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GREECE 
The Classic Place 

for Your lnνestment 

The Hellenic Development Corporation 
extends a warm welcome to North American 

companies to invest in Greece. 
There is a wide range of profit opportunities 

which include direct investmentJ 
joint venturesJ licensing and management 

agreements as well as contract work 
in manufacturingJ agroindustry and tourism. 

Our services are free of charge 
and your inquiries will be handled 

i n strict confidence. 

HDC inνites you to: 
Join the 200 U.S. companies already 
operating in Greece. 

Obtain full information on 50 new 
specific profit opportunities in Greece 
for export markets to the EEC and the 
M iddle East . 

Learn about unique inνestment 
incentiνes for Greek-Americans 
wishing to inνest in Greece. 

----------
Contact: 
Nikos C. Papadopoulos 
President 
Hellenic Development Corp. 
610 Fifth Avenue-Suite 308 
New York, ΝΥ 10020 
Tel: (212) 315-2300 
Toll Free: (800) 237-0019 
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Προσαρμογη στο πνεuμα τής έποχής! 
Με τό νέο αύτό σήμα 

QUALI1Y FOOD PRODUCTS 

βρίσκετε τώρα τα έκ:λεκ:τής ποιότητος προϊόντα 
μας σ· δλα τα έλληνικ:α παντοπωλεία κ:αi ύπερ
αγορές. 'Ένα σήμα έμπιστοσύνης. Τοϋ άρχαιό
τερου έλληνικ:οϋ ε{σαγωγικ:οϋ σίκ:ου. 

F ΑΝτΙS FOODS, Inc. 179 Frank1in Street 
New York, Ν.Υ. 10013 

Tel. (212) 966-5186 
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·Επιστολές 

The Cyprus Children's Fund 
Dear Mr. Makrias: 

The Turkish invasion of the island of 
Cyprus has created 200,000 refugees, of 
which 20,000 are children up to the age of 14 
years old. 

As the new National President Ι haνe 
accepted the Chairmanship of the Cyprus 
Children's Fund, Inc. in order to rejuνenate 
the interest for the needy children of Cyprus, 
plus the refugees who were uprooted from 
their homes and who continue to live with 
the constant agony of this injustice. 

When Ι visit Cyprus, which is often, ο η the 
surface everything seems peaceful and 
mormal. There is no fighting nor any 
demonstrations. the refugees, who once 
owned their homes, now liνe in government 
houses and work as common laborers. They 
are proud people, do not earn unemploy
ment nor stand in breadlines begging for 
help; but they live with that constant 
question of why such an injustice continues 
after eleven years of negotiations, United 
Ν ations Resolutions, Ν Α ΤΟ recommenda
tions, European Economic Council resolu
tions, U.S. embargo and condemnations 
and they ask why! Why! Why! They are 
afraid that the world is busy with South 
America, South Africa, interest rates, the 
J apanese trade and so the refugees are afraid 
they are completely forgotten. 

The refugees are no better off today then 
they were immediately after the invasion. In 
fact, they are worse. The eleven years of 
agony are taking their toll through mental 
depression, and heart ailments. WE MUST 
ΚΕΕΡ CONT Αcτ WΙτΗ ΤΗΕΜ. That is 
why Ι accepted this challenge to rejuvenate 
the $20 monthly commitment to ALL ΤΗΕ 
NEEDY CHILDREN of Cyprus. Our goal 
is to increase the number of foster parents 
from 500 to 2,000 in the U nited States to give 
these children our commitment that we will 
not forget them. The important thing is the 
message that is carried with this commit
ment - that we will keep this issue alive 
until justice is done and HOPEFULLY 
PREVENT this from happening to another 

Greek island. 
The Cyprus Children's Fund, Inc. is 

administered by a group ofvolunteers dedi
cated t ο easing the pain of the Greek Cypήot 
child. The money is funded through the 
Cyprus Archdiocese and the Bank of 
Cyprus, with branches all over the island, 
which issues the checkes to the needy 
children. 

The children are selected by the churches, 
the school system, and the Dept. ofWelfare 
and Social Services of the island of Cyprus. 

The foster parent has a choice of adopting 
a boy or a girl, receives a biography with 
a picture of the child and an address. The 
child, or its parents, are required to write aι 
least twice a year and communicate with the 
foster parent. lt is a great feeling to know 
that you can make a Cypriot child happy 
with just 66~ a day. 

We are appealing to eνery parish of the 
Greek Orthodox Church in Ν orth and 
South America, all the Greek-American or
ganizations, ΑΗΕΡ Α, all the Phϊ"loptochos 
Societies across the country to become 
foster parents and adopt one or more 
Cypriot Children. 

Sincerely yours, 
Thomas C. Kyrus 

President & National Chairman 
New York 

'Απο τον Δρα Κίμωνα Δούκα 

'Αγαπητέ μου φίλε Παναγιώτη Μακριii, 

~Ηθελα νa εύχηθώ άπό καρδιiiς σε σένα 
καi ση'Ιν οίκογένειά σου Χαρούμενα Χρι

στούγεννα καi ό καινούργιος χρόνος νa 
σοϋ φέρη ενα εύρύτερο άναγνωστικό κοινό 
που νa έκτιμa καi άναγνωρίζει τiς προσπά
θειές σου καi πονεί καί άνταμοίβει τiς θυ
σίες σου ση'Ιν &κδοση καί κυκλοφορία τοϋ 
έξαίρετου αύτοϋ περιοδικοϋ γιa χάριν καί 
τής έλληνοαμερικανικής όμογενείας έν
ταuθα καi τής 'Ελληνικής κοινωνίας έν 
πατρίδι. 

Μέ πολλτ) έκτίμηση, 

ΚΙΜΩΝ Α. ΔΟΥΚΑΣ 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 1986 
εϋχονται 

·Ο κ. καi κ. 

ΦΑΙΔ. ΑΛΕΞΑΚΗ 
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~Η ~Ομογένεια καi ή άμυνα τfίς ~Ελλάδος 

Α ΝΛΦΕΡΟΜΕΝΟΙ στό προηγούμενο τεύχος μας, . στό καθfjκον τfjς • Ομογενείας 
μπροστa στi]ν μεγάλη κρίση που διέρχεται ή 

γενέτειρα, τονίζαμε, γιΟ. μιa άκόμη φορά, τό 
δικαfωμα τών 'Ελλήνων νa κυβερνηθοϋν 

δπως έκείνοι έπιθυμοϋν. Σοσιαλισμδ Ιjθελαν 
καi Σοσιαλισμό έχουν. Καi προσθέταμε: 

«Γι· αύτό, σt κανένα Έλληνοαμερικανο 
πέφτει λό-yος γιa τiς !πιλο'ytς ποiι άφοροϋν το 
οικονομικό παρΟν καi μέλλον τijς χώρας άφοϋ, 
μάλιστα, δεν εχει άκδμη γυριστεί . . . δίσκος 
στiς Έλληνοαμερικανικtς Κοινότητες ύπi:ρ 
τών άναγκών τού Έλληνικοϋ Δημοσίου .. ,», 

ΆλλΟ. πρΙν καλά-καλά έκτrm.ωθfj ή προη-
γούμενη έκδοση, ό Πρωθυπουργός τfjς 'Ελ
λάδος tνημέρωσε γιd πρώτη φορd ϋστερα 
άπο τέσσερα χρόνια την Έθνικη 'Αντιπρο
σωπεία έπi τών tσωτερικών καi έξωτερικών 
προβλημάτων. Καf, μεταf,υ άλλων, ό κ. Α. 
Παπανδρέου θυμήθηκε καί τόν 'Απόδημο 
'Ελληνισμό. Εlπε: 

.. Ή δμογένεια μπορεί νa βοηθήση δχι μόνο 
στa l:θνικa θέματα άλλο μπορεί νa σuνεισφέρη 

ύλικa γιa τήν Wνικ!) aμuνα τijς χώρας. Mi: εύ
θύvη τίjς κυβερνήσεως μάλιστα θa άνοιχθίj ει
δικός λογαριασμός yιa τι)ν aμuνα τίjς χώρας 
ποiι θα εlναι άνοιχτος σi: διακομματικό f
λεγχοΜ, 

Na λοιπόν που ι'i.ρχισε ή περιφορd τοϋ δί
σκου. Δέν εlναι ή πρώτη φορά που ή Μητρό
πολη ζητά τi]ν βοήθεια τών dποδήμων, οί δ
ποίοι μέ προθυμfα dνταποκρίνονται. Εlναι 
δμως πολυ άμφίβολο ι2ν θά τό πράξουν καΙ 
τώρα, διότι: 

I. Ή Όμογένεια εlναι διηρημένη dπό τiς 
κομματικές δραστηριότητες καί την πολιτικi] 
μισαλλοδοξία τών έγκαθέτων τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Τό κόμμα αύτό, δπως τονίσαμε έπανειλημ-

Tov κ. ΠΑΝ. Σ. ΜΑΚΡΙΑ 

μένως. πρώτο έπεχεfρησε νa κομματικοποι
ήση τους όμογενείς. Έπiσημη πολιτικη τοϋ 
ΠΑΣΟΚ, που διατrm.ώθηκε μετa τi]ν aνοδο 
τοϋ Κινήματος στi]ν tξουσία, εlναι νa εlσχω

ρήση στίς όργανώσεις καί τίς Κοινότητες -
πράγμα που συνεχfζει μ'έ όλέθρια γιΟ. την ένό

τητάμας άποτελέσματα. Στην ΙΟη σύνοδο τfjς 
Κεντρικής Έπιτροπfjς τοϋ ΠΑΣΟΚ διεκη
ρύχθη: 

«Βασικό καθίjκον μας ε[ ναι ή άνόπτυξη καi 

πολιτικοποίηση τών όρyaνώσεων τοϋ l:ξωτε
ρικοiί. Ή συγκροτημένη παρέμβαση τίjς όρ
γόνωσης στίς tλληνικtς κοινότητες καi τοiις 
σuλλό-yοuς άποτελεί βασικό στοιχείο συσπεί
ρωσης καί ένεργοποίησης τοϋ έλληνισμοϋ στό 
έξωτερικό». 

Καί ποιός θa άναλάβη τόν έρανο γιΟ. τi]ν 
έθνικi] aμυνα τfjς 'Ελλάδος; Οί tδώ Ινστρού
χτορες καΙ τa κομματικά στελέχη τοϋ 
ΠΑΣΟΚ που τοποθετήθηκαν στΙς κρατικες 
ύπηρεσίες καΙ έταιρίες; θa dναλάβουv τόν l
ρανο οί μαρξιστές που έορτάζουν τίς tπετεf

ους τοϋ ΕΑΜ καΙ τοϋ ΕΛΑΣ μ'έ πρόσχημα τον 
έορτασμό τfjς «έθνικfjς άντίστασης»: Σ' αύ
τοίχ; θa δώσουν τa χρήματά τους οί όμογενείς; 

2. Τό 'Ελληνικό Κράτος δεν εlναι πλέον σ'έ 
θέση να καλύψη τΙς dμυντικές δαπάνες καί 
χρειάζεται τi]ν βοήθεια τών dποδήμων; Τό 
1974, όταν μετά την κατάρρευση τfjς δικτα
τορίας ή γενέτειρα χρειαζόταν βοήθεια γιΟ. νά 
άντιμετωπίση ένδεχόμενη τουρκικi] έπiθεση, 
oi όμογενείς έδωσαν πολλa καΙ γιά την Κύπρο 
καi γιΟ. την άμυνα τfίς 'Ελλάδος. Κατa τi]ν δε
καετία που πέρασε, τό 'Ελληνικό Κράτος - μ'έ 
τi]ν βοήθεια τfjς 'Αμερικfjς - ήταν σε θέση νά 
dνταποκρίνεται dl,ιοπρεπώς στΙς άμυντικές 
δαπάνες, χωρίς νa dπευθύνεται στους dπο
δήμους. Έπi τών προηγουμένων Κυβερνή
σεων ύπήρξαν πολλtς περιπτώσεις άρνήcrε-

ως χρηματικών προσφορών δμογενών. 

3. Γιατί δεν έζητήθη ή βοήθεια τών όμο
γενών πρό διετίας, η τριετίας; Γιατf ή χώρα 
έφθασε στό έσχατο αύτό σημείο; Μήπως διότι 
τό δημόσιο χρfjμα κατασπαταλήθηκε στοίχ; 
σοσιαλιστικοίχ; πειραματισμούς; "Αν αύτός 
εlναι δ λόγος, γιατί ο[ εύδοκιμοϋιτες ύπό τόν 
Καπιταλισμό θa χρηματοδοτήσουν τδ «ρί
ζωμα» τοϋ σοσιαλιστικοϋ «μετασχηματι
σμοϋ»; 

4. ·Ο dρεσκόμενος σέ έξομοιώσεις τών δύο 
ύπερδυνάμεων Πρωθυπουργός, δέν διευκρί
νησε κατά πόσο θά ζητηθfj ή συμμετοχη τών 
«άποδήμων» που ζοϋν στό παραπέτασμα. Οί 

αίματοκυλίσαντες την 'Ελλάδα συνταξιοδο
τούνται κατά τi]ν μετά τιμών έπιστροφή τους. 
Καi τό 'Ελληνικό Κράτος όργανώνει πολυτε
λείς παραθερισμοίχ; γιά τοίχ; παραμένοντες 
tκεί. θa συνεισφέρουν καi αύτοί στην άμυνα 
τfjς χώρας την όποία άλλοτε έπεδίωκαν νa ύ
ποδουλώσουν; Δέν συνέβαλαν καi οί παρα
πάνω δαπάνες στην δημιουργία τών έλλειμ
μάτων που καλοϋνται νά καλύψουν οί dπό
δημοι στiς Δυτικl;ς χώρες; 

• • • 
ΓιΟ. τοίχ; παραπάνω λόγους, πιστεύομε δ τι ό 

έρανος που έγκαινιάζει ή σημερινi] Κυβέρ
νηση. δέν θa βρfj dνταπόκριση- τουλάχιστον 
στi]ν 'Αμερική. ΆλλΟ. δeν μπορεί νa jλεfνη ά
διάφορη ή 'Ομογένεια, στην περίπτωση που 
πράγματι χρειάζεται ένίσχυση ή έθνικi] aμυ
να τfίς 'Ελλάδος - καi δ'έν πρόκειται άπλώς 
περi μιiiς εύκολης μεθόδου έξασφαλfσεως ά
μέσου άνάγκης συναλλάγματος. Ή Όμο
γένεια θά πράξη όπωσδήποτε τό καθfjκον της 
Ιiν ή έκκληση έχη διακομματικό καi καθα
ρώς έθνικο χαρακτήρα. 

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>> 

ΚΑ ΤΑ τήν πρόσφατη σπάνια tμφόνισή του στό Κοινοβού
λιο, ό Πρωθυπουργός τής • Ελλ6δος πρότεινε τήν σύστα

ση διακομματικής ·Επιτροπής που θά tπισκεφθfl τήν Εύρώ
πη, τήν Αύστραλία καί τήν 'Αμερική, (ξεχ6στηκαν ο! χώρες 
τού ύπαρκτου σοσιαλισμού;), γιά νά tνημερώση τήv Όμο
γένεισ tπi του Κυπριακού καί του προβλήματος τού Alyafoυ/ 

· Η πρόταση, έκτός τού δ τι εΤναι πολυ δψιμη, εΤγαι καί 
λfγο . .. προσβλητική, όφού ό ·Ελληνισμός τού έ.ξωτερικού 
εΤναι πλήρως ένημερωμένος καΙ γιά τά δυό προβλήματα. ' 1-
διαfτερα πληροφορημένος εΤναι ό άμερικανικός • Ελληνι
σμός που πρωταγωνιστεί στήν ύπερ6σπιση τών tθνικών 

δικαίων. 

'Ενημέρωση χρει6ζονται οΙ υΕλληνες γιά π6ρα πολλά 
πρ6yματα. ΚαΙ έδώ καταφαίνεται ή όξfα τής προτ6σεώς μας 
γιά τήν δημιουργία ένός έλληνοσμερικανικου Lobby στήν 
έλληνική πρωτεύουσα. Τό Lobby αύτό, έκτός τού δτι θά προ
έβαλλε τΙς θέσεις μας στ ή ν έλληνική Κυβέρνηση καΙ ατά μέλη 
της Βουλής και θό μπορούσε νά εΤχε κ6ποια tπίδραση στήν 
διαμόρφωση καί στους χειρισμους τής έξωτερικής πολιτικής 
τής 'Ελλ6δος, θό ένημέρωνε άπ · εύθείας τόν ·Ελληνικό λαό 
σέ θέματα που όφορουν τίς σχέσεις • Ελλ6δος- ΗΠΑ καί θό 
6πέκρουε τήν παραπλανητική προπαγ6νδα τών tχθρών τής 



'Ελλάδος, ή όποία όργιάζουσα άνενόχλητη, άποπροσανα
τολίζει τοuς UΕλληνες. 

"Ας ένημερωθούν λοιπόν πρώτα ol ίδιοι οί όδελφοί τής 
Μητροπόλεως καί βλέπομε, μετά γιά τοuς όποδήμους. v Αλ
λωστε, ή Κυβέρνηση Παπανδρέου δαπανό όρκετά όπό τά 
ποσό πού λείπουν όπό τόνόμυντικό της προϋπολογισμό, γιά 
τήν προπαγάνδα της μέσω τηλεοπτικών προγραμμάτων καί 
γιά «ένισχύσειςιι καί σκανδαλώδεις «δανειοδοτήσεις» έντύ
πων πού tκφράζουν τήν προπαγάνδα αύτή aτόν όμογενεια
κό χώρο. Σημαντικά ποσά διαθέτει, έπίσης, καΙ ή Κυπριακή 
Κυβέρνηση- γι ' αύτό καΙ ο/πρωτοσέλιδες φωτογραφίες τού 
κ. Κυπριανού ατά σοσιαλιστικά έντυπά μας. 

ΦΑΣΙΣΤΕΣ~ ΒΟΗΘΕΙΑ! 

ο ΠΩΣ έχομε ξαναγράψει, ή Κυβέρνηση πού τώρα ζητό 
τήν συμβολή τών όμογενών στι)ν έθνική άμυνα τής 'Ελ

λάδος, προήγαγε τόν ταξίαρχο τής 'Αεροπορίας κ. Φ. Μακέ
δον, πρώτα σέ καίρια θέση τού ΓενικοΟ 'Επιτελείου 'Αερο
πορίας και ατήν συνέχεια ύπαρχηγό τfjς ΚΥΠ - άvτίστοιχη 
τfjς C.I.A. VΕτσι όπεδείχθη ή όyάπη καί ή tκτίμηση τfίς Κυ
βερνήσεως Παπανδρέου πρός τfιν 'Ομογένεια ·Αμερικής. 

Γιά οσους δέν πρόσεξαν έπαρκώς τήν ύπόθεση αύτή, 
ύπενθυμίζομε οτι ό ταξίαρχος Μακέδος, πού ~ταν όεροπο
ρικός όκόλουθος στfιν έλληνικiι πρεσβεία στι)ν Οuάσιγ
κτων, ύπέβαλε πρΙν ένάμισυ χρόνο, μέ τήν λήξη τής θητείας 
του, aτούς προϊσταμένους του καί στήν Κυβέρνηση, μιά 
βρωμερή έκθεση, όποπvέουσα μίσος κατά τών ' Ηνωμένων 
Πολιτειών καί τής έδώ Όμοyενείας. Άντf νά τόν άπολύση 
όπό τ/ς τάξεις τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, ή έστω καΙ νά τόν 
έπιπλήξη yιά τά όναφερόμενα στήν έκθεσή του tναντίον τής 
καλύτερης συμμάχου τής 'Ελλάδος καί έναντί ον τών 'Ελλη
νοαμερικαvών καί τοΟ lobby (τό όποίο lobby δέν εΤχε τό ά
νάστημα νά διαμαρτυρηθή κάν), ή Κυβέρνηση έκρινε 
σκόπιμο νά προβfί σέ μιά χλιαρfι όποδοκιμασfα «κάθειι έπι
θέσεως κατά τής ' Ομοyενεfας, όμείψασα ατή ν συνέχεια τόν 
ύβριστή. 

' Εκείνοι πού καλούνται τώρα νά δώσουν τά δολλάριά 
τους γιά τήν άμυνα τής ·Ελλάδος, εlναι, κατά τόν σημερινό 
ύπαρχηγό τής ΚΥΠ, τά«δμισθαήfμμισθαδρyαναδιαφόρων 
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Ιί/' camillos 
~ KOUROS GALLERY 
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.PJ 6ad ?.λJ f/~ 
f~ ~ f~ ~ :NJ().e~ 

Dr. Basίl Hίlarίs 
andFamίly 

Wίsh all theίr frίends 
ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

KIRK Ρ. KALEMKERIS, 
M.D., F.A.C.S., Ρ.Α. 

OLD ΗΟΟΚ PARK PROFESSIONAL BUILDING 
106 OLD ΗΟΟΚ ROAD 

WESτwOOD, NEW JERSEY 07675 
ΤΗ. (201) 666-8222 
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άμερικάνικων ύπηρεσιών. Εlναι oi δνθρωποι πού μποροϋν 
νο χαρακτηρισθοϋν tπικfνδυνοι. Εlναι έκείνοι πού γίνονται 
ιrφορείς τών άμερικάνικων συμφερόντων καi τοϋ άδίστα
κτου κεφαλαίου•. Εlναι tκείνοι οΙ •λάτρεις τοϋ ψυχροπολε
μικοϋ μιλιταρισμοϋ πού άποπνέουν μ ιό άπαράδεκτη φασι
στικΓι νοοτροπία, ή όποΙα ύπερακοντίζει τfιν άντίστοιχη 
τών ·Αμερικανών ••• ». Εlναι tκείνοι πού ~χουν άλλοτριώσει 
τ Γιν έλληνικότητά τους» καi όδηyοϋνται ιrσi: δλο καi π ιό άντι
δραστικt:ς καi μερικες φορες άνθελληνικες θέσεις ••••• Εlναι 
οΙ δνθρωποι πού ·~χουν tξαρτήσει το συμφέροντά τους 
άπ' εύθείας με το άντfστοιχα τοϋ άμερικανικοϋ καπιτα
λισμοϋ» ••• 

·Εμπρός λοιπόν, άνθέλληνες, φασίστες, 6μισθα καΙ έμμι
σθα όργανα τής CIA, που βλάπτετε μέ τό Lobby σας τά έλλη
νικά συμφέροντα, ρίξτε τόν όβολό σας ... 

• • • 
'Αλήθεια, τί έγινε μέ τr'ιν μήνυση κατa τής «Βραδυνής» γιο 

τr'ιν δημοσίευση τής άπόρρητης έκθέσεως Μακέδου; Γιατί 
δέν ήρθε άκόμη ένώπιον τι'jς Δικαιοσύνης; Γιατί δέν έκδι
κάζεται ή ύπόθεση; 'Υπάρχει κανε/ς νο μάς πληροφορήση; 

ΣΕ «ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ>> ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Δ ΕΝ εlπε ποτέ ό ύπατος Πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ δ τι ή«· Ελλaς βρίσκεται σέ καλά χέρια» σ' δ, τι άφορα τήν Κυβέρνησή 
της. 'Εκείνο που εlπε - καΙ δέν άπεδόθη καλώς aτόν έλληνικό 
Τύπο καί στο κρατικό μέσα ένημερώσεως που κατ· έπανά
ληψη άπέδωσαν τr'ιν δήλωση αύτή aτόν κ. George Gabriel,
εfναι δ τι «μέ τήν ·Αμερική, ή • Ελλaς βρίσκεται σt καλό χέρια» 
(Greece is in good hands with the United States). 

Τr'ιν διευκρίνηση αύτή έκαμε πρός τήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ μετά 
τr'ιν έπιστροφή του άπό τήν · Ελλάδα καί τήν Κύπρο ό κ. 
Gabriel, τονίσας δτι δέν εlναι δουλειά του νa άποφανθή κατά 
πόσο ή ·Ελλάς βρίσκεται σέ καλό ή κακό χέρια. ΚαΙ δ τι μ ιό 
τέτοια δήλωση, θετική ή άρνητική, θό άποτελοίίσε έπέμ
βαση στο έλληνικά πολιτικό πράγματα- κάτι που ή ΑΗΕΡΑ 
άποφεύγει συστηματικά, έπιδιώκουσα μόνο νο βοηθήση 
στο μεγάλα έθνικό θέματα. 

'Όπως μaς ε1πε, έπίσης, ό κ. Gabriel, στΙς συνομιλίες του 
μέ τόν πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου καί 6λλους κυβερνη
τικους παράγοντες, έτόνισε τήν άνάγκη των στενών δεσμών 
μέ τίς ΗΠΑ καΙ τήν διατήρηση στήν 'Ελλάδα τών άμερικα
νικών βάσεων, δπως τό συμφέρον καί των δύο χωρών ύπα
γορεύει. 

Κα/ γιο μιά άκόμη φορά, ή ΑΗΕΡΑ διεβεβσίωσε τ/ς Κυ
βερνήσεις ·Ελλάδος καΙ Κύπρου, δ τι θa συμβάλη μέ δλες τίς 
δυνάμεις της γιά τr'ιν προώθηση aτόν άμερικανικό χwρο, τών 
θεμάτων που άφοροίίν τόν 'Ελληνισμό. 

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

ο I πρόσφατες βουλευτικές έκλογtς στ ή ν Κύπρο ε7χαν σάν άnοτέλεσμα τήν άξιόλογη μεfωση τι'jς δυνάμεως τοίί ξε
νοκίνηΊΙου κομμουνιστικού κόμματος ΑΚΕΛ, τό όποίο άπό 
πρώτο, έγινε τό τρίτο κατό σειράν κόμμα. Τήν πρώτη θέση 
κατέχει τώρα ό Δημοκρατικός Συναγερμός τοίί όποίου 
ήγείται ό κ. Γ λαϋκος Κληρίδης, ένώ τό Κ όμμα τοίί Προέδρου 
Κυπριανοίί αύξησε τι'ιν δύναμή του χάρις στήν άνοικτη ύπο
στήριξη τοίί Πρωθυπουργοίί κ. Α. Παπανδρέου, καΙ έλαβε 
τι'ιν δεύτερη θέση μέ μικρή διαφορά άπό τους κομμουνιστές. 
(Κληρίδης 33.563%, Κυπριανοίί 27.647%, ΑΚΕΛ 27.429% καΙ 
Λυσσαρίδης 11.072%). 

Τό θετικό στοιχείο τής μειώσεως τής δυνάμεως των Κομ
μουνιστών, έξουδετερώνεται άπό τήν άρνητιιcή προοπτική 
προωθήσεως των συνομιλιών γιο τήν έπfλυση τοίί Κυπρια
ιcοίί. 'Η άντιπολίτευση δέν διαθέτει τήν άπαιτουμένη πλειο-

ΙλΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

Έκ μέρους όλοκλήρου του Έλληνορθο
δόξου πληρώματος τής Ίερaς Έπισκοπής 
Βοστώνης έκφράζω τaς πλέον έγκαρδίους 

εύχaς δ · ifνa Αίσιον, Εύλογη μένον καί 

μεστδν πνευματικής προκοπής Νέον 'Έτος 

Ο ΒΟΣΤΩΝΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ 

~σ Καθεδρικός Ναος 

~Αγίου Δημητρίου ~ Αστορίας 

εϋχεται στa μέλη τfjς Κοινότητος 

καi σ· όλόκληρη την Όμογένεια 

ΕΥΓΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

31 and 30 Drίve, Astoria, Ν.Υ. 

Σε δλα τό Μέλη τοϋ 
'Αρχιεπισκοπικοϋ Καθεδρικοϋ Ναοϋ 

'Αγίας Τριόδος Νέας 'Υόρκης 

Είιτuχισμένο 
τόν Καινούργιο Χρόνο 
Ο ΙΕΡΑτΙΚΩΣ ΠΡΟ·Ι·ΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ 

·Ο Πρόεδρος καi το Δ ιοικ. Συμβούλιο 
του Συλλόγου Καστοριέων 

"OMONOIA" 
εύχονται στα μέλη του 

καi σ· όλη τfιν Όμογένεια 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Καλη χρονιd σε δλους 

GUS PAPPAS 

KAFENIO 
163 NORTH MIDDLETOWN RD. 
PEARL RIVER, Ν.Υ. 10965 
TEL. (914) 735-3337 
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ψηφία γιό νό έπιβάλη πρόωρες προεδρικές έκλογές. Κα/ ή 
γραμμfι Παπανδρέου - Κυπριανού aποκλείει λύση πρΙν τήν 
άποχώρηση τών τουρκικών στρατευμάτων άπό τήν Κύπρο. 
01 Τούρκοι δέν περίμεναν καλύτερη γι ' αύτούς έξέλιξη, 
παρά τό γεγονός δτι ό Κυπριακός λαός άπεδοκίμασε τήν 
γραμμή Κυπριανού- Παπανδρέου, μέ ποσοστό μεγαλύτερο 
άπό τό 70% ... 

ΤΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 
HELLENIC CHRONICLE 

Μ Ε Ιδιαfτερη fκανοποfηση σημειώναμε δτι ή έβδομαδιαfα άγγλόφωνη έφημερfδα τής Βοστώνης Hellenic 
Chronicle, εΙσέρχεται ατό 35ο έτος τής ζωής της. 'Η έφη με
ρίδα αύτι') εΤχε συμπληρώσει μέ τι')ν έκδοσή της ένα σημαν
τικό κενό, άφού γιό πολλό χρόνια ήταν τό μοναδικό άγγλό
φωνο έντυπο πού ένημέρωνε τούς δεύτερης γενεός 'Ελλην
νοαμερικανούς, άντικειμενικά καi χωρ/ς προκαταλήψεις καί 
πάθη. Σi: μ ιό έποχr'ι πού ή άπρέπεια, ή άγραμματοσύνη καί τό 
πολιτικό πάθη χαρακτηρίζουν πολλά όμογενειακά μέσα ένη
μερώσεως, τό Hellenic Chronicle δίνει τό παράδειγμα σόν 
καθαρό όμογενειακό έντυπο, ατό όποίο καθρεπτίζονται of 
πρόοδοι τι'jς Κοινότητος καΙ ύπεύθυνοι προβληματισμοί. 
Στον φfλο έκδότη κ. Peter Agris καΙ aτούς συνεργάτες του 
άπευθύνομε θερμά συναδελφικά συγχαρητήρια. 

ΑΣ ΜΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣΗ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΕΛΛΑΣ! 

ΕΝΑΣ έορτααμός, γιά τόν όποίο καταβάλλονται προσπά
θειες νό ξεπεράαη σέ έθνική λαμπρότητα καί όγκο, κάθε 

προηγούμενο, θό λάβη χώρα στa λιμάνι τής Νέας Ύόρκης 
τιΊν 4η Ίουλfου, ήμέρα τής έθνικής έορτής τής Άνεξαρτη
σfας. 'Ο έορτασμός θό γίνη μέ τfιν εύκαιρfα τής συμπληρώ
σεως 100 έτών άπό τό έγκαfνια τού όνακαινιζομένου όγόλ-

Ό κ. ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ 
Ίδιοκτήτης τής 

GALANOS SHIP 
SUPPLY CO. 

Εύχεται στον έφοπλιστικο κόσμο, 
καi όλους τοvς ναυτιλλομένους 

ΕΥ'ΓΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 
559 SOUTH CΟΝCΕΡΊΊΟΝ STREET 

POST OFFICE ΒΟΧ 96 
MOBILE, ALABAMA, 36601 - TEL. (205) 433-1 816 

Οί Οίκογένειες 

ΤΟΜ ΚΑΛΑΜΑΡΆ 

ΚΑΙ 

ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΆ 

εύχονται σ. όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

καi καλες διακεδάσεις στa άσύγκριτα 

Oyster Bay and Crystal Palace 
31-01 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 11106 
Τηλ. (718) 545-8402 ιcαi (718) 545-2990 

ματος τής ·Ελευθερίας, πού συμβολfζει τfιν όφοαίωση αύτι'jς 
τής χώρας ατό ύψηλότερα καΙ ώpαιότερα όνθρώπινα 
Ιδεώδη. 

Στόν έορτασμό προσκλήθηκαν 117 κράτη νό λάβουν 
μέρος ατήν μεγάλη παρέλαση Ιστιοφόρων καΙ όλλων 
σκαφών. καί 32 ε1χαν όποδεχθή τήν πρόσκληση μέχρι τiς 
όρχές Δεκεμβρίου. Τό fατιοφόρα θό πλεύσουν τόν ποταμό 
Hudson καί θό παραταχθούν, μαζι μέ πολεμικό διαφόρων 
χωρών, γιό νό ύποδεχθούν τό θωρηκτό lowa, τού όποίου θό 
έπιβαfνη ό Πρόεδρος Ρήγκαν. Περ/ τά 35 πολεμικό σκάφη θό 
χαιρετίσουν τήν όφιξη τού Προέδρου μέ 21 κανονιοβολι
σμούς καi θό όκολουθήσουν διάφορες όλλες έορταστικές 
έκδηλώσεις έν μέσω γενικού σημαιοστολισμού, φωταγωγίας 
καΙ πυροτεχνημάτων. 

Διαβάσαμε δτι μεταξύ τών χωρών πού θό συμμετά
σχουν aτόν ναυτικό έορτασμό, θό εΤναι ή ·Αργεντινή, ή Χιλή, 
ή Δανfα, τό · Εκουαντόρ, ή Γαλλία, ή · Ιταλfα, τό Μεξικό, ή 
Νορβηγία, ή Πορτογαλfα, ή 'Ισπανία, κ.λ.π., όλλό δέν έιδαμε 
πουθενό τό όνομα τής ' Ελλάδος. Κα/ διερωτώμεθα άν θό 
έπαναληφθή τό σφάλμα τι'jς όπουαίας τής γενέτειρας άπό 
τόν όλησμόνητο έορτασμό τών 200 έτών τών ΗΠΑ, δταν 
μεταξύ τών δεκάδων ξένωv σκαφών μετείχε Τουρκικό σκά
φος, άλλά όχι ·Ελληνικό! ·Ελπίζομε δτι ή 'Ελληνική Κυβέρ
νηση δέ θό χάση τήν εύκαιρία νό άποκαταστήση τό μεγάλο 
έκείνο λάθος τής Κυβερνήσεως Καραμανλή ... 

••• 
Μέ τήν εύκαιρία θό έκφράσωμε τfιν λύπη μας, διότι 

έκτός άπό τήν ΑΗΕΡΑ καί τόν Παγχιακό Σύλλογο «Κοραής», 
δtν όκούσαμε όλλες 'Ελληνοσμερικανικtς όpγανώαεις νό 
συνεισφέρουν γιό τιΊν έπιακευή τού άγάλματος τής · Ελευ
θερfας καΙ τής νησίδας w Ελλις, δ που γιό πρώτη φορά πάτη
σαν τό πόδι τους έκατοντάδες χιλιάδες ~ Ελληνες μετανάστες. 
01 όργανώσεις μας καΙ of όμοσπονδfες θό μπορούσαν δλες 

Hon. and Mrs. 

Gabriel Moustakis 
and Son 

Wίsh all theίr frίends ίn New York, 
ίn Chί/e and ίn Greece 
ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Santiago, Chi1e 

Ό χειρουργός rατρός καi ή Κα 

'Αναστασίου Σ. 
Κασαπίδη 

με τό τέκνα των Σωτήρην καί 'Αμαλίαν 
εύχονται σ' όλους τοiις φίλους τους 

έδώ καΙ ατή ν ·Ελλάδα 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Kings Point, L.I., Ν.Υ. Tel. (718) 545-8889 

.. ΝΕλ ΥΟΡΚΗ,. 



Dr. andMrs. 

LOU/S FERRIS 
Wίsh all theίr friends 

Happy and Prosperous New Year 

Με τfιν εύκαιpία τού Νέου "Ε τους 
ό ίατpός κai ή Κα 

Γεωργίου Χαζίρη 
εύχονται στοuς φίλους τους 

κάθε εύτυχία 

Ό κ. καi ή κ. 

Βλάση Γεωρyούση 
εύχονται στοuς φίλους τους 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

Καλη Χροvιό καί Καλές Δουλειές 
σ. όλους τοuς φίλους μας 

DINO Α. RALIS 
Life and General lnsurance 

32-17 BROADWAY, ASTORIA, Ν.Υ. 11106 
ηι. (718) 274-0701 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Mr. andMrs. 

Α nthony Κ aniclides 
Jackson Heights, New York 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

vά συμβάλουν στfιν συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκεντρώ
σεως 230 έκατομμ. δολλ. κai νά έκφράσουν, έστω καί συμ
βολικά, τfιν εύγνωμοσύνη τους πρός αύτή τήν χώρα ποu έ
δωσε σε δλους μας τό μέγιστο προνόμιο νά γίνωμε πολίτες 
της. 'Η δυστοκία συμμετοχής δi:ν προδίδει μόνο τσιγyουνιά, 
άλλά άδιαφορία, άγvωμοσύνη καί άφιλοτιμία . .. 

ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΕΝΩΝ ΠΑΤΡΙΔΩΝ 

Μ /Α θλιβερή έπέτειος γιά τό 'Ελληνικό • Εθνος, ποlι η ταν καρπός τού παλαιότερου διχασμού των ' Ελλήνων καί 
τείνει, δυστυχως, νό λησμονηθή, εΤναι ή Μικρασιατική κα
ταστροφή τού 1922. Μάς τήν ύπενθύμισε μi: μήνυμά της ή 
·Ομοσπονδία τών Προσφύγων άπό τίς Χαμένες Πατρίδες, 
τήν Μικρό 'Ασία, τήν Θράκη, τόν Πόντο καί τήν Κωνσταντι
νούπολη, όνόματα ποlι φέρνουν στήν μνήμη τfιν τουρκικr'ι 
βαρβαρότητα. ·Η ·Ομοσπονδία προτείνει την καθιέρωση 
τής έπετείου τής Μικρασιατικής Καταστροφής αaν ή μέρα έ
θνικής μνήμης. ~γιά νά δείχνη σ ' δλο τόν πολιτισμένο κόσμο 
6χι μόνο τό όλοκαύτωμα δύο έκατομμuρίων 'Ελλήνων, 
άλλά καί το άγαθa τής μεγάλης μας πολιτιστικής παράδο
σης». Kai προστίθεται ατό μήνυμα τής ' Ομοσπονδίας: 

«'Η καθιέρωση νά συμβάλλη οϋτως wστε νά μήν ξανα
θρηνήσουμε ποτi: θύματα σάν tκείνα τού 1922 καί γιά νά 
πάψη ή καταπίεση σi: βάρος καί των 6λλων μειονοτήτων 
στήν Τουρκία καθwς κσί ή όποιαδήποτε καταπίεση 6λλων 
λ σων στοlις ίδιους χώρους». 

ΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΚΑΙ Ο ... ΘΕΙΟΣ 
« ΕΔΩ έχομε τά μπουζούκια ποu έκφράζουν τό πνεύμα τού 

λαοϋ μαςιι, δήλωσε ό κ. Παπανδρέου. Πράγματι, στοuς 
τεκέδες καί τά μπουζουκοτράγουδο έκφραζόταν πάντοτε 
ή ... σοφία καί τά αίσθήματα πολλων 'Ελλήνων. 'Υπενθυμί
ζομε ένα άπ' αύτά, τό όποίο άν καί έχει γραφεί πρίν άπό 
μερικές δεκαετίες. άποκτά Ιδιαίτερη έπικαιρότητα μέ τήν 
κυκλοφορία τού πεντοχίλιαρου, τήν κατάσταση τής 
έλληνικής οΙκονομίας καί τήν έκκληση τού Πρωθυπουργού 
πρός τοuς άποδήμους νa βοηθήσουν γιο τήν 6μυνα τής 'Ελ
λάδος: 

Ματσάκια πεντοχfλιαρα θές yιό νά τήν περόσης 
κι ' δταν καλά-καλά σκεφθ"ς βρέ τά μυαλά θό χάσης, 
ματσάκια πεντοχiλιαρα θές yιά νά τήν περόσης. 

Ιτήν · Αyορό δταν θά πδς βαστδς nouyyf μεyάλο 
κι' δν εlσαι δ δόλιος φουκαρδς, 

τράβα άπδ δρόμο δλλο ... 

• 0 0 0 •• ο ι ο •• ο ο ο οι ι ο ι ι• ο ι ι •• ο ι ι ι ο ι ο ι •• ο ο • • •• ο ι ι οι ι ο ο • •• • • • 

Μόνο κανένας μπάρμπας σου μπορεf νά σ' άβαντάρη, 
τά τσέκ άπ' τήν 'Αμερική σέ βyάζουν παλληκάρι ... 

• • • 
Πράγματι, το τσέκ άπό τήν 'Αμερική, τά . .. άνεπίαημσ 

των δμογενων καί τά έπίσημα τής άμερικανικής Κυβερνή
σεως «βyάζουν παλληκάρι•, άπό πολλa χρόνια, τοlις περισ
σότερους 'Έλληνες οί δποίοι δέν παραλεfπουν καμμιά εύ
καιρfα νa έκφράζοuν το αΙσθήματα τής βαθυτάτης . .. εύ
γνωμοσύνης τους πρός τfιν 'Αμερική («lμπεριαλιστική>ι)ι 
τοuς όμογενείς («πράκτορες τής CIA») καί τόν προκαθήμενο 
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της ·Εκκλησία μας- («Σιάκωβο»). Τόν τελευταίον αύτόν χα

ρακτηρισμό έκανε παλαιότερα γιά τόν 'Αρχιεπίσκοπο 'Αμε
ρικής ό σημερινός Πρωθυπουργός_ δπως δήλωσε στήν έθνι

κή Άντιπροσωπεfα ό πρώην Πασοκικός βουλευτής κ. Στά

θης Παναγούλης. 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΜΠΟΝΝΕt> 
ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ 

Η Ρωσική Κυβέρνηση έπέτρεψε τελικά στήν άντιφρονούσα Yelena G. Bonner, σύζυγο τού σοβιετικού aτομικού έπι
στήμονα ·· Αντρέϊ Ζαχάρωφ, νά ταξιδέψη στό έξωτερικό γιό 
Ιατρικές έξετάσεις καi θεραπεία, ϋστερα άπό έξάμηνη άπερ
γία πεfνης τού έξορίστου στό Γκόρκι. τό ταξίδι αύτό έδωσε 
τήν εύκαιρία aτούς έλεύθερους aνθρώπους νό δούν γιό μιά 
άκόμη_ Φοf?ά, τί σημαίνει διαφωνία στήν Μέκκα τού Κομμου
νισμου, ποσο aπάνθρωπο εlναι τό σύστημα καί πόσο πολύ
τιμο, άνεκτίμητο άγαθό, εΤναι ή έλευθερία. 

Πρώτα-πρώτα, ή κ. Ζαχάρωφ ύποχρεώθηκε νό ύπο
γράψη δήλω~η δ τι κατό τήν τρίμηνη παραμονή τηςστf'ιν Δύ
ση, δέν θό μιλήση aτούς δημοσιογράφους! Εύθύς μετό τι'ιν 
6φιξή της στι'ιν 'Αμερική, ή KGB διωχέτευσε στήν γερμανική 
τηλεό'?αση ταινία πού πάρθηκε έν άγvοία τού ζεύγους, πού 
μεταξυ 6λλων, έπεχειρήθη νά παρουσιασθιj ό Ζαχάρωφ σάν 
. .. Κουταλιανός, δείχνοντάς τον νό μεταφέρη aτόν σιδηρο
δρομικό σταθμό, δυό βαλίτσες τijς συζύγου του κατό τήν 
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ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Ο lympia R estaurant 
2 Middle Road 

Elfield, Conn. 06082 

XPONIA ΠΟΛΛΑ 
σε όλη την . Ομογένεια 
άπό τοι)ς ίδιοκτfjτες τfjς 

ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΖΥΓΟΣ 

STEVE, RJτSA, MIKE & GEORGE 
PAPOUTSAKIS 

22-55 31st Street. Astoria, Ν.Υ. 11105 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Μ anolίs Κ aptanίs 
SALES REPRESENTAΠVE 

6027 Broadway, Bronx, Ν.Υ. 10471 
Tel. (212) 548-1364 

άναχώρησή της . .. Κ ατό τήν παραμονή της στό σπίτι τijς κό
ρης της στήν Βοστώνη, ή κ. Μποννέρ προσπάθησε σέ τηλε
φωνική συνδιάλεξη ποu εΤχε μέ τόν σύζυγό της, νά τόν προ
ειδοποιήση ότι τόν παίρνουν ταινία έν άγνοία του. 

· Εκκωφαντικό παράσιτα ρίχθηκαν στήν τηλεφωνική 
γραμμή τr)ν στιγμή πού τού άνέφερε συνθηματικό δτι βλέπει 
«ΠΟλλές ταινίες». 

Αύτό θά πι'j «Δημοκρατίαιι. Αύτό θά πi'j «δικτατορία τού 
Προλεταριάτουιι. Αύτός εfναι ό πολιτισμός τού ιιύπαρκτού» 
Σοσιαλισμού. Αύτές εfναι οί κατακτήσεις τών σοβιετικών aν

θρώπων, πού μέ τόση εύαισθησfα προβάλλονται τόν τελευ
ταίο καιρό καί στίς στi'jλες τού« ' Εθνικού Κήρυκος» μέ όλοσέ
λιδες άναδημοσιεύσεις άπό τόν «Ριζοσπάστηιι. 

Καi lνα νέο στοιχείο: Τόν πολυβασανισμένο άτομικό 
tπιστήμονα, aτόν όποίο δέν εΤχε έπιτραπι'j νά μεταβι'j στήν 
Στοκχόλμη τό 1975, γιά νό παραλάβη τό βραβείο Νομπέλ γιό 
τήν Εiρήνη, σοβιετικοί γιατροl καΙ νοσοκόμες έτάίζαν άναγ
καστικώς δταν εΤχε καταφύγει στf'ιν άπεργία πεfνης γιά νό 
δοθij 6δεια στήν σύζυγό του νό ταξιδέψη στό έξωτερικό. ·Η 
μέθοδος πού άκολούθησαν καί πού δtν τήν έδειξαν, βεβαί
ως, στήν ταινfα τι'jς KGB, ~ταν πολύ άπλι'j. Τού έκλειναν τήν 
μύτη. Καί όταν 6νοιγε τό στόμα γιά νό άναπνεύση, τοu έχω
ναν τό φαγητό ... 

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΏΝ 
Ο ΒΡΑΒΕΥΘΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΦ 

Α ΦΟΥ γίνεται λόγος γιό τόν Ζαχάρωφ, πού συμβολίζει τή\ι 
παθητική aντίσταση κατό τι'jς σοβιετικι'jς τυραννίας, άξί

ζει νό ύπενθυθμίσωμε δτι ό θεωρούμενος ώς πατέρας τών 
σοβιετικών πυρηνικών δπλων, έχει παρακινήσει τίς • Ηνω
μένες Πολιτείες όχι μόνο νά διατηρήσουν, άλλο νό αύξη
σουν τούς πυρηνικούς έξοπλισμούς, διότι μόνον έτσι εlναι 
δυνατή ή διατήρηση τijς εΙρήνης aτόν κόσμο καΙ ή άποφυγή 
ένός πυρηνικού όλοκαυτώματος. Αύτό συνιστδ άγωvιωδώς 
ό προβληματιζόμενος, διανοούμενος καί διακεκριμένος έπι
στήμων, πού άσφαλώς εΤvαι σέ θέση νά γvωρfζη περισσό
τερα γιά τοu έξοπλισμούς τών δύο ύπερδυνάμεων, άπό δσα 
ή φιλειρηνική άλητεία, άλλο καί πολλοl σοβαροί καί διακε
κριμένοι 6νθρωποι στήν Δύση, πού έχουν πανικοβληθεί άπό 

Oi οίκογένειες 

'Ιωάννου κοi Δημητρίου 
Πετρολιδ 

Εύχονται σ' όλους 

ΚΑΛΗ XPONIA 
Pittsburgh, ΡΑ. 

Το Ταξιδιωτικό Γραφείο 

APOLLO TRA VEL 
εύχεται στιJν πελατεία του 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

1472 Broadway, New York, Ν.Υ. 10036 
Tel.: 212-582-4774 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



τήν Ιδέα ένός πυρηνικού πολέμου. 

~aπως καί 6λλη φορά σημειώσαμε, οί άτομικοί έξοπλι
σμοί άποτελοϋν τήν καλύτερη έγγύηση γιά τήν διατήρηση 
τfjς εΙρήνης καΙ αίιτό άποδεικνύεται άπό τό γεγονός δ τι ή άν
θρωπό της ποτέ πρίν γνώρισε τόσο μακρά περίοδο χωρίς 
παγκόσμιο πόλεμο. 

Πρέπει λοιπόν νά σ.υνεχισθοϋν of έξοπλισμοf; ·Η άπάν
τηση εΤναι, βεβαfως, καταφατική, έφ ' δσον ή Σοβιετικι'ι WΕ
νωση συνεχίζει τούς έξοπλισμούς καi δέν παραιτείται τών 
έπεκτατικών της σχεδfων. Καi εΤναι είιτύχημα ποu ή 'Αγγλία 
ύπέγραψε, ήδη, συμφωνfα συνεργασίας μέ τίς ΗΠΑ (καΙ θά 
άκολουθήση ή Δ. Γερμανία) γιά τό άντιπυραυλικό άμυντικό 
σύστημα (Πόλεμος· Αστρων) τό όποίο φαίνεται δτιlχει ένο
χλήσει τοuς βασανιστtς τοϋ Ζαχάρωφ, περισσότερο άπό δ, τι 
έχουν ήδη δεfξει ... 

Τό γεγονός δτι έχουν βαλθεί νά ματαιώσουν μt κάθε 
τρόπο τήν άνάπτυξη τοϋ άμυντικοϋ αύτοϋ συστήματος, 
aποδεικνύει δτι έχει τήν δυνατότητα νά εΤναι άποτελεσμα
τικό, πp6γμα ποu άμφισβητοϋν μερικοi έγχώριοι πολέμιοι 
καi ύποστηρικτές του ... 

• Αλλωστε, ή έρευνα γιά τήν διαπίστωση τfjς άποτελε
σματικότητος τοϋ άμυντικοu αύτοϋ συστήματος, εΤναι άπο
λύτως tπιβεβλημένη, άφοϋ άπό χρόνια of Ρώσοι διεξάγουν 
σχετικtς έρευνες καΙ δtν aποκλείεται, άπό ώρισμένους έμπει
ρογvώμονες, νό εlναι έκεfνοι ιιιΟ ιιροχωρημένοιl 

ΠΕΡ/ ιιΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ» 

Ε/ΝΑΙ πολύ δύσκολο νό παρακολουθήση κανε/ς τό έργα 
κσi τοuς λόγους τοϋ 'Έλληνα Πρωθυπουργού. 'Εκείνα 

ΠΟU διεκήρυξε ατό παρελθόν καί έκείνα που λέγει τώρα. 
~aσα ύποτίθεται δτι έπρεπε νά κόμη καΙ δtν έπραξε καί δσσ 

πράττει ένώ έλεγε δτι δέν θά κόμη. Μιλώντας στήν Βουλή, 
κατά τήν πρόσφατη συζήτηση τών έσωτερικών καί έξωτε
ρικών προβλημάτων, σε μιά περίοδο ποu ύποτfθεται δτι έπι
διώκει καλύτερες σχέσεις μt τίς ΗΠΑ, έξίσωσε τήν χώρα αύτή 
μέ τήν . . . Σοβιετική "Ενωση. 

·Αν καΙ αύτό άποτελεί πρόοδο σt σύγκριση μέ τόν παλαι
ότερο Ισχυρισμό του, δτι ή ·Αμερική εΤναι «ή Μέκκα τοϋ Ι μ-

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

THOMAS J. LUKAS 
ATTORNEY ΑΤ LAW 

32-21 Broadway, L.l. City, Ν.Υ. 11106 
τ el. (718) 728-2772-3 

Ό κ. καi ή κ. 

Χρ.Οίκονομοπούλου 
εύχονται Καλη Χρονιά 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

περιαλισμοϋ», ένώ ή Σοβιετικι'ι 'Ένωση δέν έχει έπεκτατι
κοuς σκοπούς καί άγωνίζεται γιό τήν εΙρήνη, ό κ. Παπαν
δρέου κατηγορεί τώρα τήν ·Αμερική δ τι, ούτε λfγο, ούτε 
πολύ, ... καταδυναστεύει τιΊν Δυτική Εύρώπη. 

Εlπε ό Πρωθυπουργός τfjς 'Ελλάδος: 

•Γιατf δτον dνοι μοιρασμένη, yνωρfζουμε δριστο δπ tnι
κυριαρχεrται ή μtν · Ανατολή άnό τήν μιό ύnερδύναμη, ή δt Δύση 
άnό τήν δλλη ύnερδύνομη. 

•Κι' fιτον, βεβαfως, μιά tλnfδo, δτι αύτη ή nορεfο nρΟς την 
εόρωnατιι:η Ινωση θά nεριεfχε τά στοιχείο αότiίς τiίς άνεξαρτο
nοfησης άnό την tmκυριορχlο τcίιν · Ηνωμένων Πολιτειών. Δυ

στυχcϊις, δkν κατορθώσαμε στο Λουξεμβοϋρyο νά άnοσυνδέ
σουμε τήν άn~ση τή μεyόλη, •νέα συνθήκη τοίi Λουξεμβούρ-

• Ο ίατρός καi ή Κα 

'Αποστόλου Ταμπάκη 

Εύχονται α ' δλους τούς φίλους τους 

ΚΑΛΗ XPONIA 
ΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΛΗ XPONIA~ 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Steven and Betty 
Papadatos 

Mrs. Α thena Bubaris 
andSons 

Wίsh all theίr frίends and relatίνes 
α Healthy New Year 

Compliments of 

Ρ. D. MADOUROS 
ANDFAMILY 



yουι, όnό τΙς σχέσεις της Δυτικης Εύρώnης μi: τόν ύnεροτλαντι
κό σύμμαχο. Εύτυχώς, αύτό ό410ρδ δσους μόνο έnιθυμοϋν νά 
όναnτύξουν στενώτερες σχέσεις μέ τόν ΝΑΤΟϊκό μηχανισμό•. 

Δέν εΤναι, βέβαια, άκριβές δτι ύπάρχει σήμερα έπικυ
ρισρχία τών ΗΠΑ στήν Δυτική Εύρώπη. Αύτό άποτελεί 
προσβολή γιά τ/ς Δυτικοευρωπαϊκές χώρες, που εΤναι άπο
λύτως άνεξάρτητες καΙ έκπληρώνουν τίς συμμαχικές τους 
ύποχρεώσεις μέ τήν έλεύθερη βούλησή τους. 'Ακόμη καΙ 
τους πυραύλους Πέρσινγκ καΙ Κρούζ, γιά τήν έγκατάσταση 
τών δ ποίων μόνο ή ·Ελλάς καΙ ή Δανία εΤχαν άντιρρήσεις, oi 
Εύρωπαίοι τους έζήτησαν άπό τήν 'Αμερική. Κα/ έκείνη, σάν 
καλή σύμμαχος, τους έπρομήθευσε τους πυραύλους αύ
τούς, γιά νά προστατεύσουν τήν έλευθερία καΙ τι'Jν εύημερία 
τους- έκείνα άκριβώς τά άγαθά που στεροuνται oi εύρισκό
μενες ύπό τήν έπικυριαρχία τfίς Σοβιετικής ιι'Ένωσηςιι χώρες. 
Καί oi ίδιες οί εύρωπαϊκές χώρες, άνεξάρτητες, πραγματικά 
άδέσμευτες καΙ κυρίαρχες_ ίκετεύουν τΙς ΗΠΑ νά μήν άπο
σύρουν τά στρατεύματα καΙ τ/ς βάσεις τους άπό τήν Εύρώπη. 
Κα/ ή 'ΑμερικιΊ πληρώνει τό μέγα μέρος τών άμυντικών δα
πανών τών Εύρωπαίων συμμάχων της, ποu ύπερηφανεύ
ονται γιά τήν συμμετοχή τους στήν 'Ατλαντική Συμμαχία, 
όποφεύγοντες ένέργειες ποu διασποuν τήν ένότητά της .. '.. 

''CLU Β ΛΙΤΟΤΗΤ ΑΣ" 

Μ Ε τόν τίτλο ιι 'Από τά κηρύγματα τής 'Αλλαγής στήν στενωπό τής κρίσης», συνεργάτης τfjς ύπερσοσιαλιστικής 
ιιΠρωϊνήςιι, παρατηρεί: 

•' Η σοσιαλιστική κυβέρνηση της ' Ελλάδας flταν ή τελευταlα 
nou lyινε μέλος τοϋ •σοσιαλιστικοϋ κλάμn λιτότητας• τών Φε
λlnε Γκονζέλες, Φρονσουά Μιτεράν καΙ Μάριο Σοάρες. 'Ο Γ άλλος 
Πρόεδρος flταν τό nροτελευταίο μέλος καi δ Μάριο Ιοάρες τό 
nρώτο nou όnοχώρησε, nληρώνοντας τή δυσαρέσκεια τών 
λαϊκών μαζών yιά τήν nολιτική της λιτότητας. 'Η μΙα μετά τήν 
δλλη, οΙ nρώτες σοσιαλιστικtς κυβερνήσεις της Εύρώnης όναy
κόστηκον νά όκολουθήσουν τό δρόμο της λιτότητας καΙ νά 
ύnοστεlλουν - οτακτικάι nάντα -τΙς σημαlες της οάλλαyης έδώ 
καΙ τώροι, 
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Honorable and Mrs. 

STEPHENS.SCOPAS 
AndFamίly 

Wish αΖΖ their friends everywhere 
ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

~Ο Σύλλογος Βορειοχωρι τών 
«Το Πελιναίον» Χίου 

'Ο Πρόεδρος καi το Δ ιοικητικο Συμβούλιο 
εί5χονται σε δλα τa μέλη τοv Συλλόγου, 

δλους τοuς Χιώτες καi όλόκληρη 

την 'Ομογένεια Εύτυχες το Νέο ~Ε τος 

καi την εύλογία τής 'Αγίας Μαρκέλλας. 

Κατ' άρχήν, ή συμμετοχή σέ δποιοδήποτε Club προϋ
ποθέτει εύ μ άρια καΙ ό όρος «σοσιαλιστικό club» εΤναι όδό
κιμος όφοu ~ φτώχεια εΤναι άσυμβίβαστη μέ συμμετοχή σέ 
ιιΛέσχεςιι. 

Άλλά δέν όπέτυχε ό Σοσιαλισμός μόνο στΙς προαναφερ
θείσες χώρες. 'Ακόμη καΙ σ' αύτήν τήν Σουηδία, τήν όποία 
κατά καιρούς έπικαλείται ό κ. Παπανδρέου σάν ιιμοντέλοιι, 
έπικρατεί καΙ έκεί μεγάλη ιιλιτότηταιι, δπως ό ίδιος άπεκά

λυψε στήν Βουλή: 

•' Εκεί κρέας τρώνε μιά-δυό 410ρtς τήν έβδομάδα. • Εξοδο 
σε κέντρο yιά νυχτερινή ζωή μιά 4Ισρά στοuς τρείς μηνες. Πρέnει 
νά nοϋμε τήν nροyματικότητο. 'Εδώ Ιχουμε τά μnου(ούκια, 

Dr. and Mrs. 

Peter Triantafillou 
And Family 

Wίsh αΖΖ theίr frίends 

Α ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Happy Holίdays to ΑΖΖ 

Mr. and Mrs. 
Constantine Vagionis 

and Family 
NOR WOOD, NEW JERSEY 

Καλtς γιορτtς σ' δλοuς 
άπό την ΟΙκογένεια 

Εύτuχίοu Μnασιδ 
BETSY ROSS DINER 

998 WOLCOΠ STREH 
WAHRBURRY, CONN. 06705 

TEL. (203) 573-1165 

Plaza Dίner-Restaurant 
2045 LEMOINE AVENUE 

FORT LEE, N.J. 07024 
TEL. (201) 944-8681 

Dr. and Mrs. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



nού έικ~~ουν τό nνεϋμο τοΟ λοοΟ μας. Αύτc'ι 6έν εlνοι εlσαyό
μενο. Εlνοι yνήσιο δικά μοςο. 

Καi δμως, στr'ιν 'Ελλάδα, ύπό τό «Καπιταλιστικό» σύστη
μα τίjς ιιέπάρατης Δεξιός», ol ~Ελληνες εΤχαν ξεπεράσει καi 
τοuς Σουηδούς. καταναλίσκοντας κρέας καθημερινώς, 
έχοντας τόν μεγαλύτερο άριθμό ιιΜερσεντέςι> - μέ τήν έξαί
ρεση τίjς ... Γερμανίας, άποκτώντας καi δεύτερο αuτοκf
νητο καi έξοχικό σπίτι καi κάνοντας ταξιδάκια ατό έξωτε
ρικό . .. Εlχαν κακομάθει, κ ατό τόν κ. Παπανδρέου ό όποίος 
άγωνίζεται τώρα νά τούς πείση δτι ή ιιλιτότητα» .. . κάνει 
καλό καί στόν όργανισμό τού άνθρώπου! 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩ·Ι·ΚΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 

Μ Ε τfιv συμπλήρωση 41 έτώv τίjς μάχης τού Συντάγματος 
Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, χάρις στήν όποία άπέτυ

χε ή προσπάθεια τών κομμουνιστών νά ύποδουλώσουν τfιv 
'Ελλάδα, έγινε τόν περασμένο μήνα στόv Μητροπολιτικό 
Ναό 'Αθηνών μνημόσυνο ατό όποίο προσήλθε ό Πρόεδρος 
τής Νέας Δημοκρατίας καi πολλοί πρώην ύπουργοί καi βου
λευτές, άλλό κανείς άπό τfιν σημερινή Κυβέρνηση. 

'Ομιλητής κατό τήν έπιμvημόσυνη δέηση ήταν ό καθη
γητής τού Πανεπιστημfου Πατρών κ. Κ. Γούλας, ό όποίος 
ύπενθύμισε τό νόημα τής θυσfας τώv ήρωϊκών άγωνιστώv. 
Μεταφέρομε έδώ άπόσπασμα άπό τήν όμιλfα του: 

«ΘεωροΟμε καθf'ίκον μας τr'ιν έτήσια μνημόνευση ε
κείνων που μέ κορυφαία γιά άνθρώπους θυσία, ύπερασπί
σθησαν τό δικαίωμα τι;ς ·Ελευθερίας καi τi'\ς δημοκρα
τίας τόν Δεκέμβριο τοΟ 1944. ·Ιδιαίτερα στοuς τωρινοuς 
καιροuς που επιχειρείται βεβήλωση τί'jς μνήμης τους καi 
ύποτίμηση τijς τεράστιας προσφορδς τους στr'ιν προκοπη 
τi'jς πατρίδας καi στι'ι διατήρηση της έλευθερίας μας. 

Η appy Η olίdays to All 

NICK MIHALIOS 
BUILDER and LAND DEVELOPER 

MALBA EST Α TES, INC. 
23-50 31st STREET 

ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
TEL. (212) 932-6100 

TZELIOS 
BUSINESS 
SERVICE 

Consulting and Planning 
Accounting - Taxes - Computer Consulting 
Γραφείον 'Οργανώσεως 'Επιχειρήσεων 

ΛΟΓΙΣτΙΚΆ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

CHRISTOS G . TZELIOS 
22-55 31st Street, Astoria, Ν.Υ. 11105 

Tel. (718) 274-1974 ._ _____ _ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

,νοχι τό μίσος άλλά ή όγόπη, όχι ή επιθυμία εκδική

σεως, άλλά ή εύγνωμοσύνη, όδηγοϋν στr'Jν όνάμνηση το Ο 
Δεκέμβρη τοϋ '44. · Επισφραγίζουμε δi: καi επικυρώνουμε 
τήν εντιμη αύτη θέση, περιλαμβάνοντας στiς προσευχές 
μας καi δσους επεσαν εχοντας έστραμμένα τό δπλα κατό 
τi'jς πατρίδας», δπως εΤπε δ Γεώργιος Παπανδρέου. 

»Πλανώνται δσοι πιστεύουν δτι ποιοτικό τό μίσος ποu 
wπλισε καi φόρτισε τό Δεκέμβρη τοΟ '44 διέφερε όπό τό 
σημερινό. ·Από αύτό που πρiν λίγες μέρες ε"ίδαμε νό σκορ
πδ τr'ιν βία στήν 'Αθήνα. Τό μίσος εΤναι οντως αύτοφυές 
στiς κοινωνίες, όλλό καi καλλιεργούμενο. Τό τελευταίο 
εΤναι καi τό πιό έπικίνδυνο. Τό μήνυμα ποu μδς στέλνουν 
αύτοi ΠΟU προσέφεραν τότε τη ζωή τους γιό νό ζοϋμε έμείς 
σήμερα έλεύθεροι εΤναι: Σταθί'jτε, στηρίξτε, διατηρηθείτε 
στr'}ν έλευθερία ποu σaς έξασφαλίσαμε». 

ΗΛΡΡΥ NEW YEAR 

Θέμις Χατζηγιάννη 
Νέα 'Υόρκη 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ, 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΙ, 
ΟΙ ΥΠΗΡΕJΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΥΝΤΕΣ 

ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΙΔΡΥΜΑΤΙ 

ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Εύχονται 

Είρηνικόν τά 'Ανατέλλον Νέον"' Ε τος 

Compliments of 

Theo. Arapoglou 
Corporation 
Headquarters for: 
• Arpol Petroleυm Company 
• Hatchet Petroleυm Company 
• The Old Oi l Company 
• Troy Petroleυm Company 
• Tac Chemical Company 
• Petroleυm Specialties Company 
• Petroleυm & Synthetic Lυbricants Company 

225 Broadway 
New York, ΝΥ 10007 
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ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 

Tricontinental 
Shipping Corp. 
450 PARK AVENUE, NEW YORK, Ν. Υ. 

Happy New Year to ΑΖΖ 

Crossway Ν avigation Agency 
19 REcτOR STREET, NEW YORK, Ν.Υ. 10006 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Good Hope Shipping 
& Trading Corp. 

MICHAEL DEMOU, President 
2125 Center Α venue 

Fort Lee, New Jersey 07024 

Εύτuχtς τό Νέο ... Ε τος 

Orion and Global 
Chartering Co., lnc. 

-29 BROADWAγ, NEW γοRΚ, Ν,γ, 

Best Wishes to ΑΖΖ 

Independence 
Μ aritίmeAgency,lnc. 

19 REcτOR STREET, NEW YORK, Ν.Υ. 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 

Happy New Year to ΑΙ/ 

Transoceanίc 
Marίne Inc. 

New York, Ν.Υ. 

Εfναι λογικό οΙ πιό tπιτυχημένες έταιρείες νό χρη
σιμοποιοuν καί τό πιό tπιτυχημένο Πρακτορείο. 
Τό "PARALIA", δημιούργημα τοϋ κ. Α. Galanis 
όπό τό 1975 στή Βοστώνη, τώρα πρακτορεύει καf 
τό λιμόνιο τοu PortlanCt, Portsmouth, Salem, 
Sandwich, Brayton καf Proνidence. 
Μπορείτε νό κρίνετε τήν όποτελεσματικότητό · 
μας όπό τίς έταιρείες των όποίων τό πλοiα τους 
πρακτορεύομε. 

·Εμπιστευθείτε μας 

Α::::· PARALIA CORPORAT ION 
~fl+ Stcamιh iP Agencle• 

80 Broad Street, Boston, Mass. 02110 
Phone (617) 426-3143 • Cable: Paralia 

Telex: 94 0656 
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Εύρωπαϊκή f!Ολοκλήρωση: 
Οίκονομική ~Ανάπτυξη καί Ποιότης Ζωijς 

Τοϋ Καθηγητοϋ Ε.Λ. Μπουροδήμου- Rutgers University, 
'Αντεπιστέλλοντος Μέλους της 'Ακαδημίας ' Αθηνών 

«. . 'Επειδή τυγχάνει lκαστος ούκ αύτάρκης άλλά πολλών 
ένδεής . . Οϋτω δή dpa παpαλαμβάνων άλλος άλλον, έπ ' άλ
λου, τον δ ' έπ ' άλλου χpείq. πολλών δεόμενοι, πολλούς εiς 
μfαν οίκησιν άγείpαντες κοινωνοi>ς τε καί βοηθούς . . » 

Πλάτωνος «Πολιτε(α» Β-396 b-c 

τό Πανεπιστήμιο LONG ISLAND UNIVERSiτY τής Νέας 
'Υόρκης, μέ μιά λαμπρή πρωτοβουλία συνεργασίας μαθητών καί 
πανεπιστημιακών καθηγητών καί στοχαστών-~ρευνητών ~κτός 
τοϋ πανεπιστημιακού χώρου, ώργάνωσε τήν 9η Νοεμβρίου 1985 
μιά ~ξαίρετη 1'ιμερίδα διαλέξεων καί προβληματισμοί> μέ γενικό 
τίτλο: «Συνέχεια καί άλλαγή στό χώρο τής Μεσογείου» (CΟΝ
τΙΝUΙτΥ AND CHANGE WiτHIN ΤΗΕ MEDiτERRANEAN 
BASIN) μέ τρία κυρίως ~πί μέρους θέματα (α) «Εύρωπαϊκή Όλο
κλήρωση καί Μεσογειακός χώρος» (EUROPEAN INTEGRA
τiON AND ΤΗΕ MEDiτERRANEAN REGION). (b) .<ο 
ρόλος καί ή θέση τής Γυναίκας στό Μεσογειακό Χώρο». 
(c) "Ό Χώρος καί 1'ι Θέση τών Έπιχειρήσεων»(τΗΕΒUSΙΝΕSS 
SCENE), (d) «Προβλήματα' Ασφαλείας στό Μεσογειακό Χώρο» 
(SECURiτY ARRANGEMENTS ΙΝ ΤΗΕ MEDiτERRANEAN 
REGION). 

Happy New Year to Α!/ 

Poles, Tublίn, 
Patestίdes & Stratakίs 

New York, Ν.Υ. 

With Best Wishes 

Α lexander Ρ. Papamarkou 

Α. Ρ. Papamarkou & Company, Inc. 
30 Rockefeller Plaza 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

Suite 4300 
New York, ΝΥ 10021 

Tel. (212) 974-3100 

Ό "Ελλην κοσμήτωρ τής Σχολής τών Οίκονομικών 'Επι
στημών Καθ. 'Ιωάννης Πετράκης μέ τιμητική πρόσκλησή του 
μοu ζήτησε νά άναπτύξω τό θέμα «Εύρωπαϊκή 'Ολοκλήρωση: 
Οικονομική 'Ανάπτυξη καί Ποιότης Ζωής" (EUROPEAN IN
TEGRA ΤΙΟΝ: ECONOMIC DEVELOPMENτ AND ΤΗΕ 
QUALiτY OF LIFE"). Μέ σχετική ~πιφύλαξη άλλά i\ρεμη σκέ
ψη άνέλαβα τήν άνάπτυξη καί παρουσίαση άνάλυσης (μισής 
ώρας) tνός δuσχεροuς καί σοβαροϋ προβλήματος πού άπαιτεi 
ίσως μόνο του - είδική τεχνική άνάλυση καί ~πιστημονική 
σύνθεση καί άντιμετώπιση σ' ενα ξεχωριστό συνέδριο διαρ
κείας μιας ij δύο ήμερών. 

οι θέσεις του προβληματισμοί> μου στήν άνακοίνωση αύτή, 
άκολουθεί σέ ~λεύθερη άπόδοση τοϋ άγγ λικοu κειμένου: 

Μιά άπό τίς κεφαλαιώδεις καί κρίσιμες συνιστώσες τών 
άρχών «Ποιότης ζωής» (QUALiτY OF LIFE) καί «οΙκονομική 
άνάπτυξψ• (ECONOMIC DEVELOPMENτ) εlναι ή ύγεία καί ή 
ίσορροπία τοϋ οΙκοσυστήματος, 1'ι ποιότης τοϋ περιβάλλοντος, ή 
εύημερία («όρθή πορεία») (WELFARE) του «οίκου τής φύσεως» 
(NATURAL ΗΑΒΠΑτ) καί του «οίκου του άνθρώπου» (ΜΑΝ 
MADE ΗΑΒΠ Α Τ). 

Seasons Greetίngs 

Wίllίam G. Chirgotίs 

Summit, New Jersey 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

from 

Dr. Nicholas G. Lignos 
and 

Dr. Amalίa Ν. Lignos 
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'Εάν τό έπιχείρημα αύτό ισχύει ώς έπιστημονική προϋπό
θεση καί έχει γενική έφαρμογή, σ. δποιοδήποτε μέρος τής Γ ή ς 
στή περίπτωση της Μεσογείου γίνεται παράμετρος άποφασι
στικής σημασίας, αίτημα ζωης ή θανάτου. 0{ λόγοι ε{ ναι κυρίως 
δύο: Πρώτος λόγος: 'Η Μεσόγειος ε{ ναι ούσιαστικά μιά κλειστή 
λίμνη, μέ λίγες περιοχές μεγάλου θαλασσίου βάθους καί μέ δυό 
στενές καί ρηχές θαλάσσιες έξόδους του Σουέζ καί του Γι
βραλτάρ. 

Τοϋτο σημαίνει σέ άπλή γεωφυσική άνάλυση καί ύδροδυ
Vαμική θεώρηση, πολύ μικρή άνανέωση (RENEWAL) του νερου 
τής λεκάνης, κι. δταν ύπάρχει ένταση των πνεόντων άνέμων καί 
σοβαρά μεγέθη ίσχύος τής ύδροδυναμικής κυκλοφορίας. Μιά 
τέτοια δλική άνανέωση του νερου άπαιτεί δεκάδες έτ&ν καί 
περίπου ενα αί&να γιά πλήρη, καθολική άνανέωση, ένω τουτο 
λαμβάνει χώραν σέ σύντομο χρονικό διάστημα εβδομάδων η 
μηνών γιά τούς μεγάλους θαλάσσιους όγκους του 'Α τλαντικου η 
τοϋ Εlρηνικοϋ Ώκεανοϋ. 'Ανανέωση τοϋ θαλασσίου νεροϋ 
σημαίνει έμπλουτισμό τοQ uέ τό όcυγόνο τής άτμόσφαιρας καί 
«Πλήρη έξυγίανσή>• του (όξυγόνωσή του). Μιά άλλη σοβαρή συ
νέπεια της μή άνανέωσης τοϋ νεροϋ τής Μεσογείου εlναι ή 
«ένηλικίωσή>• του, τό «γήρασμά» του (WATER AGING) ίδιαί
τερα σέ περιοχές έπαρκους βάθους(' Ανατολική Λεκάνη τής Με
σογείου) καί άκόμη περιοχές μεγάλου βάθους- δπως ε{ναι ο{ 
περιοχές τοϋ Τυρρηνικοϋ καί 'Ιονίου Πελάγους καί έκείνες 
νοτίως τής Κρήτης. Χαμηλή έπανοξυγόνωση (LOW REOXY
GENA τΙ ΟΝ) τοϋ θαλάσσιου νεροϋ σημαίνει ποιότητα νεροϋ 
άκρως έπισφαλή γιά τή δίαιτα καί ζωή των μικροοργανισμών 
(BIOT Α) καί τοϋ δλου ζωϊκοϋ βασιλείου. · Η ποιότης τοϋ θαλασ
σίου νεροϋ ε{ναι πάντοτε στίς περιπτώσεις αύτές «φτωχή» άπό 
πλευράς καθαρής χημικής σύνθεσης καί φυσικής θέσης 
(STATUS). 

Δεύτερος Λόγος. Περίπου διακόσια πενήντα έκατομμύρια 
κατοίκων τών χωρών τής Μεσογείου καί ενα σοβαρό τμήμα τών 
βιομηχανιών τής Εύρώπης - ίδιαίτερα τών βιομηχανικών 
ζωνών της Νοτίου Εύρώπης - άπορρίπτουν δέκα καί πλέον 
έκατομμύρια κυβικά μέτρα λυμάτων (οίκιακ&ν καί βιομηχα
νικών) ήμερησίως. Τό μέγεθος τών ρυπαντών καί των λυμάτων 
μπορεί νά φθάνει ίσως τά είκοσι εκατομμύρια κυβικών μέτρων 
άποβλήτων ήμερησίως c'iν λογαριάσει κανείς τίς έκροές τών 
ποταμών - πού ε{ναι κατά κανόνα πλήρεις ρυπαντών καί 
τοξικών ούσι&ν, μέ καθιζήματα όξινων συνθέσεων, ενα ε{δος 
«όξινης ποταμίας παροχής» δπως ή όξινη βροχή. (ACID RAIN). 
'Η κατάσταση αύτή δημιουργεί μιά έπισφαλη καί άβέβαιη 
στάθμη περιβαλλοντικής ισορροπίας καί ποιότητος ιδιαίτερα 
στούς κύριους φορείς καί συντελεστές ρυπάνσεων δπως εΙ ναι τό 
«διαλελυμένο όξυγόνο, (DISSOL VED OXYGEN), τά «αΙω
ρούμενα στερεά» (SUSPENDED SOLIDS), τά «τοξικά στοιχεία» 
(τΟΧΙC SUBSTANCES) καί τά δλικά μεγέθη τών όργανικών 
ούσιων άζώτου, φωσφόρου καί άνθρακος. 0{ δείκτες του «βιοχη
μικ&ς καί χημικώς άπαιτουμένου όξυγόνου» (BOD καί COD) 
δείχνουν τά μεγέθη ρύπανσης-μόλυνσης. Χωρίς έπαρκή καί 
εύρεία έπανοξυγόνωση, πού συνιστά πρωταρχικό παράγοντα 
βιολογικής διαδικασίας καί ζωής τοϋ φυτοπλαγκτοϋ-ζωοπλαγ
κτοϋ, ή δλη iJπαρξη τής Μεσογείου θά βρίσκεται σέ έσχατη 
άπειλή. v Αν σ' αύτή τή δυσοίωνη συγκλίνουσα παράθεση ρυ

παντών προστεθοϋν ο{ μεγάλες ποσότητες ύδρογονανθράκων καί 
πετρελαιϊκ&ν άπορρίψεων, «διαφυγών» καί ύπερεκχειλίσεων 
δεξαμενών άποθηκεύσεων καί διϋλιστηρίων (βενζίνη, παράγω
γα πετρελαίου καί λαδιών), ή άλματική αϋξηση κυκλοφορίας 
στή Μεσόγειο μεγάλων φορτηγών καί δεξαμενοπλοίων (τ AN
KERS), ή προοπτική θανάσιμης άπειλfiς τοϋ ο{ιcοσυστήματος 
τής Μεσογείου άποτελεί σήμερα γεγονός. 

v Ας σημειωθεί έδ& πώς τά προϊόντα πετρελαίου πού άπαι
τοϋνται γιά τό ήμισυ σχεδόν της έγκατεστημένης βιομηχανικfiς 
ισχύος τής Εύρώπης, παράγονται (διϋλίζονται) σέ παράκτιες 
περιοχές τής Μεσογειακής λεκάνης, ένώ τό σύνολο σχεδόν τοϋ 

πετρελαίου πού χρειάζεται ή Εύρωπαϊκή βιομηχανία άπό τίς 
χώρες τοϋ Περσικοϋ Κόλπου μεταφέρεται άπό τό Σουέζ στήν 
εξοδο τοϋ Γιβραλτάρ μέσω τής Μεσογείου. Μικρές σχετικά 
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Ό ίατρός καi ή Κα 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΚΟΚΟΤ ΑΚΗ 

εϋχονται σ • δλους τοvς φίλους, 
συναδέλφους καi την ·Ομογένεια 

Εύτυχές τό Νέο "Ετος 

30-02 30th Drive, Astoria, Ν.Υ. 11102 
Tel. (718) 728..()325 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

George Κ aralis 
Furs, Ltd. 

GEORGE KARALIS 
150 WEST 30th STREET 
NEW YORK, Ν.Υ. 10001 
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ε{ναι ο{ ποσότητες πετρελαίου πού μεταφέρονται άπό τή Νότιο 
'Αφρική διά τοϋ ·Ακρωτηρίου τfjς Καλής 'Ελπίδος κυρίως μέ 
σουπερτάνκερς. Ή δλη θέση καί στάθμη ποιότητος τοu νεροϋ 
τής Μεσογείου καί ύγείας τοϋ Οικοσυστήματός της- πού στη
ρίζεται άκριβώς σ' αύτή τήν ύγειονομική ποιότητα καί οίκολο
γική ισορροπία - ε{ ναι ι'iκρως έπισφαλ ή ς, έάν λάβουμε ύπ. όψι ν 
τά «συνεργιστικά φαινόμενα» (SYNERGISM) - κατά κανόνα 

πολλαπλασιαστικά - καί μιά πιθανή θραύση μεγάλου δεξαμε
νοπλοίου σέ «κλειστό χώρο» στή λεκάνη τής Μεσογείου δπως 
ε{ ναι ό Σαρωνικός ή ό Κόλπος τής Γένοβας, τής Θεσσαλονίκης, 
τής Βενετίας, τοu Τάραντος καί τής πολύ ρηχής, ' Αδριατικής 
Θάλασσας. Αύτή άκριβώς ή βασική άπειλή καί έκτροπή τfjς 
ποιότητος τοϋ περιβάλλοντος εχει καίρια σημασία καί άποφα
σιστική έπίπτωση στήν άρχή, στή μορφή καί στό περιεχόμενο 
τfjς Ποιότητος Ζωfjς, τών λαών τών χωρών τής Μεσογείου. Έάν 
υποθέσουμε πώς αϋριο γιά οίοδήποτε λόγο (ρύπανση, μόλυνση 
κ.λ.π.) ή Μεσόγειος ύποβαθμισθfj καί μετατραπή σέ μιά βιο
λογικά «νεκρή θάλασσα», τότε ή δλη βάση καί άνωδομή του φυ
σικοί> καί άνθρωπογενοϋς οίκοσυστήματος τfjς Εύρώπης καί 
μαζύ ή κοινωνική της ισορροπία καί ή οικονομική της άνάπτυξη 
καί εύρωστία θά τεθεί κάτω άπό τή Δαμόκλειο σπάθη μιaς 
ι'iμεσης θανάσιμης άπειλfjς. 

~Ετσι ή Εύρωπαϊκή 'Ολοκλήρωση καί Εύημερία μπορεί vά 
σημαίνει πολλά καί διάφορα πράγματα γιά πολλές καί διά
φορες θεωρήσεις «παρατηρητών», «μελετητών» καί «πολιτικών
οικονομολόγων" τής Εύρωπαϊκfjς σκηνής στό σύγχρονο κόσμο. 
Γιά τόν έπιστήμονα οίκολόγο καί τόν τεχνολόγο τής 'Υγειονο
μικής Μηχανικής, καί τής 'Υδροδυναμικής, άπό τήν ειδική σκο
πιά τής Οίκολογίας καί τής Δημοσίας Ύγείας, ή Εύρωπαϊκή 'Ο
λοκλήρωση , ή οικονομική άνάπτυξη καί κοινωνική πρόοδος 
στηρίζεται στήν άκέραιη, τήν άταλάντευτη βιολογική καί δυ
ναμική ισορροπία (ECOLOGICAL STABILΠY) καί οίκολογι
κή ποικιλία (D1VERSΠY). Ε{ ναι ή οίκο λογική θέση (STATUS) 
πού θεμελιώνεται στήν σωστή λειτουργία τών βιοχημικών κύ
κλων τοϋ οίκοσυστήματος, τών κύκλων του όξυγόνου, του άζώ-
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του, άνθρακος, ύδρογόνου, φωσφόρου, θειαφιοu καί τών μεταλ

λικών ούσιών, τοu συνόλου τής λεκάνης τfjς Μεσογείου. 

Η Ο που οι βιομηχανικοί κύκλοι εχουν «σπάσει» καί δέν «Κλεί
νουν» γιά μιά όρθή έπανακύκλωση τών θεμελιακών δομικών 
στοιχείων τfjς τροφικής άλυσσίδας- δπως συμβαίνει σέ πολλά 
σημεία τών κόλπων Σαρωνικοu, Θεσσαλονίκης , Βόλου , Βενετί
ας, Γένοβας, Βαρκελώνης, Μασσαλίας - εχουμε τή βαρύτερη 
μορφή ρύπανσης ώς άνισορροπία καί θραύση οίκοσυστήματος. 

Αύτή δέν ε{ναι «άντιστρεπτή>• (καί έπανορθώσιμη) δπως 
ε{ναι ή ύγειονομική άποκατάσταση ρυπαινομένων ύδάτων άπό 
οίκιακά λύματα καί βιομηχανικά άπόβλητα δταν δέν εχει έπέλθει 
θραύση του {στου του οίκοσυστήματος. (Χαρακτηριστική περί
πτωση θραύσης παρουσιάζει τό οίκοσύστημα τού δρμου τοu Φα
λήρου. 'Εκεί ό λυσιτελής καί βάσει σχεδιασμοί> βιολογικός καί 
χημικός καθαρισμός καί ή θαλασσία άπόρριψη τών λυμάτων 
άποτελεί άπάντηση καί «λύση» τοϋ προβλήματος). ~Ετσι ή οίκο

λογική ίσορροπία, ή οικολογική ποικιλία καί ύγεία τής 
βιοσφαίρας ή οίκοσφαίρας (ECOSPHERE) ε{ναι ή πρωταρχή 
τfjς οίκονομικfjς άνάπτυξης καί τfjς άρτίωσης τής ποιότητος 
ζωfjς . Καίριο παραμένει σήμερα τό χρέος καί ή εύθύνη τών συγ
χρόνων Εύρωπαίων καί τής Εύρωπαϊκfjς Κοινότητος εναντι τών 

γενεών τοu μέλλοντος, άλλά καί τό δικό τους παρόν (καί τή ποιό
τητα ζωfjς τοu παρόντος) νά διαφυλάξουν τήν ο{κολογική άιcε

ραιότητα τfjς Εύρωπαϊκfjς 'Ηπείρου καί τfjς Μεσογείου σ' δλη 
τήν ίεραρχία τών τομέων καί χώρων τοϋ φυσικοί> έπιστητου 
(άέρας, νερό, εδαφος, ύπέδαφος). Αύτή ή σταυροφορία οίκολο
γιιcής σωτηρίας τfjς Μεσογείου καί τfjς Εύρώπης μπορεί καί 
πρέπει νά στηρίξει τήν ίδέα τfjς οίκονομικfjς καί πολιτιστικfjς 
άνάπτυξης τfjς Εύρώπης, τήν lδέα τής ποιότητος ζωής. 'Η άνάγ
κη ένός πράγματος- τονίζει ό Πλάτων στή «Πολιτεία » αlώνες 

πρίν - ύποχρέωνε τόν ενα νά καταφύγει στή συνδρομή τοϋ 
άλλου, καί τόν άλλο στή βοήθεια ένός τρίτου, καί ο{ πολλές 
αύτές άνάγκες μάζεψαν πολλούς νά καθήσουν δλοι μαζύ στό ίδιο 
μέρος, γιά νά βοηθοuνται μεταξύ τους ( .. πολλούς εlς μίαν οίκη-
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σιν άγείραντες κοινωνούς τε καί βοηθούς .. ). Σήμερα δλοι οί 
Εύρωπαϊκοί Λαοί πρέπει νά γίνουν κοινωνοί καί βοηθοί γιά νά 
μπορέqόυν νά έπιβιώσουν, όχι μόνο άπό τή ρύπανση καί τήν οl

σr:κολογική ύποβάθμιση τοϋ οlκοσυστήμαtος, -άλλά άπό τήν 
οiκονομική καί τεχνολογική πρόκληση της ·Αμερικής καί 'Ια
πωνίας άπό τήν μιά πλευρά καί άπό τήν άπειλή τής 'Ελευθερίας 

καί τής άκεραιότητος τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Πνεύματος έξ 'Ανα
τολών .. 

Μέσα στό πλαίσιο αύτό εΙναι άπόλυτα έμπράγματο καί δι
καιωμένο τό αίτημα τών Μεσογειακών Κρατών- μέ προεξάρ

χουσα τή χώρα μας - γιά τή στήριξη τών Μεσογειακών προ
γραμμάτων άνάπτυξης - προγραμμάτων πού θαρραλέα ~θεσαν 
ο{ 'Ελληνικές Κυβερνήσεις της τελευταίας έξαετίας. Μακρυά 
άπό οίαδήποτε διάθεση μικροπολιτικής καί κομματικής έκμε
τάλλεuσης τά σωστά μελημένα καί όρθά προγραμματισμένα 
Μεσογειακά προγράμματα θά βοηθήσουν τό «φτωχό» καί άνα
πτυσσόμενο Νότο νά όρθοποδήσει καί νά προχωρήσει στό 
δρόμο της οlκονομικης άνάπτυξης καί τεχνολογικής ύπεροχής 
τοϋ πλούσιου καί άνεπτυγμένου «Βορρa .. τής ΕΟΚ. ΕΙναι τοϋτο 
μιά πράξη καί πρόβαση άληθινής καί μεγάλης Πολιτικής (μέ 
κεφαλαίο Π) πού πρέπει μέ t:ργα (κι' δχι μέ λόγια) νά στηρίξουν 
έκείνοι πού θά βοηθήσουν, oi «iσχυροί» έταίροι της ΕΟΚ, πού μέ 
πλήρη συναίσθηση εύθύνης καί συνείδηση Ιστορικής 
άποστολής πρέπει νά άναλάβουν καί νά δλοκληρώσουν ο{ 
«μικροί», οί άδύνατοι έταίροι τής ΕΟΚ, καί πρώτη ή Πατρίδα 
μας. 

Μιά τέτοια σημαίνουσα τοποθέτηση τοϋ προβλήματος, 
χωρίς «διενέξεις», «έκβιασμούς», «άναβολές» καί «άβελ τηρίες» 
καταστρεπτικές, μέ σκέψη καί στόχους τά συμφέροντα τών Λαών 
καί όχι τών κομμάτων θά στηρίξει τήν Εύρωπαϊκή όλοκλήρωση 
στά δυό ίσχυρά της βάθρα: τήν Οίκονομική καί Πολιτιστική 
άνάπτυξη καί τήν ποιότητα ζωής τών Λαών τής Μεσογείου καί 
τής Εύρώπης. ~Ας μ ή ξεχνοϋμε άκόμη πώς ή Μεσόγειος άπει
λείται τήν rορα αύτή όχι μόνο άπό ρυπάνσεις-μολύνσεις, άλλά 
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·ο Κος καi Κα 

ΠΗΤΕΡ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

(ΚΑ Υ GEORGE) 

Εύχονται είς τi]ν ·Ομογένεια 

τής 'Αμερικής Καλ"ές Έορτ"έr; 
καi Εύτυχtς το Νέο ·Έτος 

·Ο Νευρολόγος - Ψυχίατρος καi ή Κα 

Μιχαfιλ Σιδέρη 
εύχονται σ • δλους τούς φfλους τους 

ΚΑΛΉ ΧΡΟΝ/Α 

καί άπό πολεμικές συγκρούσεις! (Μέση 'Ανατολή: 'Ιράν -
'Ιράκ, 'Αραβική- 'Ισραηλινή σύγκρουση) κι' άκόμη άπό μιά 
άπαράδεκτη «κυκλοφοριακή» συμφόρηση τών στόλων τών 
ΗΠΑ καί ΕΣΣΔ μέ τά πυρηνικά τους δπλα. 'Υπάρχει τήν rορα 
αύτή άμεσος κίνδυνος «σύγκρουσης» άεροπλανοφόρων καί κα
ταδρομικών άπό «λάθος πλοηγήσεως», πού μπορεί δμως νά άπο
τελέσει μιά άπαρχή πυρηνικής σύγκρουσης άπό αύτό τό τυχαίο 
άπρόβλεπτο συμβάν πού κανείς δέν ε{χε «προβλέψει» ή «σχε
διάσει» στά Πεντάγωνα τών δύο ύπερδυνάμεων. Βεβαίως ή προ
οπτική μιciς τέτοιας θανάσιμης άπευκταίας ~κβασης, μηδενίζει 
τήν άρχή τής Εύρωπαϊκής κα{ Μεσογειακής άσφάλειας (καί πε
ραιτέρω τήν ποιότητα ζωής καί τήν οίκονομική άνάπτυξη), άφοϋ 
μηδενίζει τήν άνθρώπινη ζωή . Γιά τό λόγο αύτό, ή άρχή μιciς ού
δέτερης, είρηνικής καί έλεύθερης άπό πυρηνικά δπλα Μεσογεί
ου, εχει καίρια στοιχεία -άνθρώπινα, πολιτικά, οικονομικά καί 
πολιτιστικά. Παρά ταϋτα ή πρόταση δέν άποτελεί, δέν ε{ναι με

μονωμένο τοπικό γεγονός. Μπορεί βεβαίως ειJκολα νά κερδίζει 
«όπαδούς» καί «ύποστηρικτές» - ίδιαίτερα δταν ή θεώρηση 
εΙ ναι συνδεδεμένη ή έξυπηρετεί ώρισμένη tδεολογ{α καί κίνηση 
Είρήνης, πού μπορεί νά άγνοεί τήν ύπόθεση της 'Ελευθερίας, 
τής Δικαιοσύνης καί της 'Ανεξαρτησίας- πού δέν μπορεί νά 
άντικατασταθοϋν ώς βιώματα πνεύματος καί πολιτισμοί> άπό 
ο{αδήποτε είρήνη στηριγμένη στή τυραννία, τή βία καί τό 
στραγγαλισμό τών 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Ποιότητα ζωi'jς καί Εύρωπαϊκή δλοκλήρωση σημαίνει κα
ταξίωση της 'Ελευθερίας, κατίσχυση τής Κοινωνικής Δικαιο-

σύνης, άνέσπερος σελαγισμόςτών 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καt 
τi'jς Δημοκρατίας. Τό πρόβλημα άποτελεί μέρος τοϋ προβλή
ματος καί τής δυναμικής τών έπιρροών τών δυό κυρίως όπερ
δυνάμεων καί έκεί μόνο καί σέ μιά τέτοια δίκαιη διευθέτηση νά 
άντιμετωπισθεί, στό πλαίσιο τοϋ μεγάλου αίτήματος δλων τών 
λαών, γιά Εlρήνη, 'Ελευθερία καί Δημοκρατία καί δχι μόνο τών 
Μεσογειακών Λαών. Τοuτο άποτελεί τό κορυφαίο πρόβλημα τής 
'Ελευθερίας καί τής Είρήνης τοϋ καιροί> μας. 

Ό Πανιερ. Μητροπολίτης Ν. Ίερσέης 

κ. ΣΙΛΑΣ 
Εύχεται έγκαρδfως 

είς fiπασαν την ·Ομογένεια ν 

Α/Σ/ΟΝ ΚΑΙ ΤΡΙΣΕΥΤ'ΥΧΙΜΕΝΟΝ 

ΤΟΝΕΟΝΕΤΟΣ 

Εύλογημένο καi Εύτυχες το Νέο ·Έτος 

Αίδ. Πρωτοπρεσβύτερος 

Βασ. Σ. Γρηγοριάδης 
οικογενειακώς 

New Rochelle, Ν.Υ. 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



Βεβαίως ή ποιότης τής άνθρώπινης ζωής δέν σημαίνει μόνο 
ύγεία καί σταθερότης του οΙκοσυστήματος. Αύτό συνιστa τό 
βασικό, τό άρράγιστο θεμέλιο πάνω στό όποίο δλες ο{ άλλες 
άξίες καί άρχές τής φυσικής καί ιστορικής ζωής καί πορείας 
θά κτισθουν. 

Α. Ποιότης ζωfiς καί άνάπτυξη σημαίνει ~πίσης ~πάρκεια 
τροφών (καί ύπάρχουν l:κατομμύρια φτωχών σέ χώρες τής Μεσο
γείου καί περισσότερα tκατομμύρια πεινώντων καί καταδικα
σμένων σέ θάνατο άπό πείνα καί άρρώστιες στήν • Αφρική), (β) 
Ποιότης καί λειτουργική έπάρκεια των οικισμών (γ) ~πάρκεια 
δασών καί δαψίλεια πρασίνου καί άνοικτών χώρων, (δ) 
παραγωγικό ~δαφος (ύπέδαφος) καί έπαρκής ποσότης νεροϋ γιά 
ο{κιακές χρήσεις, βιομηχανία καί άρδευση, (ε) καθαρή άτμό~ 
σφαιρα καί άέρας άπαλλαγμένος άπό δηλητηριώδεις ρυπαντές
δπως τό Νέφος των 'Αθηνών-, (στ) διάθεση καθαροί> ποσίμου 
νεροϋ καί λυσιτελής καθαρισμός καί άποχέτευση των λυμάτων 
καί άποβλήτων, (ζ) άσφαλής καί έλεύθερη μεταφορά καί ~πικοι
νωνία άνθρώπων καί ίδεών σέ ~ποχή πού δ κόσμος ~γινε ενα 
"παγκόσμιο χωριό» (GLOBAL VILLAGE), τέλος ή μορφή καί 
τό ήθος, τό SΠLE της πνευματικής - καλλιτεχνικής ζωής, ή 
σύμπνοια καί ή l:νότης πνεύματος καί σκοπου τής συλλογικfiς 
ζωfiς τής Εύρώπης καί της Μεσογείου. 

Β. Ποιότης ζωής καί Εύρωπαϊκή άνάπτυξη καίδλοκλήρωση 
«ένσωματώνεται» στή μορφή, στό περιεχόμενο , στό ήθος τής 
Παιδείας, τής Τεχνολογικης 'Εκπαίδευσης καί Έπιστημονικης 
WΕρευνας καί Τεχνικής, τέλος στήν καρποφορία tνός Ήθικου 
καί Πνευματικοί> Πολιτισμοί> . Ή άγραμματωσύνη καί ή άπαι
δευσία ε{ ναι συνώνυμα ύπανάπτυξης, όπισθοδρόμησης καί καθυ
στέρησης. Ή ποιότης ζωής στόν Εύρωπαϊκό χώρο καί στή Με
σόγειο - λίκνο καί μήτρα μεγάλων πολιτισμών- 'Ελλ ηνικοu, 
'Ιουδαϊκοϋ, Αιγυπτιακοί>, τοϋ Πολιτισμοϋ των Σουμερίων καί 
των 'Ασσυρίων- σημαίνΈι στήν ύψηλή, τήν καθαρή της 
θεώρηση τό ήθος τοu Πολιτισμοί> (CULTURE), τήν έντελέχεια 
του Πνεύματος, τής τέχνης καί της 'Ιστορίας τής Εύρώπης. Μιά 
tνωμένη Εόρώπη - καί ή 'Ελλάς ύπήρξε πάντα ή μητέρα καί ή 

Εύτυχισμένη Χρονιa σε δλους 

ΝΙΚΟΣ ΖΥΜΑΡΗΣ 

·Οδοντίατρος 

(Assistan~ Professor N.Y.U.) 
4ι-ι9 77th STREET, ELMHURST, Ν.Υ. ι 1373 

TEL. (2ι2) 779-4ιΟΟ 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ Σ' ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΙΈΣ ΜΑΣ 

·Από την διεύθυνση καί τό προσωπικό 
τοϋ Ταξιδιωτικοϋ Όργανισμοϋ 

PETERS TOURS 
566 7th Α VENUE, SUiτE 70 ι 

NEW YORK, Ν.Υ. 100ι8 
TEL. (212) 39 ι -0200 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

πνευματική τροφός τής Εύρώπης- σημαίνει μιά γιγαντιαία δύ
ναμη καί άγορά πληθυσμοί> τετρακοσίων έκατομμυρίων καί 
{στορίας χιλιετηρίδων, μιά άξεπέραστη βιομηχανική καί τε
χνική iσχύ,μέ πανεπιστήμια, ~ργαστήρια έρευνών- πού θεμε:
λίωσαν καί λάμπρυναν τήν σύγχρονη έπιστήμη καί τεχνική, μιά 
άνοικτή οίκονομική σκηνή καί χώρο γιά έπενδύσεις, τέλος μιά 
συντονισμένη άνάπτυξη καί έξοικονόμηση-συντήρηση των φυ
σικών πόρων καί ένεργείας. 

C. Ποιότης ζωης καί άνάπτυξη στά πλαίσια της Εύρωπαϊ
κης δλοκλήρωσης σημαίνει Προγραμματισμούς καί Σχεδιασμό. 
οι προγραμματισμοί θά άφοροϋν δλους τούς τομείς οικονομι
κής, κοινωνικής καί παιδευτικής δράσης: τόν οΙκονομικό, τόν 
τεχνολογικό, τόν ένεργειακό προγραμματισμό σέ Εύρωπαϊκή 
κλίμακα, τέλος τόν προγραμματισμό τής Παιδείας καί 'Εκπαί
δευσης, τόν πληθυσμιακό προγραμματισμό σέ συσχετισμό μέ 
τόν προγραμματισμό των φυσικών πόρων, τήν άνακύκλωση τών 
πρώτων ύλων (Recycling and Conservation). w Ας τονισθή έδώ 
πώς δ πληθυσμός της Εύρώπης ••γηράσκει» (τό ίδιο ίσχύει 
γιά τή Δύση γενικώτερα), ένώ οι πληθυσμοί των i>Πιϊναπτύκτων 
χωρών- λόγω δψηλης γεννητικότητος- εlναι ••νέοι». Τοϋτο 
σημαίνει δτι δ πληθυσμός των «νέων» πού μποροϋν νά έργα
σθοϋν καί νά άποδώσουν στήν Εύρώπη μικραίνει έπικίνδυνα, 
ένrο μεγαλώνει δ πληθυσμός των ήλικιωμένων καί των συνταξι
ούχων. Σέ tκατό περίπου χρόνια δ πληθυσμός τής Γής θά ~χει μιά 
«άσύμμετρη» κατανομή, - μέ συγκλονιστικές έπιπτώσεις στή 
πορεία τής 'Ιστορίας: Μόνο τό ~να τέταρτο- ποσοστό ίσως μι
κρότερο - του πληθυσμοϋ του Κόσμου θά συνιστa τόν πληθu
σμό τών άνεπτυγμένων χωρών τοί> «Βορρa .. , (l:νάμισυ περίπου 
δισεκατομμύριο), ένώ τά τρία τέταρτα του πληθυσμοί> τοϋ Κό
σμου θά άνήκουν στόν Τρίτο Κόσμο των ύπανάπτυκτων, των 
φτωχών χωρών τοϋ «Νότου» (πάνω άπό πέντε δισεκατομμύρια). 

Πάνω άπό δλους αύτούς τούς άναγκαίους προγραμματι
σμούς τής Εύρώπης πρέπει νά τεθεί ώς όλυμπιακό άθλοθέτημα 
έλευθεpίας καί δικαιοσύνης δ cc' Ανθρωπιστικός Σχεδιασμός» 

Ό Πρόεδρος, ό Ίερατ. Προϊστάμενος 
καi τό Συμβούλιο της ίστορικfiς 

Κοινότητος τοϋ 

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
Εύχονται Εύτυχ'ές το Νέο 'Έτος σ ' δλα τd 
μέλη, εύεργέτες καi ύποστηρικτές, καi 

σ· όλόκληρη την 'Ομογένεια 

124 WADSWORTH AVENUE, Ν.Υ., Ν.Υ. ιΟΟ33 
TEL. SW 5-5870 

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΚΟΙΝΟΤΗΣ 

ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΥ 
κ:αi ΕΛΕΝΗΣ 

37-57 72nd Street, Jackson Heights, Ν. Υ. ι ι372 

Ό Ίερατ. Προϊστάμενος καl το Δ. Συμβούλιο 

εύχονται στά μέλη, στούς παροίκους καi σ ' δλόκληρη 
τήν ·Ομογένεια 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 
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τοϋ μέλλοντος τής Εύρώπης καί τής Μεσογείου. • Ο δρος « 'Α ν
θρωπιστικός Σχεδιασμός» άπετέλεσε άληθινή πρόκληση εύθύ
νης καί πρόσκληση θητείας έπιστημονικοϋ καί ήθικοϋ χρέους 
πρός τόν άνθρωπο καί τήν iστορία δταν έπροτάθη τό 1972 άπό 
τόν κορυφαίο φιλόσοφο καί ψυχολόγο τοϋ καιροϋ μας, τόν Ε. 
FROMM. Αύτός ό «άναγκαίος» καί κυρίως «δ ικανός» • Ανθρω
πιστικός Προγραμματισμός (Humanistic Planning), άπευ
θύνεται στήν κεντρική ιδέα τοϋ Προγραμματισμοϋ πού ε{ναι δ 
άνθρωπος, ή ζωή του καί ή μοίρα του. " .. Σήμερα δλοι oi προ
γραμματισμοί έξυπηρετοϋν τούς άντικειμενικούς στόχους της 
παραγωγής - λέγει δ FROMM - της τεχνολογίας καί των με
γάλων έταιρειων καί δχι τήν πνευματική άνάπτυξη καί προκοπή 
τοϋ άνθρώπου .. "· Ό σχεδιασμός !:y_ει σήμερα «έμπλακεί» στίς 
συγκρουόμενες άξίες τοϋ άνθρωπισμοϋ καί τής <•ζήτησης•• μιας 

βιομηχανικής κοινωνίας καί δέν ύπάρχει καμμιά έσωτερική lχρ
μονία μεταξύ των δύο αύτων αίτημάτων. Τό σύστημα- άνθρωπος 
(τΗΕ SYSTEM ΜΑΝ) πρέπει νά ε{ναι τό έστιακό κέντρο ένός 
άληθινοϋ σχεδιασμοί> - τονίζει δ FROMM - πού μπορεί νά 
λύσει τή κρίση τi;ς βίας, τής άγωνίας καί τής άπομόνωσης στή 
κοινωνία μας .. "· Πιστεύουμε πώς μόνο ή Εύρώπη μπορεί νά 
σταθεί σήμερα στό κρίσιμο αύτό σταυροδρόμι τής ·Ιστορίας καί 
νά καταξιώσει μέ τήν πολιτική καί οίκονομική της όλοκλήρωση 
τήν 'Ελευθερία καί τήν Δικαιοσύνη. Μιά ένωμένη έλεύθερη Εύ
ρώπη μέ τήν οίκονομική καί ήθική της αύτονομία θά ε{ ναι συμ
παγής δύναμη άνάσχεσης τοϋ δεσποτισμοϋ τi;ς Άνατολfjς καί 
τi;ς σαρωτικής τάσης ενός παχυλοϋ καί άνέρωτου εύδαιμονισμοϋ 
- ήθικά ρηχοϋ - πού τείνει νά κατακλύσει καί νάέκμαυλίσει τή 
Δύση. · Αιφοτελεύτια έρωτήματα πρέπει νά τεθοϋν τήν ώρα 
αότή: τί πρέπει νά γίνει γιά νά σωθεί ή Μεσόγειος καί νά εισφέ
ρει Ι:τσι στήν άρτίωση τής ποιοτικής ζωfjς καί άνάπτυξη της Εύ
ρώπης; 

Πρώτον. • Η Μεσόγειος πρέπει νά άποκτήσει μέ σύμπνοια, 
ενότητα καί συμφωνία δλων των Κρατων της eνα αύστη ρά μελε
τημένο λυσιτελές οίκολογικό πρόγραμμα προστασίας των θα
λασσίων χώρων καί βιοτόπων της άπό ρυπάνσεις - μολύνσεις 
κάθε είδους. Ή συμφωνία τής Βαρκελώνης- πρίν μιά δεκαετία 
περίπου- γιά τήν προστασία του περιβάλλοντος, τής φύσης καί 
τοϋ άνθρώπου, δένε{ ναι σήμερα έπαρκής. Χρειάζεται άνανέωση 
καί συμπλήρωση. 

Δεύτερον. Χρειάζεται ειδική τεχνική ύγειονομική νομο
θεσία κατασφάλισης των βιομηχανικών κύκλων τοϋ συνόλου 
των οικοσυστημάτων - καί ύπάρχει μιά iεραρχία προβάσεων 
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·Ο ·Ιατρός καi ή Κα 

Χαριλάου Τ. 
Σακελλαρίδη 

Εύχονται σ· δλους Χρόνια Πολλa 

Boston, Mass. 

·ο 'Οδοντίατρος καi ή Κυρία 

ΓεωργίουΠ. ~Αργυράκη 

Εύχονται σ • όλους τοvς φίλους τους 
Εύτυχ"ές το Νέο 'Έτος 

115 EAST, 61st STREET 
NEW YORK, Ν.Υ. 
Tel. (212) 355-5453 

γιά τήν έπιτυχία τοϋ έyχειρήματος στά διάφορα σημεία τi;ς λε
κάνης τής Μεσογείου. Χρειάζεται νά διαφυλαχθεί ή συνεχή~ 
έπανοξυγόνωση τοϋ θαλασσίου νεροϋ, ή άδιατάρακτη φωτοσύν
θεση, ή άδιάσπαστη τροφική lχλυσσίδα. 

Τρίτον. Θά άπαιτηθεί είδική δαπάνη άπό τά Ταμεία τής ΕΟΚ 
γιά τήν οίκολογική προστασία καί οικολογική ισορροπία στή 
Μεσόγειο: δπως ή κατασκευή δικτύων ύπονόμων, ή συλλογή, ό 
βιολογικός καθαρισμός καί ή θαλασσία άπόρριψη τών καθα
ρισμένων λυμάτων σέ χώρους έπαρκοϋς θαλασσίας διαλύσεως
διαχύσεως- διασποράς ρυπαντων. • Η Μεσόγειος πρέπει- βάσει 
νόμου τής ΕΟΚ άμεσης έφαρμογης - νά παύσει νά ε{ναι άνοι
κτός χώρος άπόρριψης ρυπαντών κάθε μορφης. 

τέταρτον: 'Εφαρμογή προχωρημένης τεχνολογίας καί ήλεκ
τρονικών ύπολογιστών γιά τήν έπισήμανση ρυπαντών, καθα
ρισμό λυμάτων, έφαρμογή μέτρων «θεραπείας» - άποκατάστα
σης. Προϋπόθεση βασική γιά τήν έπιτυχία τών μέτρων εlναι ή 
ενωμένη Εύρώπη καί ή είρήνη στήν Εύρώπη. Ή Εύρώπη δέν 
μπορεί νά εlναι έλεύθερη σέ καθεστώς φιλανδοποίησης καί οu
δετερότητος λόγω ταπείνωσης η άδυναμίας. Ή ήνωμένη Εu
ρώπη ε{ ναι μιά ήθική - ιcαί α()ριο ίσως στρατιωτική - ύπερ
δύναμη πού θά σεβασθοϋν oi ΗΠΑ καί ή USSR. Ή ήνωμένη Εu
ρώπη των τετρακοσίων εκατομμυρίων, θά ε{ναι δύναμη 'Ελευ
θερίας, προϋπόθεση έξισορρόπησης των ύπερδυνάμεων, έγγύ
ηση παγίωσης τής Είρήνης. 

Ό έρευνητικός καί έπιστημονικός σύνδεσμος γιά ερευνα 
'ΈUREKA" των άνεπτυγμένων χωρών τfjς ΕΟΚ- μέ είσφορά 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων γιά τεχνολογικές έφαρμογές, βελ
τίωση παραγωγής καί παραγωγικότητος, ύψηλής ποιότητος τε
χνολογία, εΙ ναι ένδεικτικός τοϋ δυναμικοϋ ιcαί τής «έπιμελείας» 
της Εuρωπαϊκής έπιστήμης κα{ τεχνικης. Ή ενότης έyγυaται 
τήν έπιτυχία. τίθεται ώς έπιταγή δπως ή χώρα τfjς Εύρώπης καί 
ό κάθε Εύρωπαίος πράξει «κοινην την ciσκησιν τών κοινών, διά 
την εuημερίαν τής πόλεως» - δπως τήν καθορίζει ό · Αριστο
τέλης: 

« .. Δεί δε τών κοινών κοινfιν ποιείσθαι καί τfιν ιiσκησιν iiμa 
δε ούδε χρη νομfζειν αύτον αύτοϋ τινά εlναι τών πολιτών, άλλά πάν
τας τής πόλεως, μόριον γάρ έκαστος τής πόλεως, ή δ • έπιμέλεια 
πtφυκεν έκάστου μορίου βλέπειν προς την τοϋ όλου έπιμέλειαν .. ». 

('Αριστοτέλους «Πολιτικά» VIII (I, 25-30). 

RUTGERS UNIVERSΠY 
ELB- 14-XII-1985 

Captain and Mrs. 

G. j. CARRAS 
Πρbς άπαvτας τούς ναυτιλλομένους 
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Οί ~Αρχαίοι ~'Ελληνες άνακάλυψαν 

τό ... πρώτο άτμόπλοιο!! 
'Από τa παιδικά μου χρόνια θυμάμαι μιa 

άστεία ίστοριούλα που ε{χε γράψει ενας 
άπό το\:ις γνωστο\:ις παληο\:ις συγγραφείς, 
ίσως ό Παuλος Νιρβάνας, liν θυμάμαι καλά. 

"Ενας "Ελληνας κι' ί:νας 'Ιταλός συζη
τοϋσαν καi φιλονικοuσαν ποιοi άπό το\:ις 

άρχαίους ήταν πιό προοδευμένοι καί πολι
τισμένοι. WΕλεγε δ uΕλληνας δτι ο{ άρχαί
οι πρόγονοί του χτίσανε άριστουργήματα 
- κτίρια, φτιάσανε τα ώραιότερα άγάλ
ματα που εχει δεί ποτε ή άνθρωπότης μέχρι 
σήμερα, άνακάλυψαν τό δημοκρατικό σύ
στημα κυβερνήσεως, τή φιλοσοφία κ.λ.π., 
κ.λ.π. wΕλεγε κι· ό 'Ιταλός δτι ο{ Ρωμαίοι 

φτιάσανε δρόμους καi ύδραγωγεtα που ά
κόμα χρησιμοποιοϋνται σήμερα, φτιάσανε 
νόμους καί συστήματα που κυβέρνησαν 
δλον τον τότε γνωστό κόσμο καί άκόμα καi 
σήμερα κυβερνοϋν πολλες χώρες, κ.λ.π. , 
κ .λ. π. 

πες ό ενας, πες ό άλλος, tξάντλησαν πιa 
δ,τι μποροϋσαν να σκεφθοϋν καi να θυμη
θοϋν, χωρiς νa φτάσουν σε κανένα συμ
πέρασμα ποιανοϋ ο{ πρόγονοι ήσαν πιό 
προοδευμένοι καi πολιτισμένοι. Για μια 
στιγμή λέει ό 'Ιταλός με θριαμβευτικό 
ϋφος: <<Ξέρεις δτι ο{ άρχαίοι Ρωμαίοι εlχαν 
άνακαλύψει τόν τηλέγραφο;» « Τηλέγρα
φο;•• λέει ό "Ελληνας. «·Αδύνατο. Π<ί'ς 
μπορείς νά τό άποδείξης»; «Νά», λέει ό 'Ι
ταλός, «Οί aρχαιολόγοι άνακάλυψαν στή 

ΤοΟ κ. Εuγενίοu Παναγοπούλοu 

....t" ο 
I .' .· ---·-·-.( 

"' Το dpχaio μοντέλο πολεμικοϋ πλοίου ποu 
δείχνει δτι οί dρχαίοι ~Ελληvες εlχαv dνα

καλύψει τιi πρώτα .. . dτμόπλοια! 

Ρώμη, γύρω στα έρείπια τοϋ Καπιτωλίου 
καi τοϋ Φόρουμ ενα σωρό σύρματα, πού 
δείχνουν δτι εlχαν έγκαταστημένα τηλε
γραφικά συστήματα»! 

Ό "Ελληνας τά χρειάστηκε, πώς ν' 

άντικρούση τέτοιο έπιχείρημα; WΕμεινε 

σκεπτικός γιa λίγο καί ξαφνικά aστραψιl . 
θριαμβευτικά τά μάτια του: «Αύτό δf:ν εΙ ναι 
τίποτα», λέει τοϋ Ίταλοϋ. «Οί άρχαίοι 
U Ελληνες εlχαν άνακαλύψει καi χρησιμο
ποιοϋσαν τόν άσύρματο»! Ό 'Ιταλός γέ
λασε σαρκαστικά. «Σαχλαμάρες λές», λέει 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 
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τοϋ ~Ελληνα, «μπορείς νό: τ' άποδείξης .. ; ,.r------------------------------.. 
"Βέβαια», λέει δ ~Ελληνας. «Πώς»; «Νά, ο{ 
άρχαιολόγοι εΙχαν σκάψει δλο τριγύρω 
σττ)ν 'Ακρόπολη καi σε χίλια-δυο άλλα 
μέρη καi πουθενa δεν βρήκανε σύρματα. 
Αuτό θa πή δτι ο{ άρχαίοι 'Έλληνες εΙχαν 
άσύρματο»! Κόκκαλο δ 'Ιταλός! 

~Ετσι κι· έγώ, πρό μερικών μηνών διά
βαζα ~να βιβλίο πού έτύπωσε τό · Αμερι
κανικό Ναυτικό, καi περιέχει μέσα περι
γραφές δλων των άρχαίων tλλ η νικών πλοί
ων ποu ~χουν βρεθεί μέχρι σήμερα καί φυ
λάγονται σέ μουσεία διαφόρων χωρών. Τό 
μάτι μου Ι:πεσε πάνω σ. αuτό πού δείχνει ή 
φωτογραφία. 'Αφοϋ &χει καμινάδα (οί ναυ
τικοi τη λένε «τσιμινιέρα»), προφανώς 
πρόκειται γιά ... άτμόπλοιο, ή μπορεί να 
εΙναι καί «μότορσιπ», με μηχανtς Ντijζελ! 

-Αρα ή 'Ελλιlς μπορεί νό: διεκδικήση τa 
πρωτεία καί σ. αύτές τίς σπουδαιότατες ε
φευρέσεις τής ναυτιλίας πού εΙχαν τόσο 
μεγάλη έπίδραση σττ')ν πρόοδο τοϋ κό
σμου. Μπράβο μας καi συγχαρητήριά μας! 
(Παρ' δλο δτι δσον άφορά ττ')ν άνακάλυψη 
τής δημοκρατίας τά ... θαλασσώσαμε λι
γάκι στην ίστορία μας). 

Σημείωσις: Γιιl δσους ένδιαφέρονται πε
ρισσότερο καί σοβαρότερα γιa την • Αρ
χαιολογία παρό: γιό: τ' άστεία, δίνω τίς 
παρακάτω πληροφορίες, δπως καταγρά
φονται στό βιβλίο: 

Πρόκειται γιιl δοχείο τύπου «Ρυτόν» πού 

χρησιμοποιείταi γιa πόσιν σaν κύπελλο. 
ΕΙ ναι καμωμένο άπό κοκκινωπό πηλό, έλα
φρι! γυαλισμένο άπ · &ξω. -εχει σχήμα πο

λεμικοϋ πλοίου καi βασίζεται σέ τρία πό-

Θ 
MOLF~TA5 4~ 

presents 
an exciting !rιternational 

Floor Show Nitely 
Featuring 

Greek and lnternational Singers 
and Exotic Belly Dancers 

Be Greek Tonight 
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Dance the nite away to fabulous 
music eνery nite but Tuesday. Saνor 
the tastes of authentic Greek cuisine 
in this cxciting supper club. 

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ. Μ. 

CLOSED TUESDA YS 

370 RT. 46- SOUTH HAC K 
SILVER FORK AWARD 
Reserνations'(201 ) 440-1 77 1 

Maior .'r;:redit 
Card~· A(τepιed 

Τώρα μπορείτε va γίνετε συνδρομητης 
σ'έ μιa άθηναϊκη έφημερίδα 

ή σ'έ εva περιοδtκό 
ΦΙΛΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤ ΑΙ, 
ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ νά μάθετε τa νέα τής Πατρίδας μας, Κοινωνικά, Πολιτικό 
η Καλλιτεχνικά, 
ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ νa ζήτε μέσα στόν παλμό τής 'Ελληνικής ζωής, 
ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ νa αlσθάνεσθε πάντα δεμένοι με την Γενέτειρα, 

ΑΝ ΝΑΙ; 

Τότε έγγραφijτε, συνδρομητ-ι)ς-συνδρομήτρια 
στον καθημερινο 

ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τύπο 
γιa εξι μήνες καi ζήσετε ηΊν Πατρίδα μας μέσα άπό τiς σελίδες τής Έφη

μερίδος il τοϋ Περιοδικοϋ σας. 

Προσφέρεται δ 'Αθηναϊκός ήμερήσιος καi περιοδικός τύπος κατ' οlκον 
εtς έξαιρετικa χαμηλην τιμ ην δι' έξάμηνον συνδρομήν: 

D ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $65.00 
0 ΘΗΣΑ ΥΡΟΣ ή ΡΟΜΑΝΠ:Ο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $55.00 
D NTOMINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $48.00 
D ΓΥΝΑΙΚΑ . ..... .. .. . ............. . . . ......... .. .. . . $42.00 
D ·Αθλητικές- Μπάλλα, Φωνή, Φώς Δευτέρας . . . . . . . . . . . . . $30.00 
0 ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (Δευτέρας) . .......... .. . $20.00 

'Επίσης d.ντιπροσωπεύουμG τά περιοδικά: 

ΡΟΜΛΝΓΣΟ, ΒΕΝΊΈΊΑ καί ΠΛΝθΕΟΝ 

Γνωρίσατέ μας τα Περιοδικό il 'Εφημερίδα τής προτιμήσεώς σας, άπο
στέλλοντας έπιταγην (Check) με ποσόν ώς άνωτέρω καί την πλήρη 

διεύθυνσίν σας. ----... --- - ___ , 8 ΟΝΟΜΑ -

I ΠΑΡΑΛΗmΟΥ Ον~μα- Name · · ··· · · ·········· · · ··· · · · · · · · ··· · ··· I 
Διευθυνση - Address . .............. . .... .. ... •. . . . 

1 ~ Πόλη -Sity ............ .. ........ .. .............. ι 
I .,. Πολ~τεία - State ... .. ... . ............ · · · · · · · · · · · · · I 
1 

Τηλεφωνο - Telephone .... .... .. .. . .............. . . 

I ι::;.:~ίmωσ•ν ·ονομα -N>rne • . . • • • . . • • . . • . • • • •..•.•••..••.• ·I 
I 

• 
Διεύθυνση- Address ......... . .. ...... . . .... . .... . 

Πόλη - City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
I ΟΝΟΜΑ Πολιτεία - State . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . .. .. . .. .. . I 
I ΔΩΡΗΤΟΥ Τηλ. - Tel. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I 
I - MAILTO- I 
I ΤΗΕ GREEK HOUSE, ΙΝC.Ί 
I 21-77 31st Street, Astoria, Ν.Υ. 11105 I 
I Τηλέφωνο: (718) 721-8444, 721-8452, 278-0560 I 

~----------------~ 
•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



δια. Εlναι διακοσμημένο με μαυριδερές καί 
καφετιές γραμμές. Τό ί:μβολό του εΙναι 
διακοσμημένο μέ είκόνα ~νός ματιοu άπό 
κάθε πλευρά, δπως ήταν ή συνήθεια στά 
πολεμικά πλοία. (Γιά νά βλέπη τό ί:μβολο 
καλά καί νά χτυπά η τά έχθρικά πλοία έκεί 
πού πρέπει ώστε να τα βουλιάξη έκτου ά
σφαλοuς!). Τό κατάστρωμα εΙναι κυρτό 
πρός τίς πλευρές, δπως γίνεται καί στά μον
τέρνα πλοία, αύτό πού λέμε έγγλέζικα 
«κάμπερ». Στην πρύμη κάθεται μισο-ξα

πλωμένος ενας άνθρωπος μέ γενειάδα καί 
φαίνεται πώς εΙναι ό πηδαλιουχος. (Στα 
παληα χρόνια δέν εΙχαν τιμόνια σάν τα 
νεώτερα πλοία καi έτιμόνευαν με μεγάλα 
κουπιά , δπως γινότανε καi σέ νεώτερα χρό
νια με τίς φαλαινοθηρικες βάρκες). Ή 
«τσιμινιέρα., στη μέση ε{ναι τό στόμιο γε
μίσεως του δοχείου. Τό νερό ij κρασί χυ
νόταν στό στόμα αύτου πού ί:πινε άπό μιά 
τρύπα στήν πρύμη του δοχείου. 

Τό μοντέλο αύτό , πού ί:χει διαστάσεις 30 
~κ. μijκος, 9.5 ~κ. πλάτος καi 15 ~κ. βάθος, 
κατασκευάστηκε πιθανώτατα στη Βοιωτία 
κατά τήν Γεωμετρικη ή ·Αρχαϊκή έποχή, 
δηλαδη μεταξύ του 600 καi 700 π.Χ. Βρί
σκεται στό Μουσείο Καλών Τεχνών τfjς 
Βοστώνης καί ί:χει άριθμό έκθέματος 
99.915. 

ΗΕνα ένδιαφέρον σημείο εΙναι δτι ή άνα
λογία του μήκους πρός τό πλάτος εΙναι 
3.2: I, ποu εΙ ναι σύμφωνο με τίς άναλογίες 
πλοίων ίστιοφόρων καi σήμερα άκόμα. 
«Ούδέν καινόν ύπό τόν 'Ήλιον! ... 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Δεκέμβριος I 985 

'Εγγραφητε Συνδρομηταi 
στην <•Νέα ·Υ όριcη•• 

RESTAURANT 
• Εξαιρετικι) έλληνικι) 

κουζίνα σε τιμές 
όσυναyώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

Καλες Γιορτες άπb το 

THEO&THEOS 
Γιa καλύτερη ποιότητα 

Τιμες άσυναγώνιστα χαμηλες 

ΜΠΟΤΕΣ- ΠΑΠΟΠΣ!Α- ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ- ΓΡΑΒΑΤΕΣ 

32-85 Steinway Street, Astoήa, Ν. Υ. 
Τηλ. (718) 932-7290 

36-33 Main Street, F1ushing, Ν.Υ. 
Τηλ. (718) 939-2392 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

AMERICAN 
ΒΑΝΑΝΑ CO., INC. 

Bronx Terminal Market 
Bronx, Ν.Υ. 10451 
Phone: 993-4600 

Store 143-33 
Hunts Point Market, Bldg. Α 
Bronx, Ν.Υ. 10474 
Phone: 589-2216 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

JOHNNY-K FUR FASHIONS, lnc. 
350 SEVENTH Α VENUE 
NEW YORK, Ν.Υ. 10001 

BEST WISHES- ΗΑΡΡΥ HOLIDA YS 

CYPRUS CHILDREN'S FUND INC. 
THOMAS C. KYRUS 

NAτJONAL CHAIRMAN 

Honorary Commίttee Members 
llis Emincnce ARCHBISHOP IAΚ.OVOS 
of North and South America 
GEORGE GABRIEL 
Supreme President of Α Η ΕΡΑ 

GEORGIA POST 
Executive Dίrecιor 
13 Ε. 40th Strcet, Ν.Υ. 10016 

212-696-4590 



ΑΤ ΤΗΕ CHRYSANTHEMUM BALL: Hundreds of Greek-Americans and friends at
tended the annual Chrysanthemum Ball sponsored by the Ladies Philoptochos Society at 
the P/aza Hotel. Above several committee members: From /eft, Mrs. George Kotsonis, Mrs. 
Theodore Yanos, Mrs. Peter Siche/, Ms. Patricia Tavoulareas, Mrs. Nicho/as Kourkoutas 
and Mrs. Emmanuel Caravanos. Standinf!: Mesdames Nicho/as Christy, Demetrios Contos, 

Theodore Prounis, Dimitrios Kotsi/imbas, Van Latsey, Michael Jaharis, Robert Stepha
nopoulos, Father Stephanopoulos, Mrs. Stavros Scourlis, chairman; Consul General of 
Greece George Assimacopoulos and Mrs. Assimacopou/os, honorary chairman; 11ιeodore 
Prounis, Cathedral president; Mrs. Constantine Logothetides, Mrs. Michael Sideris, Mrs. 
Athena Bubaris, Mrs. Christos Ikonomopou/os, Mrs. Nicholas Long &Mrs. Nicholas Liras. 



e Η e Ελληvικι) 

ΑΠΟΣΊΌΛΟΥ Αθ. ΓΛΑΒΙΝΑ, Κα
θηγητοiJ Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης, 'Ορθόδοξη Αύτοκέφαλη Έκκλη
σfα τής 'Αλβανίας. θεσσαλονίκη 1985. 
σχ. 8ον, σ. 182. 

Εύθύς ώς οί λαοί τής Νοτιοανατολικής 
Εύρώπης άπετίναξαν τόν Τουρκικόν ζυγόν 
καi ώργανώθησαν εiς άνεξάρτητα κράτη, 
έπεδίωξαν να άποκτήσουν καi την έκκλη
σιαστικην άνεξαρτησίαν των άπό τό Οί
κουμενικόν Πατριαρχείον, ύπό την πνεu
ματικην δικαιοδοσίαν του όποίου ύπήγον
το πρότερον. Ή Μήτηρ δi; Μεγάλη 'Εκ
κλησία, μετΟ. στοργής παρακολουθουσα 
τήν άνάπτυξιν ένός έκάστου αύτών καi κα
τανοοuσα τό.ς έκκλησιαστικό.ς άνάγκας καi 
τούς πόθους τοϋ λαου του, έκήρυττε την 
'Εκκλησίαν του αύτοκέφαλον, έφ · δσον 
διεπίστωνε την ϋπαρξιν τών aπαραιτήτων 
πρός τουτο κανονικών προϋποθέσεων. 

Έξαίρεσιν τής καθιερωμένης ύπό τής 
:παραδόσεως διαδικασίας ταύτης διό. την 
άπόκτησιν τοϋ αύτοκεφάλου aπετέλεσαν 
οί Βούλγαροι καi οί 'Αλβανοί, έπιχειρή
σαντες να έπιτύχουν την έκκλησιαστικην 
άνεξαρτησίαν των πραξικοπηματικώς. Καί 
περί μi;ν του μακροχρονίου σάλου, του δ
ποίου παραίτιος έγένετο ή 'Εκκλησία τής 
Βουλγαρίας μέχρι τής άναγνωρίσεως 

· αύτης ώς αύτοκεφάλου ύπό τοϋ Οίκουμε
: νικου Πατριαρχείου καί τfjς άποδόσεως είς 
· αύτη ν Πατριαρχικής άξίας, πολλό. έγρά
φησαν ύπό θεολόγων καί Ιστορικών, ώστε 
να δύναται τό θέμα τοϋτο να θεωρηθή έξαν
τληθέν. Δi:ν συμβαίνει δμως τό αύτό προ
κειμένου περί του αύτοκεφάλου της έν 'Αλ
βανία 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. 

'Η τιμ η τής έξονυχιστικης μελέτης του 
θέματος τούτου άνήκει άναμφισβητήτως 
εiς τόν Θεολόγον καθηγηηΊν 'Απόστολον 
Γλαβίναν. Τό μετό. χείρας ί:ργον του, «'Η 
'Ορθόδοξη Αύτοκέφαλη 'Εκκλησία τής 
'Αλβανίας», ε{ ναι ή τελευταία, μέχρι τοu
δε, μακρί'iς σειρί'iς έξαντλητικών έρευνών 
καί έμπεριστατωμένων δημοσιευμάτων του 
έπί τοϋ θέματος τούτου. 

'Η 'Αλβανία μόλις κατα τό πρώτον τέ
ταρτον του αiώνός μας άνεγνωρίσθη διε
θνώς ώς άνεξάρτητον κράτος, καi τουτο 
μόνον χάρις είς διπλωματικό.ς ραδιουργίας 
της 'Ιταλίας. Κατεχωρήθη δi: άτυχώς εtς 
αύτην ύπό τών λεγομένων Συμμάχων καί ή 
Έλληνικωτάτη Βόρειος ωΗπειρος. Έκ 
του δλου πληθυσμοϋ της 'Αλβανία, άνερ
χομένου είς J .200.000, τό εν εκτον, δσοι πε
ρίπου ο{ Βορειοηπειρώται ΝΕλληνες, ε{ναι 
ο{ μόνοι χριστιανοί όρθόδοξοι τής χώρας 
αύτfjς. Έν τούτοις, καί πρό τής είσόδου 
της ε{ς την χορείαν τών άνεξαρτήτων κρα
τών, πολύ δέπερισσότερον μετό. ταυτα , με
ρικοί 'Αλβανοί άρριβισταί, ήγουμένου του 
κενοδόξου άπατεώνος Φανόλι, ώς έπεκρά
τησε νό. άποκαληται ό διαβόητος Θεοφά-

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

'Εκκλησία της 'Αλβανίας 

Βιβλιοκρισία τοϋ 
κ. ΦΩΚΑ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 

νης Νόλι, έκμεταλλευόμενοι την παχυλην 
άμάθειαν του 'Αλβανικοu όχλου καί τόν 
τυφλόν φυλετικόν φανατισμόν αύτου, είσ
ήλθον είς τας τάξεις του όρθοδόξου κλή
ρου τής 'Αλβανία καi έξηνάγκασαν τούς 
έκεί ποιμαίνοντας τέσσαρας 'Έλληνας 'Ε
πισκόπους να έγκαταλείψουν τα ποίμνιά 

των καί τΟ. δρια τής . Αλβανικής έπικρα
τείας. 'Ακολούθως, έπέτυχον νό. χειροτο
νηθουν αύτοί οί ίδιοι ·Αρχιερείς, δλως 
άντικανονικώς καi άναξίως, ύπό δύο άσu
νειδήτων 'Επισκόπων, καi εσπευσαν να ά
ναλάβοuν, μετ ' άπεριγράπτου βαρβαρό
τητας, άδυσώπητον άγώνα πρός άνεξαρ
τησίαν τής Άλβανικfjς 'Εκκλησίας ύπό 
τούς ίδικούς των δρους. 

Τό Οίκουμενικόν Πατριαρχείον 

ΠΝΟΗ ΘΕΟΥ 
ΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 

Γραμμένη άπο τον πατέρα ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΟΥΛΟ 

μf: άπόδοση στΟ: Έλληνικό: άπο τον Π. Γαζουλέα. 

'Η ζωη καί τό ί:ργο τοϋ Πρωθιεράρχη, δπως τα άν

τικρύζει ενας {ερέας, που έπί είκοσιπέντε χρόνια 

ί:ζησε καί έργάστηκε δίπλα στόν ίεράρχη έκείνο, 

στόν όποίο ή 'Εκκλησία μας όφείλει τη σημε

ρινή της διακεκριμένη θέση στό Νέο Κόσμο. 

Στόν τόμο αuτό, πού φέρνει τόν τίτλο «Πνοη Θε

ου.,, ό άναγνώστης θα βρεί, όχι μονάχα μια γλα

φυρη περιγραφη τfjς ζωfjς καί του ί:ργου του 'Αρ

χιεπισκόπου 'Ιακώβου, άλλα καi μια έξαιρετικό. 

~νδιαφέ ρουσα έξιστόρηση τών γεγονότων καi πε

ριστατικών, που όδήγησαν την ωlμβρο στη σκλα

βια καi τΟ. τέκνα της στfιν προσφυγιά. Θα ζήσει 

τiς δραματικές ίστορικές έξελίξεις τών τελευταί

ων δεκαετιών καί θα κατανοήσει τό μέγεθος καi 
τό βάθος τών έπιτευγμάτων τοϋ 'Ιεράρχη, πού ξε

κίνησε άπ' τό μικρό χωριουδάκι τών 'Αγίων Θε

οδώρων τής ωlμβρου, για να φθάσει στην κορυφτ) 
της παγκόσμιας δραστηριότητας. 

WΟλα τα εσοδα άπό τήν πώληση του βιβλίου διατίθενται για την «Βιβλιοθήκη του 

'Αρχιεπισκόπου 'Ιακώβου, 'Εκκλησιαστικών καί 'Ιστορικών Πηγών», στό 'Ελ
ληνικό Κολλέγιο. 

νΕκδοση πολυτελής, δεμένη εύανάγνωστη. 

Τιμή: $12.95, έπi πλέον $1.50 ταχυδρομικά. 
Στείλετε ττ)ν έπιταγή σας στό: 

Archbishop Iakovos Library Fund 
Holy Cross Press 

5Ο Goddard Avenue 
Brookline ΜΑ 02146 

------------------------------
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έπέδειξε καi. κατά την περίστασιν αύηΊν 
την ίστορικt)ν υπομονήν του είς τάς προ
κλήσεις καi. τάς αόθαιρεσίας των τυχοδιω
κτών 'Αλβανιστών, άλλά καi τήν έμμονήν 
του εtς ηΊν κανονικiιν τάξιν. Αί μακροχρό
νια ι διαπραγματεύσεις πρός διευθέτησιν 
τοϋ προβλήματος, τάς όποίας προεκάλεσε 
ή 'Αλβανική άδιαλλαξία, άρξάμεναι τόν 
Σεπτέμβριον τοϋ 1935, f:ληξαν τήν 12ην 
'Απριλίου τοϋ ετους 1937. Έπi τέλους, 
έπεκράτησεν ή σύνεσις τών άντιπροσώ
πων τοϋ Οiκουμενικοϋ Πατριαρχείου, έξω
μαλύνθη τό εδαφος, έξευρέθησαν δροι κα
νονικής διευθετήσεως τοϋ άκανθώδους 
τούτου ζητήματος καί έξεδόθη Πατριαρ-

. χικός Τόμος άνακηρύξεως τής 'Εκκλησίας 
τής 'Αλβανία αότοκεφάλου. 

Εtς τά δύο πρώτα κεφάλαια τοu περι
σπουδάστου τούτου έργου ό σ. άναλύει τά 
άνωτέρω δραματικά γεγονότα, κατά την 
ίστορικην αύτών διαδοχήν, ένώ εtς τό 

τρίτον κεφάλαιον έκθέτει τά έσωτερικa 
προβλήματα τής κaνονικής συγκροτή
σεως τής 'Ιεραρχίας καi τής κανονικής 
όργανώσεως τfΊς άρτισυστάτου αύτοκε
φάλου ταύτης 'Εκκλησίας. 

Είς τό έπόμενον, τέταρτον κεφάλαιον 
άποκαλύπτονται αί πλεκτάναι, είς τάς δ
ποίας ένεπλάκη τό χριστεπώνυμον πλή
ρωμα άπό τάς πολιτικάς άρχάς τής χώρας. 
Διότι, άκόμη πρό τοϋ τερματισμοϋ των 
ένεργειών διά τό αύτοκέφαλον, διά τοϋ 
όποίου μόνον προελήφθη εκρηξις σο
βοϋντος έκκλησιαστικοϋ σχίσματος, τό 
έπικρατήσαν έν 'Αλβανία ίδιότυπον κομ
μουνιστικόν καθεστrος κατήργησε την 
θρησκευτικην έλευθερίαν καi μετ' αύτή ς 
τά στοιχειώδη άνθρώπινα δίκαια τοϋ λαοϋ 
της. 'Απάνθρωπα μέτρα τής κυβερνήσεως 
τών Τιράνων, ληφθέντα κατιl των έμμενόν
των εΙς την πίστιν των χριστιανών, ύπεν
θυμίζουν τούς διωγμούς τών πρώτων χρι
στιανικών αίώνων. Οί ταλαίπωροι χρι
στιανοί τής ·Αλβανία δι ήλθον καi έξακο
λουθοϋν ζώντες χειμώνα έξοντωτικών κα
ταπιέσεων καi άνηκούστων μαρτυρίων. 

ΕΙς τό πέμπτον κεφάλαιον γίνεται λόγος 
περi τοϋ έκδηλωθέντος, άναιμικοϋ δυστυ
χώς, άντιπερισπασμοu πρός τά καταλυτικά 
μέτρα ταuτα, τόν όποίον προεκάλεσε, σχε
δόν όλοσχερώς μόνος , ό έξόριστος 'Επί
σκοπος 'Αργυροκάστρου, άείμνηστος 
Παντελεήμων Κοτόκος, κινήσας πάντα 
λίθον υπέρ τών δικαίων τής . Αλβανικής 
'Εκκλησίας καi. τοϋ ·Αλβανικού λαοu. 
Πρός τdς ένεργείας τοϋ ήρωος τούτου Ίε
ράρχου συνετονίσθησαν διαμαρτυρίαι τής 
'Ιεραρχίας τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος 
καί διαβήματα τής ·Ελληνικής Κυβερνή
σεως. Ούδεμιaς άλλης 'Εκκλησίας ή Κυ
βερνήσεως φωνiι έγνώσθη άποδοκιμάζου
σα τά διαπραττόμενα έν 'Αλβανία έγκλή
ματα. Μέ υποδειγματικt)ν δ/:: λεπτότητα ό 
σ . μνημονεύει μέν, άλλ ' άντιπαρέρχεται 
άνευ σχολίων τt)ν άνεκτικiιν στάσιν τών 
Σλαβικών 'Εκκλησιών πρός τά έν 'Αλβα
νία διαδραματιζόμενα, Ιδιαιτέρως δ/:: τής 
Ρωσικής, ή όποία δέν ήρκέσθη εtς τήν 

·ο ίατρός 

"Αρης Παπαδόπουλος 
Εύχεται στi}ν έκλεκτi} πελατεία του 

καi σ ' δλη τi}ν 'Ομογένεια 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 1986 
30-05 31st Aνenue, Astoria 11106 

Tel.: (718) 721-0630 

ΤΗΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ 
FELLOWSHIP 

Wίshes ίts members, its friends 
and all the Greek-Americans 

Α Happy New Year 
President: 

CAPTAIN NICHOLAS Ε. KULUKOUNDIS 

Οί Άδελφοί Μπέτζιου 
Εύχονται στην ·Ομογένεια 

ΚΑΛΉ ΧΡΟΝΙΑ 

Continental Food Products 
31-45 Downing Street, Flushing, New York 11354 

Tel. (718) 358-7894 

f!O κ. Στέλιος Ματθαίου 
Πρόεδρος τοu Ίδρύματος 

The Greek Children's Fund 
Εύχεται tκ μέρους τοϋ Δ ιοικητικοϋ Συμβουλίου 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 1986 
0{ έπιθυμοuντες νd ένισχύσουν τό ~Ιδρυμα γιά τά καρκινοπαθή παιδιά άπό 
τt)ν ' Ελλάδα, παρακαλοuνται νά στείλουν την έπιταγή τους έπ' όνόματι: 
The Greek Children's Fund. Καί νά τό ταχυδρομήσουν στt)ν διεύθυνση: 
Memorial S1oan Kettering Cancer Center, 1275YorkAve.,N. York,N.Y. 10021 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



άρχικώς έπιδειχθείσαν παρ . αύτή ς ενοχον 
σιγήν, άλλ' έπεδοκίμασεν έκ τών ύστέρων, 
ώς μαρτυρούν διασωθέντα κείμενα, τα άνο
σιουργήματα τών 'Αλβανών ήγετών. 'Ο σ. 
άπέφυγε να έπικρίνη ηΊν έπίμεμπτον αύηΊν 
στάσι ν, προφανώς κηδόμενος τοϋ γοήτρου 
τής καθ' δλου 'Ορθοδόξου Έκκλ ησίας. 

Έν παραρτήματι έκτίθενται τa τής κινή
σεως πρός μετακομιδήν τών τιμίων λειψά
νων τοϋ ·Αγίου Κοσμa τοϋ Αίτωλοϋ άπό 
την 'Αλβανίαν, ενθα ύπέστη μαρτυρικόν 
θάνατον, είς ηΊν γενέτειράν του, τό Μέγα 
Δένδρον τής Αiτωλικής γής. ·Ακολουθεί 
άναγραφή του έπικηδείου λόγου του 'Ε
πισκόπου · Αργυροκάστρου Παντελεήμο
νος είς τόν Έπίσκοπον Κοριτσaς Εύλό
γιον Κουρίλαν Λαυριώτην, πολλοί> λόγου 
άξιον μνημείον τών 'Αλβανικών βιαιοπρα
γιών καi τής ·Αλβανικής θηριωδίας. 

τέλος, ή συγγραψη κατακλείεται διa τών 
παραπομπών είς τaς πηγάς της, καταχωρί
σεως της βιβλιογραφίας έπί τοϋ θέματός 
της καί σειρaς δεκαπέντε είκόνων αναφε
ρομένων είς τα έν αύτή. 

Τό εργον τουτο φέρει εις την δημοσιό
τητα ώλοκληρωμένον καi συγχρόνως εύ

σύνοπτον καi . εύανάγνωστον περιπετειώ
δες κεφάλαιον τής προσφάτου έκκλησια
στικης ίστορίας, ένημερωμένον πλήρως 
βιβλιογραφικώς καί κατωχυρωμένον έπαρ
κώς δι' έπισήμων aρχειακών έγγράφων. 
Χωρίς να έξαντλήται είς έκτενείς βιογρα
φίας, χρονολογίας καi άκριτομυθίας, ώς 
πολλάκις συμβαίνει, έμβαθύνει εις την 
ερευναν τών αιτίων καί τών συνεπειών τών. 
ποικίλων φάσεων, δια των δποίων διήλθε 
τό ύπό διαπραγμάτευσιν θέμα του. Μέ εκ
δηλον αϊσθημα εύθύνης καί άνευ ϊχνους 
προκαταλήψεως, παρελαύνουν διa τών 
γραμμών τοϋ μετa χείρας συγγράμματος οί 
ijρωες, άλλα καi οί προδόται, τοϋ έθνικο
έκκλησιαστικοϋ τούτου δράματος καi 
άναμένεται άπό τόν tiναγνώστην, tiφ ' ένός 
μέν να χαρακτη ρ ίση τούτους δ ϊδιος, tiφ' 
έτέρου δέ να άντιληφθή καi να έκτιμήση 
άνεπηρέαστος τήν σύνεσιν, ηΊν έπιμέ
λειαν καi την δεξιότητα τοu Οίκουμενικοϋ 
Κέντρου τής Όρθοδοξί~ι:; είς η'ιν χρήσιν 
τής tiρχής τής οικονομίας καi τόν χειρι
σμόν έν γένει ένός σοβαροί> καi πολυπλό-

Λευκώματα 
·Οργανώσεων 

καΙ Κοινοτήτων. 

Η ΝΕΑ YORKH 
130 W. 42nd Street, Suite 704 
New York, Ν .Υ. 10036 
Te1. (212) 921-0086 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

κου έκκλησιαστικοϋ ζητήματος. Τοϋτο, 
σuν άλλοις, δίδει ε!ς την προκειμένην συγ
γραφήν σφραγίδα σημαντικής συμβολής 
είς τήν κατανόησιν καi άντικειμενικην ά
ξιολόγησιν προσφάτων {στορικών γεγο
νότων. 'Ένεκα τούτου, μετάφρασις αύτής 
είς γλώσσας τής Δυτικής Εύρώπης θα προ
σέφερεν άσφαλώς άνεκτίμητον ύπηρεσίαν 
είς τήν διαφώτισι ν τών έλευθέρων λαών έπi 
τών διαδραματιζομένων έν 'Αλβανία. 

κλοφορεί καθ· δν χρόνον τό. περιγραφό
μενα γεγονότα ε{ ναι νωπό. καi τρέχοντα, αί 
δέ σχέσεις ' Ελλάδος - 'Αλβανίας παρα
μένουν είσέτι τεταμένα ι καi ή ύπό τό πέλμα 
τών 'Αλβανών στενάζουσα Βόρειος VΗ

πειρος έξακολουθεί νό. πληγώνη τήν έθνι
κfιν φιλοτιμίαν των 'Ελλήνων, άναμέ
νεται εύλόγως, δτι θa προκαλέση άμέρι
στον την προσοχην καi τό ένδιαφέρον τοϋ 
Έλληνικοϋ κοινοϋ. 

'Επειδή δέ τό εργον του κ. Γλαβίνα κυ- ΦΩΚΑΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 

Κρουαζιέρες, διαβατήρια καi είσιτήρια για δλο τόν κόσμο 

WORLDWIDE TRA VEL SERVICE 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ Τ/ΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

'Επισκεφθείτε μας ΣΗΜΕΡ Α 

ή τηλεφωνείστε 

46-02 Broadway, Astorίa, Ν.Υ. 11103 

~ 
~ 
A.R.C. 

Τηλ.: (718) 728-7976 • (718) 728-7700 • (800) 231-2440 

~.ιιίΔ tB.ιdhA, [ψμ 

& e~" eJJ., g.n.c. 
lnstitutional Grocers and Food Purveyors 

RΠAURANTS 8 MOHLS e HOHLS e HOSPiτALS 
SHIPS • AIRLINES • SCHOOLS • FACTORIES 

D1RECTORS: VOUYIOUKLIS BROS. 

5423 1st AVENUE, BROOKL ΥΝ, Ν.Υ. 11220 - HL. (718) 833-2326 

' Εξυπηρετούμε κάθε έίδους έστιατόρια γιό δλες τίς άνάγκες τους, 
μέ τό πιό άνσγνωρισμένσ προϊόντα. Μερικές άπό τΙς έταιρεϊες 

πού άντιπροσωπεύομε: 

KRAH- RONZONI- KELLOGGS- NABISCO- Η ΕΙ ΝΖ 
LANDΌ LAKES - LIPTON - SUNKIST - DUBUQUE 

DURKEE- MMF - SUNSHINE BISCUITS 
Kai τό Ιδικό μας tξαιρετικό προϊόντα 

SPART Α BRAND 
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Σε όλους τους συλλόγους και σε όλους 
τους ομογενείς 
Ευχόμαστε 

K&&Bll JCfiitOPil'BZ 
ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΝ MAPTYPIKH ΜΑΣ ΚΥΠΡΟ 

Παy\τu:nρ~f®:ς 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Από το Δ. Σ. και τα μέλη των ομίλων μας 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ- ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



'Εξαιρετική έπιτυχία σημείωσε ή έτήσια χοροεσπερίδα τοϋ Συνδέσμου 
Λακωνικών Σωματείων ΗΠΑ καί Καναδά, τιi έσοδα τijς όποίας διε
θησαν ύπέρ τοϋ ύπό άνέγερσιν 'Ασύλου 'Ανιάτων Σπάρτης. Στήν 
dριστερή φωτογραφία. όρθιοι, άπό άριστερά, ό κ. Λεωνίδας Λαμ
πριανiiκος, πρόεδρος τοϋ Συλλόγου Άρνιωτών, δ κ. Λούης Πανα
γιωτiiκος, ταμίας τοϋ Συνδέσμου, δ κ. Τιμολέων Κακοϋρος, γενικός 
γραμματεύς, ό κ. Παν. Μιχαλέας Β · άντιπρόεδρος κα! ό κ. Βασ. Στα
θaκος, πρόεδρος τοϋ Συνδέσμου Σπάρτης καi πρόεδρος τής έκδη
λώσεως, στήν όποία μεταξv τών άλλων παρευρέθη δ Πρόξενος κ. Γ 
Βέης. Καθήμενοι, άπό άριστερά, δ κ. Γ Παπαδό.κος, πρώην πρόε-

δρος τοϋ Συνδέσμου, δ πανοσ. κ. Ζώης, ό πρόεδρος τοϋ Συνδέσμου 
κ. 'Ιωάννης Λαμπριανάκος, ό Α 'άντιπρόεδρος κ. Κ. Μπακόκος καi 
ό πρώην πρόεδρος κ. 'Ελευθέριος Βουγιουκλijς. Στήν δεξιιi φωτο
γραφία, ή κ. Ι. Μπουζεροϋ, ένώ δέχεται γιιi τόν άσθενοϋντα πατέρα 
της κ. Κωνσταντίνο Νικολij. άναμνηστική πλάκα γιιi τίς πολυετείς 
ύπηρεσίες του. ·Ο κ. Νικολής διετέλεσε έπί Ι 3 χρόνια γενικδς γραμ
ματεvς τοϋ Συνδέσμου καί εlναι πρώην πρόεδρος τοϋ Συλλόγου 
Βαμβακοϋς. Στήν φωτογραφία διακρίνονται, tπίσης, οί κ.κ. Παπα-

δόκος, Λαμπριανόκος καi Σταθόκος. 
(Athens Intemational News- D. Kesoglides) 

Λευκώματα 
·Οργανώσεων 

καi Κοινοτήτων. 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
Tel. (212) 921-0086 

Caje 
Galίnί 
RESTAURANT 

Greek Cuisine 
The Only Sίdewalk 

Cafe ίn Queens 

Our specialties: 
GYROS & SOUVLAKI 

32~7 30th Α VENUE 
ASTORIA, Ν.Υ. ι ι ιΟ6 

ΙΑΝΟΥΑΡIΟΣ, 1986 

Έγκαίνια στον ., Α γιο Δημήτριο Τζαμέϊκα 

ΜΕ μεγάλη έπισημότητα, χοροστατοϋντος τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Άμερικijς κ. 'Ιακώβου, έτε
λέσθησαν τόν περασμένο μήνα τιi έγκαfνια τοϋ Ι. Ναοϋ 'Αγίου Δημητρίου τζαμέϊκας. Στήν φω
τογραφfα ό Σεβασμιώτατος, ό Έπlσκοπος Δαφνουσίας κ. Φίλιππος, ό Πρόεδρος τijς Κοινό
τητος κ. Γ. Καπετανiiκος, ό κ. /. Λινάκης κα! ή σύζυγός του δικαστής κ. Γιόρκα Λινάκη κal δ 
iερατ. προϊστάμενος τής μεγάλης καl Ιστορικής Κοινότητος α/δ. Έμμ. Πρατσινάκης κατιi τήν 
dJpα τής ώραίας τελετής. Τό ζεϋγος Λινάκη προσέφερε 25,000 δολλ. καi έλαβε τό χρυσό κλειδl 
τοϋ ΆγΙου Δημητρίου ένώ 204 άλλες οΙκογένειες προσέφεραν άπό 1,000 δολλ. έκάστη γιιi τήν 
άποπεράτωση τοϋ ναοϋ. Μετιi τιi έγκαίνια. παρετέθη γεϋμα σέ ξενοδοχείο, στό όποίο παρεκά
θησαν ή πρώην ύποψηφία 'Αντιπρόεδρος τών ΗΠΑ κ. Φερράρο, οί Γενικοi Πρόξενοι 'Ελλάδος 

καl Κύπρου καί πολλιi μέλη τijς Κοινότητος. 
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ΧΡΙΣΙΌΥΓΕΝΝΑ 

Τό Παιδί τής Έλπfδας γεννιέται 

σ ' lνα σταϋλο, μιά κρ6a. αι)γή, 
ξαναφέρνει εΙρήνη στόv κόσμο, 

πού γιά χρόνια στερήθηκ ' ή γή. 

Τό εlπαν προφήτες! Τό ψέλνουν άγγέλοι! 

Σ' lναν ϋμνο, Σ τρατιiiς συναυλία. (Λουκ. 2: 13) 
«Δόξα μεγάλη ι'iς ε! ν ' στό θεό 
καί στή γη εΙρήνη. στοιίς άνθρώπους εύδοκία». 

(Λουκ. 2:14) 

Τούς ποιμένες, ξυπνά ή συναυλία, 

τούς μάγους, 'να άστέρι όδηγεί, 

Σμύρνα. Λιβάνι, Χρυσό Τοϋ προσφέρουν 
καί σκυφτοί, Τ · άποδίδουv τιμή. 

(Ματθ. 2:9-12) 

Πόση άγάπη, γιά όλους μας τρέφει 

ναρθεί, νά μιiς μάσει έΎαν-lvαν, 

θεός ό ίδιος, νά πάρει σάρκα. 

C a/ijornίans Η onor Α rchbίshop 

ν· dρχίσει άπ · τή φάτνη, νά μή χάσει κανέναν! 

Κάθε γόνα άς κάμψει μπροστά Του, 

κάθε γλώσσα ι'iς πεί εύχαριστώ, 
κι άς d.νοίξει τής καρδιiiς μας ή πόρτα 

νά δεχτοuμε μ • d.γάπη, «Τό Σωτήρα Χριστό». 

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑ ΤΘΑΙΟΣ 

('Από τήν συλλογή «Κηρύγματα 
σέ ποίηση», New Jersey, 1985) 

AX/OS, Foundation for Worthiness, α Los Angeles based group of Greek-American 
business and professiona/ men, staged its second annua/ :wan of the Year" dίnner, Novem
ber 15, 1985, at the Los Angeles Music Center. honorίng Ηίs Eminence Archbishop lakoνos. 
Α capacity crowd was on hand to hear representatives of goνernment, the community, the 
arts, and various religious faiths pay trίbute to the Archbishop for his .fιftieth anniversary 
of his ministry and quarter century of enthronement as Primate of the Greek Orthodox 
Church in North and South America. Shown welcoming Archbishop Jakovos (L to R) are 
Dinner Co-Chairmen Nick D. Christy and Wil/iam Η. 0 /dknow and wives. (Christy and 
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0/dknow are also Archons of the Greek Orthodox Church, its highesι layman office.) 

Καλη Χροvιa κai καλες δουλειες 

σ • όλους τοvς ναυτιλλομένους 
For Deck, Engine and Provisions 

GULF MARINE And 
INDUSTRIALSUPPLY, Inc. 

401 St. Joseph Street, New Orleans, La. 70130 
Tel. (504) 525-6252 

SΠVE KOUTSOURADIS, Manager 

Χρόνια Πολλό στον tφοπλιστικό κόσμο 

καi σ' δλους τούς ναυτιλλομένους 

Hellenic Ship 
Supply, lnc. 

BONDED WAREHOUSE 
Custom House License Νο. 37 

CAPTAIN ALEX KORAKIS, Manager 
210 North 13th Street, Tampa, Fl. 33602 

Tel. : (813) 229-1507 

·Ο "Αρχων το Ο 

ΟίκουμενικοΟ Πατριαρχείου 

κ. Μίμης Τσίvτολας 
μετό τίjς Οίκοyεvείας του 
εύχονται στοuς 'Αρκάδες~ 

στοuς φίλους τους καi στοuς 
"Αρχοντες τοϋ Πατριαρχείου 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ 

Στούς άγαπητούς Άνδριώτες, όλους τοvς 
Κυκλαδίτες καi όλους τοvς 'Ομογενείς 

εύχομαι ΕΥ'ΓΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Δημήτριος Π. Μαμάης 

τ. Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου · Ανδρίων «Η Ay. Φίλιππος» 
τ. ·Αντιπρόεδρος Πανκυκλαδικής ·Ομοσπονδίας 

·ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



~ Ελληνοαμερικανικtς έπιχειρήσεις 

~Η έταιρία Louis Butter, Eggs & Cheese Co. 
0{ εταιρίες που άσχολοϋνται με τόν έφο

διασμό εστιατορίων, diners, coffee shops 
κ.λ.π. , στηρίζονται για τίς πωλήσεις τους 
δχι μόνο στiς καλές τιμΕς καi στην ποιότη
τα τών τροφίμων καί τών άλλων ύλικών που 
προσφέρουν, έξαρτώνται σέ μεγάλο βαθμό 
και άπό την iκαναότητα των πωλητών που 
μέ έπισκέψεις τους παίρνουν παραγγελίες 
καi άποκ:τοϋν νέους πελάτες. 'Από τόν 
κανόνα αuτόν, έντυπωσιακή έξαίρεση άπο
τελεί ή γνωσηΊ στήν βιομηχανία τροφίμων 
Louis Butter, Eggs & Cheese Co., τfίς δποί
ας πρόεδρος ε{ ναι δ κ. 'Ασημάκης Βου
γιουκλfjς κ:αί διευθυντής, ό άδελφός του κ:. 
Ντίνος Βουγιουκλης. Εlναι καi. ο{ δυό 
παιδια τοϋ γνωστοϋ δμογενειακοϋ παρά
γοντος 'Ελευθερίου Βουγιουκ:λfj, γραμ
ματέως της Παλλακωνικής Όμοσπονδίας. 
Ή εταιρία εlναι 'ίσως ή μόνη τοϋ ε'ίδους 
που δέν διαθέτει salesmen. Δέχεται μόνο 
τηλεφωνήματα καi έκτελεί παραγγελίες 
αύθημερόν. 

Ό τίτλος ε{ναι ένδεικ:τικός τών προϊόν
των πού ή έταιρία προμηθεύει τα παντός εί
δους καταστήματα τροφίμων, ξενοδοχεία, 
σχολεία καi νοσοκομεία, άλλιi δ σχετικός 
κατάλογος ε{ναι πολύ μεγαλύτερος. Περι
λαμβάνει έκατοντάδες είδη προϊόντα. 
Άπό τό 1976, ή έταιρία εγινε "fullline", 
διαθέτει ό,τιδήποτε χρειάζεται ενα έστια
τόριο. 'Η άνάπτυξή της τα τελευταία χρό
νια εγινε με καταπληκτικό ρυθμό καί αύτό 
δέν εlναι άσχετο μέ τόν πολλαπλασιασμό 
των έλληνικής Ιδιοκτησίας έστιατορίων. 

Ό κ. Βουγιουκλfίς πιστεύει ότι ή έπιτυχία 
της εταιρίας του δέν όφείλεται τόσο στi.ς 
τιμές των προϊόντων πού πουλίi, άλλα στην 
συνεπfj καί άμεση έξυπηρέτηση τών πελα
τών. Προσωπικ:α έπιβλέπει όλες τi.ς φάσεις 
της έπιχειρήσεως, άπό τα ξημερώματα, 
όταν άρχίζουν να χτυποϋν τα τηλέφωνα για 
τίς παραγγελίες τής i}μέρας. τα φορτηγα 
τfίς εταιρίας καλύπτουν δχι μόνο δλόκλη
ρο τό Μανχάτταν καi τό Μπρόνξ, άλλα κ:αί 
τό Κουήνς κ:αi άλλες περιοχές. 

Τήν έταιρία άρχισε δ κ:. • Ασημάκης 
Βουγιουκλfίς τό 1969, μέσα σε ενα γκαραζ 
που χρησιμοποιοϋσε γιιi άποθήκη . την 
σταδιοδρομία του ε{ χε άρχίσει λίγα χρόνια 
πρίν, σαν μαθητής Γυμνασίου, όταν έργα
ζόταν μερικές ώρες τήν έβδομάδα για τόν 
Λούη Λαμπρίiκο, fναν άπό τους πρωτοπό
ρους όμογενεiς στό ε{δος αuτό των έπιχει
ρήσεων. 'Όταν άρρώστησε ό Λαμπρίiκος 
την εταιρία άγόρασε ό κ. Βουγιουκλης καi. 
ξεκίνησε μιιi προσπάθεια πού ε{χε σαν 
άποτέλεσ).ια να γίνη, σε ήλικία 42 έτrον, ό 
μεγαλύτερος διανομέας τροφίμων στήν 
Νέα 'Υόρκη. 

Άπό τό 1972 εlναι κοντά του σαν διευ-

ΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΑΣΗΜΑΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ 

Ό πρόεδρος τής έταφίας Louis Butter, Eggs & Cheese Co., Inc., στο γραφείο του, στό Μπpοϋ
κλυv. Ό πfνακας εlvaι άvτίγpαφο lpγου Γάλλου ζωγράφου, έμπvευσμivος άπο τfιv μάχη τών 

Θερμοπυλών. Ή μάρκα τώv προϊόντων τής έταιplας εlναι SPARTAN ... 

Τά δυΟ άδέφια στην άποθήκη τής έταφίας. 
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θυνη)ς ό άδελφός του Ντίνος, ό όποίος 
ήταν πρiν διευθυντής μιίiς /:ταιρίας άλλαν
τικών στό Νιοϋ Τζέρσεϋ. 

Έδώ καί δυό σχεδόν χρόνια, ή εταιρία, 
πού στεγαζόταν γιά πολλά χρόνια σε πέντε 
κτίρια, στήν 7η λεωφόρο καi 84η όδό, στό 
Μπροϋκλυν, μεταφέρθηκε στiς σημερινές 
έγκαταστάσεις της (5423 First Α νe., Brook
lyn). Πρόκειται γιά tνα χώρο 26.000 τετρ. 
ποδιών, με ειδικές άποβάθρες για τό φόρ
τωμα καί ξεφόρτωμα δχι μόνο φορτηγών 
αύτοκινήτων, άλλα καi σιδηροδρόμου. 
Στην τεράστια άποθήκη ε{ναι εγκατεστη
μένο ενα ψυγείο χωρητικότητος 30 con
tainers καί κατάψυξη της ίδια χωρητικό
τητος. 

Ή εταιρία Louis Butter, Eggs & Cheese 
Co. ε{ναι άντιπρόσωπος για χονδρικη 
πώληση, 15 μεγάλων βιομηχανιών τροφί
μων, δπως ή /:ταιρία ζυμαρικών Buitoni, 
Dorman, Land-o-Lakes, Mid-America, 
Beatrice Foods, Borden, Breakstone κ.ιϊ. 
Παράλληλα, ή /:ταιρία διαθέτει προϊόν

τα lδικης της μάρκας, Louis Butter καί 
Spartan, τα όποία ε{ναι νωστα για την έξαι
ρετική τους ποιότητα. 

' Ο κ. 'Ασημάκης Βουγιουκλης ε{ναι πρό
εδρος τοϋ Συλλόγου Λακεδαιμονίων τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια. 

~σ Καλός Ψαρiiς 

(τραγουδάκι) 

Εlσαι παιδί καί πίσω άπό τά μάτια σου 

διακρίνω κάτι πού τό λέμε dλήθεια, 

κι όταν μ· dγάπη σοϋ μιλώ γιά τό Χριστό, 

θέλω dπό μόνο σου νά ρθείς μέσα στά δίχτυα. 

Πiχω ριγμένα στά ρηχά νερά 

καί περιμένω προσευχόμενος γιά νό.ρθεις, 

vά βρείς τό μεγαλείο στό Χριστό, 

πού κέρδισε γιά σένανε στοϋ Γολγοθii τή μάχη. 

θέλει νά dκούσει dποά τά χείλη σου, 

"Νά όμολογήσεις, ότι εlναι ό Κύριός σου, 

ότι γιά σένα τό dπολωλός σταυρώθηκε 

κα( νά πιστέψεις ότι εlναι θεός σου». 

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤθΑ/ΟΣ 

( Άπό τήν Συλλογή «Κηρύγματα 
σέ ποίηση». Νιοϋ Τζέρσεϋ, 1985) 

e Η Χοροεσπερίδα 
του «Κοραή» 

· Η έτήσια χοροεσπερίδα τοiΥ άρχαιοτέ
ρου Χιακοϋ Συλλόγου στiς ΗΠΑ, τοϋ Παγ
χιακοίι «Κοραης, , θα πραγματοποιηθη έ
φέτος τό Σάββατο, 19 'Απριλίου, στό ξε
νοδοχείο Viscount Intemational, πού βρί
σκεται στήν είσοδο τοίι ·Αεροδρομίου 
Κέννεντυ. 

'Εγγραφή τε Συνδρομηταi 
στην <<Νέα Ύόρκη~· 
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Μιa άποψη τοίi tξωτερικοίi τών νέων γραφείων καί dποθήκης τής έταφίας. 

Μιa ό.ποψη τοίi tσω:_ερικοϋ τής μεγάλης dποθήκης. 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR ΤΟ ALL OUR FRIENDS 

Petrocon Μ arίne 
Chemίcal Corp. 

243 44th Street, Brooklyn, Ν.Υ. 11232 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ΈC,αιρετική ήταν ή έπιτυχία τής πρόσφατης χοροεσπερfδας τοίι ίστο
ρικοϋ Συλλόγου Καστοριέων « 'Ομόνοια>> ό όποίος έώρτασε έφέτος 
τά 75 χρόνια τής πλούσιας σέ έργα ζωής του. Στήν άριστερή φωτο
γραφία διακρίνονται στο πίσω τραπέζι τών έπισήμων, άπο άριστερά, 
ή κ. Κ. Ροσούλη, ή κ. Π Άϊβάζη, ή κ. Χ ρ. Δόϊκου, ή κ. Μουστάκα, 
ό κ. Ν. Μουστάκας, πρώην πρόεδρος, δ κ. Χάρης Μπαρμπατσούλης. 
πρώην πρόεδρος, ό κ. Γ. Καϊτέρης, πρώην πρόεδρος, ή κ. Παπουγένη. 
δ κ. Φρίξος Παπουγένης. πρώην πρόεδρος, ή κ. Μπαρμπατσούλη 
καi ή κ. Καϊτέρη. Στήν πρώτη σειρά, άπο άριστερά, ή κ. Μάλλιος, ό 

ΗΑΡΡΥ 

NEW YEAR 

λzus . .:t.x 
κ. Ι. Μάλλιος, πρώην πρόεδρος, δ πανοσιολ. κ. Ζώης, ό 'Επίσκοπος 
Μελόης κ. Φιλόθεος, στο βήμα, άπευθύνων χαιρετισμο έκ μέρους 
τοϋ Άρχιε;ιισκόπου κ. Ίακώβου, δ Γcνικος Πρόt,ενος τής 'Ελλάδος 
καi ή κ. Άσημακοπούλου. ό πρόεδρος τής « 'Ομονοίας» κ. Γ. Σέρ
ρες καi ή κ. Σέρρες. Στήν δεξιιi φωτογραφία, ό κ. Σέρρες ένώ κάνει 
πρόποση γιιi τιi 75 χρόνια τοϋ Συλλόγου. ό όποίος διαθέτει κάθε χρόνο 
γιιi ύποτροφίες 10.000 δολλ .• διατηρεί ταμείο περιθάλψεως γιά τιi 
άναC,ιοπαθοϋντα μέλη καί έκδίδει ένημερωτικη έφημερίδα γιιi τιiμέλη 

του, μεταt,u τών όποίων πολλοi γουναράδες. 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

"0 ΠΛΑΤΩΝ" 
Εuχεται στοuς γονείς,, μαθητi;ς 

καi φίλους του 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 1986 
Ή έτήσια Χοροεσπερίδα τοίί Σχολείου θό γίνη τό Σάββατο, 1η Φεβροuαρίου, 

στό Cottilion Terrace ατό Brooklyn, μέ τι1ν όρχήmρα τοίί ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΧΛΙΟΥ 

Southern Star 

Shipping Co., Inc. 

New York, Ν.Υ. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

73 Street and 18 Aνenue (γωνία) 
Τηλ.: (718) 745-0528 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accom,JdaιiC!ns Jrom 10 10 1,200 
12ROOMSTOCHOOSEFROM 

For Reserνations 
CALL 

(201) 636-270~ 
BANQUET MANAGER 

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

·_li. 
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ΒΟΗΘΩΝΤ ΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΉ 
ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Μια έπιστολη πρός τους άναγνώστες μας 

Ή tπιστολη πού άκολοvθεί tγpάφη γιά τούς άναγνώστες της ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ άπο μιά καρ
κινοπαθfί νέα, άπο την θεσσαλονfκη, πού ήρθε tδώ γιά θεραπεία καί βοηθήθηκε άπο το Greek 
Children's Fund τοϋ περιφήμοv Sloan Kettering Memorial Hospital. το όποίο ίδρυσε ό όμο
γενής κ. Στέλιος Ματθαiος. Ή tπιστολη άκολοvθεί.· 

·Αγαπητοί άναγνώστες, 

ΕΙναι βέβαιο πως δλοι σας !:χετε ίδιαί
τερη γνώση, ίσως καi κάποια πολυ προσω
πικη έμπειρία αύτου του άνελέητου έχ
θρου, του καρκίνου, που κτυπά άλύπητα 
καi χωρiς διάκριση παιδιά, έφήβους, ένή
λικες, γέρους καi καταδικάζει ηΊν πλειο
ψηφία αύτών σ/; θάνατο, χωρίς, τiς περισ
σότερες φορ/:ς να τους δώσει τtΊν δυνατό
τητα να τόν πολεμήσουν καi να τόν νική
σουν. 

'Ονομάζομαι Κατερίνα Πασχαλούδη, 
εlμαι 24 έτών καi 4ετης φοιτήτρια τής Φι
λοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Πρiν 
άπό τρία χρόνια, πάνω στα καλύτερα καi 
πιό δημιουργικα χρόνια τής ζωής μου, δέ
χθηκα τό κτύπημα τής τρομερής αύτής άρ
ρώστιας. 

Με μόνα έφόδια τη δύναμη, τό θάρρος 
καi την πίστη στόν έαυτό μου, χωρίς 
καμμια οίκονομικη κάλυψη, καi μέ μία κα
ταδικαστικη διάγνωση είς βάρος μου, βρέ
θηκα στό Memorial Sloan Ketteήng Hos
pital τής Νέας Ύ όρκης, δπου, έδώ καi τρία 
χρόνια, χάρις στην βοήθεια καi συμπα
ράσταση τής δμογένειας διεξάγω τόν μέχρι 
τώρα νικηφόρο άγώνα μου. 

ταπόκριση που εlχαν οί έκλήσεις του κ. 
Ματθαίου σε συγγενείς καi φίλους, εΙ ναι σε 
θέση ν' άνακουφίσει πολλιl άπό τα ούσι
ώδη προβλήματά μας. 

Έκ μέρους τών 'Ελλήνων καρκινοπαθών 
του Memorial Hospital, με βαθυ αίσθημα 
σεβασμου στα φιλανθρωπικά σας αίσθή
ματα, άπευθύνω ενα μεγάλο «εύχαριστώ» 

σε δλους έσdς που άνταποκριθήκατε σττΊν 
έκκλησή μας γιά βοήθεια καi ταυτόχρονα 
άπευθύνω άλλη μία εκκληση βοήθειας 
πρός δλους · έσiiς για την περαιτέρω ένί
σχυση καi διατήρηση του Fund. 
~Ολοι έμείς, μέ πίστη στο !δανικό που λέ

γεται «ζωή», διεξάγομε τόν άδυσώπητο ά
γώνα μας κατά του θανάτου! 

Έσείς, δώστε μας τη δυνατότητα νά πο
λεμήσουμε! 

Σiiς εύχαριστώ θερμά, 

Μέ έκτίμηση 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ 

ovge[il'ιos 
Sρecializing in Greek Catering 
for home and business ρarties. 

τ el. (21 2) 688-8828 

' sιανΥ s 
Stuyvesant 

Town's 
Fίnest 

Restaurant 
Seafood - Stcaks- Chops 

Greek Specialties 
Open 7 Days α Week 

257 First Α venue 
New York, Ν.Υ. 10003 

Corner of I 5th St. 
212-673-7629 

Γεώργιος Κ. Φωκδς 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12- ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλ.: 360-9086 • 522-0260 Σ. αύτα τα τρία τρόνια της τρομακτικής 
έμπειρίας, έζησα καi ζ& άπό κοντα τό 
δράμα καi τόν πόνο δεκάδων άρρωστων 
παιδιών που φθάνουν στό νοσοκομείο σε 
μια (\στατη προσπάθεια να νικήσουν στην 
μάχη τους μέ τόν θάνατο. Μιiiς μάχης που 
δίνεται μέρα μΙ; τη μέρα, ώρα μέ ττΊν ιί\ρα, 
στά χειρουργικά τραπέζια καi στους θαλά
μους, μέσα στόν πόνο καi ττΊν ψυχικtΊ όδύ
νη, ένός άγώνα που καθρεφτίζεται στα γε
μάτα ίκεσία μάτια των παιδιών, στα άιcρω
τηριασμένα χέρια καί πόδια που κατατέ
θηκαν στό βωμό του θυσιαστηρίου που 
λέγεται ζωή, μικρός φόρος τψfjς, για νά 

CYPRUS 
TOURS INC. 

την κερδίσουν. · 
τα οίκονομικα προβλήματα, ή έλλειψη 

χρημάτων για τiς πιό άπλες άνάγκες, ή ά
πομόνωση, χειροτερεύουν τόν άγώνα μας. 

ΣΙ: μιr; προσπάθεια νά 'άπαλ6νει τη δu
στυχία καi νά κάνει πιό εϋιcολες τiς συν
θήκες τής έδώ διαβίωσής μας, ό όμογεvης 
κ. Στέλιος Ματθαίος, ζώντας ό 'ίδιος ττΊν 
δική του προσωπικτΊ έμπειρία, ξεκίνησε 
μιa έκστρατεία έξοικονόμησης χρηματι

κών πόρων γιά τiς άνάγκες μας καi 'ίδρυσε 
τό Greek Children's Fund, κάτω άπό την 
l:πίβλεψη του νοσοκομείου. 

Δύο χρόνια μετa την ίδρυσή του, τό 
Greek Children's Fund, έχοντας συγκεν
τρώσει ενα άξιόλογο ποσό χάρη στην άν-
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31-16 30th Ave., Astoria, Ν.Υ. 11102 
Tel.: (718) 728-0900 (800) 221-8899 

Ο ΜΕΓ ΑΛ ΥΤΕΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Οί χιλιάδες πελάτες μας τό έπιβεβαιώνουν! 
CABLE: CYTOURJNG. 

NEW YORK 

TELEX: 42437 1 

«ΝΕΛ ΥΟΡΚΗ .. 



~Ελληνισμδς στο Σικάγο 

Τοϋ ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΛΑΠΑ 

Σέ μιό. προσπάθεια βελτιώσεως τής έλ
ληνικής έκπαιδεύσεως στό. Έλληνομε
ρικανικό. Σχολεία τοϋ ΣιΙCάγου, ενα πρό
γραμμα aπό έκπαιδευτικό. σεμινάρια καi 
άλλες έκπαιδευτικές δραστηριότητες ~χει 
aρχίσει σέ συνεργασία μεταξu 'Επισκο
πής Σικάγου καi του Γραφείου 'Εκπαιδεύ
σεως του Προξενείου τής 'Ελλάδος στό 
Σικάγο. Τό πρώτο σεμινάριο ~λαβε χώραν 
στίς 11 Νοεμβρίου 1985 στό Σχολείο «Σω
κράτης» τής κοινότητος τής ' Αγίας Τριά
δος. το έπόμενο θό. γίνη τό Σάββατο, 18 'Ι
ανουαρίου 1986 (1-6 μ.μ.) στό Σχολείο 
«Κοραης,. της κοινότητος των ·Αγίων 

Κωνσταντίνου καί 'Ελένης στό I 1025 
South Robens Road, Palow .~ill, IIJ. 

Τό άνωτέρω σεμινάριο θό. γίνη όπό την 
διεύθυνση τοϋ κ. Φωτίου Λίτσα, Κα
θηγητού του Πανεπιστημίου του Ίλ
λινόϊς καί με συνεργασία τής συμβούλου 
έπi έκπαιδευτικων θεμάτων του Προξε
νείου Δίδα Φρειδερίκη Πατριαρχέα. Θέμα 
πρός συζήτηση θό. εlναι «Μέθοδοι διδα
σκαλίας και ύλικοϋ διό. τό. 'Απογευματινό. 
Σχολεία». 

• • • 
Ή γνωστή όμογεν!')ς πολιτειακl'ι γερου-

σιαστi)ς Adeline J. Geo-Karis άνεκοίνωσε 
πρόσφατα δτι εΙναι όποψηφία γιά οίκονο
μικες ύποθέσεις τής Πολιτείας του 'Ιλλι
νόϊς. Ή γερουσιασηΊς ε{ναι 13 χρόνια βε
τεράνος τής πολιτικής καi ~χει θητεία στό 
Κοινοβούλιο άπό τό 1973-1979 καί στην 
Γερουσία aπό τό 1979 μέχρι σήμερα. VΕχει 
μέ μεγάλη έπιτυχία παρουσιάσει μόνη της 
η μέ άλλους μαζί διάφορα νομοθετήματα 
πρός βοήθειαν των ήλικιωμένων, των άνα
πήρων καi των έργατων. 

Ό Κυβερνήτης τοϋ Ίλλινόϊς James R. 
Thompson έζήτησε άπό την γερουσιαστή 
νά μετάσχη μαζί του στiς έκλογές του 1986. 
·Η ίδια εlπε δτι: .... Η μεγαλύτερή μου προ
τεραιότητα σττΊν νέα μου θέση θa εlναι νά 
ε{μαι θεματοφύλακας τοϋ οικονομικοί> 
προϋπολογισμοί>. Ό Λαός του Ίλλινόϊς 
πρέπει καί έχει κάθε δικαίωμα νa γνωρίζη 
ποϋ έξοδεύονται τά χρήματά του». 

• • • 
Στό Oswego, IIJ. καί μέ τήν έπωνυμία Old 

Oak Creek Shoppers άνοιξε τiς πύλες του 
ενα νέο κατάστημα μέ iδιοκτήτρια τfιν Κα 
Τασία 'Αρζουμανίδη. Τό κατάστημα, τό. 
έγκαίνια του όποίου έγιναν περi τa τέλη 
του .,_Νοεμβρίου, βρίσκεται σέ ένα ε{δυλ
λια\(ό τοπίο. Τό περιβάλλουν μικροί λό-

·ο κ. καi κ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΚΑΒΑ 
μετα τής Οίκ:ογενείας των 

'Ιδιοιcτήται τοϋ 

13 Colonies Banquet Rooms 
8301 W. Belmont Ave., Rίver Grove, IL. 

εύχονται' στήν . Ομογένεια, στοvς φίλους των 
καi την έκλεκτη πελατεία των Εύτυχ'tς το Νέον 'Έτος 

Ό κ. ιcαi ή κ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗ 
μετα τών τέκνων των 

Ίδιοιcτήται τοϋ 

Old Oak Creek Shoppers 
Oswego, Ill. 

εϋχονται στην ·Ομογένεια Εύτυχές τό Νέον 'Έτος 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 19" 

φοι καi ενα ρυάκι καi ό έπισκέπτης ξεκου
ράζεται είτε ψωνίζοντας τα δώρα του για 
τοuς δικούς του ij τοuς φίλους του, είτε πί
νοντας τόν καφε ij τό τσάϊ του. 

• • • 
Ό Σύνδεσμος τοϋ 'Ηνωμένου 'Ελληνο

αμερικανικοί> Κογκρέσσου προσέφερε 
χρηματικό ποσόν γιά τήν βοήθεια των σει
σμοπλήκτων τοϋ Μεξικού. Τfιν έπιταγfιν 
ί:δωσε δ Καθηγηη'ις Dr.Andrew Τ. Kopan 
στόν κ. Ray Romero βοηθό προξένου, δ 
δποίος εlναι ύπεύθυνος γιό. την συγκέν
τρωση βοηθείας των θυμάτων του κατα
στρεπτικοί> σεισμοϋ ποu ί:πληξε πρόσφατα 
τό Μεξικό. 

Θέλετε νό 
ταξιδέψετε; 

Ζητείστε nληροφορf
ες σε ενα άnό τό τα
ξιδιωτικό Γ ραφεία 
τοϋ ΧΡΗΣΙΜΟΥ 

ΟΔΗΓΟΥ 
τijς ccNEAI ΥΟΡΚΗΣ)) 

Στiς τελευταίες σελίδες μας 
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ΒΕΤΑ or VHS 

'Έχομε ση)ν διάθεσή σας άρίστης ποιό
τητος έλληνιιcες ιcινηματογραφιιcες ταινίες, 
που έξασφαλίσαμε άπ' εύθείας άπό 'Έλλη
νες παραγωγούς, σε Tapes ΒΕΤΑ or VHS. 
'Έγχρωμες ιcαi άσπρόμαυρες, σύγχρονες ιcαi 
παλαιότερες, με τους πιό γνωστους ιcαi 
δημοφιλείς ηθοποιούς. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ 
άπό $29.00 - $39.00 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ τΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΣ 

Ο ΠΑΠΑ ΤΡΕΧΑΣ, κωμωδία. Βέγγος, Μαρούδα, 
Σαμπάχ. 

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

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

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

Ο ΤΖΠΖΙΙ~:ΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ, κωμωδία. 
Χατζηχρήbτος, Ρίζος, Βασιλειάδου. 
ΖΟΥΣΑ ΜΟΝΑΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓ ΑΠΗ, δράμα. 
Ξανθόπουλος. 

ΑΓ ΑΠΗΣΑ ΕΝΑΝ ΑΛΗΤΗ, δράμα, f:γχρωμο. 
'Αλεξανδράκης. 

ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΩΝ 

Ο Κος ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΟΥΣ Δ ΥΝΑ ΤΟΥΣ 

ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ 

Κ ΑΠ ΟΥ ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΓ ΑΠΗ, μουσικό, Πάριος. 

ΜΟΥΣΙΚΗ, Πάριος, Κανελίδου, Μοσχολιοϋ. 
ΚΕΦΙ, ΓΛΕΝτι ΚΑΙ ΦΙΓΟΥΡΑ. 

ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΣΕ SALE $25.00 

29- J J Ditmars Blvd. 
Astoria, Ν.Υ. 11105 
Tel. (718) 932-3232 

' Ο ίατρος 

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

γνωστοποιεί την μεταφορό τοϋ rατρείου 
του στην Astoria, στην διεύθυνση: 
30-44 29th STREET, ASTORIA, Ν.Υ. 

Τηλ.: (718) 626-1386 κai (718) 336-1015 

(Victoria Hall Condominiums - μεταξu 31 Ανe. καi 
30th Road- κοντό στόν Ναό τοϋ ·Αγίου Δημητρίου) 

·ο κ. JOHN VITELAS 
ιδιοκτήτης του 

ARGONAUT RESTAURANT 
εύχεται σ· δλους Χρόνια Πολλa 

1020 3rd Avenue, New York, Ν.Υ. 10021 
Tel. 838-6554 

Best Wίshes to ΑΖΖ 

Papaya Kίng Inc. 
IMPORTERS AND PROCESSORS 
AMERICA 'S LARGEST DEALER$ 
ΙΝ ΡΑΡΑΥΑ FRUiτ PRODUCTS 

179 East 86th Street, New York, Ν.Υ. 10028 
Tel. (212) 369-0648 
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The finest seafood restaurant in New York. 
Even the fish know. Ί1ιe Delegate 

(.u nch~on . r ) ι n nrr . Monday 1hru f-' rida y • R r~tr\ί.l(H\ΠS tιl\7-tN~O 

211 ΙΞ . 4) rd S trcct ( Bctwocn .1rd and 2nd Α\ι•n ιιι·,) 

1-'rl'ι' ι/ι'ηnι•r μurλιη.ι:. αι ,ΙζΟfιJ,S:ι' ηι·\·ι ιlοιι r 
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tH Χοροεσπερίδα τοv Συλλόγου Λάμπουσα 

'Ένας άπό τούς παλαιότερους καί μi; 
πλουσιώτατη έθνιιαΊ καί πατριωτική δρα
στηριότητα Κυπριακούς συλλόγους, ή 
Λάμπουσα, ί:δωσε τελευταίως τήν έτήσια 
χοροεσπερίδα του στό lmpeήal Manor, ή 
όποία σημείωσε μεγάλη έπιτυχία μi; τήν 
προσέλευση στελεχών τών πολλών Κυπρι
ακών Σωματείων καί πλήθους Κυπρίων καi. 
φίλων τους. 

Τοuς συγκεντρωθέντες καλωσώρισε δ 
άπό διετίας πρόεδρος τοί> Συλλόγου κ. Εύ
ριπίδης Κόντος, γνωστός για την πατριω
τική καi κοινωνική του δράση. Μεταξύ τών 
προσελθόντων ήταν δ Γενικός Πρόξενος 
τής Κύπρου κ. Πλάτων Κυριακίδης, δ • Ελ
ληνοαμερικανός πολιτικός ήγέτης τοί> Δη
μοκρατικοί> Κόμματος στό Νιοί> Χαμσάϊρ 
καί πρώην ύποψήφιος Κυβερνήτης κ. Χρή
στος Σπύρου, δ πρόεδρος τού ••Παγκυπρί
ου, κ. Φίλιππος Κρίστοφερ, καi άντιπρό
σωποι των μέσων ένημερώσεως. 

Τό χορευτικό συγκρότημα τοί> «Παγ
κυπρίου» εκαμε μια θαυμάσια έπίδειξη Κυ
πριακών χορών, μi; τοπικi;ς ενδυμασίες, καi 

Ό Γενικiις Πρόξενος τής Κύπρου άπευθύ
νων χαιρετισμό στην μεγάλη Κυπριακη 

όμήγυρη. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1986 

'Ο κ. Φiλιππος Κρfστοφερ, dριστερa καί ό πρόεδρος τfjς Λάμπουσας κ. Κόντος, ό όποίος tξfjρε 
τι}ν συμβολι} του «Παγκυπρίου» καί του προέδρου του στην tθνικη ύπόθεση Κύπρου. Καί οί 
δυο συνώδευσαν τελευταίως τον βουλευτη Torricelli στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο άπiι την 
όποία καί οί δυο κατάγονται. Δεξιά: 'Ένας καλiις φίλος τών Κυπρίων καi τής ύποθέσεως τής 
Κύπρου, ό κ. Gus Kramis, ό όποίος ελαβε μέρος στο ταξίδι στην Κύπρο, ό κ. Σπύρου, ό πρώην 
πρόεδρος τής «Λάμπουσας» lατρiις κ. Γ. Χριστούδης, ό δικηγόρος κ. Κλαίη Κωνσταντίνου καί 

ό κ. Εύριπίδης Κόντος. 

Άπiι άριστερά, ό α/δ. κ. Σωκράτης Τσαμούταλης, ίερ. προϊστάμενος τοϋ Καθερικοϋ ναοϋ 'Α
γίου 'Ιωάννου θεολόγου, Τεναφλάi; Νιοϋ Τζέρσεϋ, ό πρόεδρος τfjς «Λάμπουσας» κ. Κόντος, ό 
άντιπρόεδρος τής «Λάμπουσας» κ. Κυριάκος Παφίτης, ή κ. Κυριακίδου, ό Γενικiις Πρόξενος 
τής Κύπρου κ. Κυριακίδης. ό πρόεδρος τής Κυπριακής 'Ομοσπονδίας κ. Κοναρής, ή κ. Κο-

ναρή καί ό γραμματεuς τfjς «Λάμπουσας» κ. Σταϋρος Καμηλάρης. 

άκολούθησε δ διαγωνισμός του πατρο

παράδοτου χοροϋ τής Λεμονιάς, στόν 
δποίο ελαβαν μέρος δεκάδες νεαρα ζευ

γάρια. 

Λάμπουσα ε{ ναι ή όνομασία μιiiς πόλεως 
στην Κύπρο πού βρίσκεται στην βορειο
ανατολικτΊ άκτή. Ε{ναι άπό τίς πλουσιώ
τερες σε Βυζαντινούς θησαυρούς καί !\να 
d'πό τα άρχαιότερα λίκνα τοϋ Έλληνικοϋ 
πολιτισμοί>. Πολλοί άπό τούς κατοίκους 
τής Λάμπουσας μετανάστευσαν κατα δια
φόρους περιόδους σε πολλα μέρη τοϋ κό-

ιιJμου. 'Εκείνοι ποu ήλθαν σττΊν Νέα 'Υ
όρκη ϊδρυσαν τό 1937 τόν Σύλλογο Λάμ
πουσα μέ σκοπό την άνάπτυξη των μελών, 
κοινωνικώς, ήθικώς καi πνευματικώς καi 
την άλληλοβοήθειά τους. Πρώτος πρόε
δρος τοϋ Συλλόγου ήταν δ Χρήστος Φώ
σκος. 'Ακολούθησαν ο{ Γ. Παπούλιας, Γ. 
Νικολάου, ·Αριστείδης Δημητρίου καi Δ ρ. 

Γ. Χριστούδιας. 

·Η «Λάμπουσα» συνεργάστηκε με c'iλλους 
Κυπριακούς συλλόγους γιa ττΊν ένίσχυση 
τοί> Σανατορίου Κύπρου, τό Greek War 
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Relief κατα ττ'jν διάρκεια τοϋ Β' Παγκο
σμίο\J Πολέμου καi ί:χει συνεισφέρει χρη
ματικό. ποσό. γιa κοινωφελείς σκοποuς 
δπως ό 'Αμερικανικός 'Ερυθρός Σταυρός 
κ. α. 

Τό 1968 μέ εξοδα τής «Λάμπουσας» καi 
των μελών της άνεγέρθη σττ'jν πόλη του 
Καραβii ό ί. ναός τοϋ 'Αγίου Πέτρου. Σή
μερα ό Σύλλογος άγωνίζεται μαζί μέ τα 
aλλα σωματεία τής Κυπριακής 'Ομοσπον
δίας 'Αμερικής για να βοηθήση σττ'jν έπί
λυση του προβλήματος του νησιου. 

~ 
~ 

CONTINENTAL. 
CUISINE 

Excellent Serνice 
Seafood Sρecialties 

Moderate Prices 

jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDA YS 
CAHRΙNG FACILΙTΙES 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE STREH 

RAMSEY, N.J. 

~φ~ 
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TAYGETOS 
TRA VEL AGENCY 

Ταξιδεύετε σε δλα τάμέρη τοv 
κόσμου, με ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 

ΠΤΗΣΕΙΣ ή Charters. 
Προσφέρουμε Κρουαζιέρες, Land 
Packages καi lγγυούμεθα την Ιi.νεση 

τών διακοπών σας. 
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

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

BROOKLYN, NEW YORK 11209 
Tel. (7 I 8) 748-0600 

WEvα νέο, ώραιότατο καi Ιδιαίτερα εύρύχωρο έστιατόριο έyκαιvιάστηκε στο Greenvale, Long 
Island, τοv όποίου ή όνομασία, SEAF ARE, άvτανακλii τον θαλασσινο προσανατολισμο τής 
κουζίνας του. Στήv φωτοyραφlα, of δυο Ιδιοκτήτες, κ. Στήβ Καpαντζiiς. πού κόβει τήν κορδέλλα 
καi ό κ. Σάββας Φερραίος, δεύτερος άπο δεξιά. άνάμεσα στούς καλεσμένους στa έyκαίνια, με
ταξiι τών όποίων καi τοπικοί dξιωματοvχοι. Τό νέο έστιατόριο βρίσκεται στην διεύθυνση 49 
Glen Coνe Road, 1.5 μόνο μίλι άπό τήν lξοδο 39Ν τοv Long Island Expressway, μετa το 

Northern Bouleνard. 

Distributors wanted 

~ ~ ~ J Af>H~O!>IT ~ V J'1AR~L.( <<>.ιΝ<. 
Πλούσια συλλογη μαρμάρων έξαι

ρετικής ποιότητος άπο την Έλ

λάδα. 'Έτοιμα πλακάκια λουστρα

ρισμένα σε μεγέθη 12Χ 12. 6Χ 12, 
1 2Χ8 γιa είσόδους, μπάνια καi κου
ζίvες. γιa πατώματα καi τοίχους. 

and ceramic tiles 
ROUTE 9 

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

Wholesale price: $3 sq. ft. and up 

WHOLESALE - RΕτ AIL 

ΒΑΥ RIDGE 
CHIROPRACTIC CENTER 

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

Diplomates National Board of Chiropractic Examiners 

Serνing Bay Ridge oνer 20 years 

WE ACCEPT AS PARτiAL OR FULL ΡΑΥΜΕΝΤ: 
MEDICARE, ΝΟ FAULT, WORKERS' COMPEN
SA TION, UNION PLANS and MOST MAJOR 

MEDICAL PLANS 

Daily by Appointment 

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

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



Medίcal Socίety Honors 
Dίstίnguίshed Hellenes 

Α strong competitive spirit and stubborn 
persistence accurately depict the profile of 
the He\lenic Medical Society's leadership. It 
is this dedicated \eadership that has enabled 
HMS to plan and implement innovative 
programs throughout the years. Serving the 
greater New York area for forty nine years 
with excellence and quality, HMS con
tinues to meet the needs of the community it 
serves and of the expanding goals of its 
membership. 

December 6th and 7th heralded the celeb
ration of the Medical Society's Annual 
Scholarship Weekend at the Plaza, the 
traditional site of the scholarship weekends 
since 1978. More than 250 people attended 
the elegant dinner-dance on Saturday 
evening to honor two outstanding human
itarians in the Greek American community, 
Dr. Christos Α. Athanasoulis, Chief of Vas
cular Radiology at Massachusetts General 
Hospital and Professor of Radiology at 
Harvard Medical School, Boston, and 
Maryland Senator Paul Spyros Sarbanes. 

The December weekend has also tradi
tionally served as a means to help HMS ful
fill one of its major goals, which is to provide 
funds to Greek-American medical students 
from the greater New York area who are in 
need of financial assistance and have 
demonstrated academic excellence. This 
year 's thirteen recipients were announced by 
Dr. Marinos Α. Petratos, Chair of the 
Scholarship Committee: Polyxene Gazetas, 
Columbia; Andy Karasakalides, Mt. Sinai; 
Ilona Karka, New York University; Peter 
Michalos, Downstate SUNY; Maria Mis
thos, New York University; Konstantinos 
Petinos, Mt. Sinai; John Sarris, Albany; 
John Sta~las, Albany; Theodore Stama-

Dr. Ε. Spyropou/os. Μr.ς. Asimacopou/os, the Consuf Generaf Mr. G. Asimacopoufos, 
Mrs. Kyriakίdes, the Consul-General of Cyprus Mr. Platon Kyriakides, MrJ·. Thanasules, 
Dr. C. Thanasu/es, Mrs. Sarbanes, Senator Sarbanes and Mrs. Vasilas. Standing, in the 
center, the president ofthe Medίcaf Society Mr. Anthony Vasilas, Mrs. Soterakis and Dr. 

Jack Soterakis. 

takos, New York Medical Coll~ge; Spiro 
Theoharakis, Albany; Louis Tsarouchas, 
Rutgers; George Vassolas, Albany; and 
Michael Tsapakos, New York Medical Col
lege, was the recipient of the Archbishop 
Iakovos Award. With the decline of low in-
terest medical financial aid and the escalat
ing costs for education, the Scholarship 
Fund is of greater importance now more 
than ever. Since its beginning in 1978 the 

(Athens lnternational - Ο. Kesoglides) 

contributions have increased from $1500 to 
$20,000. 
Α scientific session was held on Friday 

evening to kick off the weekend. The topic 
for the symposium was 'Ίnterventional Ra
diology" and was led by Dr. Christos Atha
nasoulis, a pioneer and innovator in this 
comparatively new field . Dr. Efthimios Spy
ropoulos, Associate Professor of Radio
logy at Columbia University and Chief of 
lnternational Radiology at St. Luke's 

Left, the Rev. Alex Karloutsos delίverίng the Benedίction. Rίght, among others, Dr. and 
Mrs. Μ. George, Mr. and Mrs. Peter Kaye, and theίr dau!ζhter. 

(Athens lnternational - Ο. Kesoglides) 
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Rooseνelt Hospital, New York, was coor
dinator and chair of the session. Dr. Peter 
Geνas of Huntington Hospital, Huntington, 
Ν.Υ., joined Dr. Spyropoulos in presenta
tions on interνentional radiology. Dr. Jack 
Soterakis, Co-Chair of the Scholarship 
Weekend made the opening remarks for the 
scientific symposium. Dr. Athanasoulis 
captivated the audience with an excellent 
presentation of new concepts inangiography 
and 'Όld angiography," Greek vase paint
ing, one of Dr. Athanasoulis' interests. 

Dr. Athanasoulis, the honored guest and 
recipient of the HMS 1985 Distinguished 
Physician Α ward was born in Athens on 
January 17th, 1937. After graduating from 
the National and Kapodistria University of 
Athens Medical School in 1961, he began his 
illustrious career as an assistant surgeon and 
public health officer in the Greek infantry, 
duήng which time he serνed as a medical 
officer in Epiros. After his discharge he 
remained in Greece for two years as an 
Assistant and Resident in Internal Medicine. 

In Boston, he received his training in dia
gnostic and therapeutic radiology at Boston 
Uniνersity Medical Center. However, his 
academic endeaνors did not stop there. Dr. 
Athanasoulis also earned an Μ.Α. degree in 
Public Health and Health Serνices Ad
ministration at Harνard Medical School. He 
serνes on the editorial boards of numerous 
journals and has authored over 300 papers, 
including book chapters, original papers, 
commentaries, monographs, abstracts, .etc. 

Senator Paul Sarbanes was the recipient 
of the 1985 Distinguished Hellene Award. 
Born on February 3rd, 1933, in Salisbury, 
Maryland to Greek immigrant parents from 
Laconia, Senator Sarbanes began his aca
demic career at Pήnceton U niversity as a 
scholarship student, graduating Magna 
Cum Laude and Phi Beta Kappa in June 
1954. He went on to Oxford University as a 
Rhodes Scholar, receiving a First Class Β.Α. 
Honours degree in the School of Philo
·'>ophy, Politics, and Economics and again as 
a scholarship student continued his educa
tion at Harνard Law School, receiving a 
LL.B. Cum Laude in June 1960. 

The Senator's impressive political career 
began in 1961 and grew rapidly. Ρήοr to his 
election to the United States Senate, he was 
a three term member <>f the United States 
House ofRepresentatives, first elected to the 
92nd Congress in November 1970. Whike in 
Congress he was a member of the Judiciary 
Committee, the Merchant Maήne and Fish
eries Committee, and the Select Committee 
on House Reorganization. He presently 
serνes as a member of the Senate Foreign 
Relations Committee, Senate banking, 
Housing and Urban Affairs Committee, and 
the J oint Economic Commitee. 

In his acceptance, Senator Sarbanes 
noted his pride of the increase of Greek 
American leadership in today's society, and 
attributes the strength of Greek Americans 
to a strong sense of family, a strong religion, 
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good education, and hard work. 
The Honorable George Assimakopoulos, 

Counsul General of Greece, and the Hon
orable Platon Kyriakidis, Consul General of 
Cyprus offered their greetings at the cere
mony. The eνening's inνocation and bene
diction were giνen by Fr. Alexander Kar
loutsos, Director of Communications aι the 
Greek Archdiocese. 

The Hellenic Medical Society has grown 
rapidly in its 49 years, reaching οuι to its 
community and becoming recognized as a 
major source of support and innoνator of 
educational programs. This year's leader
ship is Dr. Anthony Vasilas, President; Dr. 
Antoine Harovas, Vice President; Dr. Steνe 
Fochios, 2nd Vice President; Dr. James 
Gabriel, Secretary; and Dr. Peter Corines, 
Treasurer. 
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THEBATTLEOF GALATA 
EXCERPTS FROM ΤΗΕ ΒΟΟΚ 
"ΤΕΝ DA YS ΤΟ DESTINY" 

By late afternoon on May twenty-first, Colonel Heidrich in 
Prison Valley ordered Major Derpa's Second Parachute batallion 
to attack Galatas heights again. Derpa grimaced at the order; it 
seemed to him that his battalion was doing all the attacking. His 
command was down to a strength of a little less than two com
panies, and his men were fatigued, thirsty, and hungry. Yet, dis
ciplined as he was to follow orders, he gathered his surviving com
pany commanders for yet another attack. 

Major Derpa ord ered two platoons from the paratroop com
pany on his right flank to assault Cemetery Hill once again. He 
reasoned that if he succeeded in seizίng Cemetery Hill, he could 
enfilade the adjacenι Pink Hill-held by the New Zealand Petrol 
Company-neutralize it, and then coordinate an advance on 
Galaιas village. 

Captain Emorfopoulos and his executiνe officer, Lieutenant 
Kritakis, watched the paratroopers gathering in the protective 
shadows of a line of oliνe trees across the meadow that separated 
the Germans from Cemetery Hill. The νeteran commander of the 
Sixth Greek Company correctly assumed that hίs men would soon 
bear the brunt of an assault. Runners bellied out to Lieutenants 
Piperis and Koulakis, the platoon commanders on the flanks of the 
company's defense positίon, wίth the captaίn's orders: "Tell them 
to hold their fire until the Germans get close-and make each shot 
count." 

The Greeks watched anxίously as the paratroopers left the lίne 
of trees and crossed the open meadow. They were approachίng in 
almost parade-ground precίsίon, their officers in the Jead, non
coms shoutίng orders. Captain Ε noted admiringly the coolness of 
the attackers. 

"Those men are real professίonals," he commented to Kritakίs. 

Halfway across the meadow, the paratroopers broke ίnto a 
trot that quίckly brought them up the slopes ofCemetery Hill. The 
Greeks opened fire. 

One squad of Germans led by a bίg, heavyset sergeant charged 
toward Captain Ε and hίs headquarters staff. Lίeutenant Krίtakis, 
positioned behίnd a tree, aimed and fired his pistol- but not a 
single one of hίs target fell. Captaίn Ε was in a prone position, tak
ing unhurried aίm with a rifle. He had earlier discarded hίs pistol as 
ineffectiνe and had borrowed the rifle from a wounded soldier. He 
sighted carefully and fired; he ejected the shell, slammed the bolt 
forward, and fired again. With each shot, a German fell in hίs 
tracks. 

Kritalcίs gleefully shouted congratulations to hίm. The com
pany commander cast him an annoyeιf glance. The rest of his men 
followed their commander's example and set up a strong and ef
fectiνe field offire that finally stopped the German squad. The big 
paratroop sergeant was the last to fall. 

But the German assault on the flanks of the Sixth Company 
was more successful, forcίng Lieutenants Piperis and Koulakos to 
withdraw their platoons behίnd the stone wall that separated the 
cemetery from the road to Galatas. This withdrawalleft Captain Ε 
and his men exposed. The braνe Greek company commander 
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realίzed his predicament but held stubbomly to his position. He 
was virtually surrounded, and the German fire was cuttίng his men 
down all around him. 

"We shall fight to the last man!" he shouted stubbornly to 
Lieutenant Kritakis, loudly enough for all hίs men to hear. Private 
George Katosis, the company runner, dug hίs hand deep ίnto the 
side pocket of his tunic. When he opened ίt, he found that he had 
only five bullets left. The other men fared no better. 

For minutes that seemed lίke hours, the struggle continued 
amid the tombstones of the village cemetery. 

Suddenly there rose a thunderous shout from beyond the 
cemetery wall. Everyone heard it over the din of battle; even the 
paratroopers were momentarily dίstracted. 

In one lusty yell came the cry of "Aera!" 
Captain Ε smiled with relief as did the survivors of his 

surrounded company. All Greeks knew what that shout 
meant-the battle cry of the kilted Greek eνzones, those specially 
selected warriors known for their great νalor and heroism in 
Greece's fight for independence. The Greeks were counterat
tacking. 

Like water that bursts from a ruptured dam, so did 200 Greeks 
of the Sixth Greek Regiment burst over the wall with bayonets held 

German Memorial to the paratroopers of the 2nd Paratroop 
Batta/ion of the 3rd Parachute Regi,·nent at Galatas. 
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high, shouting over and over again the bloodcurdling battle cry of 
'Άera!" 

In their lead was a tall, fair-complexioned British officer! 
Captain Michael Forrester from the Queen's Regiment had 

reported to Colonel Kippenberger on official business on May 20. 
The German invasion delayed his return to Creforce Headquarters. 
All that day he remained at Galatas, finally attaching himself to the 
Sixth Greek Regiment as its advisor. When the green troops from 
some of its companies fled in the face ofthe German assault earlier 
on the first day of the invasion, Captain Forrester rallied them, 
scrounged ammunition for them, and planned to use them as a 
mobile reserve force. 

As it become apparent on this hot afternoon on May 21 that 
the Germans might succeed in capturing Cemetery Hi\1, he led his 
200 Greeks in a stirring bayonet charge that surprised even For
rester by its spirited success. 

The charging Greeks raced over the crest of the hill and down 
its slopes with a passionate determination to avenge thernselves for 
the previous day's retreat. In one continuous rush, like a wind 
blowing across a field, the Greeks swept from tombstone to 
tombstone, slashing and killing Germans, and dying in turn while 
avenging their honor. Not one single German survived the Greek 
counterattack; not one was taken prisoner. 

The German assault against Cemetery Hill failed- as had al\ 
the previous attacks against the Galatas heights. 

• • • 
When Captain Ε, CO of the Sixth Greek Company of the 

Sixth Greek Regiment, returned to his oήginal position after the 
counterattack that shattered the German assault of the Second 
Battalion in which Derpa was killed, he gathered the survivors of 
his company and reestablished a more concentrated defense line 
beμind the stone wall atop Cemetery Hill. There were not that 
many of his men left, and that worried him, for ifthe Germans were 
to attack again, it would be almost impossible to hold the line. 

Nearby, a wounded German paratrooper lay beside a shat
tered tombstone, feigning death. As Captain Ε stood in the open, 
positioning his men, the German slowly and deliberately raised his 
Luger, carefully aiming at the Greek captain. Kritakis spotted the 
movement and shouted, pushing the captain out of the line of fire 
just as the Luger barked. The bullet missed the captain but nicked 
Kritakis in the arm; at the same instant, Captain E's aide 
dispatched the German with a quick thrust of his bayonet. 

There was no time to thank Kritakis for his alertness, for 
before any appreciation could be expressed, a flight of Messer
schmitts raced past, sprewing bullets a\1 over Cemetery Hill, scat
tering the men to cover. When the strafing attack passed, Captain 
Ε noticed blood on Kritakis' sleeve. He examined the wound, 
grateful that his life had been saved, and suggested that Kήtakis go 
to the dressing station in Galatas, Kritakis refused. "My place is 
here, with you," he replied. 

"My friend, must r order you to the dressing station? Go, get 
away from this he\1!" Kritakis reluctantly left the hill position. 

Α squad of German machine gunners had been ordered out of 
Schrank's batal\ion to set up a machine-gun position on a small 
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hillock between Wheat and Pink Hills. The Germans worked their 
way along the protective edge of an olive grove, crossed a small 
depression, and reached their objective unobserved by the New 
Zealanders. But a Cretan civilian noticed them and raced off to 
report their position. · 

When the German squad reached the hillock, they immedi
ately went to work digging entrenchments, the squad's two heavy 
machine guns lying nearby. The guns were to be placed so as to face 
the flank of Wheat Hill, thus giving protective cover to any 
German advance in the valley between Wheat and Pink Hills. The 
olive grove, tlirough which they passed, protected their rear. As 
they dug their positions, the Germans became aware of a clamor
ing noise arising from the edge of the olive grove through which 
they just hiked. The babble of voices was loud enough to distract 
them and, pausing in their digging, they watched with interest and 
bewilderment as a motley collection of old men, old women, 
children, and a few dogs came into view. Some of the men carried 
what appeared to be long-barreled, muzzle-loading muskets; 
others carried swords and hoes, while the women bore sickles and 
sticks. Not to be outdone, the children carried bags of stones and 
the dogs raced about yipping and sniffing. 

The Germans looked at each other, amused; until they saw the 
leader of this ragged group. His appearance gave them cause for 
alarm. 

He was tall and thin-faced- from his bearing obviously a 
British officer- dressed as strangely as the people he led. Clad in 
shorts and wearing a long buff-co!ored army jacket that reached 
almost to his knees, he had a yellow bandanna around his forehead. 
With a service revolver in each hand, he formed the Cretans into a 
single rank. 

He was Captain Michael Forrester, the same officer from 
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Freyberg's headquarters who had attached himself to the Sixth 
Greek Regiment after the first day of the invasion and two days 
Jater led 200 shouting Greeks in a charge that broke up a German 
attack. Now he was back with this odd collection of civilians. 

Here was George Chήstoudakis, the one-armed veteran ofthe 
Albanian War, his spearlike weapon under the stump of his left 
arm, while his right held the shaft. Here also was the octogenarian 
from the village of Daratsos, S piro Gregorakis, bearing an ancient, 
rusty rifle from the Turkish campaigns. 

Forrester turned to the Cretans and, pointing up the hill, 
waved his arm forward. Before the Germans realized what was 
happening, these bedraggled civilians charged with the screams of 
warriors going into battle. 

The German machine guns were now in position, but facing 
the wrong direction, and the ammunition belts had not been passed 
through the breach. Before the Germans could raise their pistols or 
rifles , the Cretans were on top of them. It was a costly hesitation 
based on the belief that such civilians would never dare attack a 
trained, armed German squad. 

Forrester leaped over the trench firing his pistols at the Ger
mans. Christoudakis felt the blade of his spear snap as he drove it 
into the body of a startled German. Gregorakis came face to face 
with another German, raised hi$ ancient rifle, and pulled the trig
ger. The gun 's blast tore the Gerinan apart, but its kick was enough 
to topple the eighty-year-old Cretan over the parapet and down the 
hill. 

The women pounded the Germans with their sickles and 
sticks, while Forrester shouted encouragement. When the bewild
ered German survivors broke and ran, the children followed them 
down the hillock, throwing stones in their wake. Even the dogs 
chased at the Germans, nipping at :.their heels. 

Later that day, eighty-year-old Spiro Gregorakis returned to 
his village of Daratsos. As he walked up the path to his house, he 
shouted to his wife Maria and daughter Eleni. When they greeted 
him, he raised his right arm high, holding before them a captured 
German tommy gun. He smiled proudly at them with a twinkle in 
his eye as he stated: 'Ί blew his head off!" 

Through the night of the twenty-fourth, sporadic fiήng 
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continued along the whole defense perimeter before Galatas, 
enough to keep everyone alert and on edge. 

Bright and early the morning of May 25, Ramcke formed his 
paratroopers for the attack. Their movements were readily 
observed from Red Hill, and word was passed back to Colonel 
Gray, who ordered an immediate mortar attack on Ramcke's 
positions. The sudden mortar deluge scattered the paratroopers, 
causing them many casualties. But this liberal use of mortar shells 
.created a new problem for the men ofthe Eighteenth Batallion, for 
it depleted their supply to ten shells. Colonel Gray's request for 
reple.nishment was answered with thirty more and a note stating 
that these were the last shells available in the whole brigade. 

The men of the Eighteenth Batallion knew they were sitting on 
a powder keg. Mortar shells were in short supply; so was their rifle 
and machine-gun ammunition. Α reconnaissance patrol during the 
previous night had found as many as seventeen German machine 
guns in one sector alone-more machine guns than the entire 
Eighteenth Batallion had in the whole one-and-a-half-mile stretch 
of their defense line. 

Colonel Utz had been persistently inquiring about air cover. 
"When do we get Stuka support?" was the question that he 
repeateedly asked of General Ringel. He was finally told to expect 
an air strike by 4:30 that afternoon. 

Following Colonel Utz's earlier instructions, Major Schury 
ordered his Second Mountain Batallion forward without air cover. 
But a continuous wall of fire from the New Zealenders made an 
advance almost impossible, and the German need for air support 
became eνen more apparent. Thus, for the major part of this 
day- like the day before- the New Zealand line held the Germans 
at bay, but they knew the fuse to the powder keg had been lit. 

Αι 4:30 in the afternoon, it exploded. 
The sky above the New Zealand forward positions filled with 

Messerschmitts and Stukas. Even Dorniers joined in ιhe attack, 
and for half an hour the rain of death continued. In the north, 
Colonel Ramcke's paratroopers attacked first, driving south 
between the coast road and Red Hill. Το support them Ramcke 
unleashed a heavy concentration of high explosiνes from 55-mm 
antitank guns and some captured Bofors, all firing over open 
sights. The New Zealanders were taking heavy losses from this 
direct fire, with no chance for retaliation. The commanding officer 
of the New Zealand unit on the right flank had been severely 
wounded and his successor killed, leaving the Ieadership of the 
company in the hands of sergeants and corporals. The persistence 
of the paratroop attack was such that it succeeded in surrounding 
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and cutting off Red Hill, causing a breach in the northern end of 
the New Zea1and defense line. The road ιο Khania Iay momen
tarily open. 

Colonel Gray, with rifle in hand, rushed forward with a small 
collection of cooks and clerks from the Composite Batallion, in
cluding the batallion chaplain. He ran into the midst of the fight, 
yelling, "Νο surrender! Ν ο surrender!" But the paratroop attack, 
with its devastating mortar and antitank fire, was so intense thaι 
Gray had to withdraw the twelve survivors of the forward com
pany, leaving Red Hill securely in German hands. 

Now, the second phase ofColone1 Utz's tactical plan went into 
effect. Major Schury, who had been repulsed earlier in the day, sent 
his men back against Wheat Hill in the center. For the New Zea1an
ders, defending the slopes of the hill, it became a hell on earth. 
Heavy mortar and artillery shells fell on them in a crossfire from 
the abandoned Ruin Hill position before them and from the newly 
captured Red Hill on their right. The whole of Wheat Hill was 
hidden in a c1oud of smoke, as shell after shell burst upon it. 
Kippenberger watched the deνastating fire through his field glas
ses, yet twice refused requests for withdrawal. 

At the end of this fiery two-hour pounding, the men of C 
Company could take no more. The few survivors pulled out, led by 
Major R.J. Lynch. Wheat Hill- the third bastion in the New 
Zealand defense line-had fallen to the Germans. 

Further down the line, the third phase of the plan- the attack 
on the southern part of the position-began. 

Even though it was now early evening, Utz felt that to call a 
ha\t to the attack because of pending darkness might give the New 
Zealanders aπ opportunity to regain their balance and bring in men 
to reinforce the line. Το prevent this, he ordered Major Schrank's 
First Mountain Batallion to attack and seize Pink and Cemetery 
Η ills, while Schury's Second Batallion would continue the advance 
in order to capture the village of Galatas. 

Major Schrank's men rushed forward to attack the two hil\s, 
carrying with them the additional strength of the Engineer De
tachment from the Third Mountain Batallion, which had been held 
in reserve by Utz. The firepower from this reinforced batallion was 
too much for the depleted and exhausted ranks of the Cava\ry 
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Detachment and for the survivors of the decimated Sixth Greek 
Regiment. As the sun dipped behind the Rodopos Peninsula in the 
western part of Crete, the mountain troops of Schrank's First 
Batallion finally captured Cemetery Hill. 

But Pink Hill still held. 
The galant Petrol Company struggled desperately to hold this 

last hiil in the New Zealand defense perimeter. This heroic assort
ment oftruckers and supply men had foughtfor days as bravely as 
any first-class infantry unit. Now, with Cemetery Hill captured, the 
mountain troops turned their efforts toward Pink Hill. 

Captain Η .Α. Rowe, the brigade supply officer commanding 
this gallant company, received some reinforcements to bolster his 
dwindling ranks. Two platoons arrived from the Nineteenth Batal
lion, located far on the left flank beyond Cemetery Hill. Lieutenant 
W.N. Carson joined him with several drivers, and Lieutenant J.P. 
Dill brought a platoon of gunners. 

The deadly deluge ofbombs continued to pound them. From 
the sky ME-109s and Stukas strafed and bombed the hill con
tinuously; from the ground German rifle and machine-gun fire 
arched into the New Ze.aland emplacements together with the mur
derous crash of mortar shells. Their position soon became 
untenable. When machine-gun fire from Wheat Hill struck them in 
the rear, Captain Rowe ordered the survivors of the Petrol Com
pany to withdraw to the safety of buildings in Galatas. The men of 
the Peιrol Company fought as they went, even in retreat. 

While Lieutenant Kritakis, the executive officer of the Sixth 
Greek Company, was having his wound treated, two disheveled 
Greek soldiers brought in a wounded man. Kritakis recognized one 
of the litter bearers as a man from his own company. When he 
walked over to see the wounded man, he was shocked to discover 
that lying on a makeshift stretcher was his commanding officer. 
Captain Ε was semiconscious, with a wound in his chest. 

One of the Greeks carrying Captain Ε turned to Kritakis with 
tears in his eyes, repeating over and over again, "The Germans have 
overrun our positions!" 

The heaνy German bombardment ofthe New Zealand line in 
the Wheat Hiil area had killed more than 100 of Colonel Gray's 
men, almost decimating the Eighteenth Batallion. The whole 
western part of the defense line had lost all semblance of cohesion. 
It had been pierced aι many points, and most ofthe New Zealand
ers lay in their trenches, completely surrounded, fighting to the 
death. 

But the fiery onslaught was too much for many ofthem, and 
they finally broke. 

Colonel Kippenberger watched with increasing alarm as the 
men of his brigade stumbled back. They were wild-eyed, some 
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without helmets and others without weapons. When Colonel Gray 
emerged from the cloud of smoke looking "twenty years older that 
three hours before," Kippenberger recognized the symptoms. 

As more of his men came over the hill, he rushed into their 
midst, waving his arms and shouting over and over again: "Stand 
for New Zealand!" 

Electrified, the men awakened from their momentary lapse. 
The retreat was stopped before it became a rout. 

The Germans continued their advance into Galatas. 
Maddened with the fury of battle and enraged by the stout resist
ance of the defenders, the mountain troops fought mercilessly. In 
the ensuing struggle, furiotis charge and counter-charge left New · 
Zealand, Greek, and German bodies piled up in the streets of the 
village. The attackers gave no quarter and none was given in 
return; captured soldiers were slain on the spot. Α group of sur
rounded New Zealanders raised their hands to surrender, but the 
Germans bumed them alive with flamethrowers. One survivor 
tried to escape, only to be caught and thrown back into the flames. 
The street-by-street battle developed into a carnage. 

GaJatas finally fell to the Germans. 

The loss of the village of Galatas was a terήble blow for the 
New Zealanders. However, the diminutive but aggressiνe com
mander of the Tenth Brigade, Colonel Kippenberger, was deter
mined to take Galatas back from the Germans. 

Just before dusk Lieutena.nt Roy Farran appeared out of no
where with his two light tanks. Kippenberger looked upon them as 
a gift from heaven. These were the same tanks that had survived the 
fruitless counterattack ο η May 22 at Pirgos. When Brigadier lnglis 
ofthe Fourth Brigade heard that Wheat Hill had fallenand that the 
New Zealand line had been breached, he sent Farran forward to see 
if he could help. 

Kippenberger lost no time in putting the tanks to good use. He 
immediately ordered Farran to take them into the village on a _ 
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reconnaissance patrol. The two tanks clattered down the dusty 
road and soon disappeared into the smoke that hung low over the 
village. 

While Kippenberger waited for Farran's return, the remain· 
ing two companies of the Twenty-third Battalion appeared over 
the crest. They also had been forward by Inglis to reinforce the New 
Zealand line. 

About 100 yards from the edge ofthe village, they came upon 
Colonel Kippenberger, standing in the middle ofthe road, a pipe in 
his mouth, waiting for Farran's tanks to return. He lost no time 
telling them what he had planned for them: 'Ύ ou have to take 
Galatas with the help of the two tanks. There is no time for recon
naissance," he continued. 'Ύ ou must move straight in up the road 
and ... and take everything with you!" Farran's two tanks 
reappeared. 

Faπan lifted the lid of his turret and reported to Kippenber
ger, 'The place is stiff with Jerries!" He added, as he hauled himself 
out of the tank, 'They are everywhere in the village!" 

"Ι have two companies of infantry," interrupted Kippenber
ger. "Would you go in again with them?" 

Faπan nodded. The infantrymen of the Twenty-third Bat
talion waited nervously. 

Major Thomason of the Twenty-third replacing the wounded 
Leckie now took his turn to pass instructions to the men ofhis twό 
companies: "D Company will be attacking on the left side of the 
road. We have two tanks for support," he added, but cautioned 
that "the whole show is stiffwith Huns ... it is going to bea bloody 
affair, but we have just got to succeed. "Then he added with a wave 
of his hand, "Now, for Christ's sake-get cracking!" 

There it was- the order to attack! 
Ν ο sooner had the advance begun than stragglers from other 

units joined them. Men separated from the remnants of the Petrol 
and Cavalry Detachments, together with the survivors from the 
Composite, the Twentieth, and the Eighteenth Battalions, fell in at 
the rear of the column. More than 250 men had been collected for 

this do-or-die effort to dislodge the Germans from Galatas. 
At first, the infantrymen moved forward at a normal walking 

pace, but as the tanks increased their speed, the New Zelanders 
broke into a trot. At that precise moment, a spontaneous shout 
rose from their ranks. It echoed across the hills and fields like the 
bloodcurdling scream of a banshee. 

Lieutenant Colonel Gray, standing on the eastern outskirts of 
the village with some survivors from his battalion, heard the shout 
and thought it was the cry of a wild beast. Lieutenant Farran heard 
it above the noise of the tank's motors. It even reached Von der 
Heydte's ears in Prison Valley, and it made his flesh crawl. 

It was the shout of New Zealanders on the attack. lt was the 
battle cry of men who were returning with a vengefuk wrath. 

The Germans were caught off guard by this new attack. It was 
The Germans were caught off guard by this new attack at 

twilight. When Farran retreated with his two tanks earlier, the 
Germans assumed that the battle was over for the night. Ν ο sooner 
did they hear the chorus of shouts than the two tanks were back, 
this time supported by a flood of wildly charging men. 

The slaughter began all over again as the New Zealanders tore 
into the Germans. 

Firing came from all directions- from windows, from roof
tops, and from behind trees, chimneys, and walls. Those Germans 
caught ίη houses were quickly killed with grenades thrown through 
windows. Others raced into the streets only to be cut down by New 
Zealand bullets. Soon the streets were filled with struggling men 
fighting savagely with bayonets, pistols, rifle butts, and even with 
bare hands. 

Α mortar blast crippled Lieutenant Farran's tank, wounding 
him and killing his driver. As Farran emerged from his tank, he was 
hit a second time, and now he lay in the gutter next to his disabled 
vehicle, on the village's main street just off the town square. 

Α squad of New Zealanders trotted past Farran with Lieu
tenant Thomas of the Twenty-third in the lead. When they reached 
the main square, they ran into a group of Germans less than fifty 
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yards away. The New Zealanders opened fire on them, cutting 
some of them down, but the rest turned and charged. 

Lieutenant W.B. Thomas aimed his pistol at a German less 
than three yards away, whose youthful face had been contorted 
into a snarl. Thomas fired point-blank at him and, through the 
flash, saw the youth shudder with surprise as he lunged forward. 
The German fell dead at Thomas's feet, but not before his bayonet 
had pierced Thomas's thigh. Thomas now lay wounded, bleeding 
badly, amid other bodies of Germans and New Zealanders-some 
groaning in pain, others silent in death. 

Through the wild melee and the shouts, he heard a distinct 
English voice from across the square shouting to the New Zealand
ers, "Good show, New Zealand-jolly good show--come on, New 
Zealand!" 

The vicious battle continued. It was a bitter struggle that was 
fought street by street, house by house, room by room, until, in 
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time, the whole village was littered with the bodies of the dead, the 
dying, and the wounded. Little by little, the Germans were pushed 
out of Galatas. As twilight lapsed into darkness, Galatas was once 
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Α dazzlίng 

dίsplay of gold, 
sίlver 

By Cheryl Wetzstein 

One of Cyprus' most industrious native 
sons - Panicos Ε. Michaelides- used to 
mold and reconstruct human bodies as a 
surgeon. This weekend, other works from 
his hands - this time in gold and silver -
are on disp\ay for the first time outside 
Europe in the Embassy of Cyprus. 

"These 230 exhibits ·are the fruits of the 
last decade," the 60-year-o\d artist said at the 
Wednesday evening opening reception, that 
was hosted by Cyprus Ambassador Andrew 
Jacovides and his wife, Pamela. 

On hand to offer moral support were the 
artist's son, Dimis, an economist with the 
World Bank, and his wife, Susan, who dis
played her father-in-law's handiwork - a 
dazzling gold necklace and bracelet - set off 
by her black pajamalike outfit. Their father 
Dimis recalled, had begun working with 
jewelry 'Όn the kitchen table" after the daily 
rigors as head of orthopedic surgery at 
Limassol Hospital. 
'Ήe wanted to experiment with art 

forms," explained Dimis, whose own talents 
lie in singing and guitar. 'Ίf the original was 
a sculpture, he would think, Ήοw would this 
look in repousse?'" 

This "hobby" of his father's which 
involved large amounts of preciou~ metals, 
was not inexpensive, Dimis added. 
Although neither the children, nor the 
artist's wife, Maroulla, would define exactly 
what the cost might have been, Susan finally 
rolled her eyes and commented, "Mistakes 
are expensive ... " 

Prices of the pieces, which ranged from 
$100 for a leaf pin to $~,410 for the silver 
repousse of "The Rape of the Sabine 
W omen," did not seem to faze the more than 
100 guests, who included the ambassador 
100 guests, who included the ambassadors 
from Iceland, Spain, Lebanon, Oman, Mo
rocco, lndia, Egypt, Finland, Ecuador, 
Greece, the Bahamas and Singapore, as well 
as other friends such as Jack Coppersmith, 
Urs~la Meese, Alexandra de Borchgrave, 
Florιda Reps. Michae\ Bilirakis and Wil
liam Lehman, and Washingtonian publisher 
and chairman of the board respectively, 
Eleanor and Philip Meπill. 
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Chίrgotίs publίshes new book 
Noted architect William G. Chirgotis has 

published a new, completely revised and 
expanded ed.ition of his 'Έncyclopedia of 
Architect Designed Homes," a Iarge format 
book containing plans for over 500 homes 
and garages. 

Chirgotis, a former president of ΑΗΕΡ Α, 
says he published the book for the average 
person planning to build a new home. 
Readers may order blueprints for any of the 
homes described from Chirgotis' company, 
thereby saving the cost of an architect. 

The 31 I -page book contains chapters on 
house types, descήbing ranch, Cape Cod 
style, two story, split entry, and split level 
homes. Helpful hints for analyzing home 
designs in terms of family needs are 
included, stressing circulation patterns, size 
requirements and cost versus available 
money. Because of the wide range of housing 
pric~~ arr~sς thιo country, Chirgotis leaves 

out the estimated cost of each house, but 
does explain the fact that the pήce will 
depend on the size and location of the house. 

One chapter is devoted to "a house plan
ning guide from Α-Ζ" checklist for the 
potential builder. 

Chirgotis does offer great detail on how to 
finance a house, something that concerns 
nearly eνery builder, as he explained. Α 

· chart explains the types of mortgages avail
able and estimates mont hly payments. 

For the potential home builder, this book 
is an encyclopedia of information that is 
νital to such a major undertaking, Chirgotis 

. said. he also deνoted a chapter to explaining 
the need for an architect. 

The book, published in large format, 
includes a blueprint order form. It is aνail
able from National Home Planning Service, 
37 Mountain Ave., Springfield, N.J. 07081. 
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Holding Cyprus 

Hostage 

τΗΕ WALL STREET JOURNAL 

For years Greece's premier, An· 
dreas Papandreou, has tried to com
pensate for his domestic shortcomings 
by thumbing his nose at both the 
North Atlantic Treaty Organization, 
which protects his nation, and the 
Common Market, which subsidizes it. 
This has often seemed more silly than 
sinister. But he has looked a bit nas
tier as he's tried to embarrass Turkey 
by flogging the Cyprus issue. 

It's time for the Western democra
cies to siι ση Mr. Papandreou. The 
Greek premier recently attacked a 
Greek Cypriot parliamentary opposi
tion that had been promoting a more 
conciliatory line toward Turkish Cyp
riots. U.N. Secretary General Javier 
Perez de Cuellar has been trying to 
prevent total collapse of once-promis
ing talks between Cyprus's resident 
Greek and Turkish leaders. The U.S. 
State Department is trying to lend its 
good offices as well. Finally, EC com
missioner Claude Cheysson has been 
conducting negotiations for a customs 
union between Cyprus and the EC. 

The latest haggling over trade ben
efits from the EC illuminates the real 
reason the much-lamented "Cyprus 
problem" has not been solved. The 
Greek Cypriots and their Greek 
guardians have had little incentive to 
do so. An exclusively Greek Cypriot 
government is recognized by all but 
Turkey as the only legitimate voice of 
Cyprus. Consequently it is Greek Cyp
riots who get the millions ίη aid from 
such institutions as the EC, UNESCO 
and the World Bank. Α Greek Cyp
riot embargo against the north has 
helped ensure that Turkish Cypriots 
remain ίη relative squalor, dependent 
upon Turkey for sustenance as well as 
security. 

This disrnal state of affairs con
tinues primarily because it serves Mr. 
Papandreou. So long as Turkish 
troops remain in North Cyprus to pro
tect the lives and property of Turkish 
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Cypriots, Mr. Papandreou can present 
Turkey as an imperiaiist aggressor. 
Yet while criticizing Turkey, he caiis 
for Cyprus to be unified with 
Greece. 

Now it's true that τurkish troops 
are in Cyprus and that they invaded 
the island in July 1974. But the Turks 
can Jegitimately claim that the inva
sion would not have occurred had not 
Greek Cypriots abused their rule as 
the majority population and had there 
not been a military coup against then
President Makarios, who described it 
as an invasion by Greeks led by Greek 
officers. Greece was then run by the 

'colonels who'd taken power through 
their own coup in l967 and certainly 
were no heroes in the eyes of Mr. Pa-

. pandreou · and his fellow leftists. Yet 
Mr. Papandreou. has not improved 
much ση their Cyprus policy. 

Turkey, for its part, has been mov
ing closer to the West under Prime 
Minister τurgut Ozal. Joint European 
and U.S. recognition of ·a federated 
Cyprus would go a long way to guar
antee the democratic rights of τurkish 
Cypriots and put pressure on the 
Greeks and Greek Cypriots to reach 
an accord with them. Such recognitjon 
could apply to Turkish Cypriot pass
ports; it would entail ailowing trade 
and communications to go directly to 
Turkish Cyprus and consulting the 
Turkish Cypriot leadership in any de
cisions affecting the island. Indeed, 
Western institutions like the EC and 
the World Bank should divide up the 
money earmarked for Cyprus between 
the two Cypriot states. 

That the Turkish Cypriots still 
want an accord can be seen even in 
their 1983 statement of independence, 
where they hold out their hand to the 
south to join with them in a federai 
union. The main problem is to influ
ence Mr. Papandreou, but we fail to 
see why that should be as hard as it 
has been made to seem. 

ovge[l1os 
Sρecializing in Greek Catering 
for home and business ρarties. 

Tel. (212)688-8828 

52 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΣΤΑΜ. καi ΑΙΚ. ΣΦΥΡΟΕΡΑ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ 

• Άποκλειστικά νομικές ύποθέσεις στήν Έλλάδα 
• Συμβόλαια γιά άγορά άκινήτων στήν Έλλάδα 

• Πληρεξούσια, δωρεές, κληρονομικές ύποθέσεις 

• Είδική έξυπηρέτηση Έλλήνων έκτός Νέας Ύόρκης. 

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

ΑΠΟΤΑθlΓΓΕ 

ΜΕΑΠΟΛΥΤΗ 

ΕΜΠΙΣΊΌΣΥΝΗ 

ΣτΗΝ ΦΙΡΜΑ ΜΑΣ 

rhis is the time to own 
α fine fur coat or jacket 

from the manufacturίng 
firm GUSTON FURS LTD. 

MANUFACTURERS 

FOR 25 YEARS 

Custom Made Furs 
oj the jinest quality 
at the best prices. 

Alterations • Remodeling 
Storage 

Ask for GUS or ΤΟΝΥ 

GUSTON FURS LTD. 

307 SEVENTH AVENUE (Room 1402), NEW YORK, Ν.Υ. 10001 
TEL. (212) WA 4-4473 

"NEWYORK" 



Oppίsίtίon 

Faces Splίt 
ίn Greece 

By KERJN ΗΟΡΕ 
(Europe Magazine) 

Α split in the main opposition New Demo
cracy Party has left many Greeks wondering 
whether the conservative group founded by 
Constantinos Karamanlis in 1974 is headed 
for decline now that the veteran statesman 
has retired from active politics. Former ln
terior Minister Constantinos Stefanopou
los' decision to form a conservative splinter 
group along with nine other New Demo
cracy members of Parliament might set a 
pattern. Half-a-dozen ambitious person
alities, known as "the barons ofNew Demo
cracy" make no secret of their leadership 
aspirations. 

Analysts here say that Greek political 
parties have always been loose groupings 
around a charismatic personality. Once the 
leader departs, they tend to break up and 
disappear. Karamanlis, who masterminded 
Greece 's return to democracy after the Colo
nels' regime and its accession to the E.C., 
still kept a watchful eye on New Democracy 
from behind the scenes after he moved up 
from Premier to President in 1980. 

The party dismissed two leaders after 
defeats by Premier Andreas Papandreou's 
Panhellenic Socialist Movement (PASOK) 
in nationa\ and European Parliament elec
tions, but managed to stay united while its 
former leader served as head of state. But 
Karamanlis' restraining influence on the 
New Democracy barons waned consider
ably after he was passed over as the Social
ists' candidate for a second presidential term 
last March and retired. 

New Democracy's current leader, Con
stantinos Mitsotakis, 67, a liberal from the 
island of Crete, reinforced his reputation as 
a political survivor by winning a vote of con
fidence from the party almost three months 
after another defeat for the conservatives in 
last June's national elections. But it came at 
the expense of an open rift in New Demo
cracy. 

There had been earlier rumblings. New 
Democracy won 126 seats in the 300-
member Parliament, to 161 for PASOK, but 
five conservatives announced soon after
ward that they preferred to sit as indepen
dents. Stefanopoulos, 59, a moderate with a 
reputation for straight talking, admits his 
Democratic Renewal Party has no radically 
new ideas to help Greece's conservatives re
cover their credibility. 

In the past, New Democracy advocated 
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firm ties with the West and untrammelled 
free enterprise for the economy, but showed 
Iess interest in regional or social welfare 
issues. That contrasted sharply with the So
cialist's efforts to improve health care and 
pensions, grant women more rights and start 
decentralizing. At the same time, PASOK 
backed a critical relationship with the North 
Atlantic Treaty Organization and the 
UniteCl States. 

During a generation of conservative rule 
in Greece after World War Il, parties in 
power were never forced to think hard about 
ideology. New Democracy now is trying 
harder to find out what its supporters really 
want, distributing detailed questionnaires 
on policies and .· talking to grassroots organi
zations. Α party congress next spring, the 
first in seven years, is intended to give New 
Democracy a new impetus. 
Το younger conservative lawmakers, 

however, the problems are clear. They 
believe most ofthe barons-former Cabinet 
Ministers-to have little appeal outside their 
immediate circles and they want to put the 
past behind them. 

Whatever happens, New Democracy Iaw
makers agree it will take time for the con
servatives to develop their post Karamanlis 
role and win back the voters' confidence. In 
the meantime their much-pu blicized interna\ 
bickering he\ps distract attention from the 
Socialists' mounting economic problems in 
their second term. 
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1'iς καλύτερες εύχες 
γιά το Νέο 'Έτος 
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ANDREW Α. ATHENS THOMAS Α. ATHENS 

AHEPAs· 
Banquet 
on Feb. 10 
ΑΗΕΡΑ President George Gabriel has 

announced the appointment of John Ν. 
Deoudes as general chairman of the 1986 
ΑΗΕΡΑ Biennial Congressional Banquet, 
to be held at the Washington HiltonHote1in 
Washington, DC, on February 10. Deoudes 
is a past ΑΗΕΡΑ Supreme Treasurer. 

"I am pleased to make this appointment," 
Gabriel said, "as Ι know that under the fine 
administrative abilities of John Deoudes we 
are assured an outstanding banquet." 

The Ι 984 Banquet, attended by over 200 
members of Congress and their spouses,saw 
the presentation of the Periclean Award to 
Senator Paul Tsongas and the Socratic 
Award to entertainer Bob Hope. 

All members of Congress and their 
spouses are guests of the ΑΗΕΡ Α that 
evening and although the event is hosted by 
the ΑΗΕΡΑ Supreme Lodge, the 500 
chapters of the Order invite their e1ected 
representatives, with each chapter also 
sending its representatives to the banquet. 

The first Congressional Banquet was held 
in 1929 and over the years the ΑΗΕΡΑ has 

· been honored to have important American 
leaders speak and attend the banquets. Held 
biennially since 1936, among those speaking 
at the banquet λave been: Presidents Harry 
S. Truman, Gerald R. Ford and James Ε. 
Carter; Senators Robert Taft, Hugh Scott, 
Hubert Humphrey, Philip Α. Hart, Everett 
Μ. Dirksen, and Sam Ervin; House Speaker 
Sam Raybum and Representative Benjamin 
Rosenthal; journalist Edward R. Muπow; 
and Attomey Generals Ramsey Clark and 
Francis Biddle. 

The evening also witnesses presentation of 
the Socratic Α ward, honoring prominent 
men and women who emulate Hellenic 
ideals. Among the recipients of the Award 
are: Henry R. Luce, publisher ofTime-Life, 
Inc., in 1964; the President of the United 
States, Lyndon Baines Johnson, in 1966; 
United States Senator Everett Dirksen, in 
1968; the Vice-President of the United 
States, Spiro Τ. Agnew, in 1970; His 
Holiness Patriarch Athenagoras Ι, Ecu
menical Patriarch of Eastem Orthodoxy, in 
1972; Prirne Minister Constantine Kara
manlis, in 1976; Senator Hubert Humphrey, 
in 1978 (posthumously); and, in 1982, Sen
ator Claiborne Pell. 

Έγγραφήτε Συνδρομηταi 
στην «Νέα ·Υόρκη)) 

'Ετησία Συνδρομη $25.00 

"NEW YORK" 



Η ellenίc Profίles By Thomas Spelios 

ILIAS LALAOUNIS, celebrated inter
national jewelry designer gave a lecture and 
presented three short films on the art of 
"Goldsmithery" at the Greek Cathedral 
Center in New York. The over capacity 
audience included designers, models and 
many celebrities from the world of fashion 
and film. His impressive films illustrated the 
fine art of creating goldjewelry which he has 
developed over the past several decades. His 
brilliant art creations include designs based 
upon the craftmanship of antiquity includ
ing Minoan-Mycenean, Geometric, Clas
sical, Hellenistic and Byzantine objects 
d'art. He is the author of an impressive book 
entitled "Metamorphoses" which illustrates 
his jewelry designs created over the past 25 
years. This brilliant artist is indeed the 
master of Hellenic gold. 

* 
ROSALIE GOULET AS, the niece of celeb
rity Evangeline Gouletas-Carey, wife of 
Gov. Hugh Carey, opened on Dec. 5th in 
"Loose Connections," at the Judith Ander
son Theatre in New York. Rosalie is the 
daughter of Nicholas Gouletas, and the only 
actress in a family that built a real estate 
empire in Chicago. She received excellent 
reviews for her role. Her career was 
launched when she appeared in 'Όne Flew 
Over the Cuckoo's Nest." Ι η her new role she 
is appearing opposite Don Silva. 

* 
GEORGE ν ARELAS, a police lieutenant 
was elected Mayor of Westfield, Massa
chusetts in the recent election. He defeated 
the acting mayor by a narrow margin. ν are
las was born in Athens, Greece and migrat
ed to the USA in 1956. He joined the police 
force in 1965 after earning two degrees in 
criminal justice. He and his wife Mary have 
three children. He takes great pride in his 
new homeland, and loves Westfield which he 
calls "my adopted hometown." 

JANUARY, 1986 

WILLIAM νELIOTES, 56, a Career Dip
lomat was named by President Reagan as 
Ambassador to Egypt in 1983. Α native Cal
ifornian he has been in the foreign service for 
over three decades moving gradually into 
the upper echelon. This Hellenic-American 
is a very garrulous personality in private life 
but a great conservative in his diplomatic 
actiνities. He has served as Ambassador to 
Jordan and is an authority on Middle East 
affairs serving in many moments of crises. 
During the recent pirating ofthe Italian liner 
''Achille Lauro" he was in Cairo to assist in 
resolving the problem ofthe hostages and in 
saving innocent lives. He is a very out-

spoken individual and his friends at the 
State Department appreciate his frankness. 
His great supporter and patron was the 
equally outspoken Gen. Alexander Haig, 
former Ν Α ΤΟ commander and Secretary of 
State under the Nixon and Reagan ad
ministrations. 

* 
MARIA LAGIOS, νersatile soprano who 
has been acclaimed throughout the world 
for great talent has appeared in opera and 
the musical theater in the USA, France, 
Switzerland and Japan.Her recitals have 
included Ives, Hindemith, Handel, Britten, 

~Η Κοινότης ~Αγίου Δημητρίου 
Τζαμέϊκας 

εϋχεται στιi μέλη τής Κοινότητος 
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Mozart and the works of many other 
outstanding composers. She appeared in 
many presentations at the Chicago Opera 
Theater includi,ng dynamic performances as 
Norina in "Don Pasquale," Despina in "Cosi 
Fan Tutie," Perichole in "La Perichole," 
Susanna in " Marriage of Figaro," Marie in 
'The Daughter of the Regiment," Mary 
Warren in 'The Crucible," Adele in "Die 
Fledermaus," and Pamina in 'The Magic 
Fluιe," as well as many appearances on tele
vision including the unforgettable presenta
tion of "The Messiah" by Handel. After her 
superb performance in Tokyo she was 
inνited to return to Japan in 1987. 

* 
PETER ΜΑ ΠHEWS, 63, was elected 
mayor of Newburyport, Mass. in the recent 
runnings defeating Edward Molin. Once 
again the name of Matthews (Hellenic) 
returns to t he political scene where his 
cousin, Byron, served for five terms. At the 
age of 63 he is the oldest e1ected public of
ficiίi1 in the community. Matthews ran 
strong1y in most wards and defeated his 
opponent \Yith a wide margin in the outlying 
districts of the town. His cousin Byron 
Matthews had served for many terms in the 
Council and gaνe his undiminished support 
to Peter. Matthews is a Jongtime resident of 
the town. His opponent Molin said, "Give 
credit to Peter, he 's a nice guy." 

* 
GENERAL COSTA CARAGANIS, retired 
brigadier general in the US Army has many 
golden memories of the days he served with 
the Third Army under Gen. George Patton 
in Europe during the fina1 phase of the war 
against Hitlerism. Caraganis served with the 
brilliant tank specialist and tactician in 
Africa and Europe when the Nazi empire 
was collapsing in front of the might of the 
western allies. The batt1es at Normandy, the 
Bulge, and the Remagen Bridge across the 
Rhine are now history but they are still a 
νivid picture of the general's recollections of 
the crusade in Europe. Gen. Caraganis 
served with Patton and knew him well in 
these crucial battlc:s and moments of mili
tary glory. Caraganis was only one of many 
Hellenic-Americans who served with Patton 
on that glorious crusade to liberate Europe. 

* 
YIANNIS STEFANAKIS, Greek-born 
sculptor ltas created a memorial to be 
erected in Salem, Massachusetts as a tribute 
to the many innocent νictims who were 
condemned to death in 1693 during a 
moment of re1igious hysteria. Th~ statue will 
include the "three" sisters Sarah Cloyce, 
Rebecca Nursc: and Mary Easty who were 
hung as witches. In all about 19 persons were 
burned, hung and mutilated in this ugly 
hysterical eνent. Also involved in this 
project is Sa1em businessman Nondas La-

Mr. and Mrs. 
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gonakis, another Hellene in the Commu
nity. This is the first step in rectifying a very 
negative phase of American history which 
occured almost 300 years ago. 

* 
MIL τiADES ΜΑ ΠΗΙΑS, an Athenian-
born pianist delivered his recital in Man
hattan to an audience that was overwhelmed 
by his style and perfectionalism. His reper
toire included a wide variety of piano mas
terpieces by many of Europe's outstanding 
composers and men of musical genius. 
Matthias performed on the piano in a mas
terful manner and his selections included 
Bach, preludes and fugues; Mozart, includ
ing the splendid "Fantasy in C Minor" and 
"Sonata in F Major"; the other sonatas and 
rondos followed in a melodic fantasy. His 
performance ended with a flamboyant ren
dition of Mendelssohn's "Rondo Capric
cioso" and other minor pieces which he 
presented with a consumate skill and inter
pretation. 

* 
ALEX SPANOS, dynamic man ofthe year 
in business has been listed in FORBES 400 
as one of the "Golden Greeks" in California. 
Spanos came to the USA as an immigrant 
but he was a born entrepreneur when it came 
to advancing his career. After a great 
struggle in a very humble environment he 
managed to build an empire in real estate,jet 
service, and many other commercial ven
tures. Today he is based out of Stockton, 
California where he controls his nine dif
ferent companies all of which bear his name 
"A.G. SPANOS" enterprises. His vast 
empire involves him in much domestic and 
international travel, about 6,000 miles a 
week using his own personal jets; he is a 
great champion of Hellenism and the Greek 
Orthodox faith; he owns the majority in
terest in the San Diego Chargers (football) 
and presents benefit shows with his dear 
friend comedian Bob Hope. Alexander Spa
nos personifies the indomitable spirit of the 
Greek entrepreneur, from a poor immigrant 
to a personal fortune of$250 million dollars. 
Το quote the great achiever Alex Spanos, 'Ί 
like to think Ι am the best there is at what Ι 
do, and so I have conquered the world like 
Alexander the Great." Indeed Alex Spanos 
has conquered his share of North America. 

* 
GEORGE SA V ALAS, the corpulent detec-
tive "Stavros" who played for many seasons 
on television along with his famous brother 
Telly Savalas died recently. "Kojak", the 
long running hit television series has been 
seen around the world and recently has been 
revived for the current TV schedule. George 
Savalas was one· of five brothers born to a 
Greek immigrant family and was raised in 
Garden City, Long Island. Like his elder 
brother Telly (Aristoteles) he pursued an 
acting career and appeared in many tele-
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; vision shows as well as several films. George 
· Savalas always had a weight problem and he 

went on a crash diet recently which may have 
contributed to his passingaway so sudden!y. 

His brother Telly delivered the eulogy at his 
funeral where the entire family was in 
attendance. He will a lways be remembered 
as the dedicated detective of Kojak fame. 

Commissioner Anιhony Gliedman of Housing Preservaιίons αnd Developrrιenι, rίghι, 
presenιs an award certificaιe to Harry Zapitίfor hίs company :S ef!orιs in conservίng energγ 
costs for his organizαtion and ιheir ιenanιs. Harry Ζαpίιί ίs ιhe .son of Mίke Zapίιi ιhe we/1 
known entrepreneur of Astoria. Harry is the manager of Vίsions Enterprίses Compαny, α 
real estαte concern, /ocated αt 37-15 80th Street, Queen.s. Ν. Υ. Ζαpίtί:S compαn.ι' insιalled 
new equipment and α vigorous preventίve mαίnιenαnce progrαm whίch resulted ίrι α 29% 

reductίon ίn fuel consumptίon. 

SEKAS BROS, INC. 
Μ anufacturers of Flne Furs 

150 West 30th Street- 5th Floor 
New York, Ν.Υ. 10001 - Tel. (212) 564-5833-4 

Paul Ν. Sekas - George Ν. Sekas - Gus Ν. Sekas 
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FROM ΤΗΕ NEW ΒΟΟΚ "ΤΗΕ GREEK AMERICANS" 

Gender Roles and Famίly Transactίons 
By Dr. ALICE SCOURBY 

Following are excerpts from the new book by Projessor Λ lίce 
Scourby, oj C. W. Post Center, L·'ng lsland Vnίversίty, under the 
title "The Greek Americans" which was published recently by 
Twayne Publishers oj Boston. 

LAST OF THREE Ρ AR TS 

The Ν ew Immigrants 
Returning our focus to the family and its implications for male 

and female roles, we see that the new immigrants represent a proto
type within that framework. Spurred by a desire for economic 
betterment and opportunities for their children, they have repeated 
ίη large measure the experience of those who preceded them. The 
American economy since the mid-1960s was less expansive, infla
tion was becoming a permanent feature ofthe economic landscape, 
and job opportunities havt! dwindled for the newcomer. Their 
situation has been exacerbated by the fact that their expectations 
exceeded the realities of economic life. The built-in possibility of 
failure involved a loss of face, a sense of failure, of humiliation 
within the family and the community. 

Not a \1 the stories, however, are grim. There are Christos and 
J oanna Kapolonis, for example, who arrived in Ν ew Υ ork in 1968 
with all their belongings in valises and boxes. They now make their 
home in Astoria, Queens. Theirs is a tale of the success that count
less other immigrants have sought over the decades. Helene, their 
daughter, is graduating from high school and plans to study science 
at New York University. "Can you imagine us on the plane?" she 
asks. "My father saw the silver buckle ofthe seat belt and thought, 
for sure, he had just found a cigarette lighter." 

They were fortunate in that they were helped by Mrs. Kapo
lonis's brother who had arrived in the United States seven years 
earlier and who assured them that New York was a place for the 
future. Mrs. Kapolinis explained their decision to emigrate: 'There 
was no future in Athens. My daughters would not have gone to 
school. They would have worked. They would have a dowry and 
they would have gotten married. Ι wanted them to have an educa
tion- a full education." 

Mr. Kapolonis, who is manager of a fruit store, said, "At their 
age, Ι had nothing. Ν ο eat; no bread; nothing. Ι am here for my 
children." He added, "Ι want them to remember my country, 
remember the traditions and customs and never forget them. As for 
Astoria," he said, "it 's Iike a Iittle bit of Athens in Ν ew Υ ork." 

lt is estimated that New York City has a Greek population of 
approximately 400,000 to 500,000, with sixty to eighty thousand 
concentrated in Astoria, followed by the second largest Greek 
Τ όwn in Chicago with a population of twenty to thirty thousand. 

The new arrivals, regardless of when they emigrated, become 
old arrivals, and with the passage of time, attitudes pertaining to 
familiar roles become modified to meet new social and economic 
conditions. An interesting example of the diversity that exists in 
Astoria is exemplified by the parishioners of two churches. St. 
Demetrios, comprised largely of middle-class parishioners, is affi
liated with the Greek archdiocese ofNorth and South America. St. 

Markela, attended by blue-collar workers, remains unaffiliated 
with the archdiocese and is referred to as a "rebel church." The 
Iatter viewsSt. Demetrios Church as being deleterious to ethnic 
survival because of its assimilationist positions. St. Markela rejects 
bilinguism in the church and what it regards as encroaching secu
larism. 

In a study based on sixty-five-in-depth interviews with 
members of St. Demetrios Church and thirty interviews with 
members of St. Markela Church, it was found that each church 
reflects two conflicting points of view as to what constitutes Greek 
ethnicity. Of interest to us is the differential perception each has of 
male and female roles. Among the adherents of St. Markela's, it 
was found that hierarchical ranking prevails with ήghts and duties 
associated with sex and age. In general, the male holds a super
ordinate position by virtue of his place in the world of work. 
Woman's role as homemaker is not considered as important 
because it falls into the personal domain and is devalued as a con
sequence. One informant commented, 

The woman has some power, subtle power. The man has the major 
power. The woman may think she has. Americans can't understand when 
you say that Ι haνe the power in this house .. . lt comes out of the fact that 
we haνe a Iot of "maleness. n •• • How can you really be free with an open 
spirit if you know that the wife holds the power in the home? She, of course, 
Iet's face it, is therewith thechildren. She has alot to say, but once the father 
comes in she agrees to whateνer he decides. She1l fight him, and eνen win 
one when he gets νery old. She usually steps on him at that point. ΑΙΙ 
women seem to like to do it. But when he is young, he is the power in that 
house. He brings home the money. He makes the decisions. He dictates 
what goes on in the house. 

The study confirmed that women do, indeed, defer to their 
husbands but not without complaining about their selfless devo
tion to both husband and children. The spouses agreed that their 
worlds are separate and that the woman is exclusively identified 
with the domestic role. On the whole, they subscribed to the idea 
that employment outside the home poses a danger to the wife's 
physical and sexual safety. The church seemed to be the only safe 
place for women. As a result, Sundays and Saints' Days are extre
mely important events in both religious and secular terms for the 
women. 

Whereas the wife's sociallife revolves around the church, the 
male finds his social outlets with other men by either playing cards 
or drinking. The men tend to become active in the church when the 
need to raise funds emerges. Their view is that neither women nor 
priests are sufficiently competent to handle money matters. The 
experiences of the male in the ecenomic sphere confirm superior 
status upon him and reinforce the validity of the double standard. 

Among the parishioners at St. Markela Church, the parish
ioners consider male children more important than females, 
despite the fact that girls no longer present dowry problems. Male 
children are given preferential treatment. At the same time, it is the 
parents and not the children who are the focus of familiar concern. 
Α dilemma surfaces. On the one hand, the parents expect their 
children to defer tό their decisions regarding education and mar
riage; on the other hand, they want their children to be occupa
tionally upwardly mobile. The fear of Iosing control over their 
children is of paramount importance and, in many instances, takes 
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precedence over their concern for upward mobility. Α situation of 
such stress places the growing child in a position of unresolved 
marginality. 

The strains produced in the family during the process of 
cultural dislocation among the new immigrants (or migrant 
worlcers, as many perceive themselves) has to be seen within the 
context of differential expectations when compared with the old 
immigrants. Unlike the older immigrant experience, the new group 
is more sexually balanced with almost as many women coming 
over as men. 

While the old immigrants were confronted with seemingly 
insurmountable obstacles, they were buoyed by the expansion of 
the American economy up to the Great Depression and again 
during and following the Second World War. While many new 
migrants follow the older path of the restaurant business, the 
majority work for someone else. Indeed, many have moved into 
new areas of business such as construction, painting, and main
tenance work. Ι η many instances, both husband and wife enter the 
labor force as blue-collar workers. While all immigrant women of 
sixty years ago were admonished to stay in the house, except under 
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dire circumstances, outside employment for the recent arrival 
becomes an economic necessity. Some of the men who worked at 
skilledjobs in Greece find that they are not employed i_n ajob com
mensurate with their abilities and, therefore, experιence down
ward mobility. The resultant stress has negative consequences for 
the family. 

The old imπiigrants started together on the same rung of the 
Iadder; they were economically destitude, they found no church, no 
support system, and they were their own reference group. What
ever they earned was regarded as an improvement over the 
economic situation they left behind in the 0\d World. Further, 
with the passage of time, the new immigrant continues to identify 
with Greece because of modern air travel, improved communica
tions and the constant flow of friends and relatives to and from 
Gree~e. This sustains their nostalgia for and loyalty to their native 
country, and the idea of returning is always potentially a reality. 

Their situation is also characterized by rising expectations. 
They have seen the accomplishments of oth_er Greeks and want.t? 
achieve or surpass them. Failure to succeed ιs, as we noted, humιlι
ating. Avoidance of failure is crucial to ~heir sen~e of prid~ and 
engulfs the family in an attempt to protect ιtself agaιnst the.alιenat
ing aspects of Ameήcanization. The pressures create anxιety and 
stress for both male and female. 

The hierarchical relations between children and parents is 
steadily reinforced by trying to keep the socialization of the child
ren within the confines of the ethnic enclave-church, Greek 
school, day nursery schools located in the church, and social 
gatheήngs in church and home. 

Among the families at St. Markela Church, a child's educa
tion is secondary to family interests, whereas the parents at St. 
Demetrios Church tend to place their children's achievements 
before other considerations. I η the former case, boys of high school 
age will discontinue their educatio.n to wor~ as busboys ~n~ dish
washers in order to help the famιly financιally. The chιld s per
sonal interests, although affirmed to be important, are not as im
portant as the welfare of the collective family unit. The traditional 
belief that aging parents belong with their adult children and will 
receive, in turn, the care and sacrifices they made for their children, 
has been accentuated over generations. lt is part of a reciprocal 
relationship, and not without its noncomitant ambivalence. There 
is, on the one hand, the expectation that children will care for them 
and, on the other, the perceived reality that this may not be so. 

Another way in which control is exercised by immigrant 
parents is their attempt to arrange the marriages of their children. 
The fear that interaction with ther teenagers might have a de\ete
rious effect upon their children prompts parents to increase their 
surveillance. At the same time, as might be expected, it ignites guilt 
and hostility within young people who are seeking to test their own 
autonomy. 

The nature of this conflict has been highlighted in a study con-
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ducted by the staff ofthe Hellenic American Neighborhood Action 
Committee (HANAC), an agency serving the immigrant commu
nity since 1972 in New York City. HANAC's Child and Family 
Counseling Service, established in 1977, serves approximately one 
hundred families annually. lt reports that family dysfunctions 
caused by immigration result in various antisocial behavior, 
ranging from wife and child abuse, learning disabilities, teenage 
pregnancies, drug abuse, and dropping out of school. 

Families seeking psychological counseling are mainly un
skilled workers with a gross income of $3,300 with both mother 
and father working full or part time in most ofthe cases. τhey tend 
not to be affiliated with a local church nor do they belong to any 
fraternal organization. τhe majority of parents have not 
completed elementary school. τhe acute anomie experienced by 
family members results in a desire to return to their country of 
origin where every individual is seen as linked by social bonds to 
others. τ ο be sure, the life they left behind is greatly idealized; they 
express a desire to return but are reluctant to do so without having 
succeeded economically in this country. τheir insecurity with the 
English language and their consequent frustration is compounded 
by the rejection they feel from other Greeks who have made it. 
Adjustment to their new country is a difficult one. As we previously 
saw, there is a direct correlation between acculturation and emo
tional health; feeling disadvantageously located, some members of 
the new immigrant population are finding the period of psycho
social adjustment particularly stressful as they shift from an 
extended-family structure to that of the nuclear family, from 
bonded systems to anomie. 

In general, Greeks tend to mistrust the mental health field and 
are reluctant to seek help outside the family. τhey tend to view 
emotional problems as nervous problems having an organic base. 
As reality attests, no one gets through the acculturation process 
unscathed, even in the so-called healthy families. In all cases, it is 
ίaboo to be critical of one's parents, even when they are hurting 

you. 1t is easier to express angry feelings towards one's parents 
through others. τhe others become the focus, the scapegoat, for 
unexpressed hostility stemming from the family nexus. 

When the child has a learning problem, the parents' position 
in the relational family circle and the community is threatened. τhe 
child, being an extension of the parent, has the power to discredit 
and to devalue parental worth. Further, the child who has a 
learning disability cannot be the supeήor person he has been told 
he is. τhe discrepancy between reality and wish fulfillment is pain
ful for the whole family. τhe child is confused: he is trying to deal 
with parents who tell him that nothing is wrong with him, that the 
problems are external to him, but his feelings and performance tell 
him otherwise. Even when the child adjusts to school, the 
emotional problem may be hidden because the child has nerely 
Iearned to conform to authoritarian norms. 

τhe Greek male seems more reluctant to accept therapy than 
females. Apparently he has greater difficulty in dealing with 
himself as a failure. Such an admission stands in sharp contrast to 
his perceived self as a successful man. τhe externalized self takes on 
a reality of its own. τ ο protect this 'Όbjective" existence, the male is 
compelled to devalue the therapeutic process and, particularly, the 
male therapist who personifies the very success he aspires to. 
Dealing with female therapists becomes more acceptable since she 
does not pose a threat to the Greek male's manhood and, hence, 
reduces appreciably his level of anxiety. 

τhe tendency is not to seek outside help and hope that the 
problem will be taken care of within the family unit. When they do 
reach out for help, an interpreter is frequently needed which 
further demeans and embarasses the Greek patient. τhe reluctance 
to seek help is rooted in this cultural component and in the 
impersonal therapeutic relationship, which is abhorrent to the 
Greek who functions more successfully in one-to-one personalized 
relationship. τhus, help is sought only when the problem is 
perceived to be unmanageable, caused by an outside source beyond 

ΕΥΤΥΧΕΣ 
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

61 

NICK ATHANS, President 

τι~----
-~.·vπ•--~ 
INTERNATIONAL, INC. 

1 East 42nd Street. New York. ΝΥ 10017 

Manhattan 
Tel. (212) 599-3355 

Long Island 
516 Ι 822-7900 

Athens. Greece 
Paparigopoulou 3 • 324-5926 

16 years of serνίce to the Greek-American communίty. 

TOLL FREE: 800 Ι 223-7605 

"NEW YORK" 



their control. ln some instances, exorcism is sought as the ultimate 
solution. 

Another study concentrating primarily upon the Greelcs who 
migrated to Detroit reported that parents were expeήencing acute 
stress with regard to their children who were emulating the young 
people in this country. The parents complained about the laclc of 
respect for parents and for authority figures in general. Problems 
they cited as affecting the Greelc family were drug addiction, street 
crimes, and liberal dating customs. ln one family interνiewed, the 
father would not a llow his son to bring his friends home because 
there was a daughter in the family and he feared that if he were too 
liberal, all the misfortunes of American society would befall him. 

Intermarriage 
The fear of intermarriage has been for all immigrant parents a 

most formidable one. It threatens the very fabric offamily life. It is 
difficult to ascertain how perνasive intermarriage is in the υ nited 
States, but judging from available data, the rate is high. The Greek 
archdiocese reports that from January 1 to December 3 I, 1978, 
there were a total of 4,740 weddings in the church. Of these 2,295 
were Greelc Orthodox and 2,445 were mixed marriages. The latter 
included only those mixed marriages performed in the church. 

It should be remembered that most publicized rates of mixed 
marriages are based upon the total number of a group's marriages. 
Sometimes they are interpreted as they are based upon the number 
of individuals who marry. Α Marriage rate refers to the percentage 
t~f marriages involving individuals in a specific category. Α mar-
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riage rate of !ndividuals refers to the percentage of married indi
viduals in a specific category who enter a mixed marriage. 

For example, if we have six homogamous Greelc Orthodox 
marriages and four mίxed Greelc Orthodox marήages, we can 
speak of eίther a 40 percent or a 25 percent ιnixed~marr~age r~te. 
F our of the ten marrίages, or 40 percent of the mamages ιnvolvιng 
Greek Orthodox are mixed, but four Greek Orthodox out of 16, or 
25 percent, are ίn mίxed marriages. 

The mixed marήage rate for marriages is always greater than 
the mίxed marriage rate for ίndividuals. Thus, if you wanted to 
prove that mixed marriages are occurring in ~eater freque~cy, you 
could use the mixed marrίage rate for mamages. Ifyou wιshed to 
prove that the ίncidence of mixed marriage is not very great, you 
could use the mίxed marriage rate for individuals. Statistically, 
both figures would be accurate. 

The second point about intermarriage concerns the size ofthe 
group. The smaller the group relative to the total population, the 
faster its rate goes up with each intermarriage. In the case of the 
Greeks, religious homogamy means ethnic homogamy. The triple 
melting pot concept, which hypothesizes that ethnic lines are being 
crossed repeatedly in the United States while people continue to 
marry within their own religious group, does not apply to the 
Greek Orthodox, not to the Orthodox per se. 

ln terms of the archdiocese's figures, the number of mixed 
marriages performed within the church increased from slightly 
more than 28 percent of the total in 1963 to a1most 50 percent in 
1976 and probably more than 50 percent in 1978. 

This does not mean that most individuals marry non-Greeks. Appro
ximately two-thirds of all Greeks who marry now are marrying other 
Grcelcs even though thcir maπiages constitute about 50 percent of all 
marriages performcd in recent years. It would talce an exogamous ratc of 
about 60 percent of all marήages performed for 50 perccnt of all Greelc 
American individuals to be outmarrying. 

In a 1arge church community of approximately 1,400 families 
in Nassau County on Long Island, New Yorlc, the out-marriage 
rate was reported to be 65 percent. Marriages among Greeks in 
Ν assau County (τ own of Hempstead) tend to be exogamous. The 
parish averages about seventy-fiv·e marriages a year, and ofthese, 
75 percent are mίxed. An influx of new immigrants has recent1y 
caused the percentage to decline to 65 percent. There seems to be 
few Orthodox-Orthodox marriages outside the ethnic group. The 
Reverend Patήnacos obserνes that because of national emnities of 
long standing among the Ballcan peop1es, the Greek Orthodox 
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church still is very hesitant about having open relations with other 
Orthodox churches. Many priests, he adds, would prefer to see the 
young marry outside the church rather than marry an Onhodox of 
non-Greek extraction. This attitude, however, seems to be under
going change with the younger clergy giving greater weight to reli
gion than ethnicity. 

Marrying another Onhodox, however, has not yet emerged as 
a viable alternative for the Greek Orthodox. What matters is that 
the maπiage take place within the Greek Orthodox church. In this 
way, a link is preserved to the Greek community. Undoubtedly, in 
the future, Americanization will facilitate the acceptance of Or
thodoxy as a preference in mate se1ection rather than ethnicity. 

As one goes further east on Long Island, New York, the out
marriage rate increases to about 80 percent. Class and generation 
seem to be operative variables here. While first- and even many 
second generation Greek Ameήcans in urban ghettos are, in effect, 
"urban villagers," the second and third generations ( middle class, 
upwardly mobile, suburban or urban) are familistic only to the 
degree that others in theirclass, regardless ofethnicity, may also be 
familistic. 

In Orange, Ν ew J ersey, a community with five hundred Greek 
families, it is reported that 52 percent of fourteen yearly maπiages 
are mixed. The rate of intermarriages would be higher were it not 
for the presence of a growing population of new immigrants. 

In Newark, New Jersey, six hundred Greek families are 
actively involved in the parish life of the community. lts exo
gamous rate is about 75 percent; approximately 45 percent of the 
mixed marriages end in conversion regardless of the sex of the non
Greek spouse, and almost all the children are . raised as Onhodox. 
The Greek church in Clifton, Ν ew J ersey, is also strongly ethnically 
oriented. About one-third of its parish is not proficient in English; 
nevertheless, in 1974, its exogamy rate was 50 percent, and by 1978, 
it was 75 percent. 

In Bay Ridge, Brooklyn, New York, a Syrian and Greek 
community has existed for many years. Their ethnic commitments 
have discouraged inter-Orthodox contact and marriage between 
these two groups. Their churches are only two blocks away from 
each other but social mixing is at a minimum. In the Greek church, 
twenty out of sixty marriages a year are mixed marήages and none 
are with Syrians. The growth of a large immigrant population of 
Greeks has undoubtedly reinforced the ethnic component ίη mate 
selection. It is probably coπect to state that rapid de-ethnicization 
might actually alienate the religion's most committed followers. 

Studies generally indicate that the rate of mixed marriages is 
on the increase; these increases result from a combination of 
factors: decline in immigration, the vertical and horizontal 
mobility that characterizes our society, and the increased number 
of contacts facilitated by ease of communication and transpona
tion. Even when ethnic feelings run high, it is difficult to sustain 
ethnic Ioyalty in the realm of maήtal choice in the United States 
where love is considered to be a matter of individual choice and 
personal happiness. 

Religious institutions, in general, including the Greek Ortho
dox church, are opposed to mixed marriages because they fear 
communal dissolution. The Greek case is compounded by the 
limited field of eligibles that its ethnic boundaries impose, a fact 
that does not apply to Irish, Italian, or Polish Catholic popula
tions. For them, marrying outside their ethnic group does not 
alienate them from group Ioyalty. Α broader view encompassing 
an Ameήcan Orthodoxy would increase interethnic maπiages and 
would sustain, at the same time, a monolithic religious group. This, 
in turn, would open the door to approved marriages between 
Greeks, Syrians, Russians, and so forth. Α minimal understanding 
of Onhodoxy tends, of course, to highlight the importance of 
ethnicity and circumscribe mate selection . 

Studies tend to reveal that Greeks most likely to intermarry 
are unfamiliar with the Greek language, customs, ethnic celebra
tions, and holy days, and lack contact with relatives or friends in 
Greece. However, this does not necessarily imply that a pattern of 
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social isolation with regard to Greek fήends after marriage 
persists, regardless of which spouse is Greek. Whether it is the male 
or female who marries out (but has an Orthodox wedding cere
mony), the children are likely to be baptized in the Greek Orthodox 
church and to be raised according to Greek traditions, depending 
on how the individual spouse defines tradition. 

Data from the Greek archdiocese of North and South 
America, covering the period from ι970 through ι98ι, also 
indicate that mixed marriages are increasing. In ι 970, 2,663 Greek 
Orthodox marriages were performed in the church as compared 
with 2,473 mixed marriages from a total of 5,136 marriages. There 
is no way of knowing how many mixed marriages occu'r outside the 
church. Ι n ι 981, the number of Greek Orthodox marriages was 
1,78ι, and mixed marriages numbered 3,104, indicating that a 20 
percent increase in mixed marriages had taken place. In 1970, 
approximately 48 percent of the marriages that took place in the 
church were mixed; in ι 981 this rose to 67 percent. 

With regard to divorce statistics in 1970,261 Greek Orthodox 
marriages were disso1ved as compared with 100 mixed marriages. 
Ι η J 981, 405 Greek Orthodox divorces took place, while 339 mixed 
marriages ended in divorce out of a total of 774. Between 1970 and 
1981, a 70 percent increase in divorces took p1ace among mixed 
marriages as compared with 1ess than 50 percent in the Greek 
Orthodox category. Proportionate1y speaking, there were more 
mixed marήages that ended in divorce since 1970; percentagewise, 
there were more Greek Orthodox divorces in 1970 than in 1980. 
The statistics do not tell us what the duration of these marriages 
were before they were disso1ved. 

Whether or not the individua\ who marries out of the religion 
sustains contact with the Greek community depends upon a 
number ofvariables that include support or nonsupport ofparents 
regarding the marriage, personalities of the spouses, length of 
marriage, education of spouses, their ages, and the extent of 
communication between them. Other variables include attitudes 
toward religion, knowledge of Orthodoxy, the extent and qua1ity 
of ethnic internalization, and the cohesiveness of family ties. 

The continual redefinition of ethnicity and the role of the 
Greek Orthodox church within the larger framework of Orthodo
xy will continue to be dominant factors in determining the social 
boundaries within which maήtal bonds between Greek Americans 
and non-Greeks are to be found in the future. 
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Boston Dίocese Phίlanthropy House 
Wίll Ease Paίnfor Many Famίlίes 

By Sophia Nibi 

σptσchos Sσciety of St. Demetrios in 
Westσn, ΜΑ gave $500 to His Grace to 

begin a special Fund forthis purpσse. And, 
σnly a cσuple σfhσurs after the Bishσp made 
the announcement that HC/ HC had offered 
the use of a building for this need, the Philσ
ptochos Society of Sts. Constantine and 
Helen of Lawrence, ΜΑ, one of the smaller 
communities in the Diocese, presented 
Bishσp Methodios with a $500 check for the 
Philanthropy House. 

BROOKLINE-At a recently held 
Bσstσn Diocese Clergy-Cσnference Bishop 
Methσdiσs σf Bostσn annσunced that a buil
ding on the campus σf Hellenic Cσllege/ 
Hσly Crσss will be used by the Diσcese σf 
Boston for its Philanthrσpic Ministries. 
Bishσp Methodiσs was informed σf this 
decision a few days prior the conference by 
Hellenic College/ Ho\y Crσss President Dr. 
Thomas C. Lelon. 'Όur School is to be 
thanked and highly commended for this far 
reaching philanthrσpic decision," said 
Bishop Methodios. 'Ίt is a beautiful mani
festation of the lσve and gratitude of σur 
Schoσl tσ the faithful of the Diocese of 
Bσston who have always suppσrted this 
impσrtant institution of our Church. 

The building will be utilized to host the 
families of brethren from around the wor\d 
who come to Bostσn fσr medical treatment," 
said Bishop Methodiσs who along with 
President Lelon, the Rev. Alkiviadis Ca
livas, Dean of the School and σther mem
bers of the community are considering semi-

OBJτUARY 

J ohn Minadakis 
CAMBRIDGE, ΜΑ. Funeral services 

were held ση Wednesday, December 11, at 
Saint Constanιine and Helen Greek Ortho
dσx Church, Cambήdge, fσr Mr. John Ν. 
Minadakis in his IOOth year, who died after a 
short illness December 9, at the Otis Hos
pital in Cambridge. Rev. Asterios Gero
sterios officiated at the service. Burial was at 
the Cambridge Cemetery. 

Last Spring at a party honσring him ση his 
IOOth birthday, Mr. Minadakis received 
cσngratulatiσns from President Reagan, 
Representative Markey · and a Proclama
tion issued by Governor Μ. Dukakis. 

Mr. Minadakis came to Pensacola Flo
rida as a young man in 1910. He returned to 
Greece and married the late Haήklia Mav
rσudes in 1922. 

Mr. and Mrs. Minadakis came tσ the 
United States ίη 1962 settling in Sσmmer
ville, Mass., where their daughter Mary was 
Iiving. They returned to Greece and after the 
death of his wife in 1976, he returned to 
America and settled in Cambridg_e. 

He leaves his daughter Mary, wife of John 
Chaήnos of Arlingtσn, his son Nicholas and 
his wife lrene, and two grandsόns, Υ annis 
and Dimitris of Cambridge. 

Donatiσns in his memory may be made to 
the Library of the Hellenic Cσllege, 50 
Goddard Ave., Brookline, ΜΑ. 02146. 

narian partιcιpation in this philanthropic 
outreach, the expense of which will be 
assumed by the Diocese of Boston. 

Bishop Methodios called upon the faith
ful for assistance in refurbishing the hσme 
which, in addition to painting and carpeting 
also needs appliances and furniture. Helen 
Stavarakis of Springfield, ΜΑ, President of 
the Boston Diσcese Philoptochos Board and 
her board gave already pledged funds for 
this purpose. True to their name and 
mission, philoptochos chapters have already 
begun showing concrete support for this 
philanthropic mission of the Diσcese of 
Bostσn. Last June, upon learning that 
Bishσp Methσdios was contemplating such 
a facility fσr the Diocese ofBostσn, the Phil-

Money from the Bishop's Discretionary 
· Fund will also be used as needed to begin 
this prσgram. It is indeed hoped that the 
Philσptσchσs Societies thrσughout the · 
Diocese will join the Diocese Bσard and 
σffer their financial and mσral support for 
this program which, said Bishop Methodios 
"is yet another example of the type of 
ministry our Diocese and its faithful musι 
get invo\ved." Since he became Bishop of 
Boston, Bishop Methodios has consistently 
encouraged all parishes to reach out to the 
hσmeless and needy in σur society. The 

Importers and Installers of 
MARBLE & GRANITE 

Specialίzίng ίn Churches, foyers, 
marble tops, fireplaces, etc. 

marmaro 

OFFICES ΙΝ NEW YORK & WASHINGTON, DC. 

22-17 Astoria Β1νd., L.l.C., Ν.Υ. 11102 
Tel. (718) 956-1441 

ASTORIA WOODWORKING CO. 
Est. 1957 

Construction - Alteration 
Carpentry 

25-92 31st Street, Astoria, Ν. Υ. ι ι 102 
Tel. (718) 274-4897 

Lic. G.C. 
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establishment of soup kitchens in many of 
the Boston Diocese parishes, the positiνe 
~mpact of the Greek Orthodox Community 
ιn the 1985 Walk for Hunger in Boston, 
other similar expressions of Greek Ortho
dox teachings and now the realization of this 
important Philanthropy Home which will 
ease the burden of suffering that comes from 
serious illness for so many, are both a 
manifestation of support for and encourage
ment for Bishop Methodios' programs and 
leadership. 

Bishop Methodios replies: "Ι am most 
thankful to God and to all our faithful 
throughout Ν ew England. "There is so much 
more that needs to be done and will be done 
with God 's help and our working ιogether as 
a family." 

van DUZER-KA Υ 
FLORIST 

GEORGE MAVROMATJS 

Δεχόμαστε παραγγελίες άπό δλα 

τά σημεία τής 'Αμερικής, γιά δλό
κληρη τήν Άμερικfι καί δλο τον 

κόσμο. 

1031 LEX INGTON AVE. 
Corner 74th Street 

NEW YORK, Ν.Υ. 10021 
BUΠERFIELD 8-0136 

FDT Florist 

National 
Travel Service 

Specializing ίη Domestίc 
and International Travel 

Cruίses- Tours 

"When it comes to traνel, 

if we do not haνe it, it doesn 't exist" 

JIM~Y SA VVIDES 

561 NORTHFIELD AVE. 
WEST ORANGE, N.J . 07052 

TEL.: (201) 676-9400 
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Tom Demopoulos Honored 
The HERMES Chapter of ΑΗΕΡ Α 

honored one of its faνorite sons, Tom De
mopoulos, during a dinner-roasting at Mol
fetas Restaurant on Dec. 2nd, 1985 in New 
γ ork City. "Mr. ΑΗΕΡ Α" has deνeloped 
the growth of HERMES chapter during the 
last Ι 7 years into one of its most dynamic 
chapters. Other chapter members also 
praised the efforts of "Mr. ΑΗΕΡΑ" in
cluding brother President Charles Maran
goudakis, Peter Chingos, Andrew Stam
boulides, George Gary, Gus Coffinas, Ted 
Kyrkostas and Vice President Jerry Ka
ouris. 

Marangoudakis introduced all the digni
taries who were present for the affair in
cluding: Byron Argeropoulos, George Tin
gus, Stelios Leonidis, Prof. Demosthenes 
Triantafillou, Harry Fotopoulos, Dr. Mor
ris Gabay and Jerry Kaouris as well as many 
guests from the νarious Brooklyn chapters. 

Secretary of 'Ήermes" during which he 
serνed as district goνernor of Ν ew γ ork and 
past president. This splendid moment in the 
long career ofTom Demopoulos was νideo
taped by Chris Economakis and will be 
shown at a future chapter meeting of 
Η ermes Η ellenes. 

Λευκώματα 
·Οργανώσεων 

καΙ Κοινοτήτων. 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
Demopoulos was the final speaker of the 

eνening deliνering his speech in a melange of 
Greek and English to a νery enthusiastic 
audience. His career with ΑΗΕΡΑ spans 43 
years including 28 years as the executiνe 

130 W. 42nd Street. Suite 704 
New York, Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 921-0086 

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

DIMITRIOS PAPADOPOULOS 
FRIDA PAPADOPOULOS 

SPECIAL PRICES FOR CHRISTMAS GIFτS 

26 West 47th Street- Booth #3Α 
New York, Ν.Υ. 10036 (Between 6th and 5th Ave.) 

Tel. (212) 302-4315 

RIZO'S ========;ι 
W eddίng Boutique 

Wedding Gowns: MENDICINO 
By 1//isa Jena 

A/fred Ange/o: Brida/ Origina/s 
$300 ιο $1,500 

Tuxedos: 
After Six-Lordwest 

Pierre Cardin $55 to $75 

MOTHER 'S DRESSES: 
BRIDESMAIDS DRESSES 

PHOTOS - LIMOS - FLOWERS - VIDEO 

Large Selection of Jewelry 
10% Off wίth thίs ad 

30-29 STEINW Α γ STREEt 
ASTORIA, Ν.γ. (2nd Floor) 

TEL.: (718) 274-9119 
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Shopping and Dining in Manhattan 
RESTAURANTS 

• 
The Coach House 

I 10 Waver1y Place, N.Y.City 
Just West ofWashίngton Square 
Tel. (212) 777-{)303- 777-{)349 

The De/egate 
The finest seafood restaurant 
in New York. 
21 I Ε. 43r Street, Ν.Υ. 
Tel. (212) 687-{)980 

Skyward Cafe 
Continental Cuisine 
Banquet Faci1ities 
165 Water Street, Ν. Υ. 10038 
Tel. (212) 509-5252 

• Λ mbrosia 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 

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

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

Big Η eart R estaurant 
Seafood - Steaks - Chops 
1321 Ist Ave., Ν. Υ. (?Ist St.) 
Tel. (212) 772-3131 - 772-3133 

City Diner 
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 

Delphiιιn Restaurant 
Specializing in Greek Food 
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60 Duane Street - Corner of Elk 
Tel. (212) 267-5463 

Electra Restaurant 
Prime Steaks - Chops - Seafood 
949 2nd Ave., Bet. 50 & 51 Sts . 
Tel. (212) 42t'"8425 

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

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

Προσθέσετε 
την έπιχείρησή σας 

στον 

ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΟΔΗΓΟ 

-Εfναι εύκολο 
-Kai δεν στοιχίζει 

~, .. ' 
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) 244-2383 - 564-7248 

Howard Johnson's 
Breakfast - Lunch - Dinner 
122 Ε. 42nd Street, N.Y.C. 
Tel. (212) 687-{)089 

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

Moljetas Restaurant 
Catering for all Social Functions 
307 W. 47th St., Ν.Υ. 10036 
Tel. (212) 581-{)674 - 840-9537 

Greek Vil/age 
Authentic Greek Cuisine 
1016 Lexington Ave., N.Y.C. 
Tel. (2 ι 2) 288-7378 

Plaka R estaurant 
Authentic Greek Restaurant 
165 Bleeker Street, Ν. Υ. 10012 
Tel. (212} 674-9709 

R estaurant 92 
Home Style Cooking- Catering 
92 Fulton St., Ν.Υ. 10038 
Tel. (212) 267..()707 

Big App/e Restaurant 
and Cojjee Shop 

Catering - Free De1ivery 
76 Madison Ave. (28 St.) N.Y.C. 
Tel. (212) 686-3360 686-4195 

Souvlaki Restaurant 
Authentic Greek Cuisine 
102 MacDougal St., Ν.Υ. 
Tel. • (212) 533-8753 

Stavy's 
Seafood - Steaks -
Chops - Greek Specia1ties. 
257 First Ave., Ν.Υ. 10003 

Tel. (212) 673-7629 

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

Χ enia Restaurant 
Continenta1 & Greek Food 
871 First Ave., Ν.Υ. 10017 
Tel. (212) 838-1191 

Ζ Restaurant 
Greek Cuisine 
117 Ε. 15th Street, N.Y.C. 
Tel. (212) 254-{)960 

TRA VEL AGENCIES 
Η omeric Tours, Inc. 

595 5th Ave., Ν.Υ. 
Tel. (212) 753-1100 
79-{)4, 5th Ave., Brook1yn 
Tel. (718) 833-6800 
31-19 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 721..()400 
906 Ε. Main St., Stamford, cτ. 
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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MISCELANEOUS 
ΙΝ ASTORIA 

Τ & Τ lndustries Corp. 
Home Improvements 
Genera1 Contractors 
33-06 31st Avenue, Astoria, Ν.Υ. 
Tel. (718) 274-3317/6197 

Gus Trimming 
Quality Gifts- Curtains- Fabrics 
31-20 Ditmars Blvd., Astoria 
Tel. (718) 728-2997 

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

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

Bohn's Delicacies 
The Delicatessen in the Heart 
of Astoria - Catering 
29-09 Ditmars B1vd., Astoria 
Tel. (718) 728-2545 

Α nnis Florals 
Flowers for All Occasions 
31-02 30th Α ve., Astoria, Ν. Υ. 
Tel. (718) 728-3161 

Gold Fingers Jewelers 
Top Quality Jewe1ry 
Repairs and Custom Work 
22-77 31st Street, Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 204-5619 

Sofia's Mini Μα/Ι 
29-23 23 Street, Astoήa, Ν.Υ. 
Tel. (718) 728-5829 

Titan 
Supermarket of Greek foods 
Who1esa1e and Retai1 
25-50 31st Street, Astoria, Ν.Υ . 
Tel. (718) 626-777ι 

Α egean R eal Estate 
Irene Ladas, Lic. R. Estate Broker 
Homes, Rentals, Mortgages 
Business Appraisals 
4ι-ΟΙ 31 Ave. , Astoria, Ν.Υ. 11103 
Tel. (718) 278-3838 

Charles Florals 
Quality F1owers 
32-07 Broadway, L.I.C., Astoria 
Tel. (718) 274-8463- 726-2748 

Μ & Ν Pappas Distributors 
Who1esaιe Distributors of 
Franks, Hamburgers, Rolls, Soda 
35-02 !54th St., F1ushing, Ν. Υ. 
Tel. (718) 886-3425 

Brooklyn 
Pan-Bros Associαtes, Inc. 

Reaι Estate Services of the Pan
Bros Organization 
8806 4th Ave. , Brookιyn, Ν.Υ. 
Tel. (718) 68Q-7500 

Hellex Car Rental, lnc. 
Hellex Service Center, lnc. 

Complete Auto Repairs 
Nick Sinopoulos - Denis Coιaitis 
1672 86th St. , Brook1yn, Ν.Υ. 
Tel. (7ι8) 236-1090 

Bay Ridge Bakery Ltd. 
Wholesale - Retaiι 
6919 4th Ave., Brooklyn, Ν.Υ. 
Tel. (7ι8) 238-1779 

Taygetos Travel Agency 
508 83rd Street, Brook\yn 
Tel. (7ι8) 748-0600 

Argo 
Greek Τ ransporting Co. 
266 54th Street, Brookιyn, Ν.Υ. 
Tel. (7ι8) 238-377ι 

BayRidge 
Chiropractic Center 

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

Shopping and Dining in Ν ew J ersey 
RESTAURANT8 

The Alpine lnn 
French-lta1ian-Continental 
Cuisine - Lunch-Dinner 
Route 9W, A1pine, N.J. 
Tel. (201) 768-7640 

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

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

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

ANUARY, 1986 

Molfetas46 
Restaurant - Night Club 
Authentic Greek Cuisine 
370 Rt. 46, South Hack 
Tel. (2Οι) 440-ι77ι 

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

Pier 17 
Seafood Specialties 
Continental Cuisine 
Route 17 North, Paramus, N.J. 
Tel. (201) 967-1079 

Seven Seas 
Continentaι Cuisine 
Seafood Specialties 
30 Ν. Spruce Street, Ramsey, NJ. 
Tel. (2Οι) 327-1020 

MISCELANEOUS 

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

Stevens Food Service, lnc. 
Distributors to the Food 
Service Industry 
480 Main Ave., Wellington, N.J. 
τ el. (20 ι) 778-0400 

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

Travei-On Inc. 
For all your travel needs 
108 Main Street, Little Falls, NJ. 
Tel. (201) 785-0666 
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Tourlίte lnternational, lnc. 
I Ε. 42nd St., Ν.Υ. 
Tel. (212) 599-2727 

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

Neon Travel 
Dependab1e Service 
616 8th Avenue, N.Y.C. 
Tel. (212) 354-5511 

Peters Tours 
566 7th Ave., Suite 701, Ν.Υ. 
Tel. (212) 391~200 

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.) 
(2nci Floor) 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 F1oor, Ν.Υ. 
Tel. (212) 564-5281 

POLOGEORGIS FURS 
Designed 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 

Demetrίos Cleaners 
Tailoring and Alterations 
629 Second Avenue, N.Y.C. 
Tel. (212) 685-9734 

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

Van Duzer-Kay Florist 
We send flowers everywhere 
1031 Lexίngton Ave. , N.Y.C. 
Tel. (212) BU 8~136 

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

Simpson & Co. Florίsts 
F1owers & P1ants of Distinction 
1318 2nd Ave., Ν.Υ. 10021 
Tel. (212) 772-6670 

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

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

Πρόσθέσετε το κατά
στημα η την έπιχείρησή 
σας στον ΧΡΗΣΙΜΟ 0-
ΔΗrΟ τfίς ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. 

Shopping and Dining in Astoria 
RESTAURANTS 

Kalyva 
For the Best in Greek Cuisine 
36-15 Ditrnars B1vd., Astoria, ΝΥ 
Te1. (718) 932-9229 

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

George's Hasapotaverna 
Broiled - Charcoa1 - Souvlas 
28-13 23rd Ave. , Astoria, Ν.Υ. 
Tel. {718) 728-9056- 728-9194 

Lemonίa Restaurant 
Greek and Cypriot Cuisine 
29-19 Broadway, Astoria 
Te1. {718) 626-1166 

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

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

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

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

Hίlton Pastry 
and Cafe Shop 

Home of Qualiιy Greek 
and /nιernational Pasιries 
22~ 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, Souvlaki, Gyro at its best 
32-21 Broadway, Astoria, Ν.Υ. 

TRA VEL AGENCIES 

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

Cyprus Tours, lnc. 
31-16 30th Ave., Astoria 
Tel. (718) 728~ 

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

"NEW YORK" 



ADELPHI UNIVERSI1ΓY 
-Ξέρετε ποϋ βρίσκετα ι ; 
-Στό Garden City τοϋ Λόνγκ 
w Αίλαντ. 

-Πότε ίδρύθηκε; 
-Τό 1896. 
-Πόσους φοιτητες εχει; 
-11.000 περίπου. 
-·Αναλογία φοιτητών πρός 
καθηγητάς; 
- 12 πρός 1. 
-Πόσους Alumni; 
-50.000 σε δλο τόν κόσμο. 
-Ποϋ άκόμα εχει off Cam-
pus προγράμματα; 
-Στό Μανχότταν, στό Hun
tington, στο West Hempstead 
ατό Staten lsland, στό Ver
mont, στό L.l. Rai lroad, Up
state New York. 
-Ποιες εfναι οΙ σχολές του ; 
1) College of Arts & Sciences 
2) School of Bυsίness 
Administration 
3) School of Banking and 
Money Management (τό μο
ναδικό στr'ιν περιοχr'ι τριών 
πολιτειών) 

4) School of Nursing (πρωτο
πόρο σε δλη τrΊ χώρα στό 
πρόγραμμα U.S. Cadet Nurse 
Corps). 
5) School of Social Work 
6) Uniνersity College 
7) lnstitute of Adνanced 
Psychological Studies 
8) lnstitute of Teaching and 
Education Studies. 

-96% τών Pre-med φοιτητών του 
εγιναν δεκτοί 
- 100% τών pre-dental φοιτητών του 
εγιναν δεκτοί στα Dental Schools. 
-Συνδυασμένο με τό τοϋ George
town, Dental School τό πρόγραμμά 
του δίδει, έπίσης, σέ έπτα χρόνια 
πτυχία B.S. καi Doctor of Optometry. 
- Έγγuaται η'ιν έπιτυχία στίς έξε
τάσεις άδείας έξασκήσεως έπαγγέλ
ματος διδασκάλου στήν πολιτεία τής 
Ν.Υ., άλλιώς έπιστρέφει είς τό άκέ
ραιο τα καταβληθέντα δίδακτρα. 
-Διαθέτει τήν πλέον προχωρημένη 
πανεπιστημιακη έγκατάστaση σε 
όλόκληρη τη χώρα για ερεuνα παρα
γωγής ύγρών καυσίμωνάπόciνθρακα. 
-Καi άκόμη φημισμένο τμήμα πα
ραγωγής κινηματογραφικών φίλμ. 
-Εlναι τό άρχαιότερο πανεπιστη
μιακό ϊδρυμα άπό τα 19 πού ύπάρ-

Dr. Ρ. Diamanιopou/os 

χουν στό Long Island. 
-Ε{ναι ίδιωτικό καί έν τούτοις .συ
ναγωνίζεται σέ δίδακτρα τα State 
Uniνersities, καί προσφέρει έκτός 
άπό τα ένδιαφέροντα άκαδημαϊκci 
προγράμματα, ύποστή ριξη καi ένί
σχυση στοuς σπουδαστές του για νά 

έκπληρώσουν τiς προσδοκίες τους. 
-' Εμφανή τα άποτελέσματα άπό ε να 
μακρό πίνακα στή διάθεσή σας, άπο
φοί των του καi οί θέσεις πού κατέ
χουν στην κοινωνία. Παράδειγμα ό 
σημερινός πρόεδρος τοϋ Board of 
Trustees καί Alumni Un. κ. John 

Phelan, ό όποίος ε{νqι πρόεδρος τοϋ 
Stock Exchange Ν.Υ.' . 
Ό νεοδιορισθείς πρόεδρός του, ό 

'Ελληνοαμερικανός Dr. Ρ. Diama
dopoulos άποτελεί μιci άκόμη ύπό
σχεση ιδιαίτερου ένδιαφέροντος γιά 
τα 'Ελληνόπουλα πού θci προτιμή
σουν τό πανεπιστήμιο αύτό. 
-Ζητfiστε νci σας στείλουν άπό τήν 
πιό κάτω διεύθυνση Bulletins μέσα 
στα όποία θci βρήτε πολλές πιό έν
διαφέρουσες πληροφορίες καί κα
νονίστε άμέσως μια έπί τόπου έπί
σκεψη. Ή άπόσταση εlναι μόνο 45 · 
λεπτα άπό τό Μανχάτταν. ΕΙ ναι άπα
ραίτητη γιci τό μέλλον σας, γιci τό 
μέλλον τών παιδιών σας . 
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We changed the box 
but we kept the traditional quality ... 

Differs in quality! 

All-purpose Apollo Fillo Dough has dozens of 
delicious uses. lt stays Fresh for months in the 

refrigerator. Easy to work with . More fillo in every pound. 
Low in calories. Sold in Supermarkets from Coast-to-Coast, 

along with our other fine products: Spanakopita, 
Tyropita, Baklava, Kataifi and other pastries. 

APOLLO FOODS, INC. 18-01 RIVER ROAD FAIR LAWN, N.j . 07410 Telephone: (201 ) 797-0888 


