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Sea South Amerίca's Rivίera 
from a front-row seat. 

Spend 14 days crulslng Ιhe fabulous 
resarιs of Brazil, Argenllna, and 
Uruguay wilhouι eνen sllrrlng from 
your deck chalr-unless you conΊ 
res ιst our optionol excursions, such os 

SJSSO*per person, double α:cupancy 
trom incJud.ng Rfr oιrfore M .amι/RioiMιomι 

the one to spectoculor Ιguacu Falls- or 
γου canΊ resist dancιng your eνenings 
away to the exotic Latin rhythms οΙ the 
samba and tango. Our groc ιous Euro-
pean crew will welcome γου abaord the 
Pegasu$--{J delightful 8-story ship wιth 
poals, cocktail Ιounges, cinemos, cas ιno, 
disco, and ο Ιestινe menu οΙ Greek and 
Continental cuisine. Sa ιling dates. Jon. 3, 
17, 31; Feb. 14 (Corn ινol cruise), 28, 1988 
ιrs oll yours lor $1850 to $3690* per 
person, double occupancy-lncludlng round 
Ιrlp aiι1are νία Ραπ Am belween Mιomi ond 
the Pegasus cruise ship in Rio. [*Pius toxes 
ond port chorges, certoin restrictions opply. ) 
Two weeks wilh Pegasus-αn unforgeιtαble 
ιraνel experience! Coll your troνe l ogent todoy 
or our toll-lree number 
1-800-221-2470 
(ΝΥ Stote only: 212-599-1750) 
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Έπιστολ'ές 

Toπicelli on Cyprus 

Dear Mr. Makήas: 
The battle to keep world attention focused on 

the unnding occuparion of northern Cyprus 
continues in Congress. Ι would Iike to report to 
you ο η my recent effΌrts to help rnaintain atten
tion on this issue. 

Since the 1974 invasion of part of northern 
Cyprus by Turkish forces, Greece and the Uni
ted States haνe sought to encourage Turkey to 
withdraw its troops from the island. Howeνer, 
the UN Secretary General" s diplornaric effΌrt 
to mediate the Cyprus dispute has stalled, and 
militarization of the island proceeds. This 
occuparion also includes encroachment on the 
city ofVarosha- a coastal town which for years 
had been left unoccupied after the Greek
Cypήot residents were foroed out. 

In 1984, the UN Secuήty Council passed 
resolution 550 which condernned Tyrkey ·s 
encroashment on Varosha and its settlement 
with people other than its oήginal inhabitants. 
This spήng, the House Foreign Affairs Com
mittee passed my amendrnent which would req
uire that aid to Tyrkey be withheld until 
congress receiνes a report on efforts to haνe 
Varosha returned to the legitimate goνernrnent 
of Cyprus for resettlement of refugees under 
U.N. auspioes. 

ln addition, Ι beliνe that the state Depar
tment needs to be encouraged to take an actiνe 
role in persuading the United Nations and the 
world communtity to make resolution 550 
legally binding. For this reason, last month Ι 
joined with oνer twenty-four colleagues in 
signing a letter to Secreιary of state George 
Shultz urging him to call upon Turkey to impl~ 
ment resolution 550 as a Γιrst practical step 
towards the resurnption of the peace process of 
Cyprus. Last month, ο η the related issue ofU. S. 
aid to Cyprus, my colleagues and Ι successfully 
fought an attempt in the House to cut the $15 
million dollars that is allocated for Cyprus in 
the 1988 foreign Aid Authoήzation bill. 

Be assured that Ι will conrinue to mobileze 
support for efforts to bήng peace ιο Cyprus and 
self~etermination for the citizens of thatisland. 
Το help me do this, please feel free to proνide 
me with your adνice and counsel. 

Sincerely, 
Robert C. Toπioelli 

Member of Congress 

Gregory Rozakis protesting 
Dear Mr. Makrias, 

Ι enclose a copy of a letter Ι sent to Mr. 
Frank Konigsberg, the producer of a new 
mini series on ABC-TV, on the Iife of 
Aristotle Onassis. As you will see, Ι am 
νoicing my protest to him because neither Ι 
nor any other Greek or Greek American 

actor was chosen for the role of Aristotle 
Onassis. It is quite frankly another slap in 
the face to actors of an ethnic group who 
haνe been passed by and completely 
oνerlooked when major film projects or 
teleνision shows of a distinctly and 
inherently Hellenic character are cast. Ι 
know the prejudice Ι ' ·νe endured in my own 
career in spite ofbrilliant reνiews and haνing 
worked with some of the greatest theatrical 
geniuses of our time. 

lt happened with ZO RB A ΤΗΕ 
GREEK' ,wouldn ' t Titos Vandis haνe been 
just as brilliant as Quinn in the title role?), it 
happened again wit h the GREEK 
ΊΎCΟΟΝ, and disastrously with ELENI, 
and again with the new film νersion of 
Kazantzakis' ΤΗΕ LAST ΤΕΜΡΤ Α ΤΙΟΝ 
OF CHRIST, not to mention countless 
other fi lms and τ.ν. shows. 

All my loνe and best wishes, 
GREGORY ROZAKIS 

Brooklyn, Ν.Υ. 

Ediιor · s Note: Gregory Rozakis who played an 
immigrant in the Elia Kazan film classic 
AMERICA, AMERICA, the murderer in the 
orίginal DEATHWISH with Charles Bronson, a 
reνolutionary in ABDUCτiON, a mafia hood in 
ΤΗΕ GAMBLER and Charlie Chaplin in 
CΟΠΟΝ CLUB costars as a Bronx detectiνe in 
FΙνΕ CORNERS which opens in New York City 
this month . He made his Broadway debut as Kim 
Stanley's son in William lnge's NATURAL 
AFFECτiON, followed by major ro les in ΤΗΕ 
ROY AL H UNT OF ΤΗΕ SUN with Christopher 
Plummer and the cornedy WHA Τ DID WE DO 
WRONG? and has guest starred on many τ.ν. 

shows. 
Η ΝΕΑ ΥΟRΚΗ full)• agrees with Mr. 

Rozaki 's position. And we urge our readers to 
write ιο Mr. John Sias, Presidenι at ABC-τ.ν., 
1330 6th Ανe. , N.Y.C. 10019 , askίng him that a 
Greek or Greek-American actor perform the role 
of Onassis. 

Γιά τόν Κωνσταντίνο Τσάτσο 

Κύριε Διευθυντά, 

Μέ τή λήξη τοϋ 1987, θέλομε νά σημειώ
σωμε πώς ή άναγγελία τοϋ θανάτου, τόν 
περασμένον Όιcτώβριον, τοϋ Κωνσταντί
νου Τσάτσου , σοφοϋ Πανεπιστημιακοϋ 
διδασκάλου, ·Ακαδημαϊκοί> καί δημοσίου 
άνδρός, ό όποίος διετέλεσε, κατ' έπανά
ληψη, βουλευτής καί ύπουργός καί, έπί 
πενταετία, πρόεδρος τής 'Ελληνικής 
Δημοκρατίας, έλύπησε βαθύτατα τούς έδώ 
όμογενείς UΕλληνες. UΟλοι , άνεξαρτήτως 

κομματικών προτιμήσεων, άναγνωρίζουν, 
δτι ό Κωνσταντίνος Τσάτσος, σέ δλον τόν 
βίον του, ύπηρέτησε τήν 'Ελλάδα, τόν 
Έλληνικόν Λαόν, τό Έλληνικόν WΕθνος 
καί τόν · Ελληνισμόν τοϋ κόσμου μέ άφοσί
ωση καί άγάπη, μέ εvτονο τό ένδιαφέρον 
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του γιά τά κοινά , μέ δλη τήν πανθομολο
γουμένη άνιδιοτέλειά του, πιστός πάντοτε 
στίς προγονικές μας άρετές γιά τήν ύπερά
σπιση τών έλευθέρων θεσμών, τών δημο
κρατικών δικαιωμάτων καί της άνθρωπίνης 
άξιοπρεπείας. 

Οί Ιδέες, οί πεποιθήσεις καί οί διδαχές 
του δέν εlναι μόνον άπόρροια ύψηλών 
έννοιών άλλά καί άλήθειες τη ς ζωής, κηρύ
γματα θερμουργά καί έπαγωγά γιά τήν 
κυριάρχηση τής άρετfjς. 'Όλα τά συγγράμ-

. ματά του ε{ναι καί θά παραμένουν κείμενα 
έθνικά. 

Ό Κωνσταντίνος Τσάτσος ύπήρξε προ
σωπικότης άδροτάτη, μέ ηθος καί άρετή 
καί χαρακτήρα άκλονήτως ήθικόν καί 1\ντι
μον. Συνεδύαζε, μέ τόση άρμονία, τήν άξία 
μέ τήν ύψηλή θέση . Γιατί δέν πρέπει νά 
λησμονοϋμε δτι «ύπάρχουν άξίες, χωρίς 
ύψηλές θέσεις, άλλά ή ύψηλή θέση δέν 
δίδει ποτέ άξία». 

' Αναμφισβήτητα, ύπήρξεν ήγέτης καί 
φορεύς τών ώραιοτέρων μηνυμάτων γιά τόν 
σύγχρονον dνθρωπον. 

Ύπή ρξε μορφωτής ψυχών, έμπνευστής 
διανοιών καί έμψυχωτής τών aνθρώπων . οί 
όποίοι μοχθοϋν καί δοκιμάζονται άπό τήν 
άνέχεια καί τή δυστυχία. 

'Η καρδιά του έκτυποϋσε στίς άπέραντες 
καί άνώνυμες μάζες. 

'Απέδειξε στήν πράξη δτι ή εύγένεια ύπο
χρεώνει καί δτι ό τρόπος εlναι πού άξίζει . 
Διεκρίνετο γιά τήν έξοχη εύφυία, τήν εύψυ
χία, τή δρώσα αίσιοδοξία , τή γλυκύτητα 
τών λόγων, τήν πειστικότητα, τή γοητεία, 
δπως καί γιά τή σύνεση, τή φιλοτιμία, τή 
μετριοφροσύνη καί, πρό παντός, τήν αύτα
πάρνησή του. 

· Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, εύπρεπής καί 
aπαράμιλλος σέ δλες τίς έκδηλώσεις του, 
ύπήρξε ή ένσάρκωση τοϋ άανθρώπου μέ 
ί)ψηλές ενατενίσεις /:πίστευε βαθι')τατα 
στίς 'Ελληνοχριστιανικές άξίες, πού ύπε

ράσπιζε μέ άκατάβλητο σθένος καί άκλό
νητη σταθερότητα cως τήν τελευταία πνοή 
του. 

'Εμείς οί Νέοι θά άντλοϋμε , πάντοτε, 
διδάγματα άπό τόν Κωνσταντίνον Τσά
τσον, του όποίου ή ήθική προσωmκότης 
συναρπάζει κάθε εύγενfj καρδιά. Τό παρορ
μητικό πα ράδειγμά του μίiς έμπνέει άκατά
λυτο αίσθημα εμπιστοσύνης καί μίiς 
προτρέπει σέ σκέψεις καί πράξεις ijθους 
καί άρετής. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
Καθηγητής Χημείας 

ΣΙΚΑΓΟ 
Δεκέμβριος, l 987 
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Γιά τήν Όμοσπονδία 
· Αξιότιμε κ. Μακριίi, 

Μέ πραγματική θλίψη πληροφορήθηκα 
δ τι τό νέο Συμβούλιο τής ' Ομοσπονδίας 
'Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Ν. 
Ύόρκης ζήτησε «βοήθεια>> άπό τήν 
'Ελληνική Κυβέρνηση γιά τήν όργάνωση 
του έτήσιου "Φεστιβάλ» στήν 'Αστόρια, 
μέσω τοϋ όποίου τό προηγούμενο Συμβού
λιο δηλητηρίαζε τήν 'Ομογένεια μέ κομ
μουνιστική προπαγάνδα. Στήν άρχή εlχε 
γίνει λόγος γιά ... !:να έκατομμ. δραχμές, 
άλλά τελικά ή Κυβέρνηση ύπεσχέθη ... 500 
χιλ. δρχ. ΕΙ ναι άνίκανη δλόκληρη 'Ομογέ
νεια νά συγκεντρώση dλλες 3-4.000 δολλ. 
άντί νά άπλώνη δίσκο έπαιτείας στήνγενέ
τειρα, κα ί μάλιστα σέ μιά στιγμή πλήρους 
καταρρεύσεως τή ς ο ικονομίας μέ τά σοσι
αλμαρξιστικά πειράματα; "Ας έπιστρα
φοϋν αύτές οί ψωροδραχμές - πού δέν 
ήρθαν άκόμη - γιά νά περισωθή ή aξιο
πρέπεια τής Όμογενείας. 

·Αλλά καί τό "Φεστιβάλ" δέν μάς χρειά
ζεται. Τό Συμβούλιο τής 'Ομοσπονδίας 
ε{ ναι καλύτερα νά άσχοληθή μέ τήν όργά
νωση ένός Πανομογενειακου Συνεδρίου. 

Περιμέναμε μιά νέα έποχή μέ τό νέο Συμ
βούλιο, άλλά φοβάμαι δτι παρασκηνιακές 

δυνάμεις έξακολουθοϋν νά εχουν έπιρροές 
στήν λειτουργία τής 'Ομοσπονδίας. Στό 
μεταξύ, τό προηγούμενο Συμβούλιο δέν 
!:χει παραδώσει άκόμη καί δέν εχει δώσει 
λογαριασμό έσόδων καί έξόδων. Γιατί; Καί 
τί κάνει έπ' αύτοϋ τό νέο Συμβούλιο; 

Μέ έκτίμηση, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΜΑΗΣ 
Πρώην Σύμβουλος τής 'Ομοσπονδίας 

Ή χρήση τής Έλληνικής 
Κύριε Μακριά , 

'Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ συντάσσεται στήν 
·Ελληνική Γλώσσα , στήν ώρα ία δημοτική 
μας, χωρίς άκρότητες, παραποιήσεις καί 
κακοποιήσεις. · Αποφεύγει έκείνα τά άνα
τριχιαστικά τών δύο ήμερησίων έφημερί
δων τής Νέας Ύόρκης, «συλλήφτηκαν .. , 
«ξεφώνισε λόγο» , «θά φτιάξει τό μέλλο 
του» καί τά «Οϋμε» στά ρήματα καί dλλες 
άθλιότητες πού ύποβιβάζουν τό πνευμα

τικό μας έπίπεδο. 

Ή αίσιόδοξη αύτή διαπίστωση γιά τήν 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ μίiς έμψυχώνει, μίiς διαβε
βαιώνει δτι ή 'Ελληνική μας Γλώσσα θά 
διατηρηθή ιiλώβητη, σέ πείσμα τijς μανίας 
παραμορφώσεώς της. 

Ή ιiφελλήνιση , παλαιά τακτική τών 
έχθρών τοϋ Έλληνισμοu, δέν θά περάση . 

Μέ κάθε τιμή, 

IΩΑΝ . ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ 

"Α γιος Φραγκίσκος 
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· · .We're more of what your clients' 
vacation dreams are made of. . 

For over fifty years, Chandris has been cruising · 
tp the isJcffids of.the world, fulfilling vacation 
fantasies. Gracious shipboard service, fabutous 
international dining, exc:iting destinations arιd 
fun-filled days and nights. 

Today1 with five·ships rich in sailing traditi0n, 
no one can·offer your clients more choices; 
because no other cιuise line offers more attractive· 
ports at more attractive prices. Call us today- for. 

, brochures and booking information on our special 

!~~~;;~;;;!~~·.W~ali~~ low air/sea paςkage rates from over 50 U.S. 
cίties. Whatever the dream, Chandris has a value- · 
packed cruise that can make it a reality. 

Registry: Pancιma 

Μεχιcο • CARΙBBEAN • SοαΤΗ AMERΙCA. • · BERMUDA • MEDΙTERRANEAN . ' 

CHANDRIS FANTASV CRUISES . 
lt's Γ1ot·:just a cruise, it's a fantasy.~~ · 
900 Third Avenue, New York, ΝΥ 10022 Reservatlons: 212-750-0044/800-621 -3446 
4770 Biscayne Boulevard, Mian1i FL 33137 Reservatlons: ·305-576-9900/800-423-2100 · 



Issues of the Month 

Deputies-at-Large: Α Proposal 
From the outset we spoke out against any attempt by the 

Greek political parties to form partisan organiιations here in the 
United States. The Omogeneia loves Greece and has stood by 
her side at every juncture. This love is grounded οη national, not 
οη partisan ties. It draws its strength and continuity from our 
common roots, our common traditions, our common cultural 
heήtage. 

The overseas Hellenes are estimated at over three million 
throughout the world , with the most significant and vital 
segment here in the United States and Canada. We believe that 
the ties and the cooperation with the nine million who live in 
Greece must remain strong and grow stronger with the passing 
of time. Bήnging over here the partisan disputes from Greece 
does not help. 

If the politicalleaders in Greece honestly believe in the signifi
cance of the overseas Hellenism and its contήbutions, there is we 
feel another way to manifest their appreciation - a way which is 
genuine and goes beyond transient praise or empty symbolism. 
We bel ieve that this can be accomplished b y having two 
deputies-at-large (Vouleftes Epikrateias) in the Greek Legislat
ure to represent the overseas Hellenes. It is only fair to expect 
that one of these two Deputies should represent the Omogeneia 
of the United States and Canada. The presence of these two 
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Deputies in the 300-member Greek VOULI will be a vivid 
recognition of the ro1e and the contήbution of the overseas 
Hellenes in promoting Greece's national causes and in he1ping 
the deve\opment and wel1being of the country of our οήgίη. 

The advantages deήving from the presence of these represen
tatives of overseas Hellenism in the Greek VOULI are obvious. 
They wilJ ha ve an official forum to present to the Greek political 
leadership the views of the overseas Hellenes and of their leaders 
for a closer and more effective cooperation. At the same time, in 
the other direction, with the prestige of their high office they will 
be ab1e to speak with authoήty and mobi\ize the tremendous 
force and dynamism of the Omogeneia for the benefit of 
Hellenism. 

We would like to hear the views of readers on this. It is evident 
that this new instrument of cooperation cannot become a reality 
unless it is adopted eamestly and seήously by the leaders of the 
Omogeneia who will gain a formal voice within the Greek 
legislature but also by the wider public opinion of overseas 
Hellenism. The pages of our magazine are open to our readers so 
that their views on this proposal can be heard. We believe that 
the proposed institution is needed. We hope that the two major 
parties in Greece wi1l adopt this proposal. 

Best wίshes 
from 
Mr. & Mrs. 
John Α . 
Hadjίpateras 

Happy Holίdays to Α// 

NICK MIHALIOS 
BUJLDER and LAND DEVELOPER 

MALBA ESTATES, INC. 
23-50 31st STREET 

ASTORIA, Ν.Υ. I I 105 
TEL. (212) 932-6100 
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F.A.C.C. 

625 PARK AVENUE, NEW YORK, Ν . Υ. 10021 
TEL. (212) 744-1118 

Dr. and Mrs. 
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And Family 
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FINDING OF Α POLL ΒΥ EURODIM 

PASOK's popularity at its lowest, 
but Greeks don 't want early elections 

By Dr. ΡΑΝΑΥΟΤΕ DIMITRAS 

The Greek goνernrnent's eνaluation has reached new lows: 
never before haνe so few Athenians consider Ρ ASOK 's action since 
1981 positiνe (35%), thought PASOK more competent than ND 
(40%), or declared satisfied by Mr. Papandreou as Prirne Minister 
(35%). 

The only question the positive answers ιο which were not at 
their lowest is the evaluation of the government's action since 1985, 
where 32% of Athenians responded positiνely (νs. 29% in 
Ν oνernber 1985). 

We should make here an interesting cornparison between ιhe 
answers to the questions ο η the goνernment's action since 198 Ι and 
its cornparison with ND, on the one hand, and those to the 
question ο η the goνernment's action since Ι985. Ι η Ι 985, and sorne
what in Ι 986, there was an important difference between the posi
tiνe answers to the former two questions and those to the latter. 
This difference has shrunk to a rnere 3% to 8% in October 1987. It is 
obvious that the current problems of the government, not only 
affect the image of its recent record, but they are obviously con
tributing to the erosion ofthe image of its six-year record , that used 
to be a strong card at the hands of the government, and of its super
iority over ND, that helped rally leftwing voters around PASOK 

on election day, regardless of their dissatisfaction with sorne 
goνernment rneasures. 

Thus, today, only two-thirds of the 1985 PASOK voters and 
one-fifth to one-third of the 1985 ΚΚΕ voters evaluate positively 
the government in its long-term or short term action or when com
paring it with ND, or are satisfied by Mr. Papandreou as Prime 
Minister. 

Ν ο to Early Elections 
Despite the large-scale demand for early elections, by the 

leadership of all opposition parties, both of the right and the left, 
the majority of the population does not want early elections to be 
held. Only among the Ι 985 Neodemocrats, a 64% majority favors 
early elections (alongwith 10% ofthe I 985 PASOK voters and Ι6% 
of the 1985 ΚΚΕ voters). 

In addition, despite these demands for early elections and the 
accumulaιing problems for the government, the rnajority of the 
population does not predict that PASOK will fall frorn power 
before 1989. In fact , as time goes by, fewer people are convinced 
that PASOK is about to collapse: only 43% of the 1985 ND voters, 
along with 8% of the 1985 PASOK voters and 16% of the 1985 
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ΚΚΕ voters. Ο η the contra ry, a quarter of the electorate anticipate 
a clear PASOK victo ry in 1989: they are 49% ofthe 1985 PASOK 
νoters, 20% of the 1985 and 7% of the 1985 ND voters. 

One reason that more people believe that Ρ ASOK will con
tinue beyond 1989 is that fewer Athenians predict a ND victory if 
elections were held today (despite the high likelihood of such an 
outcome): just 38% vs. 40% for PASOK, with 22% unable or un
willing to risk a prediction. lf it is understandable that just 67% of 
the 1985 PASOK νoters predict a new victory for their party, un
questionably in deep trouble today, it is surprising to see that just 
74% of the 1985 ND νoters are confident in their party's victory, 
despite their leaders' claims. 

Foreign policy is henceforth the only area of government policy 
that PASOK can boast about, as this summer's heat wave (with a 
death toll above I ,000) destroyed the prestige of the government's 
health policy. As for the new lowest for the a nti-smog fight, it is 
certainly related to thc prolonged and intense a ir pollution in 
Athens, in late September 1987. Besides, it is clear t hat the govern
ment's biggest problem is the economy, even when the newspaper 
headlines center on the various scandals. 

Answers to questions indicate that most Greeks believe that 
PASOK has deserted its principles. Nevertheless, for half t he 
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population, a bad PASOK is preferab1e to ND in power: so think 
80% of the 1985 PASOK voters, almost half the 1985 ΚΚΕ and 
KKE-Interior voters, and, especially, two-thirds of the Ι 985 
PASOK voters that declare today undecided (that is8% ofthe 12% 
in the total sample). 

In the other questions, a majority or a plurality of respondents 
blame the lack of any arrests of terrorists on the government ( 45%) 
and not on the police ( I 9%); disagree with the restoration of the 
Truman statue ( 40%); are dissatisfied with the way the government 
handled the problems from this summer's heat wave (64%); believe 
that there are many scandals (66%) - but not more than ever 
before; and disapprove of the lifting of the state of war with Al
bania before the rights of the North Epirus Greeks be secured 
(48%) - the latter 48% includes 32% ofPASOK voters a nd 16% of 
ΚΚΕ voters. 

The only plurality favorable to the government is the 48% that 
would νote yes to a fuιure Greek-US bases agreement; neverthe
less, this is smaller than the 60% who agree that the bases should 
stay lest their departure harms the country's national interest: some 
9% of PASOK voters and 17% ofND voters do not - yet? - want 
"to put their vote where their mouth is. " 

The Strength of the Right 
ND has a solid lead of 10% over PASOK, but with 17% un

decided voters: the latter come from the I 985 voting groups of 
PASOK ( 12%), ND (4%), ΚΚΕ (0.5%) and KKE-lnterior (0.5%). 
Thus, if we add the vote intentions for ND (35%), DIANA (1 .5%) 
and ΕΡΕΝ (0.5%) and the formerly Neodemocrats currently un
decided voters ( 4%), the strength of the right has nowadays reached 
41 %, the highest ever since 1981, and worth some 44% to 45% 
nationwide (compared with 41 .5% in 1985). 

Ο η the other hand, the non-PASOK left has rcached 21 %, their 
highest since November 1985 (when they had 22.5%). Nationwide, 

this Greater Athens percentage is eq uivalent to some 14% to 15%. 
Consequently, if a ll other undecided voters returned to PASOK, 
the government party could poll at best 40% to 41% nationwide 
and therefore lose the elections to ND which, with the current 
electoral system, would have a majority of seats in the Parliamcnt. 

Α sophisticated analysis of the undecided voters shows that 
most former Neodemocrats would probably return to ND; and 
that Ι % if the 12% former Socialists lean towards ND; while some 
3% to 4% oscillate between PASOK and the other left; so, 7% to 8% 
of the former Socialists do not return to Ρ ASOK ο η election day, 
there is no way that the government party will return to power, 
even if it attracts some 1985 ΚΚΕ or KKE-Interior voters. 

ιη the other two questions, contrary to the total sample, the 
1985 Ν D voters prefer the return of the former ND deputies to ND 
without any conditions (58%) over the return after securing their 
seats (20%) or their non-return (8%). And the 1985 ΚΚΕ νoters 
prefer a common leftwing front (64%) - with (20%) or without 
PASOK (44%); while the 1985 KKE-Interiorvoters prefer separate 
lists (43%) oνer some form of common front (35%). lnterestingly 
so, 1985 PASOK voters prefer the latter (51%) - with PASOK 
(29%) or without it (22%) - , over the separate lists. 

Happy New Year to Α// 

Crossway Navigation Agency 
19 RECTOR STREET, NEW YORK, Ν.Υ. 10006 

Wίth every good wίsh for 
the holίday season: 

Peace on Earth and 
Goodwί11 to Α 11! 

Senator & Mrs. Paul Sarbanes 
andfamίly 

John Peter, Mίchael 
Janet, Paul and Chrίstίne 

Authority: Citizens for Sarbanes, S. Svolos, Trasurer 
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Athens Censored Reagan Talk 
Greek Deputies cήticize the Govemment 

By Paul Anastasi 
The New York τimes 

ATHENS.- The Covernment is being 
accused in Parliament and the press of censo
ήng coverage of recent remarks by President 
Reagan about a Greek mother executed by 
communist guerrillas in the Greek civil war. 

• maJOr news item by the official rnass media?' 
The signers of the motion, to which the Gov

emment has not yet replied, were headed by 

Sixteen members of Parliament, including a 
former Defense Minister, said Wednesday that 
the Socialist Government was responsible for 
censorsrup of the remarks in the state press and 
broadcasting. 

· The American President ' s reference to the 
case, in his speeslι after the sumπrit conference, 
was an unexpected and ιmique honor for Gre
ece, for it meant that the strongest voice in the 
West proclaimed the Greek · s dedica tion to the 
eternal law of peace, reconciliation and free
dom · , said a motion presented to Parliament 
by the 16 deputies. They said excluding cove
rage of thaι part of Mr. Reagan 's speeclι was a 

petty-spirited and politically hostile act ·. 

The controversy concems the omission from . 
news brodcasts of a long reference by Mr. Rea
gan to • Eleni · , the book and film about Eleni 
Gatzoyiannis, who was executed in 1948 after 
sending her children to America so the guerrilla 
armies would not take them into the East bloc. 
The book was published three years ago by her 
son, Nicholas Gage, a formcr Ncw York Times 
coπespondent, after hc tracked down those 
who had sentenced and executed her. 

Mr. Reagan last week citcd the story as a 
source of inspiration for him in pursuing arms
control negotiations with thc Russians. He pre
sentcd it as an example of the West · s pursuit of 
peace combincd with freedom. 

Thc state-controlled Greek radio and televi
sion networks, in aπ initial broadcast, mentio
ncd only that Mr. Reagan' rnade reference to a 
Greek mother'. They later omitted even that 
mention. 

One network joumalist said the was done 
with the encouragement of senior executive of 
the state press. The executive has been indenti
ficd aw a member of the international Organiza
tion of Journalists, a Communist organization 
based in Prague. 

Called Message of Peace 

'For the countries of the West, the message by 
the author of · Eleni' was not a war-mongering 
one but one ofιmity, recociliation and peace', 
the motion in Parliament said.' There are many 
and varied advantages for Greece from thiw 
reference by the President of the U.S.A which 
the Govemment should have notcd. How can it 
justify the unacceptable strangulation of this 

"NEW YORK" 

The President's 
reference 
to Eleni 

The fυllυwing is rlιe exι·erpr rhe Presidenr ~ 
Reagan report 10 rhe Narion, on his talks with 
Gorbaι·hev, in Washington D.C .• lasr month 
lts is the parι ι·ensored by the Greek 
Goνernmenι: 

Ύοu know, a couple of years ago 
Nancy and Ι were deeply moved by a 
story told by former New York Times 
reporter and Greek immigrant Nicholas 
Gage. lt · s the story of Eleni, his mother. 
Α woman caught in one of the terrible 

struggles of the postwar era, the Greek 
civil war at the end ofWorld War ΙΙ . Α 
mother who was tried and executed beca
use the smuggled her child.ren out to 
safety in America. It is also the story of 
how her son secretl)' vowcd to retum to 
Greece someday to take vengence on the 
rnan who has sent his mother to her 
death . 

Βuι aι the end of the story Nicholas 
Gage, fmds hc cannoι extract the venge
ance he promised hirnself. Mr. Gage wή
tes, ίι would have relievcd the pain ιhat 
had filled him for so rnany years, but it 
would a lso have broken the one bridge 
still connecting him to his morther, that 
part of rum most like her. As he tells it: 

• And her final cry was ηοι a curse on her 
killers, but an invocation of what she 
died for, a declaration of love • These 
simple lasι words of Mr. Gage 's mother 
- of Eleni- were:' My children'. 

H ow that cry echoes down through 
the centuries, a cry for all children of the 
world, cry for peace, for a world of love 
and understanding. 

So let us rememper the children and 
the future we want for them, and let us 
never forget that this promise of peace 
and freedom, the gift that is ours as Ame
ricans, the gift that we speek to share 
with all the world, depends for its stren
gth on the spiritual source from which it 
comes. 

Evangelos Avcroff, ιhe honorary president ο!" 
New Democracy, a conservative opposiιion 
party, and a former Defensc Minister. 

Similar criticism has been voiced by other 
conservative politicians and newspapers. 

Two members of Parliament, in a seperate 
motion, said Greece was ιhe only Westem 
country where 'fascist censcorship ' had been 
imposed on the Reagan specch. They called for 
the punishment of those responsible and for the 
showing of Eleni · ο η television. 

Greek television has ποι yet shown the 
movie, produced two years ago . lts screening at 
Greek ιhaters last year was short-livcd after 
picketing by the Greek Communist Party. 

Greek Aid 
to Sadinistas 

From an article in the New York Times on the 
revelations of the Santinista defector Roger 
Miranda Bengoechca: 

<<The Sandinisιa Govemment, according to 
Mr Miranda, is virtually bankrupt, never pays 
for weapons and is only in a position to accept 
donations. Recent reports that Nicaragua has 
bought cluster bombs from Chile are false, he 
said. 

When the Sandinisιas appealed for military 
aid in various countries in I 985, Mr. Miranda 
said, the Govemment of Andreas Papandreou 
in Greece donated 5,000 G-3 rifles. 

That allegation was denied by the Greek 
Embassy in Wasrungιon. <<It is enιirely faJse .. , 
said the spokesman, who asked not to be 
named." The Greek Covemment does not 
donaιe military equipment.» 

Στοιχειοθεσία yιά βιβλία, 

κάθε είδους lικδοση. 

HtiA 
ΥΟΡΚΗ 

Tel. (212) 967-5017 
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Greek-American Doctors 
Launch Fund Campaign 

The Hellenic Medical Society of New 
York has launched an important fund 
raising campaign in response to the 
increased demand for financial assistance by 
young medical students of Hellenic heritage. 

The Scholarship Fund Raising Commit
tee, under the dynamic and energetic leader
ship of the Society's past president, Dr. An
thony V asilas, recognizes that the profes
sional and financial challenge undertaken by 
these students has become increasingly dif
ficult as costs continue to rise and borrowing 
opportunities decrease. By graduation each 
candidate is in debt between $60,000 and 
$100,000. 

Student aid has been the Society's 
primary objective for the past ten years and 
the annual fund drive an integral part of the 
Society's development. This has stimulated 
a greater awareness of the importance. of 
annual giving. The largest gift to the Society 
was the contribution of $50,000 last year by 
the late Dr. Leonidas Lantzounis. 

Fifty nine scholarships have been granted 
for a total of $104,000. This has been made 
possible through the generous contribu-

tions of members and friends and the power 
of voluntary giving. Recognizing that 
although grants cannot solve the students' fi
nancial dilemma, they provide comfort -
relieving some of their pressures and ulti
mately adding to the quality of medical edu
cation, and encouraging their potential to 
become leaders ίη today's changing world. 
"They are blessed with the talent and motiv-

I 
ation," says Tony V asilas, "we must provide 
the means." 

I 
$25,000 has been granted to eleven 

students for the 1987-88 academic year. 

I 
Recipients will be honored at the Society's 
Annual Scholarship Dinner Dance to be 

, held on Saturday, December 5th, at the 
I Waldorf Astoria. 
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Adelphi University: 
Getting the books in order 

Diamandopoulos has plunged into a deep-running 
restructuring of the 91-year old institution. 

Rcprintcd from ln.fighr, 

Like colleges and universities practical!y 
everywhere, Adelphi University in Garden 
City, Ν. Υ. , raised its prices this school year. 
Tuition for its \0,494 students is up 7 
percent, well a bove the inflation rate, to 
$6,860. Fees, books and higher room and 
board tack ση another $4,600. 

Ι η raising prices, Adelphi d id not have to 
worry about the market impact, since it 
functions in a sel\er's market. From among 
2,648 applicants, it accepted I ,695. Of that 
number, 720 enrolled in the freshman class. 
That is down from last ycar's 744 students (a 
student housing shortage is thc reason), but 
Adelphi did not boost prices to make up for 
lost volume. It incrcascd tuition largcly to 
pay a whopping faculty pa)' incrcase of 21 
percent ovcr three years, won in August by 
the faculty union. With the first 8 percent in 
effect, the average professor's salary falls a 
few dollars short of $33,000, but in hard
fought ncgotiations, the union gavc back a 
long-standing right ''to grieve any admi
nistrative decision," according to Adclphi's 
treasurer, Cathcrine Bcrnabeu. 

Recapturing administrative control has 
becn especially important to Peter Diaman
dopoulos, an honors-laden educator, ad
ministrator and professor of moral and poli
tical philosophy who has been Adelphi's 
president since April 1986. Α forceful 
speaker whose accent reflects his upbringing 
in Crctc, Diamandopoulos is commonly re
ferred to as Peter D. on campus. He some
times worries over being seen as an eccentric, 
possibly because of what seems ιο be a com
pelling need to explain and rationalί7.e the 
uprooting reform he is bringing to Adelphi. 

Dr. and Mrs. 

CHRISTOS D. 

Diamandopoulos has plunged into a 
deep-running restructuring of the 91-year
old school. Hc has shed deans, associatc 
dcans and assistant deans to centralizc con
trol and drastically reduce part-time faculty 
in the wake of a vasι reduction in redundant 
courses. lnstead of offering separatc in
struction in ethics for business, nursing and 
social studies students, there is one ethics 
course for everyone. 'Ύ ou don 't need 2,000 
courses," he says. 'Ύ ou can do it all with 800. 
There's nothing sacrosanct abouι small 
classes." At Harvard Universiιy, where he 
once taught and whcre he earned a doctorate 
in philosophy and classics, "there are as 
many as 300 to 400 students in a class," he 
S3)'S. 

He is a\so prospecting for board members 
among thc rich and powerful, especially 
those individuals who havc a reputatίon for 
philanthropy or who can open doors to gift 
gίving. Jn approachίng potcntίal members, 
he is eloquently persuasivc and pleasantly 
flattering. Last year, he rccruited Charles 
Luckman, a Los Angeles architect and phil
anthropist, and most recently, Thomas Μ. 
Macioce, former chairman of Allied Stores 
Corp. and a Columbia Univcrsity trustee 
involved in raising $400 million for that 
school. 

How does Diamandopoulos persuade the 
rich and influentia1 to support a school that 
stopped frifting, administratively and finan
cially, 1ess than two years ago? "I talk to 
them the way Ι talk to everyone about Adel-
phi ," he says. "When they understand, 
their main reason for joining the board is thc 
challenge that exi sts." 

Perer Diamandopoulos 
Presίdenr of Adelphί 

As is the case of many other university and 
college presidents, Diamandopoulos is also 
Adelphi 's chief fund-raiser. His campaign 
has been going nonstop since his arriνal and 
is starting to show results. 

In the 1985-86 schoo1 year, gifts totaled 
$360,000, up from $120,000 the year before. 
In the following schoo1 ycar, howeνer, "he 
increased annual giving to $1.3 million," 
says Adelphi's treasurer. The university's 
endowment now totals $3 million. That is 
ancmic placed alongside the hundreds of 
millions and even billions stashed away by 
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some schools, but Diamandopoulos says he 
has just began. 

In his inauguration speech he said, 'The 
university itself will have to be restructured, 
reoriented and transformed." The heart of 
Adelphi's new structure is its College of Arts 
and Sciences, with 23 academic departments 
and 4 I programs in the liberal a rts and 
sciences. Diamandopoulos has said that 
Adelphi and other un iversities must respond 
to both social and economic change. 'Ίf 
nursing, for example, doesn 't pay, and t he 
sociological changes of women make it dif
ficult to recruit them for nursing, can we say 
that we should continue to produce nurses in 
the same old way? Ν ο. So what can we do? 
Close down the nursing department? Not at 
all. Let's rethink the whole enterprise, per
haps to bring in hygiene or nuιrit ion. Ι have 
a d ialectical view and am adaptable." 
Νο reform succeeds, however, without 

financial restructuring. One day some 
months after he arrived he called Catherine 

Bernabeu into his office. After a d iscussion 
about goals and financial implementation, 
he made her Adelphi's chieffinancial officer. 
Educated at Hofstra University, a neighbor
ing rival, she was plucked from the account
ing firm Peat Marwick Main & Co., which 
she joined after a job with Morgan Guaran
ty Trust Co. of New Υ ork. 

'Ί'm full of the nuts and bolts of educa
t ion," says Diamandopoulos, smil ing over 
his use of a phrase offered by someone else to 
dcscribe Adelphi's changing studies, "but 
she is full of ideas and st rategies to keep my 
confuscd asso rtment of nuts and bolts in 
order." Bccause both are asscrtive, Diaman
dopoulos says, 'Άt first, we got in each 
other's way." But the need for meetings to 
reach decisions decl ined as Diamandopou
los, who becamc prcsident when financial 

decisions were being made over the head of 
the president, delegated greater and greater 
budgeting and finance aut hority to 
Bernabeu and to lgo r Webb, who, as 

provost, runs checks for cost-effectiveness 
against the sometimes exotic courses 
proposed by faculties and deans. 

"When Peter called me into his office, Ι 
was still the controller, " says Catherine. 
'Όur enrollment was declining, and we'd 
had a few disa sters. There was a lot of mis
management. We were turned down for low
interest dormitory financing, for example, 
by New York state because we had a $ 1.8 
million operating deficit. We looked 
tenuous, and there was no management plan 
to stabilize. " 

ASTORIA WOODWORKING CO. 

Α major reason for the deficit, she says, 
was a failure to collect student tuition and 
room and board charges. Adelphi generates 
92 percent of its $65 million budget from 
tuit ion. 'Άt o ne point," she says, "student 
debt totaled $2.5 million." At the same time, 
courses were initiated pell-mell. 'The deans 
of the past \νere extremely strong, and the 
schools were competing against each other, 
fragmenting the administration. If a faculty 
wanted to teach a coursc, it was developed , 
and not much consideration was given to the 
financial implications." 

When attention was paid to finances, the 
results were sometimes counterproductive. 
Many of the courses were strucιured for 
adults raίher than undergratuates, since 
adult courses generated greater revenues. 
But a proliferation of such programs, which 
werc taught by part-time instructors often 
drawn from business and industry, was 
eroding Adelphi's primary image, as an 
undergradua te schoo l of liberal a rts and 
sciences. 'The quality of the programs 
wasn Ί good ," she says, "and the emphasis on 
these programs was to the exclusion of 
undergrad uate students." 

25-92 31st Street, Astoria, Ν.Υ. Ι Ι 102 
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Αύτή εΙ ναι ή • [ταιρία πού γιά τριάντα χρό

νια έκτελεί έργολαβίες, άνακαινίσεις σπι

τιών καί καταστημάτων. εiς τιμάς πολύ λογι

κάς. Αuτή εlναι ή Έταιρίαπούtξετέλεσεδλη 
τήν έσωτερική έργασία τοϋ 'Ελληνικοί> Πε

fΗπτέροιι τής Διcθνοuς ΈκΟέσεως Ν. Ύόρ

κης τό I 964. 'Εμεiς έκάμαμε καί τήν άνακαί

νιση στό dormitory τής 'Ακαδημίας ·Αγίου 
Βασιλείου. Συνι;πώς μπορείτε νά μiiς i:μπι

στευΟijτε πiiσαν έργασίαν REPLACEMENT 
WINDOWS καί μπογιατίσματα. μέ τήν βε

βαιότητα δτι θά μείνετε άπολύτως εuχαρι

στημi:νοι. ·Αναλαμβάνουμε ή διευκολύνου

με δάνεια Τραπέζης, γιά σiiς δωρεάν tκτί

μησις. 

Construction - Alteration 
Carpentry 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΕΚΟΜΠΛΕΣ 

One of her first moves was to pu t together 
a cost analysis. It asked , for example, which 
aspects of Adelphi were not cost-effective. 
Should Adelphi invest in t he professional 
schools to a greater extent than in the liberal 
arts and sciences? The answer came back no, 
not fo r any special reasons of revenue and 
cost but because it did not square with newly 
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stated goals to focus on undergraduate 
instruction. 

She cut away at such runaway costs as 
medical insurance, which was "sky-high and 
increased 50 percent the year befΌre," by 
increasing deductib les and requiring 
employees to contribuιe to premiums. She 
cut liability insurance costs and increased 
cash flow by insisting that students pay their 
bills. As a result, in August she collected $3 
million more than Adelphi collected in 
August 1986. 

As the cash flow increased Bernabeu 
stopped leaving money in a checking 
account and began buying commercial 
paper οη a daily basis for a yield usually 
higher than that for most fina ncial paper. 
She also inνested Adelphi's endowment in a 
mutual fund. Last year, with a better
Jooking financial statement in hand, she 
went back to New York's Dormitory 
Authority and persuaded it to lend $6 
million for construction of a fourth-floor 
dormitory addition. Meanwhile, to get 
construction under way, she negotiated an 
unsecured line of credit with Manufacturers 
Hanover Trust Co. as a bridge until 
permanent funding arrived. 

themselves - cost allocation of direct, 
indirect and irrelevant services as well as the 
extent of their use by different students can 
be cranked into accounting mechanics to 
produce different and more equitable selling 
prices, or tuition. Today, tuition varies little 
within a college, but it costs more- or so the 
reasoning runs - to educate a science major, 
whose need for capital equipment may well 
be greater, than an English major. The 
English major in effect is subsidizing ιhe 
science major. 

Caιherine Bernabeu, Treasurer 

Α controversial study by the Department 
of Education suggests that since cost 
strucιures vary enormously - between 
colleges and universities, among institutions 
in each group and among the courses 

Most colleges admit inequity ex ists but 
say that cost accounting is not the answer. "Ι 
tried to allocate costs," says Bernabeu. 'Ίη 
fact , I allocated every one Τ could think of: 
the library, the utilities, use by graduate 
students. Certain students do use the faci li
ties more than others, and Ι allocated costs I 
saw as being directly associated with pro
grams of study. Unfortunatcly, when Ι 
presentcd the bottom line to the board of 
trustees, it looked as though the arts and 
sciences were costing too much, and ίι was 
suggested, "Maybe we should get rid of 
them." Thaι was contrary to the policies of 
Adelphi 's new president. "Cosι accounting," 
the treasurer concluded, "ignored academic 
goals." 

Still, she is not comfortable with one 
student subsidizing another, a fact thaι 
emerges clearly at Adelphi, where most of 
the budget is generated from tuition. "We 

I 

grant $5 million to a combination of sιu
dents in necd and others who will help us. 
The students know we have a grant-in-aid 
program, and we encourage them to apply. 

"This year, both Peter D. and Ι made a 
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conscious decision to reduce it to $4.5 
million. We have a new vice president of 
devclopment outside raising money for this, 
and Pcter is moving ο η fund-raising." Mean
whilc, "the students will havc to pay the 
institution's costs until we get outside rev
cnues," she says. That includes the costs of 
pulling in researchers, who lend prcstige to 
universities with the results of their work. 
"Research attracts good students, too. Ι 
wouldn't want to change that, but to a great 
extent we'JI try to get scparate funding for 
it ," she says. 

Not yet a year into office as Adelphi's 
treasurer, Catherine came in last December 
with her first budget. 'Ί told PeteΓ we would 
have a $2 million operating dcficit, and that 
there are still a few subsidics in the budget. 
Salary increases and fringe benefits were 
major determinants \\'hy Ι decided we had to 
increase tuition. There was no place to cut 
costs in the wa)' we do business, but the 
acadcmic administration has a Jot of fat, 
which we'Jl climinate through a.ttrition. The 
provost and Ι, Igor Webb, made a lot of cost 
containment cuts, such as ίη liability in
surance premiums. Wcbb is also squeezing 
out more work from the faculty with 
changcs in the curriculum." 

The deans of the different schools and 
ίnstitutes at Adelphi are now required to 
submit and resubmit their operations pro
posals to the provost, justifying them along 
with continuing practices. At the same time, 
\νhile "we are going to have more f'ull-time 
faculty, " says Bernabeu, "there will be fe\\·er 
part-timers. T hose who are here, though, 
will be working harder." 

Diamandopoulos describes the upheaval 
and the causes for it at Adelphi as a compel
ling reason to disset costs and determine 
revenue potential. He might easil)' add that 
the cataclysm is continuing, since he is 
examining each of the universit)' 's schools to 
determine how it is responding to "changing 
times" and whether " it should be expanded, 
reduced in size, combined with another 
school or even eliminated." 

He is also considering new schools. "For 
example, cognitive studies is an important 
issue today. It deals with inteJiigence and 
computers and a simulation of our natural 
thinking. It could be useful in middle 
management decision making." Of social 
importance, he says, " is health care, and the 
strategies and institutions that provide it. 
We should examine how it relates t o public 
policy and determine whether it requires a 
new kind of manager. There's also inter
national competition to consider and global 
policy studies." 

What about other colleges and univer
sities? Are they examining themselves? 
"Ν othing \\' iJI change," he says. Only a "cata
clysm like ours can bring about real change." 

-Christopher Elias ίn Garden Ciιy 
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New Year Message 
address to Greek W omen 

By Achbishop Methodios 
of Thyateira and Great Britain 

With this message Ι address at this time the Greek women of our 
Community, to whom we have delicated the coming year 1988. Ι address 
those who came here from our mother Country, from the Ionian 
Islands. 

Ι address, first, those Greek women who have borne the burden ofthe 
farnily and maintained our traditions and kept fast our dignity. Ι address 
heroines. 

Ι next address the young Greek girls, who were born in the countries 
of their parents or here, to remind them ofthe great mission tocontinue 
steadfast in the rnidst of our community a nd in the under arena of 
Hellenism abroad. 

First of all, all the Greek women in Great Britain belong to one and 
the same farni ly, which has the same blood, the same language, the same 
religion, and the same ideals. 

This inheritance is known and is part of the life of those Greek 
women of our community who a re older, whether they studied in 
schools or were taught our tradition within their farnilies. For this 
reason, they maintained the superior principles of the Greek farnily, 
which they have transplanted here love for the Motherland, for the 
farnily, for the Church, fo r our language, and for the ethics. 

These principles excel amongst the Greek women who live in foreign 
lands. This special position which they have in the rnidst of any com
muntity, whether they live in Europe of' Africa, Australia or America, 
should be kept not as something apart but aw something precious. Our 
mothers were un.ique because they had the treasure which ιhey cont:in
uously handed on their children. Many of them conιinue even today to 
hand on the tradition to the children of our time, who in their turn will 
maintain an undeιiiled in order to be able to offer it to their own 

'Ο Πρόεδρος καi τό Δ ιοικ. Συμβούλιο 
τοϋ Συλλόγου Καστοριέων 
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children. 
The significanoe of the teaching of' the G reek mother is evidenoed by 

the contemporary condition of the G reeks in Albania as it appears in 
the reports of the official Greeks who recently visited that country. 
These cnvoys write that what cxists there amongst the 350,000 Greeks of 
Nonhcm Epirus and Albania is due to their mothers, who for so many 
years havc been cut off from Greeoe. These Greek women, and only 
these, taught the contcmporary Greek young people the Greek tradi
tion, as you can sec it in the picture showing the national Greek dress. 

Another picture of women is developed in Cyprus in their efforts in 
Deryneia, and rccently with their courage to break the dividing line in 
order ιο cxpress their fervent desire for the reunification of Cyprus. Not 
only from a senoe of patrioιism, but also from a cultural desire, the 
contemporary Grcck young girls in Great Britain and evcrywhere 
amongst the Greeks abroad should with pride cont:inue to keep the 
excellent characteristics of the G reek women which were the pillar and 
the stability of the Greek farnily. 

Consequently, a ll the Grcek young girls of our community, whcther 
they study or work, should join together with the whole of Grcek youth 
and movc within the ιraditions of our race. Everywhere our young girls 
sl1ould take care to know and speak our language and maintain our 
customs. They should choose the person whom they make the panncr 
of thcir life to be of Grcek origin and a ιηeιηber of our Church. 

With these shon thoughts, Ι wish to sce as many as ί possible of our 
young girls ίη our Congress ο η 30th J anuary I 988 in London and in our 
Symposium on 31st January 1988 in Grosvenor House, London. 
London 
New Year 1988 
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guarantee a .. Good Time" for you and your 
party. Service is supeήor and parking easy. 
In short, Pines Manor is the place for you, 
your family and your club or community 
for all social needs. 

For lnformation Call: 
(201) 287-2222 

YourHosts 
C. LEONTARAKIS & SON 
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The Greek Superstar Singer 

ΝΑΝΑ MOUSCOURI 

Α few decades ago, ίn a popular ta νem in the 
center of Athens, a young girl was entertaining 
the patrons with her melodious songs. As 
rumor had it, she was still going to schoot and at 
night, always chaperoned by her father, was 

singing at the fashionable «Tzaki». The girl was 
chubby and not very attractive. Straight black 
hair was coming down her back and heavy 
ήmmed eye glasses accentuated her otherwise 
sweet brown eyes. She always wore a νery sim-

"NEW YORK" 

By IRIS LILL YS 

ple dark dress that made her look more like a 
school supeήntendent than a night life entertai
ner. Yet she had a lovely sweet νoice and people 
would rush every night to listen to her singing. 

Years went by, many of them. Uιst Septem
ber, after three years of absence, Nana Mousco
uή, the international singer, retumcd again to 
Athcns. She gave two concens, the fιrst one at 
the Herodium ancient theater and the next one 
at the beautiful Α veroff Stadium, now giνen the 

Nana with her son Nico/as 

name <<Kallimarmaron" · as it is the only sta
dium in the world totally build in Pendelic mar
ble. The crowds that attended the concens were 
deliήous and Nana, good natured, sang more 
than ten <<encores». 

Now there is a question in many connoiseurs 
minds, and no one seerns to naνe the answer. 
Nana Mouscouή has a νery good νoice, but 
other singers haνe good νoices too. AJthough 
she has lost forty pounds since her eaήy years, 
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she is still plumpish. She ίs not an actress and , 
stage poίse ίs not her greatest attήbute. Her hair 
stίll hangs long and straight and she wears the 
same style glasses that made her famous thίrty 
yearsago. Could ίtbe thatthίs perfectlyunsoph
ίstίcated look ίs responsίble for her fabuJous 
success! Because at her mature age, Nana ίs the 
only Greek chanteuse who became ίnternatίo
nally famous. 

She is acclaίmed all over the world, Sή
Lanka ίncluded. As an example one has only to 
remember that the latest «Pop Chart» in 
England picked up Nana as the number one 
singer and ίt ίs the fιrst time that an artist of the 
prevίous generatίon has been accepted so enth
usίastically by the young crowd of the rock and 
roll group. Could ίt be that her very simple 
looks (she does not even wear make-up) mix 
better wίth youngters and their very casual 
presentation? 

Ι put the questίon to Nana duήng a dίnner 
party where Ι had the most agreeable surpήse of 
meetίng her: 
τίme and age have noth.ίng to do wίthmusic, 

she told me. If the song has something to tell, if 
ίt touches the heart, people even the very young ι 
generation, like it. ln England Ι sang ιcOnly 
love-- . lt was a dίfferent tune, ίt had romant.ιc 
words that teenagers had not heard untίl then. It 
gave them melody, a ballad that spoke oflove ... 

The song wίthin days became a golden 

record. And so did the songs she sang last year 
ίn Madήd. ιcHola" the Spanίsh magazine with 
the greatest cίrculation in Europe and a staff of 
better than 200 reporters all over the world, ίn 
an exclusive ίntervίew wίth Nana declared that 
«the Greek sίnger» has one of the five best 

voices anywhere and she ίs as popular as Julio 
Iglesias ... «Α greater complίment couJd not be 
paίd to Nana as Julio ίs the dream singer of the 
planet. .. 

As ίι is wellknown, Nana Mouscouή develo
ped her career ίn Paήs. After her debut ίn Ath
ens she managed to go to the center of art and 
life, the capital of France. She studied classical 
singing and brought her voice to its maximum. 
Α few years later ίn a combinationofhard work 
and some luck she sang ίn what is called the 
.. cathedral of music» the 0\ympia, the most 
farnous hall of Paήs. Slowly but surely she star
ted touήng the world. All of Europe, naturally 
but also the East and of course the Ameήcas. 

Last August Nana spent a couple of weeks at 
the Astir Palace at Vouliagmeni to rnake the 
final arrangement for her forth-roming recitals. 
Also to get the sun and the sea of Greece the 
most beautifuJ in the world, she told me (as if Ι 
did not know it) ... She adores swimrning and 
spent all her free time from managers, agents 
and ίntervίews in the water. 

If one did know who Nana Mouscouή was, 

Nana Mouscouri at A.sterίa, Vouliagmeni, 
this past.fa/1 with yours ιruly. 

one could easily take her for a professίonal 
wornan or a scholar. She ίs simple, unassumίng, 
kind. Νο airs, no poses. She has a lovely spea
king voice and although she clairns that she 
does better in sίnging than speaking, she 

Κ ίtchen C abίnets ΤΟ ΠΑΝΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟ 
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answers quickly and most willingly all the que
stions that Ι had the nerve to ask her duήng 
dinner. Thatis what she told me. 

with Andre Chapelle? Do you haνe a legal 
comrnitment? 

who brought us up, my sister and myself, in a 
very orthodox manner would loνe that and it is 
my great wish to giνe him that pleasure at the 
end of his life. Υ ou see I am νery romantic, Ι like 
the idea of home and farnily. My maπίage did 
not work, probab1y because Ι was νery young 
and my husband and Ι found ourse1νes in a 
foreign land (meaning France) trying νery hard 
to make a go of it. Two young chi1dren at that 
time did not make life easy and everybody 
knows that when life brings problems they 
reflect on marriage. Luckily our divorce has 
been friendly and the children have not been 

The most important thing in my life is loνe: 
on stage and off. Ι must have the feeling that 
people loνe me when Ι sing so Ι can respond and 
communicate. Also language to me is prerequi
site. So, although Ι always try to sing mostly 
Greek songs Ι haνe them translated so Ι can sing 
them ίη the language of the country. 

Nana speaks six Janguages fluently. lt is said 
that up to know she has sang in .... sixteen!!! 

Speaking of loνe Nana, where do you stand 

She laughed and she has one of the warmest 
and most charming laughs possible. Andre and 
Ι haνe been together for the past fourteen years 
and are as happy as when we fιrst met. Besides 
he brought me luck. He was the sound engineer 
when Ι made my first recording. We always 
want to get marήed, that is to legalize our loνely 
relationship, but you would not belieνe it, we 
have not found time to do it. Ι would very much 
like to have a religious wedding in Athens 
which, after all, is my birth place. My father 
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affected by it. They get along fine with Andre 
and his two children which makes us, when we 
are together a happy family. My only regret is 
that my children are not fluent in Greek as the 
little time that we are together does not suffice 
for our pracrice of the language. When the chil
dren were very small Ι had stopped singing for a 
couple of years and devoted myself completely 
to motherhood. But soon Ι had to make a 
choice: either stay home and give my children 
undivided love but nothing much more or go to 
work and provide them with the best, namely a 
good education. Ι am sure Ι did the rightchoice. 
An exceUent Swiss nurse who has been with us 
for almost twenty years brought them up and Ι 
myseld could not have done a better job. The 
children adore me and do their best to make me 
proud of them as they are, Ι think, of me. Our 
horne is in Geneva which, being in the center on 
the continent allows me whenever Ι sing in 
Europe to be home in a couple of hours. Of 
course Ι have to fly which Ι loath but have tried 
to overcome the fear both for my children and 
my career. For me longer trips, be it America or 
Asia, if it is vacation tirne the children come 
with me. If not a good part of my pay goes to 
the telephone company. Both my children, 
Nicolas who is eighteen and Elena, sixteen have 
inherited from me but also from their father the 
love of music. They both play the piano and 
Nicola plays the guitar in his school musical 
group. But in spite of their inclination Ι shaU 
never interfere to have them start a carreer in 

music. Actually my son would like to be an 
architect and Elena talks (for the tirne being that 
is), of taking graphic art. 

ι asked Nana Mouscouri why she had not 
sung in Athens for the past three years. γ ou see, 
she says, we are not always free to go where we 
want. Our agent seerns to be the one who has 
the last word and direct our lives. But Greece is 
the root of my music as it lives forever deep in 
my heart. The fact that my home is abroad is 
accidental. Ι am bom Greek and the fact that 
foreign lands have given me fame and comfort 
does not alter the fact that Greece runs in my 
blood. The proof is that most of the songs Ι sing 
are Greek. Only today Ι have had interesting 
meetings with top composers, Hadjidakis, 
Xarhakos and Moutsis who have promised to 
write music for rne. Ι change my program every 
two years and often add classical songs which Ι 
like very much as Ι have studied opera in my 
training years. (ln her last concert at Herodion 
Nana sang to everybody's surpise Gounod's 
Ave Maria and got a standing ovation). 

ι finaUy came ιο my crucial point: 
Ι remember your last concert in New γ ork, Ι 

told her. It goes quite a few years back. When 
do you intend to return and sing for us? 

Again with her very ingenue smile she carne 
with the same answer. Ask me agent .... γ es Ι do 
rernember that last concert. What had surprised 
me at that time was that, although Carnegie 
Hall was full to burst most of the audience was 
not Greek, which was very surprising as mush 

lesser Greek singers gather tremendous crowds 
every time they appear in New γork. Could it 
be that the sophisticated Hall where Nana, due 
to her international prestige, appears would shy 
away her compatriots? Or perhaρo her non
Greek Agent did not advertise the concerts in 
the Greek media? 

Ι insisted on my question: 
Do you believe you would be coming soon to 

sing in the States? 
If it was up to me Ι would have gone there 

tomoπow, says Nana. Ι love Arnerica, for that 
matter the whole continent, Canada included 
and Ι feel very close to Greek-Americans whom 
Ι consider, like myself, expatriates .... 

γes, Nana has a French passport, a Swiss 
residence but a Greek heart. She sincerely belie
ves that Greeks living abroad, wherever that 
may be, are expatriates. That is why she tries to 
come to Greece as often as she can, even if it is 
for a few days only. 

Besides she told us during dinner, my father, 
my sister all my relatives are here. Especially the 
love for my country is permanent in my heart 
and Ι think will remain with me as long as Ι Jive. 

What made Nana a tremendous success? Ι 
think Ι have the answer. It is the same with 
everybody that rnade it in life. Work. She took 
advantage of the gift God gave her, added will 
power, tremendous toil and strong faith. That is 
the only way to the top. 

Καλι? Χρονιό καΙ Καλές Δουλειές 
σ. δλοuς τοuς φίλους μας 

'Ο Ά ντιπρόεδρος 
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The Athens Ball at the Pieπe 

The pres.ident ofthe Athen~ College Mr. Walter Mc Can and Mr Dίno Ar(·hbishop lakovos, Mr.~. Lillys, Mrs. Mylonas, the Consul Generalof 
Logothetιdes. ln ιhe ρhoto at right, Mrs. G. Asimakopoulos, Mrs. - Greece Mr. G. Asimakopou/os, Mίss. Ange/opoulos and Mrs. Nellie 
Zepos wife of ιhe new represestative of Greece to the United Nation, Logothetides. (Athens lntematίona/- D. Kessoglίdίs). 

Let's make it more spesific. lt was the atfair 
organized by the Athens College AJumni Asso
ciation in Ameήca under the auspices of the 
board of Trustees of Athens College in Greece. 

Naturally the eνent was an outstanding 
success. That was not swpήsing for two rea
sons. The chairman again was Nellie Logotheti
des who is the non plus ultra in organizing 
benefits. The other, reason which added to the 
bήlliancy of the eνening was the crowd that 
attended, a crowd that usually supports but 
does not show up at the Greek gatheήngs. The 
result was a νery soflsticated ambiance, beauti
ful women, superb gowns .. . 

The Grand Ballroom of the Hotel Pieπe was 
resplendent with a most unusual decoration. 
Golden ήbbons corning from the ceiling were 
attached to each table, all held together by a 
sculptured reproduction of an antique Greek 
God. The table clothes were of gold lame and a 
mass of glitteήng beads, white and topaze, for
med the base of the centerpiece. The Plaza flo
ήst, following the instructions of the chairrnan, 
did a magnifιcent job on the theme of the 
eνening. Regrettably, the Honorary Chairman, 
Aήana Stassinopoulos author of the book ίThe 
Gods Of Greecei, due to illness in the family did 
not attend the affaίr. Yet, her sister Agapί, pro
ducer of the forthcoming teleνίsion seήes based 
on the book, trammitted her sisteris regrets and 
otfered to each guest a copy of Aήanna's νery 
successful book ... AJso, the Chairman of the 
Board of Trustees of the College, Mr. William 
Taνoulareas, felt unwell and was missed and 

"NEW YORK" 

send a telegram with his warm thoughts. 
Dino Logothedides, President of the AJumni 

Association in Ameήca, Constantine Fliakos, 
sposorship committee and a group ofhard wor
king ladies in seνeral committees are responsi
ble for the excellent production. They were: 
Linda Noelaine, Agapi Stassinopoulos, Sophia 
Chryssoνeloni, Maήa L.ong, Maήa Lyras, 

Mary Jahaήs, Fotini Xylas, Mabel Brandon 
and Judy Torello. 

Archbishop Iacoνos has honored the affair 
with his presence. Also the newly aπίνed 
Ambassador to the United Nations who also 
happened to be an alumni of Athens College, 
Costas Zepos and Mrs. Zepos were there as was 
the Consul General and Mrs. Assimacopoulos, 
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and the President of the College and Mrs. Wal
ter McCan. Enjoying ~ πuιsic of Peter 
Duchin and pecially the bouzouki of Fotis 
Gonis together with the excellent singing of 
Timos Ameήdes in his nostalgic songs, the 
almost three hundred guests had a most agrea
ble surpήse: a gourmet dinner accompagnied 
by French vintage wines was seιved. Of course 
the general manager of the Hotel Pierre, Takis 
Anoussis, being not only Greek but also a gra
duate of Athens College saw to it that everyth
ing came out to perfection. And it did, service 
included which is a rarety these days. 

Another touch was added to the pleasant 
evening. For a change the honored guests were 
not seated at the sad oblong table customary 
but obsolete, suπounded by very honorable 
guests to be sure but never the Iess very boήng. 

This time the officials were seated at a round 
table perfectly suited for conversation, among 
fήends. 

Some Athenians that happened to be in New 
Υ ork this season attended the ball. Among oth
ers the stunning Aliki Perroti, Manolis Nicolai
des, Anthony and Effy canellopoulos (she is 
the sister of Mimi Contos who is the husband of 
the wellknown ex-president of the Philopto
chos) Maήa.Christina Angelopoulos on her 
way to Switzeήand for the ski season. 

Among the fήends of Athens College in Gre
ater New York, Mr. Tom caΙarnaras, owner of 
the Crystal Palace outbid at the auction the 
beautiful necless donated by the Athenianjewe
ler Costas Κessaήs. His wife proudly adomed 
her neck with the six thousand dollar worth of 
antique coin and chain. 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Εϋχεται στά μέλη της καί όλόκληρη τήν ·Ομογένεια Εύτυχές 

τό 1988 καί έλευθερία στό μαρτυρικό νησί μας. 

Το be seen in Iovely gowns, mostly black, 
were: Irene Moscahlaides in a superb Italian 
embroidered sheath, Maήa Lyras in black Iace, 
Poppy Dambassis in black velvet, Nadia Allega 
in black seguins, Elly Lygnos in black orgarmι, 
Tatiana Mylonas and Maήa Pateras in black 
taffeta. 

Among the Athens College Alumni, the 
famous M.I.T. Professor Μ. Dι:ltouzos, Dr. 
and Mrs. G .. Hatzopoulos, Alexis Ladas, John 
and Fofo Boukis (John being the eldest, as he 
said, alumni present at the dance, delivered a 
very informative speech on the gratitude and 
recognition that all the graduates of Athens 
College feel towards their school) Mr. and Mrs. 
Ν. Makήs, Mr. and Mrs. Thanos Tήant, Dr. 
and Mrs. Sabatacakis, Mr. and Mrs. Peter 
Makήas. 

Making a quick appearance, although very 
devoted to his school was Alekos Papamarkou. 
His sister Ιήs, an imposing beauty, seemed to 
thorougly enjoy the evening with her guests. 

Also attending the ball were: Nicholas Gage, 
the Reverend and Mrs. Gregory, Mr. and Mrs. 
Τ. cambouήs, Mr. and Mrs. Spiros Mylonas, 
the president of the Philoptochos Frosso Beys, 
Dr. Van Latsey and his very stylish wife, 
George Bastis, Elias Kulukundis, Nicholas 
Long, George and Poppy Kotsonis and their 
lovely daughter, the president of the Atlantic 
Bank and Mrs. Kostakopoulos, Mr. Ζ. Morph
ogen, Sotiήs Mousouήs of the United Nations, 
Peter and cathy Makήas, Michael Jahaήs, Dr. 

r--------------------------------. i and Mrs. Louis Feπis, Mr. and Mrs. Nicolaco-
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George Ioannidis 
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s-ons of Pericles 

Kathy Kallas 
Grand Presίdent 
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poulos, Peter and Helen Κikis, Martin and Pat 
Fήed, Basil Mavroleon and his very chic wife 
from Virginia and his delightful father from 
London, Anna Peters, Helen Mavrophilipa, the 
galleήsts Angelos and Chaιtotte camillos with 
their daughter Danae, Stella and Peter Sichel, 
Mr. J. caιsimatides, Mr. and Mrs. Peter Con
stantine. Mr. and Mrs. Αήs Douzoglou who got 
at the auction the beautiful Zolotas silver box, 
and many many more guests. 
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He//enίc Profίles By Thomas spetios 

ART AGNOS, 49, a fσrmer Sσcial 
Wσrker, wση a laηdslide vicισry aηd became 
the ηew liberal-demσcratic Mayσr σf Saη 
Fraηciscσ. The sση σf a Greek immigraηt 
bσttblack, he weηt tσ Califorηia ίη 1966 
from Massachusetts ση a Greyhouηd bus 
with oηly $500 ίη his pocket. Η e worked as a 
sσcial wσrker aηd farnily cσunselor befσre 
he became active in pσlitics. During the 
general election of November 3rd he 

received 40% of the vote among a field of 
eleven cσntenders. In the recent runoff 
election he gained 70 % to 30 % defeatίng his 
σpponeηt, Supervisσr Jσhn Molinari by a 
wide margin. An σutspσkeη liberal he wona 
populist victory. 

The Mayσr was bσrn Athanasiσs 
Aηagnσstopσulos ίn 1938 ίn Sprίngfield, 
Mass. The son of Chrίstσs and Maria whσ 
were Greek immigraηts frσm Pyrgos, ίn the 
Pelσponnesus. He aηglisίzed hίs famίly 
name aηd pursued his studies at the 
Uηiversities σf Maine aηd later ίn Florida. 
He received his Masters degree in Sσcial 
Studίes from Flσrida State University in 
Talahassee. He became active ίn state 
politics duriηg 1966-1976, was elected state 
assemblymaη in 1976 and begaη to 
campaign for many liberal reforms within 

ιhe Demσcratic Party. Although the Saη 
Fraηcisco "moηey people" were opposed to 
his policies, he gained much grass roots 
suppσrt among the working middle classes 
which were against rampid urban 
development. Agnos is dedicated tσ sσlving 
the city's basic prσblems, such as rising 
housing costs, unemploymeηt, urban ills. He 
views the city as a family and his job as a 
family therapist. He and his wife Cheryl 
have twσ· young bσys, Christopher aηd 
Steven. We can hope that Agnos will be as 
successful on the west cσast as Gov. Mike 
Dukakis has been on the east cσast. Another 
Hellene George Christopher also served as 
mayor of that fabulous city by the misty bay 
several years ago. 

KOST AS TSIPIS, 53, well known 
physicist at the Massachusetts lnstitute of 
Technology, is also an outspσken pacifίst 
and a voiciferous cήtic of our nuclear 
defense policy. During his early boyhood 
years in Greece he was exposed to the 
hσrrσrs σf war. He states that all wars are a 
teπσrizing experience and completely defy 
rationality, especially the threat of a ηuclear 
war. Dr. Tsipis is the Director of the 
Security Prσgram at ΜΠ. As an outspoken 

critic σf "Star Wars" he made his comments 
οη ηational television during the Reagan
Gorbachev summit meeting. Tsipis came tσ 
the USA in 1954 tσ study high-energy 
physics, which he did at Rutgers and 
Columbia Universities before he weηt to 
ΜΠ in 1966. Over the last 15 years he has 
moved away from basic research to work 
more ση arms coηtrol. Α receηt study 
completed at ΜΠ uηder his supervisiσn 
showed that a mere 500 nuclear weapoηs caη 
assure "mutual destructiσn" whereas the 
US-Soviet stockpile is mσre than 20,000! 
The receηt summit meetiηg has beguη the 
prσcess to rescue the plaηet Earth from an 
atomic armaggedon. 

GEORGE CHOPPELAS, Muni
cipaι Court Judge in San Francisco, 
presided over a "mσck trial"with a high nσιe 
of comedy recently. The case iηvolved 
"chicken soup" and a number of medical 
authorities testified that it deserves its 
reputation as "Jewish penicillin." Judge 
Choppelas, a Greek-Ameήcan jurist heard 
the testimoηy of J oel Brooks of the 
American Jewish Coηgress who cited 
Maimσnides as an authority and Dr. LeN σίr 
σf the California Medical School and 
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praised the medical benefits of chicken soup. 1 
Public defender Jeffrey Brown who argued Ι 
that chicken soup belongs to all 
nationalities, Jews, Greeks, ltalians, Slavs 
and Teutons. During the trial recess 
everyone was treated to delicious "Jewish 
penicillin~ which was delivered from a 
Chinese restaurant! 

NICHOLAS SOULELES, 22. of 
Glenview, Illinois, has been awarded a 
Rhodes Scholarship to study in Britain at I 
Oxford University for one year. He is one of 
three students from Princeton to be 
acclaimed for his academic excellence and 
awarded his prestigious opportunity. In 
total 32 American scholars were awarded 
this great honor in 1987. Harvard Jed the Jist 
with 10 scholars followed by Princeton. At 
one time in recent years there were only two 
Rhodes scholars in the entire U.S. Congress. 
They were both Hellenes, John Brademas in 
the House and Paul Sarbanes in the U.S. 
Senate. 

JOHN TSUCALAS, prominent 
authority in the world of high finance has 
been named special correspondent on 
"Τ ALK 900's" a weekly radio program 
called 'Ίt's Your Money" in Philadelphia. 
He will cover all economic events and news 
on financial markets. He studied economics 
at Columbia College and the Wharton 
School of Business. An ex-airforce veteran 
he is presently the president of J ohn James 
Tsucalas and Co. which offers corporate 
financial services to its clients. 

Dr. CHRISTOS ΒΕΝΤ AS, 
professor of classics at Lowell University, 
participated in a Greek-Ameήcan ethnic 
series on Boston's WGBH-TV channel 

recently. Bentas is a historian and Byzantine 
musicologist who organized the Byzantine 
Male Choir in 1958 at Lowell, Mass. He has 
brought the beauty of Byzantine Easter 
music into the public eye by promoting a 
number of outstanding programs at the 
Holy Trinity Greek Orthodox Church. 
These religious pageants will now be 
presented to a wide television audience 
during the Greek Easter season. 

PETER COKKINIAS was the 
conductor of the Atlantic Sinfonietta 
Orchestra when it made its debut in New 
Υ ork at Lincoln Center. The guest soloist 
during the evening was Candace Goetz who 
sang the leading roles to the music of 
Mozart , Rossini and Hayden. Cokkinias 

combines two versatile musical careers, he 
was a clarinet soloist with the Boston 
Symphony Orchestra and later became the 
Music Director of the Greater Marlboro 
Symphony Orchestra. Many critics have 
acclaimed his talents and praise his 
scintil1ating performances. 

THEODORE KYRIAKIDES, 
40, is a hero cop from Brockton, Mass. Α 
brave patrolman he suffered serious burns 
on both his hands when he saved a teenager 

· who was in flames. Α 14-year veteran of the 
police force he saved the life of an 18-year 
man who had doused himself with gasoline 
in a bizarre suicide aιtempt. Only after he 
and his partner Kenneth J ohnson had 
smothered the flames and saved the 
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distraught boy's life did Kyriakides realize 
that he had sustained seήous injuήes 
himself. Η is laconic comments were, "there's 
some pain." 

GEORGE HYF ΑΝΠS, 38, is ιhe 
presίdent of Advanced Waste Management 
ίη Sevierνille, Tenn. He has a doctorate ίn 
enνίronmental engίneerίng and began hίs 
career with the TV Α Authorίty ίn Tennessee 
where he was born and raίsed. Ηίs firm has 
become an internatίonally recognized leader 
in the dίsposal of hazardous waste 
chemicals. Theίr clients include Korea, 
Hungary, ltaly and Taiwan. Hyfantis ίs 
cήtical of American equipment and the 
services offered. He says that many oνerseas 
opportunίtίes have been lost, and that 
American business does not know how to 
compete wίth the Japanese. 

THEODORE METAUOS a~ 
his wίfe Mel are the real estate wίzards who 
own and manage the largest residential 
operatίon ίn the world- Century 21 Metalios 
Real Esιate, locaιed ίn Qeens, New York. 
This dynamίc dueι appear regularly aι 
semίnars all oνer the USA from At lantic 
City to Orlando, Florida. Theίr innoνative 
and aggressive business strategy has proven 
successful to the fast growίng organίzatίon 
which now reaches from California to 
Bermuda. Within a short period of three 
years their firm has demonstrated a meteoric 

growth pattern which now ranks first place 
in the field of real estate manageπΙent. T he 
success formula ίs presented to a wide 
audience of neophyte and aspiring tycoons 
who attend theίr 'Ήοw Το Reach The Top" 
semίnars. There are many Hellenes ίn the 
real estate business but Ted and Mel 
represent the pίnnacle of success ίn a highly 
competitίve field of business. 

BASIL GEORGOPULO estabti
shed his tobacco bus iness soon after he 
emίgrated from Greece, 92 years ago. He 
was actiνe in his specialt)' cigaret business 
from 1905 right down to his death at the age 
of 100. Today G.A. Georgopulo & Co. 
which is now operated by his two sons, 

ΗΑΡΡΥ HOLIDA YS 

PANOS and GEORGE, ίt is theonlyfamily
owned self-contained factory left in 
Manhattan. Greeks have been in the tobacco 
business for cenιuries ίn their homeland, 
Turkey, Egypt, the Sudan, Western Europe 
and the USA. The company is stίll located in 
a four-story building at 48 Stone Street in 
the heart of the Financial Dίstrict. The 
brothers know they are only a sliνer of a 
multibillion dollar ίndustry, however ιheir 
tiny nίche ίncludes a dozen of the finest 
luxury brands prepared for an elίte clίentele 
over 82 years. They supplied specίalty 
cigarets to the Ators, Vanderbίlts, Whitneys, 
Joseph Pulitzer and Admiral Byrd to 
mention only a few celebrities through the 
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decades. Their unique brands, Jezebel, 
Rameses, Durbar and Turkish Specials can 
still be found at the exclusive clubs- the 
Harvard , Yale, Lotus and Racquet, around 
Manhattan. Along with CONSTANτJNE 
STEPHANO who established the Stephano 
Tobacco Company in Philadelphia, the 
Georgopulo family were pioneers in the 
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tobacco industry. 8oth Panos and George 
and their 25 employees all smoke, for the 
smoking critic they distribute a special 
luxury brand called, "Go Το Hell! " The 
package legend reads "Ι like 'em." 

Dr. ROY V AGELOS, pioneer research 
scie ntist is the president of Merck 
Pharmaceutical in Rahway, N.J. He helped 
to develop the new drug Lovastatin which is 
a potent weapon against cholesterol buildup 
and helps t o prevent fata l heartattacks. He is 
a graduate ofthe Columbia Medical School 
and joined Merck in 1975 ... THEODORE 
STAMOS, celebrated a bstract painter who 
was born in the USA now lives in semi
ret irement on the isle of Lefkada, Greece. At 
a recent exposition at the Dorsky Gallery in 
Manhattan he sold one of his paintings for 
$60,000... not bad for a living artist! 
EVANGELINE GOULETAS- CAREY, 
the wife of former Gov. Hugh Carey was 
presented with the Golda Meir Award for 
her tireless efforts on behalf of Israeli Bond 
d r ives over many years .. . DENNIS 
BOUTSIKARIS is appearing in a new play, 
"The Boys Next Door" at the Lambs 
Theatre in Manhattan. He plays the role of 
J ack the social worker and gives an 
o ut stan din g performance ... JOHN 
CATSIMA τJDIS, the supermarket tycoon 
was honored as the "Person of the Year" at a 
gala affair a t the Plaza Hotel in Manhattan. 
Α galaxy of celebrities were on hand for the 
affair .. . 

--------------------------------------------------------, 
SEASONS GREETINGS 

Spίrίdellίs 
Consultίng Group, Inc. 

MANAGEMENT COMPUTER 
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NICHOLAS KEPROS is appearing in a 
new play "The Irish Hebrew Lesson" at the 
American Jewish Theatre in Manhattan. He 
plays the Jewish peddler in the leading role 
of this Hebrew-Catholic scenario ... 
ANGELO P ETROMELIS a member of the 
Ν.Υ. Crimes Victims Board spoke on behalf 
off the victims on the Morton Downey 
television show .. . JOHN COLICOS the 
Greco-Canadian, appeared in the movie 
"Raid on Rommel" with Richard Burton, 
recently shown on television with many 
scenes ofthe legendaryTobruk ... GEORGE 
SKOURAS is vice president of the Citicorp 
Investment Division. He is the grandson of 
the pioneer movie tycoon Spyros Skouras 
who was born in Peloponnesus ... JAMES 
VILLAS wrote an excellent article entitled, 
"The Seas ο ned Τ a bles" f or Τ own & Coun try 
magazine. He reviewed the great restaurants 
of New York, is a retired salesman who just 
ful filled a childhood dream, he graduated 

from Queens College with a history degree 
magna cum Laude! .. . LEIGH BIOLAS is 
appearing in a new horror movie, "The 
Howling ΙΙΙ" in the role of Donny ... JOHN 
MICHALAKIS has just issued a videocas
sette of his cul t movie, 'Ί Was a Teenage 
Zombie" ... 

THEONI ALDREDGE (Vachiotes) created 
the splendid Victorian costumes for the new 
Broadway musical "Teddy & Alice"which is 
about President Theodore Roosevelt and his 
t emp estuous daughter ... ΑΝΕΜΟΝΑ 
HARTOCOLLIS is an award winning 
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journalist with New γorkNewsday ... CARL 
SIFAKIS is the author of an interesting 
book, 'Ά Catalogue of Crime" which chro
nicles true stories of bizaπe and violent cri
minals ... ROGER TOUGAS of 
Massachusetts serves as a democratic state 
representative in the gold-domed statehouse 
in Boston. Recently he introduced legisla
tion to raise the tuition of all fore ign 
students because they are being subsidized 
by υ .s. dollars but they pay η ο taxes! ... 
ΤΗΕΟ THEOHARIS, professor of literat
ure at ΜΠ, has just published his first book 
"Form and the Soul in Ulysses" ... LULU 
ALAFOγANIS appeared at a fund-raiser 
with Bobby Kennedy Jr. at the Cafe Ameri
cano in Manhattan ... SPIROS ANGELI
KAS, dynamic entrepreneur, owner of the 
Bistro Francais restaurant has produced a 
new film about a Greek singer ... ANAST A
SIA ST AKIS is appearing in the new movie 
"Siesta" in the role ofDesdra at the Embassy 
Theatre in New γ ork ... 

THEODORE LAMBRINOS is appearing 
in the opera "Carmen" with the National 
Grand Opera Chorus ... CHRIS SARAN
DON, talented young actor starred recently 
in "Mayflower Madam" a television drama 
about a sleazy Ν ew γ ork socialite with Can
dice Bergen ... ΝΑ γ Α GRECIA TOLLIS
CHUS the writer-actress has just published 
her latest novel, 'Themis"... STEPHEN 
MARRIS, an economic wizarrd and senior 

fellow at the Institute for International Eco
nomics has predicted that before the eco
nomy rebounds the interest rates will soar 
and the stock market will plunge 
downward... CHARLES CHRONOPO· 
ULOS, 55, is the new chief of Police in Tyn
gsborough, Mass. after serving on the force 
for 28 years!... EVANGELINE MOR
PHOS, edited a new book 'Ά Dream of 
Passion" by Lee Strasberg just published in 
New York ... COSTA·GA VRAS new movie 
thriller originally called "Sundown" went 
through a title change when MGM gave it a 
new handle "Betrayed"... MICHAEL 
ΡΑFΙτιS is a reallife New York detective 
who works at the Catalpa Avenue precinct 
in Queens,just like Kojak! ... HELEN LAM
BROS is appearing in the movie, "Someone 
Το Watch Over Me" in the role of the Met 
benefactress ... 

THOMAS KENDRIS is an assistant 
District Attorney prosecuting Robert 
Chambers, the γuppie killer of Jennifer 
Levin ... JOHN CASTAGNAS is the direc
tor of window design at Lord & Taylor's 
department store. Stroll down Fifth Avenue 
and view the fabulous Christmas window 
displays ... its all free! .. . DINA DIMOPO
ULOS of Seattle, Wash. is a dedicated 
young medical student who is assisting Dr. 
JOHN DIVERIS at the Greek-American 
Mission in Kenya. They treated more than 
2.300 Africans who live in the villages near 

ΕΥΤΥΧΕΣ 
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

NICK ATHANS, President 

the Orthodox Church medical station. Orth
odoxy is making new inroads into East 
Africa in Kenya, Uganda and Tanzania ... 

ΒΕΤΤΥ WΗΙτΕ TV-star whose grandmo
ther was a Greek immigrant, went Christmas 
shopping in Hollywood, bought copies off 
her own book for friends. It helps the 
sales! ... CONSTANτiNE KAROS is the 
producer of the new comedy movie "The 
Trouble With Spies" ... ΑΤΗΕΝΑ SPE
LIOS wrote the cover story recently for Air
fare Magazine where she is a contributing 
editor. She just turned 21 years old! ... Her 
sister PANDORA, 25, is the assistant art 
director at William Μοποw publishers in 
Manhattan ... 

Historical trivia... Two famous female 
rulers ofthe ancient world, QUEEN CLEO
PATRA ΙΙΙ of Egypt (69-30 B.C.) and 
QEEN ΖΕΝΟΒΙΑ of Palmyra, Syria (240-
274 AD) both were of Greco-Macedonian 
Lineage. 

Admiral Wilhelm CANARIS who headed 
German military intelligence (Abwehr) 
during World War Il ... and the famous 
director of the Berlin Philharmonic Orche
stra HERBERT Von KARAJAN (Karajan
nides) bot h claimed Greek ancestry. 
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St. George: Revisited 
Basilica prepaήng to glow, tήmmed by man who built it. Ten years after 
construction Architect Papadatos returns to complete Church 's inteήor. 

It was in the closing days of 1977 when then 
Norwalk, cτ., mayor Jennie F. Cave proclai
med the just completed Greek Orthodox 
church of St. George in that town, a landmark. 
The grandiose Basilica design that deserved 
such a designation, was the work of Steven Ρ. 
Papadatos., A.I.A. Ten years later, to the day, 
the aoclairned ecclesiastiacal architect was back 
on the project, this time fιnishing the interior of 
a house or worship which had rnade history 
nationwide. lt is expected, the interiorwill equal 
if not surpass in beauty and authenticiιy its 
outward shell which sat waiting for total com
pletion, while parishioners worhipped in bare 
suπoundings. 

In an era of expediency, when the rule of 
thumb appears to be how to achieve the most in 
the shortest time with the least of expenditure, 
parishioners have endured an uncomfortable 
state of things, only because of their vision of 
beauty that will stand the test oftime. They have 
vowed that theirs will be a monurnent of grea
tness, a sanctuary of pieιy recalling the grandeur 
of early Chήstendom combined with the intri
gue of Byzantium. But they also found the ήght 
rnan to create this sanctuary in the person of 
Steven Ρ. Papadatos, a man, who ever since the 
completion fo the Basilica ' s exterior has gained 
formidable insight into the mystique of early 
C hristian church-building, and has traveled tho
usands of miles spanning two continents in 
search of all the information he could fmd lin-

By ΒΟΒ NICOLAIDES 

ked to ancient Byzantine churches for the sake 
of authenticity. 

Buίlt to aocommodate 550 worshippers, the 
church boπows many of its details from Empe
ror Justίnian ' s jewel in the Byzantίne Capital, 
the Cathedral of Saint Sophia itself. Elements 
incorporated in the design are the ornatecarνed 
marble architra ve, the richly colored columns 
dividing the tripartite, and the aestheticaUy per
fect capitals crowning them. The lower parts of 
the nave are to be adomed with marble of 
various hues, a nd the upper vaults shall be deco
rated .,...jth fitting iconographic portrayals, 
reflecting the ήch colors of the renowned Rav
enna, ltaly mosaics. Represented also ίn the 
iconography are the characteήstics from the 
capitol in the late Byzantine Paleologan 
RenAISSANCE. 

Tne icon screen (lconostassio)wiH be the type 
prevalent before the Eighth cent A.D., and the 
altar table shall be covered by a canopy known 
as a Kivorion (from Jatin Ciborium), as existed 
in Constantinople 's Cathedral of st. Sophia. 
One of the few remaίning ciboήa can stίU be 
admired in the church of Ecatontapyliani 
(Church of One Hundred gates) on the G reek 
Island of Paros and part o f it has been buried 
with the Norwalk church ' s foundation. The 
Paros church incidentally has been built by 
Emperor Justίnian, the same man responsible 
for the creation of the church ofSan Appolinare 

uovo in Ravenna, from which the proportions 
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and shape ofSt. George · s Basilica were drawn. 
The doors are oak copies of the heaνy bronze 
doors of St. Sophia. Glass that duplicates the 
effect of onyx and alabaster have been intro
du.ced in the structure here, for the Jook of 
a uthencity, since stained glass is a product of 
later years. 

Extensive mosaic will be Jaid across the half 
dome coveήng the apse, and where the half 
circle terminates the sancturay, the image of the 
Virgin Mary will be composed in multitudes of 
color. She is Enthroned and represents both 
Mother of God and Pro tector of Church and 
will dominate the view from the worshippers 
vantage point. She will be holding the infant 
J esus, with his ha nd raised in the familiar bles
sing sign. 

The decorative floor mosaic in the frontal 
end is a reproduction from the church of Christ 
Pantocrator in Constantinople, this one built by 
E mperor John ΙΙ of the Comnenus Dynasty in 
ιhe 12th century. The floor mosaic on the 
second half is a replica from the monastery of 
Ossios Loukas. 

The decorative band at the a rches on the 
other hand has been duplicated from the 
mosaics of the monastery of Chora, a product 
o f 14th century Constantinople, so are the 
Rosettes. Even the Bishop 's throne is a part of 
the Jegacy of the G reek Orthodox Church from 
its roots in Byzantium. lt is a replica of Maxi
mian at Ravenna, placed at about 547 A.D. , 
Ravenna having been a province of the power
ful Eastem Empire. An early Basilica excavated 
by the Turks in Constantinople (Istambul) in 
the year of 1937, beneath the second courtyard 
of the Sultan 's Palace, and then quickly 
reburήed, served as a model for a rnarble Altar 
flooήng. Info rmation on the flooήng was very 
sketchy, since the only testimony of its make-up 
came from the archeologists responsible for the 
unearthing. 

In keepίng with tradition, the ceilingako will 
be modeled a fter the Basilica of San Appoli
nare. At a recent meeting of the Parish. His 
Grace Bishop Athenagoras marveled at the 
compeciιy of the project, and expresed his sati
sfaction that plans for the completion of all 
stages are moving quite smoothly. He and 
pastor Fr. George Matsis were quite gratified 
that the architect of the church 's exterior will 
retum to take charge of the creation of its inte
rior too. One of the church 's outstanding feat
ures is its extensive Exonarthyx, (Colonade), 
which, during the sun 's ήse and setting provi
des a unique play of light and shadow. 
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11ιe ίnterior of the church of S t. 



designed by architect Steven Ρ. Papadatos. 
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Α VIS!T ΤΟ CONSTANTINOPLE AND IMVROS 

Α Dream That Came Το Pass 
By ARCHBISHOP /AKOVOS 

The followίng are excerpts from α newly published book by His Eminence Arch
bίshop Iakoνos of North and South America titled 'Ά Dream That Came Το Pass. " 
τhe νery ίnteresting and moνing bilingual narration was written after α νίsίι two years 
ago, by the Archbishop to his natiνe island of Imνros and to Constantinop/e where he 
met with the Patriarch. It was the first trip after 28 years. "My journey was ιhe realiza
tίon of wish long nurtured with patience and prayer. It was α hope born of dreams,for 
deep ίn my heart Ι didn Ί expect that some day Ι wou/d be able to make the trip, "His 
Eminence writes in his introduction. 

ΤΗΕ PATRIARCH: 
The Patriarch, a kindly, humble and lov

ing man, took me by the hand as Ι went to 
bid him farewell and said to me, "Stay for 
two or three minutes." Then, in a voice 
choked with emotion, he added: "Please 
convey my blessings, best wishes and 
paternal affe.ction to the clergy and laity 
across the Atlantic Ocean." After that, we 
walked towards the staircase and there, at 
the head of the stairs, he embraced me and 
said, 'Όne for you and one for the spiritual 
flock." Ι am happy that Ι can convey to each 
and everyone of you the Patriarch's greet
ings, blessings, best wishes and paternal 
love. 

It was September Ist. Ι watched him as he 
descended the stairs. It almost seemed as 
though he were holding two invisible tablets 
as did Moses when he came down from Mt. 
Sinai. Patriarch Dimitrios offered his to the 
crowd of worshippers that had gathered 
from Constantinople, Greece and elsewhere, 
inundating the country yard of the Lord as 
though it were Pascha. The outer court, the 
garden, the entrance to the patriarchal 
church were filled with people. One tablet 
caπied the Patriarch's wide expanse oflove 
for his people. The second was his call to 
believers for an indissoluble unity. 

This is so descriptive of the Greek Orthodox 
in Constantinople, and of all those who 
strive to keep intact everything that is holy 
and precious and dear to the hearts of our 
people. 

The Patriarch stands erect on his throne in 
the Church ofSt. George, his cathedral. His 
face radiates hope, reflecting something of 
his inner self. Our Patriarch is a pure man of 
high moral and intellectual integrity. He is 
honest to himself, to God and to his people. 
Υ ou can see it in the way he proclaims: 
"Peace be unto you." Each time the Pat
riarch extends his hand to give a blessing, 

one can hear the words spoken by Christ: 
"My peace Ι give to you: not as the world 
gives, do Ι give unto you" (John 14:27). 

The peace that is offered by the Ecu
menical Patriarch is given out of habit or 
custom. Athenagoras offered it plentifully in 
his contacts with the people, his visitors, 
dignitaries, church leaders, politicalleaders 
and even those outside of the fold. It was for 
this reason that, at an advanced age, he 
undertook long and tiring trips to the 
Middle East, the Balkans, Greece, Rome, 
Geneva, Canterbury and Vienna. He set a 
pattern that will remain recorded in history 
as a new style of interaction among people 
thirsting for unity and peace. His was the 
reverent wish that "we shall meet some day 
in the Holy Chalice", in the cup of love 
which unites, sanctifies and saves. It is only 
love that makes God's peace possible, "the 
peace that surpasses all understanding." 

Patriarch Dimitrios states repeatedly, 
with vigor and consistency, that "we are fol
lowing in the gigantic footsteps of Athena
goras I. We shall not alter the course that 

Geography and time keep us apart. But 
what unites us is the important thing. It's the 
same blood that circulates in our veins, the 
language, the faith, our fate, and first and 
foremost, God Hίmself. Finally, your ascent 
unites us, the way we fearlessly and readily 
climb the walls oftime and history and come 
together whenever we hear the command: 
'Ήold fast what you have, that no man take 
your crown" (Rev. 3:11). We Orthodox 
Christians of today, like those of centuries 
past, know that the crown belongs to the 
athletes who "strive lawfully" (τίm. 2:5). Praying at the graνe of his parents, in Imvros 
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God has charted for us. We patiently endure 
our heaνy cross, the Cross of Christ, as did 
Simon of Cyreneia. We deem it a privilege 
giνen us by Divine Providence. It is our hope 
and prayer to carry the Cross to the νery end, 
to l'ιeνer fa lter or weaken in our Jong 
journey. We believe in the words ofSt. Paul: 
'We haνe been brought near in the blood of 
Christ. For He is our peace'. "(Ephesians 
2:13-14). 

11. ΤΗΕ HIERARCHS: 
The Hierarchs of the Ecumenical Throne 

are very much like the:: Patriarch. They stand 
strong and determined by his side, carrying 
on ιhe historic task of the Patriarchal 
Church. They are humble before God, cour
teous and kind with people, and devoted to 
their ministry. They belieνe in the power of 
prayer. Prayer giνes them st rength and sup
port as they struggle ιο keep faith a nd hope 
aflame in the hearts of ιhe people. They 
stand ιogether wiιh the Paιriarch, sharing a 
common responsibility, ready and resolved 

to go the distance, the extra mile, as long as 
they can be of support and encouragement 
to the people. 

The liturgical concelebrations of the Pat
riarch, together with the members of the 
Synod, seem like mystical litanies in which 
men and angels are being given the same 
mission: "to minister to them, who are to 
receive Salvat ion." (Hebrews I: 14). Their 
faith is transformed in prayer; their prayer 
transu bstantiated into forbearance; their 
hope into patience; their love into self
denial. 

U nbending, watchful, all the Hierarchs of 
the Mother Church form, together with the 
Patriarch, a batallion where all you hear is 
the sound - Joud and clear - of the 
Apostolic command: "Take your share of 
suffering as a good soldier ofChrist J esus" (2 
Tim. 2:3). 

What else do soldiers do except obey 
orders? The life of a hierarch in ιhe Phanar is 
exactly a soldier's life- simple, disciplined, 
orderly - inspired by the duty to be obe
d ienι and ιο preνail. Their term of service is 

lifelong. The synodical workbenches 
prepare them for all spίritual confronta
tions. Their military uniforms are the black 
robes they were: their rank is ordered by the 
Holy Spirit; their insignia is the pectoral"en
kolpion" and cross. Their only pleasure is 
the trumpet call to moral alert. How often 
their "rassa" (robes) have often turned 
purple, as in royal battle for the Kingdom of 
Η eaνen, of the bright red of their own blood 
which they gladly shed in exchange for the 
salνation of the soul! 

Their tra ining began in the Theological 
School of Ha lki - in the classroom and in 
the chapel, and is being continued on the 
synodical workbenches; for their is a battle 
with no end. Solving problems, confronting 
difficult situations, overcoming obstacles 
are their everyday duties. Everything is 
important and relevant in their minds since 
it is related to the welfare of the people. 
Momenιs of crisis, which are never absent, 
Jead them to prayer. Thcy haνe committed 
theiι· entire lives to serving their fellow man. 
Theirs is also the task of concern a:1d care for 

Compl iments of 
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the congregatίons and clergy in the distant 
ecclesίastical provinces of the Throne, as 
well as the coordίnation of their functions, 
so that the faithful and the prestige of the 
Ecumenica\ Patriarchate are wel\ served. 

In some places Ι went to, Ι met only 20 
persons, ίn others, 30 or 50 or even 10. The 
faίthful are, however, truly uncountable, as 
they were ίn the Patrίarchal church on 
September 1st and in front of the Patriar
chate - between heaven and earth, "havίng 
nothing but beaήng all thίngs". This ίs the 
impression one has of them. They perceive 
and accept God's messages, read clearly the 
signs of the -tίmes, and stand ta\1 and proud. 
Through their silence one can hear the 
famous words of the Epistle to the Hebrews: 
'Ύ et once more signifies that the created 
thίngs wί\1 be shaken and removed, so that 
the thίngs that cannot be shaken wίll 
remain" (Heb. 12:27). 

This is why tbe remainίng few continue to 
stay in Turkey, to verίfy and justify the 
Pauline verse "that (what) cannot be shaken 
will remain". They hold steadfastly to the 
belief that 'Όur God is a consumίng fire" 
(Heb. 12:29) and they reach for the Ioftiest 
ideals. They resemble the pίllars in St. 
Sophia Cathedral that stubbornly hold up 
the dome so that ίt cannot be assailed by the 
enemies of the faith. 

" ... ΤΗΕ PEOPLE WHO SIT 
/Ν DΛRKNESS" 

The above quote from the Book of Pro
phecies of Prophet Isaiah fully applies to tlre 
people whom Ι encountered in the country
side during my recent trip to Turkey. Ι wίsh Ι 
could erase that image from my memory. 
I'm afraid, ho'λ'eνer, that it will remain per
manently fιxed in my mind because Ι see no 
signs on the hoήzon promisίng a change and 
the day when we wίll hear the words: 
"Behold a great light!" 

Who will give heart to and inspire and 
encourage the people Ι saw ίn the Turkish 
countryside to rise and race for light? You 
wίll find them emotίonally tired and drawn, 
gathering in small coffee houses, slowly 
sίppίng their thick Turkish coffee, puffing 
theίr cigarettes, speakίng softly to one 
another or to themselves, playίng cards or 
backgammon, waitίng for the news that will 
come to them over the radio. 

Ι stop to think about all this: the poor 
person and his fate. Ι am afraid that ίn their 
sense of hopelessness they might cry out: 
"May a war take place so that thίngs mίght 
be straightened out." Could that happen? 
For one who ίs down and in a hopeless sίtu
atίon, anything seems possible. These are the 
poor souls who strike one hand on the other 

and then cross them on their chests in an 
expression of impotence and fatalism. 

Many are the people who are in a similar 
situatίon. Ever since human prίnciples and 
values ceased to play a role ίn lίfe, people 
have become subject to the rule and decί
sions of others. They are now at the mercy of 
those who prevail and domίnate the local 
scene. Their reaction to the kind of polίtίcal 
leadershίp under whίch they lίve ίs always 
the same: "This is what the government 
says." 

Those who govern rest at ease because of 
the law-abiding nature of our rural people. 
Those who govern are in no way concerned 
that something more ought to be done for 
the good of the citizens. lt makes one sad to 
think that all the " ruled subjects" want, ίs a 
bit more understanding and compassion on 
the part of the government. 

Ι ask myself: what have these people done 
wrong - the people of the countryside, the 
farmers, the gardeners and domestic sero 
vants? What have they done that the local 
police officials treat them in such an unkind 
manner? The Iaw pertains to all citizens -
not only to those who have the audacity to 
disregard it. How do people leave the 
authorίtίes with the impressίon that the only 
time they need pay some attention to them is 
at election time? 

Governments expect the people to give 
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them support when the country faces a 
danger and to resist attack or danger from 
outside or within the country. 

Who is going to convince the rulers to 
behave in a more humane way toward all the 
citίzens? Those in authority are so pre
occupied and so entrenched in their power 
that they literally allow themselves no time 
to think about the less fortunate. They enjoy 
being what they are, military or provincial 
governors, judges, and leaders in civic or 
political affairs. It never seems to occur to 
them that they hold their offices in order to 
protect the citizens. Demosthenes' state
ment that "fortune is the excuse ofthe mind
less for never judging themselves and others 
correctly" is t'uiiy applicable to these so
called 'Όfficials". 

In the meantime, people simply lose their 
selfrespect and confidence in others. They 
turn slowly against the authorities. Oppo
sition breaks out from time to time. The 
verse: "Move over, Ο rock, so that Ι might 
pass through the crashing waves" becomes a 
rallying cry among resentful citizens for 
rioting and violence. This is precisely what 
underlies all revolutionary upheavals. 
Various opposίtion forces, including 
anarchists, look for the ideal moment to 
overthrow a tyrannical regime in order to 
take power themselves. Often decoys or 
fronts are set up to mask the true leaders of 
the revolt. Military forces might take sides 
or remain neutral, but when they move they 
act in the name of their ow'n de facto 
authority. 

These are some of the gloomy thoughts 
that have occupied my mind in recent weeks. 
Ι decided to study the people as a group of 
human beings who are so often forgotten or 
ignored. 

Ι shall never forget an elderly Turkish man 
in Raidestos who tried so hard to come near 
us at a seaside cafe. (We had stopped for a 
brief rest during my trip to lmvros.) 
Ν or will Ι forget the three young Turks 

who had fιlled two cars with their families 
and were heading for the Dardanelles to 
celebrate "the Day of the Victor", on August 
30. It commemorates the crushing by the 
troops of Kemal Pasha of the Greek forces in 
Anatolia in 1922, the burning ofSmyrna, the 
murdcr of its bishop, Metropolitan 
Chrysostomos, and the buming of the 
diocesan cathedral in that city. 

Our encounter took place in hot and very 
humid weather about two or three kilo
meters out of Madytos on the way to Istan
bul. We had stopped across from a service 
statίon for repairs, and left the car to stand 
by the"Kastro," hopίng for a breath of fresh 
sea breeze. Two cars, driven by the heads of 
the familίes .ridίng ίn them, stopped across 
from where we were standίng. The drivers 
got out and started walking towards me. 

When they came near, one of them, who 
was about 35 years old, asked me in a harsh 
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voice, if Ι was Iakovos. Ι replied in the affir
mative and, in a rather sarcastic and self
righteous tone of voice, he said to me: 'Ύ ou 
see what a great heart Turkey has. It allowed 
you to enter it even though you are one of its 
enemies." 

Ι replied, 'Ί'm grateful to the Prime 
Minister of your country who was kind 
enough to arrange for permission so that Ι 
might come and pray at the gravesites of my 
parents." 

For a moment, Ι thought he was going to 
turn his back and leave in an insulting 
manner. On the contrary, however, he 
wanted to say something else, deliberately to 
humiliate me. While he was praising his 

country, one of his fήends cut him off and 
said to me: "Why don't you, our western 
fήends, love us? We allow you to teach your 
religion here in your schools in Turkey. Why 
don't they allow us, who Ιίνe in West Ger
many, and who number about a mίllίon, to 
teach our own relίgίon in our Turkish 
schools there? I know what I'm saying 
because Ι serve as a teacher ίn one of those 
schools." 

Before having a chance to reply ( even 
though Ι had not intended to do so), a third 
person ίn theίr party said: "Υ ou clergymen 
should teach love and peace, not what Ma
karίos taught. lf you, too, are envious of 
Makarios' glory, you will find us ready to 
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oppose you." 
The Turkish teacher in Germany did not 

allow him to continue. The man who asked if 
Ι was Iakovos interrupted them and, show
ing me his children said, "We are taking 
them οuι to Hellespont, which has been 
covered with the blood of their grand
parents in defense of their country, so that 
they might learn to do the same in the event 
that our neighbors should choose not to 
\earn from what happened to them in the 
past, and recently in Cyprus, and are plan
ning instead a war against us." 

Ι answered by congratulating him for the 
\esson in patriotism they are giving to their 
children. Ι added, however, 'Ά \ove one has 
for one's country does not presuppose an 
unfriendly or hosti\e attitude towards its 
neighbors. Peace," Ι said, "is not a one-way 
street. We are all obligated to bring people 
and religions closer to one another and to 
peace." 

At that point, two of them turned to leave 
with their families. The teacher remained 
and extended his hand to me and politely 
bade farewell. Ι replied, "May God be with 
you." 

From that moment, Ι began to ask myself: 
'Ίf this is the way that educated Turkish 
people in their thirties think and act (two of 
them had degrees in engineering) how can 
we naive people ever hope for a recon
coliation of religions, societies and neigh
bors?" 

It is obvious that the Turks have already 
made their choice. They remember the 
bloody past and are teaching their children 
to be prepared for a similar future. Are they 
telling their children that the Greeks of 
He\las and of Cyprus are their enemies? 
Have they ever asked themse\ves why they 
feellike this? Do present day events justify 
their suspicions, harted and belligerent 
mood? Also, why do they fear the Greeks? 
Are they not at Ieast five times greater in 
number? 

Ι thought this over in sorrow and pain 
because we Greeks, likewise, harbor similar 
feelings and thoughts. We too speak to our 
children with hatred about the Turks. We 
tell them that they are our eternal enemies. 
But have we asked our selves what our 
purpose is in doing this? Is it for peace, or so 
that we can familiarize them with our convi
ctions that there will be no peace between 
Turkey and Greece. 

Ι would like to return to some thoughts 
about our people - indeed our peoples. 
Why can't the two governments see how 
people feel about one another? Why can't 
they speak the language of truth in their 
political pronouncements? Why do they 
want to fight, instead of stήving to achieve 
peace? Doesn't history show that the only 
road for the Greeks and Turks to take is the 
one chartered by Venizelos and Ataturk, 
that of peaceful coexistence? 

It caused me grief, and continues to do so, 
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to read in the Turkish press in September 
how negatively my trip to Turkey was 
reported. Reports about me personally were 
equally negative. Is this what we call 
freedom of the press? The fourth estate 
would do well, instead ot· misinforming 
peop\e with acήmonious statements, to try 
to respect truth and present it as it is. What a 
pity and shame it is for the free press to use 
or abuse its power in this unproductive or 
counter-productive fashion! 

This is the tragic fate that strikes out at the 
people of this earth, people who deserve a lot 
more out of life. It is not only the press. It 
seems that the rulers, government leaders, 
and the so-called superpowers would prefer 
to see nations at each other's throats, so that 
those in military supremacy may see others 
submit to their might and accept and 
acknowledge their inferίority and impo
tence to resist or to reserve the iron order. 
Democracies, on the other hand want to see 
their political philosophy or socio-economic 
system ultimately prevail, but do nothing 
that wou\d convince people that demo cratic 
freedoms can \ead them to better days. 

Last but not least, the nations of the Third 

World keep shouting for equal opportuni
ties and equal rights, and in direct contra
diction to themselves, train death squads 
and claim to "Urbi and Orbe" that the only 
way to success is subversion and subtly 
organized and directed terrorism. 

Who will teach people to respect 
themselves, and strive for self-determina
tion, turning their revolutionary zeal into an 
all-out effort for loca\ industry and self-suf
ficiency? 

In their time, the prophets, apostles, 
teachers and martyrs believed that the 
intrinsic value of the human being would 
rekindle dignity, self-reliance and social, 
emotional and spiritual orientation and 
renewal. In more recent times, outstanding 
persons such as Mahatma Ghandi and Mar
tin Luther King challenged the masses with 
soul-searching peaceful resistance, revolu
tionizing their way of thinking. Ι ask myself: 
What happened to their legacy? For how 
Iong will the people continue in this state of 
self-abandonment and illusion? Can we 
hope and work convincingly, singing the 
ever valid theme, "We shall overcome?" 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 
Steve Lagoudίs 
Broker- Presίdent 

REALTY WORLD 
Pyrgos Realty Corp. 

32-56 STEINW Α Υ STREET 
ASTORIA, NEW YORK 11103 

Bus.: (718) 274-2400 

Each office independently owned and operaιed 
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«ΣΗΜΕΙΟΝ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ. .. » 

Μήννμα του 'Αρχιεmσκόπου 
'Αμερικής κ. ' Ιακώβου 

Στό Χριστουγεννιάτικο μήwμά του ό "Αρχιε
πίσκοπος 'Αμερικής κ. 'Ιάκωβος άvαφέρει 

μετοl,ύ ιlλλων: 

«Στήv tvα.νθρώπισι τοϋ θεοϋ, πού σκοπό της 
έτοl,ε τήν θέωσι τοϋ άνθρώπου, βρίσκεται ή μονα
δικότητα τής θρησκείας μας. Καί τοuτο έστι άιφι
βώς τό «σημ.rlον» πού τήν ξεχωρίζει άπό κάθε 
ι1λλη θρησκεfα. ffOMς οί ιϊλλες θρησκεiες, οί 

φιλοσοφικές καί μεταφυσικές, dκόμα καί οί πολι
τικές θέλουν τόν άνθρωπο έλεωερο δοuλο. ·Η 
δική μας πιστεύσει σ · lva θεό, πού έλαβε μορφή 
δούλου, γιά vά έλευθερώση τόν dνθρωπο άπό τήν 
«κενή άπάτη» (Κο λ. 2,8) καΙ τόν θάνατο, «γενόμε
νος ύπήκοος μέχρι l*zvάτου, θανάτου δέ σταυρού» 
(Φιλ. 2,8). ·Η θρησκεία μας πιστεύει σ' lva 
θεόν, ποι) μiiς σκέπτεται πάντοτε πού μiiς άγαπιϊ 
πάντοτε πού μiiς φροντίζει πάντοτε, πού δέ θέλει 
δεύτερη πτώσl του άνθρώπου μετά τήν πτώσl τοϋ 
. Αδάμ. πού θέλει m τόν άvοοθώση καΙ vά τόν 

στήση όιifιο πλάi στόν Υίό Του καί. vά τόν κάνη 
«συγκΛηρονόμο Χριστού» (Ρωμ. 8,17). 

»Λύτό dvaι τό «σημείον» , τό πράγματι ιίιv:.~ 
φυές θαvμο., της τοϋ Χριστοί) γεννήσεως ποιJ cύλα
βούμεθα. κηρύττουμε καί i:ορτάζουμε στίς 
·ΕκκΛησίες καί τά σπlτια μας μΙ; τόση λαμπρό
τητα καΙ ψυχική ει'ιφροσιίvη, στfς 25 Δεκεμβρίου. 
ψάλλοντας ώδf.ς καί ϋμvοrχ; κι άνταλλάσοντας 
εύχές, tvαγκαλισμούς καί δώρα. -ολα αύτά τά 

όμορφα χριστουγεννιάτικα Wιμα αύτό τό μήwμα 
της άγάπης τοίJ θεοϋ γιά τόν άνθρωπο άποσκο
ποuν vά μιϊς φέρουν. Κι δμως μiiς ξεφώyει. Τό 
μήwμα εlvαι νιi ξανα:yεvvηθοϋμε πνευματικά καί 
ήθικά. καΙ vά ξανα:yίvουμε βρέφη στήν dΒωότητα 
καΙ τήν ψυχική όμορφιά. τήν καλωσύvη καΙ τήν 
ταπεivωσι. Νά ξανα:yίvουμε δηλαδή αύτό πού πρέ
πει m ε'ίμαστε πάντοτε: ή είκόνα τοϋ θεοϋ. Πόσες 
φορές μιiς τονίστηκε αύτό τό πpiiyμα άπό τήν 

Έκκ).ησία μας κατά τίς -Λ γιες αύτές ·Ημέρες: 

«Χριστός γενι.dται τήν πρίν πεσοϋσανάvαστήσων 

είκόvα». 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ!!! ΠΡΟΣΟΨΙΑ!!! 

»Π συμβαfvει δμως μέ μiiς; 'Εμείς μέ τόv 

τρόπον, πού άvτιλαμβανόμαστε καΙ ζοuμε τήv 
ζωή μας, μέ τήν ύλομαvία πού δυστυχώς μiiς 
χαpαχrηρίζει. καΙ μέ τίς συχνές ήθικές μας πτώ
σεις πού κάποτε rίς νομ[ζουμε κοινωνικές ύψώ
σεις. άρνούμαστε τήv ίδια τή φύσι μας. Κι 
άιpίνουμε άπρόσκετα νιi πέση άπό τήν f.σώτερη 
ζωή μας ή είκόvα τοϋ θεοίJ ίf στή χρυσή λάσπη 
της άμn.ρτω).fίς ζωής η νιi κυλισθfι aτούς άσφαλ
τωμivους δρόμους τής εύκολης ζωι;ς καί vά γίνει 
κομμάτια. ΕΙσχώρησε καί πήρε δυστυχώς τήν 
θέσι στή ζωή πολλών άπό μiiς ή άπομίJD7σι της 
κοσμικότητας, πού σκεπάζει συνήθως παραμορ
φώσεις καΙ άσχήμιες. 

»Γι' αύτό dς ώρίσουμε τά f.φετεινά Χρίστο6-
yενvα m μιλήσουν λίγο στήν σκέψι καΙ τήν συνεί
δησί μας καί νιi μiiς δείξουν τό «σημείον» τόν θεό 
-βρέφος «κr.fμεvον tν τη Φάτvη», άφοϋ δέν ύπήρχε 

γιά Κείνο ν «τόπος tν τώ καταλύματι>> (Λ κ. 2, 7). 
"Λς άιpίσουμε τά Χριστούγεννα mμiiςpωτήσουν 
τό άπλό τοrχ; tρώτημα.· Μήπως κι ιlλλαξαv οί 
καιροί. καί ύπό.ιJχει σήμερα τόπος tν τώ καταλύ
ματι, κοντά μας; Χωρίς τέτοια έρωτήματα τά 
Χριστούγεννα παραμένουν μιά tl,ωτερική Γιορτή. 
Γωρτή οχ ι τής ψυχής μας. άλλά τών ματιών, τών 
χφιών ιαι.ί τών άλλων αίσθήσεων. Κι δμως ό 
θεός έστειλε τόν Υ ίό Του γιά τήν ψυχή μας καί γιά 
τήν σωτηρία μας. Φοβοϋμr. δτι αύτό πού λiγει ό 
'Ιωάννης dληθεύrJ καΙ yιά μιϊς. «ΕΙς τά ίδια ήλθε
γράιpει- καΙ οί ίδιοι - oi δικοί του- Λ ύτό ού παρέλα
βοv». τί καλό, πού Οά tκάvαμε στόν έαυrό μας, ά'ν 
Τοϋ άνοίyαμε rήν πόρτα της καρδιιϊς μας καί τοϋ 
σπιτιοϋ μας». 

·--------------------------------------
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δλων των μεγάλων σχεδιαστών: 
Christian Dior, Pierre Cardin, Bill Blass 

ΣΕτ ΚΕΝΤΗΜΕΝΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΙΑ, 
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Tel.: (718) 728-3718 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1988 



Βουλευτές ~Επικρατείας: Μιά πρόταση 
νΕχομε άπαρχής διαδηλώσει τήν άντίθεσή μας σέ κάθε 

προσπάθεια τών πολιτικών κομμάτων στήν 'Ελλάδα νά δημι
ουργήσουν κομματικές όργανώσεις στήν 'Αμερική, καί νά 
κομματικοποιήσουν τήν ·Ομογένεια. ·Η ·Ομογένεια άγαπίi 
τήν ·Ελλάδα, καί σέ κάθε δυόκολη στιγμή στάθηκε στό 
πλευρό της. 'Αλλά ή άγάπη αύτή ε! ναι θεμελιωμένη πάνω σέ 
έθνικούς, όχι κομματικούς, δεσμούς. 'Αντλεί τήν δύναμη καί 
τή συνέχειά της άπό τίς κοινές έθνικές μας ρίζες, τίς κοινές 
παραδόσεις, τήν κοινή μας πολιτιστική κληρονομία. 

· Ο ·Ελληνισμός τής Διασπορfu; ύπολογίζεται σέ τρία καί 
πλέον ~κατομμύρια σ ' δλο τόν κόσμο. Τό πιό σημαντικό του 
τμήμα ζεί καί δημιουργεί στίς ·Ην. Πολιτείες καί τόν Καναδa. 
Πιστεύουμε δτι οί δεσμοί μέ τά έννιά ~κατομμύρια πού ζοϋν 
στήν 'Ελλάδα πρέπει νά παραμείνουν άδιάσπαστοι καί νά 
χαλυβδώνονται μέ τό πέρασμα του χρόνου. 'Αλλά ή μεταφορά 
τών κομματικών aνταγωνισμών εξω άπό τήν . Ελλάδα δέν 
πρόκειται νά συμβάλει σ' αύτό! 
"Αν ή πολιτική ήγεσία στή Γενέτειρα εiλικρινά έκτιμίi τήν 

συμβολή καί τή σπουδαιότητα του 'Αποδήμου · Ελληνισμοϋ, 
ύπάρχει νομίζομε, Cίλλος τρόπος γιά νά άποδείξει εμπρακτα 
τήν άναγνώριση αύτή . Τρόπος ούσιαστικός. Πέραν άπό τούς 
πρόσκαιρους έπαίνους η τούς άδειους συμβολισμούς. Κι ό 
τρόπος αύτός ε{ ναι ή παρουσία στό 'Ελληνικό Κοινοβούλιο 
δύο τουλάχιστον βουλευτών Έmκρατείας ποί> νά έκπροσω
ποϋν τόν 'Απόδημο · Ελληνισμό. Καί φυσικά, ό ενας άπό τούς 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥ 

Attorney At Law 

5Ο NORTHFIELD AVE 
WEST ORANGE, NJ. 07052 

Tel: (201) 73 1-6800 

GREEK AMERICAN 
HOMEOWNER'S ASSOCIATION 
Τό Σωματείο τών Έλληνοαμερικανών 

·Ιδιοκτητών ·Ακινήτων Εϋχεται 

σέ δλους τούς πατριώτες μας 

μετά τών οίκογενειών των 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 
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δύο θά πρέπει νά έκπροσωπεί τόν ·Ελληνισμό τών ΗΠΑ καί 
τοϋ Καναδίi. Θά εlναι ή παρουσία αύτή μιά πραγματική άνα
γνώριση του έθνικοϋ ρόλου καί τής συμβολής τοϋ 'Απόδημου 
• Ελληνισμου στήν προώθηση τών έθνικών θεμάτων καί στήν 
πρόοδο τής Γενέτειρας. 

Εlναι όλοφάνερα τά πλεονεκτήματα πού θά ε{ χε ή παρουσία 
τών έκπροσώπων αύτών του 'Αποδήμου 'Ελληνισμοϋ μέσα 
στήν ·Ελληνική Βουλή . Θά εΙχαν εvα έπίσημο βfjμα γιά νά 
μεταφέρουν πρός τήν ~λληνική πολιτική ήγεσία τίς άπόψεις 
τοϋ 'Αποδήμου Έλληνισμοϋ γιά μιά περισσότερο άποδοτική 
καί αγαστή συνεργασία. 'Αλλά καί πρός τήν άλλη κατείr 
θυνση, μέ τό γόητρο που θά έπήγαζε άπό τό ύψηλό άξίωμά 
τους θά εΙχαν τήν δυνατότητα νά άπευθυνθοϋν αύθεντικά καί 
πειστικά πρός τόν 'Απόδημο · Ελληνισμό, κινητοποιώντας τό 

τεράστιο δυναμικό του γιά τό καλό του · Ελληνισμοϋ. 
Θέτομε τήν πρόταση αύτή στήν κρίση του άναγνωστικου 

μας κοινοϋ. Γιά νά ύλοποιηθεί καί νά γίνει πραγματικότητα 
ενας τέτοιος νέος θεσμός θά χρειασθεί νά τόν υίοθετήσουν 
ζεστά καί σοβαρά καί oi όμογενειακοί παράγοντες άλλά καί ή 
πλατύτερη όμογενειακή κοινή γνώμη . Οί στήλες τής ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗΣ εΙναι άνοιχτές γιά νά άκουστουν οί άπόψεις τών 
άναγνωστών μας πάνω στήν πρόταση αύτή. 'Εμείς mστεοουμε 
στήν άναγκαιότητα ένός τέτοιου θεσμου. 'Ελπίζομε τήν 
πεποίθησή μας αύτή νά τήν υίοθετήσουν καί τά δοο μεγάλα 
πολιτικά κόμματα στήν ·Ελλάδα. 

~σ 

ΠΑΝΚΕΡΚΥΡΑ·Ι·ΚΟΣ 
ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ 

Εuχεται σ' δλα τά μέλη του 
καί δλους τούς όμογενείς 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 
From the Frίends of the Greek Shίp at 

East and Gulf Coasts of the Unίted States 

Α lpha Μ arίne, Ι nc. 
54-58 Commerce Street, Broolclyn, Ν .Υ. I 1231 

Tel. (718) 852-6868 

Provisions - Cabin - Deck & Engine Supplies 
Seven Days Α Week- 24 Hours Α Da_v 
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Νέο Περιοδικό: ''ESTIATOR'' 
Γιά δσους &σχολοϋνται μt τήν βιομηχανία τροφίμων, 

γλυκισμάτων καί οiνοπνευματωδ&ν 

'Ένα νέο μηνιαίο έπαγγελματικό περιο
δικό, τό ΕSτΙΑ TOR θά κάνει τήν έμφανισή 
του, τόν Φεβρουάριο, δ πως άνεκοί νωσε ό διευ
θυντής τοu Περιοδικοί> κ. Κώστας Κομνηνέλ
λης. Τό περιοδικό θά ταχυδρομείται 
ΔΩΡΕΑΝ καί χωρίς καμμιά Cίλλη ύποχρέ
ωση , σέ δσους θέλουν νά τό λαβαίwυν. 
Τό περιοδικό θά εlναι δίγλωσσο καί άπευ

θύνεται στούς όμογενείς ίδιοκτήτες εστιατο
ρίων, ντάϊνερς, πιτσαρίας, ξενοδοχείων, 
παντοπωλείων κ.λ.π . καί γενικά, σέ δσους 
άσχολοί>νται έπαγγελματικά μέ τήν παρα
γωγή, έμπόριο καί διανομή τραρίμων, γλυκι
σμάτων καί οινοπνευματωδών ποτών. 

'Όπως άνεκοίνωσε δ διευθυντής τοϋ νέου 
περιοδικοί>, τό ESηATOR θά γίνει τό βήμα 
καί ή φωνή ένός τεράστιου κλάδου δμογενών 
έmχειρηματιών, οί δποίοι πρόκοψαν μέ πολύ 
μόχθο καί έπεβλήθησαν στήν 'Αγορά σάν 
αuτοδημιούργητοι οικονομικοί παράγοντες. 
Ταυτόχρονα, τό ΕSτΙΑ TOR θά ε{ ναι δ καθρέ
πτης τής άλματώδους προόδου καί τών κατα
πληκτικών έ πι τυχι ών τών ' Ελληνο
αμερικανών στά παντός έίδους εστιατόρια. 
Τό νέο περιοδικό εξασφάλισε ηδη τήν 

συνεργασία γνωστών · Ελληνοαμερικανών 
δημοσιογράφων καί «κόλουμνιστ». Θάένημε

ρώνει τούς εστιάτορες γιά τίς έξελίξεις στήν 

βιομηχανία τροφίμων γενικά, καί είοικώτερα 
γιά τίς τιμές καί τήν ποιότητα τών διαφόρων 
προϊόντων πού χρησιμοποιουν. Θά γράφει yιά 
νέα προϊόντα πού προσφέρουν οί διάφορες 
βιομηχανίες τραρίμων, ποτών καί γλυκισμά
των, καθώς καί γιά τούς τρόπους, τά σκεύη καί 
τίς μεθόδους πού θά τούς βοηθήσουν νά βελ τι
ώσουν τήν ποιότητα τών φαγητών ποίJ προ
σφέρουν στό κοινό, αuξάνοντας τά κέρδη 
τους. 

Πέρα δμως άπό τίς τεχνικές πληραρορίες 
πού θά βοηθήσουν τούς εστιάτορες επαγγελ
ματικά, τό ESτiATOR θά περιέχει καί iiλλη 
ένδιαφέρουσα ϋλη γιά τούς 'ίδιους, τίς έmχει

ρήσεις καί γιά τίς οικογένειες τών εστιατό

ρων. Καί θά δημοσιεύει ερευνες καί μελέτες 
ειδικών, δχι μόνο γιά τά προβλήματα πού 
άντιμετωπίζουν οί παντός έίδους εστιάτορες 
στίς έρyασίες τους, aλλά καί γιά τά ζητήματα 
πού δημιουργοϋνται στίς οΙκογένειές τους 
λόγω τής ίδιομορφίας του επαγγέλματος. 
«Αύτό σημαίνει δτι τό ESηATOR δέν θά 

μένει στό μαγαζί, η στό γραφείο, άλλά θά τό 
βρίσκει κανείς καί στά σπίτια τών εστιατό
ρων», εlπc δ κ. Κομνηνέλλης . 

' Εκτός άπό τούς εστιάτορες, τό ESηA

lΌR θά άσχολείται καί μέ δσους Ι:φοδιάζουν 
τά Ι:στιατόρια μέ τά τρόφιμα, τά ποτά, τά γλυ-

κίσματα, τά emπλα καί τά σκεύη πού χρειά
ζονται γιά τήν λειτουργία τους. Καί στόν 
κλάδο αύτό διαπρέπουν πολλοί όμογενείς βιο
μήχανοι καί εmχειρηματίες. Πρόκειται yιά 

τίς μεγάλες καί μικρές είσαyωγικές εταιρίες 
καθώς καί έκείνες πού παράγουν μηχανήματα 
γιά τόν yiJρo καί έκείνες πού πουλοί>ν στούς 
εστιατόρες yiJρo καί σουβλάκια, yιά τίς έmχει
ρήσεις πού παράγουν τήν πίπα ij κονσερβά
ρουν διάφορα προϊόντα πού πουλοϋν στά 
εστιατόρια. 
Τά ένδιαφέροντα τοϋ περιοδικοί> θά καλύ

ψουν καί τούς κτηματομεσίτες πού άσχολουν
ται μέ τήν άγοραπωλησία εστιατορίων, τούς 
άσφαλιστές πού τά aσφαλίζουν, τούς έρyολά
βους πού τά κτίζουν, τούς άρχιτέκτονες, τούς 
διακοσμητές τούς μπογιατζήδες κ.λ.π. , κ.λ.π. 

Τό ESηATOR θά προωθήσει τήν ενότητα 

καί τήν συνεργασία μεταξύ τών όμογενών του 
κλάδου αύτοϋ καί θά ένισχύσει τήν ίδέα τής 
συνεργασίας πού θά βοηθήσει δχι μόνο τούς 
'ίδιους τούς εστιάτορες, άλλά καί έκείwυς πού 
τούς έφοδιάζουν μέ τά ύλικά καί τά είδη πού 
χρειάζονται γιά τήν δουλειά τους . 

' Ο εκδότης τοίJ νέου περιοδικοί> εi.ναι δ κ. 
Παναγιώτης Σ. Μακριάς, εκδότης καί διευθυν
τής τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. 

Λευκώματα HNi4 
ΥΟΡΚΗ 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 
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· Ορyανώσεων 
καi Κοινοτήτων. 

' 

Tel. (212) 967-501 7 

NICK BOGDOS 
Proprιetor 

J 
NOWARD rι 
ΟΝΠSΟΠ~ 

rr-1.ι; ll-tΊι-raι ι_t.-; 
ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST- LUNCH- DINNER 

7 am - MIDNIGHT 
122 Ε. 42nd Street, N.Y.C. 

(212) 687-0089 

Every Sunday and Monday 

"GREEK MUSJC" 
ΟΡΕΝ WED. - SAT 

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

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

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Parnassos 
Food Market, Inc. 
ALL KINDS OF JMPORTED CHEESES 

COFFEES AND COLD CUTS 1 GREEK-JTALIAN 
SPANISH AND AMERICAN FOODS 

GUS BALLAS 
34-16 Broadway 

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

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1988 



ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 

ΑΠΟΗΧΟΙΑΠΟ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τοϋ στρατηγοϋ έ.d. ΠΕΡΙΚΛΉ Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Θά μποροϋσε κανείς νά γράψει ενα όΜ- 1 

κληρο βιβλίο άπό μιά έπίσκεψη τεσσάρων · 
έβδομάδων στή Μητροπολιτική μας Πατρίδα 
πού συνέπεσε: 

-Μέ τήν iiφιξη τi'jς Α. Θ. Παναγιότητος τοϋ 
Οίκουμενικοϋ μας Πατριάρχου Κων/λεως 
Δημητρίου. 

-Τίς έκδηλώσεις τοϋ Πολυτεχνείοο. 
-τίς πανεmστημιακές aπεργίες. 
-τίς άπεργίες Δημοσίων καί μή όργανι-

σμών κλπ. 
-Τή κατάθεση καί συζήτηση στή Βουλή 

τοϋ προϋπολογισμοϋ τοϋ Κράτους. 
-Τήν έξαγγελία τών νέων οίκονομικών 

μέτρων. 
-Τά τόσα σκάνδαλα, φρέσκα ή παλαιά. 
-Καί τά σοβαρά θέματα κοινωνικfjς ύποστά-

σεως καί εύθιξίας τών Ιθυνόντων. Θά μπο
ροϋσε κανείς νά γράψει ~να όΜκληρο βιβλίο. 
Εύτυχώς, προσεκλήθην νά συμμετάσχω σέ 
πολλές δημόσιες καί Ιδιωτικές συγκεντρώ
σεις, κι ετσι συγκέντρωσα πολλές aπόψεις καί 
γνώμες. 

Σέι μιά δμως σύντομη, δσο μποροϋμε, περι
γραφή, θά πρ001tαθήσουμε νά δώσουμε μιά 
συγκριτική εiκόνα πώς τά βλέπουν οί έκεί 
ζώντες καί πώς ήμείς άπό τή θέση τοϋ άποδή
μου. Μιά άκόμη συγκριτική liποψη στίς τόσες 
iiλλες, ίσως βοηθήσει αύτούς πού σκέπτονται 
καί σχεδιάζουν. Τό eθvος μας πάντως εlναι 
ποικιλοτρόπως έν κινδύνω. 

Γενική ήτο ή έντύπωση πώς ή έπίσκεψη 
τής Α.Θ.Π. τοϋ Οίκουμενικοϋ μας Πατριάρ
χου Κων/λεως Δημητρίου, άντί νά συνεγείρει 
τό 'Έθνος, τό άφήκε σχεδόν άδιάφορο. 
' Οργανώθηκε άπό τίς 'Αρχές καί παρουσιά
σθηκε άπό τόν Τύπο, σέ πολύ ύποτονικό 
βαθμό. Τό γεγονός eπρεπε νά εlχε συγκλονί
σει τήν χώραν όΜκληρον καί ή βυζαντινή 
μεγαλοπρέπεια νά λάμψει. Κυβέρνηση, Ε.Δ., 
Πανεπιστήμια , Σχολεία καί σύμπας ό • Ελλη
νικός λαός νά συμμετάσχουν πανηγυρικά. 
· Η ταν μιά σπάνια άφιξη τοϋ ' Αρχηγοο της 
Πίστεώς μας καί του Θρησκετικοϋ 'Αρχηγοϋ 
τών 200 περίπου έκατομμυρίων dλλοεθνών, 
άπανταχοίi τfjς Γής. 
Τώρα ε! ναι πάρα πολύ άργά καί γιά σχόλια 

καί γιά κρίσεις, άφοϋ ijδη ~τσι εγινε. Χάθηκε 
δμως μιά σπάνια εύκαφία, σωστης διεθvοϋς 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

προβολijς καί μηνύματος συνδέσμου πρός 
τούς άπανταχοϋ όμοπίστους μας. Αύτή άπεδεί
χθη, ήταν ή έπίσημη γραμμή του σημερινοίi 

μας Κράτους, γραμμή τήν όποία ν άνεχθή καμε 
ολοι μας, σχεδόν μοιρολατρικά. 
Δοοτυχώς, φαίνεται δτι οί ύπεύ&Jνοι του 

Πατριαρχ_ικοϋ ταξειδίοο έσχεδίασαν προχεί
ρως τήν έπίσκεψη. • Αφησαν, ήθελημένα ή 
όχι νά συμπέσει μέ τίς αναρχικές έκδηλώσεις 
τοϋ <<Μύθου τοϋ Πολυτεχνείοο" πού τόν ελεγ
χόν του σαφώς κατέκτησε ή κομμουνιστική 
προπαγάνδα. Οί διαδηλώσεις τών άναρχικών 
μετά βίας συνεκρατήθησνα ύπό της aστυνο
μίας άπό τοϋ νά διακόψουν τήν Πατριαρχική 
πομπή. 'Εν& ή Α.Θ. ό Πατριάρχης μιλοϋσε 
δημοσία, κάτω aπό τό βήμα του, ~παιζε μου
σική εντονα aποδίδουσα τιμές σέ aναχωροϋν
τας έmσήμους. 
Γενικά μπορεί κανείς νά συμπεράνει μαζί 

καί μέ liλλα περιστατικά δτι τοϋ συμπεριεφέρ
θησαν σάν ενα 'Αρχηγό άφρικανικου Κρά
τους πού ίσως dγνοοϋσε καί τίς τυmκές 
διαδικασίες έmσκέψεως. 

· Η ·Εκκλησία μας ξεκάθαρα πλf.ον, τσαλα
κώνεται έmκίνδυνα, έvώ εlναι άπό αίώνων, ή 
Κεφαλή της '''Ανατολικής 'Ορθοδόξου 
· Εκκλησίας••. Τ ή σπρώχνουμε συνεχώς στόν 

άφανισμό, γιά νά πάρουν aλλοι, μή 'Έλληνες 
τά χαλινά τfjς ήγεσίας της. ΥΕτσι μόνοι μας θά 
σπάσουμε, τόν ισχυρότερο ' Εθνικό μας 
δεσμό πού έί χα με, διά μέσου τών αίώνων. 
Υ Ετσι θά γίνουμε καί στό τομέα αύτό άντικεί

μενο άνευ dξίας. 
Σ' δλη τή Γ ή , ολοι οί λαοί ένδυναμώνουν 

τή πίστη τους στά δόγματα, πού mστεύει δ 

καθένας τους, έvώ έμείς εξισώνουμε δλα μέ τό 
«Μηδέν». Δηλαδή <<κόντρα» σ' δλη τή Γη. 
Μήπως πρέπει νά ντρεπόμαστε γιατί ε'ίμαστε 
τόσο καθοοτερημένοι στόν πολιτισμό καί τήν 
πρόοδο τi'jς σύγχρονης έποχης; 

Καταδικάζοντας καί άποδυναμώνοντας τήν 
έκκλησία, κάνουμε dκριβώς τό 'ίδιο καί γιά 
τόν 'Ελληνισμό γενικώτερα. Οί δύο αύτές 
εwοιες ήσαν ταυτόσημες άvά τούς αίώνες καί 
γι· αί>τό έμεγαλούργησε τό ί:θvος μας. 

Κατάσταση τής Οίκονομίας μας 

· Η Οίκονομία κάθε χώρας, εlναι δ καθρέφτης 
τής κοινωνικijς καί πολιτικης ζωής της. · Η 
δύναμη τής οίκονομίας, σ ' δ λες τίς χώρες, 

βασικά στηρίζεται, aφ . έ\-ός στήν ύποδομή 
της καί aφ . έτέρου στό άνθρώmνο δυναμικό 

Η ΧΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 

ΕΥΧΕΤΑΙ 

Στά μέλη της, σ' δλους τούς Χιώτες 

καί σ ' δλη τήν ·Ομογένεια 

Εύτυχισμένος ό Νέος Χρόνος 

CHIAN FEDERATION 
4+01 Broadway, Astoήa, 

Ν.Υ., Ν. Υ. 11103 
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της. Καί τά δύο σέ μάς εlναι θύματα τής άνεξέ
λεγκτης πλέον κομμουνιστικής προπαγάνδας 
καί εχουν μπεί όριστικά στό δρόμο τής σίγου
ρης αύτοκαταστροφfjς των. 

ι'ίνετα σ. όλόκληρη τή βάση του έργατικοϋ ' 
δυναμικοϋ μας, επιασαν άπόλυτα. 

Εlναι άρκετά παράξενο καί μέ πολλά έρω
τηματικά, ποϋ τόν πάνε τόσο μεθοδικά, τόν 
άθώο λαό μας. Τά κομμουνιστικά κράτη τοϋ 
άνατολικοϋ μπλόκ, τρέχουν γρήγορα πρός τό 
συντηρητισμό γιά νά προλάβουν τή σημερινή 
πρόοδο καί νά έmζήσουν, ένώ άλλα καταρρέ
ουν (Ρουμανία). 'Εμείς aντιθέτως, πάμε πρός 

τά έκεί πού αύτοί δρχ ι σαν πρίν 50 χρόνια, έκεί 
πού δοκίμασαν καί aπέτυχαν! 

Σταμάτησε κάθε ύποδομή, καί τά πάντα 
βγαίνουν στό σφυρί. Τό κράτος άγωνίζεται 
τώρα νά κρατήσει δ,τι εχει άμεσο άνάγκη, 
άλλά δέν μπορεί. Τά σταθερά θεμέλια τfjς 
οίκονομίας πού ύπfjρχαν φαγώθηκαν άπό τή 
πολιτική του κόμματος πού κυβερνii. Τά κομ
μουνιστικά συνθήματα, πού πέρασαν πολύ 
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Η ΠΑΝΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

εύχεται σ • όλους τούς Καρπαθιακούς 
Συλλόγους, τά Διοικητικά Συμβούλια 

καί τά μέλη τους καθώς καί όλόκληρη 

τήv #Ομογένεια 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Διά τό Διοικ. Συμβούλιο 

ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 

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

TEL. (5ι6) 234-ωΟΙ ή (516) 348-9708 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Exit 57 στό δεύτερο φώς. στήν Vrterans Highway δεξιά μέχρι tή\' 

Blue Dawn Diner. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ LONG ISLAND 

'Ελληνικά φαγητά γιά τούς ~Ελληνες καλοφαγάδες (σουβλάκια. μουσακά..;. πα

στfτσια. σπανακόπιτες κ. ιi). Ψάρια φρέσκα σέ μεγάλη ποιλΊλία )'ι· αιίτοιλ.; ποιί 

dγαποίίν τά θαλασσινά. Salad Bar γιά τούς . . . χορrοφάγου.;. breakfast yιά όλοι ι.,:. 
σπιτίσια γλυκά καΙ ψωμιά καΙ βέβαια ποτά πολλά. 

24 ΩΡΕΣ ΑΝΟΙΧτΑ • ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

·Η οίκονομία τής χώρας μας, σύμφωνα μέ 
τίς γνώμες ξένων άλλά καί ·Ελλήνων έmχει
ρηματιών, δίδει τήν έντύπωση οίκονομίας 
κατοχικfjς περιόδου. ' Η κυρία δύναμη δρα
στηριότητος πού έmκρατεί εlναι τfjς παραοι
κονομίας. ' Η ~νδε ιξη αύτή θυμίζει 
στρατεύματα κατοχής, ή έπί τό άπλούστερο, 
τής σήμερον, κομματική κατοχή. Τό χρήμα 
κυκλοφορεί άπό τό «Κατεστημένο» τοϋ κόμ
ματος καί άπό τοuξ κατά συνήθειαν συνεργά
τες τής οίασδήποτε κατοχής. 

. Η παραοικονομία εχει σάν πρωτότοκα 
παιδιά της τά σκάνδαλα. Σκάνδαλα πού συνε
χώς κάθε τόσο άκούγονται τόσα πολλά. 
'Έχουν γίνει κοινή συνήθεια, aδιακρίτως του 
μεγέθους των καί τό ποϋ πάνε τά λεφτά. 'Όλα 
εχουν μεταφερθεί εtς τά έπίπεδα τοϋ άστείοο 
καί τής αδιαφορίας. Καί τά δύο δμως ε{ναι 
ένδείξεις άπογοητευτικές γιά τό μέλλον τοϋ 
aντιπάλου, δηλαδή τοϋ άστικοϋ καθεστώτος. 

Καθεστώς πού ένώ παγκοσμίως άνέρχεται 
στήν ·Ελλάδα συνεχώς γκρεμίζεται. 

' Η συζήτηση γιά τόνέθνικό μας προϋπολο
γισμό, εδειξε μεγάλα κενά καί σοβαρές αδυνα
μίες διά τό μέλλον. ' Η aντιπολίτευση, διά τοϋ 
· Αρχηγοϋ της κ. Μητσοτάκη ί>πήρξε 
σκληρή , ρεαλιστική καί άποστομωτική. Ό 
κ. Πρωθυπουργός, έρητόρευσε ώς συνήθως, 
χωρίς πλήρεις, ή καί καθόλου aπαντήσεις, 

στήν ούσία τής κριτικής. 
' Η θεμελιακή δμως aλλαγή τής μορφής τής 

οίκονομίας πού εlχε σάν aποτέλεσμα καί τήν 
παραίτηση τοϋ ύπουργοϋ κ. Σημίτη πού τήν 
σχεδίασε δπως έδήλωσαν, δέν εlναι πολιτι
κώς, καθόλου εύχαριση ενδειξη. Δέν εlναι έπί
σης εύχάριστη ενδειξη καί ό συνεχής 
έξωτερικός δανεισμός. Ξεπεράσαμε κάθε ίστ 
ρικό δριο καί μπήκαμε στή λίστα τών έλαχί
στων βαρυχρεωμένων κρατών τfjς Γής. 

·Η φιλοσοφία μερικών βιομηχάνων τfjς 
χώρας μας, "·Υπομονή ~ναμονή ... περάσαμε 
δυσκολώτερες κατοχές κλπ» δέν μέ βρίσκει 
καθόλου σύμφωνο. Πρώτον, διότι μετά aπό 
τίς aλλες κατοχές εσπεuσαν oi σύμμαχοι (πού 
σήμερα βρίζουμε χυδαία) καί μάς άνώρθωσαν 
μαζί καί μέ άλλους διεθνείς όργανισμούς, ένώ 
τώρα μόνο κόρακες θά βρεθοuν. Δεύτερον ή 
κουμμουνιστική προπαγάνδα μάς διέφθειρε τό 
έργατικό μας δυναμικό σέ βαθμό πολύ έmκί\ο'ο 
δυνο γιά μιά σωστή άπόδοση. τέλος, οί έm
χειρηματίες πρέπει νά άντιληφθοϋν δτι ε{ναι 
τελείως προθεσμιακοί βάσει τfjς σταθεράς καί 
αμετακλήτου σοσιαλιστικfjς πολιτικής τfjς 
παρούσης κυβερνήσεως. 

Εlναι πλέον γνωστό δτι άπερροφήθησαν 
άπ' ά ρχής οί περισσότερον προσκείμενες στό 

aστικό καθεστώς έmχειρήσεις καί δσες τούς 
έχρειάζοντο νά κρατικοποιήσουν γιά νά στη
ριχθοuν. Διέλυσαν σχεδόν τίς μικρομεσαίες 
καί κυρίως δσες μπορούσαν νά άντικαταστή
σουν μέ δικούς των κομματικούς φίλους. Γιά 
νά ύπηρετηθεί δ aπαιτούμενος χρόνος τοϋ 
σοσιαλιστικοί> μετασχηματισμού άδίκησαν 
&κόμη καί τή βάση τους, προσβάλλοντας καί 
αύτή άκόμη τή νοημοσύνη τών όπαδών τους. 
'Υπηρέτησαν δμως mστά τό σκοπό τους πού 
εχει άwγκη του χρόνου γιά τίς φάσεις μετα
πτώσεως τοϋ σοσιαλιστικοϋ μετασχη~ 
ματισμου Πιστεύω δτι μετά άπό μιά 
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έvδεχόμενη έπανεκ:λογη του ΠΑΣΟΚ θά εlναι 
άσφαλώς ή σειρά τής ι!πολοίπου βιομηχα
νίας. 'Έλεγε τό ΠΑΣΟΚ πρίν aνέλθει στήν 

έξουσία. «Θέλουμε 3-4 θητείες διά τήν όλο
κλήρωση του σοσιαλιστικ:ου μετασχηματι
σμου,., δηλαδή γιά νά γίνουμε όριστικ:ά 

••Πολωνικά λάχανα». Στό τομέα αύτό, εχει 
γίνει άρκετά εντυπωσιακή κ:αί μεθοδική προε
τοιμασία πού συγκεντρώνει σοβαρές mθανό
τητες έm τυχίας. "Ομως γιά την άντιμετώπησή 

της πρέπει δλοι μας ν' άλλάξουμε περπατη
σιά, δπως έmγραμματικ:ά λέει δ λαός μας. Νά 
δραστηριοποιηθούμε μεθοδικά καί προγραμ
ματισμένα δπως άκριβώς aπαιτουν οί 
περιστάσεις. 

Πτώση καί διαφθορά 

Δυστυχώς τό ΠΑΣΟΚ εχει δημιουργήσει 
πολύ σοβαρή πτώση καί διαφθορά στή βάση 
τών συντελεστών ο!κονομικής προόδου. 
"Ετσι δποια κατάσταση κ:αί αν τό διαδεχθεί 
ε{ ναι πολύ δύσκολο η 'ίσως καί άδύνατο ν ' 
άνταποκριθεί στίς άπαιτήσεις πού συνεχώς 
δημιουργουνται. Στό λαό εχει έmκρατήσει 
eνας aκρατος-ψεύτικος-εύδαιμονισμός καί ή 
φιλοσοφία του ••Δώσε ήμίν σήμερον». 'Επι
σκέπτης 'Ελληνοαμερικανός έmχειρηματίας, 
ταξιδεύοντας σ' δλη την 'Ελλάδα έπί τρίμη
νον, είπεν έmγραμματικά: « ' Η ·Ελλάς είναι 
μιά χώρα τεμπέληδων, ποί> οί νέοι τρώνε τά 
χρήματα τών γέρων, άλλά δέν ξεύρω πόσο θά 
άντέξουν». 

Μας κατέστρεψαν τό καλύτερο έργατικ:ό 
δυναμικό τοϋ κόσμου, διότι δ 'Έλλην έργάτης 

πάντα δούλευε καί μέ τό μυαλό. Δυστυχώς τό 
δυναμικό αύτό, aφοϋ τό άποπροσανατόλισε ή 
κυβέρνηση, τό κατέκτησε στή συνέχεια ή 
κ:ουμμουνιστική προπαγάνδα χωρίς νά άντι
ληφθοίΊν κ:αί αύτοί άκόμη πού ποτέ δέν τούς 
πίστεψαν. 'Απεργουν ολοι καί aντιδρουν 
δλοι γιά δλα χωρίς νά σκέπτονται τό aπό που 
άπαιτοϋν, καί μάλιστα δταν τό καλάθι τής 
παραγωγής είναι τελείως dδειο. ·Αλλά οϋτε 
καί φαίνεται νά συνειδητοποιουν ποιόν στήν 
τελευταία άνάλυση τιμωρουν. 
Τώρα τό ΠΑΣΟΚ aρχισε νά εΙσπράττει τίς 

θt'>ελλες πού εσπρωξε στό μυαλό τής έργατιίiς 
κ:αί τών ύπαλλήλων, καί δσο μένει στήν έξου-

σία θά τά βρίσκει δλο καί mό χειρότερα. Η ναι 
δμως πολύ mθανό καί αύτά δλα νά εlναι στόν 
προγραμματισμό τους. Στόν προγραμματισμό 

γιά μιά κήρLΙξη καταστάσεως έκτάκτου άνάγ
κης, γιά τήν όποία καί πάλι θά φταίει ή «κατα

ραμένη δεξιά». "Ετσι μπορεί νά έmτευχθεί καί 

ή μόνιμη πλέον έγκατάσταση του ΠΑΣΟΚ 
στήν έξουσία κατά τό πρότυπο τοϋ έmσκε
φθέντος τελευταίως τήν 'Ελλάδα ••aδελφοϊJ, 
Πολωνου, «πατριώτη .. δικτάτορα. 

'Έφτασαν τόν τοιιρισμό καί τήν έμπορική 
Ναυτιλία μας, στό χειρότερο σημείο πού βρέ
θηκαν ποτέ χωρίς έλπίδες aποκαταστάσεως. 
'Αποτέλεσμα δτι τό μέν Κεφάλαιο φεύγει τρο-
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χάδην γιά άλλοϋ, ένώ στήν ·Ελλάδα μένει ή 
σοσιαλιστική δυστυχία γιά τούς ί:ρyαζομέ
νους καί τούς δικαιούχους τοϋ πτωχεύοντος 
Ναυτικοϋ 'Απομαχικοu Ταμείου. 

·Ελληνικός Τύπος 

'' Ενας άπό τούς πλέον έvτυπωσιακούς παρά
γοντες τής ί:λληνιιcής ζωής γιά κάθε έmσκέ
πτη του έξωτερικοϋ εΙναι ό Τύπος. Είμεθα 
ίσως ή πρώτη χώρα στόν κόσμο πού έκδίδει 
στή πρωτεύουσά της, τόσο μεγάλο άριθμό 

έφη μερίδων καί περιοδικών, πού άσχολοuvται 
μέ τά ΚΟ\ vά. ΕΙ ναι aπολύτως άδύνατο νά παρα
κολουθήσει κανείς δλα δσο καί νά θέλει. Θά ι 
ήταν 'ίσως αύτό εύχάριστο, Ciν ό λαός άγα
ποϋσε πολύ τό διάβασμα πράγμα πού δέν 
συμβαίνει. 
Τόν λαό ό Τύπος τόν εσπρωξε vά διαβάζει 

σκάνδαλα, οίκονομικά η κοινωνικά, άληθινά 
η όχι, τίς Εξωφρενικές εκδηλώσεις άπό δλη 
τήν Γη η τίς tmκεφαλίδες μόνο, πού τίς περισ
σότερες φορές δέν εχουν καμιά σχέση μέ τό 
κείμενο. 

• Η ψυχολογία τής Κοινωνίας μίiς διδάσκει 
πώς οί λαοί πού κινοϋvται μέ τέτοια σκανδα
λοθηρική είδησεογραφία καί κωμικές ίστο
ρίες, εlvαι η κάτω aπό κάποια έχθρική 
κατοχή, η κάτω aπό δικτατορικό ij προδικτα
τορικό καθεστώς. Στήν ίστορία μας τών τελευ
ταίων 40-50 έτών, τά εχουμε δοκιμάσει δλα 
καί εχει aποδειχθεί αύτή ή dλήΟεια. Οί παλαι
ότεροι, δσοι βεβαίως ύπέφεραν προσωmκά 
aπό αύτά, ας βγάλουν τά διδακτικά συμπερά-

σματά των καί liς διαφωτίσουν πολιτισμένα 
τούς νεώτερους των. 

Είμεθα ή χώρα πού οί καλοί, εύσυνείδητοι , 
μορφωμένοι καί σωστοί δημοσιογράφοι περ

νουν σπανία επαγγελματική κρίση, κινδυνεύ

ουν νά χάσουν τή δουλειά τους Ciν σταθοον καί 

ύποστηρίξουν τίς ίστορικές άξίες τοu 'Ελλη
νισοϋ πού κλονίζονται άπό τά θεμέλιά των, 
τής θρησκείας ποίι έξοντώνεται, της οίκογε
νείας πού έξευτελίm!ηκε σάν θεσμός, τών 
ήθών καί έθίμων πού εγιναν «ξεπερασμένα» , 

τής δυτικής οίκονομίας πού κατηργήθη. Τής 
σωστής δημοκρατίας καί προόδου πού έκμε
ταλλε()Qνται aδίστακτα τά όvόματα, τής γ λώσ

σης καί τών έmστημών πού εγιναν aγvωστα 
πλέον η τέλος τής σωστής έξωτερικής μας 
τοποθετήσεως πού ί:μπαίζουν καί ταλαντεί>
ουν οί κυβερνώντες. ·Αγωνίζονται οί δημοσι
ογράφοι αύτοί στό μεσαίο δρόμο του 
συμβιβασμοu πού δυστυχώς δέν μπορεί νά 
κρατήσει τίποτε μπροστά στό μεθοδευμένο 
χείμαρρο τής όλοκληρωτικής καταστροφfjς. 

οι σωστοί καί dκέραιοι λειτουργοί τής 
δημοσιογραφίας διαβάζονται καί μελετώνται 
dπό μιά μικρή μειονότητα διανοουμένων. 'Η 
κατηγορία αύτή τών aνθρώπων δέν ένδιαφέρει 
καθόλου τήν παροuσα κυβέρνηση. 'Ο τύπος 
τής λασπολογίας, του άποπροσανατολισμοϋ 
καί τής ξενικής ύποταγής, εχει μεθοδικά έm

κρατήσει. Σφίγγει καθημερινώς καί mό aσφυ

κτικά, κάθε σοβαρή εκδοση παλιά ij νέα διά 
θεμιτών η a&;μίτων μέσων καί τρόπων. 

'Ό,τι εχει σχέση μέ τήν πραγματική ίστο
ρία τών τελευταίων 200 έτών, η δέν μνημονεύε
ται, η παραποιείται. Δημοσιεύονται έκ:είνα 

μόνο πού μποροϋν σάν έπαναστατικά κ:ομμου-

νιστιιcής aποχρώσεως κείμενα νά άλλάξουν 
σιγά-σιγά τήν όψη τής ίστορίας μας. 

' Η άπορία συντηρητικών έφημερίδων ij 
δημοσιογράφων γιά τή παραποίηση τών ίστο
ρικών γεγονότων καί τή παραπληροφόρηση: 
«δέν ίιπάρχουν άραγε liνθρωποι μέ όvτότητα 
πλέον γιά νά μιλήσουν» δέ ε{ναι καθόλου 
σωστή. ·Η πραγματική άπάvτηση πρός 
αύτούς είναι:"· Υπάρχουν καί πολλοί δυνατοί 

I !Cαί σωστΟί ΠΟύ Εγραψαν δταν ΕΠρεπε τήν Πρα
γματική ίστορία του τόπου μας σέ πάρα πολ
λούς τομείς. Δυστυχώς δμως οί έκάστοτε 
ίθύοντες τούς άγvόησαν καί τούς άyvoouν γιά 
τούς γνωστούς σ ' όλους μας λόγους. Αύτές οί 
προσωπικότητες βαρέθηκαν νά εlvαι ύπηρέ
ται τών κατ' έπάγγελμα έκμεταλλευτών τής 
πολιτείας, πού τίς περισσότερες φορές ενδια
φέρονται μόνο γιά τήν έξουσία. Καί πού 
πιστεύουν πώς τό κράτος μονίμως καί έξ' όλιJ
κλήρου άνήκει σ' αύτούς. 'Αφου τούς άνήκει 
τό κράτος Ciς πολεμήσουν καί ίiς άπαντήσουν, 
αύτοί μέσα aπό τίς έφημερίδες τους. Αύτή 
είναι ή άπάντηση τών άγvοηθέντων καί 
παραγκωνισμένων. 

Οί περισσότεροι έπαγγελματίες δημοσιο
γράφοι τής έποχής μας, άκολουθοϋν τό μοι
ραίο ρεϋμα πού τούς χαράσσουν οί σύγχρονοι 
καταστροφείς τοϋ παντός. Δέν φτιάχνουν τό 
δικό τους δρόμο ποίι πρέπει vά είναι καί ό 
ίστορικός δρόμος τής δοξασμένης μας Πατρί
δος. Δέν θυσιάζονται καί δέν τολμοuν, aπό 
δικούς τους λόγους ό καθένας νά γίνουν ήγή
τορες έvός συγχρόνου ρεύματος καί μέ πρα
γματικώς δημοκρατικές άρχές πού νά 
συγκινήσει τή βάση του. 
·Ο κακής ποιότητος Πιπος γκρέμισε πολύ 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 
Στήν πελατεία μας, 

στούς Χιώτες τfjς 'Αμερικής 
καί σ' δλο τόν Έλληνισμό 
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περισσότερες άξiες του . Ελληνισμού άπό τό 
ΠΑΣΟΚ. Αύτός καλλιεργεί τή λασπολογία 
καί αίJτός δημιουργεί τίς καταστάσεις. Γκρε
μίζει τόν ·Ελληνισμό καί τό άπό αiώνων 
πvεuμα τους, καί δέν τό στηρίζει καθόλου. 
Βασικά ή λασπολογία aποπροσανατόλισε τό 
λαό μας. 

Σέ έρώτηση πρός αποχωρουντα έξ . Ελλά
δος aπόδημο δημοσιογράφο, μέ τί έντυπώσεις 
φεύγει, απήντησε έπιγραμματικά: " ·Η 
• Ελλάς εχει τή μεγαλύτερη βιομηχανία 
λάσπης καί μίσους στό κόσμο". Τό μίσος πού 
τόσο εντεχνα καλλιεργεί μέρος του Τύπου 
είναι ό μοναδικός τρόπος του ΠΑΣΟΚ γιά νά 
κρατήσει ενα ποσοστό ψηφοφόρων κοντά 
του. Εtναι πολύ παλιά μέθοδος dλλά γιά aπο
λίτιστους καί πρωτόγονους a\()ρώπους. Πάν
τως, εlναι λίγο καλύτερος aπό τή μέθοδο τής 

1 
σφαγής καί του ακρωτηριασμοu πού έφήρμο
σαν οί όπαδοί του Κ.Κ.Ε στή περίοδο του 
1940-1950. 
Οί σφαγείς καί σύντροφοι τής περιόδου 

έκείνης παρουσιάσθησαν διά τοi) τύπου καί 
τηλεοράσεως παρελαύνοντες από τό «Πολυ
τεχνείο» πρός τήν 'Αμερικανική Πρεσβεία 
ύπερηφανευόμενοι διά τό παρελθόν καί προ
κλητικοί. . Η τ. ν. τούς ί:δειξε τραγουδώντας 
«στά tiρματα... στά tiρματα. .. έμπρός στόν 
άγώνα, τό τραγούδι του Δεκεμβρίου τής σφα
γής, καί τά συνθήματα «ήλθε ή ι.Ορα τής έκδί
κησης .... ». Ό κ. Πρωθυπουργός τής χώρας 
aπεκάλεσε μερικούς έξ αύτών «άναρχικούς» 
aλλά μέρος του Τύπου σημείωσε πώς οι διαδη
λωτές δέν εκαναν τίποτε παρά πάνω του νά 
έπαναλαμβάνουν 'ίσως πιό άκραία, τίς κατά 
καιρούς έξαγγελίες του. 

Ή συνέχεια: Στό τείίχος του Φεβρουαρίοι; 

ΕΥ ΧΑΙ 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 
Ν. ΛΑΜΠΡΆΚΗ 

Στούς ταραγμένους καιρούς μας, 
έκείνο πού σώζει, είναι η συμπό
νοια, η δμόνοια, ή δμοθυμία, ή 
μεταξύ μας άγάπη καί άλληλεyγύη, 
πού μέ τόση παραστατικότητα καί 
έvάργεια προσωποποιεί καί έκφρά
ζει ή άνθρωποσύνη. Γιατί ή άvθρω
ποσύνη εΙvαι η aξιοπρέπεια του 
άνθρώπου καί αποτελεί τήν έmβλη
τικώτερη έκδήλωση των αναφαιρέ
των δικαιωμάτων του γιά τήν 
Είρήνη μέ 'Ελευθερία καί 
Δικαιοσύνη. 

Μέ τίς σκέψεις αύτές άπευθύvω 
δλόθερμες εύχές χαρi'iς καί εύτυ
χίας γιά τό ΝΕΟ ΕΤΟΣ 1988. 
'Έλληνες δπου Γfjς, μέ τό 
'Εθνικό Συμβούλιο του 'Αποδή
μου • Ελληνισμου κάνομε τήν ένό
τητα θεμέλιο γιά εvα καλύτερο 
μέλλον. 

ΚΩΝΣΊΆΝΓΗΣ Ν. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

Three Floors oj Beauty 
Top to Bottom 

ENJOY ΤΗΕ PRIV ACY OF OUR 

- EUROPEAN FACIAL 
- DEEP PORE CLEANSING 

UNISEX HAIR DESIGNS- 5'UN TANN/NG ROOM 
5'AUNA ROOM - MA88AGE ROOM- JACUZZI ROOM 

FACIAL ROOM- EXERC'/5'E ROOM 
-COLLAGEN TREATMENT 
-SUPERFICIAL FILLING We Haνe Our Own Priνate Line of Grecian Cosmetics 
-ACNE TREATMENT 
- BODY & FACE \VΛXING 
- WAX HAIR REMOVALS 
- BODY MASSAGE 
- CORRECτiVE MAKE-UP 
-SKIN THERAPY 
- ELECTROL YSIS 
- SAUNA- JACUZZI 
-SUNTAN- PEDICURE 
-NAILS CARE τJPS 
-FRENCH MANICURE 
-ΑRτΙFΙCΙΑι NA ILS 
- HAIR STYLING 

359-6109 - 939-6661 
41-05 162nd STREEτ, FLUSHING 

( 1;2 Block South of Northern BouJevard) 
ΟΡΕΝ SEVEN DA YS Α WEEK 

ΑΙ! Major Credίt Card.5 Accepιed 

- BODY WRAPPING Οί Ίδιοκτήται 

ΤΗΕΟ and MARIE TSIMPIDES 
ανοίγουν a GRECIAN SALON 
αίσθητικfjς προσεχώς καί στήν 
'Αστόρια. 

XPONJA ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 1988 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΦΟΡΊΏΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΑΠΟ 

ΤΑ ΣΠΙΠΑ ΣΑΣ 

'Ασφαλής παράδοση στά λιμάνια προορισμοί) 

Μπαοvλα γιά τούς πελάτες μας καί ξύλινα κιβώτια στερεά, 
παντός μεγέθους. ΜΕΤΑΦΟΡΑ στά σπίτια σας δωρεάν 
ΕΚΠΜΗΣΗ κάθε έργασίας, έπίσης δωρεάν. 

ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΊΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
110/220 4V ΣΊΙΣ ΚΑΛ ΥΙΈΡΕΣ ΠΜΕΣ 

Τηλεφωνήσατε άπό 8 τό πρωi, μέχρι τά μεσάνυχτα: 726-3900, 726-390 I. Μετά τίς 
7μ.μ.: 767-2282. TELEXNES'ΓRUI 497-2878. 

'Ιδιοκrήτης: Νίκος Φραγκουλίδης 

NESTQR EXPRESS: 25-20 21st Street, Astoria, Ν.Υ. 11102. 
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Οί γιατροί τιμούν διακεκριμένα πρόσωπα 

Άπό άριστr.ρά. ό πρόεδρος τού Συλλόγου Dr. Haroνas , στrίν μέση τό συι.mαθέστατο ζεύγος 'Ανά
στου καί στήv τρίτη φωτογραφία. διακρίνονται μι:ταf,ύ ά/λωv υί γιατροί Ναυnιλιώτης καί Τσώ'ρης, ό κ. 

καί ή κ. Μάικ Παρλάμης κ.ii (Athens Intemaιional- D. Kessoglidis). 

'Από άριστερά., ό γιατρός κ. Μάλλιος, lπιδίδωv στήv κ. Snow τό βραβcιΌ 
rov Ίατρικοϋ Συλλόγου. Στήν δεύτερη φωτογραφία. ό πρώην πρόr.δρος 
τοv Συ)λόγου Δρ. Βασίλας, ό κ. Emie Anastos, ό γιατρός κ. Δημ. 

Άπό dριστερά., ό γιατρός κ. Χρηστος Πύρρα;, ή κ. Jlύppoι;, ή κ. Κοτm
λίι.οια καί ό γιατρός κ. Δημ. Κοτσιλ.ίι.οιας μf. φίλους τους, ι.mροστά στό 
χριστουγεννιάτικο δένδρο τού ξενοδοχείου Waldorf Asιoria. Στή δεύτερη 
φωτογραφία, τό ζε!ίγος Α. Βασίλα, τό ζε!ίγος Σάκη Ρούσσου, ή κ. Ζαρκα
δού}ια, της όιτyαvωτικης tπιτροπης, ή κ. Hellen Damascus δ γιατρός καf 

Κοτσιλίι.οιας καί ό γιατρός κ. Λ. Ται.οιάκης. Δεξιά: ·Ο γιατρός κ. Μαρίνος 
Πετρdτος, πρόεδρος τής 'Επιτροπής τώv ύnοτροφιώv, μέ τούς Έλληvοα
μερικαvούς φοιτητές της ίατρικης πού ελn.βαv τίς έφεταvές ύnοτροφίc.ς. 

ή κ. Morcl ή κ. Έλπίς Χαvδρύ, δ κ. G. Conril. Τρίτη φωτογραφία, άπό 
dριστερά. μιά χαρούμενη παρέα άπό τό κέντρο «σέτ». Διακρίνονται ό Δημ. 
Πύρρος ό dδελφός του Μιχ. Πύρρος καί ή Andrea Nicolletti, ή ξαδεύλφη 
τους Χρόνις Σέρρες, ή Maιy Diane Nicolletιi, κ.a (Athens International 

D. Kessoglidis). 

Ό 'Ελληνικός 'Ιατρικός Σύλλογος Νέας 
'Υόρκης έδωσε τήν έτήσια ".(Οροεσπερίδα 

του στό ξενοδοχείο Waldorf Asto ria στίς 5 

Δεκεμβρίου, μέ συμμετοχή πολλ<iίν iατρων, I Κοινωνίας Νέας· Υόρκης. Ήταν μιά ώραι
των συζύγων τους καί πολλ<iίν φίλων, γνω- ότατη έκδήλωση πού κάθε χρόνο γίνεται 
στων μελων της 'Ελληνοαμερικανικής μεγαλύτερη καί καλύτερη . Συμποσιάρχης 
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Πρώτη φωτογραφία, άπό άριστερά, ό γιατρός κ. Χρυσοχόα; ή κ. Χρυσο
χόου, ή κ. Tsambaήn ό Dr Tsambarin, ή κ. Λινάρδου, ό γιατρός κ. 
Λιvάρδος, ή κ. Misk, ό κ. Misk, ή κ. Hindi. Dr. Hindi καί Dr. Rizk. 
ΔΕΥΓΕΡΗ φωτογραφία άπό άριστερά ό γιατρός καί ή κ. ΚοσμΔ.του, ό κ. 
E\Jiot Sίmon, ό κ. Μ. Delabadίa ό γιατρός καί ή κ. Α Gualtieή, ό γιατρός 

καί ή κ. Tartell. ΙΡΠΗ φωτογραφία, άπό ιΊ.ριστr.ρά ό alδ. Alex Karlo
utsos, ή κ. Καρλώτσου, ή κ. Σ. Ρώμα, ή κ. Κασάvδpα Ρώμα, ό alδ. Πήτερ 
Κυριάκος, ή κ. Κυριάκου, δ κ. Tom Dushas, ή κ. Eva Karikas, ό κ. Χρ. 
Κρητικός καί ή κ. Κρητικού. (Athens lnternational- D. Kessoglidis) . 

ήταν έφέτος ό κ. Ernie Anastos. 
Οί τιμηθέντες έφέτος ήσαν ό Dr. Roy 

Vagelos, πρόεδρος καί έκτελεστικός διευ
θυντής τfjς μεγάλης φαρμακευτικi)ς εται
ρίας Merck and Co., στόν όποίο έπεδόθη τό 
βραβείο τού Διακεκριμένου Παθολόγου. 
Τό Distinguished Hellene Award έπεδόθη 
στήν 'Ελληνοαμερικανίδα βουλευτίνα τού 
Maine Olympia J. Snow. 

Τούς προσελθόντας καλωσώρισε ό πρόε
δρος τοϋ Συλλόγου Dr. Antoine Harovas 
καί ό πρόεδρος τής όργανωτικϊ;ς έπιτρο
πής Dr. Nicholas Α. Romas, ένώ ό Dr. Mari
nos Α. Petratos , δπως κάθε χρόνο, 
παρουσίασε τά διπλώματα ύποτροφιών σέ 
I I φοιτητάς τής 'Ιατρικής. Ό Σύλλογος 
ε-χει δώσει σέ ύποτροφίες I 04,000 δολλ. 
κατά τά τελευταία 10 χρόνια. 

' Η όρχήστρα τοϋ Φώτη Γκόνη εδωσε tδι
αίτερα Ι:λληνικό χρώμα στήν πολιτισμένη 
διασκέδαση. 

Ή νέα διεύθυνση τής 
«ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» 

421 7th Α venue 
New York, Ν.Υ. 10001 

Tel. (212) 967-5017 

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa κανονικa 
δρομολόγια τής 'Ολυμπιακής 
με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 
Γιa τήν κράτηση θέσεων καi κάθε πληροφορία 

Άποταθήτε στο δικό σας: 

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

.,. Πρωτοχρονιά τι κο Δώρο 
'Υπό ΠΑΝΟΥ Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ΗΟχι, δέν /χάναμε λάθος στό πρώτο όνομα τοϋ συΊΥραφiwς τοϋ διηγήματα; πού dκολουθcί 
Πρόκειται γιά τόv Πό.νο Δ. Παvαyόπουk. πατέρα τοϋ έκλεκτοϋ, τακτικοϋ συvεργάτου μας κ. 
Εύγεvίου Παναγόπουkυ. ·Ο συγγραφεύς τής ίστορίας αύτijς, πού γράφτηκε τό 1909, ήταν ί!vας 
άπό τούς καλύτερους καί περισσότερο εκτιμώμενους έκπαιδευτικούς καί διηγηματογράιpους τής 
·Ελλάδος, άπό τιi τf.λη τής περαnμivης tκαvτονταετίας μέypι τοϋ Οαvό.του του, τό 1969, σέ 
ήλικία 95 f.τών. Παρ ' δλο πού κατ · έπάγγr.λμα ήταν έπιΟεωρητής τής Δημοτικής · Εκπαιδεύσης. 
έπέραnc ϊσως πιό πολλά χρόνια στούς πολέμους παρά στήν ύπηρεσία του!. (Πόλι:.μοι τοϋ 1897. 
!912. 1913 καί τόv /ο ΠαγκόσμΙΟ πόλΕμο /914-18). Στή φωτογραφία φαίvcτω ώς ).οχίας τό 
/897, Έλό.της τοϋ Πυροβολικοϋ. "Ετσι tλέιvvτο αύτοί πού διcύθυναν τά ά'λογα πού τραβούσαν 
τό. κανόνια κοντό. στό μiτωπο. καβάλα σέ ifva άπό τό άλογα. Δ f.ν ύπήρχαν τότε τρακτέρ γ ιό. τ ή 
δουλειά aiJrή! Τά διηγήματα τοϋ Π Δ. Παvαγόπουkυ δημοσιεύτηκαν σέ βιβλίο τό 1933 καί 
δ.ιρησαν έποχή, κυρίως τό. λαογραφικά. πού ξαναζωvτανcύων τήν είκόνα τών περασμivων 
tποχών τής · Ε}λό.δος. 'Η .. Νέα ·Υόρκη» θά άvαJημοπιεύσει άρκετό. άπ 'αύτά πούάοφαλώς θά 
ξυπνήσουν νοσταλγικές άvαμvήσεις. 

Η Επειτα άπό πολλά χρόνια συνηντήθημεν 

πάλιν τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς 
στήν ίδια μπύρα, δπου <'iλλοτε πρό 30 έτών τήν 
έποχή τής νεότητός μας, δταν έσπουδάζαμε 
στήν ' Αθήνα, κάθε βράδυ σχεδόν καθισμένοι 
σέ μιά γωνιά έξεμυστηρευόμεθα ό ενας στόν 

<'iλλον τούς έφημέρους πόθους μας, τάς γλυ-

κείας έλπίδας μας καί τάς mκράς λύπας μας. 
Έκ:εί σ· αύτή ν τήν γωνίτσα, έκ:εί στόν 

μικρόν καναπέ μέ τό ξεθωριασμένο τώρα έπί
στρωμα, ό φίλος μου μέ γεμάτα τά μάτια του 
άπό δάκρυα μοο δι ηγείτο πώς ή Μαρίκα οuτε 
γύρισε κάν νά τόν κυπάξη , δταν περνοUσε 
άπό τήν πόρτα της. 'Εκεί στήν 'ίδια θέσι έγώ 
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f!O κ. Στέλιος Ματθαίου 
Πρόεδρος του • Ιδρύματος 

The Greek Children's Fund 
Εϋχεται έκ μέρους του Δ ιοικητικοϊΊ Συμβουλίου 

ΚΑΛΉ ΧΡΟΝΙΑ 
Οί έπιθυμοϋντες να ένισχύσουν τό ~Ιδρυμα για τα καρκινοπαθη παιδιa άπό 
τι'jν 'Ελλάδα , παρακαλοϋνται να στείλουν τι'jν έπιταγή τους έπ · όνόματι: 
The Greek C hildren's Fund. Καi να τό ταχυδρομήσουν στην διεύθυνση: 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 1275YorkAνe . ,N. York, Ν.Υ. 10021 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Pappas 
Constructίon Co. 

205-08 48th Α νenue 
Bayside, New York 11364 

Tel. (718) 229-4455 

Πάνος Δ. Παvαγόπουλος 

τοϋ διηγούμην έ~ουσιασμένος πώς ή ' Ασπα
σία έσήκωσε τά μπερντεδάκ:ια του παραθύρου 
της, δταv περνοUσα καί μοϋ μειδιοϋσε γλυκά. 
'Εκεί τοϋ εδειξα τό πρώτο τριαντάφυλλο, πού 
δέχτηκα άπό τήν ·Ασπασία καί ή καρδιά μου 
σπαρταροϋσε άπό εύδαιμονία καί 

ύπε ρηφάνεια. 
Καί τώρα ό χρόνος ίiφθοvα clχεν έmρρίψει 

σ · έμάς τά σημάδια τής διαβάσεώς του. ΕΙ χε 
ράνει τά κεφάλια μας μέ <'iφθονη ποϋδρα καί 
τό μέτωπό μας αύλακ:ώσεει μέ πολλάς ρυτίδας. 
Κάθε ρυτίς κ:αί άπό μιά φουρτούνα τής ζωής. 
Αί άναμνήσεις ijρχοντο άθρόαι .. ~μάσαι 

τοϋτο, θυμάσαι έκ:είνο;» . 
Καί μιά εύχαρίστησις μέ μίαν λεπτή ν άχλύν 

μελαγχολίας κατελάμβανε τήν ψυχήν μας. 
«Θυμάσαι, ' Ανδρέα, τοίι λέγω, τό πρωτο

χρονιάτικο δώρο πού εκαμες στή μάνα σου 
τότε;». 

« "Αν τό θυμάμαι λέγεις; Κάθε παραμονή 
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τi'jς πρωτοχρονιάς μέ αύτό φ ... 
«Διηγήσου το σέ παρακαλώ. ~ Ανκαί jjμεθα 

τότε μαζί, θέλω νά τό άκούσω άπό τό στόμα 
σου. Θέλω νά μέ φέρης εlς τήν όμορφη έκεί νη 
έποχή τής νεοτητός μας. Μέ τάς διηγήσεις 
αύτάς μοϋ φαίνεται δτι άναπνέω μακρόθεν τό 
άρωμά της. Μοϋ φαίνεται πώς ή καρδιά μου 

χτυπά τούς ϊδιους παλμούς, πώς ξαναζώ τήν 
ζωήν έκείνην». 

«Ναί, νά σου τό διηγηθώ γιά νά περάση καί 
ή rορα, γιατί τώρα άλλοίμονον! μόmν μέ άνα
μνήσεις καί παραμύθια θά περνά η ή rορα μας». 
Καί λέγων αύτά tρριψε ζηλότυπον βλέμμα είς 
τήν γύρω μας διασκεδάζουσαν νεολαίαν. 

«Λοιπόν γνωρίζεις, δτι jjμην μονάκριβο 

παιδί, δτι δ πατέρας μου άπό τούς φρόνιμους 
νοικοκυραίους τοϋ χωριοϋ άποθνήσκων άφη
κεν άρκετήν περιουσίαν. "Οταν έτελε!ωσα τό 
'Ελληνικόν σχολείον, ή μάνα μου έπ' ούδενί 
λόγω, εστεργε νά μέ άφήση μόmν νά ξενη
τευθώ. «Ποιός, παιδί μου, θά σέ σκεπάζη τήν 
νύχτα, δταν ξεσκεπάζεσαι; Ποιός θά σοϋ 
μοσχοπλένη τά ροϋχα σου; Ποιός θά σοϋ 
μαγειρεύη; 'Έως τώρα, παιδί μου, οϋτε τόπου
κάμισό σου, οϋτε τό mάτο σου τό εmασε ξένη 
γυναίκα καί τώρα νά σ' άφήσω μόm νά σέ 
ξενοπλένουν, νά σοϋ άνακατεύουν τά ροϋχα 
σου μέ ξένα ρουχα καί νά τρώς στά μαγέρικα; 
"Οχι,όχι. Ποτέ! Θάελθωμαζίσου. Θ' άφήσω 
τό σmτάκι μου ερημο, τήν αύλή μου χορταρι-

ασμένη καί τόν κήπο χέρσο, θά νοικιάσω τά 
χτήματά μας καί θάρθω μαζί σου στήν άκρα 
τοϋ κόσμου, άν πρόκειται νά πdς». Καί ~λθε 
μαζί μου. Πόσες φορές τή νύχτα, δταν ξένοια
στο ϋπνο tκοιμόμουν στό πενταπάστρικο κρε
βάτι μου, εwοιωθα τό μαλακό χεράκι της νά 
μου χαϊδεύη τό μέτωπο, νά μοϋ διορθώνη τό 
πάπλωμα καί σιγά mγά σάν γάτα νά έm
στρέφη στό δικό της κρεβάτι! Συχωρεμένη 
μανούλα! 

~Ετm λοιπόν χωρίς νά αίσθα~ καθόλου 
τήν ξενητειά πέρασαν τά τέσσαρα χρόνια τοί:ι 
Γυμνασίου καΙ πρωτοετείς φοιτηταί έγνωρί
σθημεν καί συνεδέθημεν μέ τήνθερμήνφιλίαν 

~--------------------------------------------------------· 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
I 
ι 
ι 
I Λακωνικός Προοδευτικός Σύλλογος 

Η .Π.Α. καί Καναδa 
Μέλος της Παλλακωνικης 'Ομοσπονδίας ΗΠΑ -Καναδά 

Μέλος 'Ομοσπονδίας Νέας Ύ όρκης 

ΚΑΛΉ ΧΡΟΝΙΛ ΣΕ ΟΛΕΣ 
Η ΕΤΉΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ του Συλλόγου θά δοθεί 

στίc; 20 Φεβρουαρίου στήν α'ίθ..")υσα τοϋ ' Αγίου Δημητρίου 
· Αστόριας 
Έκ μέρους τοί:ι Διοιιc. Συμβουλίου 

ΔΗΜΟΣθΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Greek Style Demί -Tasse 

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

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

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

Season s Greetίngs 

Transoceanίc 
Marίne Inc. 

New York, Ν.Υ. 

ο 
ΑΜΑΝΑ EXPRESS 

ι /ΝΤΕRΝΑ TJONAL,Inc. 
147-04 176 sτREET. JAMAIC A. Ν . Υ. 11434 

TEL. . (718) 632-8580 

• 
CUSTOM HOUSE BROKERS 

INTL FREIGHT FORWARDERS 
WAREHOUSING 

AIR FREIGHT CHARGES FROM Ν.Υ . 

ΤΟ ATHENS 80~ PER LB. (MINIMUM 100 LBS.) 

• 
ΕΚΤΕΛΩΝΙΖΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΛΆΝΑ ΚΑΙ ΠΛΟ!Α 

ΦΟΡΤΩΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ KOl..'M O 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΝΕΠΗΣ 

ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 
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δύο καλών καί αίσθηματικών νέων. 
Θυμάσαι λοιπόν, δτι τήν παραμονήν τής 

πρωτοχρονιίiς έκείνης. δλην τήν ή μέραν έβα
σανιζόμεθα νά εϋρωμεν τί δώρο θά κάμω στή 
μάνα μου; 

'Ε γυρίσαμε δλα τά καταστήματα τής όδοϋ 
Αiόλου καί τίποτε δέν εϋρομεν σάν τή δική 
μου. 'Υφάσματα, γλυκίσματα, στολίδια δλα 
μάς έφαίwντο κοινά καί τετριμμένα. Θυμάσαι 
δτι έβράδυασε καί μείς άκόμη δέν έίχομεν 
έκλέξει τό δώρον. 'Ενύχτωσεν, ήρθαμε έδω 
στήν μπύρα, καθήσαμε στή συνηθισμένη θέσι 
μας, ήmαμε, εύθuμήσαμε καί άκομη τό δώρον 
εμεινεν άπροσδιόριστον. 

Θυμάσαι, δτι έμέναμε τότε εΙς τό τέρμα τής 
όδοϋ · Ιπποκράτους, δτι κατά τάς 11 άνεβαί
ναμε μαζί τόν δρόμο αύτόν, γιατί πάντοτε 
ε{χες τήν καλοσύνη ν νά μέ συνοδεύης ίtως τό 

σπίτι μου; Θυμάσαι δτι λίγο πρίν φθάσουμε 
στήν πόρτα μου, παρατηρήσαμεν κάποιο 
ι'iσπρο πρίiγμα στήν Cίκρη τοϋ πεζοδρομία>. 
• Επλησιάσαμε καί οί δύο, έσκύψαμε, ι'iναψα 
ίtνα σπίρτο καί έίδαμε ίtνα βρέφος μέ τό δαχτυ
λάκι του στό στόμα νά τό βυζαίνη άνοιγοκλεί-

νοντας τά ματάκια του είς τήν λάμψιν τοϋ 

σπίρτου. Τό ι'iρπαξα, τό ίtφερα τρέχων στή 
μητέρα μου καί τό ιiπέθεσα στό κρεβάτι της 
λέγων: «Μάνα, μάνα, σοϋ φέρνω ίtνα πρωτο
χρονιάτικο δώρο!» Θυμάσαι τήν εκπληξι τής 
μάνας μου καί τή χαρά της συγχρόνως γιά τήν 
καλοσύνη μου καί τήν εύσπλαχνία μου. 
· Ανοίξαμε τά ρουχαλάκια του καί δταν ή 
μάνα μου ε{δεν δτι ήταν κορίτσι, tσταυροκο
πήθη καί ε{πε. «Πάντοτε ε{ χα τήν έmθυμία νά 
άποχτήσω μιά κόρη. Σ' εύχαριστώ, Θεέ μου, 
πού μοϋ τήν εστειλες». "Ενα χαρτάκι διπλω
μένο μέσα στά ροϋχα του μάς έπληροφόρει 
δτι ήταν άβάφτιστο. Θυμάσαι πούτών Θεοφα
νείων τό βάφτισες σύ καί τοβγαλες 'Ασπασία 
είς άνάμνησιν τής 'Ασπασίας σου;» 

"Θυμάμαι. Πώς δέν θυμάμαι!»ε{πονέγώ κι' 

ενας έλαφρός στεναγμός tξέφυγεν από τοϋ 
στήθους μου, χωρίς νά δύναμαι νά προσδιο
ρίσω άπό ποιά αΙτία, άπό τήν άνάμνησι τή ς 
έποχής έκείνης. 

«Α'ί! λοιπόν, έξηκολούθησεν ό φίλος μου, 
τήν 'Ασπασίαν τήν άνέθρεψι:ν ή μάνα μου 
σάν κόρη της. Καί δταν έιJ.ενα ή Μοίρα μ ' 

ερριξε μακρυά στά ξένα ή μάνα μου έπροίκισε 
τήν ·Ασπασία, τήν έπάντρεψε καί έπέρασε 
μαζί της καλά γεράματα καί ηύρε καλόν 
τέλος". Καί μετά τινα σιωπήν, ή όποία ήτο 
ώσάν συνέχεια τής διηγήσεως μέ ήρώτησεν: 
«Καί δέν μοϋ λές τί άπέγινεν ή 'Ασπασία ή 

δική σου;» 

"'Ενοικιάζει δωμάτια, άπήντησα, δπως ή 
μητέρα της, είς φοιτητάς καί σέ κάθε ένοικια
στή , γιά νά συστήση τήν κόρην της, δπως 
εκαμνε καί ή μητέρα της, τοϋ λέγει: Δf.ν 
mστεύω νά σάς ένοχλή ή κόρη μου, δταν 
παίζη κιθάρα! ... 
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NOTJCE ΤΟ INVESTORS 
The recent vo1atile swings in the market have 

unquestionably been one ofthe n1ost seνere in history; 
while emotions run high this is the time for reason and 
object iνity to prevail . The market's weakness has 
created many opportunities, but warrants careful 

selection and deliberation. 

America 's econo mic system has great inherent 

abi lit)' to correct itself. 

For professional guidance and service through this 
difficult environment call me. 
Τηλεφωνήστε ή γράψτε στά 'Ελληνικά ή 'Αγγλικά 

ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΣ, 1988 



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 1987 

Τά σημαντικώτερα 
γεγονότα στήν Κύπρο 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ.-

Λόγω τής τουρκικής άδιαλλαξίας δέν 
σημειώθηκε όποιαδήποτε άξιόλογη πρόοδος 
στό Κυπριακό κατά τό 1987. Ήέλληνοκυπρι
ακή πλευρά, στήν προσπάθειά της νά κρατή
σει τό Κυπριακό στό δ ιεθνές προσκήνιο, 
απεφάσισε άρχικά, ϋστερα άπό συνεννόηση 
μέ τήν ~λληνική κυβέρνηση καί τούς άρχη
γούς τών κομμάτων νά τό φέρει πρός συζή

τηση στή Γενική Συνέλευση τών ' Ηνωμένων 
·Εθνών. ' Η πρόθεση δμως αύτή τής κυπρια
κής κυβέρνησης fiγειρε τήν εντονη άντί
δραση τών Τούρκων καθώς καί «aλλων» καί 
ετσι, τελικά, μέ τή σύσταση καί τfίς όμάδας 
έπαφής τών άδεσμεύτων , ή συζήτηση τοίι 
κυπριακοίι άναβλήθηκε γιά τόν Μάϊο. Στό 
μεταξύ μέλη της κυπριακής κυβέρνησης καί 
τής βουλής πήγαν στό έξωτερικό γιά ένημέ
ρωση τών ξένων κυβερνήσων καί κ οι νοβου
λίων γιά τίς έξελίξεις στό κυπριακό άλλά καί 
yιά νά καταγγείλουν τήν τουρκική άδιαλλαξία 
καθώς καί τήν προσπάθεια yιάδιεθνή άναγνώ
ριση τοίι ψευδοκράτους. 
Παράλληλα ό Πρόεδρος Κυπριανοu μετα

βαίνει τό 1987 τρείς φορές στήν ' Αθήνα καί 
συσκέπτεται μέ τόν ΝΕλληνα Πρωθυπουργό 

και τούς άρχηγούς τών κομμάτων για' τή νέα 

φάση του κυπριακού ένώ περιοδικά άνταλ
λάσσει άπόψεις καί μέ τήν πολιτική ήγεσία 
τής Κύπρου. Τόσο δ Γ .Γ. τοίί ΟΗΕ Περέζ Ντέ 

Tov ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΙΆΝΙΊΝΙΔΗ 

Κουεγιάρ δσο καί οι δύο ύπερδυνάμεις καί 
aλλες χώρες καθώς καί ή ΕΟΚ έκδηλώνουν τό 
δικό τους ένδιαφέρον στό κυπριακό άλλά 
παρά ταίίτα καμιά θετική έξέλιξη δέν σημειώ
νεται γύρω άπό τό πρόβλημα γιατί ή τουρκική 
πλευρά τηρεί πλήρη άδιαλλαξία άπορρίπτον
τας δλες τίς κινήσεις καί πρωτοβουλίες μέ τό 
έmχείρημα δτι έμμένει στό έγγραφο Κουεγιάρ 
τοίι Μάρτiου 1986. Άρχές Φεβρουαρiου ό 
Γ.Γ. τοίί ΟΗΕ ύποβάλλει νέα πρόταση γιά 
σπάσιμο τοίί άδιεξόδου είσηγούμενος τή 
μέθοδο των «παράλληλων συνομιλιών», ·Η 

ελληνοκυπριακή πλευρά άποδέχεται τήν 
είσήyηση άλλά τήν άπορρίπτει ή τουρκική. 
Στό μεταξύ ό Κουεγιάρ παρεμβαίνει καί μέ 
c'iλλους τρόπους στό κυπριακό χωρίς άποτέλε
σμα, ένώ Εντονο έ~ιαφέρον έκδηλώνει καί τό 
άμερικανικό Κογκρέσσο τό όποίο περί τό 
τέλος του χρόνου είσηγεί ται τόν διορισμό άπό 
τήν άμερικανική κυβέρνηση εtδικοu πρέσβυ
μεσολαβητή στό Κυπριακό. ' Αλλά ή ~λλη
νική και ή κυπριακή κυβέρνηση άπορρίπτουν 
τήν πρόταση ένώ τήνπρόταση άπορρίπτει καί 
ή τουρκική πλευρά. VΕτσι , τό 1987 περνά 
χωρίς τίποτε τό άξιοσημείωτο στό Κυπριακό, 
ένώ τό 1988 άνατέλλει άρκετά δύσκολο άλλά 
μέ κάποιες έλπίδες λόγω τής προσέγγισης των 
' Ηνωμένων Πολιτειών καί τής Σοβιετικής 
" Ενωσης καί τοϋ νέου κλίματος πού δημιουρ-

γείται διεθνώς πού εlναι έ~εχόμενο κατά τόν 
ενα η τόν ίiλλο τρόπο νά έχει τόν άvrικτυπό 
του καί στό κυπριακό άφοu μάλιστα ύπάρχει 
κάποια ενδειξη δτι στή προσεχή συνάντησή 
τους οί κ. κ. pηγκαν καί Γκορμπατσόφ θά έm
ληφθοίίν καί τοu κυπριακού. 'Αναλυτικώτερα 
τά σημαντικώτερα κυπριακά γεγονότα τό 1987 
ήσαν τά έξής: 

·Ιανουάριος 

Μέ τήν εναρξη τοϋ νέου χρόνου ή κυπρι
ακή κυβέρνηση έvrείνει τίς προσπάθειές της 
yιά τήν έκκένωση τών τριών έλληνικών ξενο
δοχείων πού εlχαν καταλάβει oi Τοϋρκοι καί 
στά όποία στέγασαν ξένους φοιτητές τόν 
·Οκτώβριο του 1986. Oi προσπάθειες συνεχί
ζονται καθόλο τό έτος άλλά χωρίς κανένα 
θετικό άποτέλεσμα. 

Στίς 12-1-87 φθάνει στή Λευκωσία ό είδικός 
άπεσταλμένος τοϋ Σοβιετικοu ύπουργείου 
·Εξωτερικών κ . Ροντιόνοφ ό δ ποίος άνταλ
λάσσει άπόψεις μέ τήν κυπριακή κυβέρνηση 
σχετικά μέ τήν πραbθηση των Σοβιετικών 
προτάσεων γιά τό Κυπριακό. 

Στίς 17-1-87 ή κυπριακή άντιπροσωπεία 
μεταβαίνει στό έξωτερικό γιά ένημέρωση 
πάνω στίς νέες έξελίξεις τοu κυπριακοϋ καί 
yιά παρεμπόδιση στίς προσπάθειες πού κατα-

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 
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βάλλει ή τουρκική πλευρά γιά άναγνώριση 
τοϋ ψευδοκράτους. 

Στίς 19-1-87 φθάνει στή Λευκωσία ό είδικός 
συντονιστής γιά τό Κυπριακό στό άμερικα
νικό ύπουργείο 'Εξωτερικών κ. Γουίλκινσον, 
ό όποίος δμως δέν κομίζει ότιδήποτε τό νέο 
άπό τήν αχiσιγκτων γιατί περιορίζεται σέ 
άπλή ένημέρωση. 

Στίς 23-1-87 ό πρόεδρος Κυπριανοu ένημε
ρώνει τούς άpχηγούς τών κομμάτων γιά τίς 
συνομιλίες τής κυπριακης κυβέρνηση ς μέ 
τούς κ.κ. Ροντιόνοφ καί Γουϊλκινσον. 

Στίς 28-1-87 ή όλομέλεια τής κοινοβουλεu
τικης συνέλευσης τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώ
πης ένέκρινε χωρίς δ ρους τή διαπίστευση τής 
κυπριακής κοινοβουλευτικi]ς άντιπροσω
πείας στή συνέλευση . 

Φεβρουάριος 

Τό πρώτο εΙκοσαήμερο τοϋ Φεβροuαρίου 
γίνονται στή Δερύνεια (' Αμμοχώστου) μαζι
κές έκδηλώσεις γιά τήν άποτροπή του έποικι
σμοί> της 'Αμμοχώστου καί γιά τήν 
έmστραρή τών προσφύγων στά σπίτια τους. 
Τήν έκ:δήλωση ύποστηρiζει ή κυβέρνηση καί 
δλα τά κυπριακή κόμματα. 

Στίς 4-2-87, ό ύπουργός 'Εξωτερικών τής 
Γιουγκοσλαβίας Νιστράρεβιτς έmσκ:έπτεται 
τήν Κύπρο καί εχει συνομιλίες μέ Κύπριους 
έmσήμοuς. 

Στίς 5-2-87, δ βοηθός Γ.Γ. τοϋ ΟΗΕ γιά 
ε!δικές πολιτικές ύποθέσεις κ. Γκούλντιγκ κ:αί 
ό διευθυντής τών γραφείων τών βοηθών Γ.Γ 
τοϋ ΟΗΕ κ. Φευσσέλ tpχονται στή Λευκωσία 
καί εχουν σειρά έnαφών μέ τήν κυπριακή 
κυβέρνηση καί τήν τουρκοκυπριακή ήγεσία. 
Οί συνομιλίες καλύπτουν καί τό θέμα τής 
'Αμμοχώστου άλλά χωρίς άποτέλεσμα ένώ 
στίς 21 Φεβροuαρίου ό Κουεγιάρ καλεί τήν 

τουρική πλευρά νά καθορίσει χρονοδιά
γραμμα γιά τήν έκκένωση τών τριών ξενοδο
χείων στήν ' Αμμόχωστο. 

Στίς 23-2-87, δ πρόεδρος Κυπριανού έκτελεί 
έπίσημη έπίσκεψη στή Κούβα. 

Μάρτιος 

Στίς 7-~87, ή κυπριακή κυβέρνηση προβαί
νει σέ εντονα διαβήματα πρός τήν Ούάσιγ
κ:των γιά δηλώσεις τού 'Αμερικανού 

ύφυπουργοίι • Αμυνας Πέρλ καί τής ύφυπουρ
γοϋ 'Εξωτερικών κ. Ρίtζyουεϊ σχετικά μέ τήν 
παρουσία τών τουρκικών κατοχικών στρατεu
μάτων στήν Κύπρο κ:αεkός καί γιά τόν έξοπλι
σμό τους. 

Στίς 16-~87, οί κ.κ. Κυπριανοu καί Παπαν
δρέου συναντώνται στήν ·Αθήνα καi άνταλ
λάσσουν ά πόψεις πάνω στίς νέες έξελίξεις τοϋ 
Κυπριακου. 

Στίς 20-~87, ό κυβερνητικός έκπρόσωπος 
άποκαλύπτει δτι ό Κουεγιάρ εΙσηγήθηκε τίς 
«παράλληλες συνομιλίες .. , διαδικασία τήν 
όποία άποδέχθηκε ή έλληνοκυπριακ:ή πλευρά 
καί άπέρριψε ή τουρκική . 

Στίς 26-~87, ό έπίτροπος τής ΕΟΚ γιά 
μεσογειακά θέματα κ:. Σεϋσσόv φθάνει στή 
Λευκωσία yιά συνομιλίες μi: τήν κυπριακή 
κυβέρνηση σχετικά μέ τό θέμα τής τελωνεια
κής ενωσης Κύπροu-ΕΟΚ. 

·Απρίλιος 

Μέσα στό μήνα αύτό κυπριακή κοινοβοu
λευτική άντιπροσωπεία μεταβαίνει στήν 
'Ανατολική Γερμανία γιά έπίσημη έπίσκεψη 
ένώ δ Βούλγαρος ύπουργός 'Εξωτερικών κ:. 
Μπλαντένωφ έmσκέπτεται τή Λευκωσία. 

Στίς 29-4-87 άpχίζει στή Λευκωσία τίςέργα
σίες του τό συνέδριο τής ΑΧΕΠΑ στό τελικό 

δέ άνακοινωθέν δίνεται ή διαβεβαίωση πρός 
τόν κυπριακό έλληνισμό δτι ή ΑΧΕΠΑ δέν 
πρόκειται νά άφήσει τόν κυπριακό λαό άβοή
θητο. Ταυτόχρονα δίνει τήν ίJπόσχεση yιά 
διαρκi] άγώνα τών όμογενών τής 'Αμερικης 

ύπέρ τής Κύπρου. Στή σχετική διακήρυξή της 
ή ΑΧΕΠΑ έξαyγέλλει τήν άπόφασή της νά 
άναλάβει εντονη δράση στίς ΗΠΑ ωστε ή 
άμερικανική κυβέρνηση νά συμμορφωθεί 
πρός τόν άμερικ:ανικό νόμο καί τίς διεθνείς 
συνθijκ:ες γιά ίJποστήριξη τής έφαρμοyης τών 
ψηφισμάτων τοϋ ΟΗΕ γιά τήν Κύπρο. 

Μάϊος 

·Ο Μάϊος παρουσίασε ποικίλες έξελίξεις καί 
γεγονότα, τό σημαντικώτερο τών δποίων - καί 
ίσως τό σημαντικώτερο τοϋ ετοuς - ήταν ή 
μονογράφηση στίς 22 Μαtου, στίς Βρυξέλλες, 
τής συμφωνίας γιά τήν τελεωνειακή ενωση 
τής Κύπρου μέ τήν ΕΟΚ. 'Ο πρόεδρος Κuπρι
ανοu χαιρέτησε τή συμφωνία αύτή καί τή 
χαρακτήρισε σημαντική Ιστορική έξέλιξη. 
Τό ΔΗΣΥ τάχθηκε ύπέρτήςτελωνειακi]ςενω
σης ένώ τό ΑΚΕΛ καί ή ΕΔΕΚ τάχθηκαν 

έναντίον. 
Οί Τοϋρκοι άπειλοuν νά διακόψουν τό διά-

Διαφημίζετε 

τiς επιχειρήσεις σας 

στιlν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Καλη χρονιά σε δλους 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Mr. and Mrs. 

Α nthony Κ anίclίdes 
GUS PAPPAS 

SPRING VALLEY, Ν.Υ. 

ΕΠΥΧΕΣ 

ΤΟΝΕΟ 
ΕΤΟΣ 

Uid.w..waλf RESTAURANT 
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CONτJNENTAL CUISINE 
ENHRTAINMENT AND DANCING NIGHHV 

YOUR HOSTS 32 WEST 37th STREH 

VAN & HARRY PANOPOULOS NEW YORK CITY 

947-8940-1 

Jackson Heights, New Υ ork 

~σ κ. Γιώργος. Ανδρεάδης 

εϋχεται σ· δλους τοuς φίλους 
καi πελότες του 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 
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λογο γιά τό κυπριακό άν ή ~λληνοκ:υπριακή 
πλευρά φέρει τό κυπριακό στή Γενική Συνέ
λευση τοϋ ΟΗΕ κ:αί παράλληλα έκ:τοξεύουν 
ό.nειλές γιά έποικισμό τής · Αμμοχώστου. 

Στίς 21-5-87 ό πρωθυπουργός τής Τσεχοσ
λοβακ:ίας κ:. Στρούyκ:αλ έmmcέπτεται τήν 
Κύπρο. 

· ιούνιος 

' Ο Κουεγιάρ, σέ ~κθεσή του πρός τό Συμβού
λιο · Ασφαλείας άναφέρει δτι ο{ προσπάθειές 
του γιά άποτελεσματικές διαπραγματεύσεις 
μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σέ ό.διέ
ξοδο. Στίς 5-6-87 ό πρόεδρος Κυπριανοϋ μετα
βαίνει στήν 'Αθήνα δπου εχει νέο κύκλο 
συνομιλιων μέ τόν κ:. Παπανδρέου καί άποφα
σίζεται ή προσφυγή στή Γενική Συνέλευση 
τοϋ ΟΗΕ. Στίς 17 'Ιουνίου ό Γ .Γ. τοϋ ΟΗΕ κ. 
Κουεγιάρ συναντιiνται στή Βιέννη μέ τόν 

Παρακαλοϋμε προσέξατε 
τήν νέα διεύθυνσή μας 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
421 7th Α venue 

New York, Ν.Υ. 10001 

ύπουργό • Εξωτερικ:ων τής Κύπρου κ:. Γ. 
'Ιακώβου μέ τόν όποίο άνταλλάσσει άπόψεις 
πάνω στίς διάφορες πτυχές τοϋ Κυπριακοϋ. 
·Η κυπριακή κυβέρνηση καταγγέλλει στόν 
Κουεγιάρ τήν ποσοτική κ:αί ποιοτική βελτί
ωση των τουρκ:ικ:ων κ:ατοχικ:ων στρατευμά
των. Καταγγελίες γιά τό θέμα αύτό γίνονται 
κ:αί πρός liλλες κατευθύνσεις. 

·ιούλιος 

' Ο 'Ιούλιος (ό μήνας τοϋ καύσωνα) ε{ ναι δ 
μήνας των έκ:δηλώσεων γιά τό πραξικόπημα 
καί τήν τουρκική εΙσβολή. Στίς 8 'Ιουλίου ό 
Γ.Γ. τοϋ Σψβουλίου Εύρώπης κ:. 'Ορέχα έm
σκέπτεται τήν Κύπρο καί στίς 15 'Ιουλίου ό 
ύπουργός 'Εξωτερικων τής Παραγουάης. 
Στίς 20 'Ιουλίου πραγματοποιείται τό παγκ:ύ
πριο συλλαλητήριο στή Λευκωσία γιά κατα

δίκη τής τουρκικής είσβολής καί κατοχής, 
tνω στίς δέκα 'Ιουλίου διαπράττεται ενα άπό 

τά πλέον φρικτά έγκλήματα πού συγκλόνισαν 
τήν Κύπρο. 'Από βόμβα -παγίδα σκοτώνεται 
στή Λεμεσό ό Πανίκ:ος Μιχαήλ διευθυντής 
ξενοδοχείοο καί τά δύο παιδιά του. 

Αϋγουστος 

ΟΙ Τοuρκ:οι έmδίδονται σέ νέες άnειλές γιά 
έποικισμό τής 'Αμμοχώστου καί γιά νέα τετε
λεσμένα καί ή κυπριακή κυβέρνηση προβαί-

νει σέ νέες καταγγελίες στόν ΟΗΕ. 'Ο 
πρόεδρος Κυπριανοu μεταβαίνει στήν 
·Ελλάδα γιά διακοπές καί πρίν άναχωρήσει 
γιά τή Λευκωσία συναντιiται μέ τόν κ. Παπαν
δρέου μέ τόν όποίο άνταλλάσσει νέες ό.πόψεις 
γιά τό Κυπριακό. 

Σεπτέμβριος 

' Ο Κουεγιάρ σέ εκθεσή του πρός τή Γενική 
Συνέλευση τοϋ ΟΗΕ dναφέρεται καί στό 
Κυπριακό καί τονίζει δτι θά συνεχίσει τίς προ
σπαθειές του γιά νά έ\&ρρύνει τά ένδιαφερό
μενα μέρη νά έπαναλάβουν τίς συνομιλίες 
τους γιά τό Κυπριακό. ·Ο κ. · Ιακώβου μετα

βαίνει στή Νέα 'Υόρκη δπου tχει σειρά έπα
φ(i')ν γιά τό Κυπριακό. ·Αργότερα ό κ. 
'Ιακώβου έmστρέφει στή Λευκωσία καί ένη
μερώνει τόν πρόεδρο Κυπριανοu καί τήν πολι
τική ήγεσία γιά τά άποτελέσματα των έπαψων 
του στήν ί:δρα τοϋ ΟΗΕ. 

·οκτώβριος 

Στίς 5 'Οκτωβρίου ό κ. Κυπριανοϋ μεταβαί
νει στή Νέα ' Υόρκη καί στίς 8 συναντιiνται μέ 
τό Γ.Γ. του ΟΗΕ μέ τόν όποίο συζητιi σέ 
βάθος τό Κυπριακό. Στίς 9 'Οκτωβρίου ό κ. 
Κυπριανοϋ προσφωνεί τή Γενική Συνέλευση 
κ:αί έπαναλαμβάνει τήν προτασή του γιά άπο-

ΕΛΩ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙΤΕ 
ΣΙΟΚΕΝΤΡΟ 
ΥΩΝΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΟΓΟΥΣ: 

1. Ιδανι,κή τοποθεσία 
Μια μεγάλη αποκεντρωμένη αγορά στο 
κέντρο των βορείων προαστείων - στο 
Μαρούσι - σε σημείο που εξυπηρετεί 
συγκοινωνιακά όλο _το λεκανοπέδιο. 

2. Τεράστιο γκαράζ για χιλιάδες αυτοκινητα την 
ημέρα. 

3. Στα 250 καταστήματα (με μεγάλες βιτρινες. 
αυτόνομο κλιματισμό και υψηλές προδια
γραφές κατασκευής) ο κάθε επισκέπτης έχει 
τη δυνατότητο σγορός κάθε είδους. 

Για πωλήσεις : 
SPACE ATHlETES CO RPORA110N 

52 1. 51h ΑVΕΝυΕ. NEW YORK 10175. Ν . Υ . 
Phone: 716·948 5792 
Teιex: 230199 SWιFT UR SPACf • Teιeta> . 718·984 6906 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

4. Μεγάλο σούπερ-μάρκετ και αγορά νωπών 
τροφίμων 

5. Ευκαιρίες για διασκέδαση, με εστιατόρια, 
ζαχαροπλαστεία, FAST FOOD, ICE-CREAM 
SHOP, ρουφ-γκάρντεν 7.000 τετρ. μέτρα, 
κινηματογράφο. 

6. Υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο με δύο 
θερμαινόμενες πισίνες, γυμναστήριο, 
σάουνες. 

7. Κομμωτήρια 
8. Ινστιτούτο αισθητικής 
9. ΒΑΒΥ PARKING για 150 παιδάκια. 

10. Πλατεία 2.000 τετρ. μέτρα και ελεύθερους 
χώρους. 

ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΙΘΡΙΟ EINAI ΜΙΑ 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. 
Ενα τέτοιο εμπορικό κέντρο που μόνο στην 
Αμερική συναντάς. έλειπε από την Ελλάδα. 

Ι ΓΙΑ~Σ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑ.ΣΗ 
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στρατικοποίηση τής Κύπρου. Στίς 14 'Οκτω
βρίου ό Κύπριος πρόεδρος μεταβαίνει στήν 
'Οπάβα του Καναδa όπου παίρνει μέρος στή 
διάσκεψη κορυφής τής κοινοπολιτείας, στό 
τελικό δέ άwκοινωθέν γίνεται άwφορά καί 
στό Κυπριακό. Στίς 9 ' Οιcτωβρίου ύπογράφε
ται στό Λουξεμβοϋργο ή συμφωνία Κύπροιr 
ΕΟΚ γιά τήν τελωνειακή ί:νωση. 

Νοέμβριος 

Στίς 6 Νοεμβρίου παραιτείται ό ύπουργός 
Γεωργίας 'Ανδρέας Παπασολομώντος γιατί 
διεφώνησε μέ άπόφαση του ύπουργικοϋ συμ
βουλίου. Στίς 12 Νοεμβρίου ή όμάδα έπαφής 
τών άδεσμεύtων γιά τό Κυπριακό συστήνει 
άwβολή τής σ~ήτησης τοu Κυπριακοί> στή 
γενική συνέλευση τοϋ ΟΗΕ ή δέ κυπριακή 
κυβέρνηση άποδέχεται τή σύσταση. Στίς 15 
του μηνός (έπέτειος του ψευδοκράτους) ή 
" Αγκυρα άwκοινώνει τήν έπίσκεψη τοϋ 
στρατηγοί> 'Εβρέν στά κατεχόμενα ή δέ 
κυπριακή κυβέρνηση προβαίνει σέ eντονες 
παραστάσεις γιά άκύρωση τής tπίσκεψης. 
Στίς 27 Νοεμβρίου ό πρόεδρος Κυπριανοϋ 
ύπέστη tμφραγμα τοϋ μυοκαρδίου καί μεταφέ
ρεται στό γενικό νοσοκομείο. ' Ο πρόεδρος 
τοϋ ΔΗΣΥ κ. Κληρίδης καί oi δύο ιϊλλοι ύπο
ψήφιοι πρόεδροι κ. κ. Βασιλείου καί Λυσσαρί
δης κηρύσσουν προεκλογική έκεχειρία γιά 
μερικές μέρες. Στίς 30 Νοεμβρίου πέθανε στή 
Λάρνακα τό πρώτο κυπριακό θϋμα τοu AIDS, 
Ντίνα 'Αχιλλέως, σέ ήλικία 26 χρονών. 

Δεκέμβριος 

Τήν πρώτη Δεκεμβρίου φθάνει στήν Κύπρο 
ό νέος είδικός αντιπρόσωπος τοϋ Γ.Γ. τοϋ 
ΟΗΕ, "Οσκαρ Καμιλιόν, συνοδευμόμενος 

άπό τόν άξιωματοί>χο τοϋ ΟΗΕ Γουστάβ 
Φεϋσσέλ, οί όποίοι άρχίζουν τήν έπαίφιο έπα
φές μέ τήν κυπριακή κυβέρνηση, τήν τουρκο
κυπριακή ήγεσία καί ιϊλλους παράγοντες 
προκειμένου ό κ. Καμιλιόν νά σχηματίσει 
προσωmκή ε(κόνα τοϋ Κυπριακοί>. Στίς 15-12-
87 οί κ.κ. Φεϋσσέλ καί Καμιλιόν μεταβαίmυν 
στήν 'Αθήνα καί ϋστερα στήν ·· Αγκυρα γιά 
έπαφές. 'Η κατάσταση τής ύγείας τοϋ προέ
δρου Κυπριανοϋ βελτιώνεται καί στό μεταξύ ό 
κ. Κυπριανοϋ ανακοινώνει δτι δέν πρόκειται 
νά άποσύρει τήν ύποψηφιότητα οϋτε καί νά 
άποσυρθεί τής πολιτικής. Στίς 11 Δεκεμβρίου 
ό πρόεδρος Κυπριανοϋ βγαίνει από τό νοσο
κομείο καί συνεχίζει στήν κατοικία του τή 
θεραπευτική άγωγή. Στί 15 μεταβαίνει στό 
Λονδίm γιά αγγειογράφημα καί περαιτέρω 
θεραπεία. 'Η άσθένεια Κυπριανοu εΙ ναι 

όπωσδήποτε ενα σοβαρόθέμα πού κατά τόν 
εw ή τόν ι'iλλο τρόπο άπασχολεί καί τούς 
έmσήμοuς καί τόν πολιτικό κόσμο άλλά καί 
τόν λαό. Πώς θά έξελιχθεί ή ύπόθεση Κυπρια
νοu θά καταδειχθεί σέ μερικές βδομάδες. 
Τό 1987 λοιπόν λήγει χωρίς καμμιά ουσια

στική έξέλιξη στό Κυπριακό. ·Η mό ούσια
στική έξέλιξη, πού εlναι ένδεχόμενο νά 
έπηρεάσει καί τίς πολιτικές έξελίξεις καί νά 
συμβάλει μακροπρόθεσμα στήν έπίλυση τοϋ 

Κυπριακοί>, εlναι ή ύπογραφή τής τελωνεια
κής ενωσης ΚύπροιrΕΟΚ. Πάντως κατά τό 
1987 ή οΙκονομία τής Κύπρου σημείωσε μιά 
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ό:λματώδη έξέλιξη ένώ σέ πολύ Ικανοποιη
τικά έπίπεδα ήταν καί ή τουριστική κίνηση. 

οι ξέmι τουρίστες πού έmσκέφθηκαν τό 
1987 τήν Κύπρο άνέρχονται σέ ενα έκατομμύ
ριο τό δέ τουριστικό συνάλλαγμα ύπολογ!ζε
ται σέ 300 έκατομμύρια λίρες δηλαδή πάνω 
άπό έξακόσια έκατομμύρια δολλάρια. 'Ένα 

ποσό πολύ ύπολογίσιμο γιά τήν κυπριακή 
οίκονομία. ' Ο πληθωρισμός παραμένει στά 
τρία τοίς εκατόν καί ή άνεργία στό τριάμισι 
τοίς έκατόν πού εΙναι έν πάση περιπτώσει σέ 
χαμηλά έπίπεδα. · Ο ρυθμός άνάπτυξης 
εφθασε στό έπτά τοίςέκατόνπούεΙναι τριπλά
σιος τοϋ διεθνοϋς μέσου όρου, ένώ παράλ
ληλα ή Κύπρος Εχει νά έmδείξει ί:να 
σημαντικό πλεόνασμα στό ισοζύγιο τρεχοιr 
σών συναλλαγών πού θά ξεπεράσει τά 
πενfiντα έκατομμύρια λίρες. 

τέλος ο( προοπτικές τής κυπριακής οικο
νομίας γιά τό 1988 έμφανίζονται έπίσης 
καλές. 'Εκείνες πού εΙναι σκοτεινές εΙναι oi 
προοπτικές γιά έπίλυση του Κυπριακοί>. Καί 
καθό λες τίς ένδείξεις ή μαρτυρική Μεγαλόνη
σος θά περάσει άκόμα άρκετές δοκιμασίες 
προτοϋ βρεί μιά ύποφερτή λύση στό πρό
βλημά της. "Ισως ό νέος άέρας πού πνέει στίς 
σχέσεις τών δύο ύπερδυνάμεων νά βοηθήσει 
τήν Κύπρο νά έmλύσει τό δικό της πολύ
πλοκο πρόβλημα. '"Ομως όρόσημο στίς όποι
εσδήποτε έξελίξεις του Κυπριακου εΙναι τά 
αποτελέσματα τών προεδρικών έκλογών τοϋ 
έρχόμενου Φεβρουαρίου τίς όποίες διεκδι
κοϋνο! κ.κ. Κυπριανοϋ, Κληρίδης, Βασιλείου 
κα( Λυσσαρίδης. Σέ ποίον θά έμmστευθεί τίς 
τύχες του ό Κυπριακός λαός εlναι κάπως πρό

ωρο νά λεχθεί. 

Mrs. Λ thena Bubarίs 
andSons 

Wish a/1 theίr frίends and relatives 
α Healthy New Year 
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HNi4 
ΥΟΡΚΗ 

Στοιχειοθεσία yιο βιβλkι, 
nεριοδικά, 

δια.ημιστικο κε(μενα, 
κάθε έιδους ικδοση. 

DΕτκοιτ GREEK Ηοuκ 
OVER 30 YEARS ΟΝ ΤΗΕ AIR 

RADIO ST Α TION WNZK 690 ΑΜ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣΣΑΒΒ. 3-4μ.μ. ΚΥΡ. /lμ.μ.- 1 μ.μr.σημβ. 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΚΑΙ ΚΩΣτΑ ΚΑΡΑΚΩΣτΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΑnΤΑΙΣΤΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΙ-ΓΗ ΑΓΓ ΛΙΚΗ Γ ΛΩΣΣΑ 

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

100.000 'Έλληνες. 

ΓΡΑ Ψ ΑΤΕ Η ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΤΕ 

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

Pho nc: (313) 259-4010 

F&F IMPORTS 
40th St. Decorators 
265 W. 40th Street, New York, Ν.Υ. 10018 

{I Flight Up- Nea r the Port Authority Bus Terminal) 

Tel. : (212) 354-5166 (212) 840-7444 

BIGGEST SELECTJON /Ν TOWN 
FR ENCH TERGA L CURTA ΙNS - BEDSPREADS- TA BLE

CLOTHS- READY & CUSTOM M ADE DRAPERJES
VΕΝΕΠΑΝ VERΠCAL BLINDS AND S HA DES 

Κλειστά τό Σάββατο 
Άvοικτά τήv Κυριακή μέ συvεvvόηση 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

CAFE GALINI RESTAURANT 
32-07 30th Avenue 

Astoria, Ν.Υ. , Tel. (718) 728-8776 

Οί ίδιοκτήτες τοϋ 

CAFE GALINI 
RESTAURANT 

εύχονται στήν Όμογένεια 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

καί ΚΑΛΉ ΧΡΟΝΙΑ 

ά τρr:χ.ετε ' ζεται ν 
Δ,έν χρεια v σ-τό Broo\d)'t\··· 
στό Queeι;s η α διά των Ύου
Τώρα στην 1< ρ wnnattan 
ναράδι1<ων, στο 

l(tERNΛtιoNΛL 

ΗΟΜΕ CENTER INC. 
358 7th Ave. * Μεγάλες σοοκευές: Ψυγεία, 

πλυντήρια, τηλεοράσεις, στερεο

φωνικά, κλπ. 
ΒΗ. 29 St. & 30 St. 

(212) 
*Μικρές συσκευές: Φο ρητά 
μαγνητόφωνα, τηλεοράσεις, κλπ. 
*Φωτογραφικές μηχανές 

*Πακετάρισμα, μεταφορά καί 
άσφάλεια στήν 'Ελλάδα άεροπο
ρικώς καί άτμοπλοϊκώς. 

736-8688 
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Νέα Πτέρυγα στό Γηροκομείο ~Αθηνών 
Δtv aμφισβητοϋμε τό γεγονός δτι ύπάρ

χουν στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες οlκοι εύγη
ρίας πρός έξυπηρέτηση τής 'Ελληνικής 
παροικίας. Μερικά όπό τήν α{ γίδα τής · Αρχι
εmσκοπfiς, τής ΑΧΕΠΑ, εlναι θαυμάσια, μέ 
έλληνική όρyάνωση καί καλύπτουν τίς άνάγ
κες τών ήλικιωμένων όμογενών. 

'Όμως άκούει κανείς καμμιά φορά εναν 
άναστεναγμό καί μιά εόχή άπότά χείλη ήλικι
ωμένων, νά μποροϋσαν νά τελειώσουν τήν 
ζωή των στό χώμα τής Πατρίδας των. Εlναι 
θέμα τελείως προσωmκό καίε[ ναι σεβαστός 6 
αίσθηματισμός των. Σ' αύτούς λοιπόν τούς 
λίγους καί στούς συγγενείς των άπευθύνεται ή 
σύντομη αύτή ιστορία τοϋ Γηροκομείοο 
'Αθηνών. 

'Ιδρύθηκε πρίν άπό 120 ij 123 γιά τήν άκρ(
βεια χρόνια άπό εναν μικρό Όμιλο φιλανθρώ
πων, μέ έmκεφαλής εναν δάσκαλο, ο! δποίοι 
'ίδρυσαν τήν "·Ελεήμονα 'Εταιρεία · Αθη
νών" μέ σκοπό νά συντρέξουν τούς άπόρους 
ήλικιωμένους. Στήν aρχή μέ τήν συμπαρά

σταση Ιδιωτικής πρωτοβουλίας κατώρθωσαν 
νά στεγάσουν 22 άπόρους καί νά παράσχουν 
δ,τι τούς έπέτρεπαν τά λιγοστά τους μέσα. 
Μέ τόν καιρό δμως ο{ δωρεές πλήθαιναν 

aπό τό καλό παράδειγμα πού εδωσαν δ 
'Ανδρέας καί ή 'Ιφιγένεια Συγyροίί. "Ολα τά 
γνωστά όνόματα τών 'Αθηνών ήσαν στόν 
κατάλογο τών δωρητών. Στίς άρχές του αιώνα 
άγοράστηκε τό οίκόπεδο οπου στεγάζονται 
σήμερα μέσα σ. ενα θαυμάσιο πάρκο τά 18 
περίπτερα πού άποτελουν τό σημερινό Γηρο
κομείο ·Αθηνών. 

'Από τούς 800 καί πέρα οίκοτρόφους οί 250 

'Η είσοδος τοv Γηροκομείου 'Αθηνών 

έξακολουθοuν νά περιθάλπωνται δωρεάν. 
"Ολοι τους, δταν τό έmτρέπει ή ύγεία τους 
περιφέρονται στόν θαυμάσιο αύτό κήπο καί 
άπολαμβάνουν τόν γλυκό ijλιο τοϋ • Αττικοu 
ούρανοu. ·Εξ {iλλου μέσα σέ τόσους πολλούς 
συγκατοίκους ε[ ναι εuκολο νά βρεί δ καθένας 
τήν παρέα πού του ταιριάζει. Διότι στό Γηρο
κομείο 'Αθηνών συναντά κανείς ά~ρώπους 
κάθε ε'ίδους. 'Από άπόρους ως πλουσίους πού 
συχνά κληροδοτοuν τήν περιουσία τους στό 
'ίδρυμα, άπό άπλοϊκούς εως έmστήμονες, άπό 
λογίοος εως καλλιτέχνες. Τό ϊδρυμα παρέχει 
θέατρο δπου τακτικά, Ιδίως κατά τήν περίοδο 

τών έορτών θiασοι προσφέρουν τίς παραστά
σεις των γιά τήν ψυχαγωγία τών τροφίμων. 

'Υπάρχει έπίσης α'ίθουσα γιά χαρτιά καί 
Ιδιαίτερο δωμάτιο γιά τηλεόραση. Βεβαίως 
ύπάρχει νοσοκομείο μέ ιατρό τοϋ Ιδρύματος 
καί περίπτερο μέ τριάντα κρεββάτια γιά νοση
λεία. Καί ιiς μή ξεχνοίίμε τήν ώραιοτάτη 
·Εκκλησία μέ μόνιμο Ιερέα. 

'Άλλαξαν οί καιροί ... 

~ Αλλοτε κανείς "Ελληνας δέν θά διενοείτο 
νά στείλη τόν γονιό του σέ ο[ κο εύγηρίας. Οί 
καιροί δμως αλλαξαν. 'Όλοι έρyάζονται καί 
ο! ήλιnωμένοι μένουν δ λ η τήν μέρα δλομόνα
χοι χωρίς συντροφιά στό σπίτι. Καί έπί πλέον 
εlναι γνωστό, δτι ή μοναξιά καί ή άνίαε[ναι τό 
χειρότερο κακό στήν προχωρημένη ήλικία. 
.. Οπως μaς ε[πε ενας παλιός Νεοϋορκέζος πού 
συναντήσαμε έκεί, ό γνωστότατος σχεδια
στής φορεμάτων Γιάννης Εύαyγελίδης, «μά 
τρελλός ε[μαι νά μείνω μέ τήν κόρη μου; 
'Εκείνη έρyάζεται δλη μέρα καίθάί:μεναόλο
μόναχος στό σπίτι. ·Ενώ έδώ περνώ πολύ 
εύχάριστα. ' Η έmκοινωνία μέ συνανθρώπους, 
ή άνταλλαγή Ιδεών, τά μικροτσακώματα γιά 
τά πολιτικά μaς κάνουν νά αίσθανώμαστε 
άκόμα ζωντανοί». 

Σ' αύτό λοιπόν τό τόσο πολιτισμένο συγ
κρότημα, πού ή πρασινάδα τό προστατεύει 
άπό θορύβους καί καυσαέρια καί πού άπέχει 
μόνο μία ιί)ρα άπό τό κέντρο τής 'ΑΘήνας 
<'iρχισε νά κτίζεται ενα καινούργιο περίπτερο. 
Βεβαίως καί πάλι μέ ιδιωτική πρωτοβουλία 
δωρεά τοϋ ζεύγους Βασίλη Γουλανδρή, ή 

Παρακαλοuμε προσέξατε 
τήν νέα διεύθυνσή μας 

'Ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 
421 7th AVENUE 

NEW YORK, Ν.Υ. 10001 
Tel. (212) 967-50 17 

DINNER 

The Greek Orthodox 
Ladies Philoptochos Society 

110 WAνERLY PLACE 
NEW YORK CIH 

Just West of 
Washington Square 

ΤΗΕ OFFICIAL PHILANTHROPIC ORGANIZATION 
OF ΤΗΕ GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE 

OF NORTH AND SOUTH AMERICA 

WISHES EVERYONE 
ΤΗΕ BLESSINGS AND JOY OF ΤΗΕ HOLIDA Υ 

SEASON AND Α HEAL ΤΗΥ AND ΗΑΡΡΥ 
NEW YEAR 

CLOSEO MONDAY 

(212) 777-0303- 777-0349 

COACH · HOUSE 
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Mrs. DJONJSJA FERRARO 
National President of Philoptochos 

ΤΗΕ MEMBERS OF ΤΗΕ NAτJONAL BOARD 
AND ΤΗΕ PRESIDENTS OF ΤΗΕ DIOCESAN PHILOPTOCHOS 
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όποία εχει πάρει τό ΕΡΎΟ ύπό τήν προσωmκή 
της έπίβλεψη . Τό παρακολουθεί μέ στοργή, 
dλλά καί μέ δλη τήν πείρα πού άπέιcτησε άπό 
tα δικά της σπίτια. «Θά κάνω ό: τι μπορώ», μάς 
λέει, «ά\στε οί φιλοξενούμενοι νά εχουν τίς 
τελειότερες άνέσεις, άλλά καί εύχάριστη καί 
γαλήνια διαμονή». 

'Από τά σχέδια πού ε'ίδαμε, τά 22 δωμάτια 
τοϋ καινούργιου περιπτέρου πρόκειται νά 
εχουν έμφάνιση πολυτελοϋς ξενοδοχείου. Θά 
ε{ναι δλα μοναχικά, έιcτό άπό τρία δίκλινα γιά 
ζευγάρι η άδέλφια. Θά εχουν δικό τους μπαλ
κόνι καθώς καί δικό τους μπάνιο, έπίπλωση 
σχεδιασμένη ά\στε νά διευκολύνει τόνήλικιω
μένο καί νά τόν προστατεύει άπό τυχόν κτυπή
ματα η πεσίματα. Συγκεκριμένα τό δάπεδο 
ί:χει παραγγελθεί στήν Σουηδία aπό ενα 
ειδικό ύλικό πού έμποδίζει τό γλύστρισμα. οι 
τοίχοι , οί κουρτίνες καί τά σκεπάσματα τών 
κρεβατιών θά ε{ναι σ· εύχάριστα άπαλά χρώ
ματα, ιΟΟτε νά δημιουΡΎοϋν τό Ο:ίσθημα θαλ
πωρής ιcαί γαλήνης. 
Θά ε{ναι άσφαλillς ενα Γηροκομείο μονα

δικό είς τό εlδος του. Συντρέχει μόνο ενα 
μικρό πρόβλημα. Ή κυρία Γουλανδρή μισεί 
(καί συμφωνοuμε άπολύτως μαζί της) τή λέξη 
«Γηροκομείο». Τήν βρίσκει καταθλιπτική καί 
πολύ άρνητιιcή γιά τό καλό ήθικό τών κάπως 
περασμένης ήλικίας aτόμων. Στήν Εύρώπη, 
μάς λέει, αύτά τά ίδρύματα λέγονται « 'Όμι

λοι•• η Clubs. Αύτό θά προσπαθήσουμε νά 
κάνουμε στήν ·Ελλάδα. 
Δέν άμφιβάλλουμε, δτι ή «πτέρυγα Γουλαν

δρή .. θά ε{ναι κάτι τό τέλειο στό ε{δος του. 
Εύγε στήν ίδιωτιιcή πρωτοβουλία. ~Ας εύχη
θοϋμε δτι τό παράδειγμα τοu ζεύγους Γουλαν
δρή θά aκολουθήσουν καί δ.λλοι γιά νά 
προσθέσουν τό όνομά τους στήν μακριά σειρά 
τών δωρητών. 

. ?~ 
·~~ 

CONTJNENT AL 
CU/SINE 

Exι·e/lenι Δ'erνi('f 

SeajίJod Sμaialιies 

Μ oclaaιe Priι·e-5 

Jerrχ Mendelson 
<ιt the Piano and Organ 

Enterta ins Night l)' 

lΊ .OSED ΜΟΝ DA YS 
Calerίng Facilitίes 

(201) 327-1020 
30 ;\1. SP RUCE STREEΊ 

RAMSEY , 1\ .J . 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1988 

Ι. Λ. 

--- ·~ ... --------------------
I Thr~· Sω R~~nt! ~τ~ Ν γ Tim~s 

'~At,ee~ 
31~ Λmerίcan and Continental Cuisine 

Weddings - Christenings 
ΑΙ/ Social Funcιions 

BANQVET FACILΠIES 
ΤΟ SERVE 15 ΤΟ 400 

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

Tel. (201) 469-2522 

exclusively fra 

RESTAURANT 
· Εξαιρετικη έλληνικη 

κουζίνα σε τιμf:ς 
άσυναyώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

τ e ι . ( 212) 254-0960 

HATZIS FURS inc . 
364 SEVENTH AVE. 736 3273 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

For Reservations 
CALL 

(201) 636-2700 
BANQUET MANAGER 

U.S. ROUTES I & 9 
WOODBRIDGE, N.J. 07095 
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ΝΕΟ Πρόεδρο άπέιcτησε μετά τίς τελευ
ταίες έκλογές ή Χιακή 'Ομοσπονδία Νέας 
'Υόρκης. Πρόκειται γιά τόν κ. Παντελή 
Σγουρό, εναν ίδιαίτερα dγαπητό καί έκτι
μώμενο Χιώτη, πού ήταν καί ί::νας dπό τούς 
πρωτεργάτες στήν 'ίδρυση τής 'Ομοσπον

δίας αύτή ς πού προσφέρει έξαιρετικές ύπη
ρεσίες οχι μόνο στό μυροβόλο άκριτικό 
νησί , άλλά καί σ ' δλες τίς έθνικές ύποθέ
σεις. 'Ο κ. Σγουρός διαδέχεται ε να ι'iλλο 
έκλεκτό τέκνο τής Χίου, τόν κ. Γιώργο Π. 
Λιβανό, ό όποίος ε{ναι ό δεύτερος πού 
ήγήθη τής 'Ομοσπονδίας μετά τόν κ. Νίκο 
Ψαρρό, τό 1974. Ό κ. Λιβανός ύ πεσχέθη 
δτι θά ε{ναι πάντοτε στήν διάθεση της 
'Ομοσπονδίας καί θά συμπαρασταθή στό 
ί:ργο τοϋ κ. Σγουροϋ καί τοϋ νέου Συμβου
λίου, στό όποίο μετέχουν ώς έκτελεστικός 
άντιπρόεδρος ό κ. Γ. Άλμυρούδης, Α· 
άντιπρόεδρος ό κ. Γιάννης Μιχαλιός, Β · 
άντιπρόεδρος ή κ . Κλειώ Κορδa, γεν. γραμ
ματεύς ό κ. ' Αλέκος Ντούλης, έκτελεστικός 
γραμματεύς ό κ . Ν. Παπαγιαννάκης, ταμίας 
ό κ . Γιάννης Λοίζος καί βοηθός ταμίας ό κ. 
Σπύρος Τσακέτας. 

ΓΙ Α τήν έmκή μάχη τής Κρήτης μίλησε σέ 
συγκέντρωση ό γνωστός καί ίδιαίτερα άγαπη
τός στήν ·Ομογένεια γιατρός Γιώργος Κυρια
κόπουλος, συγραφέας του βιβλίου «Ten Days 
to Destiny". ' Η όποία ε γι νε ύπό τήν αίγίδα τής 
Πολιτιστικής 'Επιτροπής του Καθεδρικοίι 

τής . Αγίας Τριάδος Ν. Ύόρκης. 

ΚΟΡΙΊΣΑΚΙ ε{ναι τό δευτερότοκο 
παιδί του 'Αντώνη καί τής Κικής Λουτράκη, 
ίδιοκτητών τοϋ έστιατορίου Γ ΑΛΗΝΗ, στήν 
· Αστόρια. Τό πρώτο τους, δ ·Αλέξανδρος 
ε{ναι 9 έτών. 

ΕΝ Α νέο ταξιδιωτικό γραφείο στήν διείr 
θυνση 23- 10 3 I Street στήν ' Αστόρια του 
δποίοο εγιναν τά Εγκαίνια τόν περασμένο 
μήνα. Πρόκειται γιά τό " 'Ολύμπια» του 
δποίοο ιδιοκτήτης εlναι δ κ. Κώστας Παυλόγι
αννης, ίδιοκτήτης τοϋ κέντρου "'Ελληνική 
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Σπηλιά» καί ή σύζυγός του Ντίνα. 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

Neptune Machine Works 

274 4th Ave 
Brooklyn, Ν.Υ. Ι 1215 

Tel. (718) 852-4100 

Δυό dκόμη στιγμιότυπα άπό τόv περίφημο χορό τών Χρυσανθέμων 
πού όργαvώνουv κάθε χρόνο οί κυρίες τής Φιλοπτώχου τοι} 
ΚαΟεδρικοu. Στήv έπάνω φωτογραιρία dπό άριστεpά, ή κ. Μ. 
Ί?;ώνσον, ή κ. Δάμπαση, ίmεύθυvη τής όργαvωτικής tπιτpοπής. ό κ. 
Φαίδων 'Αλεξάκης, ό Άρχιc:π.ίσκοπος κ. 'Ιdκωβος, ή κ. Φρόσω 
Μπέης, πρόεδρος τής Φιλοπτώχου, ό Μcλόης κ. ΦιλόΟεος, ή κ. 
Μπουμπάρη, ή κ. Kay George, τής δποίας τήν διακόσμηση 
έπήvwr. ό 'Αρχιεπίσκοπος. ό 'Επίσκοπος 'Ασπόvδου κ. ·Η σα/ας 
καΙ ή κ. Άvτ. Λάτση, πρώην πρόεδρος τής Φιί.οπτώχου. Στήν 
κάτω φωτογραφία, στό κέντρο, ό οίκονομικός έπιΟεωρητής τοiί 
Δήμου Νέοι; Ύόρκης καί ή κ. Goldin, ό κ. Πήτερ Κωστάλας. οί 
άι5r.ί.φοί ΒοΙJΎιουκλή καί ό κ. Ν. Σκαρβf.λης μέ τίς συζύγους τους. 

(Athens Jnternational - D. Kessoglides) 

ΗΑΡΡΥ HOLIDA YS 

NICK AGAlliiS 

Olympia Trails 
Tel. (20 1) 589-1199 (212) 964-6233 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Πρόσωπα 
ΜΕΓ ΑΛΗ αϊσθηση προεκάλεσε ή 
πληροφορία δτι δ καλός συνάδελφος 
Πήτερ Μαρούδας παρητήθη άπό τήν θέση 
τοϋ διοικητικοί) βοηθοϋ του γερουσιαστού 
Πώλ Σαρμπάνη γιά τόν όποίο έργάσθηκε 
έπί 16 χρόνια σάν aριστος συνεργάτης καί 
σύμβουλος, φίλος παιδικός καί κουμπάρος 
άγαπητός. Όχι, οϋτε τσακώθηκαν, ούτε 
δ ιεφώνησαν καί έξακολουθοuν νά μένουν 
<'i ριστοι φίλοι, μάς βεβαίωσε δ κ. Μαρού
δας, προσθέσας οτι θά συμπαραστέ κεται 
πάντοτε στόν πανίσχυρο τώρα πολιτικώς κ. 
Σαρμπάνη, τόν όποίο κανείς μέχρι στιγμής 
δέν τόλμησε νά δηλώση ύποψηφιότητα γιά 
νά τόν άντιμετωπίση στίς έκλογές τοϋ 
Νοεμβρίου... Ό έργατικώτατος Πήτερ 
κουράστηκε νά πηγαινοέρχεται στήν Ούά
σιγκτων καί ύπηρετεί, f\δη, ώς πολιτικός 
σύμβουλος τοϋ νέου δημάρχου της Βαλτι
μόρης κ. Kurt Schmoke, παλαιοϋ φίλου καί 
συμμαθητου, πράγμα πού θά του έπιτρέψη 
νά βλέπη περισσότερο τήν σύζυγό του 
Εiρήνη καί τούς γιούς του Νίκο καί Κυρι
άκο. Καί, βεβαίως, θά συνεχίση τό ένδιαφέ
ρον του γιά τά όμογενειακά καί τίς σχέσεις 
'Ελλάδος - ΗΠΑ, τίς όποίες άπό τόσο 
κοντά παρακολούθησε γιά τόσα χρόνια, μέ 
άγάπη πάντοτε πρός τήν πρώτη πατρίδα ... 

ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ της πατρίδας 
του ε{ χε μιά άκόμη εύκαιρία νά ύπενθυμίση 
ό δραστήριος πρέσβυς τής Κύπρου στήν 
Ούάσιγκτων κ. 'Ανδρέας 'Ιακωβίδης στή ν 
φι λόξενη πάντοτε κατοικία τους, άπό τήν 
όποία περνουν οί πιό γνωστές προσωπικό
τητες της πολιτικης καί τής κοινωνίας τής 
πρωτευούσης. ' Η εύκαι ρία έδόθη μέ ενα 
πρόσφατο δείπνο πού τό ζευγος · Ιακωβίδη 
itδωσε πρός τιμήν τοu Προέδρου τής Βου
λής κ. Jim Wright, σέ στενό κύκλο προσκε
κλημένων πού περιέλαβε τόν Πρόεδρο τής 
'Επιτροπής ' Εξωτερικών Σχέσεων τής 
Βουλής κ. Dante Fascell, τήν βουλευτίνα 
Lindy Boggs, τόν βουλευτή Ed Feighan, τόν 
ύφυπουργό καί τήν κ . Ed Derwinski, καί 
τήν βοηθό ύπουργό ·Εξωτερικών Rose 
Ridgeway. · Εξ ι'iλλου, ό Κύπριος πρέσβυς 
μίλησε σέ συγκέντρωση τfjς ·Εταιρίας γιά 

τήν διατή ρηση τής' Ελληνικfjς Κληρονο
μιάς στό Πανεπιστήμιο τής Πενσυλβάνια , 
στήν Φιλαδέλφεια, στό όποίο παρέστη καί 
ό πρέσβυς τής • Ελλάδος κ . Γ. Παπούλιας. 

Specislizing in Greek Cstering 
for home and business psrties. 

Tel. (212) 688-8828 

ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΣ, 1988 

, 
ι 

Η ΝΥΦΗ γεννήθηκε, μεγάλωσε καί σπούδασε στήν Νέα 'Υόρκη. ' Ο γαμπρός γέννημα 
καί θρέμμμα τfjς · Αθήνας, εκανε τίς σπουδές του στό Columbia. Τό νεαρό, ώραίο ζευγάρι 
γνωρίστηκε στό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται γιά τήν 'Ήβη Μοσχαχλαίδη κόρη τής γνωστοτάτης 
οίκογενείας τής παροικίας μας, καί τοϋ ·Αλεξάνδρου Γεωρyιάδη γιου του δικηγόρου καί 
έγγονου τής πασίγνωστης στήν ·Αθήνα Μαρουλίνας, φημισμένης σχεδιάστριας κοσμημάτων. 
Ό γάμος εγινε στό έκιcλησάιcι τfjς 'Αγίας Μαρίνας, στήν Έκάλη. 'Επακολούθησε δεξίωση μέ 
τριακοσίους καλεσμένους στό άριστοκρατικώτερο ξενοδοχείο τής · Αθήνας, τήv Μεγάλη 
Βρετανία, πού διήρκεσε μέχρι των πρωϊvrον ώρώv. 

Δ Υ Ο άπό τούς πιό άφοσιωμένους 
καί άγαπητούς στήν 'Ομογένεια τής 
Νέας 'Υόρκης ύπάλληλοι τής 
·Ολυμπιακής · Αεροπορίας άπελύ
θησαν, τόν περασμένο μήνα, στά 
ξαφνικά, μαζί μέ ι 7 ιiλλους γραφείων 
τής tταιρίας σέ liλλες πόλεις, σέ μιά 
νέα προσπάθεια οικονομιών. Πρό
κειται γιά τόν ύπεύθυνο στίς κρατή
σεις θέσεων κ. Γιώρyο Βαρνάβα καί 
τήν iJπεύθυνο του διαφημιστικοί) 
γραφείου Μαρία Μισάλεκ. 

ΓΙΟΡΤΑΣΘΗΚΑΝ επισήμως 
στήν ·Αθήνα οί άρραβrονες τfjς κόρης τοu 

δημοφιλεστάτου πρώην προξενικού ζεύγους 
στήν πόλη μας Νίιrου ιcαί Ν(vας Καπελλάρη, 
"Άνν-Μαρί μέ τόν έπίσης γνωστότατο νέο 
Πέτρο 'Εμπειρίκο, γιό του Γεωρyίω 'Εμπει
ρίιrου καί της Ντόντας Βορρίδη. Τό τρισχαρι
τωμέvο ζευγάρι θά έmστρέψει στήν Νέα 
• Υόρκη προκειμένου vά πάρουν τήν άνοιξη 
τά RH.D τους άπό τό Columbia University. · Ο 
γάμος θά γίνει μόλις ο! γονείς τής w Ανν-Μαρί 

πάρουν τήν άδεια τους άπό τήν καινούργια 
τους θέση, τήν Αiθιοπία, δπουό Νίκος Καπελ
λάρης τοποθετήθηκε ώς Πρέσβυς. 
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Ο ΔΙΕΚΔΙΚΩΝ τό aξίωμα του ϋποψηφίοο προέδρου του 
Δημοκρατικού κόμματος κ. Μιχ. Δουκάκης ήταν δ κύριος δμιλητής 
στήν έφετεινή χοροεσπερίδα τής όpyα\.ώσεως U nited HeUeruc Ameή
can Congress πού δόθηκε στό ξενοδοχείο Hilton του Σικάγου. Στήν 
φωτογραφία, δ καταχειροκροτηθείς ύποψήφιος προσερχόμενος 
στήν ώραιοτάτη έκδήλωση μέ τόν ' Αρχιεπίσκοπο ' Αμερικης κ. 
·Ιάκωβο καί τόν πρόεδρο της UHAC κ. Andrew Athens. Στήν μεσαία 

φωτογραφία δ κ. Δουκάκης, μέ τόν κ. Thomas Athens. Δεξιά, ό κ. 
Andrew Athens δίνει στόν κ. Δουκάκη άναμνηστική πλάκα τής 
UHAC. Πάνω άπό 1.000 aτομα κατέκλυσαν τήν τεράστια αίθουσα 
τοίι ξενοδοχείοο. Μεταξύ τών προσελθέντων πολιτικών καί aλλων 
προσκεκλημένων ήταν καί ό άποβιώσας στό μεταξύ δήμαρχος τής 
πόλεως Washington . 

ΕΩΡΤΑΣΘΗΚΑΝ στίς 13 Δεκεμβρίου , μέ μεγάλο δείπνο στό ξενοδοχείο Shera
ton του LaGuardia, τά 25 χρόνια του Μητροπολίτου τών Παλαιοημερολογιτών Άστο
ρίας κ. Πέτρου Άστυφίδη. ·Εκατοντάδες μέλη του Καθεδρικού ναού τής ·Αγίας 
Μαρκέλλας παρεκάθησαν στό δείπνο καί εuχήθηκαν «πολλά τά έτη Δέσποτα » στόν σεμνό 
ίεράρχη, δ όποίος αθόρυβα δημιουργεί καί εκτελεί τά καθήκοντά του, ιiπολαμβάνων της 
γενικfjς aγάπης καί έκτιμήσεως. 

ΣΕ ΠΛΗΡΗ διαγνωστική κλινική 
έπεξέτεινε τό ίατρείο του στήν 'Αστάρια δ 
διακεκριμένος ίατρός ·Αναστάσιος Σ. Κασ

σαπίδης. · Η κλινική διαθέτει τά πλέον σύγ
χρονα διαγνωστικά μηχανήματα, δπως τήν 
άξωνική Τομογραφία τής General Electric, 
τήν μαμμογραφία τής General Electric πού 
ε{ ναι τό μοναδικό καί βασικό μέσο γιά τήν 
εγκαιρη διάγνωση καρκίνου του στήθους. 
'Επί πλέον ή Κλινική έχει προμηθευθεί τό 
ύπερηχογράφημα γιά διαγνωστικούς σκο
πούς σέ παθήσεις τής καρδιάς καί τής 
χοληδόχου κύστεως, τοϋ ijπατος, τοu παγ
κρέατος, τών νεφρών, τής μήτρας, τών 
ώοθηκών. 

το ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μορφωτικό 
Κέντρο της ' Αρχιεmσκοιτής στήν 'Αστάρια 
κάνει πολύ ενδιαφέρουσες πολιτιστικές 
έκδηλώσεις . Τόν Δεκέμβριο δ θεατρικοξ 
όμιλος «CYPRECO» παρουσίασε τήν 

κωμωδία τού Γάλλου συγγραφέα Georges 
Feydeau μεταφρασμένη 'Ελληνικά aπό τήν 
Λουκία Μαρουλλέτη, ή όποία καί ελαβε μέρος 
στήν παράσταση. ' Η σκηνοθεσία ήταν τοu 
θαυμασίου σκηνοθέτη καί ήθοποιοu 
'Αλεξάνδρου Μυλωνά, δ όποίος συχνά 
έμφανίζεται στήν ' Αμερικανική σκηνή . 
VΕλαβαν έπίση ς μέρος ή Κατερίνα 
Διδασκάλου, σύζυγος τοu προξένου Γιώργου 
Βέη, ή Βέρα Λέκα, γνωστή παλαιά ήθοποιός 

στήν παροικία μας, ή Δέπη Διαμαντοπούλου 
καί ό Γεώρ-yιος Κιουρτσiδης. 'Όλοι ο{ 
ήθοποιοί ήσαν τέλειοι καί ή παράστασις 
aπολύτως aρτια. Εlναι μόνο λυπηρόν πού ό 
'Ελληνισμός τής πόλεώς μας δέν 
ένδιαφέρεται πολύ γιά θέατρο... 'Επίσης στό 
'ίδιο Μορφωτικό Κέντρο δόθηκε διάλεξη άπό 
τήν Δικαστίνα κ. Γιόρκα Λινάκη μέ θέμα«· Η 
έπίδρασις τών ' Ελληνικών ιδεωδών τής 
έλευθερίας καί δημοκρατίας έπί του 
άμερικανικοu Συντάγματος». 'Η διάλεξις 

ήταν θαυμάσια. 

Γράψετε fνα φίλο σας 

συνδρομητή 

στήν ΝΕΑ ΥΟΚΗ 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

σ · δλους τούς φίλους μας 
Verrazano 

C arpets, Inc. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΝΤΟΥ 
SELL/NG- CLEAN/NG- REPΛ/R/NG 

Free Estimates 

ΟΙκογένεια 
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Στιγμιότυπα dπό τήν τιμητική έκδήλωση γιά τόν γιατρό κ. Καλεμκέρη: 
Σrήν πρώτη φωτογpαιpία, ό τιμηθείς μέ τήν dvαμvηστική πλάκα πού τοϋ 
έπεδόθη, δεχόμενος τά συyχαpηrήρια τοϋ κ. Π,αiημσον . Στήv δεύrερη 
φωτογpαιpία, ό Πρόεδρος τοϋ Παγκυπρίου κ. Φίλιππος Κρίστοφερ, καί ό 

'Αντιπρόεδρος κ. Α. Καpακώστας συyχαipει τόν τιμηθέντα. Στήv τρίτη 
φωτογpαιplα, ό ζωγράφος κ. Σπήλ1ος, dριστερά ό καί ό κ. Κάρpας 
tπιδακvι5οvτας τήν dκόνα, πρωτότυπο της φιλοτεχvηθεiσης γιά τόν ναό 

ΠΑΝΩ άπό 400 ατομα ελαβαν μέρος σέ 
δείπνο πρός τιμή του γνωστοϋ γιατρου καί 
δμοyενειακοϋ παράγοντα τοϋ Νιού Τζέρσεϊ 
Κυριάκου Καλεμκέρη στό κέντρο «Φιέστα» 
στό Γούντριτς τi'jς γειτονικής πολιτείας. Τό 
τιμητικό δείπνο δρyάνωσε έmτροπή φίλων 
τοϋ γιατρου, σέ ενδειξη άναyνωρίσεως του 
πολυετοϋς έmστημονικοϋ ά\ΑJρωmστικοϋ καί 
πατριωτικοϋ του Epyoυ. 
Τόν ·Αρχιεπίσκοπο 'Αμερικής κ. ' Ιάκωβο 

GREEK VIOEOS 
RECORDS - CASSEΠES 

GREEK COMPACT 0/SCS 
GIFJS- SrEFANA 

VΑΡΠSΠΚΑ - MPOMONIERES 

Άthenian 
Gift Shop 

WHOLESALE • RETAIL 
LOW LOW PRICES 

323 WEST 42nd STREET 
NEW YORK. Ν. Υ. 10036 

Tel. (212) 247-6244 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1988 

τοϋ 'Αγ. Νικολάου τοϋ Ού&'κοφ. 

άντιπροσώπευσε δ Μητροπολίτης Σίλας τοϋ 
Ν ιού Τζέρσεϊ , ό δ ποίος καί ήταν ενας άπό 
τ ούς όμι λητές πο ύ έξήραν τήν 
προσωmκότητα, τό Epyo καί τήνσυμβολή τοϋ 
τιμηθέντος στήν προώθηση των έθνικών 
θεμάτων τής Κύπρου καί τής · Ελλάδος. 

Είσηγητής τής βραδιίiς ήταν δ κ. Κώστας 
Καρράς, δ όποία; άνεφέρθη ίδιαίτερα στήν 
συμβολή του κ. Καλεμκέρη στήν άνέγερση 
του ναώ τοϋ 'Αγίου Νικολάου στό Ουάϊκοφ 
τοϋ Ν. Τζέρσεϊ. w Αλλοι δμιλητές ήταν δ κ. 
Τζώρτζ τζέιμσον, ή ίατρός κ. Είρήνη Κ. 
Μεντάκη, δ είκονοyράφος Τζών Σπήλιος, δ κ. 
Γ. Κοϋτρος, δ ύπαρχηγός τής πλειοψηφίας 
στήν Πολιτειακή Βουλή, καί ό πρόεδρος τοϋ 
Παγκυπρίου κ. Φίλιππος Κρίστοφερ. 
·Ο κ. Μποτσίνι διάβασε τό κείμενο 

ψηφίσματος τής βουλijς γιά τόν τιμηθέντα, 
ένώ δ κ. Κρίστοφερ ύπενθύμισε τήν 
κινητοποίηση πού ό γιατρός ίiρχισε μέ τήν 
συνεργασία ι'iλλων δμογενών, μετά τήν 
είσβολή των Τούρκων στήν Κύπρο τό 1974. 
Καί τοu έπέδωσε τιμητική πλάκα του 
Παyκυπρίου σέ άναyνώριση των πολυετών 
aγώνων του ύπέρ τοϋ μαρτυρικοϋ νησιοϋ . • ο 
κ. Καλεμκέρης εlναι άπό τούς ίδρυτές καί 

πρόεδρος του 'Ηνωμένου 'Ελληνοαμε 
ρικανικοϋ Κογκρέσου τοϋ Ν. Τζέρσεϊ. 

Γιά τόν γιατρό μίλησαν μέ ίδιαίτερα θερμά 
λόγια μιά πρώην άσθενής του, ή κ. Μάρτζορυ 
Χαρτμέyερ καί ή Γκαίηλ Γκινάντ, έmκεφα
λής τών νοσοκόμων στό νοσοκομείο Πάσκακ 
Βάλλεϋ. Ίδιαίτερη έντύπωση προκάλεσε ή 
δμιλία τοϋ γιατρου Τζώρτζ Ούίλλις, πρόεδρος 
τής Ιατρικής tταιρίας τοϋ Μπέρκyεν Κάουντυ, 
δ όποία; έπέδωσε στόνκ. Καλεμκέρη άναμνη
στική πλάκα. 'Ανάλογη πλάκα τοϋ έπέδωσε 
καί ή πρόεδρος των Νοσοκόμων της 
περιοχijς. 

Γενικά, ολοι οί όμιλητές, τόνισαν τήν άφο-

σίωση τοϋ τιμηθέντος στά a\ΑJρωmστικά καί 
έθνικά ίδεώδη καί έξήραν πjνσυμμετοχή του 
σέ δεκάδες έmστημονικές καί άλλες όΡ'(ανώ
σεις. Έκτός των aλλων, δ κ. Καλεμκέρης 
ε{ναι πρόεδρος της HANAC τοϋ Ν. Τζέρσεϊ 
καί άξιωματοίιχος τοϋ Τάγματος τοϋ • Αγίου 
·Ανδρέου. Τελευταία τιμήθηκε καί άπό τόν 
ίατρικό Σύλλογο τής περιοχής τοϋ Μπέργκεν. 

'Η έκδήλωση Ο.ρχισε μέ άλησμόνητο καλ
λιτεχνικό πρόγραμμα μέ πέντε καλλιτέχνες, 
μεταξύ τών όποιων ή δραματική σοπράνο 
· Aθηvii Λαμπροπούλου, καί ή κοντράλτο 
Γεωργία Μεργεμη. 
Τήν όρyανωτική έmτροπή άπετέλεσαν οί 

κ.κ. Γιώργος Κοϋτρος, ΕϋρηςΚόντος,Σπϋρος 
Λιβάνης, Τζώρτζ Τζαίημσον, Κ. Καρράς, 
Πωλίν Χόλλινσyορθ, καί ' Αλεξ. Σεντικάρ. 

Βαθύτατα ίκανοποιημένος, ό τιμηθείς εύχα
ρίστησε τούς πολυπληθείς φίλους του τονίσας 
δτι στήν ζωή του άκολούθησε πάντοτε τίς 
νουθεσίες τής μητέρας του, στήν όποία όφεί
λει τά πάντα. 

HOMERIC 
REALTY, Inc. 

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

Tel. 718/204-7400 

MANAGEMENT • INVESTMENTS 
MORTGAGES 

EMA.NUEL MORA.IΠS 
Licensed Real Estate Broker 
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Πρόσωπα 
ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ, τόν τελευ
ταίο καιρό ενα κομψό βιβλίο, καλλι
τεχνικά τυπωμένο σέ χαρτί πολυτελείας 
καί μέ πολύχρωμες φωτογραφίες, μέ τίτλο 
«' Ιχνογράφημα μιίiς φωτεινής Σκιίiς» ''· 
Πρόκειται γιά μιά δίγλωσση ~κδοση έξάι
ρετική , δχι τόσο διότι συγγραφέας εlναι 
δ 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμερικής κ. ' Ιάκωβος 
δσο διότι aποτελεί τήν εκφραση τών !ερών 
συγκινήσεων ένός άνδρός, πού ϋστερα άπό 
28 χρόνια ξαναβλέπει άγαπητά πρόσωπα 
καί πράγματα καί προσεύχεται στούς 
τάφους τών γονέων του. 'Ο 'Αρχι
επίσκοπος έπί πολλά χρόνια tζησε μέ τό 
όνειρο καί τή νοσταλγία νά γυρίσει στήν 
Πόλη, νά έπισκευθεί τό Κέντρο τής 'Ορθο
δοξίας, νά ύποβάλλει προσωπικά τά σέβη 
του στόν Οίκουμενικό Πατριάρχη, νά άνα
πνεύσει τόν άέρα τής μυροβόλου Χάλκης, 
νά πατήσει τά iερά χώματα τής γενειτείρας 
του " J μβρου, νά άγκαλιάσει τούς παιδικούς 
φίλους του, νά περπατήσει στά δρομάκια 
του χωριου του, νά δρασκελίσει τό 
κατώφλι του πατρικοί> του σπιτωυ, μέ τή 
βεβαιότητα δτι δέν θά ήσαν πιά έκεί αύτοί 
ποί> μάταια τόν έπερίμεναν τόσα χρόνια. 

τό όνειρο αύτό. εΎινε πραγματικότητα 
πρίν δύο χρόνια . 'Αλλά τί πραγμα
τικότητα! Γεμάτη καρδ ιοχτύπια καί 

Δ Υ Ο διακεκριμένα στελέχη τής Νέας Δημοκρατίας, οί πρώην ύπουρyοί κ. κ. 'Αθανάcnος 
Τσαλδάρης και Γιάννης Παλαιοιφασάς ήρθαν στήν Νέα 'Υόρκη τόν περασμένο μήνα μαζί μέ 
τόν πρόεδρο τής Νεολαίας τοϋ Κόμματος κ. Γιώpyο Βουλyαράκη. Μίλησαν στήν kτήσια 
χοροεσπερίδα τών φίλων τής Νέας Δημοκρατίας στήν Νέα . Υόρκη καί εδωσαν συνέντευξη 
πρός τά όμογενειακά μέσα ένημέρωσεως. Σ τήν οικονομική κατάσταση τής ' Ελλάδος άνεφέρθη 
Ιδιαίτερα ό κ. Παλαιοκρασίiς ένώ δ κ. Τσαλδάρης συνέστησε νά με[ \Ουν ο! δμογενείς <<άιcομμά
τιστοι» καί μονιασμένοι στά έθνικά μας θέματα. Τούς ~mσκέπτες παρουσίασε ό πρόεδρος τής 
· Em τροπής Ν. Δημοκρατίας στήν Νέα ' Υόρκη κ. Βασίλειος ΣταθdΊως. 

δάκρυα. ' Ο 'Αρχιεπίσκοπος εζησε εντονα 
τίς συγκινήσεις έκείνες_ καί τώρα μέ τό 

βιβλίο του τίς μεταδίδει στούς άναγνώστες. 
'Αποσπάσματα άπό τό βιβλίο δημο
σιεύονται στίς άγγλικές μας σελίδες. 

ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ της επισκο
πικής tδρας τοϋ Ντένβερ διωρίσθη άπό τόν 
'Αρχιεπίσκοπο κ. 'Ιάκωβο δ 'Επίσκοπος 
Ζήλων κ. Κάλλιστος καί aνέλαβε τά καΟή
κοντά του τήν Ι η Δεκεμβρίου. Μέχρι τώρα, 
ό σr.μνός καί ίδιαίτερα έκτιμώμεvος άπό 
δλους ίεράρχης ήταν βοηθός του 'Αρχιε
πισκόπου στήν διοίκηση περιοχών του 
Κουήνς καί τοi> Λόνγκ " Αϊλαντ. 

Ή νέα διεύθυνση τής 
«ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» 

42 1 7th Avenue 
New York, Ν. Υ. 10001 

Tel. (212) 967-5017 

ΕΝΑΣ Ιδιαίτερα εκτιμώμενος Ahepan, δ κ. 
· Αριστείδης Σταυράκης ~τιμ ήθη άπό τό τμήμα 
"· Ερμής» τής όρyανώσεως μέ μιά εΙδική 
δρκομωσία 25 νέων μελών στήν όποία έδόθη 
ή όνομασία «Τάξις 'Αριστείδη Σταυράκη ... 
Ή δρκομωσία ~γινε σέ είδική τελετή , στό 

Astoria Manor, παρουσία τοϋ ύπάτου 
προέδρου τής όρyανώσεως κ. Νικ. Στράϊκ καί 
άλλων άξιωματούχων. Στή φωτογραφία, άπό 
άριστερά ό κ. Στράϊκ, δ κ. Σταυράκης καί δ 
πρόεδρος του «'Ερμη .. κ. Ρίτσαρντ Μόνιχαν. 

ΕΥΙΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Μ anolίs Κ aptanίs 

Seasons 
greefill!Js 

SALES REPRESENTAτiVE 

METROPOLΠAN LIFE 

6027 Broadway, Bronx, Ν. Υ. 10471 
Tel. (212) 548-1364 
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Stamatios Ρ. Lykos1 ΑΙΑ, ASLA 

Architects 
Landscape Architects 

41 East 11 Street New York, New York 10003 
212 /254-1055 

GEORGE KARAKELIDES, MD. 
ΕΙΔΙΚΟΣ AKτJNOΛOΓOΣ-RADIOLOGIST 

30- I 7 35th Street, Astoria 

· Ακτινογραφίες (X-Rays) καί ·Ακτινοσκοπήσεις 

κάθε ε'ίδους καθώς καί μαστογραφίες (MAMMO
GRAMS) καί ύπέρηχοι (SONOGRAMS) μέ τά πλέον 
σύγχρονα μηχανήματα (STATE OF ΤΗΕ ΑRτ). 
Δέχεται μέ ραντεβοϋ καθ'ημερινά άπό 8 π.μ. - 8 μ.μ. 

(7 18) 626-0976 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΚΤΕΣ 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



TQ «ΚΕΦΛΛΛ/0 ΛΛΚΕΤΛΣ» δέv 
έκλεισε, γράφει ή «Καθημερινή» γιά τόv 
·Αλκέτα Παναγούλια, ό όποϊος έπέ
στρεψε στήν Ούάσιγκτωv μετά τήν 

άποχώρησή του dπό τήν θέση τofJ προ
πονητού τοϋ Όλυμπιακοϋ, πού συνέ
πεσε μέ τήν dγορά τfjς θρυλικής όμάδος 
άπό τόv Έλληνοαμερικανό έπιχειρημα
τία τραπεζίτη καί έκδότη κ. Γιώργο 
Κοσκωτά. Μιλήσαμε τελευταίως στόν 
'Αλκέτα, ό όποίος f,εκούραστος καί 
dνανεωμένος καf μέ ύψηλό ήθικό, 

κοντά στήν οΙκογένειά του, tτοιμάζεται 
γιά νέες έπιχειρηματικές πρωτοβου
λίες, άρνούμενος νά σχοΑιάση τίς αύθαί
ρετες «εΙδήσεις» άθλητικογράφων τώv 
'Αθηνών. Σ' αύτές dναφέρεται καί ή 
«Καθημερινή» σέ σημείωμά της έπιση
μαίνοντας τό «Κεφάλαιο 'Αλκέτα»: 

«u0τι στόν κόσμο τοϋ ποδοσφαίρου εχει 
χαθεί τό μέτρο, άποδείχθηκε περίτρανα μέ τήν 
περίπτωση Παναγούλια. Τόν ύποδέχθηκαν 
σάν «Μεσσία», του άφιέρωσαν πρωτοσέλιδες 
φωτογραφίες, πού εκαναν ύποδοχή στά, 
συμβόλου, θαυματοποιού , κατέκλυσαν 
έφημερίδες καί περιοδικά οί δηλώσεις τους, οί 
συνεντεύξεις γιά τό «Ciστρο» του, τό άήπητο. 
Καί δέν βρέθηκε κανείς νά γράψει γιά τή 
«μοναξιά του πάγκου», τόν φόρτο τών 
εύθυνών καί τήν έπίδραση πού ε{χε στήν 

άπόδοση τοϋ προπονητή μέ τά δύο 
πανεmστημιακά διπλώματα άπό τή μιά ή 
Εξαλλη « • Αλκετολατρία» καί άπό τήν Ciλλη ή 
δική του άνθρώmνη Ιστορία. Τό δτι άφησε τή 
δουλειά του στήν ·Αμερική, δπου εκανε 
διαλέξεις καί προπονήσεις σέ πανεπιστη
μιακές όμάδες. Τό δτι aφησε, κυρίως τήν 
οiκογένειά του στήν Ούάσιγκτον μέ τή 
γυναίκα του Βάνα νά εχει, μόνη τήν εί>θύνη 
τών παιδιών στήν ήλικία τής έφηβείας. 'Όλα 
αύτά εΙχαν όπωσδήποτε, άρνητική έπίδραση 
έπάνω του. Καί οί πέννες ξεχνούν, ξαφνικά 
τόν λόγο γιά τόν όποίο εlχε κληθεί δ 
·Αλκέτας - τήν κακή κατάσταση τοϋ 

· Ολυμmακοϋ - τόν όποίο, μέ άλυσίδα άπό 
νίκες, εφερε θριαμβευτικά πρωταθλητή μέ 

ΠΕΡΙ τούς 100 όμογενείς τήςΦιλαδελφείας καί περιχώρων υποδέχθηκαν τόν Διοικητή 
τής ΕΚΤΕ κ. Γιώργο ·Ανωμερίτη, τόν 'Υποδιοικητή κ. Κ.Α. Τζαβέλα καί τόν κ. Στέλιο 
Ψαρρό, Διευθυντή τοϋ Δικτύου Βορείου 'Αμερικής, σέ μία φιλική- ένημερωτική συνάν
τηση πού πραγματοποιήθηκε τόν περασμένο στό Upper Darby τής Πενσυλβάνια. 'Από 
άριστερά ό κ. Ψαρρός, δ κ . 'Ανωμερίτης , δ κ . Τζαβέλας, δ κ. Μι χ. Παπαϊωάννου, Ph.D., 
Διευθυντής τής 'Υπηρεσίας Ξένου Συναλλάγματος τfjς W.E.F.A., δ κ. Ν. Κολοβός, 
δικηγόρος-έπιχειρηματίας, ό κ. Παuλος Κοτρότσιος, ύπεύθυνος έργασιών Ε.Κ.Τ.Ε. 

Φιλαδελφείας καί ό κ. Σάμ Γκολφινόπουλος, έπιχειρηματίας άπό τό New Jersey. 

ρεκόρ βαθμολογικό, πέρυσι. Τώρα μέ τήν'ίδια 
ελλειψη μέτρου, γράφονται πράγματα λυπηρά 
καί άμφισβητείται δτι ή παραίτηση του εγινε 
γιά λόγους ύγείας. Τά ... ••Εφιryε νύχτα», <<πήρε 
πόδι» εΙναι έκφράσεις πού δέν ταιριάζουν 
στόν Μακεδόνα 'Αλκέτα πού εχει προσφέρει 
τόσα πολλά στόν « 'Ολυμmακό» καί στό 
έλληνικό ποδόσφαιρο, ώς προπονητής τής 
'Εθνικής. Καί - aς τό γράψει αuτό μία στήλη 
πού δέν εΙναι dθλητική, dλλά ξέρει άπό 
άνθρώmνες καταστάσεις - τό «κεφάλαιον 
·Αλκέτας» γιά τό έλληνικό ποδόσφαιρο δέν 

εκλεισε δσον καί αν ό 1διος τώρα 
aπογοητευμένος ψυχικά κουρασμένος καί 
παροδικά, εστω, προβλήματα ύγείας δέν τό 
παραδέχεται ... » 

'Ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 
421 7th AVENUE 

NEW YORK, Ν.Υ. 10001 
Tel. (212) 967-5017 

'Ένας πολύ γνι:οοτός όμογενής έπιχειρηματίας δ 
κ. Παϋλος Ν. Σέκας. ό όποία; παρουσιάζει μιά 
νέα σειρά δημιουργιών στήν μόνιμη έκθεση 
γουναρικών του στό Μανχάταν. Μέ τήν 35ετfj 
πείρα του καθιέρωσε μιά ποιότητα tργασίας πού 
κατέστησε τά γουναρικά του γvι:οοτά σέ 

παναμερικανικό tπίπεδο. 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡ1ΈΣ ΣΊΉΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

HARRY NAFPLIOTIS, ΡΗ.Τ., Μ.Λ. 
Χρόνια πολλά σέ δλους 

NEW JERSEY HELLENIC 
ΗΕΑLτΗ Dίrector 

PHYSICAL THERAPY CENTER 
OF TEANECK 

Α COMPLETE THERAPEUτJC SERVICE 
FOR FITNESS AND REHABILITAτJON 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

1377 PALISADE Α VENUE 
TEANECK, N.J. 07666 

TEL. (201) 837-0337 

PROFESSIONALS ASSO
CIATION, INC. 

1377 PALISADE Α VENUE 
ΊΈΑΝΕCΚ, N.J. 07666 

(201) 837-9861 
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Πρόσωπα 

Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ συνεργάτης 
μας στρατηγός Περικλής Παπαθανα
σίου καί ή σύζυγός του Κατερίνα έπι
σκέφθηκαν τόν περασμένο μήνα τήν 
·Ελλάδα καί. άζιαγάπητοι πάντοτε, 
ε[ χ αν τήν εύκαιpία νά ξαναδοϋν πολλούς 
καί άγαπημένους φίλους στήν Άθήνα. 
Πολλtς έφημερίδες άσχολήθηκαv μέ 
τήν tπίσκεψή τους καί φίλοι τους Μω
σαν δεζιώσεις πρός τιμή τους. 'Από τό 
••σημειωματάριο» τής «Καθημερινής» 
άντιγράφομε: 

,.'Ώσπου νά τούς καλωσορίσουν, 
νά τούς ύποδεχθουν καί νά άντλή
σουν τή ζεστασιά του χαρακτήρα 
τους, νά πού οι πολλοί, καί πιστοί, 
φίλοι του ζεύγους Παπαθανασίου, 
τούς άποχαιρετουν, μιά καί ή Ούά
σιγκτον, καί τό σπίτι τούς περιμένει 
γιά τίς γιορτές πολύ μακριά άπό τήν 
'Αθήνα . <<Θά ξανάρθουμε γρήγορα, 
γιατί έδώ ε{ναι τό σπίτι μας». Πρός 
τιμήν τοϋ Περικλfj καί τής Κατερί
νας του ί:δωσαν, τό βράδυ τής Πέμ
πτης, φιλικό δείπνο μέ έπώνυμους 
καλεσμένους, ό 'Ηλίας καί ή Νίκη 
Σάρρα, μαζί μέ τά παιδιά τους, τόν 
Γιάννη καί τήν Εύγενία Σάρρα, τήν 
Καίτη καί τήν ' Αρετή ... Ύψηλή 
παρουσία, σέ κυριολεξία,- ό πρόε
δρος τής Νέας Δημοκρατίας κ. 
Κώστας Μητσοτάκης, πού ήλθε 
μόνος, γιατί τήν τελευταία στιγμή ή 
κυρία Μαρίκα αtσθάνθηκε μικρή 
ένόχληση, λόγω τής πρόσφατης έπί
πονης , άλλά έπιτυχημένης, έπέμβα
σης στήν σπονδυλική στήλη. Δέν 
ήρθε, έπίσης , λόγω άσθενείας καί ό 
'Ηπειρώτης, δπως ό οίκοδεσπότης, 
έπίτιμος πρόεδρος κ. Ει'ιάγyελος 
'Αβέρωφ. 'Αλλά στό τραπέζι του κ. 
Μητσοτάκη, μαζί μέ τό τιμώμενο 
ζεuγος, κάθησαν ό πρόεδρος • Εφε
τών κ. Κασσίμης, ό πρώην πρόεδρος 
τοϋ 'Αρείου Πάγου κ. Τ ούσης, ό κ. 
· Ανδρέας Ποταμιάνος καί, στό άκρι
βώς διπλανό, μαζί μέ τόν κ. ·Ηλία 
Σάρρα καί τόν συμπέθερο 'Αρι
στείδη Δασκαλόπουλο ήταν ό συνά
δελφος Νίκος Νικολάου πού εlχε 
πολλά νά τούς πεί γιά τίς άπρόσμενες 
έξελίξεις στά οίκονομικά, αύτή τήν 
έβδομάδα. Ήταν, έπίσης, έκεί ό 
· Ιάσων Ρίζος μέ τήν σύζυγό του, ή κ. 
·Ελένη Αθανασιάδη, ή κόρη της 
ΕΙρήνη, έκδότις τής «Βραδυνής», δ 
Γεράσιμος Τάκης καί ή 'Αναστασία 
Σαρακάκη, τό ζεϋγος Παπαχρήστου, 
ο! άνώτατοι τραπεζικοί Καμπέρος 
καί Κυριλλόπουλος, καί άλλοι πολ
λοί, φίλοι τοϋ οΙκοδεσπότη καί τών 
Παπαθανασίου". 

Δύο στιγμιότυπα άπό τοίς γάμους τοϋ ΟΙκονομολόγου "Αρη Μιχαηλίδη μέ τήν τρισχαριτωμένη 
· Ελισσάβετ Σπυράκη. πού Cγιναν στίς 27 Νοεμβρίου στόν ναό του ·Αγίου Παύλου στό Χέμστεντ, Λόvy 
'Άιλαντ. Ή νύφη εlναι κόρη τοϋ κ. καί τής κα Σωκράτη Σπυράκη έvώ ό γαμπρός εlναι γιός τοι) κ. 
ΑUγουστου Μιχαηλίδη. άντmροέδpου τής έτωρίας Χανδρή, πού διακρίνεται στήν δεζιά φωτογραφία. 
μέ τήν σύζυγό του κ. Λούλα Μιχαηλίδη. Τό μυστήριο έτέλεσε ό tπίσκοπος κ. 'Αθηναγόρας, 
βοηθούμJ;vος ιiπό τόν ίερ. προϊστάμενο τής κοινότητας 'Αγ. Νικολάω Φλάmνγκ κ. Γ. Πασmii ό όποία; 
φαivετω στήν φωτογραφία μέ τοιλ; νεόνυμφους. Κουμπάρος ήταν ό άδελφός τοϋ γαμπροϋ. · Εκατοντά
δες φίλοι καί τών δύο οίκογενειών παpακολοιJθησαν τό μυστήριο καί /:ν συνεχεία παρακάθησαν σέ 

δείπνο στό πολυτελέστατο North Hills Country Club τοϋ Λόvy "Αιλαντ. 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

άπο τον καλλιτέχνη φωτογράφο 

ΔΗΜΉΤΡΗ ΚΕΣΟΓΛΙΔΗ 
ASTRO ΡΗΟΤΟ 

35-25 30th Α VENUE, AsτORIA 
TEL. (718) 721- 1550 

FILOS Λ GENCY INC. 
CONTRACTORS, BONDS 

and GENERAL INSURANCE 

GUS Ε. CONSTANTAKOS, CIC 
President 

3255 LA WSON BL VD. 
OCEANSIDE, Ν.Υ. 11572 

Tel. (516) 766-8404 • (718) 528-6688 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

'Ασφάλειες δλων τών είδών 
• Αύτοκινήτων • Ζωής • Καταστημάτων 

• Σπιτιών • Φωτιiiς κ.λ.π. 

Τό Γραφείο της πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ. (718) 274-5100 

ΖΑΡ ΙΤΙ 
ΑυτΟ DRIVING and FLYING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΙτ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Πεπειραμένοιδάσκαλοιδδηyήσεως 
σaς παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 

ΚΑΙΔΑΣΚΑΛΟΙΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 
Τάξεις άρ-χίζουν κάθε μήνα. 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Greek Hour TV Show 
Κάθε Παρασκευή 10-1 Ι μ.μ. 
στόν Σταθμό UHF Channel 44 

'Επίσης στό Ma nhattan Cable (J) 
Κάθε Παρασκευή 11-11 .30 μ .μ. 

Arnerican Cab1e Vision: 
Κάθε Κυριακή 7-1 1 μ.μ. στό Κανάλι 38 

Your Hosts 
ΜΙΚΕΖΑΡΠΙ THALIA MOSHAKOU 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς dγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΑΡΠΙ καί θΑΛΕΙΑ 

ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σiiς κpα

τοϋv συντροφιά tδώ καί πολ
λά χρόνια. 

'Εκπέμπουν τώρα άπό 

Δευτέρα lως Παρασκευή 
4-5 π . μ. ιcαί 8:30-9:00 π.μ. 

WNWK 105,9 FM 

ELLAS TRA VEL 

Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 
άνάγκ:ες τηλεφωνήστε μας 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 
ΚΥΠΡΟΣ- ΤΑΞΙΔΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Κανονικές πτήσεις- Τσάρτερς 
Κρουαζιέρες 

''Ζ'' REALTY 
·Αγοραπωλησίες σπιτιών καί 

έπιχειρήσεων μέσω τοϋ 

ήλεκτρονικοϋ συστήματος 
(Computerized Multiple Listing) 

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



Φ INTERAMERICAN 
Movίng Into Europe and U.S.A. 

INTERAMERICAN has jumped the 
starting gun on many Greek firms seeking 
full integration with the European 
Economic Communίty by 1992 by conclud
ing a joint venture deal with French-owned 
Unίon Des Assurances De Parίs, which last 
year posted a tυrnover of Ffr38.8 billίon. 

The deal, which was concluded in July, 
gives UAP, which is the second biggest 
investor in France after the government, a 
40% minority stake iniNTERAMERICAN. 

According to INTERAMERICAN's 
president, Mr. Dimitri Contominas, "τhis 
joint venture will triple our capital base, and 
will integrate us in a network operating in 60 
countήes, allowing us to branch out into 
other financial services related to insu
rance." 

Contominas, who was one of the pioneers 
of the life ίnsurance market in Greece and is 
also chairman of the European Committee 
of Life Ι nsurance Marketing Research Asso
ciation (LIMRA), says INTERAMER
ICAN's headquarters in Athens will become 
the strategic centre for the company's ex
pansion plans which call for investments in 
financial services and technology which will 
further Greece's export capabilities. 

INTERNAτiONAL PROGRAMME 

As part of its overall plans into Europe, 
INTERAMERICAN has also created an 
affiliate company in London called lnter
life, which is another joint venture with two 
other insurance giants. Aachener U nd 
Muenchener of Germany and Trygg-Hansa 
of Sweden. 

INTERAMERICAN's international 
activities began in 1983 when it opened an 
office in Cyprus. Two years later, it estab
lished INTERAMERICAN INTERNA
τiONAL in Bermuda. Now it is extending 
its operations in the United States. 

INTERAMERICAN was established in 
1971 and, following an unprecedended 
growth pattern, has remained Greece's lead
ing life insurance firm for the past 10 years. 

Accompanying the spectacular growth in 
1ife sales, the company has been increasing1y 
generating a profit every year since 1973 by 
almost doubling the volume of premium 
income each year. 

In 1986, INTERAMERICAN, with reve
nues of Dr6.3 billion, accounted for 41% of 
the tota1 life premium income of the 34 
Greek life insurance companies and appro
ximate1y 33% of the total market share, 
including foreign firms operating in the 
country. 

REPRINTED FROM EUROMONEY 

INTERAMERICAN operates a branch 
network in Greece consisting of 180 outlets 
with a sales force of3.000. Its affi1iate, Inter
trust SA, a1so commands a 1eading position 
in the property and casualty insurance 
market. 

One out of three Greeks is currently in
sured by INTERAMERICAN, and accord
ing to a recent opinion poll, spontaneous 
pub1ic awareness of the company in Greece 
has reached a staggeήng 82%, making it one 
of the best-known corporate identities in the 
country. 

As with insurance, INTERAMERICAN 
is in the forefront of the Greek techno1ogy 
scene. Its self-developed Micronica pro
gramme current1y ranks number one among 
all ΙΒΜ dealers in the micro-computer office 
automation sector, and the company is also 
the exclusive distήbutor of Panasonic 
products in Greece. L!~-~~;.._1._~~~:.,_...,!~:!;~] 


