
December, 1985 

NEW YORK 
Greek-Amerlcan Monthly Reνiew 

Ό Ναός τοϋ Άγίου Νικολάου, στό Wyckoff, N.J . 
ΣΕΛ. 11 $2.00 



ΙΝ ΑΝ INDUSTRY WHERE 
Α DAY'S WAIT IS Α DAY ΤΟΟ LATE, 

LIAMAR IS ΤΗΕ CHANDLER OF ΤΗΕ HOUR 

Liamar has a commitment to marine 
supply. lt is a commitment rooted in a 
generation of dedicated service to the 
shipping industry. 

We understand every critical need, and 
we are well prepared to meet them. 

Our multi-lingual staff stays ready for 
the unexpected, and anticipates the 
diversified needs of our many customers. 

Our buyers settle for nothing less than 
quality, and pay not a penny over fair market 
prices. 

Most important, our three warehouses 
are strategically located and our trucks are 
always ready to rol l. 

From Boston to Norfolk, Alabama to 
Texas ... Liamar has become the industry's 
fail-safe source for cabin, deck and engine 
supplies; steward and general provisions. 
Everything from safety equipment to spare 
parts; from paint brushes to ring buoys. 

This is Liamar. Α tradit ion of 
uncompromised service in the world of 
marine supply. 

MARINE AND INDUSTRIAL SUPPLIES 

NEW ORLEANS 
122 lndustrιa l Avenue 
Jefferson. La. 70121 

Telephone: (504) 832·3994 
Cable: LIAMAR NLN: Telex 67 11102 LIAN L 

NEW YORK 
4100 West Side Avenue 

North Bergen, N.J. 07047 
Telephone: (201) 864-1800 

Cable: LIA MAR Ν. Υ.; Telex 6711065 LIANY 

HOUSTON 
5922 Harvey W ilson Driνe 

Houston, Texas 77020 
Telephone: (713) 672-1000 

Cable: LIAMAR HOU; Telex 6711038 LIAHU 



Προσαρμογη στο πνεuμα της έποχf\ς! 
Mf: τό νέο αύτό σήμα 

QUALΠY FOOD PRODUCTS 

βρίσκετε τώρα τα έκλεκτής ποιότητος προϊόντα 

μας σ. δ λα τα έλλ ηνικa παντοπωλεία καi ύπερ
αγορές. 'Ένα σήμα έμπιστοσύνης. Του άρχαιό
τερου έλληνικοu είσαγωγικοu Ο'ίκου. 

FANΠS FOODS, Inc. 179 Franklin Street 
New York, Ν.Υ. 10013 

Tel. (212) 966-5186 



"Επιστολές 
Ή κατάντια ri'jς 'Ομοσπονδίας 

Κύριε διευθυντά, 

Σας γράφω, για νci έκφράσω τη γνώμη 
μου - αύτη ε{ ναι καί ή γνώμη των πολλών 
- δσον άφορii στή συγκέντρωση τής 'Ο
μοσπονδίας τών τοπικών σωματείων τijς 
μείζονος Νέας 'Υόρκης για τήν 45η Έπέ
τειον τοϋ ΣΑΡΑΝΤΑ, τήν Κυριακη 27ης 
λήξ. μηνός 'Οκτωβρίου. 

Αύτή ή συγκέντρωση ήταν πολυ πενιχρη 
καi άπό τήν άποψη των συγκεντρωθέντων 
- έλάχιστοι, δυστυχώς - καί άπό αύτή 
τοϋ έθνικοϋ παλμοϋ, τής συγκινήσεως καί 
τών ύψηλών ένατενίσεων. 

Οί δμογενείς δέν άνταπεκρίθησαν στην 
πρόσκληση τής «διοίκησης τής δμοσπον
δίας». Για τό λόγο αύτό γεννάται για μια 
άκόμη φορα ή άπορία· γιατί αύτη ή λαϊκη 
άποξένωση , που πλήττει άμεσα αύτη «τη 
διοίκηση τής 'Ομοσπονδίας»; Γιατί αύτη ή 
άδιαφορία καί άπάθεια των πολλών για ένα 
τέτοιο Ιστορικό γεγονός, για την περιφανή 
ΝΙΚΗ τών 'Ελλήνων έναντίον των σκο
τεινών δυνάμεων τοϋ φασισμοϋ, που έχαι
ρετίσθη άπό δλους τούς Λαούς, οί δποίοι 
έθαύμασαν τους συγχρόνους "Ελληνες <.11ς 

τοuς ήρωικοuς άπογόνους των Μαραθω
νομάχων, τών ύπερασπιστων τijς Πύλης 
τοu Ρωμανού καί των λεοντοθύμων έπανα
στατ&ν τής τουρκοφάγου Γενεiiς τοϋ ΕΙ
ΚΟΣΙΕΝΑ; 

' Η άπάντηση ε{ ναι άπλή καί καταλυτική: 
Οί δμογενείς άπεχθάνονται τόν κομματι
σμόν καί την μονόπλευρη τακτική τών δι
οικούντων την 'Ομοσπονδία. Αύτοί, <.11ς 
γνωστόν, αύτοεξελέγησαν καί πέρισυ μέ 
ενα καί μόνο ψηφοδέλτιον, τό {δικό των. 
Δi:ν εlχαν άντιπάλους, liν καί αύτοί οί τε
λευταίοι ήσαν οί περισσότεροι, ήσαν υπερ
διπλάσιοι. Γιατί ερριψαν τό ένα καί μονα
δικό ψηφοδέλτιο μόνο οί άντιπρόσωποι 25 
σωματείων- τό ενα μάλιστα έκρίθη άκυρο 
- άπό τα 96 σωματεία, που ε{ ναι έγγεγραμ
μένα στην 'Ομοσπονδία. 

· Ιδοu δ λόγος για τόν δποίον ο! δμογενείς 
έπαυσαν τα τελευταία χρόνια να τιμοuν μέ 
την παρουσία των καi την 'Εθνική μας 
Παρέλαση τής Πέμπτης Λεωφόρου. 

τα κομματικα πάθη, οι άκρότητες, ή μο
νολιθικότητα, τό ένα ψηφοδέλτιον, που 
ίσχύει στίς χώρες τής Σιδηρiiς Αύλαίας καi 
στα άλλα δικτατορικα καθεστώτα, οι άπει
λές καί δ,τι άλλο κακό άπεμόνωσαν τους 
διοικοϋντες την 'Ομοσπονδία, πρίiγμα 
πολu θλιβερό. Γιατί ή ·Ομοσπονδία παλαι
ό:cερα ε{ χε κϋρος καί οι διοικήσαντες αύτη 
ήσαν δακτυλοδεικτούμενοι γιά τίς ύψηλό
φρονες iδέες καί τους έθνικοuς- όχι κομ
ματικοuς προσανατολισμούς των. 

Σiiς άφίνω στην κρίση σας, για να έξα
γάγη ή !:γκυρη «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. τα συμπε
ράσματά της για τό φλέγον καί κατεπείγον 
αύτό θέμα, που άφορii στόν ώργανωμένον 
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Έλληνισμόν τής Νέας 'Υόρκης. 

'Επιτρέπεται, ήταν σωστό στη μεγάλη 
αύτή Έθνικη Έπέτειον τής 28ης Όκτω
β ρ ίου 1940 να τραγουδήσουν οί διοικοϋν
τες καi τόν ϋμνον τής 3ης Διεθνούς «έπέσα
τε θύματα άδέλφια έσείς ... ,. ' καί να εiποuν 
πώς .. με αύτό τό τραγούδι στα χείλη καί τό 
δπλο στα χέρια εδωσαν τη μάχη οί άγωνι
στές, για να μπορούμε έμείς σήμερα να 
ζοϋμε λεύτεροι ... 
Άλλα οί κομμουνιστi:ς τό 1940, την 

ή μέρα ποu δ • Ελληνικός Στρατός άπηλευ
θέρωνε ηΊν Κλεισούρα, έκαλοίισαν με τόν 
Ζαχαριάδη τούς 'Έλληνες νά στρέψουν τα 
δπλα κατα τής κυβερνήσεως, ή δποία διε
ξήγαγε τόν πόλεμον. "·Ο Μεταξiiς, διεκή
ρυξαν, εκαμε πόλεμο κατακτητικό, φασι
στικό. Οί λαοί καί φαντάροι τής Έλλάδος 
καί 'Ιταλίας δεν εlναι έχθροί άλλα άδέλ
φια. 'Εξωτερικη συμμαχία μέ τη Σοβιετικη 
"Ενωση καί Βαλκανικη συνεννόηση άπαι
τείται. Για να γίνουν δλα αύτα πρέπει να 
άνατρέψουμε τη μοναρχοφασιστικη Κυ
βέρνηση Μεταξii». 

οι κομμουνιστές, όργανα τυφλα του 
Κρεμλίνου , καί τότε καί τώρα, κάθε άλλο 
παρα ήθελαν τή νίκη τών 'Ελλήνων κατα 
τοu φασισμοϋ. Γιατί ή Σοβιετικfι "Ενωση 
εlχε συμμαχήσει μέ τόν Ναζισμό τότε καi 
μαζu έκτυποϋσαv τοuς έλευθέρους Λαούς. 

Τό σύνθημά μας παραμένει πάντα ζώ
πυρο: "Οχι κομματικοποίηση τών σωμα
τείων μας. Ή καλύτερη τακτικη ε{ναιαύτη 
τής έθνικής ένότητός μας, τής δμοψυχίας 

καί τijς άδιάσπαστης συνοχής μας. 

Μέ διακριμένη τιμή, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΜΑΗΣ 

"Εμμετρες ΈπιστοίJ:ς 

ΣτΑ 39 ΣΟΥ ΧΡΟΝΙΑ 

Έδώ στήν California σάν φτάνεις. 
μπαξέ τήν κάθε ώρα μας, τήν κάνεις 

μπαξέ γεμάτο λούλουδα στρωμένο 
μπαξέ ΕΛΛΗΝΙΚΟ άγαπημένο. 

• 
Έδώ στήν California σάν φτάνεις 
διαβάζοντας τά θέματα πού πιάνεις 
καί βλέποντας τίς θέσεις όπου παίρνεις, 

κουράγιο στήν ψr1χή μας πάντα φέρνεις! 

• 
Έδώ στήν California στά ξένα 
τά λόγια σου, γεμάτα, μεστωμένα, 
τά λόγια σου σελfδα στή σελίδα 

μό.ς φέρνουν πιό κοντά μέ τήν ΠΑΤΡΙΔΑ. 

• 
Έδώ στήν California τά μάκρη 
έσύ ' σαι κάθε γέλιο μας καΙ δάκρυ. 

ΣτΑΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑτΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Tel. (212) 921-0086 
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eH έταιρία έφοδιασμοu έστιατορίων 

STEVENS FOOD SERVICE, INC. 
6.%W~~~~f~~~~}.J.~~~t~I~~~1i$1J~11i!fl~~t~4~ti.li~~~)y~~~~tιf.~~~~~~?JrM~k~~~~~1rι.~~]t.~~~;W.~~~~~~~f~ 

παρουσιάζει με ύπερηφάνεια τα έκλεκτa 
προϊόντα τής ίδικής της μάρκας 

ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 

ΙΝ PUREE ING~E ltll' ΤΟ puRE~ 
DIENTS, WHOLE RIPE UNPEELED ΤΟΙ<ΙΑΤΟΕS, ΤΟ 

SALT, AND CΙTR1C ACID 

ΝΕΤ Wt. 106 ΟΖ. (6 LB. 10 ΟΖ.)- 3.0J kg 

"Αλλα προϊόντα μάρκας OL YMPIC: Mayonaise, Green Beans, Beets 

Έφοδιάζομε εστιατόρια, Diners, Coffee Shops, ξενοδοχεία, 
σχολεία, νοσοκομεία, κ.λ .π. με ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 

προϊόντα, στiς πιό ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

STEVEN J. SFUGARAS, President 

STEVENS FOOD SERVICE, INC. 
480 ΜΑΙΝ AVENUE, WALLINGTON, N.J. 07055 

Tel.: (201) 778-0400 
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ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

ΑΜΑΝΑ EXPRESS 
INTERNATIONAL, Inc. 

152-32 Rockaway Blvd., Jamaica, Ν.Υ. 11432 (718) 632-8580 

CUSTOM HOUSE BROKERS- INT'L FREIGHT 
FORWARDERS- BONDED WAREHOUSE 

'Εκτελωνίζομε παντός ε'ίδους έμπορεύματα 
άπό άεροπλάνα καi πλοία 

Φορτώνομε παντός ε'ίδους έμπορεύματα 
για δλο τόν Κόσμο. 

PACKING-CRA TING-SHIPPING 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΝΕΠΗΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 

Ίδιοκτfjτες: 

SPYROS and STRATOS EFSTATHIADIS 

ΑΜΑΝΑ EXPRESS, INTL. 
Member J.F.K. Chamber of Commerce
J.F.K. Airport Customs Brokers Ass's, 
New York Foreign Freight Forwarders 
and Brokers Ass'n, lnc. FMC License 2153 
Custom House Broker License 6082 

ΙΑΤΑ 01.1 .0178 

SPECIALIZING ΙΝ 
EUROPEAN AuτOMOBILES 
CUSTOM HOUSE BROKERS 

AND BONDING 

. .. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



Το καθijκον μας μπροστa στην κρίση 

τό τέλος τοί.Ί 1985 βρίσκει την γενέ
τειρα σέ μιά πολυ σοβαρη οίκονομική. 
πολιτικη καi ήθικη κρίση, γιά την όποία 
κανεiς δi:ν είναι δυνατο νά αΙσθάνεται ίκα
νοποίηση - έκτος άπο τοVς tχθρούς τής 
'Ελλάδος. 

Γι' αύτό, ή Έλληνοαμερικανικη Κοι
νότης είναι ίδιαίτερα άνήσυχη. Καί άπα
γοητευμένη άπο δλα τιi άρνητικά, ι'i.σχημα 
καi κακά νέα πού φθάνουν άπο την 'Α

θήνα, γιά νά έπιβεβαιώσουν την κρίση 
αvτή. Παρανοημένοι έορτασμοί, ι'i.σκο
πες διαδηλώσεις, πορείες άναρχικών που 
σπiiνε καi καίνε στο κέντρο τής 'Αθήνας, 
τρομοκρατικές ένέργειες, άνατινάξεις καi 
έκρήξεις βομβών, «Καταλήψεις» δημοσί
ων κτιρίων, γενικές καi κατά κλάδο άπερ
γίες πού νεκρώνουν τιi πάντα, άνεργία, 
έκτακτες φορολογίες, οlκονομικη κρίση, 
άντιαμερικανικές έκδηλώσεις, ώργισμέ
νες διαμαρτυρίες γιιi τά «μέτρα λιτότη
τας», έσωκυβερνητικές άντιθέσεις καi 
παραιτήσεις ύπουργών, έσωκομματικές 

διαμάχες στο ΠΑΣΟΚ καi την διασπα
σθείσα ,,Νέα Δημοκρατία», άδεξιότητες 
τοί.Ί ρυθμιστοί.Ί τοί.Ί Πολιτεύματος που 
φθείρουν τον θεσμό, έξαψη τών πολιτι
κών παθών καi πολλά ι'i.λλα θλιβεριi 
φαινόμενα καi γεγονότα - πού ά.ποφεύ
γομε νά σχολιάσωμε ίδιαίτερα το καθένα 
- συνθέτουν εΙκόνα ξεχαρβαλώματος καi 
έθνικής παρακμής καθciχ; άποτελεί πραγ-

Tov κ. ΠΑΝ. Σ. ΜΑΚΡΙΑ 

ματικότητα lνας νέος διχασμος τών 'Ελ
λήνων. 

Οί σύντομες αύτές έπιγραμματικές έπι

σημάνσεις, δέν γίνονται μ'έ κομματικά, if 
πολιτικιi έλατήρια. Άλλά, πάντοτε καi 
μόνο, μέ το πηγαίο ένδιαφέρον καi άγάπη 
προς την πρώτη πατρίδα. Ποιος μπορεί. 
σ ' αύτliς τiς δύσκολες ώρες τής μεγάλης 
έθνικής δοκιμασίας τών άδελφών μας 
στην 'Ελλάδα, νά μείνη άδιάφορος καί νιi 
μη προβληματισθή μli τά συμβαίνοντα; 

Ή άπίστευτη, ή θαυμαστή, ή καταπλη

κτικη πρόοδος τής 'Ελλάδος άνεκόπη τά 
τελευταία χρόνια έξ αίτίας ξεπερασμένων 
οίκονομικο-κοινωνικών πειραματισμών. 
Σ. αύτους πρέπει νά προσθέση κανείς το 

γκρέμισμα τών 'Ελληνοχριστιανικών 
άξιών, την δημαγωγία, την άνευθυνότητα, 

την χυδαιότητα καί την άπειρία στον χει
ρισμο τών έσωτερικών καi έξωτερικών 
προβλημάτων, άλλά ή εύθύνη δέν βαρύ
νει μόνο την Κυβέρνηση, βαρύνει περισ
σότερο τον ίδιο τον λαό. Σοσιαλισμο ή
θελε, Σοσιαλισμο ψήφισε καi Σοσιαλι
σμο έχει. Καi τοί.Ί . .. έκαμε χάρη ή Κυ
βέρνηση που δεν προχώρησε στην πραγ
ματοποίηση δλων τών προεκλογικών 
έπαγγελιών γιά τiς όποίες έλαβε την λαϊκη 
έντολή . .. Γι ' αύτό, σέ κανένα 'Ελληνο
αμερικανο πέφτει λόγος γιιi τiς έπιλογ'ές 
που άφοροΒν το οlκονομικο παρον καi 
μέλλον τής χώρας αφοΒ, μάλιστα, δi:ν lχει 

άκόμη γυριστεί . .. δίσκος στiς 'Ελληνο
αμερικανικές Κοινότητες ύπ'iψ τών άναγ
κών τοί.Ί Έλληνικοί.Ί Δημοσίου ... 
Τχομε, δμως, όχι άπλο δικαίωμα, άλλά 

καi καθήκον νά διατηρήσωμε το ένδια
φέρον μας καi νά συμβάλωμε μέ κάθε 
τρόπο - γιά την άποτροπη τών κινδύνων 
όριστικής έπικρατήσεως έκείνων που ύ
πονομεύουν την γαλήνη καi την άσφάλεια 
τής Πατρίδος. 

·Ο χρόνος που lρχεται θά εlναι, δπως 
φαίνεται, δύσκολος γιά την 'Ελλάδα. ΝΕ
νας λόγος παραπάνω, γιa νa μη έγκατα
λcίψωμΕ: τiς προσπάθειες προασπίσεως 
τών έθνικών θεμάτων τa όποία παρεπιμ
πτόντως μόνο άπασχολοί.Ίν το έθνικο 
Κέντρο. Καi aς μη ξcχνiiμε, δτιδένεlναιή 
πρώτη φορa που ή Έλλaς άπειλήθηκε 
άπο τους έσωτcρικους καi τους έξωτε
ρικους έχθρούς της. Βγήκε πάντοτε νική
τρια. Καi αvτι:'ι μπορεί νά συμβή καί 
τώρα ... 

• • • 
Στο μεταξύ, καθήκον δλων μας είναι νά 

μη διαιρεθοί.Ίμε περισσότερο, ταυτιζό
μενοι μέ το lνα ή το ά:λλο κόμμα. τα κόμ
ματα καi τά πολιτεύματα έρχονται καi 
φεύγουν. Μένει δμως έκεί πάντοτε ή άγα
πημένη, ταλαιπωρημένη πατρίδα, ή αΙώ
νια Έλλάς, που άξίζει την άγάπη καi την 
συμπαράσταση δλων τών άπόδημων τέ
κνων της . .. 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ MAPTYPIA 

ΤΟ πόσο σοβσρr) εlναι ή κατάσταση στr)ν ·Ελλάδα, καθρεπτίζεται σε κύριο άρθρο τοίi έβδομαδιαfου περιοδικοίi 
«Πολιτικό Θέματα», ένός άπό το πιό ύπεύθυνα και σοβαρό 
έλληνικό δημοσιογραφικό 6ργαvα μt δημοκρατικους 
τίτλους και περγαμηvtς άγώvων ατό πλεupό τοϋ πολιτικοίi 
κόσμου, στήv διάρκεια της δικτατορίας. Γράφει τό περιο
δικό: 

λεια. Καί τό δύο, δμως, εlναι τό συστατικό πού έyyυώνται τήν συντρι· 
βή tνός τόπου, πού όφοϋ γνώρισε μιά περίοδο λοϊκής όνατάσεως καΙ 
εύημερίας, τήν κλώτσησε παρασυρόμενος όπό τήν μεγαλαυχία tνόc; 
δημεγέρτη. 

Σήμερα ή 'Ελλάς κρέμεται όπά μιά μικρή κλωστή. Ή Δημοκροτla 
της μοιάζει νά είναι εύθραυστη, όψού ή μεγάλη της δύναμη elναι ό t· 
νωμένος λαός. Καί ό λαός σήμερα εlναι έκδηλα διαιρεμένος. 

Κανείς δtν μπορεί μt βεβαιότητα σήμερα νά ξtρeι δν ούριο θό ξυ· 
πνήσει μt τούς ΙΙχουc; κάποιου έγερτηρίου. Κανeίc; δέν ι:Ιναι βέβαιος 
δν κλειδώνοντας τό μαγαζl του θό τό βρεϊ τήν tπόμενη δπως-τό δtη· 
σε. "Η δν φεύγοντας όπό τό γραφείο του καΙ τή δουλειά του θό tπa. 
νtλθει yιό νό τήν συνεχίσει. 

"Ετσι, κοντό στήν οΙκονομική κρlση, πού θό tπιτοθεϊ βέβαια, άtού 

κανtνος δtν tννοι:ϊ νό δουλtψeι, προσθέτουμε τήν πολ_ιτική όνοοψό· 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

Συχνό φαινόμενο στήν Ιστορία αύτοϋ τού λαού, πού ζεϊ πάντα τήν 
τραγωδlα τού Σίσυφου ... 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

KEIMENO βαρυσήμαντο εlvαι ή όμιλlα τοίi Άρχιεπισκό
ποu Ίακώβοu στήv 'Ακαδημία 'Αθηνών, ή όποία τόv τί

μησε μt τό Χρuσό Μετάλλιο μετά διπλώματος. ·Η όμιλία 
έγινε ατά πλαίσιαμιaς όλησμόvητης γιο τόv Ιεράρχη τελετής, 
στι}ν όποία, μt μιά πρωτοφανή κοσμοσυρροή, έδωσε τό 
«παρών» της ή πνευματική, θρησκευτικι} καi πολιτικr) ήγεσία 
τής χώρας. Ό μεγ6λοςιιάπών»ήταvή Έλληvικι} Κυβέρνηση, , 
γιά λόγους που έκείvη γνωρίζει καi που θά πρέπει 'ίσως vά 
άναζητηθοίiv στr)v δήλωση τοίi πρώην κυβερνητικοίi 
έκπροσώπου κ. Λαλιώτη, ι5τι ή Κυβέρνηση ιιάναγκάζεται» νό 
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τιμά καi νά άναγvωρίζη τόν ήγέτη τfjς Έλληνικfjς 'Ορθο
δοξίας στό Δυτικό 'Ημισφαίριο!!! 

_Στr)ν όμιλία του αύτή, τήν όποία δημοσιεύομε σέ άλλη 
σελιδα, ό πνευματικός ήγέτης τfjς Όμογενείας θεμελιώνει 
τήν όρολογfα τοϋ ιι 'Αμερικανικού • Ελληνισμοϋιι άντi το Ο 
tπικρατοϋντος όρου ιι 'Ελληνισμός τής 'Αμερικής», tπιμένων 
δ τι παρά τ~ γεγονός ότι ό δρος εlναι ιιδυσvόητος», εlνσι ιιάλη
θινός, πολυ άληθιvός». 

Δέν έιμαστε lτοιμοι νά υίοθετήσωμε τήν όρολογία, άλλά 
όμολογοϋμε δ τι μάς προβληματίζει. ν /σ ως καi άρκετά, {δικά 
μας γραπτά, νά καθρεπτίζουν μιάν πραγματικότητα πού δέν 
εlναι πολλοi ετοιμοι νά δεχθοϋν ... 

Μέ τήν όμιλία του γιά τr)ν 'Ομογένεια, ό Άρχιεπfσκο
πος έδωσε μηνύματα πολu χρήσιμα γιό τήν Μητρόπολη κai 
τήν άνικανότητό της νά συλλάβη τί άκριβώς σημαίνει ιι ' Ελ
ληνισμός τfjς 'Αμερικής», ή ιι 'Αμερικανικός Έλληνισμόςιι. 
"Ας έλπίσωμε δτι ή Μητρόπολη θό άντιληφθη κάποτε δτι ή 
άκμάζουσα 'Ομογένεια τής 'Αμερικής δέν άνέχεται άλλα 
χαστούκια καΙ προσβολές άπό τό μητροπολιτικό tθνικό 
Κ~ντρο. K?l δ τι κάποτε θά τύχη ή ·Ομογένεια τοϋ σεβασμοΟ, 
της tκτιμησεως, καΙ τfjς άγάπης πού ή 'ίδια τρέφει πρός τήν 
πρώτη πατρίδα. Αύτό, βέβαια, δένσυμβαίνει . δταν τό Κέν
τρο βρίάκει σωστό νό έπιβραβεύη ύβριστές τfjς ' Ομογενεί
ας (τύπου Μακέδου) μέ προαγωγή σέ ϋπατα άξιώματα τοΟ 

AUDI, BMW, PEUGEOT, MERCEDES, VOLVO, 
ALFA ROMEO, VOLKSWAGEN, FIAT, CITROEN, 

OPEL, HONDA, FORD, ΤΟΥΟΤΑ, MAZDA, RENAUL Τ 

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΟΙ 
- Μή χάσετε τήν εύκαιρια νάάγοράσετε γιά τήν · Ελλάδα 

άφορολόγητο αύτοκίνητο μέχρι 1600 C.C. 
- · Εχουμε 300 έτοιμοπαράδοτα αύτοκίνητα σέ όλες τίς 

μάρκες καί τύπους , σέ τιμές έργοστασίου . 

- Παραγγείλατέ το σήμερα έδώ, γιά νά τό 
παραλάβετε άμέσως στήν Εύρώπη η παραδοτέο στήν 

·Ελλάδας σέ 30 μέρες 

- Κατά παραγγελία παράδοσις σέ 8-12 βδομάδες 

Γιά πληροφορίες 
Γιάννης καί Σταϋρος Πετροπουλέας 

-

PETERS TRAVEL 
ΤΑΧ FREE CARS, EUROPEAN DELIVERY 

31 -08 BROADWAY, ASTORIA Ν.Υ. 11106 
ENANll CRYST AL PALACE 

TEL.: (718) 932-3366 
8uD - - _-:_ :-: .:: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ΓbpοκολώστεvΙΙε μουδwράv τό έντLΧ1CΙ μέ όλες ης nληpοφορiες γό τό Τ ΑΧ FREE 
auτoκM,ro 

ΝΑΜΕ ..... . .... . ..•. . 
ADDRESS ......... ... .... . 
cιτv . . .... . . . .. . . . .. . . 
SτΑτΕ .. ........ Ζ ΙΡ .. 

PETERS TRAVEL 
TAXFREE CARS 

31·08 Broa~way, > 
Asιorιa. Ν Υ 11106 ;;i 

(7 18) 932-3366 

Κράτους. Καi δέν συμβαίνει δ ταν προκαλή τήν ·Ομογένεια 
μέ κομματικούς πράκτορες καί μαρξιστές Ινστρούχτορες 
πού tπιδιώκουν νά μάς ιιδιαφωτίσουνιι, νά . .. άποσπάσουν 
τήν Παιδεία άπό τήν 'Αρχιεπισκοπή, ι'j νά τραγουδούν στήν 
Άστόρια ιιΣτ' δρματα, στ' δρματα, μπρός στόν άγώναιι, 

κ.λ.π., κ.λ.π. 

Η ΓΛΏΣΣΑ ΜΑΣ 

Σ
Ε έξαίσια 'Ελληνική- άπλή καθαρεύουσα- τό κείμενο τοϋ 
'Αρχιεπισκόπου Άμερικfις κ. 'Ιακώβου στήν 'Ακαδημία 

'Αθηνών, δέν ήταν άπλός ϋμνος τοΟ ύπερήφανου γιό τό 
ποfμνιό του Ιεράρχη. • Ηταν, νομίζομε, καi ενα μήνυμα τοΟ 
έδώ 'Ελληνισμού γιό τό πώς έπρεπε νό όμιλείται καΙ νά γρά
φεται ή ύπέροχη γλώσσα μας tκεί όπου έγεννήθη καΙ δπου, 
σήμερα, άσπλαχνα καΙ βάναυσα κακοποιείται. 

Ή τήρηση τών κανόνων της Γραμματικfjς, τοϋ Συντα
κτικού καi τfjς όρθογραφίας καΙ ό σεβασμός τοϋ γνησίου λε
ξιλογίου, θεωρείται ιιντεμοντέ», ή σάν συνήθεια τών «άντι
δραστικών». Γενικά, δσο περισσότερο άγvοήσει κανεiς τούς 
κανόνες πού διέπουν τήν γλώσσα, τόσο περισσότερο ιικουλ
τουριάρης» φαίνεται. "Αν μάλιστα έχη τήν Ικανότητα νά με
ταχειρίζεται άνύπαρκτες λέξεις καΙ νεόπλαστες καi νά τiς 
άρσδιάζη κατά τρόπο πού δέν πρέπει νά καταλα{3σίνη τίποτε 
ό άναγvώστης- ή νά δοκιμάζη ζαλάδα- τότε ό συγγραφεύς 
μπορεί νό διεκδικήση καi τόν τίτλο τοϋ ιισοσιαλιστfj», ή τοϋ 
«άντιστασιακοΟιι, άκόμη κι ' άν έχη τελειοποιηθfj στό συρ
τάκι tπi Χούντας . .. 

'Αλλά γ ιό νά μιλήσωμε σοβαρότερα, ό 'Αρχιεπίσκοπος 
έδωσε στούς "Ελληνες νά καταλάβουν πόσο έχει προοδεύσει 
καΙ άνέβει ή 'Ομογένεια, σέ ώρες άντιστρόφου κινήσεως 
τfjς Μητροπόλεως. Καi δικαιούμεθα νά έιμαστε ύπερήφανοι 
6χι μόνο γιά τήν πρόοδό μας, άλλά καΙ γιά τό γεγονός δτι ή 
'Ομογένεια κρατά ζωντανή καΙ άναλλοίωτη τήν 'Ελληνική, 
δπως οί έκτός 'Ελλάδος λόγιοι τήν διεφύλαξαν σάν τήν πιό 
άνεκτίμητη tθνικr) καi πολιτιστική κληρονομιά γιά νά τήν 
παραδώσουν στούς tλεύθερους 'Έλληνες, μετά τεσσάρων 
αΙώνων δουλεία .. . 

DINNER 

110 WAVERLY PLACE 
NEW YORK CΠΥ 

)ust West of 
Washi ngιon Square 

CLOSED MONDA Υ 

(212) 777-0303 - 777-0349 

COACH · HOUSE 
«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



Y.IDEO Τ APES 
ΒΕΤΑ or VHS 

'Έχομε σηΊν διάθεσή σας άρίστης ποιό
τητος έλληνικες κινηματογραφικες ταινίες, 
ποu έξασφαλίσαμε άπ' εuθείας άπο 'Έλλη
νες παραγωγούς, σε Tapes ΒΕΤ Α or VHS. 
'Έγχρωμες καί άσπρόμαυρες, σύγχρονες καi 
παλαιότερες, με τοuς πιο γνωστοuς καi 
δημοφιλείς ήθοποιούς. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ 

άπο $29.οο - $39.00 
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ τΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΣ 

Ο ΠΑΠΑΤΡΕΧΑΣ, κωμωδία. Βέγγος, Μαρούδα, 
Σαμπάχ . 

Ο ΑΗΠΗΤΟΣ, δράμα. . Αλεξανδράκης, Μπι
σλάνηc;. 

ΣΤΟ ΔΆΣΚΑΛΟ ΜΑΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ,κοινωνικό. 
'Αντωνόπουλος, Τριανταφυλλίδη . 

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΞΕΡΟΥΝ Ν' ΑΓΑΠΟΥΝ, δράμα. 
Ξανθόπουλος, Ζερβός, Μουστάκας. 

Ο ΤΖΠΖΙΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ, κωμωδία. 
Χατζηχρi'jστος, Ρίζος, Βασιλειάδου. 

ΖΟΥΣΑ ΜΟΝΑΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ, δράμα. 
Ξανθόπουλος. 

ΑΓΑΠΗΣΑ ΕΝΑΝ ΑΛΗΤΗ, δράμα, εγχρωμο. 
'Αλεξανδράκης. 

ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΩΝ 

Ο Κος ΣΤ ΑΘΜΑΡΧΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΥΣ 

ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ 

ΚΑΠΟΥ ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΓ ΑΠΗ, μουσικό, Πάριος . 

ΜΟΥΣΙΚΗ, Πάριος , Κανελίδου, Μοσχολιοu. 

ΚΕΦΙ, ΓΛΕΝτΙ ΚΑΙ ΦΙΓΟΥΡΑ. 

ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑ/Ρ/ΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΣΕ SALE $25.00 

29-11 Ditmars B1vd. 
Astoria, Ν.Υ. 11105 
Tel. (718) 932-3232 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

ΓΥΡΩ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 

ο Τ ΑΝ πρό έξαμήνου σχολιάζαμε τήν πρώτη άεροπειpατεία που ξεκίνησε άπό τήν 'Αθήνα, σημειώναμε (τεύχος 
Αύγούατου 1985), δτι ή άπόλυαη τών 39 ·Αμερικανών δμή
ρων, ϋστερα άπό ενα deal, «δtν iιταν τίποτε δλλο παρά μιό 
θεαματικι'ι νίκη τών δολοφόνων τοϋ 'Αμερικανοϋ ναύτη, 
πανηyυρικη ύποχώρηση στον έκβιασμό καi έξευτελιστικη 
συνθηκολόγηση yιc'ι τqν · Αμερικq καi όλόκληρη την πολιτι
σμένη όνθρωπότηταιι. 

Γράφαμε αύτά, διότι ή Άμερικr) άπέφυγε έκείνο πού ή 
Αίγυπτος καί ή Μάλτα έπραξαν τόν περασμένο μήνα. Δέν 
διαπραγματεύθηκαν μi; τοuς τρομοκράτες. Καί έδωσαν τό 
παράδειγμα γιο τό ποιο θό πρέπει νο εΤναι ατό μέλλον ή άντί
δραση δλων τών πολιτισμένων χωρών στίς άεροπειpατείες. 

'Αποτέλεσμα τfjς έπιδρομfjς τών προφανώς άδεξίων ΑΙγυ
πτίων κομμάντος, ήταν ό τραγικός θάνατος 51 άτόμων. Προ
ηγουμένως, οί τρομοκράτες εΤχαν δολοφονήσει έν ψυχρώ 8 
έπιβάτες καi θά τούς σκότωναν δλους aν δεν γινόταν ή έπι
δρομή, τr)ν όποίο δικαιολογημένο έπεδοκίμοοον of κυβερ
νήσεις τών ΗΠΑ, τfjς 'Αγγλίας κοi 6λλων χωρών. 

τα deals πού κάνουν οί κυβερνήσεις μi; τους τρομοκρά
τες, ένθαρρύνουν τiς άεροπειpοτείες. Mi; τό deal τfjς · Αθή
νας στήν προηγούμενη άεροπειpατεία εΤχε έπιτευχθεί ή aπε
λευθέρωση τών 'Ελλήνων έπιβατών, άλλο ή μονομερr)ς έκεί
νη ένέργειο που καταδικάστηκε άπό δλους, εΤχε άφήσει ατό 
έλεος τών τρομοκρατών τοuς 'Αμερικανους έπιβάτες . .. 
Τώρα, μεταξυ τών θυμάτων, θρηνούμε καί 12 ~Ελληνες. Ό 
6δικος καi τραγικός χαμός τους, aς γαλβανώση τήν 
άπόφαση δλων τών κυβερνήσεων γιο νό παύσουν διαπραγ
ματευόμενες μέ τοuς κάθε είδους τρομοκράτες καί νο συνά
πτουν μαζί τους ιισυμφωνίεςιι. "Αν αύτό ε1χε γίνει ατr)ν άερο
πειpατεία τοϋ σκάφους τfjι; TWA, ή πολu πρίν, ίσως νο μr) 
θρηνούσαμε σήμερα γιο τόν χαμό τόσων άθώων. ~Η θο 
θρηνούσαμε γιό πολύ λιγώτερους . . . 

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Η νέα άεροπειpατεία έφερε γιο μ ιό άκόμη φορό στr)ν έπικοιpότητα τό θέμα τfjι; άσφαλείος ατό ·Αεροδρόμιο τού 

() 
~ 
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ο 
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ο 
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() 
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The finest seafood restauranι in New York. 
Even ιhe fish know. Ί1ιe Delegate 
ιuncheon. f)ιnner , Monday thru f-'ri da~· • R~S(Γ\';.ιtωn~ ι-,~ 7-09~() 

211 Ε 43rd Strect ( Beιween .\rd and 2nd AHnue•) 
f 'rre llin ner f'Ur/..ιrι.s: υι ,i!,Οrιη:ι· ιιι·υ ιlιιοr 
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'Ελληνικού, διότι άπό tκεί ε Τ χε άναχωρήσει τό αΙγυπτιακό 
άεροπλάvο. Ό ύπουργός 'Εξωτερικών τών ΗΠΑ κ. Σούλτζ 
έσπευσε, χωρiς κανένα δισταγμό, νά δηλώση δτι δέν χρειά
ζεται νέα ταξιδιωτικι'ι δδηγία πρός τούς ·Αμερικανούς ταξιδι
ώτες, διότι tπιθεωρήσεις έχουν άποδείξει δ τι τό άεροδρόμιο 
αύτό τηρεί τΙς προϋποθέσεις άσφαλείας. 'Αντιθέτως, ό ύ
πουργός 'Εσωτερικών τής Γερμανίας πρότεινε τι'ιν λήψη 
μέτρων κατά τι'jς 'Ελλάδος_ προεξοφλώ ν ότι ατf'ιν 'Αθήνα το
ποθετήθηκαν τά δπλα τών τρομοκρατών ατό άεροπλάνο. 
Αύτό κατηγορηματικώς άποκλείει ή έλληνικι'ι κυβέρνηση, 
tπικαλουμένη τό γεγονός ότι καί τό άεροσκάφος τής προη
γουμένης άεροπειρατείας_ εΤχε προέλευση τό Κάϊρο. Τό 
μυστήριο ίσως λύσει τελικά ό συλληφθείς ζωντανός ήγέτης 
τών άεροτρομοκρατών . .. 

·Η δήλωση τού Γερμανού ύποιφγού, δικαίως προκά
λεσε τι'ιν όργι'ι τών 'F.λλήνων. Καί τό πυρά, αύτή τήν φορά, 
στράφηκαν tναντfον τής Γερμανίας. Άλλά γιά νά μή 
μεfνη . .. παραπονεμένη καΙ ή ·Αμερική, κατηγορήθηκε καί 
αύτι'ι aτόν έλληνικΌ τύπο, δτι εΤχε βάλει τό δακτυλάκι της 
στι'ιν άπόπειρα διασώσεως τών όμήρων ατό άεροδρόμιο τής 
Βαλέτας. Μακάρι νά ήταν έτσι . .. ΕΤναι εύκολο δμως νά φαν
ταατή κανε/ς τί θά γινόταν ατfιν ·Αθήνα, όν ή έπιδρομfι γινό
ταν άπό ... 'Αμερικανούς κομμάντος καί άπλώς 6νοιγε ή 
μύτη ένός Ν Ελληνα tπιβάτη έξ αΙτίας τι'jς tπιδρομής . .. 

ΧΡΗΣΙΜΌΤΑΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Ησυνάντηση Ρήγκαν-Γκορμπάτσεφ στfιν Γενεύη, μπορεί 
νά μη εΤχε τούς tντυπωσιακούς καρπούς ποu ήλπιζαν καί 

εύχονταν πολλοί, άλλά εlναι έλάχιστοι tκείνοι ποu πιστεύουν 
δτι ήταν 6χρηατη ή διάσκεψη κορυφής. 'Απεναντίας, σύμ

φωνα μέ τίς έκτιμήσεις τών tγκυρότερων παρατηρητών τών 
διεθνών σχέσεων, οί πολύωρες συζητήσεις τών δύο ήγετών 
τοuς έδωσαν τfιν εύκαιρία νό άντιληφθοϋν καλύτερα τό βά
θος τών προβλημάτων πού χωρίζουν τίς δύο ύπερδυνάμεις 
καΙ νά tξερεuνήσουν π ιό ρεαλιστικά τίς δυνατότητες γιά ού
σιαστικr'ι μείωση τών πυρηνικων tξοπλισμών. 'Οπωσδήποτε 
δημιουργήθηκε i:να νέο κλίμα ατίς σχέσεις των δύο χωρων. 
Kai τό γεγονός δ τι καΙ ol δύο ήγέτες άνεyvώρισαν τfιν χρησι
μότητα τής συναντήσεως καί έξέφρασαν τfιν πεποίθηση δτι 
ol συνομιλίες γιά τόν άφοπλισμό θό συνεχιστούν ύπό τό νέο 
κλίμα, καθώς καί ή συμφωνηθείσα tπίσκεψη τού Ρώσου 
ήγέτη ατι'ιν 'Αμερικr'ι τό προσεχές έτος καί τού κ. Ρήγκαν 
στr'ιν Σοβιετικfι "Ενωση τό 1987, εΤνσι δεδομένα έπιτρέποντα 
στfιν άνθρωπότητα αΙσιοδοξία. Καί tλπίδες δτι εlναι δυνατό 
κάποτε νό tκλεfψη ό φόβος ένός πυρηνικού όλοκαυτώματος 

ι ο 

~η~~ 
Pastty ShoP'-.-.J 

Το Καλύτερο 
~Ελληνικό 

Ζαχαροπλαστείο 

στfιν Νέα ~Υόρκη 
32-20 BROADW Α Υ 

ASTORIA, Ν.Υ. 11106 
Tel. (718) 274-6650 (718) 728-9024 

καί νά κινηθούν οί δύο ύπερδυνάμεις σέ μιά περίοδο 
εlρηνικfjς συνεργασίας . .. 

ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ 

ο Ι σημειώσεις αύτές δέν έχουν άξιώσεις άναλύσεως μ ιός σπουδαιοτάτης διασκέψεως, τfιν όποία κάλυψαν 3.000 
δημοσιογράφοι άπό δλο τόν κόσμο καί γιά τfιν όποία 
γράφτηκαν έκατομμύρια λέξεις στfιν προσπάθεια έρμηνείας 
των λεχθέντων καί άξιολογήσεως των όρατων καί των μυ
στικων άποτελεσμάτων της. 'Εκείνο δ πως πού πιστεύομε δτι 
έχει Ιδιαίτερη σημασία, εΤναι τό δτι γιά πρώτη φορά δόθηκε ή 
εύκαιρία aτούς σοβιετικούς πολ/τες νά δούν δ τι ή 'Αμερικfι 
δέν άπειλεί τήν άσφάλειά τους, καί δτι ό Πρόεδρος Ρfjγκαν 
δέν εΤναι . .. φιλοπόλεμος - tνδιαφέρεται, πραγματικά, καί 
tργάζεται γιο τfιν εΙρήνη. Τό εΤπαν αύτό άνθρωποι aτούς 
δρόμους τής Μόσχας καί αύτό, πιστεύομε δ τι μπορείνά άπο
δειχθή, μακροπρόθεσμα, σάν ενα άπό τά μεγαλύτερα έπι
τεύγματα τής διασκέψεως ... 

Η ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΝα όλλο σημαντικό tπίτεuγμα εlναι ή άποτυχία τού κ. 
Γκορμπάταεφ νά θέση μέρμα τό διαστημικό άμυντικό 

πρόγραμμα των ΗΠΑ. Αύτός ήταν ό κύριος στόχος του, άλλά 
ό 'Αμερικανός Πρόεδρος παρέμεινε άνένδοτος ατfιν άπό
φασή του νά μfι συνδέση τόν ιιπόλεμο των 6στρων" μέ τίς 
προσπάθειες γιό μείωση των έξοπλισμων. 

Μετά τfιν tπιστροφή του στfιν Ούάσιγκτων ό κ. Ρήγκαν 
τόνισε: •'Εnιθυμοϋμε νά καταστήσωμε τήν στρατηyικη δμυνα 
Ισχυρό ύnερασnιστιΊ τί'jς εΙρήνης. ·Η lρευνα καΙ ή δοκιμι'ι ένός nρο
yρόμματος nού μnορεl μιά μέρα νά μδς tξασφαλiση μιά εiρηνική 

The Vίolet Florίst Corp. 
Floral Desίgns for 

-WEDDINGS 
-FUNERALS 
-CHRISTENINGS 
-AND ALL OCCASIONS 

Nick and John 
40-07 BROADW Α Υ 

LONG ISLAND CΙτΥ, Ν.Υ. 11103 
TEL. (718) 956-1313 

We Delίver 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

'Η Κυρία ΕΜΥ ΧΡΙΣΤΟ

ΔΟΥ ΛΟΥ άναλαμβάνει 

29-14 23rd Α VENUE (2nd Fl.) θερ~πεία άκ~ής, ρυτίδ~ν, 
AsτORIA, Ν.Υ. ι ι IOS πιλινκ,. μασ~ζ, μαν:κουρ, 
τει. (7ι8) 956-0647 πετικουρ και γενικα ό,τι 

προβλήματα tχετε μέ τήν 

όμορφιά σας. 
Διπλώματα: Βιέννnς

'Ελλάδος - 'Αμερικής 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



όσnίδα έναντίον πυρηνικης έπιθέσεως, εfναι μιό έλπιδοφόρα προ
οπτική. ΚαΙ πρέπει δλοι μας νό συνερyαστοϋμε yιό νό μεταδώσωμε 
ζωντανη αύτι}ν την προοπτική, yιό όλόκληρα τόν κόσμο•. 

'Η ένθουσιώδης ύποδοχή τοΟ Προέδρου Ρήγκαν άπό τό 
Κογκρέσσο καΙ τά συνεχή, παρατεταμένα χειροκροτήματα 
τών μελών καΙ τών δύο νομοθετικών Σωμάτων, Ρεπουμπλι
κανών καΙ Δημοκρατικών, ήταν μιά ύπέροχη έπίδειξη έθνι
κι'jς σύμπνοιας καί ένότητος, άλλο καί έγκριση τής δλης προ
σπάθειας τοΟ Προέδρου ατήν Γενεύη. 

' Ελπίζομε ή σύμπνοια αύτή νό συνεχισθή γιό νά όλοκλη
ρωθι'j ή έρευνα γιό τό διαστημικό άμυντικό πρόγραμμα, τό 
όποίο, άν άποδειχθιΊ aποτελεσματικό, θό συμβάλη άποφα
σιατικό στήν έδραίωση τής είρήνης καΙ τijς άσφαλείας aτόν 

· Κόσμο. 

' Η ύποστήριξη τοΟ δλου στρατιωτικοΟ προγράμματος 
άπό τό Κογκρέσσο, έχει μεγάλη σπουδαιότητα διότι θό πα
ρακινήση τοuς Σοβιετικοuς νό διαπραγματευθοΟν. Εlπε ό κ. 
Ρήγκαν σΕ. ραδιοφωνική όμιλία του: 

•' Η 'Αμερικη εJναι ξανό lσχυρη καi ή όμερικανικι'ι Ισχύς εχει 
όποσnόσει την πρασοχι'ι τών Σοβιετικών. · Αναyνωρίζουν δτι ή 
'Αμερικι'ι δtν περιορίζεται πλέον σΕ όπλij άντίδραση στό παyκό- · 
σμια yεyονότα. Βρισκόμαστε στην προφυλακη μιος παντοδύνα
μης !στορικης παλίρροιας, άπό την έλευθερlα καΙ την εύκαιρlα 
πρός την πρόοδο καί τήν είρήνη». 

Τονfζοντας τήν άνάγκη ύποστηρίξεως τοϋ στρατιωτικοΟ , 
του προγράμματος άπό τό Κογκρέσσο, ό Πρόεδρος τόνισε 
δτι άν τό Κογκρέσσο δi:ν ύποστηρίξη τΙς άπαιτούμενεςάμυν
τικi:ς προσπάθειες, οί Σοβιετικοl θό συμπεράνουν δτι ή ύπο
μονή καί aποφασιστικότης τι'jς Άμερικijς εΤναι σάν ψιλό
χαρτα καΙ ό Κόσμος θ(;. ξαναγίνη έπικίνδυνος . . . 

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΤΗΝ μιό μέρα διαβάσαμε στοuς Ν .Υ. Times δτι ό Πρωθυ
πουργός τι'jς ·Ελλάδος κ. Παπανδρέου άποφάσισε τήν κα

τάργηση τijς καθιερωμένης έπικοινωνίσς τοϋ κυβερνητικοΟ 
έκπροσώπου μΕ. τους πολιτικους συντάκτες, δ τι δεν θά άντι
καθιστοΟσε τόν ύφυπουργό κ. Λαλιώτη που ένημέρωνε τους 
δημοσιογράφους καi δτι έτοιμάζει νέα νομοθεσία περi τύ-

Superb 
Continental Cuisine 

Banquet Facilities Α vailable 
All Major Credit Cards 

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

Tel . (212) 509-5252 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

που. Τr'ιν tπομένη, τά εfδησεογραφικά Πρακτορεία μετέδω
σαν δ τι μετό τήν θύελλα τών διαμρτυριών, ό πρωθυπουργός 
άποφάσισε καί ανέτρεψε τiς άποφάσεις τijς προηγουμένης. 
'Αλλό λίγες ήμέρες άγότερα, ό aντικαταστάτης το Ο κ. Λα
λιώτη, ύφυπουργός Τύπου κ. Μ. Παπαϊωάννου, δήλωνε στι)ν 
πρώτη, θυελλώδη συνάντησή του μi: τους δημοσιογράφους, 
δτι ή έπαφι) μαζί τους θό γίνεται όποτε τό κρίνη σκόπιμο ή 
Κυβέρνηση. 

Τ ό μέτρο δi:ν εlναι, βέβαια, καΙ τόσο .. . δημοκρατικό, γι' 
αύτό καί εΤναι άποφασισμένοι of συνάδελφοι νό άnοδυθοΟν 
σέ άγώνα γιά τι) ν προάσπιση τών δικαιωμάτων τους. 'Εντύ
πωση, πάντως, προκαλεί δτι of έντονώτερες διαμαρτυρίες 
δtν προήλθαν άπό τους δημοσιογράφους τijς ιιφασιστικήςιι 
καΙ «έπαράτου» Δεξιάς, άλλο άπό συντάκτες «δημοκρατικών" 
καΙ «σοσιαλιστικών» έφημερίδων, ποu άγωνίστηκαν γιό τήν 
άνοδο τοίJ ΣοαιαλισμοΟ στι)ν έξουσfα, παραβλέποντας τό 
δεδομένο, δτι τόσο ό «ύπαρκτόςιι, όσο καi ό ... έπιθυμητός 
Σοσιαλισμός, δi:ν καθιστά, άπλώς, φτωχότερους τοuς άν
θρώπους, άλλο καί λιγώτερο tλεύθερους. Καi ύπό τόν 
Σοσιαλισμό (βλέπε Πολωνία καi όλόκληρη 'Ανατολικι) Εύ
ρώπη) -όχι aτόν Καπιταλισμό- γίνονται τώρα οί άγώνες γιό 
«ψωμί καi λευτεριά»! 

Περισσότερα Εύχετήρια 
στfιν Πρωτοχρονιάτικη 
εκδοση τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 

ΠΕΡ/ <<ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ» 

Δ ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ τό πλήρες κείμενο τοίJ πρώτου διαλόγου τοϋ νέου ύφυπουργοΟ τύπου μt τους δημοσιογράφους, 
στάθηκε άδύνατο νό καταλάβωμε τiς άπαντήσεις του. ΕΤναι 
τόσο μπερδεμένες, ποu οί συνάδελφοι άσφσλώς θά νοσταλ
γήσουν τόν όχι περισσότερο κατανοητό κ. Λαλιώτη. Καi ό 
πρώην καί ό νΟν έκπρόσωπος μιλούν μιό γλώσσα που δέν 
εΤναι δυνατό νό καταλάβουν όλοι of "Ελληνες. 

Μεταφέρομε έδώ μερικά χαρακτηριστικό άποσπάσμα
τα τοίJ . .. ένημερωτικοΟ «διαλόγου» : 

ΛΟΥΚΑΚΟΣ (Κυρ. 'Ελευθεροτυπία): Έπειδι) τό θέσατε 
τό θέμα καi είπατε δτι of συναντήσεις δέν καταργοΟνται, θό 
ήθελα νό ρωτήσω, άν αύτό σημαίνει δτι θά γίνονται κάθε 
μέρα; 

ΠΑΠΑ·J ·ΩΑΝΝΟΥ: Δένάπάντησα σ' αύτόέγώ.Δένεfπα 

αύτό. 

ΛΟΥΚΑΚΟΣ: fΊπατε δτι δέν καταργούνται. 

ΠΑΠΑ'J·ΩΑΝΝΟΥ: Αύτό καλύπτεται, μ ' αύτό ποu εfπα. 
Τρόπος καi διαδικασία. Αύτό θό τά συζητήσουμε άπό αύριο. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Χτές μάς εlπε ό κ. Παπούλιας, ότι 
«στέλνω έπιστολι) διαμαρτυρίας στήν κυβέρνηση τijς Μάλ
τας γιο δσα συνέβησαν στό άεροδρόμιο τijς Βαλέτα». Μπο
ρείτε νά μάς πείτε έόν έστάλη τελικό ή έπιστολι) διαμαp

τυρfας; 

ΠΑΠΑ·Ι ·ΩΑΝΝΟΥ: Νομlζω, δτι γιό αύτά τό θέματα θά 
πρέπει σήμερα νό τοποθετηθεiτε aτόν κ. Παπούλια. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: Πώς; Πώς, κύριε ύπουργέ; Ό κ. 
Παπούλιας μάς έχει δεί μόνο μιά φορά. 

ΠΑΠΑ· Ι ·ΩΑΝΝΟΥ: Αύτό τό θέμα, δμως, δν σάς εχει δεί 
κάποιος ύπουργός μία φορό, δπως έιπαμε λύνεται . Καi αύτό 
εfναι μέσα στήν πολιτική τi'jς άναβάθμισης. 

·Ωραιότατος, πράγματι, τρόπος tνημερώσεως: Na πάνε 
οΙ δημοσιογράφοι νά . .. ιιτοποθετηθοίJν»/11 aτόν ύπουργό 
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τών 'Εξωτερικών. · Ο δ ποίος τούς έχει ... ιιτοποθετήσει" tκεί 
ΠΟU tκείνος νομίζει, όφοϋ εύδόκησε νά τοuς δι'j μόνο μιά 
φορά! 'Αλλά καί ό Πρωθυπουργός δέν φαίνεται τόσο πρό
θυμος γιά «τοποθετήσεις" όφοϋ, όπως μετέδωσε τό UPI, ό 
κ. Παπανδρέου συναντήθηκε δυό φορές μέ τοuς δημοσιο
γράφους όπό τό 1981 ... 

ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ! 

Σ Ε πολύ σκληρή tπίθεση έναντί ον τι'jς • Ελληνικι'jς Ραδιο
φωνfας καί Τηλεοράσεως προέβη τόν περασμένο μι'jνα 

στήν Βουλή, ό βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Κτενάς. Ό βου
λευτής κατηγόρησε τό έθνικό κανάλι ότι άγνοεί συστημα
τικά τοuς βουλευτές στίς διάφορες έκπομπές καί ρεπορτάζ 
όπό τήν Βουλή, ένώ όντίθετα προβάλλει τίς «δραστηριότη
τες τών διαφόρων περιθωριακών καi όναρχικών>ι. Ό κ. Κτε
νάς κατηγόρησε τοuς ύπεύθυνους, ύπσινισσόμενος δτι σαμ
ποτάρουν τό κοινοβουλευτικό έργο καί ζήτησε νά καθιερω
θή όπό τό ραδιόφωνο τι'jς ΕΡΤ-2 έκπομπή είδική γιά τιΊν Βου
λή, δπου θά προβάλλεται τό έργο τών βουλευτών καi πρό
σθεσε: 

«Οϋτως Ιί δλλως, δΕ.ν προσφέρουν άnολύτως τlnοτε 
στον tλλnνικό λαό». . 
Θά σημειώσωμε έμείς δτι τήν ίδια αύτη ιιένημέρωση" 

όπό τήν έλληνικr'ι ραδιοτηλοψία παfρνουν καί οί όμογενείς 
της 'Αμερικής όφοϋ τά δελτία είδήσεων άναμεταδίδονται 
μέσω τού κομματικού Γραφείου τύπου Ν. Ύόρκης όπό τά 
περισσότερα όμογενειακά ραδιοφωνικά προγράμματα καί 
μιά τηλεοπτικr'ι έκπομπr'ι ποu ίδρυσε τό ΠΑΣΟΚ μέ χρημα
τοδότηση τοϋ • Ελληνικοϋ Δημοσίου. Στό πρόγραμμα αύτό, 
καθώς καί τά όναμεταδιδόμενα Δελτία τι'jς ΕΡΤ, ή όποfα κατ ' 
έπανάληψιν έχει χαρακτηρισθfι όπό τr'ιν Άντιπολfτευση ώς 
«φασιστική>~, μάς έρχονται τά μισαλλόδοξα πολιτικά ιιμηνύ
ματα>ι όπό τήν 'Αθήνα, πασαλειμμένα καταλλήλως καΙ ι.ιέ 
έγχώριο ύλικό . .. 

Η <<ΑΝΕΝΠΜΗ ΔΙΑΒΟΛΗ>> 

ΣΤΗΝ όμιλία του στιΊν 'Ακαδημία 'Αθηνών, ό 'Αρχιεπί
σκοπος ·Αμερικής έκαμε λόγο γιά «άνέντιμη διαβολι'ι τijς 

NICK BOGDOS, Proprietor 

J 
NOWARD rι_ 
ΟΝΠSΟΠ~ 
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OPPOSITE GRAND CENTRAL 
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ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST - LUNCH - DINNER 
7 am - MIDNIGHT 

122 Ε. 42nd Street, N.Y.C. 

(212) 687-0089 

· Αμερικiίς ώς χώρας nολεμοχαροϋς καi άντιτιθεμένης εΙς 
τήν εlρήνην, δικαιοσύνην καiκοινωνικiιν Ισότητα τών λαών~. 

·Η ύπόμνηση αύτή, γενομένη άπό τού βήματος τού όvω
τάτου πνευματικού Ιδρύματος τι'jς χώρας, όποτελεί παραί
νεση καί έκκληση πρός τοuς όδελφοuς τι'jς Μητροπόλεως vά 
σταματήσουν τίς έπιθέσεις καi τίς ύβρεις κατά τι'jςχώραςαύ
τής, ποu όχι μόνο μάς έδέχθη σάv μετανάστες καί μάς έδωσε 
κάθε εύκαιρία vά προκόψωμε, άλλά καί πού δέν έπαψε vά 
βοηθά, vά συμπαρίσταται καί vά εΤvαι ό καλύτερος φίλος 
καί σύμμαχος τής ' Ελλάδος. 

'Η όναφορά τού 'Αρχιεπισκόπου στήν «όνέντιμη διαβο
λr'ιιι εlνσι ή πιό κατάλληλη όπάντηση στήν άγνωμοσύvη, 
στιΊν όπρέπεια καί στήν ζηλοφθονlα ποu καλλιεργεί ή άvτι
αμερικανικr'ι προπαγάνδα . . . 

MERRY CHRISTMAS 

Edwards andAntholίs 
ATTORNEYS ΑΤ LAW 

95 MADISON Α VENUE 
MORRISTOWN, NEW JERSEY 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 
NORTHERN SHIPS AGENCY 

Ι WORLD TRADE CENTER, Ν.Υ. 
Suite 1437 

NEW YORK, Ν.Υ . 10048 

WORLD WIDE 
DETECTIVE BUREA U 

JOHN C. CHIOTIS, Dίrector 
260 5th Aνenue, New York, Ν. Υ. 10001 

Tel. (212) 475-8910 

MERRY CHRISTMAS ΤΟ ALL 

OLYMPIA TRAILS 
BUS CO. 

NEWARK, Ν. JERSEY 
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Προοπτικαi τού ~Ελληνισμοϋ Η.Π.Α. 

Ε
ύχαριστώ έκ μέσης καρδίας τόν έλ
λογιμώτατον καί διακεκριμένον κα

θηγητήν καί άκαδημa·ίκόν κ. Κων
σταντίνον. Μπόνην διό τήν έμπεριστατω
μένην αύτού έκθεσιν έΠί τών 'έν 'Αμερική 
ένθικοθρησκευτικ-ών πραγμάτων. Έδωκε 
μέ τή γλαφυρότητα και τήν παραστατικό

τητα, πού διακρίνει τόν προφορικόν καί 
γραπτόν λόγον του, τό ίδιόζοντα χαρα

κτηριστικό τού 'Ελληνισμού τής 'Αμερι

κής καί τής 'Εκκλησίας του, όπως ύπέπε
σαν είς τήν προσοχήν του, δπως τό έμε
λέτησεν έκ τού έγγύς καί δπως τά είδε 
κατά τήν διάπτυξίν των εις ένα τρίπτυχον 
χρονικής και. ιστορικής όνελίξεως, γύρω 

άπό τός ίσχυράς προσωπικότητας τών ά
ειμνήστων tωί άληθώς μεγάλων προκατό
χων μου . 

Δέν θά είχον άπολύτως τίποτε νό προ
σθέσω είς συμπλήρωσιν. 'Οφείλω όμως, 
ένεργών κατά συνείδησιν, νό έπικαλε
σθώ τήν εύμένειαν τής προσοχής σας γύ

ρω άπό τός διαγραφομένας προοπτικός, 
μέσα είς τό πλαίσια τών όποίων θό έξελι
χθούν άναγκαστικώς μίαν ήμέραν τά έν 
'Αμερική πράγματα. 

Εύρισκόμεθα σήμερον έν 'Αμερική έ
νώπιον μιός νέας πραγματικότητος, τήν 
όποίαν θά όνόμαζον όχι έξαμερικανι
σμόν, άλλά άμερικανικότητα. Αύτή συνί
σταται είς τό γεγονός, δτι έχομεν ήδη 
τρείς άμερικανογεννημένας έλληνορθο
δόξους γενεάς, πού έχουν ίδικήν των 
νοοτροπίαν καί τοποθέτησιν έναντι τών ί
δικών μας πραγμάτων. Έπιτρέψατέ μοι 
νά τό τονίσω τούτο, διότι ό.λλως θά δυ
σκολευθή πολύ ό 'Ελληνισμός τής 'Ελλά
δος νά άντιληφθή ή νά δεχθή τήν νέαν 
κατάστασιν. Αί διαγραφόμενοι προοπτι
κοί μός προειδοποιούν, δτι ό 'Ελληνισμός 
τής 'Αμερικής μετά δύο - τρείς γενεάς 
δέν θά έχη ει μή μέ τόν Έλληνισμόν τής 
Μητροπόλεως, έλάχιστα κοινά σημεία. 
Αύτό θά ε!ναι ή μνήμη τής έλληνικής κα
ταγωγής, ή θρησκεία και ή πολιτιστική 
παράδοσις. 

Τά τρία όμως αύτά σημαντικό στοιχεία 

θό είναι δυνατόν νά ισχυροποιήσουν τόν 
δεσμόν μέ τήν 'Ελλάδα, έόν βαίν.όυν ί
σχυροποιούμενa κaί έδώ: είς τόν έλληνι
κόν χώρον κο! λαόν. Είς τήν Άμερικήν έ
χομεν ένα Έλληνισμόν έξελισσόμενον, 
διαμορφούμενον και άποκτώντα μίαν ιδι
κήν του μορφήν ή lδιομορφίαν. 

'Από τής όπτικής αύτή ς γωνίaς θά πρέ
πει. νά τόiι rδωμεν, έάν θέλωμεν πράγματι 
κο! τόν ίδιον κο! τό προκύπτοντα ή προ
κύψαντα προβλήματα νά έννοήσωμεν, 
και τήν έλληνικότητα τήν όποίαν είναι δυ
νατόν νά διaτηρl'jση άντικειμενικώς νό έ
κτιμήσωμενΌ 

Ό 'Ελληνισμός είς τήν Άμερικήν τήν 
στιγμήν αύτήν δύναται νά χαρακτηρισθή 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

Τοϋ Άρχιεnισκόnου κ. Ίακώβου 

Όμιλία στfιν 'Ακαδημία Άθηvώv 

έξελισσόμενος. 'Εξελισσόμενος είς όμό
δα μέ ίδικήν της ίδιοσυστασίαν, τό προη
γούμενον τής όποίας δέν ύπόρχει είς τήν 
ίστορίαν τών άποδήμων. Καί τούτο διότι 
μετά τρείς ήδη όμερικανογεννημένaς γε-

νεός δέν είνα ι πλέον άπόδημος άλλ ' έν
δημος - γηγενής. Τεθεμελιωμένος όμως, 
όχι έκτεθειμένος είς τούς τέσσaρaς άνέ
μους. Τεθεμελιωμένος είς μίαν ίδιότυπον 
έλληνικότητα, τήν όποίαν εύνοεί τό άμε-

Ό 'Αρχιεπίσκοπος στiιv 'Ακαδημία "Λθηvώv 

SEASONS GREETJNGS 

Spyrίdelίs 
Consultίng Group Inc. 
MANAGEMENT CONSULTANTS 

10 East 21st Street 
New York, New York 

Tel. (212) 473-0747 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ~ 
2 

.-::-:::.:.~. 

-·~,,.,-:..-~ 0/ympίa Express, Inc. 
PROFESSIONAL, PERSONALIZED 

TRA VEL SER VICE 

TASSO LAHANAS. 358 West 44th Street 
New York, Ν.Υ. 10036 

Tel. (212) 586-0234 Manager 
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Σί; συνάντησή του με τούς άντιπροσώπους τών όμογενειακών μiσων f.νημr.ρώσεως ό 'Αρχιε
πίσκοπος 'Αμερικής κ. 'Ιάκωβος παρουσίασε το νcοr.κδοθl:ν στην 'Αθήνα βιβλίο «Πvοfι Θcou», 
πού έγραψε στην άγγλικη ό αίδ. Γεώργιος Ποuλος, ίι:ρ. προϊστάμενος τής Κοινότητος Άρχαγ
γέλων στο Στάμφορντ, Κονν. καί μετέφρασr. ό f.κδότης τοu" ΌρΟοδόζου Παρατηρητή" καΙ 
έκπρόσωπος Τύπου τής Άρχιεπισκοπής κ. Τάκης Γαζουλέας. Στην φωτογραφία, ό Σεβασι:ι-
ώτατος ένώ ύπογράφει άντίτuπα πού δόθηκαν στούς δημοσιογράφους, μί; τον μεταφραστη. 

Περισσότερες εύχετήριες 
άγγελίες στfιν Πρωτοχρονιάτικη 

tκδοση τfίς ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 

·Ο Τάκης Βάσσος, 

ή οίκογένειά του καί το προσωπικο του γραφείου του 
εϋχονται σε ολη τfιν όμογένεια «Χαρούμενα Χριστούγεννα» -

«Εύτυχισμένος ό Καινούργιος Χρόνος» 

14 

PEGASUS TRA VEL 
28-09 Ditmars Blvd., Astoria, Ν. Υ. ι 1105 

Tel. (7 ι 8) 204-8500 

Chrίstmas Greetίngs 

COSMOS 
MASON SUPPLIES 

833 39th STREET 
BROOKLYN, Ν.Υ. 11232 

TEL. (718) 438-3900 

ρικανικόν περιβάλλον. Τήν έλληνικότητα 
τής ψυχής καί τού χαρακτήρος. Ό Έλλη
νισ.μός τής 'Αμερικής σήμερον έχει ίψκήν 
του ύπόσ:rασιν. Ύπόστασιν, τήν όποία 
λαμβάνουν ύπ ' όψιν, άναγνωρίζουν καί 
σέβονται οί λοιποί πολίται τής 'Αμερικής 
έν τώ συνόλω των. Καί τούτο, διότι έχουν 
κατορθώσει νά προβάλουν μέσω τής έρ
γατικότητος, τιμιότητος, δημιουργικότη
τος καί προοδευτικότητός των, τόν έπιθυ
μητόν τύπον ή πρότυπον τού 'Αμερικα
νού πολίτου . Πρόεδροι τής 'Αμερικής έ
χουν κάμει καί κάμουν τήν διαπίστωσιν 
αύτήν , δπως ό Ά'ίζενχάουερ, ό Κέννεντυ, 
ό Τζόνσον, ό Νίξον, ό Φόρντ, ό Κάρτερ, ό 
Ρέγκαν, διά νά άναφέρω έκείνοuς μόνον 
πού έγνώρισα κατά τό διάστημα τών τε
λευταίων είκοσι · πέντε έτών. Άλλως δέν 
θά άνεγνώριζον οίίτε θά έκάλουν τόν 
θρησκευτικόν άρχηγόν τών Έλληνοαμε
ρικανών νά άναπέμψη προσευχήν κατά 
τήν έγκαθίδρυσίν των ή νά τόν καλούν είς 
συμβουλευτικός συνεδρίας έν τώ Λευκώ 
Οίκω. 

Θά ήδύνατο λοιπόν νά λεχθή, δ τι ό ''Ελ
ληνισμός τής 'Αμερικής έξελίσσεται είς 
άμερικανικόν Έλληνισμόν, μέ δλα τά βα
σικά καί έναρμονιζόμενα μεταξύ των χα
ρακτηριστικά τού έλληνικού καί άμερικα
νικού πολιτισμού. Τό δέχομαι, δτι είναι 
<'iυσνόη.τος .ό δρος, άλλ ' άληθινός, πολύ 
άληθινός. 'Έχομεν ο!κειωθή πολλά άπό 
τά ίδιάζοντα χαρακτηριστικά'τού άμερι
κανικού λαού: τήν άεικινησίαν, τήν άνη
συχίαν, τήν φιλοδοξίαν διά κάτι καλύτε
ρον, διά κάτι μεγαλύτερον, διά κάτι .πε
ρισσότερον. Καί τούτο όχι είς έναν, άλλά 
είς δλους τούς τομείς τής άμερικανικής 
ζωής. Είς τήν παιδείαν, ε!ς τήν έκπαίδευ
σιν, είς τάς έπιστήμας, είς τήv βιομηχα
νίαν, τάς έπιχειρήσεις, τό έμπόριον, είς 
τάς τραπεζικός έρyασίας, εtς τήν πολιτι
κήν, είς τάς τέχνας, είς τόν άθλητισμόν, 
είς :ήν μουσικήν, τό θέατρον, τόν κινημα
τογράφον, εις τά ίσχυρότερα δίκτυα τη
λεπικοινωνιών, είς τήν διπλωματίαν, τήν 
δημοσιογραφίαν, είς τήν φιλολογίαν, τήν 
θεολογίαν, είς τήν συγγραφήν, είς τά έρ
γατικά, τέλος, χέρια. 
Ή μέχρι τούδε σημειωθείσα έξέλιξις 

τού 'Ελληνισμού τής 'Αμερικής όδηγεί 
πρός τήν διαμόρφωσίν του είς μίαν όμά
δα μέ τήν άληθινήν έννοιαv τής λέξεως, 
είς μίαν κοινότητα δηλ. όχι μόνον άπό ά
πόψεως όργανώσεως τών δυνάμεών της, 
άλλά είς μίαν κοινότητα στόχων, έπιδιώ
ξεων καί ένδιαφερόντων, πού καλύπτουν 
~να εύρύ φάσμα. 'Από τής άτομικής πρω
τοβουλίας μέχρι τής συλλογικής ένερ

γείας κα( άπό τής πολιτικής σάν έννοίας 
μέχρι τής πολιτικής ώσάν έντίμου πράξε
ως καί ένεργε{ας. "Εχομεν τάς όργανώ
σεις μας, άλλά έχομεν καί τά ίδρύματά 
μας. " Εχομεν τά τοπικά σωματεία, άλλά 
καί τούς συλλόγους μας καί τάς όμοσπον
δίας. "Εχομεν τήν τάξιν τών έπιστημόνων 
μας, άλλ' έχομεν καί τό έμπορικόν μας έ
πι·μελητήριον. " Εχομεν τάς Ιδιωτικός έπι
χειρήσεις, άλλ ' έχομεν και τάς'έπαγγελ
ματικάς ή έργατικάς ένώσεις μας. 

Ε!ς τό εύρύ αύτό φάσμα τών ένδιαφε
ρόντων τού έξελισσομένου άμερικανικού 
'Ελληνισμού άνήκουν και τά πολιτικά καί 
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όνθρώπινα δικαιώματα, άλλά και τό δί
καια τού Πατριαρχείου μας, τής 'Ελλάδος 
και τής Κύπρου. Τό άντιλαμβόνεται δέ, τό 
ύπηρετεί καί τά προάγει ύπό τήν Ιδιότητά 
του ώς άμερικανικού 'Ελληνισμού. Ώς 
στόχους καί έπιδιώξεις τής αμερικανικής 
πολιτείας και πολιτικής. 'Ορθότατα όπήν· 
τησεν 6 γερουσιαστής Σαρμπόνης είς έ· 
πίκρισιν συναδέλφου του, ότι ένήργει πε· 
ρισσότερον ώς 'Έλλην εiς τήν ύπόθεσιν 
τής Κύπρου και τήν όναλογ(αν 7 πρός 10 
τής στρατιωτικής βοηθε(ας πρός τήν Έλ· 
λάδα καί τήν Τουρκ(αν παρά ώς 'Αμερικα
νός γερουσιαστής. 

«Μέ συγχωρείτε, άπήντησεν 6 γερου· 
σιαστής.Σαρμπάνης. Νομ!ζω, δτι τό θέμα
τα αύτό aπασχολούν τήν Άμερικήν. Είναι 
θέματα τής άμερικανικής έξωτερικής πο· 
λιτικής καί βοηθείας. Άλλως δέν θό η. 
γοντο πρός συζήτησιν ένώπιον τής Γε
ρουσίας. Ώς 'Αμερικανός λοιπόν πολιτι· 
κός, 6μιλώ καί ένεργώ, στοχαζόμενος τό 
όμερικανικόν συμφέρον. Κα! εΙναι συμφέ
ρον διό τήν χώραν μου τήν Άμερικήν νό 
όντιληφθή είς τήν ούσίαν του καί τάς 
πραγματικός διαστάσεις του τό θέμα τής 
Κύπρου καί νά ένεργή όκριβοδικαίως είς 
τό θέμα τής στρατιωτικής βοηθείας πρός 
τός συμμαχικός της χώρας». 
Ώς βλέπετε 6 'Ελληνισμός τής 'Αμερι

κής διαμορφούτοι είς ένα ίδιον έαυτόν. 
Εlς μ(αν όμάδα έπιρροής κοί συμβολής. 
Μέ lδικήν της φυσιογνωμίαν, τήν όποίαν 
διαμορφώνουν ή παρρησία καί ή παρου
σία τής έλληνοαμερικονικής Κοινότητος. 
Άπό τής πλήρους καί τελικής διαμορφώ
σεώς του είς άμερικανικόν Έλληνισμόν 
θό ήδύνατο καί λόγω θέσεως καί λόγω ί
σχύος νά προβάλλη καί είδικότερον νά ά· 
μύνεται τών δικαίων τής 'Ελλάδος, τη· 
ρουμένων τών όρων τής πλήρους ένημε
ρώσεώς του άπό τήν ύπεύθυνον πολι· 
τείαν καί τής άδιοταράκτου σχέσεως τής 
έλληνικής πρός τήν άμερικονικήν πολι· 

τείαν . 'Ο οϋτω διαμορφούμενος Έλληνι· 
σμός τής 'Αμερικής θά ήδύνατο έπί πλέ· 

ον, λόγω μάλιστα τών διασυνδέσεών του 
πρός τά κέντρο, δπου λαμβάνονται αί ό· 
ποφόσεις, και πρός τά πρόσωπο, τά ό· 
ποία τάς λαμβάνουν, νά ύπολογίζεται ώς 

ούσιοστικός παράγων είς τήν ίκονοποίη· 

σιν τών έλληνικών αΙτημάτων, ούδέποτε 
όμως ώς όργανον τής οίοσδήποτε πολιτι· 
κ ή ς. 

Είς τό σημείον τούτο έπικαλούμαι τήν 
κατανόησ(ν σας, όπως τήν έπικαλούμαι 
καί εlς ένα σημαντικόν · σημαντικότατον 
θέμα: δτι 6 'Ελληνισμός τής 'Αμερικής ύ
πό τήν σημερινήν και δή τήν αύριανήν και 
μεθαυριονήν σύστασιν του (οί μεικτοι γό
μοι έχουν 1'jδη φθάσει τό 65% τού συνό
λου τών εύλογουμένων κατ' έτος ~άμων) 
θά γ!νη, εΙνοι άνόγκη νό γ!νη, και συμφέ

ρον νά γ(νη, μία κοινώς άποδεκτή και σε· 

βαστή θρησκευτική ι; εκκλησιαστική Κοι· 
νότης. Θά γίνη δηλ. όπό έθνική όμάς, μία 
έκκλησιαστική ένότης κα( όλότης, δπως 
συνέβη δ.λλωστε μέ δλας τάς έθνικάς ό· 
μόδας τής 'Αμερικής. Θά γ(νη, εύρ(σκεται 
έν τώ γ(γνεσθοι, μ(α έλληνορθόδοξος 
Κοινότης χωρίς νά χάση τήν συνεiδησιν 
τής έθνικής κα( πνευματικής καΙ τής πόλι
τιστικής της καταγωγής. Θά σκέπτεται δ-

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝJ.VΑ 

ΙΟΝΙΑΝ TRA VEL 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΠΟΣ 

AGENCY, INC. 

40-06 MAIN STREET 
FLUSHING, Ν.Υ. 

TEL. (718) 939-4404 

Εύτυχισμένα Χριστούγεννα 
σε δλους 

BILL ST Λ THAKOS 
REALTY 

All Realty Services and Investments 
9520 4th Avenue, Brooklyn, Ν.Υ. 

(718) 836-0909 (718) 836-2140 

Καλa Χριστούγεννα σε δλους τοuς 
φίλους καi πελάτες μας 

HELLAS-AMERICAN 
IMPORTS INC. 

MEATS AND GROCERIES 
WHOLESALE AND RETAIL 

ΕΜΜ. TZITZIKALAKIS 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Pappas 
C onstructίon C ο. 

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

Tel. (718) 229-4455 
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μως κα! θόιiνεργή ώς θρησκευτική Κοινό
της, μέ έλληνορθοδόξους προσανατολι
σμούς κα! σαφώς κεχαραγμένας έξελικτι
κάς κατευθύνσεις καί έπάνω είς τά ίχνη 
τής ίστορ!ας της. Κεχαράγμένας aπό τά 
μέλη της, κληρικούς και λα"ίκούς, είς τάς 
κατά διετίαν κληρικολα"ίκός συνελεύσεις 
των καί ένδιαμέσως aπό τό Άρχιεπισκο
πικόν Μεικτόν, έκ κληρικών καί λα"ίκών, 
συμβούλιον, τό όποίον τυγχάνει τό έκτε· 
λεστικόν όργανον τής 'Αρχιεπισκοπής. 
Αύτή ή νέα μορφή t'j ίδιομορφία τού 

'Ελληνισμού τής 'Αμερικής καί έπήλθε 
κα! έπέρχεται διό τήν έξύψωσίν της όπό 
έθνικής όμάδος είς έκκλησιαστικήν, συν· 

τεταγμένην καί παρατεταγμένην είς μέ· 
τωπον συμπαγές μετά τού Οίκουμενικού 
Πατριαρχείου, μέ λειτούργημα τήν ύπε
ράσπισιν τής έλληνικής όρθοδόξου διδα· 
σκαλίας, όπότε και δπου βάλλεται, -καί 

τήν διάδοσιν, μεταφύτευσιν καί διαιώνι· 
σίν της, ώς κιβωτού τής έθνικοθρησκευτι· 
κής μας διαθήκης. 

Ή ένωσις καί συνένωσις περί τήν 'Εκ· 
κλησίαν τών 'Ελλήνων 'Ορθοδόξων τής 
'Αμερικής όποτελεί ι'jδη τήν συνισταμέ· 
νην μιάς ρωμαλέας παρουσίας των είς 
τόν aμερικανικόν χώρον. Είμαι εύτυχής 
νά σάς είπω, δτι παρ' ούδενός όγνοείται, 
παραβλέπεται ι'j προσπερνάται ή παρου· 
σία αύτή . Αί προσβάσεις μας πρός τάς έκ· 
κλησιαστικός κα! πολιτικός όρχάς τής Ά· 
μερικής, όλίγαι είς τήν άρχήν, πολλοί σή· 
μερον μάς έπιβάλλουν συντονισμόν τών 
ένεργειών κα! δραστηριοτήτων μας όσά· 
κις στοχάζονται τό καλόν τής Κοινότη· 
τος, τής 'Εκκλησίας καί τού Γένους. Ή δ· 
ταν καλούμεθα διά συμβουλευτικόν ρό· 

λον είς τά θέματα τού περιορισμού ή τής 
καταπολεμήσεως τού ήθικού κακού ι'j τής 
aνεντ!μου διαβολής τής 'Αμερικής, ώς 
χώρας πολεμοχαρούς καί aντιτιθεμένης 
είς τήν εlρήνην, δικαιοσύνην καί κοινωνι· 
κήν Ισότητα τών λαών_ 

Ή πρόσφατος πρόσβασις μας και είς 
τόν όργανισμόν τών Ήν. 'Εθνών, καί ή 
είσδοχή κα! ένταξΙς μας εlς τήν πρώτη"ν 
κατηγορ(αν τών μή κυβερνητικών άντι· 
προσωπειών, aποτελεί μίαν έπί πλέον ό· 
ναγνώρισιν τής 'Εκκλησίας μας, ώς δυνά· 
μεως όγωνιζομένης διά τήν έπικράτησιν 
όρχών κα( aξιών, πού θά συνέβαλον είς 
τήν έλευθερ!αν , εύνομ!αν και aξιοπρέ· 
πειαν τού άνθρώπου. 
Ή έμφάνισις έπιπροσθέτως τής 'Εκ· 

κλησlας μας όχι όπλώς ώς θεσμού, όλλ' 
ώς ζώντος καΙ δυναμικού παράγοντος είς 
τήν διό τής προσεγγίσεως τών 'Εκκλη
σιών προσέγγισιν τών λαών τής γής καΙ 
πιθανήν ένωσίν των είς μίαν παγκόσμιον 
κοινωνlαν, μάς έχει κατατάξει ι'\δη μεταξύ 
τών τεσσάρων μειζόνων έν 'Αμερική θρη· 
σκευμάτων καΙ μdς έχει συντάξει μεταξύ 
τών πολιτών έκεlνων, πού έχουν τάξει 
σκοπόν των νά μήν προδώσουν ούτε τήν 
ψυχήν των ούτε τόν dνθρωπον. 

Είς τήν παράθεσιν τών άνωτέρω προέ· 
βην aπό έν αίσθημα εύθύνης κα( όφειλής 
πρός τό διακεκριμένον τούτο σώμα, τό 
'Ανώτατον Πνευματικόν "Ιδρυμα τής χώ· 
ρας, εlς fκφρασιν μέν τής βαθειας προ· 
σωπικής μου έκτιμήσεως καΙ εύγνωμοσύ· 
νης, ε!ς διαβεβα!ωσιν δέ τής τιμής καΙ τού 
σεβασμού πρός αύτό τών 'Ελλήνων τής 
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'Αμερικής, έκ μέρους τών όποίων καί άπο· 
δέχομα~, μετά τών εύχαριστιών των, τήν 
προσγενομένην πρός τό ταπεινόν μου 
πρόσωπον διάκρισιν. Καi έγώ μέν "δ δ· 
φειλον ποιήσαι τούτο ποιώ ι'j προσπαθώ 
νό ποιώ, δτι δούλος όρχείός είμί» (Λκ. 17, 
1~). Ό κότινος δμως όνήκει είς έκείνους, 
οι όποίοι ~<τόν όγώνα τόν καλόν aγωνί
ζονται» καΙ οί όποίοι χωρίς ~<νά έπιλανθά· 
νονται τών όπισθεν, τοίς έμπροσθεν έπε· 
κτεiνονται κατά σκοπόν διώκοντες έπ! τό 
βραβείον τής άνω κλήσεως» (Β " Τιμ_ 4, 7 
κα! Φιλ. 3, 13). 

Λευκώματα 
·Οργανώσεων 

καί Κοινοτήτων. 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
Tel. (212) 921-0086 

• Εγγραφή τε Συνδρομηταί 
στην <•Νέα Ύόρκη>> 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
Steve Lagoud~ 

Broker • President 

REALTY WORLD 
Pyrgos Realty Corp. 

32·56 STEINW Α Υ STREET 
ASTORIA, NEW YORK I ι 103 

Bus.: (718) 274·2400 

Each office independently owned and operated 

ΕΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ 

ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 1986 

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 

22·85 31st Street, Astoria, Ν. Υ. I ι 106 

Τελ . (718) 932--4423 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΡΛΙΔΑΚΗΣ 

COSTAS MEN'S WEAR 
Custom Tailors • Tuxedo Rental!> 

22·74 31st Street, Astoria, New York 
Tel. (718) 932·2681 

"ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ• 



ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

eo ΆτομισμΟς τών !!Ελλήνων 
Του κ. ΚΩΝΣΤ. Ν. ΧΑΝΙΩΤΗ 

'Α ντιστρατήγου έ.ά. 

Στό aρθρο του ποu άναδημοσιεύομε άπό την« Έστία», δ άντιστράτηγος έ.ά. κ. Κ. Ν. 
Χανιώτης, ύποστηρίζει την θέση ότι ό dτομισμός τών Έλλήνων εlναι dvτισοσιαλιστικός 
παράγων καΙ έπικαλείται συγκεκριμένα στοιχεία γιa νa θεμελιώση τό βασικό του αύτό 
tπιχείρημα. 'Αναφέρεται, μάλιστα στοi;ς έφοπλιστtς καΙ τοUς -Ελληνες τοϋ 'Εξωτερι
κού καί Ιδιαίτερα τίjς 'Αμερικής, όπου εύδοκιμοϋν μέ την άνάπτυξη τοϋ tπιχειρηματικοϋ 
δαιμονίου τους. 'Όπως πολύ εύστοχα σημειώνει ό συγγραφεύς, τό Ισοπεδωτικό συλλο
γικό σύστημα τοϋ Σοσιαλισμού, κάνει τόν -Ελληνα «όκvηρόν, μεμψίμοιρον καί έρι
στικόν». 

Ό 'Έλλην ε{ναι άτομιστής, <'iτομον δη
λαδη ποu παραδοσιακώς άπεχθάνεται την 
μάζαν ή οιανδήποτε έξίσωσιν έντός τής δ
μάδος. Διαθέτει ενα ύπετροφικόν 'Εγώ, ά
νεξάρτητον καi αύτόνομον, διά τον λόγον 
δέ αύτόν εχει εμφυτον άπέχθειαν προς οτι
δήποτε έπενεργεί έξουσιαστικώς είς η'ιν 
βούλησίν του καi τοϋ ύπαγορεύει τί πρέπει 
νά πράξη. Φέρει βαρέως πάσαν καταπί
εσιν- οίκογενειακήν, κοινωνικήν, πολι
τικην - καi ε{ναι ετοιμον, εiς πρώτην εύ
καιρίαν, νά τήν άποτινάξη. 'Ακριβώς είς 
την έγωκεντρικην αύτήν ψυχολογίαν του 
όφείλεται ή εντονος πολιτικολογία του καί 
δ φανατισμός πού έπιδεικνύει είς τό iδικόν 
του ίδεολογικόν «πιστεύω», πράγμα πού 
εχει ώς συνέπειαν τήν σπουδήν του νά ά
πορρίπτη, συχνά άνευ διαλόγου, τάς πε
ποιθήσεις τοϋ άλλου. 

Χαρακτηριτική, έν προκειμένω, ε{ναι ή 
άνάλυσις τοu χαρακτήρος τοu ~Ελληνος, 
πού γίνεται είς έμπιστευτικόν Ι':γγραφον 
τοu Φόρεϊν "Οφφις προς τον τότε προϊστά
μενόν του" Αντονυ 'Ηντεν, πού έπεσκέφθη 
τήν 'Ελλάδα το 1953. εις τό εγγραφον του
το άναφέρεται έπi λέξει: 

«Ό χαρακτήρ τοu "Ελληνος. Ό περί
πλοκος χαρακη'Jρ του -ελληνος εχει σ-χη
ματισθή άπό: α) Την Κλασσικfιν καi Βυ
ζαντινήν του κληρονομίαν. β) Τήν μακράν 
ύποδούλωσίν του είς τούς 'Οθωμανούς. 
γ) τόν έπιτυχημένον άγώνα άνεξαρτησίας 
της ·Ελλάδος, άλλιi καί τa τελευταία σα
ράντα -χρόνια συνεχών πολέμων, έπανα
στάσεων καi οΙκονομικής δυσπραγίας. • Ο 
~Ελλην ε{ ναι έξαιρετικώς άτομιστης μερι

κάς φορaς μέχρι σημείου άναρχίας .. ·"· 
Φαίνεται δτι βαθείαι ρίζαι, φυλετικαί κα

ταβολαί, άταβισμός καi παραδοσιακη συ
νέχεια εχουν διαμορφώσει τόν τύπον αύτόν 
τοϋ χαρακτf\ρος τοϋ ~Ελληνος. Είς τελευ

ταίαν δέ άνάλυσιν, δ άτομισμός του άπο
τελεί καί τό ψυχολογικόν ύπόβαθρον τοϋ 
έθνικοu διχασμοί>, άπό τόν δποίον έπi αίώ
νας τώρα κατατρύ-χονται α{ γενεαi τών · Ελ
λήνων. Καi μολονότι δ διχασμός αύτός 
προκαλεί άρνητικά άποτελέσματα, έξι-
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κνούμενα μέχρις έθνικών συμφορών, δ έ
γωκεντρικός 'Έλλην παραμένει άναλλοί
ωτος καi άμετανόητος, παρά τάς ρητορικάς 
έκκλήσεις τής εκάστοτε πολιτικής ήγεσίας 
του δι ' δμοψυχίαν. 'Εν τούτοις, δέν θa 
πρέπει νά σπεύση κανεiς νά συναγάγη συμ-

Οί φυγάδες έπιστρέφουν ένδεείς 
dπο την Άνατολικη Εύρώπη, ένώ 

οί όμογενείς dπο τi]ν Δύση πηγαί
νουν εύκατάστατοι, προσφέροντες 

σύvεχώς χρήματα .. . 

περάσματα άπό τάς άρνητικaς πλευράς τοϋ 
άτομισμοu τών 'Ελλήνων, διότι ύπάρχουν 
καί α[ θετικαί πλευραί του, ώστε ή άναζή
τησις της χρυσής τομf\ς νά τυγχάνη εν εϋ
λογον πολιτικόν καi κοινωνικόν πρόβλη
μα προς έπίλυσιν. 'Ακριβώς δέ προς τόν 
σκοπόν αύτόν, θa άναλυθή, κατωτέρω, ό 
δυϊσμός αύτός τοϋ άτομισμοϋ του ~Ελλη
νος καί θa δοθή μία, κατά το δυνατόν, άντι
κειμενικη είκών. 

'Εν πρώτοις, ή καλη πλευρά τοu άτομι
σμοu του 'Έλληνος άντικατοπτρίζεται τό
σον ε{ς τον πολιτικο-κοινωνικόν, δσον καi 
είς τόν ο{κονομικόν τομέα. Εις τόν πρώτον, 
παρουσιάζει εντονον το στοιχείον τής άνε
ξαρτησίας κατά παντός έξουσιαστικοu 
συστήματος που έπιβάλλεται είς αύτόν, 
είτε άπό τό Κράτος, είτε άπό ώργανωμένην 
όμάδα. 'Αποδίδει ιcαλλίτερον, δταν τοϋ πα
ρέχωνται περιθώρια πρωτοβουλιών. ·Ως 
πολίτης, θέλει νά ε{ναι έλεύθερος καi εχει 
εντονον το βίωμα της κριτικής. 'Επικρίνει 
πρός πάσαν κατεύθυνσιν πλήν τοu έαυτοϋ 
του, άποφεύγει, δηλαδή, την αύτοκριτικήν 
καί, συνήθως, άγνοεί τήν Σωιcράτειον ρή
σιν «γνώθι σαύτόν». Ώς ήγέτης, παρουσι
άζει &ντονον τό στοιχείον της προσωπικής 
διακρίσεως, πράγμα τό δποίον έφ ' δσον 
θεμελιοuται είς έποικοδομητικόν έγωϊ
σμόν, ύπερηφάνειαν, φιλογνωσίαν καi έρ
γατικότητα, άποβαίνει άποδοτικόν εις κοι-

νωνικfιν προσφοράν. 'Αντιθέτως, έάν ή 
τάσις διακρίσεώς του στηρίζεται είς ίδιο
τελή κριτήρια καi «άρριβιασμόν», τότε 
άποβαίνει ζημιογόνος διά το κοινωνικόν 
σύνολον. Γενικώς, δ WΕλλην άντιλαμβά
νεται τήν κοινωνιιcήν πρόοδον μέσω τής 
ίδικής του συμβολής καi ό-χι μέσω μιaς 
άπροσώπου καi μηχανικώς ένεργούσης ό
μάδος. 

Είς τόν οίκονομικόν τομέα, ή δράσις του 
WΕλληνος εύνοείται είς τό πλαίσιον τής 
ίδιωτικής πρωτοβουλίας. Μέσω αύτής, 
άναλαμβάνει κινδύνους, γίνεται έφευρετι

ιcός καί έπίμονος είς τάς έπιδιώξεις του, 
προχωρεί δέ προς τήν έπιτυχίαν μέ ταχείς 
ρυθμούς. 'Αντιλαμβάνεται καλώς τοuς μη
χανισμούς τοu συστήματος καί, έφ' όσον 
τοuτο έπιτρέπει έπιχειρηματικάς πρωτο
βουλίας καi άνοδον είς τήν οίκονομικήν ίε
ραρχίαν, προχωρεί χωρiς δισταγμούς, μο
λονότι, πολλάκις, στερείται άκόμη καί 
στοιχειωδών οίκονομικών γνώσεων! 'Ερ
γάζεται μέ τον κοινόν νοuν καi τό ενστι
κτον καί, έκμεταλλευόμενος τάς έλευθερί
ας τοϋ συστήματος, κατακτά την έπι τυχίαν. 
'Απόδειξις, δτι είς χώρας έλευθέρας οΙκο
νομίας, δπως αι Η.Π.Α., ό Καναδaς, ή Αύ
στραλία, ό WΕλλην πολύ σύντομα έντάσ
σεται είς τό σύστημα καi δημιουργεί προ
σοδοφόρους έπιχειρήσεις. Λέγεται, δτι είς 
τάς Η.Π.Α. ή 'Ελληνική δμογένεια &ρ
χεται δευτέρα είς οίκονομικόν σφρίγος, 
μετά τήν παντοδύναμον 'Εβραϊιcήν. Είς 

~φ~ 
TAYGETOS 
TRA VEL AGENCY 
Ταξ,ιδεύετε σε όλα τάμέρη τοv 
κόσμου, με ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 

πτΗΣΕΙΣ fj Charters. 
Προσφέρουμε Κρουαζιέρες, Land 
Packages καί έγγυούμεθα την άνεση 

τών διακοπών σας. 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

508 83rd STREET 
(Between 5th and 6th Ανe.) 

BROOKLYN, NEW YORK 11209 
Tel. (718) 748-0600 
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την θάασσαν, δπου ή iδιωτικτ') πρωτοβου
λία διαρθρώνεται πρός τό διεθνές οίκονο
μικόν σύστημα, aλλa καί oi κίνδυνοι ε{ναι 
ούκ όλίγοι, ό 'Έλλην διαπρέπει Ιδιαιτέρως. 
οι συμπατριώται μας πλοιοκτήται διαθέ
τουν ενα άπό τα μεyαλυτερα «tοννάζ» είς 
τόν κόσμον καί ή 'Ελλάς, άκόμη καί είς 
άπομεμακρυσμένας χώρας, ακούεται χάριν 
εiς αύτούς. Πρέπει ένταϋθα να σημειωθfj, 
δτι δέν όφείλεται είς τό δτι ή · Ελλα εΙ ναι 
ναυτικη χώρα τό γεγονός δτι διαθέτει 
αύτόν τόν θαυμαστόν έμπορικόν στόλον. 
Καί aλλαι χώραι ε{ναι ναυτικαί , aλλα τό 
Έλληνικόν τοϋτο θαuμα όφείλεται εiς ηΊν 
aποθέωσιν τής iδιωτικής πρωτοβουλίας, 
πού τόσον έπιτυχώς άναπτύσσουν ο{ 'Έλ
ληνες έφοπλισταί. 'Ακόμη τό πλήθος τών 
έθνικών εύεργετών, μικρών καi μεγάλων, 

· πού προσέφεραν περιουσίας διa κοινωφε
λfj έργα, προέρχεται aπό άτομα πού έπέ
δειξαν iδιαιτέρας ίκανότητας άτομικής 
πρωτοβουλίας, έντός ένός έλευθέρου άντα
γωνιστικου οiκονομίκοϋ συστήματος. 

'Αντιθέτως, έντός ένός Ισοπεδωτικου 
συλλογικου συστήματος, ό 'Έλλην θα 
καθίστατο άτομον όιcνηρό'ν , μεμψίμοι
ρον καi. έρριστικόν, στοιχεία πού θa συνε
τέλουν είς τ'!] ν aποτελμάτωσίν του. 'Ακό
μη καi. είς. τa καθεστώτα του «ύπαρκτου 
σοσιαλισμου.. τυγχάνει aντικειμενικώς 
aληθές, δτι ή ισοπέδωσις του άτόμου έντός 
του συστήματος δημιουργεί οίιcονομικόν 
τέλμα, μέ δυσμενείς επιπτώσεις είς ττ')ν 
ζωf)ν τών έπi μέρους aτόμων. Miiς λέγουν 
ο{ άνθρωποι τfjς "' Αλλαγfjς», δτι τό σύ
στημα αύτό έχει τό προσόν τfjς ίσότητος 
καi της καθολικfjς άπασχολήσεως. Είς εν 

. τοιουτον έπιχείρημα ή άπάντησις εlναι 
άπλή: Ή σύγκρισις ένός χαμηλώς άμειβο
μένου έργάτου είς τό σύστημα τfjς έλευ
θέρας οίκονομίας πρός τόν όμόλογόν του 
του σοσιαλιστιιcου συστήματος άποβαίνει 

~ 
~ ~ \ ΑΙ>Η~Οι>ΙΤ ~ 
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and ceramίc tiles 
ROUTE 9 

Πλούσια συλλογη μαρμάρων tξαι

ρετικής ποιότητος άπο τiιν 'Ελ

λάδα. 'Έτοιμα πλακάκια ί...συστρα

ρισμένα σέ μεγέθη 12Xl2. 6Χ/2, 

12Χ8 γιa είσόδους, μπάνια καi κου

ζίνες, γιa πατώματα καί τσίχσιχ:.. 

WARETOWN, N.J. 08758 
Tel. (609) 693-4450 WHOLESALE - RΕτ AIL 

31-16 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. I I 102 
Tel.: (718) 728-0900 (800) 221-8899 

Ο ΜΕΓ ΑΛ ΥΤΕΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ 
Τ ΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ 

Οί χιλιάδες πελάτες μας τό επιβεβαιώνουν! 
CABLE: CYΊΌURING, 

~ ~ NI"W YORK 

TELEX 424371 

Gold Fίngers Jewelers, Inc. 
Wholesale & Retaί/ - Special Orders 

Gold rt/I!(A/ .. ,':J. ,/eν~'oleΓ'.~ ΤΟΡ QUALITY JEWELRY 
ΑΤ LOW PRICES 

22 -77 1EL. 204 ·5619 
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ΑΙ/ Repairs and Custom Work 
Done on Premises. 

Three-Month Layaway Avaίlable 

22-77 31st Street, Astoria, Ν. Υ. 11105 
(718) 204-5619 



ύπέρ του πρώτου. 'Επίσης , δ έλευθέρως έρ
γαζόμενος fχει έπιλέξει δ ίδιος την έργα
σίαv του καί, έφ' δσοv διαθέτει ίκαvότη
τας, fχει καί εύκαιρίας βελτιώσεώς του. Εiς 
δ,τι άφορά την άvεργίαv, εις τό Δυτικόv 
πρότυπον της ο{κοvομίας οι άνεργοι έπι
δοτοί>vται, πολλοί δέ έξ αύτώv, ταυτοχρό
νως, άπασχολοί>vται λαμβάνοντες πρόσθε
τοv άμοιβηv ή άποκομίζοvτες κέρδη άπό 
iδιωτικηv άπασχόλησιv. Ή άλήθεια του 
καλλιτέρου βιοτικοί> καί κοιvωvικοϋ έπι
πέδου εiς τό έλεύθεροv οικοvομικόv σύ
στημα άποδεικvύεται όχι μόνον άπό τό φαι
νόμενον τής διαφυγής πολλών άτόμωv άπό 
τό σοσιαλιστικόv στρατόπεδον, άλλα καi 
τής μεταξu τώv λαϊκών μαζών σοβούσης 
έπιθυμίας φυγής, ή όποία περιορίζεται άπό 
αύστηρa περιοριστικa μέτρα. 0{ συμπα
τριώται μας φυγάδες εις τaς χώρας τής 'Α
νατολικής Εύρώπης έπιστρέφουv εiς τήv 
'Ελλάδα έvδεείς, έvώ ο[ δμογεvείς μας άπό 
τaς έλευθέρας οίκοvομικώς χώρας 
έπαvέρχοvται εύκατάστατοι, προσφέρουν 
δέ συνεχώς χρήματα, διa τήν βελτίωσιν 
τώv συνθηκών ζωής τών έvταί>θα οίκείων 
των. 

ΕΙ ναι άληθές, δτι μία άνεξέλεγκτος έξα
τομιιcευμέvη οίμοvομία δδηγεί εις άνισό
τητας καί κοινωvικaς άδικίας. εις τήν πε
ρίπτωσιν αύτήv, όμως , καθήκον τοϋ Κρά
τους ε{ναι va έπεμβαίvη πρός άρσιν τής 
άνισότητος ή μείωσιντώvάδικιώv. 'Ένδη
μοκρατικόv δέ κράτος εχει τά μέσα vά άvα
σχέση τάς τυχόν ύπερβολάς του φιλελευ
θέρου συστήματος, του δποίου βαρύνων 
παράγων ε{vαι τό άτομον, χωρίς νά θίξη τό 
καθεστι.ΙJς τών έλευθέρωv συναλλαγών καί 
τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας. 'Αρκεί οί 
φορείς του vά ένεργήσουν μέ σύνεσιv καί 
γνώμονα την εύημερίαν τοϋ Λαοϋ καί όχι 
μέ στενά κομματικά κριτήρια καί άνεδα
φικάς θεωρίας. 

·Ως συμπέρασμα τώv άνωτέρω, δύναται 
νά άπευθυνθή τό μήνυμα πρός τους πειρα
ματιζομέvους σοσιαλιστάς πολιτικούς μας, 
ότι ό συμφυης μέ την φύσιν του ~Ελληνος 

άτομικισμός εΙ ναι πολu δύσκολοv va άλλά
ξ η ή εστω καί vά μετριασθη· συνεπώς δ 
πολιτικός ρεαλισμός τών ιωβερνώντωv καί 
ΕVα καλώς σχεδιασμένοΥ icοινωνικο-οίκο
νομικόν πρόγραμμα θά πρέπει νά λάβη σο
βαρώς ύπ ' δψιv τόν παράγοντααuτόν. Δέον 
όπως καταvοηθή άπό τους οίκονομικους 
συμβούλους καi κοιvωνικους ίδεολόγους 
που άφθονοί>v εις ττ)ν χώραν μας, ότι οία
δήποτε άγελαία κατάστασις παρουσιάζει 
δυσμενείς προοπτικάς , διότι, άργά ij 
γρήγορα, θa δημιουργήση άvτιδράσεις είς 
αύτόv τόv λαόν, που δέν θά άποβοϋν άνευ 
ζημιών διά τόν τόπον. Τυγχάνει, όθεν, 
προτιμότερον, νά εύρεθή ή χρυσή τομή , δ 
τρόπος, δηλαδή, ποu θά άναχαιτίζη τάς άρ
νητικάς τάσεις του άτομικισμοϋ τοϋ 'Έλ
ληνος καί θό. ύποθάλπη τΟ. προτερήματά 
του. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 

ΚΩΝΣΤ. Ν . ΧΑΝΙΩΤΗΣ 
·Α vτιστράτηγος έ.ά. 

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΣΤΑΜ. καi AIK. ΣΦΥΡΟΕΡΑ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΏΝ 

• 'Αποκλειστικά νομικές ύποθέσεις στήν Έλλάδα 
• Συμβόλαια γιά άγορά άκι νήτων στήν 'Ελλάδα 

• Πληρεξούσια, δωρεές, κληρονομικές ύποθέσεις 

• Είδική έξυπηρέτηση Έλλήνων έκτός Νέας Ύόρκης. 

ΜΑΝΗΑΠΑΝ: 29 BROADWA Υ, Ν.Υ. 10006- TEL. (212) 943-0275 

ΑΠΟΤΑΘΗΤΕ 

ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ 

ΕΜΠ/ΣτΟΣΥΝΗ 

ΣΤΗΝ ΦΙΡΜΑ ΜΑΣ 

τhis is the tίme to own 
α fine fur coat or jacket 

from the manufacturίng 

firm GUSTON FURS LTD. 
MANUFACTURERS 

FOR 25 YEARS 

Custom Made Furs 
oj the fίnest qualίty 
at the best prίces. 

Alterations • Remodeling 
Storage 

Ask for GUS or ΤΟΝΥ 

GUSTON FURS LTD. 

307 SEVENTH Α VENUE (Room 1402). NEW YORK, Ν. Υ. 10001 
TEL. (212) WA 4-4473 
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Qnturies ago nations fought to possess the vineyards of Cyprus. 
Today you can taste the reason why. 

Historians sav that wine was bom in 
Cyprus more· than 7000 years ago, 
and, throughout the centuries, the 
vineyards of Cyprus have been cov
eted by nations and adventurers 
alike. Antony and Cleopatra and 
Richard the Lion-Hearted were 
among the legendary figures who 
prized our ν.-ίnes. And , the French 
acknowledge that Champagne 
originated from vines brought trom 
Cyprus at the time of the Crusades. 

In fact , many of Europe's 
most famous wine-grow
ing regions haνe Cyprus 
νine cuttings as their heritage. 

Bathed in sunshine 340 days a 
year, our vineyards produce 
wines of magnificent flavor 
and bouquet, at a fraction of 
the cost. Full-bodied vintage reds that 
rival fine French Burgundies; vintage 
whites- bone dry and unusually light; 

medium- sweet white wines that com
pare faνorably to the finest from 
Germany. 

But then, there 's good reason why 
our wines comp.are so well to 
Europe's celebrated wines. They all 
haνe their roots in Cypru s. 

CYPRUS 
The birthplace of wine 

Cyprus Trade Center . 13 East 40th Street . New York. Ν .Υ. 10016 1212 1 213-9100 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



ι! Ο~, Α γιος Νικόλαος, στό Wyckoff, N.J. 

Μιά άποψη τοϋtσωτεpικοϋ τοϋ vαοϋ τοϋ 'Λ γ ίου Νικολάου κατά τι}v πανηγυpικι} θεία Λειτουργία 

Ό Δοpυλαlου, δ πpώτοr; lεpεύr; τήr; Κοινότητος κ. Ξυδιό.r; καl δ σημερινός κ. Μουλκέτης. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

0{ φωτογραφίες αύτές δίνουν μια καλή 
ίδέα για τόν περικαλλή ναό του' Αyίου Νι
κολάου, στό Wyckoff τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ, 
του όποίου τα θυρανοίξια lγιναν τόν πε
ρασμένο μήνα καί για τόν όποίο αισθά
νονται ύπερηφάνεια ο{ πρωτεργάτες καί 
δλα τα μέλη τής Κοινότητος. 

τα θυρανοίξια του ναοϋ, τα θεμέλια 
του δποίου εΙχαν τεθή άπό τόν Μητροπο
λίτη Νιοϋ Τζέρσεϋ κ. Σίλα, πρίν ένάμισυ 
μόλις χρόνο, εγιναν χοροστατουντος του 
Θεοφ. 'Επισκόπου Δορυλαίου κ. 'Αθηνα
γόρα, λόγω άπουσίας του Μητροπολίτη, 
δ όποίος εΙχε συνοδεύσει τόν 'Αρχιεπί
σκοπο κ. 'Ιάκωβο στό πρόσφατο ταξίδι 
του στην 'Αθήνα. 

'Η τελετη τών θυρανοιξίων εγινε παρου
σία τών δύο άναδόχων, μεγάλων δωρητών 
τής Κοινότητος, τοϋ κ. Γεωργίου Κοκκι
νάιcη, προέδρου τής έπενδυτικi'jς έταιρίας 
Venture Capital, καί τοίί tατροϋ κ. 'Ηλία 
Τσούκα, του συμβουλίου τής Κοινότητος 
καi. πλήθους κόσμου που ήλθε άπό δλα τα 
σημεία του Νιου Τζέρσεϋ. οι κ. κ. Τσούκας 
καi Κοκκινάκης προσέφεραν μαζί 125.000 
δολλ. ύπέρ άνεγέρσεως του ναοϋ. 

Ήταν μιa άλησμόνητη μέρα γιά δλους 
που έργάστηκαν στiς διάφορες Έπιτρο-

zι 



πες καi lδιαίτερα για τόν ίερατικώς προϊ
στάμενο τοϋ ναοϋ άπό τό 1975 αίδ. κ. Δημ. 
Μουλκέτη , δ όποίος στό γεϋμα πού άκο
λούθησε έξέφρασε τiς {δικές του εύχαρι
στίες καί δλων των μελών τοϋ Συμβουλίου 
της Κοινότητος πρός δσους συνέβαλαν 
στό ώραίο εργο. 

Τα συγχαρητήρια τοϋ 'Αρχιεπισκόπου 
κ. Ίακώβου καi τοϋ Μητροπολίτου κ. Σί
λα μετέφερε ό 'Επίσκοπος Δορυλαίου, ό 
όποίος αiχμαλώτισε πραγματικό τό έκ
κλησίασμα, καθώς, μετα ηΊν θεία λειτουρ
γία, παρακινοϋσε δλους να συμβάλλουν 
οικονομικώς στην δαπάνη γιά τήν άποπε
ράτωση τοϋ έσωτερικοϋ τοϋ ναοϋ. 

'Από εlσφορες που ~γιναv τήν ήμέρα των 
έγκαινίων, συγκεντρώθηκαν 65.000 δολλ., 
άλλά θα χρειασθοϋν άλλες 200.000 δολλ., 

Ό 'Επίσκοπος Δορυλαfου μt τόν alδ. 
κ. Μουλκέτη. 

Ό Έπfσκοπος Δορυλαίου tπιδίδων τό μετάλλιο τοϋ Άγίου Παύλου τής Άρχιεπισκοπής 'Αμε
ρικής. στήν τριμελή έρανική tπιτροπή. 'Από άριστερά, ό κ. Γεώργιος Κοκκινάκης, ό πρόεδρος 
τής Κοινότητος κ. Τσούκας, ό Ιατρός κ. Κέρκ Καλεμκέρης, πρώην πρόεδρος τής Κοινότητος, 
πρόεδρος τοϋ Έλληνοαμερικανικοϋ Κογκρέσσου καi περιφερειακός διοικητής τοϋ Τάγματος 

τοϋ Άγίου 'Ανδρέου γιά τό Νιοϋ Τζέρσε/J. 

-Ενας άπό τούς μεγάλους δωρητάς τής Κοινότητος, ό Ιατρός κ. 'Ηλίας Τσούκας, μέ τήν κόρη 
του Λίαν, ένώ ό 'Επίσκοπος τοϋ παραδίδει τιμητική, dναμνηστική πλάκα, κατd τά άνοιζιθύρια 
τοϋ ναοϋ. 'Αριστερά, ό Πρωτοσύγκελος τής 'Επισκοπής Ν. Ίερσέης Άρχιμ. Γερμανός 

Σταυρόπουλος. 

'Αριστερά, ό lερατικώς προϊστάμενος τοϋ ναοϋ αlδ. κ. James Moul
ketis, όμιλών κατd τήν διάρκεια τοϋ γεύματος, στό ζενοδοχείο Lowes 
Glenρoint, περιστοιχιζόμενος dπό τόν Έπfσκοπο Δορυλαiου κ. Ά-

θηναγόρα καΙ τον Πρόεδρο τής Κοινότητος, διακεκριμένο γιατρό 
Ήλfα Τσούκα. Δεζιά, ή σοπράνο Λαμπρινή Στεργiου, μέλος τής Κοι

νότητος τοϋ Άγfου Νικολάου, τραγουδά στό γεϋμα. 

' 12 •ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



περίπου, γιά τό είκονοστάσιο, τό χαλi καi 
τά καθίσματα. Μέχρι τώρα, ή Κοινότης 
εχει δαπανήσει ι ,300,000 δολλ., ποσό πολυ 
μεγαλύτερο άπό έιcείνο που φαντάζονταν οί 
ι 5 οlιcογένειες που ξεκίνησαν ττ)ν Κοινό
τητα τό ι969. 

Ή Κοινότης άνεγνωρίσθη άπό ττ)ν Άρ
χιεπισκοπτ) τό ι970 ιcαi δ πρώτος ίερεύς 
της ήταν δ αίδ. Νικ. Ξυδιiiς, που ελαβε 
μέρος σττ)ν τελεη'ι τών θυρανοιξίων ιcαi 

ττ'ιν θεία λειτουργία. Ό κ. Frank Wein
stein, προσωπικός φίλος του αίδ. κ. Ξυδιa, 
εeεσε σττ)ν διάθεσή του 40,000 δολλ. για 
ττ'ιν άνέγερση του ναοί> ιcαi ή Κοινότης 
εδωσε το όνομα του πρώτου της ιερέα στήν 
'Εκκλησία. τα ι5 πρώτα μέλη τής Κοινό
τητος, μέ πρώτο πρόεδρο τον κ. Gus Kar
ras, εγιναν σύντομα 65, καί πέτυχαν να συγ
κεντρώσουν πάνω άπό 140,000 δολλ., για 
τόν ίδιο σκοπό. 

w Οταν τό I 972 συμπληρώθηκε ή άνέγερση 
μέρους του σημερινοί> κτιριακοί> συγκρο
τήματος , που στέγασε τα Γραφεία καi τό 
Σχολείο, τα μέλη εγιναν 125 καi τώρα 
tχουν ξεπεράσει τiς 250 οίκογένειες. Τό 
ύψηλό είσόδημα των περισσοτέρων ο{κο
γενειών, συνέβαλε άποφασιστικα στtΊν 
συγκέντρωση 500,000 δολλ. περίπου, πέρα 
άπό ενα δάνειο 700,000 περίπου δολλ. που 
πήρε ή Κοινότης άπό Τράπεζα. 

Γεώργιος Κ. Φωκδς 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12- ΨΑΡΡΩΝ 17 

ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλ.: 360-9086 - 522-«1260 

National 
Travel Service 

Specializing ίη Domestic 
and International Travel 

Cruises - Τ ours 

"When it comes to trave/, 
if we do not have it, it doesn 't exist" 

JIMMY SA VVJDES 

561 NORTHFIELD Α VE. 
WEST ORANGE, N.J. 07052 

TEL.: (201) 676-9400 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

Ό 'Επίσκοπος Δορυλαίου κ. 'Αθηναγόρας 
κατά τήv λειτουργία, μπροστά στο ήμιτελi;ς 

Ιερό, στο όποίο δεσπόζει ή εΙκόνα τής Θεομή
τορος. ψηφιδωτό Ίταλοϋ άγιογρώpου. 

--~ --

:t-~,. 

Μιά ιf.ποψη του χώρου του ΊεροΓJ, μt τον άπλετο, φυσικο φωτισμό. Ή Πλατυτέρα, εlvaι δωρεά 
του κ. Τσούκα. εiς μνήμην τής συζύγου του 'Λθαvασlας. 
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Για τα 30 χρόνια 
~ , -
ιερωσυνης του 

αίδ. ~Ιωάν. Πούλου 

Τής κ. ΧΡΥΣτ. ΛΟΥΚΑ ·Ι·ΔΟΥ 

Ά γαπητέ καί σεβαστέ φίλε, 
Π μέσ· τό πολυσύνθετό σου r.lναι 

νά βρώ καί νά ύμνήσω φίλτατέ μου, 
τόν ίερf:α, τόν φιλόσοφο, τόν πατριώτη; 

Μά πιό πολύ τόν άνθρωπο καλέ μου. 

"Εχεις τήν δύναμη πού δίνει ό νοϋς 
καί στά ψηλά πετάς σάν χελιδόνι, 

δέν κατεβαίνεις στά χαμόκλαδα έσύ 
κ ' ή σκέψη ι;/ς τά σύννεφα σ' ύψώνει. 

Ό αίδ. 'Ιωάννης Ποuλος εlναι ό άνθρω
πος τής έλεύθερης σκέψης, ό ίερέας μ€ 
πνευματικη πληρότητα, ό · Ελληνοχρι
στιανός φιλόσοφος, που είτε τόν Ναζω
ραίο ύπηρετεί ή τήν πατρίδα, τό κήρυγμά 
του στρέφεται πρός τόν άνθρωπο τόν κα
ταπιεσμένο, τόν άδικημένο. 

·Ο Robert Kennedy ε{πε κάποτε: «Κάθε 
φορά που ενας άνθρωπος ύψώνεται γιό: ενα 
ίδανικό καi κάμνει κάτι γιά νό: βελτιώση 
την μοίρα τών λαών, ή βάλλει κατό: τής 
άδικίας, προκαλεί ενα μικρό κυματισμό 
έλπίδας. ~Οταν οί κυματισμοί αύτοi συ

ναντηθοϋν άπό χιλιάδες πηγ€ς σχηματί
ζουν ενα τρομερό ρεuμα που μπορεί να κα
ταρρίψη καi τό: ισχυρότερα όχυρό: τής κα
ταπίεσης». 

Ό πατηρ 'Ιωάννης Ποuλος, ποτέ δέν 
μένει άδιάφορος σε καμιό: βία, σέ καμιά 
άδικία. 'Η φωνή του είτε άπό τόν άμβωνα ή 
άπό κάποια συγκέντρωση άκούεται, εlναι 
ρεϋμα κατό: τής άδικίας καi τής βίας. 

νΕτσι καi ή καταστροφη τής Κύπρου, ξύ

πνησε μέσα στήν ζωντανη ψυχή του την δύ
ναμη ποu όπλίζει ή άγανάκτηση γιά τό 
άδικο, καi ξεσήκωσε κύματα δονούμενα 
πού μεταδίδει καί στούς ξένους γιό: ν · 
άποτελέσουν τό ρεuμα ύπΕ:ρ τής Κύπρου 
γιό: νό: ρίξουν τά δεσμά τής σκλαβιίiς καi 
τής άδικίας. 

Ό πατήρ 'Ιωάννης εβαλε τήν Κύπρο 
στήν καρδιά του, καi ο{ Κύπριοι τόν εβα
λαν σηΊν δική τους ψυχή . Τόν εκαμανδικό 
τους. ·Ο ·Ιωάννης Ποuλος εύθυπορεί πρός 
την άλήθεια καi πρός ηΊν ίερό: όδό του 
καθήκοντος. Γι • αύτό έκτιμίiται καi τιμά
ται όχι μόνο άπό "Ελληνες, μό: καi άπό έξέ
χουσες φυσιογνωμίες τής άμερικανικής 
κοινωνίας. 

Θερμό: συγχαρητήρια τιμημένε φίλε, καi 
θερμότερα σε κείνους πούξέρουννό: τιμοuν 
έπαξίως έκείνους ποu δουλεύουν γιό: ίδα
νικά. 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ·Ι·ΔΟΥ 

MERRY CHRISTMAS 

z 

MAKOS & ZIAS FUR CO. 
Mίnk Manufacturers 

FURS-COATS-JACKETS-STOLES 

G. MAKOS- STEVE ZIAS 

333 SEVENTH Α VENUE 
(4th Floor) 

NEW YORK, Ν.Υ. 10001 
Tel. (212) 564-0662 

FILOS AGENCY INC. 

CONTRACTOR~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 



Χριστουγεννιάτικοι Στίχοι 

~~~ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ 

6~ΤΩΝΜΑΓΩΝ 
Στοιι ούρανι'J f.πρόβαλ' cιι ' άστέρι 
λουσμένο σι γλυκειa φωτοχυσία 
κι' οί Μάγοι άπο μακρυσμένα μέρη 
τ' άκοί.ουΟουι' γιιi ~·ό.βροιιν το Μr.σσία. 

τ άστέρι ί.άμπει πλr.ιότερο άπο τ'ό.i.λα. 
Φέρνοιιν οί Μάγοι ότι ό νους των βάιιει. 
δώρα ποi.λά καi πλούσια κιιi μεγάλα 
ιωί σμύριια καί χρυσάφι καί λιβάι'Ι. 

Μ'r. ι!λιiβεια στου κύσμο rι το 2-"ωτήρα 
στά σπάργανά τοιι γι!ρω γονατiζουν 
καi τά γιίυκά πολύτιμά τοιις μύρα 
στη φτωχική του φάτνη τά σκορπίζουν. 

'Όπως οί Μάγοι. lτσι κι ' iyιiJ τώρα 
διαβαίνω άκολοvθcvντας fι• ' dστέρι. 
Elvaι ξερή, dτέί.ειωτη εlιι · ή χώρα 
Ποu τρέχω: Ποϋ ιιά βγ(iJ; Καιιείς δl:v ζέρει. 

Κάποτε τ ' άστρο παίρvr:ι dγγέλου ιι:άλί.η 
κιιi κάποτr. μοσχοβολά σaν κρίνος. 
Καi το ρωτw: Που τάχα θiι. μc βγάλη 
ό δρόμος ό ιiτέλr:ιωτος !.κείνος; 

Καi μ' άπαντii: ,;ο βασιληό.ς σi; κράζει 
στο θρόνο του νιi φτάσης τόν άτίμητο, 
πού J.άμπει καί ποτl: δi:ν σκοτεινιάζει, 
γιατί το φως του ήλιου εlv' άκοίμητο. 

« 'Εκεί. έκεί είv' ,; ό.vοιζι αf(Δνια 
μ(; μυρωδιές. μi: κάλλη, μέ rρα yούδια. 
έκεί μοσχομυρίζουν κπί τ' άηδόνια, 
καi γλιικοκcλαηδουν καi τιi λουλούδια . 

" Ί::κr:ί r:lν' ή τέχνη ζωvτα~·η άκύμα, 
τά χρώματα στον ίiπνο ΤΟ/! σαι\r.ύουν, 
οί στίχοι f.χοιιν μάτια, lχουv στόμα, 
τής μουσικής οί τόνοι ζωντανr.ι!ουν. 

« 'Εκεί είν ' αίώvια ή ζωή, στοχάσου. 
έκεί εΤναι μοιισικη κάθε όμιί.ία, 
tκr.ί θά νό.βρης κάθε t.π ιθυμία σου. 
άγάπη, δόξα, πλούτη, μεγαλεία!" . 

Άπλ(iJ vr.ται ή νύχτα όλόγυρά μοv, 
τά μάτια μου θαμΠfliVO/JV στο σκοτάδι, 
μιi δδηγr:ί τ' άτέJ.ειωτα δνειριi μυv 
τ' άστέρι του υύρανοiί. χρυσό σημάδι. 

ΆκολουΟω έγιv καi τό κυτrάζω 
καί λαχταρώ νά iδcv που θa μέ φf:ρη. 
Kai λέω μl: τό ι•οϋ κι' ιiναστενάζω: 
Άχ. dρά γε θά φτάσω: Ποιος τό ξέρει! .. . 

!. ΠΟΛΕΜΗΣ 

Γιά γνήσιο ·Ελληνικό φαγητό, 

έλaτε στην ηληνική · Αστόρια
στήν 

ΚΑΛΥΒΑ 
ΜΙΙ<Ε ΜΟRΑιτιs, Proprietor 

36-15 DlτMARS BOULEVARD 
ASTORJA, NEW YORK 11105 

HL. 932-9229 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

Τώρα μπορεfτε va γίνετε συνδρομητfις 
σ'έ μιa άθηναϊκη έφημερίδα 

η σ'έ εva περιοδικο 

ΦΙΛΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ, 

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ νά μάθετε τά νέα τής Πατρίδας μας, Κοινωνικά , Πολιτικά 

η Καλλιτεχνικά , 
ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ νά ζήτε μέσα στόν παλμό τής 'Ελληνικής ζωής, 

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ νά αίσθάνεσθε πάντα δεμένοι με τήν Γενέτειρα, 

ΑΝ ΝΑΙ; 

Τότε έγγραφήτε, συνδρομητi]ς-συνδρομήτρια 
στόν καθημερινό 

ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τύπο 
γιά εξ ι μήνες καi ζήσετε τήν Πατρίδα μας μέσα άπό τίς σελίδες τής Έφη-

μερίδος ή τοϋ Περιοδικοϋ σας. 

Προσφέρεται ό ·Αθηναϊκός ήμερήσιος καί περιοδικός τύπος κατ' ο{κον 
είς έξαιρετικά χαμηλfιν τιμ ην δι' έξάμηνον συνδρομήν: 

D τ ΑΧΥ ΔΡΟΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $65.00 
D ΘΗΣΑ ΥΡΟΣ η ΡΟΜΑΝτΣΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $55.00 
D ΝΤΟΜΙΝΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $48.00 
D ΓΥΝΑΙΚΑ . . .. . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . .. .. . . . .. . . .. .. $42.00 
Ο · Αθλητικες - Μπάλλα, Φωνή, Φώς Δευτέρας . . . . . . . . . . . . . $30.00 
0 ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (Δευτέρας) . . . . . . . . . . . . . . $20.00 

Έπίσης dvτιπροσωπεύουμε τά περιοδικά: 
ΡΟΜΑΝΤΣΟ, ΒΕΝΠ1Α καi ΠΆΝθΕΟΝ 

Γνωρίσατέ μας τά Περιοδικά η 'Εφημερίδα τής προτιμήσεώς σας, άπα
στέλλοντας επιταγήν (Check) με ποσόν ώς άνωτέρω καί ηΊν πλήρη 

διεύθυνσίν σας. 
..__. ___ _ ---ΟΝΟΜΑ I ΠΑΡΑΛΗΠΤvΥ 

I t 
~Ονομα - Name ..... . .. ......................... . .. 

1 Διεύθυνση - Address ........ ................... . . . 

I 
I 
I 
I 
I 

Πόλη - Sity . ..... .. ..... . ... .. ... . . . ....... .... . . ι 
Πολιτεία - State .......... .... ...... . ... . ... ...... 

1 Τηλέφωνο - Telephone . ............... . ........... . 

I 
~Ονομα- Name ....... .. ... . ....... .. ........ .. . . .. I (ΕΙς περίπτωσιν 

δώρου) 

ΟΝ ΟΜΑ 
ΔΩΡΗΤΟΥ 

ι\. Διεύθυνση - Address ........ .. ... ... .......... ... . 

rr ~:~::.~~~.;.~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 
Τηλ.- Tel. .... .... .. .. ... . ....... . .......... .. ... 1 

Ι - MAIL το- 1 
I ΤΗΕ GREEK HOUSE, INC. I 
I 21-77 31st Street, Astoria, Ν.Υ. 11105 I 
I Τηλέφωνο: (718) 721-8444, 721-8452, 278-0560 I 

~----------------~ 
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~rE!r 
f MERRY CHRISTMAS ΤΟ ALL 

Edmund and Irίs Lίllys 

MERRY CHRISTMAS 
ΤΟ ALL OUR FRIENDS 

Martran 
Steamship Co., Inc. 

29 BROADWAY 
NEW YORK, Ν.Υ. 10006 

WITH BEST WISHES FOR 
Α MERRY CHRISTMAS 

AND ΗΑΡΡΥ AND PROSPEROUS 
NEW YEAR 

EASTERN STEAMSHIP 
AGENCY, INC. 

·Ο καθηγητiις καi ή Κα 

ΝΙΚ. Π. ΔΕ ΣΤΟ ΥΝΗ 
Εύχονται Καλa Χριστούγεννα καi 

Εύτυχισμέvο τον Νέο Χρόνο 

TED BOUZALAS REAL ΤΥ 
9002 5th Avenue, Brooldyn, Ν.Υ. 

Tel. (718) 833-2700 

Καλή Χρονιά 
στήν έκλεκτή πελατεία μας 

~ καi σ~ όλους τοvς φίλους μας 

~ 
26 •ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



Best Wίshes for 
MERRY CHRISTMAS 

AND 
ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

From all of us at 

MARCOPOLO 

R estaurant & Tavern lnc. 

"ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

SOCRATES KYRITSIS 
JOHN CHAMBOUS 

PERICLES KYRITSIS 

527 MORRIS AVE. 
SUMMIT, N.J. 
(20 ι) 277-4492 

eo άριστοκράτης -του 

eΕλλην~κοu καφε 

Gl COFFEE 
ASSOCIATES 

27 



Καθεδρικος δ ., Α γιος Δημήτριος • Αστορίας 

Μέ συμμετοχη χιλιάδων όμογενώv έγινε πρόσφατα σt εΙδική τελετη με έπi κεφαλής τον Άρ
χιεπίσκοπ~ κ. 'Ιάκωβο 1 dνακήρυξη σε Καθεδρικο Ναο του Άγίου Δημητρίου 'Λ στορίας. Σ τήv 
φωτογραφια δ Σεβασμιωτατος πλαισιούμενος dπο τον ίερατ. προϊστάμενο άρχιμαvδρ. • Αν-

θιμο Παναγιωτόπουλο καί τον πρόεδρο τής Κοινότητος κ. Κωσταρό.. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

Ή ΈλληνοαμερικανιιCl'ι Φιλαν
θρωπικη 'Αδελφότης ·Ελλάδος άνα
κοινεί: Παρακαλεί δλους δσοι ~νδι
αφέρονται για τόν έπαναπατρισμόν 
των καi για κάθε πρόβλημα πού τούς 
άπασχολεί , είτε βρίσκονται εiς ·Α
μερικτJν, είτε έπιστρέφουν, είτε βρί
σκονται σττ)ν 'Ελλάδα για θέματα 
Ι.Κ.Α. κ.λ.π., να άπευθύνωνται έγ
γράφως για κάθε πληροφορία εiς τα 
iδιόκτητα γραφεία τής 'Αδελφότη
τος πού βρίσκονται εiς ττ)ν όδόν Ζή
νωνος 30 ( 6ος όροφος), τηλ. 524-1340 
δπου εύχαρίστως θιl τούς παρασχε

θή κάθε δυνατη έξυπηρέτηση. 

'Εκ του Γραφείου τής · Αδελφότητος 
I. ΛΟΥΚΕΛΗΣ 

Πρόεδρος 

Η. MOSS 
Γραμματεύς 

~Εδρα: Ζήνωνος 30, 'Αθήνα 
Τηλ. 5241-340 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ γωνιακό ένός 
στρέμματος στην ώραιότα
τη, πευκόφυτη περιοχη Δι
ονύσου, 2 χιλιόμ. άπό τό 
Κεφαλάρι καi 3 χιλιόμ . άπό 
την Κ ηφισιά, θυσιάζεται, 

μόνο γιά 5 εκατομμύρια 
δραχμές. νΕχει ύπέροχη 
θέα καi ε{ναι καταλληλό
τατα γιά κτίσιμο βίλλας . 

Γιά πληροφορίες 
τηλεφωνήσατε: 
(201) 330- 1715 
(201) 473-6444 

lk~ I•awllικ. 
32-17 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 11106 

Τηλ. (718) 204-8880 

Είσιτήρια γιό τήν · Ελλάδα 
με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ
ΡΟΠΟΡΙΑ καΙ με δλες τiς 

έταιρίες CHARTERS 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙ
ΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑ·Ι·ΒΙΚΗ 
ΚΑΙ Σ' ΟΛΕΣ fiΣ ΑΜΕΡΙ-

ΚΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Πρόεδρος τής έπιχειρήσεως ό γνωστός όσφαλιστής 

κ. ΝτΙΝΟΣ Α. ΡΑΛΛΗΣ 

Η e/p S ave the Η eart 
oj 100 Greek Children 

DEBORAH HEART and 
LUNG CENTER in Brown 
Mills, New Jersey, is a private, 
non-sectarian, 155 bed hos
pital, dedicated to helping pa
tients suffering from heart and 
lung disease regardless of race, 
color, creed or their ability to 
pay. 

DEBORAH is now involved 
in a program to bring lOOchild
ren from GREECE to our hos
pital to undergo Iife-saving 
open heart surgery- without 
any cost to the families in
volved. 

DEBORAH is helpingchild
ren from GREECE who other
wise would never have the op
portunity to lead a normal, 
healthy life. 

Won't you also help these 
GREEK children with a Christ
mas Contribution? 

Make your check payable to: 

--------------
DEBORAH GREEK 
CHILDRENS FUND 
622 BLOOMFIELD AVE. 
BLOOMFIELD, Ν. JERSEY 
07003-2598 

Amount of tax-deductable 
contribution --- ----
Name ___ ______ __ 

Street --- -------

City & State - -----

Zip Code - -------

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



I!H Ι!Ελληνικfι Οίκονομία 
ή ύποτίμηση τfίς Δραχμfίς ' και 

·Η κατάσταση της έλληνικής οίκονομίας σήμερα θα μπο
ροϋσε να χαρακτηρισθη σαν ή χειρότερη καi πλέον έπικίνδυνη 
για τό μέλλον της χώρας .. ο πληθωρισμός aνέρχεται στα 20% 
καi θa αύξηθή aκόμη περισσότερο λόγω τής ύποτιμήσεως. 

'Η aνεργία εχει φθάσει τό 8.5%, ό ρυθμός aναπτύξεως τής 
οίκονομίας μόλις καi μετα βίας ύπερβαίνει τό 1%, ένώ τό 
Δημόσιο χρέος ύπολογίζεται στα 900 δισ. δρχ. 

Τό έξωτερικό χρέος άνέρχεται στα 20 δισ. δολλ. καi θα ξεπε
ράση τa 25 δισ . δολλ. λόγω τής ύποτιμήσεως καi νέων δανείων, 
ένώ τό ελλειμμα του ίσοζυγίου πληρωμών συνεχώς αύξάνεται, μέ 
aποτέλεσμα να ξεπεράση τα 4 δισ. δολλ. μέχρι τότέλος τοϋ 1985. 

Ούδέποτε κατιl την μεταπολεμικτΊ περίοδο , ή έλληνικτΊ 
οίκονομία aντιμετώπισε δλα μαζi αύτα τα προβλήματα καi ούδέ
ποτε μία κυβέρνηση δημιούργησε τα προβλήματα αύτα μέσα σέ 
μόνο τέσσερα χρόνια. Φυσικα ή κυβέρνηση τοϋ ΠΑΣΟΚ ίσχυ
ρίζεται δτι εύθύνονται οί προηγούμενες κυβερνήσεις για τό 
σημερινό κατάντημα της οίκονομίας. τα κατωτέρω στοιχεία δια
ψεύδουν τόν ίσχυρισμό. 

Τό άκαθάριστο έθνικό εiσόδημα τό 1955 ήταν 100.5 δισ. δρχ. 
καi τό 1980 εφθασε στό ϋψος τών 417.1 δισ. δρχ., ητοι έτήσια 
αuξηση 4.5%. Τό κατα κεφαλτΊν είσόδημα τό 1955 ήταν μόλις 305 
δολλάρια καi τό 1980 αύξήθηκε στiς 4,298 δολλάρια (έτήσια αύ
ξηση 11.2%). Τό 1955 οί έπενδύσεις ήσαν μόλις 16 δισ. δρχ., ένώ 
τό 1980 εφθασαν στα 89.8 δισ . δρχ. μέ έτήσιο ρυθμό αύξήσεως 
18.5%. Οί έξαγωγές τών βιομηχανικών καi βιοτεχνικών προϊ-

ΗΑΡΡΥ HOLIDA YS 

Marinos Α. Petratos, M.D. 
35 East 35th Street 

New York, Ν.Υ. 10016 
Tel. (212) 532-7020 

Ύπο ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ ΚΑΚΝΗ 
Καθηγητή Διεθνών Οlκονομικ&ν 

στο Adelphi University, Ν.Υ. 

όντων aπό 43 εκ. δολλάρια τό 1955, αύξήθηκαν στα 2.3 δισ. 
δολλάρια τό 1980. τέλος τό 1955 60%του έλληνικου πληθυσμοϋ 
άσχολείτο μέ ηΊν γεωργία ένώ τό 1980 μόνο τό 28% τοϋ πληθυ
σμοϋ ήσαν γεωργοί, γεγονός που aποδεικνύει την ταχεία έκβιο
μηχάνιση της έλληνικής οiκονομίας καi την άνοδο του βιοτικοϋ 
έπιπέδου τών 'Ελλήνων κατα την περίοδο 1955-1980. Παράλ
ληλα, πρέπει να λάβουμε ύπ' δψιν δτι κατα ττΊν aνωτέρω περί
οδο ελαβαν χώραν οί δύο κρίσεις τοu πετρελαίου. Ποϋ θα 
εύρίσκετο σήμερα ή οίκονομία Μν ή κυβέρνηση τοϋ ΠΑΣΟΚ 

aντιμετώπιζε τiς δύο αύτες κρίσεις; 

~ Αλλωστε, την aνωτέρω aναπτυξιακiι πορεία τfiς έλληνικfiς 
οiκονομίας aποδεικνύει καi τό γεγονός δτι κατα ττΊν περίοδο 
1953-1981 ή δραχμη ούδέποτε ύποτιμήθηκε. Ή τελευταία 
ύποτίμηση εγινε ττΊν 9η 'Απριλίου 1953. Δηλαδη σέ διάστημα 28 
χρόνων δέν εγινε καμία ύποτίμηση (διολίσθησις ναί, aλλα δχι 
ύποτίμησις) καi τό έθνικό μας νόμισμα ήταν σταθερό καi aξιο
σέβαστο άπό δλες τiς χώρες τοϋ κόσμου, διότι aντιπροσώπευε 

ττΊν πολιτικτΊ σταθερότητα καi οίκονομικη ανάπτυξη τής χώρας. 
Η σημεριντΊ κυβέρνηση παρέλαβε την δραχμη στό ϋψος τών 

MERRY CHRISTMAS 

Mr. and Mrs. 
Λ lfred Λ llega 

ΗΑΡΡΥ HOLIDAYS 

ASTORIA 
34-12 30th AVENUE 

ASTORIA, Ν.Υ. 11103 
Tel. (718) 626.{1846 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

: VIDEO 
( ~PRESSS) 
SALES - RENTALS - TAPES - !JISCS 

JACKSON HTS 
71- 16 35th AVENUE 

JACKSON HEIGHTS, Ν.Υ. 11372 
Tel. (718) 803-3171 
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56.77 δρχ. κατα δολλάριο στiς 30 Νοεμβρίου 1981 καi σέ διά
στημα 4 χρόνων, μέ τiς δύο ύποτιμήσεις καi τίς συνεχείς 
διολισθήσεις, τήν έφθασε στiς 156 δρχ. Αύτό σημαίνει υποτί
μηση κατα 174.8%, ή όποία aντιστοιχεί σε 43.7% έτρησίως. 

Ή ύποτίμηση 

Για τήν aντιμετώπιση τής κρίσεως ή κυβέρνηση aπεφά
σισε να χρησιμοποιήση τήν δραχμή σαν μέσο ριζιιcfjς aνάκαμ
ψης τής οικονομίας. Καί τήν Ι 1 'Οκτωβρίου, έκπληκτοι oi ~Ελ
ληνες έπληροφορήθησαν τήν νέα ύποτίμηση τής δραχμής κατα 
18% σέ συνδυασμό μέ τα άλλα μέτρα λιτότητος. 'Αλλα πρίνaνα
λύσω τήν έπιτυχία ή μή τών μέτρων αύτών θα ήθελα πρώτα να 
aναφερθώ στα διάφορα γεγονότα πού ώδήγησαν στήν υποτί
μηση. Τό σπουδαιότερο γεγονός εlναι ή πτώση τής aνταγωνι
στικότητος τής έλληνικής οικονομίας ή όποία όφείλεται σέ 
πολλές αίτίες: Πρώτον, δ πληθωρισμός τα τέσσερα τελευταία 
χρόνια ήταν δύο εως τέσσερες φορες μεγαλύτερος aπό τόν πλη
θωρισμό τών κυριωτέρων χωρών οί δποίες καλύπτουν τό μεγα
λύτερο μέρος τοϋ έξωτερικοϋ έμπορίου τής χώρας μας. ~Οταν δ 
πληθωρισμός στήν Έλλάδα ε{ ναι 20% ή μεγαλύτερος καi στήν 
·Αμερική, τήν Γερμανία, ηΊν Δανία καi τήν 'Ολλανδία κάτω τοϋ 
5%, καi στήν 'Αγγλία, Γαλλία, 'Ιταλία κάτω τοϋ 10%, εlναι 
αύτονόητο δτι ή ισοτιμία τής δραχμής μέ τα νομίσματα τών 
χωρών αuτών δέν ε{ναι δυνατόν να παραμείνη έπi πολύ aμετά
βλητη καi χωρίς συνέπειες. 

Δεύτερον, ή μείωση τής παραγωγικότητας aφ' ένός μέν έξ 
αιτίας τής αύξήσεως τοϋ κόστους παραγωγής λόγω τής συνε
χοϋς διολισθήσεως τής δραχμής, καi aφ · έτέρου έξ αίτίας τής έχ
θρικής διαθέσεως τής κυβερνήσεως έναντι τοϋ έπιχειρηματικοϋ 
κόσμου με άποτέλεσμα τήν κάμψη τής επενδυτικής δραστηριό
τητος καi τής εiσροής ξένου έπιχειρηματικοϋ κεφαλαίου. Συν
θήματα δπως «tξω ο{ πολυεθνικές .. , «tξω άπό την ΕΟΚ καi τό 
ΝΑΤΟ», oi «κοινωνικοποιήσεις" έπιχειρήσεων, oi «προβλη
ματικές» κ.λ.π., δημιούργησαν κλίμα άβεβαιότητος καi μείωσαν 
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τήν έμπιστοσύνη τών έπιχειρηματιών, 'Ελλήνων καί ξένων, μέ 
περαιτέρω συνέπεια τό κλείσιμο χιλιάδων έπιχειρήσεων καi τήν 
μείωση τών παραγωγικών έπενδύσεων. 

·Αποτέλεσμα όλων τών aνωτέρω ήταν ή αύξηση τών 
εισαγωγών (έπειδή τα ξένα προϊόντα ήταν φθηνότερα άπό τα 
άντίστοιχα έλληνικά), ή μείωση 'των έξαγωγών καί φυσικα ή 
συρρίκνωση τοϋ συναλλαγματικοί> άποθέματος. ·Από τήν 
άλλη μεριά, ή στασιμότης τών παραγωγικών έπενδύσεων, ή 
μείωση τών έξαγωγών καί ή αuξηση των εισαγωγών ώδήγησε τήν 
παραγωγικη δραστηριότητα σέ κάμψη με περαιτέρω συνέπεια 
ηΊν αϋξηση τής άνεργίας. 'Η μόνη λύση στό aδιέξοδο αύτό ήταν 
δ έξωτερικός δανεισμός άφ ' ένός μεν δια την κάλυψη τοϋ έλλείμ
ματος τοϋ ισοζυγίου πληρωμών, άφ. έτέρου δέ για aλόγιστες 
καταναλωτικες κυρίως δαπάνες για πολιτικη σκοπιμότητα. ~σ
πως ε{πε δ Πρωθυπουργός «δαπανaμε σαν κοινωνία, πιό πολύ 
aπ' δ,τι παράγουμε». 

ΕΙναι δυνατόν ή νέα ύποτίμηση σέ συνδυασμό με τα άλλα 
μέτρα να σταθεροποιήση την οiκονομία; 'Η aπάντηση ε{ ναι aρ
νητική . 

Πρώτον, δέν ύπάρχει &να καί μοναδικό οίκονομικό μέτρο, 
δπως ή υποτίμηση πού θα μπορέση να λύση δλα τα προβλήματα 
τής οiκονομίας. Πρέπει να έφαρμοσθοϋν περισσότερα aπό &να 
οίκονομικα μέτρα για να έπιτευχθοϋν τα άναμενόμενα aποτε-
λέσματα. · 

Δεύτερον, τα μέτρα aποβλέπουν άφ' ένός μέν στήν αύξηση 
τής πιστοληπτικ:fiς ικανότητος τής χώρας (δπως παρεδέχθη ό 
ύπουργός . Εθνικής οικονομίας κ. Σημίτης), aφ. έτέρου δε στ ή ν 
μείωση τοϋ έλλείμματος τοϋ ισοζυγίου πληρωμών καi τήν διατή
ρηση τοϋ πληθωρισμοί> στα σημερινα έπίπεδα. Δηλαδή τα μέτρα 
άποβλέπουν καi στήν μείωση τής καταναλώσεως για να διατη
ρηθή δ πληθωρισμός στό 20%, έπειδή προβλέπεται περαιτέρω 
αϋξηση λόγω τής ύποτιμήσεως. 

Τρίτον, για νά αύξηθή ή άνταγωνιστικότητα τώνέλληνικών 
προϊόντων, θα πρέπει ή ύποτίμηση να ύπερβαίνη τόν πληθω-
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ρισμό. Κατα ττ'lν γνώμη μου, μία ύποτίμηση τοϋ ϋψους τών 30ο/ο-
50% θα ήταν πιό άποτελεσματιια'J για νa διορθώση μερικα άπό τα 
προβλήματα τfjς οικονομίας, έαν λάβουμε ύπ' όψιν τόν χαμηλό 
πληθωρισμό τfjς 'Αμερικfjς καί τών άλλων εύρωπαϊκών χωρών. 

τέταρτον, σήμερα ή άξία τών νομισμάτων δεν παραμένει 
σταθερά, δπως κατα την περίοδο τfjς χρυσής έποχfjς (gold stan
dards), άλλα μεταβάλλεται συνεχώς σύμφωνα με ττ'lν προσφορα 
καi την ζήτηση. 'Επομένως δεν ε{ναι δυνατόν να παραμείνη 
σταθερα ή ισοτιμία τfjς δραχμfjς με τό δολλάριο καί τα liλλα 
νομίσματα δπως καθορίσθηκε μετα την . νέα ύποτίμηση. "Ηδη, 
σήμερα ή δραχμη εχει ύπερτιμηθfj εναντι τοϋ δολλαρίου. "Ητοι, 
άπό 156 δρχ. κατα δολλάριο την 11110/85, σήμερα εχει φθάσει 
τiς 150 δρχ. κατα δολλάριο. Έαν συνεχισθfj ή πτώση τοu δολλα
ρίου, ή άξία τfjς δραχμfjς θα αύξάνη πρfiγμα πού σημαίνει δτι ή 
aποτελεσματικότης τής ύποτιμήσεως του 18% έξανεμίζεται στα
διακά. 

'Έναλλακτικi:ς λύσεις 

'Υπάρχουν έναλλακτικες λύσεις για ττ'lν aντιμετώπιση τών 
προβλημάτων τfjς οiκονομίας οί δποίες ε{ναι πιό ιiποτελεσμα
τικες καί λιγώτερο έπώδυνες για τοuς καταναλωτές, άπό την 
ύποτίμηση καί τα μέτρα λιτότητος. 'Αλλα για νά έφαρμοσθοϋν 
οί λύσεις αύτες θα πρέπει πρώτα ή κυνέρνηση να διαλέξη μεταξύ 
τών δύο κακών. Προτιμα την μείωση τής άνεργίας καί του έλ
λείμματος του ισοζυγίου πληρωμών, η την μείωση του πληθω
ρισμοί) καί του έλλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών; 

Κατ' άρχην θα πρέπει να διευκρινίσω δτι δf:v ύπάρχει οικο
νομικη πολιτικη σήμερα πού να μπορfj συγχρόνως να μειώση 
την άνεργία καi τόν πληθωρισμό. • Η· Ελλάδα σήμερα έκτός άπό 
τόν ύψηλό πληθωρισμό, ~ην μεγάλη άνεργία καί τόν πολύ 
χαμηλό βαθμό άναπτύξεως, άντιμετωπίζει καi τό πρόβλημα του 
έλλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών. 'Επομένως θα πρέπει 
πρώτα να διαλέξη μεταξύ τών δύο λύσεων καί μετα να έφαρμόση 
τα κατάλληλα οίκονομικα μέτρα. Κατa την γνώμη μου καί άπό 
άπόψεως «ΚΟινωνικfjς δικαιοσύνης» θα Πρέπει νa δοθfj προτε
ραιότης στην μείωση της άνεργίας καi τοϋ έλλείμματος του 
ίσοζυγίου πληρωμών. Χωρίς νa παραβλέπω τiς aλλες κακf:ς 
συνέπειες τοϋ πληθωρισμοu, ή πλέον f:μφανης καi γνωστη σε 
δλους ε{ ναι δτι ό πληθωρισμός μειώνει την άγοραστικη άξία του 
εισοδήματος γιa δλους. Πλην δμως οί aνεργοι θίγονται δύο 
φορές: πρώτον άπό την tλλειψη εισοδήματος (ή εχουν κάποιο 
πολu μικρό εiσόδημα λόγω τfjς άνεργίας) καί δεύτερον άπό τόν 
ύψηλό πληθωρισμό. 'Η κοινωνικη δικαιοσύνη λοιπόν θά ήταν 
πιό «δίκαιη» f:αν δλα τα c'iτομα τfjς κοινωνίας έργάζοντο, κέρδι
ζαν κάποιο εiσόδημα, καi ύφίσταντο κατa τόν ίδιο βαθμό τiς 
συνέπειες τοu πληθωρισμοu. "Άλλωστε, ό δρος «σοσιαλισμός» 
σημαίνει κρατικό παρεμβατισμό η κοινωνικη δικαιοσύνη. Ποϋ 
ε{ναι δμως ή κοινωνικη δικαιοσύνη άπό μία σοσιαλιστικη κυ
βέρνηση (δπως ισχυρίζεται δτι εlναι ή κυβέρνηση τοu ΠΑΣΟΚ) 
την στιγμη πού τό 8.5% τοϋ έργατικοu δυναμικοϋ της χώρας ε{ ναι 
χωρίς δουλειa καί φυσικα χωρίς είσόδημα; 

Ξεκινώντας λοιπόν με αύτες τίς σκέψεις θά ήθελα καί πάλι 
νά τονίσω δτι προτεραιότης θα πρέπει νa δοθfj στη μείωση τής 
άνεργίας σε συνδυασμό με την μείωση του έλλείμματος του ίσο
ζυγί.ου πληρωμών. Για την μείωση τοu ελλείμματος θά πρέπει νά 
tφαρμοσ~_fj μία περιοριστικη νομισματικη πολιτικη οϋτως ώστε 
νa αύξηθοί>ν τa βραχυπρόθεσμα επιτόκια. 'Αποτέλεσμα θά ε{ ναι 
ή είσροη ξένου συναλλάγματος γιά βραχυπρόθεσμες έπενδύ
σεις. Τό μέτρο αuτό σε συνδυασμό μέ τά ijδη ληφθέντα μέτρα 
λιτότητος, θa μειώση τό tλλειμμα του ίσοζυγίου σέ βραχύτερο 
χρονικό διάστημα παρά δταν έφαρμοσθοuν χωριστά. 

Παράλληλα , γιά ττ'Jν μείωση της άνεργίας θά πρέπει νά 
aσκηθη μία επεκτατικtΊ δημοσιονομικη πολιτικη γιά ηΊν αϋ
ξηση τών παραγωγικών επενδύσεων (expantionary fiSCal policy). 
'Η αϋξηση τών έπενδύσεων πρέπει νά επέλθη άπό δύο κυρίως 
παράγοντες. Πρώτον, ή ίδια ή κυβέρνηση πρέπει να άναλάβη 
έργα κοινfjς όφελείας μέσω τών δποίων θα αύξήση έν μέρει την 
aπασχόληση . 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

Δεύτερον, κυρίως πρέπει νa αύξηθοuν οί ίδιωτικi;ς έπενδύ
σεις. Γιa νa έπι τευχθή αύτό θα πρέπει ή κυβέρνηση να δώση διά-
φορα κίνητρα(δπως μείωσψtοu φόρου έπιχειρηματικών κερδών, 
μείωση του χρόνου άποσβέσεως τών κεφαλαιουχικών ιiγαθών, 
μείωση τοϋ επιτοκίου γιa δάνεια έπιχειρηματικών έπενδύσεων, 
καi άλλα) στοuς WΕλληνες κυρίως έπιχειρηματίες, οϋτως ώστε νά 
αύξήσουν την έπενδυτική τους δραστηριότητα . 'Ένας παρά
γοντας που θα συντελέση aποτελεσματικά στην αϋξηση τών ίδι
ωτικ&ν έπενδύσεων ε{ναι ή έπανάκτησις τής χαμένης έμπιστο
σύνης του έπιχειρηματικοu κόσμου πρός την !:λληνικη κυβέρ
νηση καi την οίκονομία. Εlναι καιρός νa καταλάβη ή κυβέρ
νηση δ τι τό λεγόμενο «Κεφάλαιο» δένε{ ναι δ κακός δαίμονας της 
χώρας, aλλα συνεργάτης δ δποίος μi; την βοήθεια καi συνερ
γασία τής κυβερνήσεως θα συντελέση άποτελεσματικα στην 
άνάπτυξη τής οίκονομίας. Ή aνωτέρω άναπτυξιακη πολιτικη 
(supply side economics) εχει σaν άποτέλεσμα την αϋξηση τής 
παραγωγής, τής aπασχολήσεως, του εθνικοί) είσοδήματος, την 
είσπραξη περισσοτέρων φόρων έκ μέρους τής κυβερνήσεως, καί 
γενικώτερα στην f:ξυγίανση καί σταθεροποίηση τής οίκονομίας. 

Δύο aρνητικές συνέπειες τής πολιτικής αύτής ε{ναι ή αϋξη
ση τοu δημοσίου χρέους λόγω τής αύξήσεως τών δημοσίων δα
πανών για επενδυτικούς σκοποuς καί ή αϋξηση τοϋ πληθωρι
σμοu. Ή πρώτη συνέπεια θά άντισταθμισθή άπό την είσπραξη 
περισσοτέρων φόρων εξ αίτίας του ύψηλοτέρου είσοδήματος. 
Έν συνεχεία ή κυβέρνηση θa πρέπει νά λάβη τa κατάλληλα 
οiκονομικa μέτρα για την aντιμετώπιση του ύψηλου πληθωρι
σμοί). "Ολα αύτά δμως χρειάζονται προγραμματισμό καί όχι 
προχειρότητες. 

ΗΑΡΡΥ HOLIDA YS 
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ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 

'Έλληνες σέ άμερικανικά 
πανεπιστήμια 

ΠΟΛΙτΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

4.870 νέοι καί νέες 
άπό τήν 'Ελλάδα 
σπουδάζουν σήμερα 
αέ όμερικανικά πανε

'πιστ:ήμια. Έτσι ή 'Ελ
λάδα έρχεται δεύτε
ρη aπό όλες τίς χώ

ρες τής Εύρώπης σέ aριθμό φοιτητών 
πού σπουδάζουν στήν 'Αμερική, μέ πρώ
τη τή Βρετανία, aπό όπου έχουν έλθει 
6.030. Τά στοιχεία αύτά δόθηκαν αύτή τήν 
έβδομάδα στή δημοσιότητα aπό τό 'Ινστι
τούτο Διεθνούς Παιδείας. 

'Από τήν aνακοίνωση τού 'Ινστ ιτούτου 
προκύπτει δτι φέτος σπουδάζουν σέ aνώ
τατα εκπαιδευτικά ίδρύματα τών ΗΠΑ 
342.113 φοιτητές καί φοιτήτριες άπό ξέ
νες χώρες. Οί συγκριτικά περισσότεροι 
προέρχqντοι όπό τήν 'Ασία, 143.680 η 
42% τού συνόλου. 'Από τήν Τα"ίβάν ήλ
θον περισσότεροι φοιτητές aπό 6ποιαδή
ποτε όλλη χώρα τού κόσμου, 22.590. Άλ
λά σημαντική αύξηση παρουσιάζει καί 6 
όριθμός τών φοιτητών aπό τή Λα.ίκή Δη
μοκρατία τής Κίνας, τή Μαλαισία, τήν Κο
ρέα, τήν 'Ινδονησία κοί τή Σιγκαπούρη . 

'Ένας πολύ μεγάλος aριθμός φοιτη
τών, 75.370, σπουδάζουν σέ πολυτεχνεία, 
μέ aμέσως έπόμενο τόν aριθμό έκείνων 
πού σπουδάζουν διοίκηση έπιχειρήσεων 
καί μέ τρίτο τόν aριθμό έκείνων πού 
σπουδάζουν στόν κλάδο ήλεκτρονικών ύ· 
πολογιστών. 'Ακολουθούν ol κλάδοι τών 
φυσικών έπιστημών καί τής ίοτρικής, οί 
κοινωνικές έπιστήμες καί οί καλές τέ
χνες. Σχετικά πολύ λίγοι, μόλις 7.540, 
σπουδάζουν γεωπόνοι. 
Μολονότι 40.000 περίπου έχουν ύπο

τροφίες aπό aμερικανικά πανεπιστήμιο, 
θά πρέπει νά τοvισθεί ότι κατά κανόνα 
πρωτοετείς φοιτητές δέν παίρνουν ύπο
τροφίες, διότι πρέπει νά συμπληρώσουν 
τό πρώτο έτος μέ άρκετά καλούς βαθ
μούς, προτού ύποβάλουν αϊτηση γιά ύπο-· 
τροφία. 

Συγκριτικά, 6 μεγαλύτερος aριθμός ξέ
νων φοιτητών σπου.δάζει στά πανεπιστή
μια τής Καλιφόρνιας, 47.318. Δεύτερη έρ
χεται ή Νέα 'Υόρκη μέ 31.064 καί τρίτη ή 
πολιτεία τού τέξας μέ 29.429. Καί μιά τε
λευταίο λεπτομέρεια. Τό όνδρικό φύλο έ
ξακολουθεί νά έχει τό προβάδισμα του
λάχιστον στούς συνολικούς aριθμούς. 
223.529 είναι φοιτητές καί 118.584 φοιτή
τριες. 

Τό κόστος διαφέρει aπό τό ένα πανεπι
στήμιο ρτό δλλο, aπό τό πολιτειακά πcνε
πιστήμιο, πού είναι φθηνότερο στά ίδιωτι
κά, πού συχνά εΙνοι περισσότερο φημι
σμένο, κοί φυσικά aπό τή μιά περιοχή 
στήν δλλη. Πάντως, τό κόστος γιά δίδα
κτρα, διατροφή κο( κατοικία κυμαίνεται ό
πό 15.000 δολ. (στά πιό άκριβά) σέ 8.000 
τό χρόνο . Μετά τό πρώτο έτος, ένας κα
λός φοιτητής έχει μεγάλες πιθανότητες 
νά πάρει μιά ύποτροφία, ή όποία μπορεί 
νά μειώσει τή δαπάνη στό ijμισυ. 

Μανώλης 'Αθανασιάδης 

WE CATER 

Dick's Bakery & Deli, 
Wines & Liquors 

Specίalty Cakes -
(Corporate Logos, Cabbage Patch) 
Internatίonal Pastrίes and Desserts 

Fίne Danίsh and Croίssants 
Wίde Assortment of Rye, Pumpernίckel, 
Whίte Bread and Rolls - Bίggest Selection 

of Butter Cookίes in the area. 

WHOLESALE and RETAJL 
RT. 46 WEST, DOVER 

TEL. (201) 366-3170 
Open 7 Days α Week 7 ΑΜ to 10 ΡΜ. 

ATHENS CENTER HOTEL 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμάτια, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βερόντα 
• ·Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ρούφ 
γκάρντεν, πολυτελείς dίθουσες ύποδοχi'jς 
καl Ιδιωτικό γκαράζ. 

·Από 15 Μαρτίου -31 'Οκτωβρίου 
Τιμαl δωματίων: Μονόκλινα 2.550 δροχμ. 
Δίκλινα 3.700 δραχμ . Τρίκλινα 4.590 δραχ. 
Συμπεριλαμβάνεται κοντινένταλ μπρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθfΊτε στιl Ν. 
Ύόρκη (212) 483-0642κ. 'Αρσένη ~γράψατε 
Sophocleous & Athenas 26, Athens, Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY. 

CITY DINER 
163 WEST 23rd STREΠ, Ν.Υ. cιτγ 

(Between 6th and 7th Aνenues) 
Tel. (212) 243-7442 

• Baking done on premises 
• Fresh Seafood and Steaks 
• Continental and 

Greek Cuisine 
• Facilities for Parties 
• Catering for All Occasions 

WE SERVE BREAKFAST, LUNCH AND DINNER 
ΟΡΕΝ 7 ΟΑ YS Α WEEK FROM 6 ΤΟ 1 Α.Μ. 

FREE DHIVERY 

"NEW YORK" 



Δείπνο για τόν Bradley 
Ό διακεκριμένος, φιλέλλην Γερουσιαστης τής 
Πολιτείας New Jersey κ. Bill Bradley, προς 
τιμην τοv όποίου θά δοθή στίς 16 Δεκεμβρίου 
δείπνο στο ξενοδοχείο Medow\ands Hilton, 
στο Secaucus, N.J. Τοϋ δείπνου θά προηγηθή 
δεξίωση, στiς 7 μ.μ. Μέλος της όργανωτικής 
tπιτροπής γιa την Έλληνοαμερικανικη Κοι
νότητα εlναι ή Κα "Ονα Σπυριδέλη, στην ό
ποία μποροϋν νά τηλεφωνήσουν γιά πληροφο
ρίες οί tνδιαφερόμενοι. Τηλ. (201) 366-3170. 

Τιμητικfι διάκριση στον 
καθηγητfι Ν. Δ εστούνη 
Ό Έλληνοαμερικανός καθηγηηΊς τής 

Νευρολογίας - Ψυχιατρικής - Ψυχολογίας 
καi Πρόεδρος τής Έλληνικής Έταιρίας 
Ψυχοσωματικής Ίατριιcής ιc. Νικόλαος 
Δεστούνης, έξελέγη ίσόβιον μέλος τής 
Διεθνους 'Ακαδημίας 'Επιστημών για την 
συμβολή του στην ίατρικη ερευνα κ:αi τiς 
ψυχικi':ς νόσους. 

'Αξίζει να σημειωθή δτι πολλό. άπό τό. 
μέλη τής 'Ακαδημίας ε{ ναι έπιστήμονες 
οι δποίοι εχουν λάβει τό βραβείο Nobel. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Βάλε, τά OYPANJA μέσα στήν καρδιά σου! 
Βάλε, τά ΛΣτΕΡΙΛ μέσα στήν ποδιά σου! 

Βάλε στά μαλλιά σου ΛΣΠΡΑ ΠΕΡΙΣτΕΡΙΛ! 

ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ μέσ' στά δυό σου χέρια! 

Βάλε ΚΛΛΩΣΥΝΗ μέσ· στά δυό σου μάτια! 

Βάλε μία ΦΛΤΝΗ δίπλα στά ΠΛΛΑτJΛ! 

Βάλε τόν ΧΡΙΣτΟ μέσα στήν ψυχή σου! 

Βάλε τήν ΛΓΛΠΗ μέσ' στήν προσευχή σου! 

Σπείρε τή ΧΛΡΛ! Σκούπισε τό ΚΛΛΜΑ! 

Καi τώv Χpιστουγέvνω έκαμες τύ θΛΜΑ! 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑτΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 

MERRY CHRISTMAS 

Mr. andMrs. 

Emmanuel J. Couloucountίs 

MERRY CHRISTMAS 
AND ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Dr. Kίmon Λ. Legakίs 
Λthens Unίversity Law School, Master of Law, Harvard Law School, 

Doctor of Law, Greece, Certificate ίn Hague Λcademy of lntΊ Law 

LAW OFFICES 

Λttorney Λt Law 
14 Nikitara Street 

Athens, 142, Greece 
Phone: 3633.340, 6461 .016 

ugal Consu/tant 
209 Garth Road 
Scarsdale, Ν. Υ. 

(914) 725-4717, (914) 737-8765 

r-------------------------------
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΌΥΓΕΝΝΑ 
άπο τον καλλιτέχνη φωτογράφο 

ΔΗΜΉΤΡΗ ΚΕΣΟΓΛΙΔΗ 

ίδιοκτήτη τών φωτογραφείων 

ATHENS INTERNATIONAL 
35-04 BROADWAY, ASTORIA 

TEL. (718) 728-0806 

ASTRO ΡΗΟΤΟ 
35-25 30th Α VENUE, ASTORIA 

TEL. (718) 721-1550 

L------------------------------~ 
179 Broadway Α ssocίates 

ίs pleased to announce ίts 
recent acquίsίtίon of 
1790 BROADWAY 

(58th Street at Broadway) 

JOHN Μ. PHUF AS 
JOHN Ρ. O'DONNELL 
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'Ιστορίες τijς Ζωijς 

~Ένας περίεργος 

δρόμος στt) Χαβάη 

Στόν Είρηνικό 'Ωκεανό , μεταξiι Καλι
φορνίας καi Αiιστραλίας, βρίσκονται τά 

χαριτωμένα νησιa τfις Χαβάης δπου κα
τοικοϋν καi έλάχιστες έλλη νικi:ς οικο

γένειες μ/; ενα συμπαθητικό παρεκκλησάκι 
καί μικρη ώρα ία αϊθουσα. Στην Χαβάη λοι
πόν, σε ενα πολιτειακό δρόμο πρός τά σύ
νορα, μιa μεγάλη πινακίδα μέ γράμματα 
μεγάλα, σέ 3 γλώσσες, κάνει προσεκτικοuς 
τοuς διαβάτες καi τοuς αύτοκινητιστές. 
Γράφει: «'Επικίνδυνη περιοχή . Προσέ

χετε τά σπασίματα στόν δρόμο. · Η γη στό 
βάθος σείεται κάποτε». 

Πολu χαρακτηρ ιστικa ή πινακίδα έκεί
νη , λέγει πολλά. ~Αν καi δ δρόμος φαίνε

ται δμαλός καi ijσυχος oi διαβάτες πρέπει 
νά προσέχουν, νά ε{ναι ετοιμοι γιa κάθε 
ένδεχόμενο. Μπορεί νά ξεσπάση ξαφνικa 
καi νά έκτι ναχθή ή κάτωθεν γη ποu πολλi:ς 
φορές σείεται ύπόκωφα ύποβράζουσα στό 
βάθος ώς ήφαιστειογενής. 

'Όπως ενα ή λιόλουστο 'Οκτωβριανό 

πρωi περνοϋσα τόν δρόμο έκείνο σκέφθη
κα πώς ετσι ε{ναι καi ή ζωή. Μπορεί τά 
πράγματα να μάς έρχωνται εύχάριστα, νά 
μάς φαίνωνται πρός τό παρόν δμαλό. κui 
ijσυχα δπως τa σχεδιάσαμε. 'Ως τόσο δμως 
πρέπει καi νά ξέρω με πι.Ι>ς σέ κάποια στιγμη 
μπορεί κάτι ύποχθόνιο νά έκσπάση μέσα 
μας η γύρω μας καί νά άλλαξη δλότελα την 
ζωή μας. Πρέπει μέ aλλα λόγια νa εϊμεθα 
προετοιμασμένοι. 

'Αλλά καi δέν πρέπει καi νά παραλύω με 
aπό τόν φόβο καi την στενοχώρια γιa τό 
έγγuς η τό aπώτερο μέλλον μας .. Η στε
νοχώρια δέν λύνει τα προβλήματα ούτε καi 
τά προλαμβάνει . · Η στενοχώρια άφαιρεί 
την εiρήνη τοίι μυαλοϋ μας ιcαi άποδιώκει 
τόν ijσυχο ϋπνο. Μίiς άδυνατίζει στόν 
άγ&να του βίου καi δταν έπέρχωνται τά 
προβλήματα εϊμεθα όλιγώτερο δυνατοί νά 
τα άντιμετωπίσωμε. Ε{ να ι πολu διδα κτικές 
ο{ άμέσως παρακάτω γραμμές καi πρέπει 

πολu νά τiς προσέξωμε. Λέγουν: Εύκολο 
εlναι τό γέλιο δταν ή ζωη μειδιά. ~ Ηρωας 
δμως ε{ ναι έκείνος ποu στίς δύσκολες ώρες 
γελά. Εύχαριστ&. 

Μητροπολίτης Γ. ΠΟΛ ΥΖΩ·Ι ·ΔΗΣ 

Specializing in Greek Catering 
for home and business parties. 

Te/. (212) 688-8828 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 

ΒΑΥ RIDGE 
CHIROPRACTIC CENTER 

Dr. NICHOLAS ROZAKIS 
Dr. M.J . TRAD Dr. G.E. TRAD 

Diplomates National Board of Chiropractίc Examiners 

Serνίng Bay Ridge oνer 20 years 

WE ACCEPT AS PARτiAL OR FULL ΡΑ ΥΜΕΝΤ: 
MEDICARE, ΝΟ FAULT, WORKERS' COMPEN
SAτiON, UNION PLANS and MOST MAJOR 

MEDICAL PLANS 

Daily by Appointment 

7601 3rd AVENUE, BROOKL ΥΝ Tel.: (718) 680-6600 

Το κατάστημα Έλληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ave. (κοντό στην 31st Street) 
Τηλέφωνα (212) 721-9190 καi (212) 721-9191 

' Εκλεκτή συλλογή άπό μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ύφαντά, έργόχειpα, άντικείμενα τέχνης, κ"εραμεικά, βιβλία, 
περιοδικά καi έφημερίδες. - Κάρτες γιά δλες τίς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 

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

Διεύθυνση: Χριστfνα Σαρηyιόννη 

Γέφυρα Τροφίμων 

άπ' τι) ν t: Ελλ.άδα 

--------------------~ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ 
ΓΙΑ ΕΛΛΗΝ/ΚΑ ΦΑΓΩΣΙΜΑ 

---------------------
Χονδρική καί Λιανική Πώληση 

The Best of Greece for Your Table 

τ I ΤΑ Ν 25-50 31st STREEτ, ASTORIA 
( Πλόϊ ατό Astoria Blνd. καί Grand Ce ntral ) 

Tel. (718) 626-7771 

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ! 
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Α conversatίon wίth Nίcholas Gage 

'Ι wanted a document for my children' 

By lrίs Lίllys 
'Ά thens Star" Correspondent ίn New York 

Nίcholαs Gαge hαs been α busy mαn sίna hίs book, Eleni , becαme αn inter
nαtionαl best se/ler. Athens Star correspondent /ris Lίllys ωught up with him αfter 
the new movie νersion of hίs sαgα wαs screened αt ιhe WhιΊe House for President 
Reagan. Others paίd $350 αpiece ι σ aιιend ιhe showίng in New York αnd α galα dίnner 
αfterwαrds. The money wί/1 go ιowαrds rebui/ding ιhe vi/lαge of Lia ίn northern 
Greece, where Gαgesfαmi/y lived αnd- ίn the end- suffered, andwhίch wω· neαr/y 
destroyed during the ciνi/ wαr. 

Sίtting αι his desk, Gαge seemed αι eαse αnd unboιhered by the new demands 
of hίs ce/ebrity. He slow!y drαnk α cup of coffee durίng ιhe inιerview, αnd wαs at eαse 
answering questions about his •vork. 

QUESΠON: You αre α living exαmp/e of 
whαt wil/power, perseverence αnd hαrd 
work can achieve. How does it feel ι ο be α 
winner, αnd did you anticipate such success? 

ANSWER: Actually, Ι was not thinking 
about that when Ι wrote the book. Ι wanted 
a document for my children to remember 
their grandmother with gratitude. You see, 
the story is so local Ι did not believe it could 
interest further than the Greek-American 
colony in the United States. Ι thought it 
would sell maybe 5,000 copies. So Ι took an 
assignement for the New York Πmes in 
London. Great was my surprise when my 
wife called me with the good news: E/enίwas 
chosen as the monthly selection by the Book 
of The Month Club. Ι have been wondering 
why people unrelated with such foreign 
events could be moved by them. The answer 
was given to me by the president of The 
Book ofthe Month Club. Emotions, he told 
me, are international. 

The day Ι delivered the book to my pub
lisher Ι had a sigh of relief. After all three 
years ofhard work went into it. Ι was pleased 
with the work Ι had done but rather pes
simistic for the commercial outcome. It goes 
to show you how little Ι know about the 
book market. 

QUESΠON: And now ιhαι you have 
reαched your goa/, αre you able ι ο put ι ο rest 
the tragedy of your sαgα αnd retαίn only the 
memory of your mothers love? 

ANSWER: There are no endings in life. Ι 
don't believe that I should end it at all. We 
should not tolerate brutality, murder and 
abuse in the name of goals that are supposed 
to enhance the lives of people but wind up 
destroying them. Ι hope that my sense of 
indignation about what happened to my 
mother and to so many others will never end, 
because if we forget that easily we will do it 
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again. Those who forget the lessons of 
history are condemned to repeat the errors. 

QUESΠON: The "pedomazomα" ίs one 
of the mostfrightenίng episodes ofthe book. 
Whαr do you rhίnk would hαve hαppened if 

~1'11 never be able to write 
again a book as strong as 
Έleni'. If you haven't lived 
it, you cannot put the same 
feelings into it.' 

you were not sανed from ιhe forced mίgrα
tion? Would ιhe experien,:e of α differenι 
cu/ιure αι such α young αge haνe affecred 
you? 

ANSWER: Ι think that Ι should not have 
been educated and my abilities as a writer 
would never have come out. ι probably 
would have become a craftsman ()Γ a miner, 
as all those who returned from the lron Cur
tain are. 

QUESΠON: Could you hαve been α 
Communisr? 

ANSWER: Look, Ι always had disdain 
for any ideology that tells you that the indi
vidual does not matter - only the cause 
matters. One thing I know for sure: the 
Marxist cliches that I hear in Greece you 
don 't even hear in Communist countries. 

· τhe most fool ish beliefs about Communism 
exist in Greece. Part of that, Ι think has to do 
with the educational system. They teach 
children to memorize, not to think, and 
when they reach a certain age they reject 
whatever they learned and take something 
else without questioning. But again, Greeks 
are politically obsessed but remain indivi-

dualists. That brings the very sad division 
that is seen today, and you know politics do 
not bring the best out of people. Of course 
Greek politics are not my business. But since 
Greece gave democracy ιο the world, any 
Greek that believes in a totalitarian system 
betrays his heritage. 

QUESΠON: Turnίng bαck to lireraιure: 
ls it ιrue you 're workίng on α ne~t· book' 
Crearing α sιory with rhe impαcr of Eleni 
sounds next ιο impossib/e. 

ANSWER: As you say, ΙΊΙ never be able 
to write a book as strong as Eleni. Even if Ι 
have a good story, ifyou haven't lived it, you 
cannot put the same feel ings and power into 
it. You see, feelings come from the heart, not 
the brain. Of course, Ι am writing. Ι prefer to 
express myself ίη writing than ta lking, and I 
do have a few more things ιο say. Besides, Ι 
have a contract for a new book. Same kind 
of memoir. 

QUESΠON: Υσu received the Heine
mαnn Α wαrd last yeαr. Ν οι mαn)' peop/e 
know abσut it. 

ANSWER: That is interesting and some
thing l'm very proud of. This award is given 
by ιhe Royal Society of Literature to the best 
book of ιhe year. All the major wriιers in 
England belong ιο this society, geι together 
and decide the best book. In 1984 they chose 
Eleni. Ι value that prize because England has 
some ouιsιanding writers. My book was 
competing against some very good writers, 
like Graham Greene, Robert Graves and 
oιhers. 

QUESΠON: Regαrdίng your fami/_ν. 
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Ahepans Meet wίth 
Presίdent Kyprianou 
ΑΗΕΡΑ President George Ρ. Gabrieland 

Cyprus & Hellenic Affairs Committee 
Chairman John G. Plumides met with 
Cyprus President Spyros Kyprianou ίη New 
York C.ity on October 25. President Kypri
anou briefed the Ahepans on the current 
status of the intercornmunal talks and of the 
Cyprus government's efforts to reach a solu
tion within the guidlines established by the 
relevant U.N. resolutions. 

After the meeting Gabriel said that "it is 
clear that the government of Cyprus is par
ticipating in these negotiations with dedica
tion and sincerety, and that the Turkish 
government and Turkish Cypriot 
administration have yet to display the 
needed flexibility so that significant progress 
can occur." 

"The ΑΗΕΡ Α will continue its efforts to 
get the Ameήcan government more involved 
in resolving the Cyprus problern," Chair
man Plumides said, and he expressed the 
AHEPA's belief "that we rnust continue to 
restrict military and econornic aid to Turkey 
until they display the necessary flexibility ίη 
the negotiations." 

New Greek-Amerίcan 
Organίzation 
ίn the Catskίlls 
Α new Greek-American organization was 

formed to care for the needs of the growing 
Hellenic cornmunity in the Catskills. 

Andrew Haros was elected president of 
the Catskill Hellenic American Society at its 
fιrst meeting held at the Sugar Maples Hotel 
in Maplecrest. 

Other elected officials include: 
Archie Ioannlou, Vice President; Mary 

Conelias, Secretary; Bill Krystallis, Treas
urer & the Board of Directors, Christ Pliar
sicas, Bill Youssis, Spiro Fakatselis, Anas
tasia Lagos, Callie Condiles, George Tripsas 

weren't you afraίd that the movίe wou/d 
have α traumatίc effect on your chί/dren? 

ANSWER: Νο, they had to see it. They 
had to know and rernernber all about their 
grandrnother and be always grateful. 

QUESΠON: Fίnal/y, you were born ίn 
Greece but now you are Amerίcan. What are 
your fee/ίngs about your herίtage and your 
adopted country? 

ANSWER: Ι feel Greek. Would you 
believe that Ι do mathematics in Greek? And 
I still drink Greek coffee and Ι love Greek 
music. And although there are many things 
about Greece and Greeks that Ι do not like, Ι 
feel very Greek. 
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and Nick Mastros. 
The Board of Directors hold their rneet

ings at Theo's Restaurant in Windham. 
They held their first "glendi" recently at Kal
lithea Hotel in He11sonνille attended by 
rnore than 250 people. 

Mrs. Conelias announced that there are 
85 paid up members of some 385 Greek 
families living ίη Windharn, Jewet, Ashland 
and the Greene County area. 

Treasurer Krystallis announced that there 
is $2,α>ο in the treasury and the organiza
tion has donated $100 to the Greek Ortho: 
dox Church of Windharn and $50 to the 
Windharn Rescue Squad. 

Any person wishing information on .ίoin
ing the group is inνited to attend a board 
meeting the first Monday of every month at 
Theo's Restaurant. Or call (518) 734-4455 
and ask for Andy. 

~------------------------~ ι ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ I 
ι 'Από τόν κ. PETER TSANTES I 

I BLUE DA WN DINER I 
ι ι 
ι Home Style Cookίng - Cocktaίls I 
ι Prίνate Dίning Room for Any Socίal Event I 
I 1860 VETERANS MEMORIAL HIGHWAY ι 
I CENTRAL ISLIP, Ν. Υ. Ι Ι 722 I 
I (Half Mile from L.I. Expressway-Exit 57) I 
ι _______ --~~~~~~~~~-_-·- ____ -i 

PIER 17 
ROUTE 17 NORTH. 

PARAMUS, N.J. 
TEL. (201) 967-1079 

Seajood Specialties 
and Contίnenta/ Cuisine 

Piano at the Oniy 7 miles from George Washington 
Cocktail Lounge Bridge. Take 4 West to Route 17 North. 

Your Host and Hostess: 
PETER and MARIA MATHEWS 

20 East 40th Street 
New York, Ν.Υ. 10016 

Tel. (212) 689-3255 

HAIRCUTTERS 

230 East 43rd Street 
New York, Ν.Υ. 10017 

Tel. (212) 986-8842 

853 2nd Avenue 
New York, Ν.Υ. 10017 

Tel. (212) 682-5465 

"NEW YORK" 



Greeks Bearing Guns against the airborn intruders. 
The author, G.C. Kiriakopoulos, is not a 

professional historian. But he has been able 
to read accounts of the battle in Greek and 
also to interview survivors in their own 
language. He clearly knows German as well, 
and is therefore able to study the campaign 
from all angles. The result is a careful book 
based on extensive reading and personal 
interviews, recounting a tale of courage and 
determination well worth reading. 

("Ten Days Το Destiny", The Battle for Crete, 1941.) 
By C. L. Sulzberger 

(The New York Πmes. June 16, 1985) 

The battle for Crete between German and 
Allied troops in May 1941 lasted 10 days 
before Hitler's invasion of Russia, which 
started a month after the lovely Mediterra
nean island fell to a German airborne 
onslaught. It was a significant encounter in 
many respects. British, New Zealand, Aus
stralian and Greek troops, as well as 
hundreds of Cretan partisans and civilians 
defending their villages, fought with great 
valor and large1y outmoded, numerically 
inferior equipment. 

The Nazi losses were so high that Hitler 
lost faith in his glider and parachute troops 
and rejected subsequent proposals by 
General Kurt Student, commander of these 
specialized forces, for similar invasions of 
Cyprus and Malta. German casualties were 
heavier than in the conquests ofthe Nether
lands, Belgium and France. But Britain and 
indomitable Greece paid even more. Apart 
from dead and wounded, almost 12,000 
Commonwealth soldiers were taken 
prisoner. The Greeks lost all but a handful 
(who escaped to North Africa) of their bat
tered forces, while their king, George 11, was 
driven from his nation's soil. The Cretans 
themselves suffered immensely for the 
defeat. lt is estimated by Mr. Kiriakopoulos 
that "more than 25,000 islanders were 
marched before German execution squads" 
before Crete was freed in 1945. Their guerril
las continued to hamper Nazi occupation 
troops so long as the war lasted. And the 
Royal Navy, which had already shown skill 
and bravery in evacuating Britain's army 
from mainland Greece, suffered a shocking 
loss of warships while trying first to rein
force troops on the disastrous battlefield and 
then to evacuate them. 

It has often been claimed that the violent 
fight for Crete sufficiently delayed the 
launching of "Barbarossa," the vast assault 
on the Soviet Union, so that the Nazis could 
not encircle Moscow in time to capture it 
before the winter snows. However, Ι doubt ίf 
10 days would have made any strίking dίf
ference in hampering Marshal Zhukov's 
Moscow counteroffensive of December 
1941. The combined fighting in Yugo~avia 
and mainland Greece certainly inconve
nienced Hitler's preparation for the attack 
on Russia, but Crete alone was hardly a 
decisive factor. 

The Cretan experience reaffirmed the 
strong bonds among Commonwealth sol
diers and their great respect for the tough
ness of the Greeks. It did not increase their 
admiration for their own commanding of
ficers. From failure to make use of early 

knowledge of a German airborne assault 
(largely the fault of Gen. Sir Archibald 
Wavell's Mediterranean headquarters in 
Cairo), to the command deficiencies in 
battle of several generals, Allied mistakes 
prevented them from capitalizing on early 
opportunities to put up a better defense 

ο 

C.L Sulzberger is α retired New York Πmes 
columnist and author of 21 books, including 
'Ήistory of World War 1/. " 

The Grand Opening oftheelegant MARIA K 's G!FT SHOPtookplaceon November 15th, 
1985. The store is /ocated at 29-/4 Diιmars Blvd., in the heart of Astoria. Seen above are 
the proprietors, George and Maria Kavouras and their /ovely daughters Rita and Voula. 

PHAISTOS DISC 

ΤΗΕ OLDEST GREEK 
ALPHABET DISCOVERED 

The Phaistos Disc unearthed in 1900 on the 
Greek is1and of Crete remained a riddle for 
decades. Only a few months ago Paul Μ uen
zer, a research-linguist managed to decίpher 
the Lίnear Α scrίpt as a form of ear1y Greek 
preceeding the Lίnear Β characters which 
Mίchael Ventrίs identified in 1952. This 
momentous discovery ίs reviewed in the first 
edίtίon of ΤΗΕ MEDiτERRANEAN mag-

azίne. 

ΤΗΕ MEDiτERRANEAN magazine ίs 
publίshed in New York, 1472 Broadway #319, 
ΝΥ. 10036. The annua1 subscription is $10.00. 

ι 
Treat yourself to a voyage into antiquίty. J 

..-... .... ..-.-.~..-..._._..~.._....._...._...._...._.c ...... ..-c~.._....._..~.._..~ 
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Η ellenίc Profίles By Thomas Spelios 

PETER G. PETERSON, former Secretary 
of Commerce and former Chairman of 
Lehman Bros., has been named Chair
man of the prestigious Council on Fo
reign Relations replacing David Rocke
feller. Nebraska-born, Peterson is the son 
ofGreek immigrant parents whosefamily 
name was Petropoulos. He was a brilliant 
prodigy at Northwestern University 

Editor's Note: 

THOMAS SPELIOS is an international 
executiνe and auιhor. He has liνed and 
ιraνeled widely in Europe and around the 
world. He has wriιιen hisιory, shonsιories, 
tra νelogues, news anicles and archaeology. 
ln 1959 he searched for the Jost ιornb of 
Alc:xander thc: Grc:aι in Alexandria, Egypt. 
His books include "Picιorial History of 
Grec:ce" (Crown 1967), "Oνer My 
Shoulder" (Vantage 1982), ~ιnforrnal His
tory ofCosrnc:tics"(l985). His anicles haνe 
appeared in ~Archac:ology Forurn", in 
"Fate" and "Drug& Cosrnetics" rnagazine 
and in nurnerous oιher publications. He 
will be a conιήbuιing ediιor ιο ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ. 

where he earned a Β.Α. and an Μ.Β.Α. 
His spectacular career includes adver
tising, investment banking and govern
ment service. Among the candidates for 
the Council presidency is Stephen Sta
mas, Vice President of the Exxon Corp. 
another prominent Hellenic-American. 

CHRISTOPHER TRAKAS, the young 
baritone from Florida, made a triumph
ant debut at the Ravinia Festival in 
Chicago. Several music critics hailed his 
performance which included a repertoire 
of songs in French, German, Spanishand 
English. He is the son of Prof. and Mrs. 
Pedro Trakas of St. Petersburg, Florida 
where he grew up and attended St. Atha
nasios Greek Orthρdox Church. Christ
opher is scheduled to appear at Alice 
Tully Hall in New γ ork in thenearfuture. 

KING CONST ΑΝτΙΝΕ, former monarch 
of Greece accompanied by his daughter 
Princess Alexia, attended the grand 
premiere of the movie 'Έleni" in New 

Princess Alexia ac che opening of 'Έieni" 

γ ork at Cinema I. The occasion was a 
charity affair attended by many well 
known celebrities. After the show the 
King praised the film as a vivid and dra-

YOUR DREAM HOUSE ΙΝ GREECE!!! 
WE CAN ΗΕΙ~Ρ YOU BUILD ΙΤ /OR BUY ΙΤ. 

EKALI 

Semi-detached maisonette, 
4 BRs, 3 baths, 2 dens, w Ι fire
place, garage, 2,200 sq. ft. 

KIFISSIA 

Two-story landmark mansion 
on Ι acre, near commercial 
center. 

HALANDRI 

2 BR apt. , large LR with fire
place, 2 bath.s, garage. 

PAPAGOU 
Maisonette, centralheat&A/ C 
built-in stereo, 3 BDs, 2 baths, 
oak floors, garage, 1,800 sq. ft. 

PLANO DEVELOPMENT 
INTERNATIONAL S.A. 

Design & Construction 
ο Management 

FOR ALL YOUR: 
REAL ESTATE, 
ARCHiτECTURAL & 
CONSTRUCτJON NEEDS 
ΙΝ GREECE & ΙΝ Ν. YORK 
FOR FURTHER INFORMAτiON, 
DRA WINGS & PICTURES, 
CALL OR WRιτΕ: 
ln NEW YORK: 32-08 38 Ave. 
L.l.(~ .. Ν. Υ. 11101- (718) 706-7400 
ln ATHENS: 213-215 Mesogion Ave. 

672-2676 

KEFALARI
KIFISSIA 

One family house, 1.800 sq. ft. 
on beautifully landscaped 
grounds. 

SUMMER ΗΟΜΕ 
ΙΝ LOUTSA 
Completely furnished includ. 
telephone, 1.600 sq. ft. ο η 1 Υ2 
landscaped acres, with pano
ramic view of the sea. 

Luxury one-family house on 
landscaped I Υ2 acre, marble 
stairway, solid wood accents, 
3,800 sq. ft. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1985 



matιc presentation of Greece during the 
civil war against communismo He now 
resides in London with his familyo 

EV ANGELINE GOULETAS-CAREγ, 
the wife of former Gov ο Η ugh Carey does 
not want him to run for the Senateo Re
rently there has been speculation in the 
press that Carey may enter a race for the 
UOSO Congresso His Greek-born wife, a 
successful real estate investor from 
Chicago is adamantly opposedo During a 
recent interview her comments were a 
stern, 'Ήopefully noto" 

THEODOROS STAMOS, the highly tal
ented and internationally acclaimed Hel
lenic-American artist presented a num
ber of his splendid acrylic paintings on 
canvas and paper in an exhibition at the 
Grimaldis Gallery in Baltimore, Mary
lando The exhibition included two of his 
abstract masterworks which were en
titled: 'Ίnfinity Field, Lefkada Serίes for 
CoDo Friedrich," 1981 and"lnfinityField, 
Lefkada Series for Nikos Xylouris," 
19820 8oth displayed his unique style and 
geniuso Stamos' canvas and paper paint
ings reveal delicate tones of blue, mauve, 
red and lavender, all the colors and con
tours blend into a magnificent harmony 
which stimulates the eye and the viewer's 
imaginationo This exhibit was an eyeful 
to behold and ran during Ν ovember at 
the Grimaldis Gallery in Baltimoreo 

BASIL EMBIRICOS, scion of the Greek 
shipping family who married the beauti
ful Princess γasmin, thedaughterofRita 
Hayworth and the late Ali Khan in May, 
are now separatedo Basil now lives in 
London and the young princess in New 
γ orko γ asmin explains the split is caused 
by 'basic issues' with which they disagreeo 
Embiricos has been active in the family 
business in London, Pireaus and else
where in the worldo His family is one of 
the oldest maritime houses in Greece 
dating back almost 150 yearso 

ANASTASIA TOUFEXIS, the veteran 
Greek-American Associate Editor of 
τΙΜΕ Magazine is now part of the 
Health & Fitness team which will write 
about America 's health pursuits, exercise 
fads, nutrition and the ever changing 
dietary habitso Toufexis is a seasoned 
medical reporter who enjoys gymnastics, 
ballet and swimmingo She says, "Ι used 
to be obsessive, but now Ι enjoy exercise 
in moderationo" Photo at the left shows 
her keeping fit on her bicycleo 

GENERAL JOHN MICHAELIS, 73 retir
ed four-star Army general died in Clay
ton, Georgia of a heart attacko The flam
bouyant warridr was known as Ίron 
MikeΌ He served in World War ΙΙ and in 
Korea where he commanded the 27th 

"NEW YORK" 

Infantry Regiment. Along with Colonel 
Clatos (Ciatos ' Commandos) he was one 
of the most outspoken Hellenic-Amer
icans to achieve a high rank ίη the UOSO 
Armyo He would rally his men by saying, 
'Ύ ou 're not here to die for your country, 
γ ou're here to make sure those SoOobos die 
for theirso" 

ΑΝΤΗΟΝγ THOMOPOULOS, the dyna
mic president of ABC-TV's radio and 
television division resigned his position 
and moved un to beco":le the president 

of United Artists Motion Pictureso Tho
mopoulos, who is 47 years old, joined 
ABC about twelve years ago and rose 
through the ranks, said that he made his 
final decision with great reluctanceo He 
stated that he expected acquisition of 
ABC by Capitol Ciιies Communicaιions, 
lnco, an organization well known for its 
very conservative operational policies, led ο ο 
him ιο make his decision ιο departo 'Ίts 
going to be a new era," he stated ο "Α lean
er companyo" 

Merry Chrίstmas and Happy New Year 

"ΤΗΕ HELLENIC HOUSE FOR 
ALL YOUR SHIPPING NEEDS" 

AIR-SEA 

Α" ..._, 
HORIZON AIR FREIGHJ; INC. 
Domestίc and Internatίona/ Freίght Forwarders 

152-15 Rockaway Boulevard, Jamaica, New York 11434 
Tel. 718-528-3800 • 800-221-6028 

Bay RίdgeBakery,Lrn. 
6919 4th Avenue, Brook1yn, Ν.Υο 11209 - (718) 238-1779 

HOMEMADE BAKING FOR 
RESTAURANTS- DINERS 

COFFEE SHOPS 
Free delivery κάθε μέρα γιά Manhattan, 

Brooklyn, Queens, Staten Island, New Jersey 
Μεγάλη ποικιλία άπο Cakes καί Pies 

ΟΛΑ Τ Α ΕΛΛΗΝΙΚΆ Γ Λ ΥΚΙΣΜΑ Τ Α 

John Niko1opoulos Wholesale & Retai1 
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lmprovement Seen ίn U. S.-Greek Tίes 
By HENRY ΚΑΜΜ 

(τhe New York Times, Nov. 3, 1985) 

ATHENS, Ν ον. 2-Greek and American 
officials say they believe a gradual improve
ment in relations between their two 
countries will gain speed as a result of a visit 
here this week by Michael Η. Armacost, 
Under Secretary of State for Political 
Affairs. 

Nonetheless, Prime Minister Andreas 
Papan_dreou has resisted Washington's 
urging for a commitment on the retention 
of U nited States military bases ίη Greece. 

American officials listed the bases as the 
leading topic among those Mr. Armacost 
discussed ίη two days oftalks with the Prime 
Minister. Foreign Minister Karolos Papou
lias and other officia!s. They said uncer
tainty continued oνer American tenure at 
the four installations, two near the capital 
and two in Crete. 

Ambiguity in Agreement 

Under the agreement concluded ίη 1983, 
the bases are assured of remaining open until 
1988. The English text of the accord 
proνides for the right of either party to 
terminate the agreement in 1988. The Greek 

version, which its text calls 'eflually autlιen
tic," makes termination more definite. The 
ambiguity, ofwhich both sides wereaware at 
the signing, has allowed Mr. Papandreou to 
indicate to the Greek public that the closing 
of the bases is a certainty while leaving open 
the possibility of renewal. 

Mr. Papandreou, howcver, has refrained 
from statements that the bases will be closed 
in I 988, and Americans cite this as a mark of 
a Greek desire to improve relations. 

Among well-placed Greeks, the question 
is not so much whether the agreement will be 
extended, as what political gestures the 
United States might make to allow Atlιens 
to explain to the Greek public why the bases 
will remain. Athens is especially eager for 
American moves to strengthen the GΓeek 
position in its dispute with Turkey over 
Cyprus and the Aegean Sea. 

Desire to See Progress 

American officials said Mr. Armacost, 
who is the State Department's third-ranking 
official, had not come to negotiate for the 
renewal of the bases. He came, they said, to 
assess on behalf of Secretary George Ρ. 
Shultz areas ίη which progress can be m.ade 

that would give substance to what is ap
parently both countries' desire to improve 
relations. Relations declined sharply after 
Mr. Papandreou's Socialist Government 
was elected in 1981. 

Mr. Armacost was said to have stressed to 
the Prime Minister that the issue ofthe bases 
influenced the larger relationship between 
the countries. The Pentagon wants assuran
ces that the Army, Air Force and Navy 
installations will rema.in so it can undertake 
costly modernization, of sufficient notice to 
transfer their functions if necessary. 

On the Greek side, it is felt that Mr. Pa
pandreou considers uncertainty over the 
future of the bases his strongest card in 
dealing with the United States. 

Role in ΝΑΤΟ 

American officials said Mr. Armacost 
also failed to obtain satisfaction in pressing 
Mr. Papandreou to revise his stand on 
limiting Greek participation in the planning 
and exercises of the North Atlantic Treaty 
Organization. Athens has sharply curtailed 
its role, in protest over what it considers the 
alliance's favoritism toward Turkey. 

The Americans said they had . been 
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Dίno Anagnost Conducts 
Three-Concert Serίes 

lovely youth ... "was described by Handel as 
far surpassing his masterpiece, the Hal
\elujah Chorus. This candlelight perform
ance commemorates the feast day of the 
sainted martyrs Theodora and Didymus 
celebrated on April 5th in the Greek Ortho
dox calendar. 

For the first time in its eight-year history, 
the cήtical\y-acclaimed Metropolitan Sin
gers/ The Greek Chorale Society, under the 
baton of its Founder and Music Director, 
Dino Anagnost, is offeήng a three-concert 
subscription seήes under the banner, "The 
Cathedral Concerts - Great Μ usic U nder a 
Byzantine Dome." Under the High Patron
age of His Eminence Archbishop Iakovos, 
the performances will be held at the magni
ficent Greek Orthodox Archdiocesan Cath
edral of the Holy Trinity, 319 East 74th 
Street in Ν ew γ ork City on three Saturdays
December 21st, March Ist and April 26th. 
The highly-praised 100-member chorus will 
be joined by the Little Orchestra Society of 
New γ ork in this splendid Cathedral shim
meήng with gold mosaics and exquisite 
icons. 

The series begins with the ninth annual 
"Candlelight Christmas Concert" on De
cember 21st at 8:00 Ρ.Μ. By now a New 
γ ork tradition, this Candlelight Concert will 
be highlighted by the performance of Pou-

encouraged by what they saw as a new Greek 
readiness to resolve several relatively minor 
issues. 

Renewed negotiations are now planned 
on abrasive labor-management disputes at 
the bases, renewal of a civil air agreement 
that Greece had renounced as being of a 
"colonial character," and the future of two 
Voice of America relay transmitters. Pro
gress was reported to have been made in 
giving substance to the 1983 agreement's 
provision for Ameήcan cooperation in 
furthering Greek military industries. 

Changes on Terroήsm 

This cooperation had been withheld lar
gely because of an Ameήcan belief that 
Greek security was unreliable, not only in 
defense matters but also in the international 
fight against terrorism. American officials 
now say that Greek attitudes on these issues 
have substantially improved since the hi
jacking of a Trans Worls Airlines plane last 
June. At that time, the United States 
cautioned Ameήcans against traveling 
through the Athens airport. The caution was 
subsequently withdrawn by the State De
partment. 

An American official said that coopera
tion had expanded and that information was 
being shared on terrorism. Ameήcans were 
encouraged also by the fact that Mr. Papan
dreou, who in the past had often cήticized 
American actions, had not pubicly criticized 
American measures against the hijackers of 
the Italian cruise ship Achille Lauro. 
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lenc's Gloria, a joyful hymn of praise noted 
for its poignant Amen melody. Other great 
Christmas works on the program include 
selections from Bach's Christmas Oratorio 
and rare Byzantine chants of the Greek 
Orthodox liturgy. 

The March Ist concert features Handel's 
little-known dramatic epic oratorio, Theo
dora, about which the chorus, "He saw the 

The final offering of the series, 'Ίmmortal 
Mozart," the Fourth Annual Easter Season 
Concert, takes plιφe on April26th. Mozart's 
Requim in D Minbr, his last great religious 
composition, is the featured work, along 
with Ave Verum Corpus and other sacred 
masterpieces. For information call (212) 
757-5496. 
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MOTHER 'S DRESSES: 
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TEL.: (718) 274-9119 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

• Ασφάλειες δλων τών είδών 
• Αύτοκινήτων, • Ζωής. • Καταστημάτων. 

• Σπιτιών, • Φωτιιiς κ.λ.π. 

Τό γραφείο τής πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ.: (7 18) 274-5100 

PILOT'S 
AUTO DRIVING and FL YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
PERMII ΣΤ Α ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι όδηγήσεως 

σάς παίρνουν άπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 

ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛ ΟΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 

Τάξεις άρχίζουν κάθε μήνα. 

NATIONAL 
GREEK RADIO PROGRAM 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς άγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΑΡΠΙ καi θΑΛΕΙΑ 

ΜΟΣΧΑΚΟΥ πού σάς κρα

τοϋν συντροφιά lδώ καί πολ

λά χρόνια. 

'Εκπέμπουν τώρα άπό 

Δευτέρα i:ως Παρασκευή 

4-5 π.μ. καί 8:30-9:00 π.μ. 
WNWK 105,9 FM 
WNWK 105,9 FM 

ELLAS TRA VEL 
Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 
άνάγκες τηλεφωνήστε μας 

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

Κανονικές πτήσεις- Τσάρτερς 
Κρουαζ ιέ ρε ς 

All Language Video Tapes Production 
Ή μεγαλύτερη συλλογή άπό έλληνικές 

καί ξένες βιντεοκασέτες 

22-74 31 STREET ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
TEL. (718) 274-5100 
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Greeks 
Facίng 
A·usterίty 

(U.S. & WORLD REPORτ, Nov. 18, 1985) 

Bankers and investors a re betting that 
Greece's Premier Andreas Papandreou can 
ride out storm over austerity program 
adopted to buy time while economic mess is 
sorted out. Tourists, meanwhile, may 
benefit. 

Papandreou's package includes cut in 
workers' automatic wage hikes - a center
piece of his Socialist appeal - devaluation 
of the drachma, limits ση imported luxury 
items and a retroactive tax surcharge on 
profits. 

Bankers, others have watched nervously 
while Greek foreign debt since 1978 has 
tripled to some 16 billion dollars, trade 
deficit has widened , inflation has hung near 
20 percent and private investment has 
dropped. Foreign analysts say new steps 
likely put off need to reschedule debt now. 
Bankers relax a bit though Communist-led 
unions spur mass strikes. 

Tourists should find some bargains. Main 
attractions in r:ities may raise prices ιο offset 
15 percent devaluation. But in countryside 
and in restaurants, shops used by Greeks, 
dollar will be stronger than ever. 

Έλληνικής Ιδιοκτησίας 

Long lsland's Newest 

Seafood Restaurant 

49 Glen Cove Road, Greenvale, L.l. 
1.5 mile from L.I. Expressway, Exit 
39Ν , one light past Northern Blvd. 

Tel. (516) 621-1980 

Faci/ities available for a/1 types of 
private partίes at af!ordab1e prices 

SUNDAY BRANCH: 12 p.m.- 3 p.m. 
ΟΡΕΝ SEVEN DA YS 
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ΚΟΣΜΙΚΉ ΤΑΒΕΡΝΑ 

308 EAST 86th STREET, ΜΑΝΗΑΠΑΝ 
TEL. (212) 628-9100 

Στοvς έκλεκτοvς πελάτες μας καί καλοvς φίλους, 
εύχόμαστε Καλf:ς Γιορτές καί Εύτυχισμέvο το Νέο Χρόνο 

Ό Φίλος σας/ 'Ιδιοκτήτης 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 

The Greek . : 

vacatιon 
experts 

TAAVELIΠE 
635 MADISON Α VE. 

NEW YORK, Ν.Υ . 10022 
Tel. (212) 355-4740 

Beverly Hills, Seattle, Wash., Toronto, 
V ancouver, Μ exίco City, Α thens. 

ΚΑΛΉ ΧΡΟΝΙΑ 
Σε δλους τοvς φίλους 

καi πελάτες μας 

AEGEAN TRAVEL 

29-11 Ditmars Blvd. Astoria, Ν.Υ. 11105 Tel.: 932-3232 
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GRAND OPENING ofthe e/eganι Rossini-Psarakis Brida/ Gowns Sa/on located at 35-01 
Ditmars Blνd., Astoria, Ν. Υ. From /eft to right, Mr. Basilis Psarakis, Director Jrom Greece, 
Ms. Rita Doschoris (owner), Rev. Antonopoulos who performed ιhe religious ceremony, 
and Mrs. τina Handra (co-owner). The opening was video-taped and appeared on the Kas-

tanas Greek te/evision program on Sunday, November 3rd. 1985. 

Louis Butter, Eggs ~ 
& Cheese Co., Inc. 

INSτiTUTIONAL GROCERS AND FOOD PURVEYORS 

VOUYIOUKLIS BROS. 
5423 First Avenue, Brooklyn, New York 11220 
Tel.: (718) 833-2326, 833-2544, 833-2375 

KAITERY FURS 
ίs happy to announce the renoνatίon of 
our new showroom at the same address 

352 SEVENTH Α VENUE 
4th Floor 

Mίnks - Beaverl> - Lynxs 
Racoons- Foxes- Fitch & more 

R emember the Children 
of Cyprus thίs Chrίstmas 

Cyprus 
Children's 
Fund, 
lnc. 

13 Ε . 40thSTREET, N.Y., N.Y. IOOΙ6 

(212) 696-4590 

0 Ι WILL SPONSOR Α CHILD 
(fill out application below) 

0 Ι CANNOT SPONSOR Α CHILD 
BUT PLEASE ACCEPT 
Α CONTRIBUτiON 

Sponsor 
application 
0 WE WILL ΡΑΥ $2() Α ΜΟΝΤΗ 

MONTHLY 

D~ARTERLY 
$240 
ANNUALLY 

WE PREFER ΤΟ SPONSOR 

0 ΑΒΟΥ 
D AGIRL 

0 Α CHILD YOU FEEL 
NEEDS US MOST 

0 CHECK ENCLOSED 

Also carrying a full line (Amount) $_ 

of Fur hats and accessories 

GEORGE KAJτERY 
JIMMY KAJτERY 

DINO BALLIS 
DEBORAH L. ESTEBON 

Tel. (212) 564-5281 • 564-6469 

ΝΑΜΕ --------

ADDRESS -------

CITY - --------

STATE ____ zJp __ _ 

(YOUR CONTRIBUτtON AND SPON
SORSHIP IS ΤΑΧ DEDUcτiBLE) 
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Μίαmί Broker Μ otors Through State 
By Katίe-Anne Fe/dsteίn 

Assisι'-znt to the Editor of"Florida Grocer" 

If you're going to succeed in the food in
dustry, you haνe to know your market. But 
how you go about doing that is another 
story. 

Monty Nickas, founder and sales and 
marketing director of Etco Broker Asso
ciates, Coral Gables, learned about the 
Florida market while designing restaurant 
layouts. 

"Before Ι would design a restaurant 
kitchen, Ι would ask to see a menu," Nickas 
states. It followed that he learned to cook 
and learned what people like to eat. Once he 
knew that, he knew what would sell. 

How Nickas reaches his market is yet 
another story. 

"I travel the state in a motor home," 
Nickas told Florida Grocer. " 

Nickas motors through the state on a 
regular three week schedule, reaching all 
major markets, calling on supermarkets and 
distributors. His motor home is equipped 
with refrigerator and freezer space and 
cooking facilities for demonstration pur
poses. His base of operations is an office in 
his home at 1430 Cecelia St. 

Nickas says, "I spend all my time either on 
the phone or on the road so Ι find my 
method of operation tρ be most efficient." 

The lines Etco Brokers Associates cur
rently represents are lnternationa1 Cheese 
Co., Hinesburg, VT, which manufactures 
700,000 1bs. of cheese week1y including moz
zarella, provo1one, cheddar and feta; Apollo 
Strudel Leaves, Co., Fairlawn, NJ, the fore
most manufacturer of Filo Dough Leaves" 
in both institutional and consumer pack
ages, plus ready to serve Bak1ava-Flogeres
Nut Rolls, a fullline of ethnic cookies and 
ready to bake spinach/ cheese pies; Grecian 
De1ite Gyros, manufacturer of gyro meats, 
including raw cones, loaves, cooked loaves 
and slices, plus Greek Pita Bread, Tzatziki 
sauces, ready to heat pastichio and mous
saka and grape 1eaves with meat; Regina Ν ut 
Products Corp., supplίers of a full line of 
bulk nuts, dates, figs and spices; and Holi
day Cooked Meats, manufacturer of such 
sausage products as Greek Locanico, Por
tuguese Linguica and Polish Kielbasa. 

Although a number of his products are of 
Greek descent, Nickas questions, "What is 
ethnic?" He feels that many recipes are 
universal in conception·(i.e. pastichio is like 
1asagna or like baked macaroni and cheese), 
and ifyou offer consumers a quality product 
they11 buy it. 

Quality is the foremost requirement for 
Nickas to take on a product. Likewise, he 
looks for distήbutors who are product
minded rather than price-minded. 

Nickas founded hLς firm in 1979 and 
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recently incorporated with his wife, Evelyn, 
as president and grandson, Constantine 
Georgalis, as vice-president. Evelyn 
manages the office and Constantine is 
working side-by-side with Nickas on sales. 

Export-Import Sales Co., which marketed 
restaurant supplies, equipment, refrigeration, 
etc., to Bermuda south to Venezuela, plus 
Central America. 

Nickas is a native of New York City. In 
1941 the Navy stationed him in Jackson
νille, and after the war he became a per
manent Florida resident. 

During the years that he sold restaurant 
equipment, Nickas also owned several 
restaurants and managed five restaurants in 
the Bahamas, which led him to retail food 
sales. 

From 1945 to 1969 Nickas ran a wholesale 
restaurant equipment company in Miami, 
working as a food service equipment con
sultant, space planner, cost analyst and mer
chandiser. In 1970 he established Caribbean 

"Ν obody can make you a salesman," 
Nickas states. 'Ύ ou have to do that for 
yourself. Υ ou haνe to believe in your pro
ducts. And," he adds, "get out into your 
market." 

~ D&FJEWELRY 
WHOLESALE & RETAIL OF FINE 14Κ GOLD 

DIMITRIOS PAPADOPOULOS 
FRIDA PAPADOPOULOS 
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22-35 31 STREH ASTORIA Ν.Υ. 11105 ΤΗ. : (71 ξJ) 956-0506 
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Deborah gives Greek girl α new lease on life 

Happy smi/es say it α// for nine-year old Paraskeνi Kaskouιas (left) and her mother, Lukίya 
Kaskoutas (rίght), of Korίntho Zemeno, Greece, as they prepαred ιο leaνe the Deborah 
Heart and Lung Center, Browns Mil/s, N.J. , fol/owing Pαraskeνi's successful open heαrt 
surgery. Parαskeνί wαs treated αt no cost through the Deborah Hospiιαl Foundαιion 's Child
ren of the World Program. Deborαh ίs α 1 55-bed specialty hospita/ proνiding diagnosis αnd 
treαtmenι of heαrt αnd lung dίseases wίιhοuι dίstίnctίon as ι ο α patient 's race, re/igion, 
national origin or ability to pay. Since itsfoundίng ίn 1922, there has been no cost ιο patίents 
of theίr fαmίlίes, thαnks to the Deborah Hospital Foundαtίon and the fundraising efforts of 

ίts 75,000 νolunteers in 400 chapters nationιvίde. 

Fίrst Greek-Amerίcan 
Educatίonal Vίdeo Serίes 

The first program of Modern Greek in 
video cassettes has been produced by the 
Department of Education of the Greek Or
thodox Archdiocese. 

Designed to teach basic Greek to students 
from the ages of 7 to 12, the program 
consists of 11 one-half video cassettes and 
makes use of language material produced by 
the Department of Education. Yannis Simo
nides, founder, producer and director of the 
Greek Theatre of New York and well known 
for his knowledge of love for, the Greek 
classics and contemporary Greek folklore, 
conce~νed and deνeloped the program which 
uses a "Sesame Street" style format. 

Imaginative and entertaining, the 
program features characters drawn from 
ancient Greek history and modern folklore, 
Greek songs and original music and lively 
animation. The language material is of fered 
in a strictly sequential manner with a great 
deal of reinforcement, beginning with the 
alphabet and its sounds, proceeding to 
clusters and syllables, words and phrases, 
sentences and common idiomatic expres
sions. 

The characters, played by professional 
actors and a select group of talented young
sters from New York Greek Orthodox par
ochial schools, soon become familiar figures 
in a suspense story that engages the νiewer's 

interest and attention throughout. Most of 
the scenes were filmed at St. Basil's Aca
demy in Garrison, Ν.Υ. 

Highlights of the series may currently be 
νiewed on the Natίonαl Greek TV Show (Ch. 
47, New York; Ch . 26, Chicago and Ch. 55, 
Milwaukee), and on La Υοίχ Hellenique 
(Channels 24, 9 and I 8 in Quebec, Canada). 

~cc~ss 
GREECE 

$469 RT 

ACCESS 
INTERNATIONAL 
250 W. 57th Street #511 
New York, Ν.Υ. 10107 

Tel. 212-333-7280 

Ted Prounis Named 
Cathedral President 

Theodore Ο. Prounis, a prominent Man
hattan attorney, has been named president 
of the Board ofT rustees of the Archdiocesan 
Cathedral of the Holy Trinity. 

The announcement was made by His 
Eminence Archbishop Iakovos. Prounis 
succeeds Michael Sotirhos, newly- appoint
ed United States Ambassador to Jamaica. 

Prounis became a trustee in 1964 and 
served successiνe roles as νice-president, 
secretary and legal counsel. He is a member 
of the Archdiocesan Council and an Archon 
Deputatos of the Ecumenical Patriarchate. 
Α natiνe New Yorker, Prounis holds a 

Bachelor's degree from Columbia College, a 
Master's degree from the Columbia Uniνer
sity School of Business and a Juris Doctor's 
degree from Fordham Uniνersity. He is 
listed in "Who's Who ίη American Law." 

The Prounis family has a long association 
with the Greek Orthodox Church ίη New 
York, starting in the 1930s. His mother, 
Amelia, was president of the Philoptochos 
Society of both St. Spyridon and Evan
gelismos Churches. His father, Othon, 
served οη the Parish Council of both chur
ches. 

His wife, Lila, who holds a Master's 
degree and has worked toward a doctorate 
in International Law and Relations at Co
lumbia Uniνersity, was president of the 
Cathedral Philoptochos for four years. She 
also is a member of the National Philo
ptochos Board and represents the Greek 
Archdiocese at the United Nations. 

The Prounis' have two children. Their 
son, Othon, graduated from Columbia 
College and is in his third year at Columbia 
University Law School. Their daughter, 
Amelia, is a graduate of Wellesley College 
and attends graduate school at Columbia's 
School of International Affairs. Othon 
served for many years as an acolyte at the 
Cathedral as a youngster, and Amelia has 
taught in Sunday School. 

Λευκώματα 

·Οργανώσεων 
καi Κοινοτήτων. 

Η ΝΕΑ YORKH 
130 W. 42nd Street: Suίte 704 
New York, Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 921-0086 
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October 28th: The 'ΌΧΙ" Day 
Address to the Hellenic Club of Rutgers U niversity 

By Dr. E.L. BOURODIMOS 

The History of Hellenism is ιhe history ofthe few. It wasjust a 
few Greeks who, by their lofty ideas and noble spirit, by their pure 
rationality and thought, founded the ideals and values ofthe West
ern Civilization: Ideals and Values never yet been surpassed: The 
ideals of Freedom and Justice upon which only Democracy can 
flourish. 

The Greeks, although, few ίη number, have always defended 
liberty, freedom and human dignity ιhroughout history. This has 
taken place ίη Marathon, in Thermopylae, and in Salamis in the 
5th Century B. C. This was the essence of the fighι, up to the last 
drop of ιheir blood, ofthe Emperor Constantinos Paleologos and 
the defenders of Consιanιinople ίη 1453. This was the spirit of 
bloody defiance and resistance against al\ conquerors ofthe land of 
Greece through centuries of history. And in the dark period of four 
hundred years of Turkish occupation of Greece and the Turkish 
yoke, ιhe few Greeks "decided to acι alone" when they proclaimed 
the Revoluιion of March 25, 1821 the day of the Annunciation, 
against the then powerful and vast Ottoman Empire. The war was 
unequal, long and hard. The great sufferings were made even worse 
by the conflicts among the Freedom fighters. Division among them 
and among ourselves, almost cost us our freedom. That is a bitter 
lesson we should not forget. The struggle of Cyprus is another 
example of resistance and fight for freedom and independence ίη 
recent history. 

The 28th of October, I 940, we are celebrating here, at Rutgers 
University today, far, very far (but so close to our heart) from our 
fatherland, the beloved moιherland of Greece belongs to the same 
category of fight and struggle for values and ideals, the superb 
defiance and resistance which has shaped the destiny of Greece for 
centuries. 

In 28th of October, 1940, again, a few Greeks haνe replied 
with a proud and strong uNO" - the famous ΟΧΙ - to the 
demands of fascist ltaly, that Greece surrender to the AXIS forces 
dominating the entire Europe in that Fal\ of 1940. TheGreekArmy 
without modern arms and equipment, without proper supplies and 
food, defeated the powerful Italian divisions superior in number, 
arms and equipment, and pushed them back insidc Albania for six 
months. This was the Epic of ιhe War in ιhe A/banianfront, the 
first victory of the Free World against the darkness ofNazism and 
the tyranny of the Axis forces. 

The few Greeks resisted for about two months when the 
German Army, the powerful Wermacht rushing to help the Italian 
forces of the Albanian front, attacked Greece in Macedonia, in the 
Bulgarian Front, in April 1941 . Only in Crete, the Germans had 
had to stage a bloody fight for a whole month in order to conquet 
the island. One should not forget that France collapsed only in 17 
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days when Germany attacked the French defenses, the Maginot 
Line! 

The delay caused by the Battle of Crete, for two crucia l 
months after which the German Army attacked Russia in the 
S ummer of 1941 , was essentially a turning point ίη the defeat of the 
Axis as the outcome of this Great Second W orld W ar. 

Men, Women, youngsters and old men, the defiant Cretans, 
embodying the Hellenic tradition of Freedom and human dignity, 
have fought valiantly and heroically at great sacrifices of life, 
monuments and property. Hitler ordered the bombing of a number 
of Cretan villages and annihilation of t heir inhabitants. 

These facts shaping the history and destiny of Greece have to 
be remembered today especially among us all and the generation of 
the young seeking truth and knowledge and aspiringto become the 
leaders of our nation tomorrow. 

If we are not able to learn the lessons of history, we are 
condemned to repeat it, up to the point and day we learn it .. 

The history of our country has taught us that, ίη the confron
taιion between nations, it is not numbers alone that matter. In the 
outcome of every struggle, the decisive factots are genuine faith 
and tenacity of purpose, the spiritual superiority, the sense of being 
ίη the right and most important of all, the indominable determina
tion of the few ιο defend Freedom. 

Today we celebrate the victory of those few Greeks. The 
superiority of ideas over material things, the triumph of noble ideas 
over brute force. 
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ΑΗΕΡΑ to Buίld 100 More 
Senίor's Housίng Unίts 

The Departrnent of Housing and Urban 
Deνeloprnent (HUD) recently approνed 
construction of a 50-unit AHEPA-sponsor
ed senior citizen apartrnent cornplex in 
Montgornery, AL, and an additional 50-
unίts to the Α Η ΕΡΑ 232 Inc. , cσrnplex in In
dianapolis, IN, ΑΗΕΡΑ National Corpora
tion Chairrnan Nick Srnyrnis has an
nounced. 

HUD has allocated $1 .8 rnillion for the 
Montgornery cornplex, which will be locat
ed on property adjoining the Greek Or
thodox Church of the Annunciation, ac
cording to Mike Miaoulis, the president of 
the co-sponsoring corporation, ΑΗΕΡ Α 
23 Inc. 
Α 72-unit cornplex in lndianapolis, co

sponsored by the ΑΗΕΡΑ National 
Housing Corporation and Indianapolis' 
James Whitecornb Riley Chapter #232 was 
completed in 1984, with the recently approν
ed 50 additional units to be built on adjoin-
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ing land. 
When completed, ΑΗΕΡΑ chaρter cor

ρorations will own and adrninister a total of 
fiνe senior citizen centers. During the sum
rner construction of AHEPA's Hartford, 
CT, and Mobile, AL, cornplexes continued, 
with dedication cerernonies for Mobile's 
ΑΗΕΡΑ 310 Aρartments scheduled forNo
νember 23. 

"All the tenants haνe rnoνed in," reρorts 
Nicko1as Stratas, chairrnan of the ΑΗΕΡΑ 
housing corporation in Mobile. The 64-unit 
complex consists of two three-story build
ings with elevators and a cornrnunity 
building. Ground breaking for Hartford's 
Nathan Hale Chapter #58 project occurred 
in June and the41-unit senior citizen's center 
shou1d be comp1eted by June, 1986. Ι η addi
tion to the aρartrnents, the cornp1ex inc1udes 
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a 3,000 square foot ΑΗΕΡ Α Farnily lodge 
roorn, kitchen, board and chapter offices, 
farnily roorn, and two craft rooms. 

The ρresident of the ΑΗΕΡΑ 58, Inc. 
housing corporation, John Melonopoulos, 
noted that the project had been under 
development since 1981. Ι η 1983 it was co
sponsored by the ΑΗΕΡΑ National 
Housing Corporation and approved in that 
year. 

ln 1981 an 114-unitseniorcitizencenterin 
St. Louis, ΜΟ, becarne the first ΑΗΕΡΑ 
project with HUD funding and encouraged 
other chapters to apply for funds under 
HUD's Section 202 prograrn. . 
ΑΗΙΡΑ C Elects Offίcers 
for Two- Year Term 

At the annual rneeting of the Arnerican 
Hellenic Institute Public Affairs Comrnit
tee, lnc. (AHIPAC) held Novernber 2, 1985, 
Washington, D.C., the following Board of 
Directors were elected for a two-year terrn: 

Dr. Dean C. Lornis, Chairrnan; Dr. De
metrios Τ. Politis, Sr. Vice Chairrnan/ Mid
west; Prof. Jarnes Aposto1os , Vice 
Chairrnan / Farwest; Jarnes Athanasiou, 
Vice Chairrnan Mountain States; Dr. Takey 
Crist, Vice Chairrnan Southeast; Alexander 
Christy, Esq., Vice Chairman Northwest; 
Gregory Demetrakas, Vice Chairrnan New 
England; Dr. Nicholas Matsakis, Vice 
Chairrnan Centra1 Staιes; Leonidas Τ De1y
annis, Ρ. Ε. , Treasurer; Katherine Ε. Timon, 
Esq., Secretary; Eugene Τ. Rossides, Esq., 
Special Counse1; Pav1os Kotrotsios, Jarnes 
Lagos, Esq., Dr. Theodore Α. Lyras, Dr. 
Theodore Pantos, Dr. Α. Κ . Sirnonidis, An
gelo Tsakopoulos, Ernest Vardalas. Orestes 
Varvitsiotes, Εχ Officio. 

AHIPAC Commends 
ΑΗΕΡΑ on Cyprus 

The Arnerican Hellenic Institute Public 
Affairs Cornrnittee, lnc., (Α Η I PAC) board 
of directors cornrnended ΑΗΕΡΑ for its 
Cyprus resolution passed at the National 
Convention in Boston, August 1985, and 
adopts the positions in that resolution as the 
positio:-ιs of AHIPAC. AHIPAC is p1eased 
to join with ΑΗΕΡΑ in this effort and urges 
all other organizations to do the sarne. 
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FROM ΤΗΕ NEW ΒΟΟΚ "ΤΗΕ GREEK AMERICANS" 

Gender Roles and Famίly Transactίons 
By Dr. ALICE SCOURBY 

Fo/lowing are excerptsfrom the new book by Projessor A/ice 
Scourby, of C. W. Post Center, Long ls/and Uniνersity, under the 
title "The Greek Λmericans" κ•hich was published recently by 
Twayne Publishers oj Boston. 

PART ΙΙ 
Two first-generation males had already assumed economic 

responsibility fortheir widowed mothers, adding, "Ι still have to 
think of my sister in Greece and help with the dowry." The father 
was not consciously perceived as forming an ίntegral part of the 
emotional matrix expressed by both males and females. 

Mother /Daughter Relationship 
The attachment of the daughter to the mother is a very 

interesting one. In the early seventies, a study of sίxty first-genera
tion recent immigrant women who were seriously maladjusted was 
undertaken. The research reνealed that their pathology was 
directly related to the fact that their strongest loyalty was not to 
their husbands but to their mothers who had remained in Greece. 
Their need was for loνe and approval by their mothers rather than 
by their husbands. This "Persephone Syndrome" was one that the 
female respondents understood νery well. 

Persephone, it will be remembered, was the daughter of 
Demeter, the earth mother goddess. Zeus, her brother, jealous of 
her power, deνised a plan with the aid oftheir brother Hades, ruler 

of the underworld, to abduct Persephone and, thus, take part of life 
away from Demeter. Zeus places a narcissus of great beauty in a 
field of flowers to lure Persephone. When Persephone goes to the 
flower, the earth opens and Hades seizes her, taking her down into 
the depths of the earth. Demeter hears the cries of her daughter but 
does not see where she has been taken or by whom. She wanders for 
nine days and finally learns the truth from Helios, the sun. ln her 
grief, she withholds her nurturant gifts from the earth, which 
withers up and becomes lifeless. 

Zeus interceded and sends Hermes to Hades to return Per
sephone to her mother. Meanwhile, Hades, who is not eager to let 
her go, offers her a pomegranate seed, knowing that if she eats the 
fruit, she must return to him. Upon learning this, Demeter knows 
that she must lose her daughter for that period of the year that we 
know as winter. Demeter, the goddess of life, becomes the 
sorrowing mother who sees her daughter die each year, to be 
reborn in spring and summer. I 

Although the females in the sample had been urged to leaνe, 
that is, to do well academically, they may also have been encourag
ed to develop a type of dominant-dependence personality that 
thwarts autonomy. The daughter may have been the recίpient of 
two different messages: one to achieve, the other to submit. Cross
cultural studies of this phenomenon show that intensive interac
tίon with the mother encourages seeking or dependend behavior. 
While the individual may be taught to νalue self-reliance, the 
dependence bond remains. The Greek female, compared with the 

GreekAmericans, by ALICESCOURBY. 
Boston: Twayne Publishers, 1984, 184 pp. 
$18.95 cloth. 

Α Revίew of Dr. Scourby :S Booh 
Contemporary Sociology, 

March 1985, Volume 14, Number 2 

By NICHOLAS TAVUCHIS 
Uniνersiιy of Manitoba 

This is a concise and readable contribu
tion to the literature on Greek Americans, 
especially useful because of the information 
it presents on the third generation and on the 
role of women in cultura\ and structural 
assimilation. 

Two interrelated themes resonate 
throughout: first, the need to understand 
assimilation and social change in terms of 
the particular communities and \abor 
markets the immigrants entered, and 
second, the pervasive influence, both posi
tive and negative, of traditional rural values 
upon evolving Greek American institutions. 
The author, a Greek American sociologist 
sensitive to the nuances of the culture, uses 
community studies (of νarying vintage) to 
"demonstrate both the uniformity and diver
sity of the Greek ex perience in America," as 
well as census data, surveys, ethnographies, 
historical and literary accounts, and 
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personal testimonies. 
The first two chapters describe the early 

and intermediate phases of Greek migration 
and settlement between the 1880s and 1945, 
in Omaha, Salt Lake City, Milwaukee, New 
Υ ork, Chicago, S partanburg, South Caro
lina, Tarpon Springs, and Lowell. Stable 
communities, coinciding with the arrivaJ of 
women, a decline in nationalism, the acqui
sition of citizenship, movement from 
manual occupations into .. middleman" and 
petit bourgeois status, anb in response to an 
exclusionary and hostile enνironment, 
s\owly took root during the twenties and 
thirties and were buttressed by the insulating 
institutions of church and family. 

Scourby goes on to trace the changing 
fortunes of Greek Americans (between l and 
3 million, depending on official or unofficial 
estimates) since the Second World War. 
υ nlike other pioneer ethnic groups, the 
continuing influx of newcomers has resulted 
in a complex admixture of the old and the 
new that challenges conventiona\ inter
pretensions of assimilation. On the basis of 
her own extensive research in New York (the 
largest Greek enclave, followed by Chicago) 
and other community studies, Scourby 
argues that the combinatioή ρf new arrivals, 
rapid mobility of the second and emergence 
of an acculturated third generation, declines 
in language proficiency and Greek school 
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Greek male, seems particularly vulnerab\e to this "dependency 
hang-up." 

It may be that the "fear of success" that operates to thwart the 
ascendancy drives in the Greek case stems from a fear of negative 
consequences that include emotional rejection as well as feeling of 
being unfeminine. In meeting two equally imperative needs, self
reliance and affection, the daughter's success may engender both 
pride and apprehension in the mother. The fear of being 
abandoned, which forms the crux of the mother's apprehension, 
may result in a subtle form of rejection and ultimately in her with
holding total approval. This solution to the mother's dilemma may 
very well function to preserve the dependency bond and limit the 
daughter's achievement orientation. 

The mother Ι daughter relationship must be understood within 
the patriarchal framework of Greek life as well as in the larger 
American patήarchal value system. Whether the mother is idolized 
or blamed, it is a\ways the mother who appears responsible for 
either overcoming or perpetuating the problem of female victimi
zation. While she herself may be a victim-victimized by her own 
mother and so on and so on-the victimization appears to be 
produced and perpetuated by women. Το be sure, the interaction 
between mothers and · daughters may, and probably does, 
perpetuate a particu\ar female personality structure from genera
tion to generation. However, what is critical is that identification 
with the mother takes place within a patriarcha\ value system. The 
deva\uation of women within that particular authority system 
perpetuates the dependency chain of mother f daughter relation
ships. 

lt is not only the daughter who identifies with the mother but 
also the mother who identifies with the daughter, far more than she 
does with the son. As a result, she does not allow her daughter to 
separate herself as much from her and achieve independence. In the 
experience of mothering, a doub\e identification takes p\ace. 'Ά 
woman identifies with her own mother, and through identification 
with her child, she re-experiences herself as a cared for child." In 
identifying with both her mother and her daughter, a woman will 
produce her own mother's caring for her as a child. Despite efforts 
to socialize daughters differently, this double identification allows 
for interaction patterns to be perpetuated from generation to 
generation. 

Clearly, this relationship is linked to gender learning. By 

remaining close to the daughter and not encouraging the indepen
dence she gives a son, the mother keeps her daughter's ego 
confounded with her own. As a result, the daughter does not 
develop a clear sense of who she is. This ego-boundary weakens 
compels the daughter to define herself in terms of others, a pattern 
in keeping with the relational system that has characterized Greek 
family life. This very dependence results in a responsibility for the 
welfare of others. If something goes wrong, the mother feels 
responsible, even though the event may not have been caused bv 
her. She is caught in an "inescapable embeddedness in relation
ships to others. "The subculture of Greek life and American culture 
reinforce these gender-related patterns, so that the dependent 
daughter becomes the dependent wife and then becomes the depen
dent mother. What has to be made clear is that the psychological 
component is itself embedded in a male-defined milieu that per
petuates the context in which mother and daughter relate. The 
double standard generates both responsibility and powerlessness 
on the part of the female. With limited options, the need of the 
mother to remain close to her daughter is exarcerbated and thereby 
creates and reinforces the contradiction between submission and 

refusal, between patrιarchal domination and female autonomy. 
In order to shed more light on the relations between gender

role expectations and achievement drives among Greek female 
immigrants attending college, we administered the Bem Sex Role 
Jnventory to eleven first-generation students who were part of our 
Jarger sample of seventy-six. This was followed by in-depth inter
views. The majority of the fathers were blue collar; three were des
ignated as white collar. The mothers' occupations were divided 
equally between blue-collar workers and homemakers. 

The Bem Sex Ro/e lnventory consists of sixty masculine traits 
(ambitious, self-reliant, assertive); twenty traditionally feminine 
traits (affectionate, gentle, understanding, sensitive, ι ο the needs of 
others); and twenty neutral traits (truthful, friendly, likable). An 
individual receives a masculinity score, a femininity score, and an 
androgynous score. 

Traditional concepts of masculinity and femininity tend to 
restrict a person's behavior in important ways. In a modern 
complex society like ours, an adu\t has to be assertive,independent, 
and self-reliant, but traditional femininity makes many women 
unable to behave in these ways. Απ androgynous sex role presum
ably frees individuals from rigid sex-role indentification and 

attendance, increased exogamy, and 
changing attitudes toward the church and 
ethnic identity have \ed to differential and 
uneven patterns of assimilation and have 
produced a hybrid Greek Ameήcan sub
culture that reflects tr~nds toward both 
ethnic pήde and respec.tability in the larger 
society. Moreover, despite powerful com
peting and homogenίiing influences, she 
concludes that the Greeks haνe managed to 
retain a relatively firm sense of ethnic 
identity albeit with marked generationa\ dif
ferences. Thus, the "Greekness" of the first 
generation resides pήmarily in religion and 
language and that of the third in a broader 
cultural orientation: Greek history, music, 
cooking, and social organizations. 8oth 
strains continue to be nourished by frequent 
visits to and from Greece. 

Chapter four reiterates the theme of 
change, focusing on the church and langu
age maintenance, the Greek press, politics, 
and 'Όutsiders," i.e., Greek Ameήcan artists 
and writers. If the earlier chapters high
lighted the importan~ of distinctive com-

munity settings and the theme of social 
change in assimilation, the penultimate one 
of the family and sex roles documents the 
enduring constraining force of cultural resi
dues. The rural Greek family was based 
upon clear lines of authority and function 
according to sex, age, and relationship. 
Although the position of women was sym
bolically and practically crucial to the 
natural order of family life, it was also cir
cumscribed, subordinate, and derivative in a 
world dominated by male-centered ideals. 
This constellation, which is described in 
some detail, served the immigrants well for 
some time but began to engender conflicts 
and contradictions in the second generation. 
Scourby's concerns in this context are pri
marily with women. She builds a strong case 
for the debilitating effects of traditional 
norrns on their self-esteem and potential 
achievements-especial\y in the second and 
third generations. 

percent of native-born males of Greek 
descent, twenty-five years and over, had 
completed four years of college or more, 
whereas only 20 percent of the females did. 
Less than half of the females who entered 
college completed it ( 131 ). Thus, despite a 
general decline in patriarchy, increased 
intermarriage, and the salience of egalitarian 
norms in the larger society, old patterns 
persist and reproduce themselves from one 
generation to another. 

Ι enjoyed and profited from this book. 
Along with the works of Saloutos (The 
Greeks in ιhe Uniιed Sιaιes), Moskos 
(Greek Americans: Strugg/e and Success), 
and Chimbos (The Canadian Odyssey: The 
Greek Experience in Canada), it takes its 
place as an indispensab\e source on Greeks 
in North America. If Ι have any reserva
tions, they have to do with the genre rather 
than with Scourby's accomplishment. We 
have, Ι submit, enough general works. What 
is needed are more focused treatments of 
such topics as, for example, Greek Ameήcan 
women. 
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gender stereotyping. 
The masculinity and femininity scores of ten students were 

approximately equal, indicating that they had internalized an 
androgynous sex role. The eleνenth student had a high femininity 
score. Whether the students who perceiνed themselves as andro
gynous actually behave androgynously was explored. In probing 
this question; the students were asked to respond to a vaήety of 
issues. One question explored their attitude toward the women's 

liberation movement. Although none was an active member, all 
were sympathetic to most of its goals. ln response to the statement, 
"Women can be too bright for their own good," only one student 
was undecided. All agreed that the media degrade women by 
portraying them as sex objects. In response to the statement, "Rais
ing a child provides many rewards, but as a full-time jo b, it cannot 
keep most women satisfied," all students agreed. 

When asked to respond to the statement, "Men and women 
are born with the same human nature; it's the way they are brought 
up that makes them different," all agreed. And to the statement, 
"When both husband and wife work, household chores should be 
shared equally," they again concurred. "Women should be as free 
as men to take the initiative in sex relations"-all agreed with this . 

However, when asked to consider the following, 'Ίt is only 
right that women be allowed to become priests in the Greek Ortho
dox church," only one student agreed; eight were undecided and 
two disagreed. Up to this point, the responses elicited were con
sistent with the androgyny scores on the Bem Sex Role Inventory. 
However, this response and further probing disclosed some in
consistencies in their ideological stance. 

For example, eleνen students favored endogamous marriages 
for themselνes, even though they agreed that Greek men tend to 
feel superior to women and would refuse to share equally in house
hold chores if both spouses were employed. As one young woman 
put it, "Ν ο matter how you cut the cake, you will always be sub
servient to a Greek male. Maybe η οι the way our mothers were, but 
we would be submitting unconsciously." They described the Greek 
male as "domineering, jealous, antagonistic, prejudiced, one who 
tends to relegate women ι ο subordinate jobs." On the other hand, 
he is also regarded as "gregarious, generous, hardworking, family 
oήented , and affectionate." They explained that it was important 
for Greek men to be in control; their masculinity depended upon a 
superordinatej subordinate relationship, a norm in conflict with 
the response they gave on the Bem Scale and with the newer mode 
of intellectual companionship between the sexes. 

The students agreed that even though their parents support 
their educational achievements, they are expected to play a 
deferential role at home. Examples given were serving their fathers 
and brothers before anyone else and being generally attentive to 
their needs. One of the girls remarked, "We just hope tha t the 
Greek men we marry will be different or that they will change after 
marriage." 

In discussing alternate life-styles such as singlehood and 
premarital cohabitation, the students agreed that living with some-
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one outside of marriage was not acceptable. They might, they 
reasoned, do so if they lived away from family and the Greek com
munity; but clearly, the constraints of group norms prevented them 
from considering it as an alternative life-style or as a precursor to 
marriage. There was general agreement that their own socializa
tion stressed "femininity"which they defined as not taking risks. At 
this point, the relationship of mother to daughter again surfaced as 
a very close one. Taking any action that their mothers opposed 
caused such extreme guilt that the consensus was, 'Ίt's just not 
worth it." 

Since risk taking is an integral part of the motive to achieve 
and since the students expected to utilize the skills they were devel
oping in college, they were asked if they would seek educational or 
occupational advancement in another state. Their response was 
that they regarded the present ethnic community as central to their 
identity and would not wish to leave it. One student said, "Ι feel safe 
and secure when I'm with my family; Ι feel nothing can happen to 
me." One young woman stated it for all ofthem when she said, "My 
friends and Ι tend to be conservative regarding maπiage and family 
life and have put our priorities in marriage." They were all mindful 
of the fact that not being married by the age of twenty-five could 
prove embarrassing to their families. 

And yet, the students regarded themselves as very liberated 
when compared with their peers in Greece, where a girl is stigma
tized if she isn 't married by the age of twenty-one and where she is 
still burdened with the tradition of the dowery, a practice our 
sample found reprehensible. While the law pertaining to dowry no 
longer obtains, they admitted that many Greek men still expect it, 
even in the United States. Their reaction to the dowry was, "Ν ο 
dowry, the only thing he's going to get is me." Another added, 'Ίf 
he would ask for a dowry, Ι would never marry him." And, again, 
"Absolutely no, not here, not in Greece." One young woman said, 
"My parents are very traditional, and they insist on providing me 
with a dowry even though I'm opposed to it." One girl was abso
lutely vocίferous: "Dowry? My father says he's sending me to col
lege, Ι can build my own house. "The students pointed out that they 
were receiving an education and that the degree was a form of 
dowry. 

While it is true that the traditional view of boys as an 
economic asset and girls as a dowry problem is slowly diminishing, 
centuries-old male supremacy is still evident. In an effort to 
ascertain if the traditional preference for a male child persisted, the 
students were asked what their own preference would be. One 
respondent volunteered, "Ι would prefer to have a boy. Ι am more 
certain of what traits a male should have. lf it's a boy, he can make 
many of his own decisions. I'm afraid that 111 bring a girl up to be 
like a boy." Another added, 'Ί would like a girl in order to socialize 
her to an alternative she can have, alternatives Ι don 't think Ι have." 
Again, "I know what a male is, but not a female. It would bother 
me if Ι had a passive little girl." 

Clearly, the responses reflected the type of role conflicts the 
students themselves were experiencing. The identification with an 
androgynous perspective along with their close ties to the primary 
group were not, at this point, easily reconcilable for them. While 
the traditional male role continues to be reinforced by Greek 
norms, the emerging egalitarian woman does not find the neces
sary family and communal support to sustain her. Obviously, 
cultural attitudes of such long standings are not easily eradicated. 

Althought first-generation Greek females in this study per
ceived themselves androgynously, they had not integrated these 
values into the world of career and maπiage. Obviously, identi
fication with androgyny was not following an easy straightfor
ward pattern. The students seemed to have a very positive self
image and expressed both instrumental and expressive traits. They 
were keenly aware that the first-generation Greek men they were 
interacting with had a long way to go in achieving an egalitarian 
relationship, but they were prepared to make the necessary adapta
tions at this point in their lives. 

Their ambivalent commitment to culturally defined sex-typed 
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roles was articulated by one of the students in the following way: 
'Ίf Ι am not married by the age of thirty, I would have a child 
anyway- just to prove that I'm a woman." 

Research suggests that gender-role stereotyping within the 
Greek American family persisrs as a νiable force in the liνes of 
students as they try to reconcile traditional norms with egalitarian 
ones. Its structure of sex-scgregated role expectancies may be 
short-circuiting the achievement orientation of Greek women in 
the larger pattern of American life. 

Eclipse of Authority 
Minority-group family behaνior in the United States can be 

scaled on a continuum between the poles of rebellion and with
drawal, which indicz:es that alienation is not a monopoly of any 
one social class. Somewhere toward the middle of the continuum 
would be family behavior and ideology reflecting the American 
dream, namely, aspiring to emulate or to identify with the norms of 
the dominant middle c\ass. During periods of rapid social change, 
family behavior, in the same groups, tends to have higher incidence 
of polarization. At one extreme are those ίη rebellion against the 
dominant group norms who pursue a goal of changing from a 
double standard to a single standard, thus accelerating the trend 
from patriarchal to egalitarian patterns. At the opposite end are 
those who haνe accepted withdrawal of retreatism as a 
consequence of alienation or disenchantment. 

What mode of adaptation do academics of Greek descent 
reflect? Ι η order to assess this, we surveyed the attitudes of Greek 
American academics toward a variety of issues relating to tradi
tional sex roles. The group as a whole did not conform to rigid sex 
typing; however, the female academics tended to be more liberal ο η 
issues identified as "feminist" issues. For example, ίη response to 
the statement, "Ι t is a reflection ο η a husband 's manhood if his wife 
works," 85 percent of the females and 64 percent of the males 
disagreed with it. Ι η replying to, "It is best that mothers with small 
children stay at home," 69 percent of the males agreed with the 
statement, whereas only 30 percent of the females did. 

With regard to discrimination toward women, the following 
statement was included: "W omen are exploited in this country as 
much as minority groups are." Fifty-six percent of the females 
agreed, compared with 32 percent of the males. When asked to 
respond to the statement, "Α woman has the right to put her own 
self-fulfillment ahead of her obligations to her husband and 
children," 75 percent of the females and 44 percent of the males 
agreed. There was divergence with regard to the statement that 
"The unmarήed mother is morally a greater failure than the 
unmarried father." Ninety-four percent of the females and 77 per-
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ΤΗΕ ΒΑΠLΕ FOR CRHE 

ΤΕΝ DA YS ΤΟ DESTINY 
The Battle for Crete, 1941 

G. C. KIRIAKOPOULOS 
Ι η late May, 1941, Hitler fired off a cable to his commander in 

Crete: "Francefell in 8 days, why ίs Crete still resisting?''H itler was 
anxious to inνade Russia, but could not do so until Crete was con
quered. The defense of Creιe by the Bήtish, New Zealand, Ausιra
lian and Greek forces was so νaliant that Germany nearly lost its 
first land battle of the war. 

lt was duήng the battle forCrete that the tide firsι tumed against 
the Nazis. The fierce resistance they encountered delayed the 
German inνasίon of Russia - a delay which caused them to get 
mired in the bitter Russian winter. The battle was important for 
other reasons as well: it marked the first airborne atιack withouι 
benefit of ground troops, and it was the first batt le of the war in 
which ciνilians fought side by side with soldiers against the hated 
inνaders . 

Not since Is Paris Burning? has a book captured so poignantly 
the heroism of a people trapped in the tragedy of war. Basing his 
research on both published and unpublished books and diaries, and 
on countless firsthand interviews, the author has recreated the 
dramatic story of this battle - a story which will never be forgotten. 

G.C. Kiriakopoulos traνeled more than 100,000 miles ιο 
England, Germany, and Creιe to do research for this book. He liνes 
with his family ίη New Jersey. 

"Α marve/ous addiιion to the history of Wor/d War 11 ... " 
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- CL Sulzberger. Ν.Υ . Times 
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-Desen Sun, Palm Springs. CA 
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cent of the males disagreed. Although both demonstrated an open 
attitude, the women were inclined to be more liberal. 

The response to a question concerning the ordination of 
women in the Greek Orthodox church proνed νery interesting. 
Forty-five percent of the female academics approνed, 21 percent 
disapproved, and 33 percent were undecided. Thirty-four percent 
.of the males approved, 42 percent disapproved, and 24 percent 
were undecided. The response elicited from the women was not as 
effusive as expected, giνen their liberal stance on other feminist 
issues. It is interesting to note that in the survey conducted by the 
Gallup organization, it was found that, by a wide margin (57 per
'cent to 23 percent), males and females expressed opposition to the 
ordination of women as priests. Among church mem bers, the ratio 
was three to one (64 percent to 19 percent). ln comparing our 
sample with the findings of the Gallup poll in which a total 
population of both males and females opposed the ordination of 
women, the academic sample proved the more liberal of the two. 
This does not, however, alter the fact that our sample was more 
conservative on this issue than ση others. 

The relatively conservative stance of the academic woman 
with regard to ordination can perhaps be explained by the com
partmentalization of authority itself. That is to say, while author
itarianism is eschewed in interpersonal relations and in the sphere 
of work, it may not be viewed as dysfunctional in the religious 
sphere. The church, which is empowered by rnen along with other 
major institutions of our society, rernains, unlike the others, a 
remote institution, one that does not necessarily directly affect the 
lives of women in their secular pursuits. The church may play an 
invaluable role on the primary level, but it remains separated from 
the secular oήentation that governs the professional expectations 
of these women. Like men, their key status may be the occupa
tional one, so that the persistence of the double standard in the 
church may be viewed as irrelevant to what is regarded as their 
primary concern. Another explanation may be that there is a 
'Ίagging emulation" in operation. The nonactivism of Greek 
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American women in the feminist movement suggests that some 
traditional views may still be reinforcing sex-appropriate roles of 
the past. 

The position of the Orthodox church regarding ordination of 
women is clear. In an unprecedented visit to the United States, his 
Beatitude Elias IV, patriarch of Antioch and all the East, joined 
other Greek Orthodox leaders who are opposed to the ordination 
ofwomen. ln a position paper, "The Ordination ofWomen,"pres
ented at the Ladies Philoptochos Convention in Detroit, 
Michigan, it was maintained that 
... for Orthodox women to seek and/ or attain ordination to the 
priesthood would constitute a νiolation of the orthodox tradition 
of faith. Consequently, Greek Orthodox wornen categorically and 
unequivocally reject any such innoνation in the Christian Or
thodox Church. 

At the invitation ofthe World Council ofChurches: Sub-Unit 
on Wornen in Church and Society held in Agapia, Rumania, 
women from Orthodox churches met to discuss ''τhe Role of 
Orthodox women in the Church and in Society." The keynote 
speaker, Elizabeth Behr-Sigel of France, stated that the ideology of 
the women's rnovement has its origins in the gospel, in which Christ 
broke down all barriers that separated human beings and affirmed 
the dignity of men and wornen. 

For in Christ 1 esus you are all sons of God through faith. For as many 
ofvou as were baptized into Christ have puton Christ. There is neither Jew 
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nor Greek, there is neither slave nor free, there is neiιher male nor feιnale 
(italics mine) for you are all one in Chrisι Jesus (Galatians 3:26-28). 

On the issue of ordination of women to a sacramental priest
hood, Behr-Sigel noted that up till at least the tenth century, par
t icularly in Byzantium, women were ordained as deaconesses to a 
specific ministry that was liturgical, pastoral, and charitable. She 
added, "The diaconate of women which has fallen into abeyance 
could be restored if circumstances required it." She was cautious, 
however, in assening that ordination is, in fact, a true and right 
way for the church because the priest, in his liturgical office, repre
sents Christ. lt is the ironic character of the figure of the priest in 
Onhodox worship, which, in her opinion, offers the strongest ar
gument against the ordination of women. Αι this time, it cannot be 
said that the issue of ordination has attracted any significant atten
tion in Orthodox circles. However, very recently, a publication by 
St. Vladimir's Seminary Press, Women and the Priesthυod, pro
vides the theology that underlies and sustains the position of the 
Onhodox Church on this subject. 

Τ ο be continued in the J ΑΝ. issue. 
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Physίcal Fίtness Trends. . . By Paula and Chrίs Theotocatos 

More on Stress ... 
Although we touched on this topic bήefly 

in a previous issue, due to its enormous 
public attention, we will explore it ίη more 
depth today. 

Stress has become an integral part of 
every one's life. lt is the price we have to pay 
to be members of a sophisticaιed, advanced, 
and complex society. According to Ron 
Nathan, co-author of Stress Management: 
Α Comprehensive Guide to Wellness, since 
we can't avoid stress ίη our lives, the next 
best thing we can do is learn how to 
manage it. 

There are many ways, styles and 
techniques to manage stress. In this article, 
we11 demonstrate to you some fundamental 
techniques that people have used to success
fully manage stress. But fιrst, let 's define 
stress before we discuss solutions. 

Stress, according to Webster's dictionary 
is "a physicai, chemical or emotional factor 
that causes bodily or mental tensions and 
may be a factor in disease causation." Stress 
is real[y the body's fight or response to a real 
or perceived danger. lt is the body's self 
defense mechanism that primes the body for 
action. ln modern society, stress can be 
caused by office dead lines, traffic jams, 
family problems, etc. 

On of the best ways to fight or control 
stress is with regular exercise. Walking, 
jogging, swimming, cycling and other 
physical fitness activities will keep your 
stress under control. Exercising is one of 
nature's best tranquilizers! 

Another way of managing your stress is 
with ... laughter. Norman Cousins, Profes
sor of Medical Humanities at UCLA, claims 
that laughter causes the muscles of the 
abdomen, chest, shoulders and elsewhere to 
contract, and increase the blood pressure 
and perspiration rate. After laughter, 
Cousins says, muscles are more relaxed and 
heart rate and blood pressure dip below 
normal. Cousins cal}s this phenomenon 
"INNER JOGGING": 
Α question quite often asked is whether 

we all handle stress the same way. Research
ers have identified several factors that affect 
one's vulnerability to stress. That's why 
some people are more susceptible to stress 
than others. Το find out how you rate, 
answer the following questions. 

Ι- Do you get seven to eight hours of 
sleep at least 4 nights a week? 

2- Do you give and receive affection 
regularly? 

3- Do you exercise to the point of pers
piration for 30-45 minutes at least 3 times a 
week? 

4- Do you take fewer than 5 alcoholic 
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drinks a week? 
5- Do you have a network of friends and 

acquaintances? 
6- Are you in good health? 
7- Do you do something for fun at least 

once a week? 
8- Do you organize your time effec

tively? 
9- Do you drink fewer than 3 cups of 

coffee a day? 
10- lf you smoke, do you limit yourself 

~ 
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to less than half a pack of cigarettes a day? 
11 - Do you laugh regularly? 
12- Can you say "no" ιο a request? 
13- Can you accept yourself as im-

perfect? 
14- Can you be your own best friend? 
lf you answered "yes" to at least 10 

questions, you have an excellent built-in 
resistance to stress. If you answered "yes" to 
5 or less, you are most vulnerable to stress. 

Το make yourself less vulnerable to stress, 
review the above questions and try to change 
the "no" answers to a "yes". Notice that 
nearly all of the questions descήbe situa
tions and behaviors over which you have a 
great deal of control. That 's your 
assignement for the next several months. 
Concentrate first on those that are easiest to 
change before tackling those that seem more 
difficult. 

Last but not least, get involved in any kind 
of physical fitness activity. Also, don't forget 
that laughing and having fun once a while is 
equally important in managing stress. 

Please feel free to write us at 27 Moeser 
Place, Olds Tappan, NJ 07675 if you have 
any questions, suggestions or comments. 
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Shopping and Dining ίη Manhattan 
RESTAURANTS 

• 
The Coach House 

I 10 Waverly Place, N.Y.City 
Just West of Washington Square 
Tel. (212) 777-0303- 777-0349 

The Delegate 
The finest seafood restaurant 
in New York. 
211 Ε. 43r Street, Ν.Υ. 

Tel. (212) 687-0980 

37th St. Hίdeaway 
Continental Restaurant with 
Dining and Dancing. 
32 West, 37th Street, Ν.Υ. 
Tel. (212) 947-8940-1 

• Λ mbrosίa R estaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
Home Cooking- Beer - Wine 
273 Ist Ave., Ν.Υ. 10003 
Tel. (212) 473-7440 

Λ rtemis R estaurant 
Greek Food- Catering 
76 Duane St. - Ε. of Broadway 
Tel. (212) 964-9475 

Λvgerίnos 
Specializing in Greek Catering 
Citicorp Building- 153 Ε. 53 St. 
Tel. (212) 688-8828 

Bartholomew's of 90th Street 
American Continental Cuisine 
1600 Third Avenue 
Tel. (212) 348-1600 

Βίg Η eart R estaurant 
Seafood - Steaks - Chops 
1321 Ist Ave.,N.Y. (71st St.) 
Tel. (212) 772-3131 - 772-3133 

Cίty Dίner 
Greek Cuisine - Cateήng 
Breakfast - Lunch - Dinner 
163 W. 23rd Street, Ν.Υ. City 
Tel. (212) 243-7442 

The Courtney Restaurant 
Continental & American Cuisine 
55 W. 14th Street, N.Y.C. 
Tel. (212) 255-1268 

Delphian R estaurant 
Specializing in Greek Food 
60 Duane Street - Corner of Elk 
Tel. (212) 267-5463 
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Electra R estaurant 
Prime Steaks - Chops - Seafood 
949 2nd Ave., Bet. 50 & 51 Sts. 
Tel. (212) 42ι-~s~25 

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

Gίorgίos Express Restaurant 
306 Ε. 86th St., Ν.Υ. 10028 
Tel. (212) 628-9132 

Προσθέσετε 
την έnιχείρησή σας 

στόv 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

-Εfναι εύκολο 
-Kai δf:ν στοιχίζει 

r, -.. ' 
οσο μπορει να 

νομίζετε! 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ: 

(212) 921-0086 

George's Restaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
835 6th Ave., Off 29th St., Ν. Υ. 
Tel. (212) 244-23β3- 564-7248 

Howard Johnson's 
Breakfast - Lunch - Dinner 
122 Ε. 42nd Street, N.Y.C. 
Tel. (212) 687-0089 

Lenox Hίll Restaurant 
Breakfast - Lunch - Dinner 
1105 Lexington Ave. Ν. Υ. 10021 
Tel. (212) 879-9520 

Μ oljetas R estaurant 
Catering for all Social Functions 
307 W. 47th St., Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 581-0674-840-9537 

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

Plaka Restaurant 
Authentic Greek Restaurant 
165 B1eeker Street, Ν.Υ. 10012 
Tel. (212) 674-9709 

R estaurant 92 
Home Style Cooking - Catering 
92 Fulton St., Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 267-6707 

Big Apple Restaurant 
and Cojjee Shop 

1 
Catering - Free Delivery 
76 Madison Ave. (28 St.) N.Y.C. 
Tel. (212) 686-3360 686-4195 

Souvlakί Restaurant 
Authentic Greek Cuisine 
102 MacDougal St., Ν.Υ. 
τ el. . (212) 533-8753 

Stavy's 
Seafood - Steaks -
Chops - Greek Specialties. 
257 First Ave., Ν .Υ. 10003 

Tel. (212) 673-7629 

Three Guys R estaurant 
960 Madison Avenue 
Tel. (212) 628-8108-09 

Χ enia R estaurant 
Continental & Greek Food 
871 First Ave. , Ν.Υ. 10017 
Tel. (212) 838-1191 

Ζ R estaurant 
Greek Cuisine 
117 Ε. 15th Street, N.Y.C. 
Tel. (212) 254-0960 

TRA VEL AGENCIES 
Η omeric Tours, lnc. 

595 5th Ave., Ν.Υ. 
Tel. (212) 753-1100 
79-04, 5th Ave., Brooklyn 
Tel. (718) 833-6800 
31-19 Ditmars B1vd., Astoria 
Tel. (718) 721-6400 
906 Ε. Main St., Stamford, CT. 
Tel. (203) 359-2917 
86 Ν ο. Broadway, Hicksville, LI. 
Tel. (516) 935-3400 
59 Panepistimiou St., Athens 
Tel. 321-4777 
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Tourlite lnternational, lnc. 
I Ε. 42nd St., Ν. Υ. 
Tel. (212) 599-2727 
8712 3rd Ave., Brooklyn 
Tel. (718) 680-6666 
101 Broadway, Hicksville, L.l. 
Tel. (516) 822-7900 
Paparigopoulou 3, Athens 
Tel. 324-5926 

Neon Travel 
Dependable Service 
616 8th Avenue, N.Y.C. 
Tel. (212) 354-5511 

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

GREEK FURRIERS 

ALEX FURS, INC. 
130 West, 30th Street 
New York, Ν.Υ. 10001 
Tel. (212) 868-9240 

FURRARI 
New York: 307 7th Ave. (27 St.) 
(2nd F\oor) Tel. (212) 255-4800 
Westchester: 36 Main Street, 
Mt. Kisco. Tel. (914) 241-0283 
New Jersey: The Mall at Short 
Hills. Tel. (201) 564-9119 

GUSTON FURS, LTD. 
307 7th Ave., Ν.Υ. 10001 
Tel. (212) WA 4-4473 

KAITER Υ FURS 
352 7th Ave., 4th F\oor, Ν. Υ. 
Tel. (212) 564-5281 

POLOGEORGIS FURS 
Desίgned by Pierre Balmain 
333 7th Ave., Ν.Υ. 10001 
Tel. (212) 736-5784 - 563-2250 

SEKAS BROS, INC. 
150W. 30th Street - 5th Floor 
New York, Ν.Υ. 10001 

ΤΗΕΟ PETROU FUR 
231 W. 29th Street- Room 1401 
New York, Ν.Υ. 10001 

NANOS BROTHERS Lτο 
307 Seventh Α venue 
New York, Ν.Υ. 10001 
Tel. (212) 691-7731 

MISCELANEOUS 

Demetrios C/eaners 
Tailoring and Alterations 
629 Second Avenue, N.Y.C. 
Tel. (212) 685-9734 

Athenitιn Gift Shop 
Stefana - Vaptistika - Books 
Records - Wholesale, Retail 
323 W. 42nd Street, Ν.Υ. 
Tel. (212) Cl7-6244- CI 7-6219 

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

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

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

United Nations Haircutters 
230 Ε. 44th St. (Bet. 2& 3rd Ave.) 
Tel. (212) 972-5080 - 599-9444 

Winfield Pharmacy 
Drugs- Prescriptions-Cosmetics 
1407 Broadway, Ν.Υ. 10018 
Tel. (212) 921-1221 

Προσθέσετε τό κατά
στημα η την έπιχείρησή 
σας στον ΧΡΗΣΙΜΟ 0-
ΔΗfΟ της ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. 

Shopping and Dining in Astoria 
RESTAURANTS 

Athenea 
Seafood Restaurant 
Entertainment 
31-17 23rd Ave., Asιoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-5829 

Elpis R estaurant 
Home Made Greek Cuisine 
29-23 23rd Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-7577 

George's Η asapotaverna 
Broiled - Charcoal - Souvlas 
28-13 23rd Ανe., Astoria, Ν.Υ. 
τ el. (718) 728-9056 - 728-9194 

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

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

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

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

Ν ea Η e/las R estaurant 
Greek Cooking at its Best 
31-15 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 278-9728 

Omonia Cafe 
The Best in Greek Pastήes 
32-20 Broadway, Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 274-6650 
(718) 728-9024 

Hilton Pastry 
and Cafe Shop 

Home of Quality Greek 
and Jnternationa/ Pastries 
22-06 31st Street 
Astoria, Ν.Υ. 11105 
Tel. (718) 274-6399 

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

Romano Famous Pizza 
Pizza, Souνlaki, Gyro at its best 
32-21 Broadway, Astorίa, Ν.Υ. 

TRA VEL AGENCIES 

Λmathus Trave/Service, lnc. 
Complete Travel Service 
John Stylianou, Gen. Manager 
30-11 32nd Street, Astoήa, Ν. Υ. 
Tel. (718) 626-0500 

Cyprus Tours, Inc. 
31-16 30th Ave., Astoήa 
Tel. (718) 728-0900 

Skyway Travel, Inc. 
32-17 Broadway, Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 204-8880 

"NEW YORK" 



MISCELANEOUS 
ΙΝ ASTORIA 

Τ & Τ lndustries Corp. 
Home Improνements 
General Contractors 
33-()6 31st Avenue, Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 274-3317/ 6197 

Gus Trίmming 
Quality Gifts- Cunains- Fabrics 
31-20 Ditmars Blνd., Astoria 
Tel. (718) 728-2997 

Chic Cleaners & Tailoring 
Custom Tailoring - A1terations 
3<Η>5 39th Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 932-3125 

Lίtos Bros Orchestra 
New York's Most Versatile 
Tel. (718) 761-5073 

Bohn's Delίcacίes 
The Delicatessen in the Heart 
of Astoria - Catering 
29-09 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 728-2545 

Λ nnίs Florals 
Flowers for All Occasions 
31-02 30th Ανe., Astoria, Ν.Υ. 
Tel.. (718) 728-3161 

Gold Fίngers Jewelers 
Top Quality Jewelry 
Repairs and Custom W ork 
22-77 31st Street, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 204-5619 

Kentrikon Gίjt Shop 
Greek Tapes - Books - Stefana 
Vaptistika- Newspapers- Cards 
31-12 23rd Ave., Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 721-9190 - 721-9191 

Titan 
Supermarket of Greek foods 
Wholesale and Retail 
25-50 31st Street, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 626-7771 

Homerίc Realty, lnc. 
Management - Investments 
40-14 Astoria Blvd., L.I.C., Ν.Υ. 
Tel. (718) 204-7400 

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

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

Λ egean Productions 
Video Cassettes ΒΕΤΑ or VHS 
29-11 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 932-3232 

Entertainment Tonίght 
Video Renta1s & Sales- Records 
29-25 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 728-8073 

Brooklyn 
Bay Ridge Bakery Ltd. 

Wholesa1e - Retail 
6919 4th Ave., Brooklyn, Ν. Υ. 
Tel. (718) 238-1779 

Taygetos Travel Λgency 
508 83rd Street, Brook1yn 
Tel. (718) 748-0600 

Λrgo 
Greek Transporting Co. 
266 54th Street, Brooklyn, Ν.Υ. 
Tel. (718) 238-3771 

BayRidge 
Chiropractίc Center 

Daily by Appointment 
7601 3rd Ave., Brooklyn, Ν.Υ. 
τ ~ι. (718) 680-6600 

Shopping and Dining in New Jersey 
RESTAURANTS 

The Λlpίne lnn 
F rench-1 talian-Continental 
Cuisine - Lunch-Dinner 
Route 9W, Alpine, N.J. 
Tel. (201) 768-7640 

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

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

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

DECEMBER, 1985 

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

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

Pier 17 
Seafood Specialties 
Continental Cuisine 
Route 17 North, Pa;·amus, N.J. 
Tel. (201) 967-1079 

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

MISCELANEOUS 

Natίonal Travel Service 
561 Northfield Ave., 
West Orange, Ν .J. 
Tel. (201) 676-9400 

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

Λphrodite Marble Co. 
Quality Greek Marbles 
Wholesale - Retail 
Route 9 Watertown, N.J. 
Tel. (609) 693-4450 

Travel-On Inc. 
For all your travel needs 
108 Main Street, Little Falls, NJ. 
Tel. (201) 785-0666 
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FABUWUS 
Plm-CURISTMAS 
SPECIAL 
$3995. 

Furrarϊ 
ΜΑΝΗΑΠΑΝ: 
307 Seventh Ave. at 27th St. (212) 255·4800 
WES1CHESTER: 
36 Main St., Mt. Kisco (914) 241·0283 
NEW JERSEY: 
The Mall at Short Nllls (201) 564-9119 

rurs Ιabeled ιο show counιry of orlgln. 

... 



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΣ 
καi ίδιοκτήτες Diners, Coffee Shops 

Μπορείτε τώρα νa προσφέρετε στοvς πελάτες σας τa lτοιμα, άρίστης 

ποιότητος, περίφημα προϊόντα APOLLO - μπακλαβά καi καταί(ρι, 
Τυρόπιττα καi Σπανακόπιττα. Συνηθείστε τους στa νοστιμότατα 

έλληνικa όρεκτικa καi γλυκίσματα. Είδικa συσκευασμένα, γλυτώνουν 

χρόνο άπδ τον μάγειρά σας, καi αύξάνουν τa κέρδη σας. 

ΖΗΤΗΣΕΤΕ 

ΤΑ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΑ APOLLO 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

"Η ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΤΕ ΜΑΣ 

Α ___ 
Fine Fillo Foods 

APOLLO FOODS, INC. 
18-01 RIVER ROAD 

FAIR LAWN, N.J. 07410 
Telephone: {201) 797-0888 


