑ ΝΕΟ aξιαγάπητο ζευγάρι, ό 
νέος γιατρός Χριστόφορος Κοντογιάννης 
καί η σύζυγός του Κάρεν ποίι έτέλεσαν τοι">ς 
γάμους τους στό Λόγκ "Αϊλαντ έν μέσω 

πολλών συγγενών καί φίλων. Ό γαμπρός 

εlναι γιός τοϋ γνωστοu στήν 'Ομογένεια 
ο ίκονομολόγου καί επιχειρηματία κ . 'Αδα
μάντιου Κοντογιάννη . 

Ο ΟΜΟΓΕΝΗΣ πολιτειακός γερουσιαστής τής Βιρτζίνια Peter Κ. Baba
Ιa · έγκαινίασε έκστρατεία γιά τήν συγκέντρωση 300.000 δολλ. πού θά χρησιμο
ποιηθοϋν γιά ερευνες κατά τοu καρκίνου στό Massey Cancer Center. ' Οϊδιος ό γε
ρουσιαστής πάσχει άπό καρκίνο καί βρίσκεται στό νοσοκομείο. Ό γερουσιαστής 
γεννήθηκε τό 1922, ύπη ρέτησε στόν Β· Παγκόσμιο Πόλεμο διακόψας προσωρινώς 

τίς σπουδές του στό Harvard College, τελείωσε νομικά στήν Νομική Σχολή τοϋ Πα
νεπιστημίου Βιρτζίνια καί δικηγορεί άπό τό 1950. Ε{ ναι μέλος τής Γερουσίας άπό 
τό 1968. Τό Massey Cancer Center ε{ναι μέρος τοϋ Virginia Commonwealth Univer
sity καί εlναι άναγνωρισμένο σάν ενα άπό τά 42 aντικαρκινικά κέντρα τής 'Αμε
ρικής. Μέ έπιστολή του ό κ. Μπαμπάλας καλεί τό κοινό νά συνεισφέρη στήν μάχη 
κατά τοϋ καρκίνου. Οί ένδιαφερόμενοι μποροϋν νά τηλεφωνήσουν στόν αίδ . Κ.Ν. 
Domba\is στό τηλέφωνο (804) 355-3687. 

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ άπό τήν Νέα 'Υόρ
κη γιά νά άναλάβη τά νέα καθήκοντά του 
στήν Μόσχα ώς πρέσβυς τής ·Ελλάδος, ό 
άπό τό 1982 μόνιμος άντιπρόσωπος τής 
·Ελλάδος στόν ΟΗΕ κ. Μιχάλης Δούντας. 

• 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ κατά ενα, 
τό δημοφ ιλές Τρίο Μπελκάντο κάνε ι 
άπό τόν περασμένο μήνα , l:πιτυχείς 
έμφανίσεις στό ρέστωραντ-κλάμπ 
<<Σαλονικιά» στήν Άστόρια (3 1-17 
23 Avenue). I 

'ι ΕΝΑΣ γάμος πού ανεφέρθη τελευταίως 
στόν άθηναϊκό Τύπο άφορα τήν δημοσιο
γράφο 'Αλεξάνδρα Σπυριδάκη καί τόν κα-

Ι θηγητή τοϋ Πολυτεχνείου Δημήτρη 'Ανα
στασίου. ·Η νύφη σπούδασε νομικά στό 
Πανεπιστήμιο ·Αθη νών καί πή ρε μάστερ 
δημοσιογραφίας άπό τό Πανεπιστήμιο Κο
λόμπια, τής Νέας Ύόρκης, δπου καί γνω
ρίστηκε τό εκλεκτό ζεϋγος. Ό κ. 'Ανα
στασίου δίδαξε πέρισυ Πληροφορική στό 
περίφημο αύτό Πανεπιστήμιο καί έκεί πλέ
χθηκε τό είδύλλιο καί ό πολιτίκός γάμος 
πού σφραγίσθηκε στήν 'Αθήνα μέ θρη 
σκευτικό, καί μέ κουμπάρο τόν διευθυντή 
τής "Καθημερινής» κ . Δημ. Παπαναγιώ
του. Τό ζευγάρι πρόκειται νά έγκατασταθή 
στήν Νέα Ύόρκη, δπου ό κ. 'Αναστασίου 
θά συνεχίση διδάσκων στό Κολόμπια. 





Θρόνος καί Σκαμνί 
ΕΙς του μουσείου τή γωνιά, πού έχει φέρ ' ό χρόνος 
δ, τι άπ' τήν τέχνη άπόμεινε cvραίο καί τρανό, 
στέκεται χρυσοστόλιστος, περήφανος ό θρόνος 
καί δίπλα του ένα σκαμνί ξύλινο, ταπεινό. 

Κι' ό θρόνος πού δέ χώνευε τόση δημοκρατία, 
έθύμώσε μέ τό πτωχό, τό ταπεινό σκαμνί. 
<<Ποιός σ' έφερ' έδώ δίπλα μου, του λέει μέ κακία, 
μπροστά στούς θρόνους δέ στέκει νά μένουν ταπεινοί. 

Πάνω σέ μένα κάθησαν του κόσμου βασιλείς 
πού σ' αΊματα έβούτηξαν τά δάφνινα στεφάνια · 
πές μου τώρα πώς μπόρεσες μπροστά μου νά φανής;» 
Καί άπαντάει τό σκαμνί άπλά μέ περηφάνεια: 

« WΑν πάνω σου έκάθησε ί!νας τρανός σατράπης, 
πού σΚόρπισε στό διάβα του χίλιες καταστροφές, 
πάνω σέ μένα κάθησε ό Θείος 'Ιπποκράτης, 
πού έπούλωσε καί γιάτρεψε του κόσμου τίς πληγές», 

ΧΡΥΣΓΑΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ 

Fresh Viewon CyprusDeservesAttention 
ΤΗΕ ΠΜΕS, London, 

The Nίcosia government's hostile re
action to last week 's report on Cyprus by the 
(European) Commons Committee on For
eign Affairs is premature and ill-considered: 

There have been times during the last 
three years when a Cyprus settlement has 
seemed so near - and yet so distanι. The 
most diffίcult poίnts at issue remaίn the 
withdrawal of Turkish troops and civilian 
seιιlers; effectίve ίnternatίonal guarantees; 
and the "three frcedoms" - ιο movc, settle 
and buy property anywhere on the island. 

Despite continuing efforts by the United 
Naιions, Cyprus has gone on driftίng dan
gerously toward a state of permanent par
tition. The committee's answer is partly to 
encourage a number of confidence-building 
_measures whίch might lower the ίntercom
munal tension. These would include freer 
moνement across the cease-fire line, direct 

1 
talks under U.N. supervίsion and (the really 
controversial one) aπ end to the embargo 
placed by the Nicosia government on trade 
and communications between · t he outside 
world and Mr. Denktash 's self-proclaimed 
Turkish Republic of Northern Cyprus. 

Britain should adopt a higher profile by 
initiating talks with the Greek and Turkish 
goνernments, both of whom should publicly 
disclaim any terrίtoι:ial aspirations to 
Cyprus. Ankara should also make imme
diate cuts in its troop strength on the island. 

Unless fresh thinking is app lied to it , the 
U.N. peace initiatiνe will stay where it is, a t 
the buffers. This report, which ίn inany 
respects answers Greek Cypriot concerns, is 
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a useful contribut ion to the process. lt 
deserνes a more thoughful hearing from its 
critics. 

The Thomas C. Kyrus 
Scholarship Fund 

The Thomas C. Kyrus Scholarship for 
1987/ 88 of the Cyprus Children's Fund, I nc. 
has been awarded to Ekaterini Eleni Vasi
Jίadi, daughter ofMr. and Mrs. Christos Va
siliadis, refugees from Morphou. 

She has been accepted at Drexel Uniνer
sity in Philadelphia, Ρ Α to complete her 
studies ίη Ciνil Engineering. 

ln addition, the committee, based on 
qualifications of the 1987 Ι 88 applicants, has 
awarded the 1988/ 89 scholarship to first 
year student, Andis Filitas, the son of Mr. 
and Mrs. Phoebus Filitas, also refugees 
from Morphou who has been accepted at 
Old Dominion University in Norfolk, VA. 

The aboνe two applicants each receive 
$4,000 for their respective years. 

ln addition, a $1,000 scholarship for the 
year I 987 Ι 88 has been awarded to Doros 
Theodorou, son of Mr. and Mrs. Andreas 
Theodorou, who has been accepted at the 
Catholic Uniνersity of America in Washing
ton, D.C. to assist him in his studies. 

These scholarships are given by Mr. and 
Mrs. Thomas C. Kyrus of Virginia Beach, 
V Α in honor of his father and in memory of 
his mother. 
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Βοηθηστε 
τό καρκΙνοπαθη 

~Ελληνόπουλα 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Cen
ter is a privately operated non.·profit 
cancer center devoted to patient care, 
research and educat ίο π in the cancer field. 

Every year, a number of Greek children 
come for treatment. Upon their 
arrival,they and their families are con· 
fronted by many unexpected difficulties 
beyond the adjustment to the treatment of 
cancer. Some of the problems they faee 
are: finding housing, arranging appro
priate transpoήation, communicating in a 
foreign language, and settling into a 
routine in an unfamiliar environment. 

ln aπ effoή ιο meet some of these non
medical needs and to help alleviate the 
hardships resulting from this experience, 
Memorial Sloan-Kettering has established 
The Gre'ek Children's Fund. The goal of 
this fund is ιο assist and suppoή those 
Greek families that demonstrate these 
needs. 

We hope Υ ou will also help, by making a 
gift to The Greek Children's Fund. Your 
suppoή will ensure the continuity of this 
service. Please fill the form below along 
with your ta:ι-deductible contribution. 

Please make your check payable to: 

--- ---
I . 
1 The Greek Chιldren 's Fund 
I 
I 
I 
I 

Memorial Sloan-Kettering 
Canc:er Center 

1275 York Avenue 
New York, Ν.Υ. 10021 

Ι want to help. Enclosed is my con
tribution: 

D$50 
D$500 

D$100 D$250 
D$1.000 Other 

Name ....... . . .. .... ..... . . . ...... · 

Address . .............. . . ........ . . . 

City . . . . .. ....... . ... .. . . . . . ...... · 

State Zip Code 

ι--------------· 
"NEW YORK" 



ΡΩΜΕ·J·ΚΑ κΑιΑΛΛΑ ... 
Σ ταύρου Γ ραμματικόπουλου: 

Ή ΕΠΕΡΠΗ, ό ΜΙΧΑΛΗΣ, ή ΑΝΔΡΙΑΝΗ κι' ή ΚΙΠΥ 

άφοίJ τijς ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ νοικοκύρεψαν τό σπίτι, 

νά νοικοκυρέψουν θέλουν τijς W ASHINGTON τά χάλια 
άπό τούς κομπιναδόρους καί τά άπληστα τσακάλια! 

* 
Ή ΕΥΤΕΡΠΗ, ό ΜΙΧΑΛΗΣ, ή ΑΝΔΡΙΑΝΗ κι' ή ΚΙΠΥ 

βάλανε σκοπό νά μποvνε μέσα στό ΛΕΥΚΟ τό ΣΠΙΠ 

κι' <lφοϋ πρώτα τό ΑΣΠΡΙΣΟΥΝ άπ' τή μιά μεριά στήν Ιiλλη. 

νά τό κάνουνε νά λάμψει άπό τήν ΠΑΣΤΡΑΔΑ πάλι! 

* 
Κι ' tγώ είπα: Νά μοϋ ζήσεις, βρέ ΜΙΧΑΛΗ. παλληκάρι 

καί στό δρόμο σου, νά έχεις, πάντα τοϋ ΘΕΟΥ τή χάρι! ... 

GREECE - CALIFORNIA 

Ή 'Ελλάδα- ΚΑΙΓΕΤΑ!! 

Ό κοσμάκης - ΦΛΕΓΕΤΑΙ! 
Τά νησιά μας- ΒΡΑΖΟΥΝΕ! 

Τά νερά- ΚΟΧΛΑΖΟΥΝΕ! 

Κι' aλλοι πάν' στήν ΑΒΥΣΣΟ 

κι' Ιiλ}.οι στόν ... ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ! 

* 
Καί στήν CALIFORNIA 
ό ντουνιάς ΤΡΕΑΛΛΑΘΗΚΕ! 

Άπ' τήν ΑΝΟΜΒΡΙΑ 

τό μυαλό ΞΕΡΆΘΗΚΕ, 

καί στά FREEW Α Υ 
πού κυκλοφοράνc 

βγάζουν τά πιστόλια 

καί ΠΥΡΟΒΟΛΑΝΕ! . .. 

* 
Κι' άλλοι πάν' στήν ΑΒΥΣΣ.Ο 

κι' άλλοι στόν ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ. 

πάνε νά άράζουνε ... 
Φτοϋ μή μάς ματιάξουνr' 

NICKBOGDOS 
Proprietor 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
στήν έπιστολή τής ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΝ
ΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Σικάγο, Ίλλ. 
( .. . δέν θά τόν ψήφιζα γιά Πρόεδρο, 
άκόμη κι. av ijμoυv βι:βαία δτι θά 
ελυνε τό Κυπριακό). 

i' 

Ε Θ Ν/ΚΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΤΉΡΙΟ 

Ρωμηοί- ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΙ 

καί- ΔΗΜΟΚΡΑΠΚΟΙ 

Δώστε μιά παρουσία 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ. 

ΨΗΦΙΣΊΈ μέ μr.ράκι 

ΠΡΌΕΔΡΟ τόν ΔΟΥΚΑΚΗ! 

* 
Ξεχάστε τά ΚΟΜΜΑΠΚΑ 

πού φέρνουνε ζαλάδα, 

καί τόν ΛΕΥΚΟ τόν Ο/ΚΟ 

γεμίστε μέ ΕΛΛΑΔΑ! 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ είναι τώρα. 

Είς τοϋ HORMUZ τή χώρα 
τά ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ 

έχουνε ΜΑΥΡΗ wρα ... 

Welcome to α new world oj taste 

Vίsίt one ofthe best- The new Greek
Amerίcan Restaurant ίn Astorίa 

J 
NOWARD 7. 
ΟΝΠSΟΠ~ 

Specialties: Home made Greek and Cypriot 
Food. Broiled Chicken, Soulaki. 

ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST- LUNCH- DINNER 
7 am- MIDNIGHT 

122 Ε. 42nd Stτeet, N.Y.C. 
(212) 687-0089 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1987 

On Natural Charchoal 
ΟΡΕΝ 7 DA YS Α WEEK 

CYPRELLA RESTAURANT 
30-15 BROADWAY, ASTORIA, Ν. Υ. 11106 

Tel.: (718) 728-3718 
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Shopping and Dining ίη Manhattan 
RESTAURANTS 

• 
Tlιe Coaeh Hous~ 

1\0 Waverly Place, N.Y.City 
Just West ofWashington Square 
Tel. (212) 777-0303 - 777-0349 

Th~ D~legate 
The finest seafood restaurant 
in New York. 
21 I Ε. 43r Street, Ν.Υ. 
Tel. (212) 687-0980 

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

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

• Stιιvy's 
Stuyvesant Town's Best R~taurant 
Sea food, Steak.s, Greek Specialties 
257 First Aνenue, Ν .Υ ., Ν .Υ . 10003 
Comer of 15 St., Tel. 212-673-7629 

Pizzαmerίca 

875 3rd Ανe . (between 52 & 53 St. ) 
New York, Ν.Υ . 

For Free Delivery of our greaι pizza 
call 755-0463 

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

Keystone ll Coffee Shop 
Private Room Α vailable for Parties 
462 2nd Ανe., New York City 
Tel. (212) 686-2020 

Mid-City Coffee Shop 
Bar - Restaurant - Counter Service 
Good food - good drinks- good prices 
Demosthenes ν asiliou 
550 9th Ave., Ν. Υ . , Ν.Υ. 10018 
Tel. (212) 6~1718 

Στόν Β ' δροφο του Port Authority 

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

Arpeggio 
Continental R,estaurant - Sea Food 
Private Banquet Rm, Lunch, Dinner 
Open I 1:30am-2:00am. 35 W. 64 St. 
N.Y.C. (Opposite Lincoln Center) 
Tel. 212-72WI03-4 

Lmox HiU Rαtaurtιnt 
Breakfast - Lunch - Dinner 
I 105 Lexington Ave. Ν.Υ. 10021 
Tel. (212) 879-9520 

Clιe/seα Squαre 
Sidewalk Restauranι 
368 West 23rd Street, N.Y.C. 
Tel. 212-691-5400 - Open 24 Hrs. 

TRA VEL AGENCIES 
Η omeric Tours, lnc. 

595 5th Ave., Ν.Υ . 
Tel. (212) 753-1 100 
906 Ε. Main St., Stamford, cτ. 
Tel. (203) 359-291 7 
86 Ν ο. Broadway, Hicksville, LI. 
Tel. (516) 935-3400 
59 Panepistimiou St., Athens 
Tel. 321-4777 

Tour/ite Internationαl, lnc. 
I Ε. 42nd St., Ν.Υ . 
Tel. (212) 599-2727 

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

Cosmorιιma Tours LTD 
For your travel to Greece 
and all oνer the W orld 
ΜΙΚΕ KATSANDONIS 
1576 Broadway (Bet. 47 & 48 St.) 
N.Y.C. 10036 Tel. (212) 489-7776. 

Olympiιι Express,· Inc. 
Tourist .t Travel Aaency 
Professional, Personalίzed Service 
Tasso Lahanas, Manager 
358 West 44th Street, Ν. Υ. 10036 
Tel. (212) 586-0234 

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

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

MISCELANEOUS 
Poseidon Greek Bakery 

Oνer 50 Years- Home Made 
Baklaνa, Kataifi, Saragli, Strudels, 
Spanakopita, Tiropita 
629 9th J\νe. , (near 44 St.), Ν. Y.C. 
Tel. (212) 757-6173 

Bί/l's Glιιss Co. 
Glass- Mirrors- Table Tops- Plastics 

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

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

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

John Kikis 
Precious Stones & Diamonds 
Engagement .t Wedding Rings 
I 14 Fulton St., N.Y.C., Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 693-0888 

J D Paίntίng 
& Decoratίng, Jnc. 

Jimmy Dimopoulos 
Paperhanging and paint 
22-27 150 St. , Wh itestone, Ν.Υ . 
Tel. (718) 463-0782 

~ 
Προσθέσετε 

την έnιχείρησή σας 
στόν 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

-Εfναι εύκολο 
-Kai δεν στοιχίζει 

~, - ' 
οσο μπορει να 

νομίζετε! 

rΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΥΕ: 

(212) 921-0086 

Μ 

' 
«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Shopping and Dining in Astoria 
RESTAURANTS 

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

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

Kalyva 
For the Best in Greek Cuisine 
36-I 5 Ditmars Blvd., Αsιοήa, ΝΥ 
Tel. (718) 932-9229 

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

Lemonia R estaurant 
Greek and Cyprioι Cuisine 
29- 19 Broadway, Astoria 
Tel. (718) 626-1166 

Mike's Diner 
Sιeaks - Chops - Seafood 
22-37 31st Sι. , Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (71 8) 721-9220 

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

Hilton Pastry 
and Caje Shop 

Home of Quality Greek 
and lnιernaιiona/ Pasιries 
22-06 31st Street 
Astoria, Ν.Υ . 11105 
Tel. (7 18) 274-6399 

Caje Galini Restaurant 
The only Sidewalk Cafe in Queen• 
Greek Cuisine - Gyros - Souvlaki 
32..{)7 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-8776 

MISCELANEOUS 

REΛLTY WORLD • 
Pyrgos R~tdty 
32-56 Steinway St., Astoήa, ΝΥ 11103 

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ. 1987 

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

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

Peters Trav~l 
Tax Free Cars, European Delivery 
31-08 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 932-3366 

John'sMeatEmporiunr,lnc. 
Wholesale & Retail 
Distήbutors ofWi1de Game 
John Koukoularis 
23-62Α Steinway St., Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 545-5272- (718) S4s-4843 

Delux~ Cιupets, lnc. 
Carpets - Linoleum - Vinyl Tiles 
George & Fήdeήki Georgiou 
364& 30th Ave.; Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 721-4018 

Α thenaikί Pitta Co. 
τhe Best in Pitta 
21-10 Newtown Avc., Astoήa, Ν.Υ. 
Tel.: (718)726-7796 • 726-SSOO 

0/ympus Realty 
Commercial - Residential 
George Alikakos Lic. R.E. Broker 
31-13 Ditmars Blvd., Astoria. Ν. Υ. 
τ el. (718) 545-4444 

Τ & Τ Industries Corp. 
Home Improvements 
General Contractors 
33-06 3 Ist Α venue, Astoria, Ν. Υ . 
Tel. (7 18) 274-33 17/ 6197 

Astoria Woodworking Co. 
Carpentry - Cabinets - Alterations 
Stelios Lecomples, Gen. Contractor 
25-92 31 St ., Astoria, Ν. Υ. I I 102 
Tel. 718-274-4897 Est. Bus. 1957 

Α gapί R ealty αnd 
Travel Α gency 

28..{)5 24th Ave., Astoria, Ν.Υ . I I 105 

Tel. (71 8) 278-4544 

Panellinion Gift Center 
Stefana, Wedding & Christening 
Favors, Greek Gifts, Records, 
Tapes, Books 
32..{)2 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (71 8) 274-5525 

Η omeric Τ ours, I nc. 
31- I 9 Diιmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 721-6400 

Hercu/es 
Packing Shipping Co. for all over 
the world. 
23-96 48th St. , Astoria, Ν.Υ. 11103 
Tel. (7 J 8) 278-1058 

Μ & Ν Pappas Dίstributors 
Wholesale [) ίs tri butors or 
Franks .. Hamhurgers. Rolls.Soda 
35..{)2 I 54th St., Flushing, Ν . Υ. 

Tel. (718) 886-3425 

Aegean Real Estate 
l rene Ladas. Lic. R . Estaιe Broker 
Homes. Rentals. Mortgages 
Business Appraisals 
41 ..{)1 31 Ave., Astoria. Ν . Υ. 111 03 
Tel. (718) 278-3838 

Τ & S Cabinet 
Equipment Supp/y Co. 

Kitchen Cabinets - Refrigerators 
Stoves - Bathromm Fixtures 
36..{)7 30th Avenue, Astoria, Ν.Υ . 
Tel . (7 18) 932..{)310 - 274-7349 

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

Brooklyn 
Pan-Bros Associates, lnc. 

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

Η omeric Tours, I nc. 
79..{)4, 5t h Ave., Brooklyn 
Tel. (718) 833-6800 

Η ellas-A merican 
lmports, Jnc. 

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

Tel. (7 18) 748-2554 • 748-2834 

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

κάθε είδους lκδοση. 

(212) 921-0086 

ΗΝ24 
ΥΟΡΚΗ 
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... The home you've Always wanted to build 
is right here in the new Encyclopedia 

Μ)· -...·ife and I /ooked through scores of mαgazines on home design:.· 
but -...-ere neνer ίmpressed- ""'e felt we wanted somethίng different -
αfrer αl/, we would be spending α good part of our liνes in this new 
home of ours and we wanιed to be sure it would be something thαt 
would satisfy the lαrge inνestment we were mαking. Then we found 
ιhe Encyclopedia of Home Designs αnd we stopped looking else
where. τhere were hundreds of Home Designs of eνery size and style, 
plus ίnformαtίon on how to choose α pαrticu/ar design, building costs 
and other home building guidance. 

* Recipient of lnternationαl Design Α ward 

Now includetf in al\ plans -
Free energy cόst saving construction information-

r - - ----------------------, 
I NAτtONAL ΗΟΜΕ PLANNING SERVICE 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
f 
I 
I 
I 
I 
I 
ι 

37 Mountain Ave .. Springfield, NJ 07081 Phone: 201 /376-3200 

Please send me, postpaιd __ copιes of the Encyclopedia of 

Home Designs 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 

STREEτ 

CITY STAH ΖΙΡ 

- - - - -- - -- - - -- - - - --- __ ___ _ j 

τhίs experience is typical. τhe Encyclo
pedίa, orίgίnαlly compiled for desίgn and 
building professίonals, has become for 
thousαnds of home-seekίng fαmilίes every 
year theίr complete guίdebook. Beyond lts 
authoritαtίνe informαtion on mαny subjects, 
it offers the most comprehensiνe selections 
of home de.~igns eνer assembled ίn one source. 
• Over 400 house designs, from trαditionαl 

ιο modern, 2 bedrooms to 5, 1 to 4 baths. 
• Ranches, Cape Cods, Colonίals, Split 

Leνels - every type. 
• Over 250 pαges - 17 ίnches by lllh -
oνer 1,500 il/ustratίons. 

• Seνen major sectίons of desίgns ίncluding 
energy-saνίng solαr αnd νacation homes. 

τhe Encyclopedίa is the most complete 
co/lectίon of home desίgns in one book 
avαίlable αnywhere. 

Constructίon blueprints aνai/αble on al/ 
designs. τheίr completeness in detαil should 
be of greαt assistance to the thousands of 
people who are buildίng pαrt or αΖΖ of their 
own homes today. 

Order your Encyclopedia today. 



Η ETAIPEIA KASTANAS ENTERPRISES INC 
Σος προσφέρει τήν Φλόριδα ... στό πιάτο!!! 

Στίς πλέονάναπτυσσόμενες 
καί άξιόλογες περιοχές 

τής Φλόριδας, δπως 

FORT MYERS, 
SARASOT Α and 

PORT CHARLOTTE 

Οίκόπεδα άνω του ένός στρέμματος 

Χωρίς προκαταβολή καί μικρές δόσεις . 

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΕΣ 

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

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



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 'Ελληνες! 

Φ INTERAMERICAN 
ΜιΎάλη κm Σiγoupn! 


