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Who knows Europe better than 
a European? 

Who has better knowledge of 
where the most unspoiled scener y is? 
Or where the best pn ces are for 
meals and hoteJs? 

Which ιs why so many Europe
ans are goιng to Greece. 

In fact, ιn an extensive study, 
more Europeans surveyed selected 

Greece as theιr fιrst vacatιon choιce 
over any other country 

Wιth good reason. From col
umned temples to contemporar y 
nightlιfe. Greece offers you unlιmited 

vanety It's host to one of the worlds 
sunruest cl1mates. And home to some 
of ιts warmest people. P1us, Greece 
has more coastlιne and ιs1ands than 
any other country m Europe. 

And, as leading U.S. magazines 
have reported, the dollar still goes far 
in Greece. 

So ιf you're plannιng to come to 
Europe this year, why not consider 
the country Europeans are comιng to. 

OZV .. PIC 
AIRI8'AY$ 

On1y nonstops to Greece! 
800-223-1226, 212-735-0200. 

GREEC Ε 
ΤΗΕ EUROPEAN'S EUROPEAN VACATION. 



Because the Frencl1 l1aνe become q uite <κlept 
at ιηaking "-'ine, pcople <1ssume the Frencl1 inventcd 
\\'ine. 

Nαl1 ing coulcl be further frοιη tiΊe truth. 
In fact, "-'ine existed lo ng before the FrenciΊ did . 

The oldcsr ννinerγ ίη the world was discoverecl ίη 
the palace of· Knossos on the islan<.l of Crete. Hence 
the honor of lnνenting "-'inc belo ngs <.Juite propeι·Jy 
to the Greeks-t1a.Γdly sur(')Γίsing, since they 
invented ωost otl1er aspects ofthe civilized life, too. 

Thls serendίj)ίtous occasion <.l<ιtes back all the 
way ω 1800 B.C. (lt w<ιs ιηοΓe tl1an a tl1ousan<.l 
years lateΓ, ~Hυund 600 H.C., ιhat some ιυugl1-l1e"-rn 
Gauls paπoted wine-making fωrη the Greeks 
an<.\ sran ed tl1e French o n their fervent affair vνith 
tl1e grape .) 

GΓeece was ancl still is a "-'ine-gωwers' 
paradise. It has ricl1 volcanic soil. It spαts a lengt!Ίy 
coastline of 15,000 kllometeΓs. lt basks in abun<.lant 
sunshine, 300 days a year. All these blessings of 
oature conspire ιηοst pωpitiouslγ to nurωre vines 
of uncoωrηon qualitγ 

Here in Greece, the true birthpl<ιce of "-'ine, 
the bestselling Greek vνine is the world faιηous 
Demestica. This most sterling of potables coιηes 
from the distinguished vineyards of Achaia Clauss 

situated near the citν of P<ιtras in Sourhv.ιestern Greece 
and is p roduced and bottled })χ Acl1aia Clauss, a 125 yeaΓ 
old wineΓν 

Most· appωpri<ltely, it lics witl1in 
sig l1t of Paωassu.s, r!1e Ι1οιηe of the 
muses of poetry ancl mιιsic, a setting 
rhat e ternally arrι·acts Dionysos, rl1e god 
ofw ine. (\VheΓeas wine ρrαlucers in 
otheΓ countries h<ιve to ansv.rer to a 
governιηent, in Grecce tl1ey l1aνe to 
answer to a god, too.) 

1 
Βγ all means trγ a bottle f 

of Demestica ]{ed or \XfJ1 ite wine • 
toclay "-'ith γοuΓ favorite <.lish. 

Ancl explorc a tradition of 
wine tl1at ρrecedes FΓencl1 lαe by 
ιηοre than a thousand years. 

DEMESΏCA GREEKWINE. 
FROM Ώ-ΙΕ PEOPLE 

\Χ'ΗΟ ΙΝVΕΝΊΈD CIVILIZAΏON. 
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The Meaning ofEducation 
By Dr. PETER DIAMANDOPOULOS 

(President, Adelphi University) 

τhefollowing is the commencement address to the Graduatίng 
Class of 1988 delived by Dr. Peter Diamandopoulos, Presi
dent, Adelphί Unίversity. 

Α η ancient and venerable tradition requires that Ι present 
you on the day of your graduation with an edifying 
discourse. Ι am happy to oblige. Allow me to focus on the 
significance of your considerable accomplishments; ο η what 
specifically you haνe attained while you were here. 
Α few moments earlier you were called "educated" men 

and women. If the description is not flattery, it must possess 
a meaning true to your being and identity. Your past, your 
achievements while at Adelphi, and your prospects for the 
future, all must be illuminated by the power of educat ion. 
But wherein, precisely, lies in your souls this unique and 
acquired power? 

lt lies , Ι assert, in the powers of your minds; ίη the uni
quely human and shareable power to know and to under
stand; ίη the power to be, on your own choice, 
self-transforming and thereby be giving meaning to your 
freedom: It resides in the moral resolve to affirm yourselνes 
as individuals with ethical principles, goals and obligations. 

Was there anything in your past, Ι ask, that could haνe 
disposed you to such a life-long and demanding undertak
ing? Is there anything in the larger undifferentiated and 
exasperating world which justifies such as arduous commit
ment? Is there something about the future, your future, that 
automatically promises νindication of your purposes or 
interests? 

Without education, without the education that Adelphi 
has offered you, Ι say emphatically no. For the world, Ι 
observe, is too complex and refractory, human experience 
too chaotic and problematic, and our souls ίη their natural 
vulnerability too anxious to permit anyone, including your
selves, to discoνer by yourselνes alone life's right direction. 
As transient mortals we need constant help: we need the 

NEOPHYTOS GANIARIS 

ESTABLISHED 1887 
Members New Yot1< Stock Exchange, lnc. and 

Other Leading Exchanges 

JULY, 1988 

55 ESSEX STREET • MILLBURN, NJ 07041 
(201) 467-3404 

NEW YORK: (212) 517·9262 
' 

assistance of education and patient help from each other in 
order to live liveable liνes. We need to partake of and 
contibute to a life of high culture in order to live a meaning
ful existence. We need a sustaining and shareable ciνiliza
tion if any of our deeds is to prove enduring. 

What were your νiews about these sobering realities 
before Adelphi? Frankly, they were confused, Ι tell you now. 
And what about Adelphi's promises on what this institution 
was prepared to offer you and do for you? Beyond generali
ties about liberal learning and the utility of this or ιhat 
professional training, truly, they were not very clear, Ι must 
observe. 

Does that imply you were cheated? Does that suggest that 
your intellectual needs were shortchanged and ignored? 
Does that reνeal that higher education was a waste of time 
and money? 

Far from it, Ι believe. F or, giνen your state of understan
dable ignorance and the difficulties and commplexity of 
empowering you to become self-critical, thinking, capable 
moral agents - what you have accomplished borders on the 

Greek Style Demί -Tasse 

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

29-05 120th STREET, FLUSHING, Ν.Υ . 10054 
Phone: TU 6-4140 
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miraculous. In retrospect, what Adelphi has trίed to gίve 
you must be judged as generous. The benefits, which wίll 
accrue to the larger world from thίs venture, connot be 
overestίmated, Ι claίm. 

Adelphi undertook to teach you the skίlls for the enlight
ened and productive life ίη a world where no skί\1 upon its 
mastering is not rendered obsolete by rapidly advancing 
knpwledge, and when no body of knowledge can be viewed 
for long as reliable. And while you have learned a great deal 
from such instruction, you will be wίse and prudent, Ι main
taίn, not to claim any expertise today. 

Adelphi, moreover, taught you different ways for know
ing the world, its physical nature, its socίal, economίc and 
polίtίcal arrangements, and dίfferent ways of iterpretίng ίt. 
It courageously assίsted you in making sense of a sίtuatίon 
where the flood of ίnformatίon, the ίntrusions and presump
tίons of technology, the ever-expandίng human expecta
tions and the conflicts they engender provίde few limits for 
understandίng our lίmίtedness. This teaching can prove a 
source of wίsdom to you: For you have learned how lίttle 
you know. You have learned, thanks to Adelphί, how ίnade
quate it is for lίfe to bejust knowledgeable or sίmply learned. 
You need insight. 

And by probing difficult ίnsights, Adelphi endeavored 
also to suggest to clarify, if not to teach, why moral issues 
greatly matter, how ίη pursuίng human solίdarity and 
affirming the fragilίty and sacredness of each ίndίvίdua\ 
soul, the feelings and failίngs and sensίtivίties of each human 
beίng have a worth worthy of compassίon and true philan
throphy. And al\ that, Ι must point out, with little encour
agement from outsίde thίs campus and \ess guidance from 
anywhere else. Here again you have been taught somethίng 
ίnvaluable by the Unίversίty's moral questίonίng: You now 
see that you are vulnerab\e and ethίcally exposed. You must 
commence your lίfe-beyond-Adelphί, tomorrow, wίth great 

cautίon. For you are alone. Ν ο one waίts for you. There ίs η ο 
one to show you how to do what ίs rίght and how to be good: 
You need immense courage to become good and act ήghtly. 

Nevertheless, all thίngs reckoned, Ι maίntaίn you are ίn 
fine shape. Considering the state ίn whίch you came to thίs 
university; considerίng the way you conducted yourselves 
whίle here- whatever your accomplishments or failures- and 
considering the way you wίll be movίng forward henceforth, 
the fact remaίns that Adelphί has been very beneficίal to 
you. Therefore, the larger society rightly expects you now to 
serve ίts own best ίnterests selflessly - somethίng, Ι should 
caution you, wίll not be easy, to achίeve with moral consίs
tency and intellectual conviction. Yet, the honor wίll be 
yours if you try. 

With a culture consumed by rampant consumerίsm; wίth 
unchecked economic development as our era's central 
preoccupatίon; with the fun of living exhausted by the "plea
sures" of insatίable acquίsίtiveness and ever busier exist
ence; wίth the domaίn of the prίvate and the personal 
overwhelmed by the exasperatίng flux of events in the pu blic 
sphere - ubiquitous communίcatίons, ceaseless travel, con
gestίon, galloping technology, violence and assorted ίrra
tionalίties; wίth real tranquίlίty often displaced by every 
kind of soothίng indulgence or numbίngaddictίon; and wίth 
the concepts of the beautίful, the sacred and the awe
ίnspίrίng banished from ordinary exίstence to the domaίn of 
ίncomprehensίble psychologisms - your lίves, Ι predict, wίll 
not be easy to live ίη a a world seethίng with hatreds and 
related passions. The world you ίnhabit today demands, if 
you are to prevaίl, unflagging vίgilance. 

Yet Ι foresee that you will do well. For in knowίng the 
dangers and the powers you will need to overcome them, Ι 
a.m certaίn that you shall prevail through your educated 
ways. For you are educated, we saίd. 

ω~lli~ωC!.~~ 
PACKING SHIPPING CO. 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕτ ΑΦΟΡΙΚΗ Ετ AIPEIA 
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584 ROUTE 3 WEST, CLIFrON, N.J. 07014 

TEL. 201-777-1819 
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MANOS HADZIDAKIS 
The Ultimate Greek Composer 

Like a white marble column standing 
tall under the intense Greek sun, the 
music of Manos Hadzidakis is every bit 
as Greek, every bit as η ο ble as its crea-

JULY, 1988 

By Mίchael Karras 

tor. His Hellenic roots are essential to 
Hadzidakis and to his music. They are 
what drive him, what inspire him, what 
challenge him, and, ultimately, what 

keep him close to home. For some, Iike 
myself, Greece stifles creativity. Το her 
gifted, thirsty children, she proffers, as Ι 
see it, two resplendent amphorae, one 
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MICHAEL ΚARRAS was born in Aιhens. 
Greece, where he is recognized ιoday as one 
of ιhαι country's finest and mosι prolific 
composers. His style ranges from light jazz 
ι ο pop melodies, from rock and country bal
lads ιο rich orchesιral scores. 
Α graduaιe of the Natίonal School of 

Musίc, in Athens, Michael Karras began his 
career αι the age of eighιeen, 1vhen six of his 
composiιions werefirst recorded. His credits 
now include more ιhan forιy albums; his 
compositions, occasionally featuring his 
own lyrics, have been recorded by the most 
celebrated singers of Greece, as well as by 
European recording arιisιs·. Over the years 
he has recorded music with ΕΜ!, Phίlίps, 
Music Βοχ, Polydor, !ntersound, Mίnos. 

containing nectar, the other the most 
pungent of vinegar. Hadzidakis is and 
has always been wise enough, and per
haps lucky enough, to be albe to distin
guish the one from the other before he 
drank. Consequently, his artistic 

I Γhr~~ Star Ra~"i ~τ~ Ν γ Tim~s 

I~Atee~ 
! American and Continental Cuisine 
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Columbia, and CBS. 
ln 1968, he composed the music for hιt 

fir.H feαture-length film, which wαs pro
duced by Damaskinos Michaelides, the lαrg
est producιion company in Greece. Το dαte, 
he hαs written the musicαl scoresfor α dozen 
jull-length films, two theαtre production.5 
(one musiι·al comedy), and α numberoftele
vision series and specials (including "Bongo 
Jazz" for French ιelevision). 
Α citizen of the United Stαtes, Michael 

now lives here full-time for the purpωe of 
furthering his· creative output, specifίc:ally ίn 
the Α mericαn motion pίcture, ιelevisιΌn, 
αnd recording industry. He is α member of 
Broαdcαsι Mu.tίc, lnc. (BMI) as boιh wrirer 
αnd publisher. 

expression has found hearty nourish
ment in the land of his bίrth. 

Manos Hadzidakίs was not born into 
riches; he found them on his own, in the 
fertile regions of his mind. He is 
genuinely fond of quality, ofthe beauty 
there is to be found in all the arts, ίη 
nature, in man's ingenious endeavors 
and Iofty thoughts. For more than four 
decades, begίnning with a work written 
for piano entitled Υίa Μίa Μίkrί Lefkί 
Ahivada (\947), he has enchanted us 
with music. He has written musical 
compositions of enormous depth, music 
that not only speaks of love, it ίs love. 
When Ι Iisten to Hadjidakis, Ι feel that Ι 
am moving freelly, effortlessly, from a 
time in the past, an ancient tίme in a 
splendid Greece, to some thrilling 
unspecified moment in the future. Α 
piece that Ι have listened to and played 
on thepiano hundreds oftimes is always 
new to me, fresh as if it were just that 
moment created. His work is deceptive, 
though. It appears, on first hearing, to 
be simple. But it most certainly isn't. 
One moment it's ever so gentle, quietly 

stroking our hearts; the next, it ίs 
dynamic, tugging away at our fragile 
emotions, leaving us bare, exposed to 
our own inadequacies as well as our 
overwhelming aspirations . 

Hadzidakis has written hundreds of 
songs, orchestral pieces, music for thea
tre, ballet, and film. Everyone the world 
over knows hίs music from Jules Das
sin's film Never on Sunday (1960) (the 
title song of which earned the composer 
an Academy Α ward) and Elia Kazan's 
America, America ( 1963). But these are 
only two of the films for which he pro
vided the music. The others - French, 
Italian, English, as well as American -
cannot help but take a back seat to bis 
enormous contributions to theatre, 
both musical and dramatic, and to song. 

For the Theatre of Arts (τheatro 
Tehnίs) alone, Manos Hadzidakis has 
written music for Jean Anouilh's Anti
gone (1947); Tennessee Williams' Α 
Streetcar Named Desire (1948); Fede
rico Garcia Lorca's Blood Wedding 
(1948), translated by Nikos Gatsos; 
Aristophanes' masterpiece, The Birds, 
written earlier but produced in 1964 
with choreography by Maurice Bejart; 
and Bertolt Brecht's The Caucasian 
Chalk Circle ( 1957), with a translation 
by Odysseus Elytis. 

Under the brilliant directorship of 
Karolos Koun, the National Theatre 
(Ethniko Theatro) flourished and Had
zidakis had prίme material to work 
with. Among his triumphs there: the 
Arίstophanes comedies Ecclesiazusae 
( 1956), Lysistrata ( 1957), Thesmophori
azusai (1958) and The Frogs (1959). 

As easily as Hadzidakis donned a 
comedy mask, so, too, was he able to 
exchange it for the tragic. When Epi-
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daurus hosted Euripides in 1956 \νith 
Medea and in 1962 with The Bacchants, 
Manos Hadzidakis enriched the presen
tations with his music (and Katina Paxi
nou with her bravora). 

tion he asked me: Do you have a pub
lisher? At that time in my life, νery 
young and newly arriνed in the United 
States with a number of recordings to 
my credit, Ι had no idea what a "pub
lisher" could do for me, let alone did Ι 1 

have one of my own. He opened my eyes 
to the side of music about which Ι knew 
nothing: the business of music. The les
son Ι learned that day will last me a 
lifetime. 

songs" (tragoυdopios). Eime Aitos 
Horis Ftera, Asteri Του Voryia, Tha
lassa Plat ia, Egeine Parexiyisi, 
Manoυla Μου. Ι haνe my favorites, and 
I'm certain that there isn't a Greek aliνe 
who doesn't haνe his or hers. Within the 
repertoire of Greek music, Manos Had-
jidakis has chiseled a place decidedly his 
own. While other composers have no 
doubt made outstanding contributions, 
Manos Hadzidakis, in my opinion, has 

Hand in hand with Nikos Gatsos, the 
brilliant and very sensitive poet, lyricist 
and translator, Hadzidakis created 
many fine theatrical works, among 
them, in 1962, a production of Odos 
Oneiron, with book by Alexi Solomos 
and performance by the legendary Dim
itri Horn. They also collaborated on a 
great many songs, among them those 
contained on the albums Mythologίa 
(1965), first interpreted by Giorgos 
Romanos; Ι Epistrofi, performed by 
Dimitra Galani and Grigoris Bithikotsis 
and released on Hadzidakis' 1972 return 
to Greece after an absence in the United 
States of some five years; and Ta Para
loya (1976). 

About four years ago Hadzidakis and 
1 met again. This time, ο η his home turf, 
we spent a good deal of time together 
over the course of a month. He gave me 
to understand that he would like to 
come to America, to perform for the 
thousands here who are deνoted to his 
music. Ι attempted to show him how 
exactly this might be accomplished, 
mapping out every step of the way. 
Eνentually w·e came to loggerheads. 
Unfortunately, but not uncommon 
among Greeks, third parties intervened 
and the enthusiasm that he had origi
nally expressed turned sour suddenly 
one afternoon. The concerts neνer came 
to be. Pity. Manos Hadzidakis ίη one of 
the few Greeks who can give Greek 
Americans something that they don't 
often have in their midst- qυality Greek 
music. Regardless of what came to pass 
between us, Ι have never waνered in my 
belief that he holds a significant place 
among the greatest composers of all 
time. lt would be no less than an honor 
to be able to giνe him the hero's wel
come he richly deserves. 

, no equal. When Ι was once asked by a 

, , , 

I 
journalist to choose the "best" between 
Manos Hadzidakis and Mikis Theodo-
rakis, Ι didn't comment. The two are 
a lways thrown together in the same ket
tle, and they shouldn't be. They are not 
comparable. They haνe very little in 
common. There is only one who reigns, 
as far as Ι am concerned, and he, of 
course, is Hadzidakis. Perhaps Ι know 
that better now than ever before. 

His albumsaremany, too many to list 
in this space, but several demand men
tion, particularly: 
- Ο Kiklos Tou C.N.S., with lyrics 

by Hadzidak is (Ι 954); 
- Paramithi Horίs Onoma ( 1957); 
- Dekapente Esperini ( 1964) (with 

Hadzidakis at the piano); 
- Το Hamoyeio Teis Tzokontas 

(1964), songs originally written in 1962 
for the French singer J acqueline Dano; 

- Antikatoptrίsmi (ι 968) - songs 
written for a Νe\ν Υ ork ensemble; 

- Rithmologia ( 1971); 
- Ο Megalos Erotikos ( 1972), with 

The first time I met with Μ anos Had
zitakis, ίι was Autumn ι 97 ι , at the New 
Υ ork City restaurant Piraeus, My Love, 
located in the building on West 57th 
Street where he maintained an apart
ment. Our little group visited together 
for some eight hours that day. Hadzida
kis did most ofthetalking. We listened
in awe. I t surprised me to meet someone 
who could speak for so many hours on 
end and have so νery many interesting 
things to say. He spoke at \ength about 
art, about Nana Mouskouri, about New 
York City's bad Greek nightclubs, 
about inept orchestrations, and about 
business. Ι will never forget one ques-

Manos Hadzidakis has described 
himself, modestly, as a "maker of 

I 

poems by Greek poets, from Sapphos to 
Seferis and Gatsos, recorded by Fleri 

DΕτaοιτ GREEK Houa 
OVER 30 YEARS ΟΝ ΤΗΕ AIR 

RADIO ST Α ΤΙΟΝ WNZK 690 ΑΜ 

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

ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΚΑΙ ΚΏΣτΑ ΚΑΡΑΚΩΣτΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΑΠΤΑΙΣΤΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΙ-fΉ ΑΓΓ ΛΙΚΗ Γ ΛΩΣΣΑ 
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Dandonaki and Dimitris Psarianos; 
- Ο Odoiporos, Το Methismeno 

Koritsi kai ο Alkiνίadis ( 1973), musical 
" mythology" in two parts, with lyrics 
and com mentary by Hadzidakis; 
-Ι Epohi Teis Melissantheis (1970-

J 980), with poems by Hadzidakis; 
- Ι Ballantess teis Odou Athinas 

(1982-83), with lyrics by Ari Davaraki, 
Hadzidakis and Agathi Dimitrouka; 

- Pornographia (1982), with lyrics 
by Ari Davaraki and Hadzidakis; and 

- Nihterina (1983), thirty Hadzida
kis songs, orchestrated anew by Tassos 
Karakatsanis (with Hadzidakis at the 
piano). 

Tragoudopios? It seems a small word 
to describe a giant talent. 

Hadzidakis always did exactly as he 
wished - or so ίt appears. He didn't go 
along with what others expected of him 
nor with the musical "style" of the day, 
which, ίη the late I 940s and ealrly 1950s, 
when he was starting out, wasn't at all 
innovative. For the most part, compos
ers looked byond the borders of Greece 
for inspiration and, consequently, did 
little more than merely snatch up and 

PHAROS 

take for their own the rhythms and 
styles of other countries. And along 
came Manos Hadzidakis, who led the 
way toward changing the sound of 
Greece forever. He addressed his music 
direct1y to the Greek sensibility. He 
didn't copy, he looked within himself 
and gave us a school of music that has 
inspired o thers who have come after 
him and willlive ο η long after we are a ll 
gone. The truth is that Manos Hadzida
kis, too, is influenced, but not in terrns 
of the sort of music he writes, rather by 
what he demands of his music. Perfec
tίon. He aspires to the perfection of the 
classical masters (Vivaldi is among his 
favorites). There is no room for medioc
rity. He strives for the best and has suc
ceeded brilliant ly. He always produced 
his own works, almost never working 
with producers. (What producer cou1d 
ever have a rein on such an independent 
spirit?) 

At tim es Hadzidakis can be 
extremely protective of his music. In 
1984, for instance, he used harsh words 
when he forbade the singers Haris Alex
iou, Dimitra Galani, Yiorgos Dalaras 
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and others to sing his songs. Inter
viewed for the newspaper Apoyevma
tini, he said, and Ι parap hrase: The 
myth must stop that ( our) songs belong 
to the public, at 300,000 drahmes per 
night. Ι forbid singers whom 1 don't 
respect to sing my songs. Νο law can 
prohibit me from having quality control 
over the presentation of my music. 

Later, Hadzidakis diluted his wine 
with water. He re1ented. Not only did he 
allow these and other singers to inter
pret his songs but, as far as 1 know, he 
invited them to work together with him. 
(Just recently, he provided songs for 
Haris Alexiou's latest album and an 
entire album of songs for Yiannis Mit
sias.) Why does this "paraxiyisi'' 
happen in the first place? Perhaps 
because Hadzidakis was, momentarily, 
disenchanted. lf you have spent much 
time in Greece, especially ίη the 1ast few 
years, you know that ίη order to get 
things as you would like, you must be 
fortified with extreme patience. And 
even then, it is rare to gft exactly what 
you request. And sd, words are 
exchanged, tossed around, and then, 
eventually, put aside. Hadzidakis has 
every right to expect quality interpreta
tions of his music. And when he is 
pleased, he says so. 

Tetradio Yia Kithara (1987) features 
Tassos Karakatsanis's arrangement of 
Hadzidakis music for guitar and Kostas 
Grigoreas's solo rendition. When Had
zidakis heard this interpretation of his 
music, by two newcomers no less, he 
was thrilled. 'Ί like to hear Grigoreas 
pJay my music," he said, "and that 
doesn't happen very often." 

Hadzidakis is open minded, willing to 
listen and absorb new ideas, recognize 
new talent, and give credit where credit 
is due. For the past three years he has 
devoted a good deal of his time and 
energies to his boite in Plaka, Sirius, 
"the brightest star in the planet", where 
he presents to the mu sic-loving public 
his own works as well as those of rela
tive unknowns - composers, singers 
and musicians. Υ ears ago, as director of 
the radio's Third Program, he was in a 
position to communicate his ideas to a 
broad audience. Today, he does the 
same, and the people of Athens are all 
the more better for it. 

As fond as he is of new ideas, so, too, 
is he appreciative of the old- if they are 
truly worthy, in his opinion, of resurrec
tion. When most of his contemporaries 
reached across the skies and oceans in 
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search of musical ideas, Hadzidakis dug 
in his own backyard. There is was that 
he unearthed the treasure-trove, all 
locked up and dusty, buried by those 
before him as "the past". Hadzidakis 
unlocked the past and reintroduced 
Vamvakaris, Papaioannou, Bayaderas, 
Markos - and others. The rembetes. 
Reorchestrated by Hadzidakis and 
clearly reΠecting his touch, the rembet
ika proved to be solid gold. Hadzidakis 
could not have been more succinct in his 
use of lahguage when he named one of 
his albums embodying reorchestrated 
rembetika Pashalies Mesa Apo Teίn 
Nekrί Υί (1961). Some ofthe others are 
Εχί Laikes Zografies ( 1949-50); Ta lei
touryika ( 1971 ), rembetika rewritten for 
voice and piano especially for Fleri 
Dandonaki and fυst performed on tour 
in the United States with Manos Hadzi
dakis at the piano; Ο SklirosAprίlίs tou 
'45 ( 1972), " mirroring the difficult times 
of 1945 and 1972". The ''old" in Hadzi
dakis's hands are no longer old, they are 
timeless. 

Over the years Μ anos Hadzidakis 
has been accused of being impetuous, 
difficult , and sometimes just plain bad. 
Not so. Simply, Hadzidakis tells the 
truth. And ιhe truth, as we all very well 
know, is sometimes, perhaps a good 
deal of the time, bitter. He has to be 
honest. If he weren't, he would not be 
able to be true to his calling. Without 
tota1 honesty, there is no genuine crea
tion. If he has said things that don't 
ultimately stand up, it may be because 
he remains so young - and the young 
can sometimes be overly enthusiastic 
and may momentarily fall prey to the 
whims of others. 

Today Hadzidakis continues with a 
freshness and vitality that belie the years 
that have passed befor him. His music 
will never grow o1d and can find new 
expression in the hands of a true artist. 
Artist is a word that is used frequently. 
But it is a big word, one that should be 
reserved for few people and used spar
ingly. lt is a word of dignity, of great 
promise, a word that describes Manos 
Hadzidakis perfectly. 

Στοιχειοθεσfα yιό βιβλfα, 
nεριοδικά, 

δια.ημιστικά κεfμενα, 
κάθε έίδους iκδοση. 
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All Quiet on the Greek Front 
By Prof. ROY MACRIDIS 

(Brandeis University) 

One of the most extraordinary things that has been 
taking place is the Iack of news from Greece or about 
Greece. It seems as if Mr. Papandreou has faded away and 
what used to be the "enfant terrible" of The Atlantic 
Alliance and the Common Market is now doing quietly his 
homework! Ν ο threats against Turkey (on the contrary the 
litigious problems between Greece and Turkey are being 
discussed at long last); no threat against the U.S. bases -
their status is, too, being quietly renegotiated; no rhetoric in 
favor of the denuclearization of the Eastern Mediterranean 
or a nuclear-free Balkans; no hints about the signing of 
non-aggression pacts with Greece's northern neighbors. At 
the domestic front all is quiet as \Vell and the socialist 
adventures seem to have given place to hard reconsidera
tions of the need for economic development if Greece is to be 
able to meet the requirements of the European economic 
integration set for 1992. The need for private capital and 
foreign investment is increasingly acknowledged. The need 
to trim down the public sector and cut down the size of the 
bureaucracy is appreciated. The state control over educa
tion and health has Ied both to an impasse where spending 
correlates inversely with efficiancy and quality. Are we then, 
some people ask, on the eve of a new era? 

All one can do is simply to point out that Mr. Papan
dreou, at this stage, has Iittle to agitate about. When the 
superpowers were confronting each other, bargaining was 
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possible and profitable. When intermediary nuclear wea
pons raised serious questions about the safety of the Euro
pean populations, Mr. Papandreou's voice could be heard. 
Similarly any regional conflict ίη Eastern Mediterranean 
raised the prospects of Soviet and American involvement, 
and Papandreou's voice could be raised. But every effort is 
being made to reduce regional conflicts and the involvement 
of the .two superpowers. Ι do not think Gorbachev wants the 
Dardanelles, and Ι do not believe the USA intends to 
threaten the Soviet Union from the Turkish soil! When the 
superpowers come to terms with each other and begin to 
cooperate, no other power or combination of powers can 
disturb the settlements they make! Mr. Papandreou's voice 
is bound to be Iost, and he is wise enough at this stage not to 
raise it. 

There is also the question of Europe. The Twelve have 
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decided at long last to truly integrate their economies. The 
task ahead is difficult for the smaller countries - Spain, 
Portugal, Greece, Denmark. Even Mitterand promised to 
devote all his energies to preparing the backward sectors of 
the French economy for 1992. Greece must do much more. 
But related to an economic Europe on the problems of a 
common European policy and a common European 
Defense. Νο other than Gonzalez - the Spanish fellow
socialist - is pressing for the revival of the Western Euro
pean Union, signed by the six and Eng1and and for the 
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participation of the new members of the Common Market. 
What wil1 Greece do? Το the extent to which such a Defense 
Union is t ru1y European, it appea1s to the European leaders 
- except perhaps the West German ones. It is hard there
fore for the Greek Prime Minister to raise his voice on this 
issue as well. 

Last1y and when it comes to the USA, the Presidential 
election in the USA is yet another restraint for Mr. Papan
dreou. Mike Dukakis today gets the vote of every Greek in 
Greece. For Mr. Papandreou to do or say anythingthat will 
embarass Dukakis will be considered by every Greek every
where as unpatriotic! It is better, therefore, to remain quiet 
until November lest Dukakis is faulted for the antics ofhis 
cousin in Greece! 

With the coming of the summer, millions of tourists will 
descend upon Greece bringing much needed foreign cur
rency and a great deal ofpollution. In contrast to other parts 
of the world, order seems to prevail in the Greek airports 
and shipping lanes. Το disturb it in one way or another with 
symbolic gestures and rhetoric would serve no purpose at all 
and can bring no benefits whatsoever. 

Let there be quiet therefore - at least during the summer 
and beyond, until the fate of Dukakis is decided. Perhaps for 
a 1onger time. For as the two superpowers come to terms, 
Europe finds its own place in our world and regional con
flicts are reduced, the politics of confrontation all around 
the wor1d that Mr. Papandreou exploited are giving place to 
the po1itics of accommodation. The central issue today 
seems to be economic - not political or nuc1ear. Reagan 
realizes it; Gorbachev is facing up to it; the Europeans are 
readying themselves for an economic effort that will make 
Europe, as a whole, an economic power ο η the level of J apan 
and the United States. The old s1ogans are losing their 
appeal; communism, socia1ism, liberalism no longer provide 
for answers in a world that bad1y needs to modernize. The 
way to do it is not by redistributing wealth - the old 
socia1ist slogan - but how to create it. It is not by making 
the rich pay that the poor will become richer! Ι t is by creating 
wealth for themselves. lt is to this task that Greek statesmen 
must address themse1ves. 1n the meantime, Papandreou's 
quiet may give them time to reconsider Greece's economic 
priorities and Greece's position within Europe. 

We will then, Ι think, have a quiet and, Ι hope, pleasant 
summer. 
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OL ΥΜΡΙΑ DUKAKIS: 
AFTER ΤΗΕ OSCAR 

It is 5:07 on a sultry Frίday afternoon 
at the Whole Theatre Company in Mont
clair, New Jersey, and actress 0\ympia 
Dukakis is in a considerable hurry to 
leave her cluttered, cloakroom-size of
fice. 

She glances at the time, grimaces, then 
throws her arms u p in the air, causing the J 

Greek flag opposite her desk to flap . 
gently. She is resolved that she is going to I 
be \ate for a 5:15 p.m. speaking engage
ment at a nearby C\ifton restaurant, and, 
to complicate matters, she has been given 
rather sketchy dιrections on how to get I 
there. 

Thirty minutes later and now more 
than fashionab\y late, Ms. Dukakis and a I 
close friend who is driving her to the 
engagement are \ost ίη C\ifton. Α woman 
in a nearby car falls victim to their plea 
for directional aid. 

Ms. Dukakis, tastefully dressed in a 
\ong skirt and knit sweater, is smoothly 
made-up, accentuating her piercing eyes. 
She is - if she ever finds the restaurant 
- to be given aπ award that evening. The 
kindly woman offers to lead the way in 
her blue Toyota, but not before taking a 
prolonged and penetrating ogle at Ms. 
Dukakis. 

'Ί think she recognized me," said 
Olympia. 
'Ήοw do you know thatr' asked the 

driver jfriend, completely oblivious to 
the woman's attentiveness. 

"She had that \ook," said 0\ympia in a 
slow, assured tone. 

The woman began the procession in 
her car but continued peering at Ms. 
Dukakis through her rearview mirror. 
Even though it's only been a few months 
since winning the Academy Award for 
her role in the movie"Moonstruck," Ms. 
Dukakis has developed a keen sense of 
discerning the various expressions of 
fans. 

Her perceptions proved correct. At a 
red light, the woman - like a horse at 
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Belmont - bolted from her car to scan 
the cousin of Gov. Michae\ Dukakis 
oncc again. 
'Άren't you Olympia Dukakis?" she 

shrieked, shaking her index finger at the 
movie star and \ooking baff\ed. The 
unpretentious Ms. Dukakis was riding in 
a 1980 red and white Ford Granada 
rather than the expected smoked-glass 
limousine. 

''Υ es. Ι am," said Olympia, graciously 
affirming her identity. 

"Wow! Hi! (Pause) Oh! 0\ympia 
Dukakis. Ι thought so," she said, beam
ing in triumph like a correct Jeopardy 
contestant. The woman honored her 
promise, providing better than a police 
escort to the restaurant's canopied 
entrance - forty minutes late. 

lt is an understatement to say that Ms. 
Dukakis' life has been frenzied since 
being awarded the Oscar for Best Sup
porting Actress. She adores the acknowl
edgements she so deserves after 25 years 
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of professional acting, but she now faces ! 

an intense schedule of filming movies , 
working as artistic director at Whole 
Theatre, and, making personal appear
ances on the presidential campaign trail. 
Though she lost the election ίη J une as a 
delegate for cousin Michael, she is deci
sive about her future goals, and enthused 
about her two upcoming movies. 

" My life is very fast and furious. I'm 
basically doing all the kinds ofthings I've 
done before except Γm doing more of 
them," she said. "More speaking engage
ments, more talking about the Whole 
Theatre, more fund-raisers - l'm mak
ing more appearances. I'm now present
ing awards to other people!" 

The summer takes her to Vancouver 
where she will be starring in the role of a 
mother in "Daddy's Home." The movie 
also stars John Travolta and Kirstie 
Alley. Then it's off to Lou~iana to film 
the off-Broadway hit "Steel Magnolias" 

with Dolly Parton, Shirley MacLaine, 
and Sally Field. 

"So my life HAS changed tremend
ously," she explained, reiterating that in 
less than a year the momentum has beeή 
overwhelming. But the one characteristic 
so evident in Ms. Dukakis personality is 
her realism. 

" I think all this hoopla and visibility is 
going to relax and settle down. The fact 
that Ι personally haνe received this kind 
of recognition has given me the oppor
tunity to talk about the Whole Theatre a 
great deal ," she said. 

But the Company, located at 544 
Bloomfield Avenue, has nοι, as many 
would imagine, experienced a financial 
windfall. Α recent benefit in May netted 
a record $40,000 that was quickly spent, 
according to David Edelman, the Whole 
Theatre's associate producing director. 
Along with professional play produc-
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tions, the theatre, whose assocιate artιs
tic director is Olympia's brother Apollo 
Dukakis, has an extensive educational 
and outreach program serving New 
Jersey. 
'Όur subscription renewal is twice as 

fast as it was last year. That's kind of 
wonderful. But the theatre still remains 
what it is - a very provocative, challeng
ing, non-mainstream theatre," said Ms. 
Dukakis. 

'Άll of the attention and the publicity 
surroundin~ Olvmpia's achievements 
and that of the theatre shoudn't make 
people complacent in their willingness 
to support the institution because 
a lthough attention is wonderful, it 
doesn't take the place of the dollars 
needed to support the actiνities," said 
Edelman. 

He points to the tremendous cost of 
producing new plays in the 199-seat 
theatre. 

'Ίt is a constant struggle to raise 
money because the kind of program-
ming we do at this theatre doesn't 
appeal to all kinds of people. We don't 
do musicals. We don't recreate plays or 
restage plays and therefore the work 
requires an audience that wants some
thing more than just the passive enter
tainment you get in much of the 
contemporary theatre. We hope that 
our audiences will be faithful." 

The media attention has, thankfully, 
been an asset. 

"There is a general acknowledgement 
within the larger community that the 

1

1 Whole Theatre has something very spe-
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truly outstanding. Now there is a tre-
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mendous sense of awareness. Once peo
ple do become aware, and start to see 
what we do, they become very excited," 
said Edelman, who has worked for the 
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Whole Theatre for two years. 
Α public television (WΝΕτ) docu

mentary aired in June substantiated 
that the Whole Theatre's Department of 
Education is one of the most active arts
in-education programs in the Garden 
State and offers workshops for child
ren, teens, and adults. 

Edelman has met with members of 
media corporations and the political 
establishment. ΑΙΙ are amazed thet the 
Whole Theatre is not confined to a 
building. Its artists and teachers reach 
out to urban schools, the incarcerated, 
and the economically deprived. 

"Now people have to come and expe
rience what we do," said Edelman. 'Ίf 
you don't support the arts in New Jersey 
with money and participation then the 
artists will go somewhere else." 

0 \ympia Dukakis founded the Whole 
Theatre with her husband, actor Louis 
Zorich, in 1970. This summer, while 
Ms. Dukakis is filming, Zorich is plan
ning to travel to Yugoslavia and Greece 
with two of the coup1e's three children. 

Since 1977, when Ms. Dukakis took 
the position of artistic director, she has 
been overseeing the artistic develop
ment and id entity of Whole Theatre and 
supervising all elements of production, 
including the selection of designers, 
directo rs and actors. She is active in 
creating budgets for main stage and all 
adjunct programming, as well as in 
developing the New Jersey Theatre 
Foundation, the organization responsi
ble for the fisca1 and propert)' needs of 
Whole Theatre. 

She worked with architects and 

designers in planning the renovation of 
the building, originally a bank, into 
what is now a totally flexible theatre. 
Some plays include "Trojan Women,", 
"Uncle Vanya," "Mother Courage," 
"School For Wives ," and "The Rose 
Tattoo." 

Though the Oscar has brought her 
national recognition. Ms. Dukakis has 
been a professiona1 actress since 1960. 
She has appeared in close to 200 pro
ductions at Shakespeare in the Park; 
Second City; Circle Repertory Theatre; 
American Place Theatre; and Ν ew York 
Public T heatre. In regional and summer 
theatre she has appeared in over 100 
productions. But it was her most recent 
Broadway play, "Social Security" with 
Marlo Thomas, that landed her the part 
for "Moonstruck." Μ ovie director Ν or
man Jewison saw the play and thought 
her right for the role of Rose Castorini, 
Cher's mother in the movie. 

Ms. Dukakis has won two Obie 
awards for "Man's Α Man" and "Mar
riage of Bette And Βοο, " is listed in 
Who's Who and is a board member of 
Women in T heatre. 

She speaks passionately of her Mas
sachusetts childhood during which she 
was instilled with the confidence to 
pursue acting. Her father, Constantine, 
was an attorney. Encouraged by her 
parents to strive fo r an education, she, 
without question, achieved. Α former 
fencer, her mother Alexandra had to 

and tennis. She earned her B.S. and 
M.F.A. from Boston University, taught 
at New York University, Yale Univer
sity, and, in 1981 ran the Chekhov 
Workshop at Sarah Lawrence College 
in Bronx ville, New Υ ork. 

She has paid her dues in theatre as 
associate director of the Williamstown 
Summer Theatre for three years. ln 
Ι 960 she founded the Charles Play
house (known initially as Actors Com
pany) as well as Buzzards Bay Summer 
Theatre. Her Broadway credits include 
"Who's Who in Hell," 'Άspern Papers," 
"Abraham Cochrane," and "Night of 
the lguana." 

The goals of the Whole Theatre staff 
include developing inner city and urban 
education projects. Last year Theatre 
artists were in over 30 schools and social 
service agencies. They work with the 
disabled and have taught the chi1dren at 
Harriet Tubman and Roberto Clemente 
Schoo1s in Newark. The Whole Theatre 
even provides poetry workshops for 
women in the Essex County Jail Annex. 

Ms. Dukakis has consistantly rallied 
for her cousin in many presidential 
primaries, including New York. Party 
officials informed her that even though 
she did not win the June election, she 
will be appointed to one of the 38 at
large delegate positions that Gov. 
Dukakis will control in New Jersey. 

make the required jacket and knickers She makes a simple, direct, yet 
Ms. Dukakis cou1d not afford to buy. expected statement about her campaign 
O lympia went on to becomea New Eng- involνement and personal appearances 
land fencing champ and participated in for her cousin: 'Ί will be doing every-
other sports such as riflery, basketball, Ι thing Ι can to help Michael." 

I -----------------------

Route 202 Madisonville Road 

~ Basking R idge, N.J. 07920 

TEL. (201) 766-4300 

Α MEMBER OF ΤΗΕ SEARS FINANCIAL NΠWORK 

CHRISTINE PANTAGIS 
Sales Representative 

'Αγοραπωλησίες σπιτιών 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

• 'Εστιατορίων • Diners 
'Από $100,000 Εως 1,000,000 καί όνω 

We help financίng through 
MID JERSEY ΝΑΠΟΝΑL ΒΑΝΚ 

JULY, 1988 

lllC .• Realtors m 

'SΠΡΗΕΝ Ν . PANTAGIS 
SALES REPRESENTATIVE 
(20 1) 766·0700 
Ρ.Ο. θοχ 259. Route 202 
θernardsνi lle, Ν . J. 07924 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
• Έστιατορίων • Diners 

'Από $100,000 Εως 1,000,000 καί όνω 
We help financίng through 

MID JERSEY ΝΑΠΟΝΑL ΒΑΝΚ 

~----------------------1 

17 



18 

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ----. 
... 

,, 
~ 
ΤΗΕ CATHEDRAL SCHOOL 
of the Holy Trinity Archdiocesan Cathedral 
_____ _______ .. Ετος 'ίδρυσης 1949 ___________ _ 

• • Αριστό ίδιωτικό δίγλωσσο προπαρασκευαστικό σχολείο 

• 12 άτομα σέ κάθε τάξη 

• Εiδικά μελετημέvη διδασκαλία τών μαθητών, προσαρμοσμέvη στiς 
αναγκες κοι τις δυνατότητες τού καθενός . 

• Τό πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνε ι : ήλεκτρονικούς ύπολογιστές, 
μουσική, τέχvη , έλληνικούς χορούς κa i καράτε. 

• Προετσιμaοia γιά τήν είσοδο τών μαθητών μας στά καλύτερο γυμνάσιο. 

• Πρόγραμμα μαθημάτων έγκεκριμένο άπό τήν πολιτεiσ τής Νέος 
. Υόρκης 

Γιά πληροφορίες τηλεφωνήστε: 

(212) 249-2840 
ΤΗΕ CHILDREN'S CENTER 

Δρ Βαρβάρα Κάτσοu 
Διευθύντρια 

-<α κcι rnούδα 
Γ ιό παιδιά ήλικiας 2 1/2 μέχρι 4 1/ 2 έτών Γιά όλη ή τή μισή ή μέρα 

' ' I 

319 East74th Street, NewYork, Ν. Υ., 10021 

"NEW YORK" 



LILIKA Ρ ΑΡ ANICOLAOU 
Α MULTIFARIOUS ARTIST 

By IRIS LILL YS 

Visions 
Υ ou invade my thoughts 
With magic fires 
Υ ou warm my being 
lmperious 
My mind you flail 
And to your glow 
Υ ou bid me sail 

Having admired the paintings of Lil
ika Papanicolaou repeatedly, after 
reading her poems, one question came 
to my mind: What came first, poetry or 
painting? 

"Neither," was Lilika's answer. 'Ί 
started with piano as all children of my 
generation had to have musical 
knowledge ... " 

The personality of Lilika's Papanico
laou is so intriguing that Ι had to look 
for the roots of this stupendous woman. 
She was born Efthalia Maris in the 
green island of Andros. Although not 
on the tourist path, Andros is a very 
beautiful island with a history that goes 
back to the 7th century B.C. The ruins 
of Paleopolis, the ancient capital, the 
famous monument of Dionysus and the 
excellent sculptures that are continu
ously excavated (Goulandris Museum, 
Nea Yorki Oct. 1986) denote the civili
zation of this Cycladic island in the 
ancient days. After the Greek Independ
ence, the sea faring inhabitants were 
among the most potent of Greece. Prac
tically all of them, in various degrees, 
evolved into shipping. One of them, 
Nicolas Maris, was the father of Lilika. 
So, the little girl, whose name from a 
tender age was changed to Lilika, grew 
up in Andros in the mist of a very sturdy 
fami1y, where the meaning of respect, 
discip1ine and obedience, went in pair 
with her orthodox upbringing. 
Although the only daughter in the fam
ily, she was sent to boarding school, her 
parents believing that she would get a 
better-rounded education. The Catholic 
nuns of Andros are responsible for her 
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primary learning, both in schoo1ing and 
arts. She did her high schoo1 education 
simultaneously in Greek and French. 
She also had 1essons in piano, drawing 
and singing. Lilika tells a story about 
her singing c1asses that shows the child's 
determined spirit in the artist to 
become. Her mother, a strong and 
ambitious woman, wanted her daugh
ter's education to be complete. Singing 
was part of a young lady's upbringing. 
Lilika hated the singing classes as she 
knew that her voice wou1d never 
amount to much. So she decided to be Ι 

the bottom student for that 1esson. As 
the examination approached, Mother 
Superior, surprised to see one of her 
best pupils making such a poor show
ing, tr ied to convince her to make an 

effort. The young gir1 broke down and 
confessed her unlimited dislike for that 
class and very logically suggested that 
she cou1d use that wasted time on some
thing she loved, namely piano and 
drawing. The good nun, with a perspi
cacity astonishing for a woman of the 
convent, wrote a 1etter to the Maris fam
ily announcing the termination of the 
young gir1's singing instruction. Li1ika 
believes t hat unti1 the end of her days, 
her mother was convinced that her 
daughter had graduated with honors. 

After high schoo1, Li1ika had two 
choices: either to accept the scho1arship 
offered by the French Embassy for stu
dies at the Conservatoir of Paris, or stay 
in Athens where she had been accepted 
at the University's Law School. It so 
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happened that none of those dreams 
materialized. Papa Maris, the patriarch 
of the famiJy, decided otherwise. It was 
time for his daughter, nearing eighteen, 
to follow tradition and get married. Lil
ika did not care for the idea. Her 
horizon was broader. But the pretender 
was dark, tall and handsome. Naturally 
she changed her mind. She became Mrs. 
Sophocles Papanicolaou. Her ambi
tions switched direction. Instead of 
becoming either a professional pianist 
or an aggressive lawyer, she became a 
very likable society lady. Her youth, 
beauty, intelligence and culture shone in 
the circles that her marriage placed her. 
Also she brought up three children with 
the authoritative principles that she her
self was brought up. Piano playing 
became a hobby, and so did painting. 
"Stupid little flowers," says Lilika, "the 
kind that practically every housewife 
likes to paint." Exhibition at the National Academγ of Scienι-es - Wω·hington, D. C. 

Time went by. The Papanicolaou 
family had to move to London together 
with the King's retinue. The children 
had grown up and social activities had 
diminished. Lilika, always very ener
getic, decided to go to work: that is, take 
painting seriously. She enrolled in the 
daily classes of the Royal Academy of 
Art and spent her spare time in her stu
dio in the attic of her Eton Square 
home. 

"Ι was painting a lot," recalls the 
artist, " but I did not know what Ι was 
doing, that is if my work was any good. 
So one day, walking down Old Bond 

Street, Ι spotted in a gallery some paint
ings akin to my style. I got in and told 
the lady in charge that Ι was painting 
but that nobody had ever seen my work, 
that Ι didn't even know if it was good or 
bad, and could it be possible to have 
someone from the gallery come home 
and see whaι iι was a ll about'? The next 
day the owner of the gallery called and 
we set an appointment, of course mak
ing sure that my husband would not be 
home at that ιime. The art dealer saw 
my work and liked it. You are unusual, 
he said, your colors are fresh, your stro
kes imaginative. Ι shall give you an exhi-

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 

ΓΙΑ ΟΛΑ Τ Α ΜΕΡΗ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΑΠΟ 

Τ Α Σ Π ΠΙΑ ΣΑΣ 

'Ασφαλής παράδοση στά λιμάνια προορισμοu 
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bition." 
"Νσw," Lilika gσes ση , ''is when the 

problem started. Ι did nσt knσw hσw tσ 
break the news to my husband. After 
all, he is a Greek and Ι was sure he 
wσuld objecι νehemently. And sud
denly, at an σfficial dinner, Ι told my 
story to King Cσnstantine. Don't 
worry, whispered the King, [ will take 
care σf Sophσcles. At the end σf the 
banquet, and after the King terminated 
his official speech, he ended it with an 
annσuncement that was music tσ my 
ears: Άnd nσw,' he said, Ί have pleasant 
news tσ announce. Our hσstess will be 
having shσrtly an exhibitiσn σf her 
paintings and Ι personally will inaugu
rate t he opening.' My husband's expres
sion was not to be forgotten for ever 
after ... 
"Frσm that day ση," says Lilika, "I 

started believing that Ι actually was a 
painter and started having mσre respect 
fσr my work. The art dealer Alexandre 
Iσlas, hearing of my success at the fi rst 
exhibit, came tσ see my paintings. Ύ σu 
must come tσ New York,' he said." Sσ, 
after showing in Geneva (Switzerland), 
Grolla d' Oro (ltaly), and Madrid 
(Spain), Lilika had an exhibition at the 
Bσdley gallery in New York. Later, she 
exhibited at the Lowenstein Library of 
Fordham University at Lincoln Center. 
But what is remarkable is that σne ofher 
paintings takes a whole wall at the 
N.A.S.A. (National Aeronautics and 
Space Administratiσn) in Washington, 
D.C. It was purchased after a superb 
exhibitiσn of Lilikas' paintings, titled 
'Ά tribute tσ the Scientist" given at the 
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National Academy of S-ciences in 
Washington. Now the question was, 
why would the Space Administration 
office in Washinghton want a painting 
by a non-American painter not too well 
known in this country? The answer can 
only be given by her critics. Let's hear 
Jan Ridpath, Vice-President ofthe Fed
eration of Astronomical Societies. 

"Lilika's bold stroke reflects the 
atomic nature of matter and also the 
digital nature of photographs relayed 
from space probes. Her art takes over 
where science leaves off, to visualize 
scenes that must forever remain beyond 
the compass of the human eye." Dr. 
Paul Muzdin, of the Royal Greenwich 
Observatory, tells us, "Lilika's paintings 
are a bridge across the unfortunate gap 
between science and art and a powerful 

statement about man's place in the uni
verse." In Madrid's Arιe magazine we 
read, "She continues in the footsteps of 
those of her ancestors who took the first 
halting steps towards explaining the 
working of the stars and the universe to 
the world." From New York, a UPI 
reporter tells us that "The Greeks gave 
us the concept of the Cosmos and a 
Greek artist is one of the first to attempt 
to depict the mysteries ofthe universe." 
And again from Madrid, famous art 
critic Elena Florez believes that 
"Because the greatest mythological 

' enterprises have been carried out by her 
ancestors, the Greeks, Lilika, following 
the historians, conquerors, philo
sophers and artists, has inherited their 
spirit of grandeur ... " How then could 
the people of N.A.S.A. not be affected 
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and impressed by the site of imagination 
put into colors on canvas of what they 
aim to conquer? 

Lilikas' last exhibit was less then a 
year ago in the south of France, specifi
cally in the grandiose cultural center at 
Nice called Acropolis. The critics the 
artist received speak for themselves. "lt 
is so beautiful," says Art Maritίme, "that 
you almost hear the music of the outer 
spheres." And in the daily Nice-Matin 
we read, "Extraordinary oils represent
ing her cosmic vision rather her rendi
tion of the presocratic theories of 
Anaximandros, Embedoclis, Democri
tos, Pythagoras up to the theories of 
Einstein." And further down one reads 
"Light-Speed-Ene rgy, a dialogue 
between science, philosophy and art .. . " 

My last question to Lilika was again 
about her poetry, which Ι consider 
together with many others, superb. Her 
answer was what Ι wanted to hear. 
'Όon't you see," she told me. "My 
poems are my paintings put into words. 
They come with every stroke of my 
brush." 

Lilika's poem "Flow" surns it up: 

ΊΊιαt which is equa/ to ίtse/f 
And yet ι·hanges iιs swing 
So thaι never have I been able 
Το see twice the same thing . 

lt is past, it has dwίnd/ed away 
lt is memory's prize 
lt is no more ιoday 
lt ί.~ an experience of spirit and mind 
Unmaιched, unrepeatab/e 
Unique of ιΊs kind ... 

ΝΟΤΕ : The translation of the poems from 
the Greek are by Dr. J . Stephanides. 

RESTAURANT 
·Εξαιρετική έλληνική 
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άσυναyώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Te l. (212) 254-0960 
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Α composer's musings on life! 
By Alan Cowel 

The New York Πrnes 

ATHENS Engaged in a pol-
itical squabble, Mikis Theodorakis left 
Greece in 1985. Now he has returned 
- sort of. 

"Ileft and in a way I'm still gone," he 
said the other day. 'Ί do not participate 
in the life here. Only in the music." 

That might seem an elusive distinc
tion. Yet it reflects a sense of reevalua
tion that has settled on Mr. 
Theodorakis in recent years, not, per
haps, on his music, but on the politics 
that made him a champion of the 
romantic left, a Marxist revolutionary, 
detained by both the monarch}' in the 
late 1940's and by the junta that ruled 
from 1967 to 1974. 

These days, the ideological profile 
has softened. He has quit the Greek 
Communist Party he served as a parlia
mentary deputy, he has made peace 
with Prime Minister Andreas Papan
dreou, whom he assailed as an opportu
nist three years ago. He has read the new 
Communism and seems to find it 
lacking. 

Α System 'Has Failed' 

"This book," he said, gesturing to the 
Greek edition of Mikhail Gorbachev's 
"Perestroika," "sounds like a memorial 
to communism, because he himself says 
that the whole system there was not able 
to provide the oxygen that democracy 
gives to countries." That conclusion he 
said was tragic for a Communist who 
believed that the highest form of demo
cracy was Communism. The system, he 
said, "has failed." 

Mr. Tehodorakis was speaking in an 
interview before the American Premier 
ofhis Third Symphony in New York by 
the Little Orchestra Society in Alice 
Tully Ha\1. Mr. Theodorakis calls the 
piece, which was first performed in Ber
lin in 1982, his most significant sym
phonic work and says that, were he 
younger, he would like to live in the 
United States and work there because 
people there listen freely while in 
Europe "we have hang-ups and com
plexes about listening to music." 

Mr. Tehodorakis is a large, graying 
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Mikis Theodorakis, the Marxist revolutionary, discovers 
that Communism "has failed." - He would like to live 
and work in the United States ... 

man of 63 years who punctuates conver
sations with endless lighting of 
cigarettes. He now divides his time 
between one home in the Greek Pelo
ponnesus, another in Athens and a third 
in Paris, where the Third Symphony 
was composed. He has ventured too, to 
Turkey - Greecee's traditional 
adversary- where, along with Turkish 
writers, he founded a friendship society 
that foreshadowed the improvement in 
relations between the two countries this 
year. His overtures to the Turks he said, 
led to his reconciliation with Mr. 
Papandreou - and excoriation by some 
of his countrymen, who called him a 
traitor for pursuing what he said seemed 
a natural course between two 
neighbors. 

"We saw that on the Turkish side 
there was a sincere wish for peace," he 
said of a voyage to Turkey. " But before 
Ι could even put my foot back ο η Greek 
soil people called me a traitor. That 
means there are still ο bstacles. There are 
interests. There is hatred." 

Α View of the Acropolis 

The interview took place in the 
Athens home where his study seems to 
frame ancient Greece and the modern 
Greece whose music he popularized 
internationally: beyond one wall of 
glass is a veranda and a vista of the 

Acropo lis that overwhelms with 
splendor, proximity, clarity. 

The house, he said, was a gift from the 
Goddess Athena after the fall of the 
junta. Ι η contrast to the ancient majesty 
of the view, an inside wall is adorned 
with the emblems of newer riches and 
creations: the golden record albums 
that have accrued to the composer who 
wrote the music to "Zorba the Greek," 
and to the award wίnning movie "Ζ". 
(τhe score of "Ζ" was smuggled out of 
Greece because Mr. Theodorakis was 
under house aπest. The music for 
"Zorba the Greek" was financially, the 
most successful.) 

The juxtaposition of the ancients and 
the modern bouzouki style that traces 
roots to Byzantium and the musicofthe 
cafes and the islands is not unusual. "Ι 
like always to be contemporary" the 
composer said. "Ι like to deal with the 
things of today." 

The blend of traditions suffuses Mr. 
Theodorakis's music. Thus the Third 
Symphony, he said, is oratorical in 
style, built around the poetry of Diony
sios Solomos, the 19th century Greek 
poet, embracing a chorus and soprano 
and interwoven with Byzantine hymns 
in praise of Petros, a fighter in the Com
munist youth movement that opposed 
the Nazi occupation of Greece in World 
War 11. 

The work, in four arts, is based on a 

Έργασία Έγγυημένη 

Μ outafίs Decoratίng 
and 

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

Tel. (7 Ι 8) 932-5970 

"NEW YORK" 



Solomos poem chronicling the tragedy 
of a woman who kills two sons and falls 
into insanity as a result, ''Its tone," he 
said, "encompasses lyricism and tension 
, sugesting both the calm before and the 
mother's insanity afterward at the point 
where human limits stop." The form of 
the Symphony, Mr. Theodorakis said, 
arises from the conlusion that sym
phonic music is "a problem for those of 
us who are not part of central and 
northern Europe." 

"Our tradition is made of song and 
dance," he said. 'Ίt is monophonic. 
Moreover, the Greek public still dis
played a fear of symphonic music 
played to large audiences. That is why Ι 
use the chorus and the human voice to 
create a symhon)' closer to the Greek 
tradition and the greater audience. At 
the finale, the chorus leaves the stage, 
reflecting the closing moments, and the 
catharsis, of classical Greek tragedy." 

The work, in a way, dates from 1939, 
when the young composer first took an 
interst in setting the poetry of Solomos 
to music. lt evolved in varying forms 
over the years, first as a piece for chorus 
and string orchestra, then as a suite for 
chorus and orchestra, before its comple
tion as a symphony in ι98ι. 

"The symphony offers a critical state
ment about humanity," Mr. Theodora
kis said. "We people, maybe because we 
have the greatest wisdom, we are also 
mad. We destroy the harmony of the 
world. Maybe the mad woman is 
Greece. Maybe Petros was one of her 
sons." 
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Metal Finishers 
Honor 

I Ρ. Peter Kovatis 
The National Association of Metal 

Finishers (NAMF), a Chicago-based 
trade association representing owners 
and operators of contract metal fin
ishingjeιectroplating firms in the U.S. , 
Canada, Mexico and several countries 
abroad, has bestowed its coveted 
Honorary Member Award on Ρ. Peter 
Kovatis, of Cedar Grove, N.J. He was 
honored last month at a regional meet
ing of NAMF's affiliate, the Masters' 
Association of Metaι Finishers, of New 
York City, at Robin Hood Inn. 

The second recognition award by 
NAMF to Kovatis, he was cited "for his 
many years of contributions to the 
metaι finishing industry in general, and 
to NAMF in particuιar." In ι965, he 
received Ν AMFs Α ward of Merit "for 
meritorious service and achievements." 

Kovatis served as Ν ΑΜ Fs first full
time executive director for 2 ι years, 
operating from national headquarters 
in the Montclair, Ν .]. area. He was 
publisher-editor of Ν AMF's trade jour
nal and newsletters, administrator of 
that organization's multimillion dollar 
group life and major medical insurnace 
programs and convention director until 
ι 977 when the association moved to 
Chicago. He also represented his indus
try on capitol Hill for over 20 years. 
Α 35-year member of the American 

Electropιaters and Surface Finishers 
Society, Kovatis served as that interna
tional organization's chief executive 
from ι 953 to ι 956. He is an Honorary 

Member of that Society's Garden State 
branch. He is also an Honorary 
Member of France's prestigious Associ
ation des Ingenieurs et Techniciens de I' 
Electolyse, an honor bestowed upon 
him in Paris, in ι 963, "for promoting 
greater understanding between the U.S. 
and French electrop\ating industries." 
Α 32ο Mason and member of the 

Shrine, Kovatis holds a Colonel's rank 
ίη the U.S. Air Force Retired Reserve. 
Η e is also a mem ber of the U. S. Dept. of 
Commerce's National Defense Execu
tive Retired Reserve. 

Two Seminars 
ση Investing 
ίη Greece and EEC 

The Hellenic Development Corpora
tion hosted two seminars entitled 
"Investing in the Common Market and 
Greece" in Chicago and Los Angeles on 
May 24 and 26, respectively. The co
sponsor in Chicago was Mr. Andrew Α. 
Athens, national Chairman of the Uni
ted Hellenic American Congress. In Los 
Angeles, First Interstate Bank - one of 
the largest banks in California - co
sponsored the event. 

Each seminar was attended by 
approximately 100 prominent members 
of the business community. The atten
dees included high ranking executives 
from multinational corporations and 
banks, such as Peat Marwick, Ernst and 
Whinney, Hughes Aircraft, ΗΟΗ Inter
national, Bank of California and First 
National Bank of Chicago. Ι η addition 
to corporate executives, many Greek
American entrepreneurs representing 
the large Greek communities ofthe Chi
cago and Los Angeles areas also played 
an active role ίη the seminars. 
Α high level delegation from the 

Greek Ministries of National Economy 
and Commerce as well as representa
tives from the Agricultural Bank, the 
Commercial Bank and the Hellenic 
lndustrial Development Bank (ΕΤΒΑ) 
made informative presentations at these 
seminars. The topics covered included 
the following: ι 992 - the year of the 
unified common market, trade and 
investment opportunities in Greece and 
an overview of the Greek economy. 
Each seminar was highlighted by the 
presentation made by Mr. Theodore 
Karatzas, Deputy Minister of National 
Economy. 
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He//enίc Profί/es By Thomas Speiios 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ STAVROPOULOS 
is the mathematics coordinator at Ards
ley Middle School in Westchester. 
Recently four of his "mathletes" placed 
second in a statewide Math-Counts 
competition. He says, "We complement 
sports activities; they challenge the 
body, we challenge the mind." He and 
his colleague Harold Arond train math
letes to compete in Southern Westches
ter Math League, The ΝΥ Math League 
and the MathCounts Competition. The 
Math Team participates in the seven 
schoolleague founded by Stavropoulos 
eleven years ago. His mathletes have 
won seven trophies finishing second in 
the St. John's University competition. 
Xeno has trained his young mathemati
cians and they became tops among the 
36 members in the Math League which 
has more members than any of the 
sports teams. His four victorious math
Ietes paraded their victory in triumph 
with new trophies. The MathCounts 
Competitions are sponsored by the Pro
fessional Engineers of America. In his 
love of mathematics Stavropoulos is a 
modern day Pythagoras. 

GEORGE ECONOMOU, 53, direc
tor of the Department of English at 
Oklahoma U niversity since 1983, has 
just published a new book of poetry 

entitled, 'Ήarmonies And Fits." Econo
mou was born in Great Falls, Montana, 
and graduated from Colgate and 
Columbia University where he received 
his Ph.D. and later taught at Long 
Island University during 1961-1983 
before his appointment to Oklahoma. 
His wife Rochelle Owens is also a poet
playright. Economou has written six 
books on poetry, most published in 
journals and anthologies. His latest 
book contains poems written in free 
form and the vernacular. Also includes 
translations from the classics of Phi
\odemos (30 BC) down to themes on 
Greek immigrants in the USA called 
'Άmeriki." He puts great emphasis on 
Greek setlers in the Midwest. 

JOHN STAMOS, 64, ofChicago was 
appointed to the lllinois Supreme Court 
recently. He was selected by six other 
justices to fill the vacancy created by 
Seymour Simon's resignation. Ironi
cally, Stamos sought the position in 
1980 but was defeated in the Demo
cratic primary election. The position 
pays a sa\ary of $93,266 a year and was 
sought by a total of twenty-five other 
candidates. Stamos, is an Illinois 
Appellate Court justice since 1968, and 
has received the highest ratings from the 
three bar associations that evaluated his 

DINNER 

judicial record. He is expected to main
tain the conseΙΎative balance of the 
court as it exists today. In an interview 
he was asked if he would seek election in 
1990 for the fu \1 \0-year term. He 
replied, 'Ί'νe just been in office for 

about ι ο minutes and that's the farthest 
thing from my mind. The justice is 
active in many Hellenic social and civic 
organizations in the greater Chicago 
area. 

NICHOLAS PATSAOURAS, a 
dynamic businessman who emigrated 
from Greece 25 years ago has been 
appointed as chairman of the "West 
Coast Gateway" project which is 
designed as a salute to all the various 
immigrant groups who settled in Cali
fornia . Α bridge in downtown Los 
Angeles will feature a 5 acre multi
ethnic global village. Each "gateway" 
will offer the ethnic culture and shop
ping areas including Mexican, Japa
nese, Chinese, ltalian, Greek and 
African. According to plans iί is going to 
be completed by 1992, exactly 500 years 
since Columbus discovered America. 
Patsaouras is an electrical engineer and 
got his bachelor's degree from Cal State 
University (CSUN). He received the 
'Έntrepreneur of the Year" Α ward as 
we\1 as the 'Όutstanding Alumnus" 
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Award. Patsaouras is president of his 
own electrical company, founder of the 
Marathon Bank and a founder of the 
Hellenic-American Chamber of Com
merce. He is a member ofthe St. Nicho
las Greek Orthodox Church ίη 
Ν orthbridge. 

DEMOSTHENES BAGIACKAS, 
100, of Dallas, Texas, just entered the 
second century of his life and the 
members of the Holy Trίnity Greek 
Orthodox Church proclaimed May 1st 
as "Bagiackas Day" in his honor. He 
was born ίη 1888 ίη Kalidonia, Greece 
and is the oldest member of the parish. 

He emigrated to America in 1906 and 
worked ίη restaurants ίη New York and 
Hoboken, New Jersey. In 1912 he 
returned to Greece and fought ίη the 
Balkan Wars and World War Ι, return
ing to the USA ίη 1919. ln 1926 after a 
brief trip to Greece he got married and 
once again returned to the States, where 
he raised a family. He continued his 
business ίη Utica, Ν. Υ., unti11949 when 
he moved with his family to Dallas, 
Texas. He retired in 1957 and is now a 
widower living with his children in Dal
las. He is active ίη church affairs and is a 
member of ΑΗΕΡΑ. In good mental 
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and physical condition he enters his 
second century of life. He is the verita
ble patriarch of the Dallas Greek 
community. 

ΑΝΤΗΟΝΥ ADAMOPOULOS, a 
lawyer from Salem, Mass., recently 
addressed the Tufts Medical School on 
the many issues of medical malpractice. 
He is a graduate of the Harvard Law 
School and a member partner of Tier
ney, Kalis, Adamopoulos & Lucas in 
Salem. Adamopoulos spoke to a group 
of 30 radiologίsts on the important 
issues of being sued by disgruntled 
patients which has become quite com
mon practice in our tίmes . He has 
served as an arbitrator for the American 
Arbitratίon Association and as master 
for the Massachusetts Trial Court, 
Superior Court Dept. He is a member of 
the Mass. Academy of Trial Lawyers, 
the Essex & Salem Bar, and also a Fel
low of the Mass. Bar Foundation. He 
says, the number one issue in most mal
practice cases is the "personality prob
lem between the physician and patient." 

CONSTANτiNE KITSOPOULOS 
is the conductor of the Queens College 
Orchestral Society which gave a concert 
recently to benefit the Grand Central 
Feeding Program of the Coalition for 
the Homeless. The performance was 
held at Queens College. He is also an 
assistant chorus master for the New 
York City Opera. After noticing the 
increasing number of homeless people 
in Manhattan, he decided to do some
thing to help and conceived the idea of a 
benefit concert. He received additional 
help from the Queens College Concert 
Choir, Queens College Glee Club, 
LaGuardia College, the Queens Orato
ήo Society and the Υ ork College Cho
rus, ίη total it became a 300-voice 
chorus for the concert. The program 
included such moving musical works as 
Verι:i's Mazoni Requim Mass, 
Mozart's Piano Concerto Νο. 23 and 
Paul Dukas' Fanfare From La Peri. The 
soloists included Antonia Kitsopoulos. 
One-third of all the proceeds will go to 
the Coalition for the Homeless. This 
great artist exhibited a true humanitar
ian spirit toward his fellow man. 

CONSTANTINE PAPADEME· 
TRIOU of Boston was recently 
admitted to the New York and Massa
chusetts Bar Association as a licensed 
practicing attorney. He graduated in 
1987 from the Boston College Law 
School and with a ΒΑ degree from the 
University of Pennsylvania in 1983 
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where he majored in Economics. He 
was raised in Lexίngton, Mass. Pres
ently he is assistant corporation counsel 
for the city of Boston in the assessing 
dept. He preνiously worked for the law 
firm of Silνer & Starkis ίη Newton, 
Mass. He was also employed by the 
United States Attorney' s Office in 
Washington, D.C. and serνed as a 
research assistant in commerciallaw to 
Prof. James Rogers at the Boston Col
lege Law School. Papademetriou is the 
son of Reν. George and Athanasia of 
Needham, Mass. 

τΙDΒΠS: 

DIMΠRI LOGOTHEτiS is the direc
tor of the new moνie "Siaughterhouse 
Rock" just released by Taurus Pic
tures ... MURIEL CAST ANIS' striking 
images in metal, "The Three Furies" 
excellent architectural art forms are on 
display at the American Craft Museum 
in Manhattan ... MICHAEL KONDOS 
works as an engineer on the Public 
Broadcasting series , "Current" ... 
TEDDY DARV AS is the editor of the 
new moνie, "Judgement in Berlin" ... 
NICHOLAS TJARτJALIS of Pratt 
Institute has a unique display clustered 
around the aircraft carrier lntrepid on 
the Hudson Riνer ... STEVEN MALIS 
is a technical director ο η ABC-TV's 
"World News Tonight" showwhichfea
tures Peter Jennings nightly ... GENE 
GEOR GE is vice president of sales and 
acquisitions at Arista Films in Holly
wood. He also dances with the "Golden 
Greek Dancers" in Oakland , California, 
for the past twelνe years... MARIA 
ALTHEA PAPOULIAS of Brockton, 
Mass. , a senior at McGill Uniνersity in 
Montreal, was recently awarded the 
"Maria Callas Opera Scholarship" ... 
JOHN CAPELOS stars in the new 
moνie, 'ΆΙΙ's Fair" ... STEPHANIE 
GIANNAROS was appointed informa
tion coordinator at WNET-TV channel 
7 in Boston .. . 
PENELOPE ΒΠΖΑS, gifted soprano 
performed at a Boston spondored reci
tal and receiνed excellent reνiews. She 
was accompanied by BARBARA 
GARGES on the piano ... THOMAS 
DEMAKOS, Queens Supreme Court 
Justice is back in the headlines with the 
sentencing of the youthful defendants in 
the Howard Beach race trial. .. ΑΝΝ 
DOBLER (Nicolaides) of Portsmouth, 
Virginia, was once the assistant to the 
great SPYROS SKOURAS, the moνie 
tycoon ... NICHOLAS FOIIOU is an 
iconographer from Roslindale, 
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Maine ... JOHN KOUSAKIS, of Glen
dale, Calif. , is a production manager for 
the TV series 'Ήunter." He is also the 
parish president of the Saint Sophia 
Cathedral in Los Angeles. .. STEVE 
LAPP AS, 34, has recently been named 
basketball coach at Manhattan College 
with a four year contract ... ΡΑΝ AGIO
rιs SPYROPOULOS νice president of 
Vantage Deνelopment Company in 
Toledo, Ohio, is a candidate for a Ph. D. 
at the Uniνersity of Toledo ... VASI
LIKE KOUNAS of Manchester, Ν.Η., 
is the new senior νice president of Bay
bank Merrimack Valley... PETER 
LEV ATHES was once president of the 
Twentieth-Century-Fox film studios in 
Hollywood .. . JAN LARA, is a violinist 
ο η the Ν BC-TV series "Birthday 
House" ... 

I 
PETER KAZARAS played the role of 
Buryja in the opera "Jenur• at Carnegie 
Hall. .. FRANCINE MENAS won the 
President's Academic Fitness Award in 
Newport, Rl. . .. MARGARIΠES 
MICHOS, 98, isamusicteacherturned 
poet νery late in Iife ... ERNEST COUL-

1 

KOURAS of Chelmsford, Mass. is a 
school psychologist ... NICO MASTO
RAKIS is producing two new tιlms: 
"Grandmother's House" and "Night
mare at Noon" ... PAUL XANTHOS of 

1 
Cal State in Northridge, Calif. , has been 
named "Tennis Coach of the Year" for 
the seventh time... ELAINE ADA
MEDES receiνed the 'Όutstanding 
Management Senior Α ward" from the 
University of Rhode Island ... PENE
LOPE SPHEERIS was the co-author 
of a new film screenplay, "The Butterfly 
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Revolution" ... 
JOANNE BYRON is an over 40 model 
who is currently cutting a wide swathe 
with America's New Age Model pres
enting the creations ofCynthia Gardner 
recently. All proceeds went to the 
American Heart Association in Fal
mouth, Mass.. .. MICHAEL CHRO
NOPOU LOS is one of the choir singers 
at the Cathedral of Saint John the 
Divine in Harlem ... PETER τiBORIS 
conducted the Manhattan Philhar
monic recently presenting a splendid 
program of Beethoven and Mahler at 
Lincoln Center ... CHARLES MOS
KOS, the director of the Sociology 
Department at Northwestern Univer
sity, is off to Albania to do research 
revisions for his book "Greek Ameri
cans"... KAREN SCOURBY has 
moved to Hollywood where she is work
ing as a screenwriter for the Κing's Row 
company... ANGELA CHRISTO-

FIDES writes in the ΝΥ Post that she 
prefers David Dinkins as the next 
mayor of New York. After Ed Koch 
anyone is indeed a blessing ... JOHN 
ST AMOS who appears in "Full House" 
ο η NBC-TV, is the only Greek actor 
featured regularly on a network series ... 
JIMMY CARSON (Kyriazopoulos) 
plays hockey for the Kings Team in Los 
Angeles ... NICK JIA V ARAS, athletic 
coach at Horace Mann prep school is 
off to Greece. His mission is to promote 
baseball to Greece's soccer fanatics ... 
ELIAS KOTEAS is appearing in the 
new film, "Full Moon in Blue Water" 
which stars Gene Hackman. He made 
his film debut in "One Night Before 
Christmas" in 1985... DEMETRA 
ORFANOS is on the faculty ofthe Uni
versity of San Francisco ... TED NICO
LAOU wrote the screenplay for the new 
movie "Bimbo Barbeque" ... 
IRENE PAPANICOLAOU has been 

included in the 1987 edition of 'Όut
standing Young Women of America." 
The OYW Α program is now in its 23rd 
year ... GREGORY ROZAKIS gave a 
splendid performance as a policeman in 
the movie "Five Corners" ... PAUL 
BROUNT AS, 56, lawyer from Massa
chusetts and campaign manager for 
Mike Dukakis, is in for a top job should 
t he Governor of Mass. win in 
November ... ANDREW STRATAS, 
the actor from New York is writing his 

1 first book, "Who Killed Andy War
hol" .. . ΝΑΝΑ MOUSKOURI, cele
brated singer of international fame 
appeared recently at Radio City Μ usic 
Hall. During her 27-year career she has 
dazzled audiences from Tokyo to Lon
don, from Paris to Athens ... 
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Τeι (212) 967-5017 

·TheKey 
togreel( 

'Ο Ιατρός 

ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ 

hospitality! 
For any reason you come ιο Greece for business or vacaιions the 
ELECTRA GROUP OF HOTELS are ideal for your stay. 

Two ELECTRA hotels in ιhe hearι of Athens and one in ι he center 
of Thessaloniki are designed to meet the demands of every business
man making on thc othcr hand a busines.~ trip a relaxing pleasure. 
ln the beautiful greek islands, Rhodes and Crete, ιwο First Class 
ELECTRA hotels promisc you unforgettable Vacations. The 
ELECTRA GROUP OF HOTELS invite you to share the key to 
Greek hospitality. 

elecrra 

electra group of hotels 
ATHENS ELECYRA HOTEL: S, Hermou Sιr. Syntagma Sq ........... ίιιιiιι .... , 
Tel.: 322-3223 Telex: 216896 
Ceotral Reserνations for a1J our Hotclι TELEX: 21-ό896 

ATHENS EU:CYRA PALACE HOYEL: 18, Nicodimou Str., 
Tcl.: 324-1401-7 Te1ex: 216896 

THESSALONUU ELECYRA PALACE HOYEL: λristote1ousSq. TeL: 23.2221 
Telex: 412590 

CREτE CRETA BEACH: HERACLION, CRETE, Tel.: 28.6301 
RHODES ELECYRA PALACE RHODES: ΤRΙΑΝτΑ, RHODES, Tel.: 92S21 

JULY, 1988 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ 
(GASTROENTEROLOGY - HEPATOLOGY) 

άνακοινώνει 

τήν ί§ναρξη τοϋ νέου Ιατρείου του ατό ΜΑΝΗΑ Π ΑΝ στή 
διεύθυνση 36 East 36th Street (Μεταξύ Madison καί Park 
Ave.) μέ τηλέφωνο (212) 779-7300. 'Εξακολουθεί νά δέχε
ται στήν 'Αστόρια, στήν διεύθυνση 32-27 32nd Street, 
Τηλέφωvο (718) 204-1100. 

·-----------------------, 
dJ ο ~o[bGJ~oω@ ω®GJ~~oo ~ 
- ® D [Ο) @I')@ ~ ® [)J [ί]ί)@ [A]fi-@ ® O'[)J a 

REALTORS-BUILDERS 
46-20 HOLLIS COURT BL VD. 

FLUSHING, Ν.Υ. 11358 

Serving North Queens Since 1972 

Currently building: Custom Mother Ι Daughter Η i
Ranch located 201 St. and 27 Ave., Bayside, Ν.Υ. 
Professional office building space at 42-21 Francίs 
Lewis Blvd., Bayside, Ν. Υ.~ block North ofNorthern 
Blvd. (718) 939-6363. 

-----------------------· 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΙΤΙ 

'Ασφάλειες ολων τών είδών 
• Λύτοκινήτων • Ζωης • Καταστημάτων 

• Σπιτιών • Φωτιaς κ.λ. π. 

Τό Γραφείο τής πλήρους έμπιστοσύνης 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ 

Τηλ. (718) 274-5100 

ΖΑΡΙΤΙ 
ΑuτΟ DRIVING and FL YING SCHOOL 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ 
ΡΕRΜΙτ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Πεπειραμένοι δάσκαλοι όδηγήσεως 

σας παίρνουν ιiπό τό σπίτι σας. 

ΤΩΡΛ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΛΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 
ΚΑΙΔΑΣΚΛΛΟΙΟΔΗΓΗΣΕΩΣ 
Τάξεις aρχίζουν κάθε μfjνα. 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

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

στόν Σταθμό UHF Channel 44 

'Επίσης στό Manhatta n Cabιe (J) 
Κάθε Παραηκει Jή 11 - ι ι .30 μ. μ. 

An1erican Cabιe Vision: 
Κάθε Κυριακή 7- ι ι μ .μ . στό Κανάλι 38 

Your Hosts 
ΜΙΚΕ ΖΑΡΠΙ THALIA MOSHAKOU 

NATIONAL GREEK 
RADIO PROGRAM 

Θάλεια Μοσχάκου 

Μέ τούς άγαπητούς σας 

ΜΙΚΕ ΖΛΡΠΙ καί θΛΛΕΙΑ 

ΜΟΣΧΛΚΟΥ πού σaς κρα

τοϋν συντροφιά lδώ καί πολ
λά χρόνια. 

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

WNWK 105,9 FM 

ELLAS TRA VEL 

Γιά δλες τίς ταξιδιωτικές σας 
άνάγκες τηλεφωνήστε μας 

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

Κανονικές πτήσεις- Τσάρτερς 
Κρουαζιέρες 

''Ζ '' REAL ΤΥ 
'Αγοραπωλησίες σπιτιών καί 

έπιχειρήσεων μέσω του 
ήλεκτρονικοu συστήματος 

(Computerized Multiple Listing) 

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

"NEW YORK" 



Νά σταματήσουν οί «ένισχύσεις» 
άλλά καί οί κυρώσεις πρός τόν Τύπο 

Tou κ. ΠΑΝ. Σ. MAKPIA 

Στίς τ έσσερις πρώτες μέρες τοϋ ' Ιουνίου πραγματοποιήθηκε 
στήν ·Αθήνα, μi: πρωτοβουλία τοϋ ύφυπουργείου · Αποδήμων, 
συνέδριο έκπροσώπων τών έκτός ·Ελλάδος όμογενειακών μέσων 
ένημερώσεως. Ήταν τό πρώτο τέτοιο συνέδριο πού συνήλθr. μέ 
κυβερνητική πρωτοβουλία. Πρίν άπ ' αότό, τό 1980, έπί Κυβr.ρνή
σεως Γ. Ράλλη, ε{ χε συνέλθει γιά πρώτη φορά συνέδριο, μέ πρωτο
βουλία τfίς ' Ενώσεως ·Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. 

ράς φιλοξενούσης · Αρχfjς, κατεβλήθη κάθε προσπάθεια άμέμπτου 
διεξαγωγής τών έργασιών τοϋ Συνεδρίου καί πρέπει νά πιστω
θούν γι· αύτό ό • Υφυπουργός γιά τούς • Αποδήμους κ. Πελτσάνι
κος, ό όποίος παρακολούθησε τό μεγαλύτr.ρο μέρος τών tργασιών, 
καί ή Γενική Γραμματεύς 'Αποδήμων κ. ·Αντιγόνη Καραλη-Δη
μητριάδη πού προήδρευσε τοϋ Συνεδρίου. 

Τό δεύτερο αύτό στήν πραγματικότητα συνέδριο, aσχολήθηκε 
μέ τά προβλήματα πού aντιμετωπίζει ό Τύπος καί τά iiλλα μέσα 
ένημερώσεως, δπως ή Ραδιοφωνία καί ή Τηλεόραση καίάκούστη
καν πολλές καί ποικίλες άπόψεις, ήταν δέ χρησιμότατο καί γιά 
τούς συνέδρους καί (έλπίζομε) καί γιά τήν Κυβέρνηση. ·Από πλευ-

Τό Συνέδριο ψήφισr. διάφορες προτάσεις, πολλές άπό τίς ό
ποίες μάς βρίσκουν άντίθr.τους καί διατυπώσαμε τίς aντιρρήσεις 
μας στήν όμάδα έργασίας γιά τά θέματα τοϋ Τύπου. Μεταφέρομε 
έδώ τό σχετικό κείμενο έπιφυλασσόμενοι νά έπανέλθωμε μέ μερι
κi:ς σκέψεις καί παρατηρήσεις στό προσεχές μας τεϋχος: 

'Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Μέ βρίσκει άπολύτως άντίθετο ή πρό
ταση πού LΎινε γιά τήv «Οίκονομική ένί
σχυση» τών όμογε νειακών μέσων 
έvημφώσεως. Θά θεσμοθετηθή fτσι μιά 
τακτική δ λ ων τών 'ΕΙ.ληνικών Κυβερνή
σεων, νά χρησιμοποιούν τίς «ένισχύσεις» 

γιά νά έπηρεάζου ν τήν πολιτική γραμμή 
τών l:πί μέρους έκδόσεω ν. Είναι καιρός 
νά σταματήση ή πρακτική αύτή, πού συνε
χίζr.ται καί σήμερα. Δέν ε[ναι έπιτρεπτό 
νά έξαρτiiται ή ζωή τών έντύπων άπό τήιι 
«ένίσχυση» τής έλληνικής Πολιτείας. 
'Όπως δέιι είναι έπιτρεπτό, τήν ιiiρα πού 
ή σημερινή Κυβέρνηση δίνει cμφαση στήν 
άνάγκη «όμοψυχίας» καί <<ένότητας», νά 
έπιβά}.λη κυρώσεις καί νά έπιχειρή νά 
φιμώση τά f.ντυπα πού άσκοϋν κριτική, 

όχι κομματική, άλλά μέ κριτήρια καθαρά 
έΟνικά. Τήν ιiiρα πού τά lντυπα αύτά προ
βά}).ουν τήν 'Ελλάδα καί ύποστηρίζουv 
τά έθνικά της δίκωα, γίνονται aντικεί
μενο χειρίστης κακομεταχειρίσεως, άφοϋ 
aποκλείονται άπό τά διαφημιστικά προ
γράμματα κρατικών tταιριών καί όργανι
σμών - liν χρειάζεστε διευκρινίσεις καί 
στοιχεία, είμαι cτοιμος νά σiiς τά 
παράσχω. 

~Α ν ή 'Ελληνική Πολιτεία θέλη νά βοη
Οήση τά όμογf;νειακάέντυπα, μπορείνά τό 
κάμη μέ μιά συνεχή διαφημιστική 
έκστρατεία πού θά τείνη στήν προβολή 
τοϋ Τουρισμοϋ, τών έλληνικών προϊόν
των καί τών παρεχομένων δυνατοτήτων 
γιά έπενδύσεις στήν 'Ελλάδα. 'Έτσι, ή 
έπένδυση αύτή, θά eχη, έπί πλέον, καί 
κάποιο πρακτικό, βέβαιο καί σταθερό 
aντάλλαγμα γ ι(i τό έΟνικό σύνολο. 

JULY, 1988 

Θά μοϋ έπιτρέψετε, F.πίσης, νά μή συμ
φωνήσω μέ τήν Εκδοση τοϋ περιοδικοϋ 
<<Νόστος» άπό τό ύφυπουργείο Πολιτι
σμού. Τό Κράτος δtν ύπήρξε ποτέ καλός 
έκδότης καί αιjτό μαρτυροϋν καί τά fίδη 
κυκλοφορούντα Εντυπα. Είναι κρίμα πού 
δέν άντιλαμβάνονται οί σύνεδροι δτι rό 
Κράτος γίνεται lτσι aνταγωνιστής μας. 
Θά Οiλαμι: νάμιiς πήτε πόσα θά στοιχίση 
αύτή ή f.κδοση. Θιi ί:κδώσετε πολυτελέ
στατο περιοδικό, πολύχρωμο καί όγκώ
δες, διότι cχcτc τήν εύχέρεια νά ξοδέψετε 
δσα θέλετε καί θά δώσετε cτσι τήν εύκαι
ρία συγκρίσr.ως μέ έκδόσεις πού βγαίνουν 
μέ τό αίμα μας. 'Όσο ει)παρουσίαστο κι ' 
aν είναι τό περιοδικό αύτό, Οά ι:ίναι. φοβa
μαι, άνούσιο, χωρίς ψυχή, θά λείπη ή ζωή 
καί ό παλμός πού δίνει στό Ιiψυχο χαρτί ό 
ίδιώτης ι:κδότης. 

Τό ίδιο ίσχύει καί γιά τά Ιiλλα μέσα 
ένημερώσcως, τό Ραδιόφωνο καί τήv 
Τηλεόραση. Οί συνάδελφοι πού άσχο
λοϋνται μt τά μέσα αύτά, φαίνεται δτι δtν 
aντιλαμβάνονται καί αύτοί δτι στήν πρα
γματικότητα, έναντίον τους στρέφονται 
καΙ τά προγράμματα πού έτοιμάζουν 

Λευκώματα 
·Οργανώσεων 

καΙ Κοινοτήτων. 

Η f\&1YOPKH 

κυβερνητικές ι'Jπηρεσίες. Μπορεί ή 
Γενική Διcύθυνση 'Αποδήμων νά ;;χη 
καλές προθέσεις κα ί f:ίνω f:ύπρόσ&κτη ή 
διαβεβαίωση τοϋ κ. ύφυπουρyοϋ δτι θά 
είναι άνrικcιμcνικό, δχ ι προπαγανδιστικό 
τό νέο περιοδικό, άλλά καμμιά κυβέρ
νηση δέν μπορεί νά ξεφι)γη ιίπό τόν πειρα
σμό τής προπαγάνδας. 

Αι!τός ό Ελληνικός tπεκτατισμός 'ίσως 
νά μή είναι δ.σχετος μέ τήν tπιχειρουμένη 
κομματικοποίηση τής · Ομογενείας άπό 
όλα ni f.:}.ληνικά κόμματα. Ή κομματι
κοποίηση αύτή διχάζει τήν ·Ομογένεια 

καί μόνο στήν όμοψυχία δέν συμβάλλει. 

Θά ι]θελα, τέλος, νά τονίσω τήν άνάγκη 
συνταξιοδοτήσεως τών όμογηών πού 
dσχο).οϋνται άποκλειστικά σΗi όμογενει
ακά μέσα ένημcρώσεως. Συμφωνώ μέ τήν 

πρόταση. Ή άσφά}.ιση μπορεί νά γίνη μέ 
Ερμηνευτική έγκύκλιο η μέ ύπουργική 
άπόφαση τοίΊ νδμου 419/83. 'Ελπίζω νά 
έξετασθή ή σχετική γραπτή πρόταση πού 
ύπtβα).α στό προεδρείο τijς όμάδος έργα
σίας γιά τόν Τύπο. 

Σaς εύχαριστώ. 

421 7th Avenue 
New York, Ν.Υ. 10001 
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Τό 'Επιμελητήριο τιμii τόν 'Αλεξ. Σπανό 

Ό τιμηθείς κ. Άλr.ξ Σπανός. δr.ι)τcpος άπό δεξιά. μεταξύ του 'Αρχιεπισκόπου καί του 
προf.δρου του ·Επιμελητηρίου κ. Χάvτερ. 'Από άριστερά, ό κ. Χρήστος Δαφιιίδης. τσαίρμαv τής 
όργαvωτικής έπιτροπής τής χοροεσπερίδος καί d ντιπρόεδρος τοϋ Ί::πιμελητηρίου, ό πρόεδρος 

τοu Διοικητικοu Συμβουλίου αίδ. κ. ΓκρέγκοριJ καί ό κ. τέλης Σαβάλας. 

Σέ ενα άπό τά πιό ένδιαφέροντα κοσμικά 
γεγονότα έξελίσσεται σιγά-σιγά ή έτήσια 
χοροεσπερίδα τοu ' Ελληνοαμερικανι κού 
'Εμπορικού 'Επιμελητηρ ίου Ν . 'Υόρκης. 
'Η έφετεινή /; κδή λωση , στό Piere, έπιβε
βαίωσε τήν διαπίστωση αύτή , δχ ι μόνο μέ 
τήν προσέλευση ώραίου κα ί έκλεκτοϋ 
κόσμου, aλλά καί μέ πολύ μεγαλύτερο άρι
θμό προσελθόντων σέ σύγκριση μέ προη
γούμενες χρονιές. Γνωστο ί έπιχειρημα
τίες, ήθοποιο ί , επιστήμονες καί ο ,τι 
έ κλεκτότερο εχει νά έπιδείξη ή ' Ομογέ
νε ια , eδωσαν τό «παρών» στήν πρόσκληση 
ενός προεδρε ίου πού φαίνεται άποφασι
σμένο νά διευρύνη τ ιiν συμμετοχή στό 
' Επιμελητήριο , προσελκύοντας νέα μέλη . 

Τιμηθείς έφέτος άπό τό 'Επιμελητήριο 
ώς «τό πρόσωπο τής χροΗaς, ήταν ό γνω
στός μεγαλοεπι χειρηματίας ' Αλέξανδρος 
Σπανός, γ ιά τόν όποiο μίλησε ό πρόεδρος 
τοίι Δ . Συμβουλ ίου τοu 'Επιμελητη ρίου 
αίδ . Βασ . Γκρέγκο ρυ . 

Οί φωτογραφίες δίνουν μιά άρκετά καλή 
ε!κόνα ηϊς ώρα ίας έκδη λώσεως. 

· Ο κ. 'Άί.εf, Σπανός, συvομιl.ών μi: τόν τραπεζίτ:η κ. Στυλιανό Ζαβό. ταμία τοu ·Επιμελητηρίου. 
Διακρίνεται, tπίσης καί δ κ . . Joe Kish , πρόεδρος τi]ς Ι:κτr.λr.στικrϊς l:n:ιτροπi}ς τοϋ Συμβουλίου. 

30 "NEW YORK" 



·Ο τιμηθείς, εύχαριστώv γιά τήιι τιμή πού τοϋ ί!γινc. Άπό άριστερά, ό αίδ. κ. Γκρtγκορυ. δ κ. 
Χάντr:ρ καί δεξιά ό κ. Δαφνίδης. Δεξιά: ·Ο αίδ. κ. Γκρέγκορυ μέ τόν τιμηθέντα καίτόν πρόεδρο 

τοϋ Πανεπιστημίου Νtας Ύόρκης κ. τζών Μπραδήμα. 

Άριστcρά. ό πρόεδρος τής lnteramerican, τής μεγαλύτερης άσφα}ιστικής i:τωρίας στήv 
'Ελλάδα καί ή κ. Δημ. Kovroμηνii μt τόv τtλλυ Σαβάλας, δεζιά, ό κ. Κοντομηviiς μt τόv 
'Αρχιεπίσκοπο κ. 'Ιάκωβο, ό όποίος γιά πρώτη φορά άvταποκρίθηκε στήv πρόσκληση τοίί 

'Επιμελητηρίου. 

~I III Ι III I I Ι I I I I I I I Ι I I I I I I I I I I I I I I I I I I III I I I I I I I I I I I I I I I I I~ 

i Γεώργιος Κ. Φωκός i - -- ~ - ~ ;;;; ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ. ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ !!!! 

- ~ Ξ ΜΑΠΑΛΙΑΣ 12- ΨΑΡΡΩΝ 17 -- ΑΘΗΝΑΙ -!! 
- -~ Ξ 
~ Τηλ.: 360-9086 - 522-0260 Ξ 
~ιιι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιι~ 

avge(111os 
Από άριστcρά, ή Μαίρη Σπανού, τής όποίας ό σύζΙJγος κ. Γιώργος Σπανός, Ιδιοκτήτης τοϋ 

Seville Diner, clναι μακρυvύς συγγενής τοϋ τιμηθέvτος, ή ήθοποιός ΌλΙJμπfα Δουκάκη, καί ό 
κ. 'Έvτ Χάvτερ. 

Specίalizίng ίn Greek Caterίng 
jor home and business partίes. 

Tel. (212) 688-8828 

JULY, 1988 
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ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΘΟΡΥΒΟ 

~Ο Φιλόδοξος Μίκης Θεοδωράκης 

ΘΑ ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΘΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ; 

"Οπως θό. δή ό άναγνώστης στίς άγγί.ικές μας σr.ί. ίδr.ς , ό διάσημος μουσικυσυνθ!:της Μίκης 
Θεοδωράκης δέχr.ται , τώρα, τήν άποτυχία τυίι Κομμουνισμοίι σάν ίδευλογίας καί πράξεως καί 
}.Ι;γε ι δ τι ιlν ήτα ν νεώτερος θά ifθελε νά έργασθή καί νά δημιουργήση, καί αΜός, ... tδώ, στήν ' Α
μερική! Οί έντυπωσιακές αύτές δηί.ώσr:ις τοϋ ίνδάλματος τώ\1 ·Ελλήνων κομμουνιστών δέν 
δημοσιr.ύθηκαν στ ή ν · Ελ).άδα, προφανώς γιά νά μ ή καταστή χειρότερη ή θέση τών «αίθεροβα
μόνων» καί τών παρασυρΟέντωιι άπό τήν κομμουνιστικιί προπαγάνδα πού παρίστανται σήμερα 
μάρτυρr.ς τής τραγικής άποτυχίας tνός συστήματος έν όνόματι τοϋ όποίου χύθηκαν ποταμοί αΊ
ματος ... Τελευταίως. ό κ. Θεοδωράκης προκάλεσε μr.γάί.ο θόρυβο, μέ δηλώσεις του, μετά άπό 
έπίσκr.ψή του στήν Τουρκία, σt σι;νδυασμό μέ φήμι:ς δτι έπίκειται ή συμμι;τοχήτου στήν Κιr 
βέρνηση τοίι κ. Παπανδρέου. l."' αύτό άvαφέρεται, μεταξύ άλλων, κάί τό δριμιίliρθρο του κ. Γ. Β. 
Κασσαβέτη, ποιί ά ναδημοσιι:ύομc άπό τήν "·Εστία» καί τό όποiο έχει ώς tξης: 

'Εάν έπεθίιμει κάποιος νά σκιαγραφήση 
τό πολι τικόν πορτραίτο τοίι μεγάλου 
«είρηνιστοίι., Μίκη Θεοδωράκη , δέν aπαι
τείτα ι κάν νά άνατρέξη εiς πε ριγραφάς κ ρι
τικών, έπιΟεωρησιογράφων, ίστορικών η 
συγγραφέων . Τά iδικά τοο καί μόνον κεί
μενα , καί αί d μετροεπείς, κατά καιρούς, 
συνεντείιξεις του είς τόν τίιπον άρκοuν δ ιά 
τόν έντοπισμόν τιi)ν άπαραιτήτων στοι
χείων . Τό κείμενον, δμως τό όποίον δίδει 
τό μέτρον τής πολιτικής σκέψεως τοίι, κατά 
τά λοιπά, ταλαντούχου μοοσικοσονθέτου , 
είναι /:κείνο τής συνεντεύξεώς του εiς 
Κολωνίαν, τής Δυτικής Γερμανίας, τήν 
2 Ι ην Μαϊου 1 986,έπ' εύκαιρίατής κοινο

λογή σεως τής παραιτήσεώς το ι> έκ τοίι βου
λευτικοί> άξιώματος καί τοϋ τερματισμοί> 
τής ένεργοίι πολιτικής του ζωής. 

Δικαιολογών τήν άπόφασίν του έκείνην, 
δ Θεοδωράκης εlχεν εϊπει μεταξίι ι'iλλων 
κα ί τά έξής: «Τρία πράγματα εlχα νά κάνω: 

Τό πολικτικό καί πολιτιστικό κίνημα μέ 
τούς «Λαμπράκηδες.,, πού τό έφτασα σ' 
ένα σημείο , rοσπου μάς διέλυσε ή Δικτατο
ρία. Τό δεύτερο ή ταν ό άγώνας ένάντια στή 
Δικτατορία. ·Εκεί πετι"ιχαμε. · ΑπελευΟε
ρωθήκαμε. Βοήθησα κι i:γώ δσο μπόρεσα. 
Τό τρί το είναι ή ~νότητα τής ·Αριστε ράς 
πού δέν i:γι νε . ' Από κεί καί πέρα δέν cχω 
ρόλο, δ πολιτικός μου ρόλος τελείωσε . Τό 
ίδανι κόμου - ελεγε περαιτέρω ό πολύς 
Μίκης - ήταν ή ένότητα τής · Αριστεράς. 
Δέν i,;γ ινε δμως. ' Ηρθαν δλες έκείνες οί 
περ ιπέτειες, ποίι παραμόρφωσε ό κόσμος 
παίζοντας μέ τήν άγωνία ένός άνθρώπου 
σάν έμένα , πού εψαχνα νά βρώ τρόπο νά 
ένωθοϊιμι:•> . Καί πώς ήρΟαν «Ι: κείνες οί 
περ ιπέτειες»; Miiς τό έξηγι:ί ό ϊδιος , κατά 
τρόπον πού ύποτιμά τήν νοημοσύνη μας: 

«Γιατ ί πiϊγα στό ΚΚΕ 'Εσωτερ ικοu; 
Διότι μοu ύποσχέθηκαν δτι θά γίνουμε ή 
γέφυρα γιά νά ένωΟοiψι: ολοι οί κουμμουνι-

Τ ο κατά στη μα • Ελληνικών Δώρων 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

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

' Εκλεκτι'j συλλογι'j όπό μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ύφαντά, έργόχειρα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικό καΙ έφημερίδες. - Κάρτες γιά δλες τ/ς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 

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

Διεύθυνση: Χριστίνα Ιαρηyιάννη 

·Ο διάσημος μουσι κοσυνθέτης Μίκης 
Θεοδωράκης μί: τόν Πρωθυπουργό τής 
'Ελλάδος κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου, μετά 
τήν τελευταία έπίσκεψή τουστήνΤοιιpκία. 

στές . . Από τό 1968, πού i::γ ινε ή διάσπαυη, 
μι':χρι το 80, άγωνίσηκα γ ιά τή ν ένότητα. 
Αίιτό μέ εκανε ν ' άπογοητευθώ καί νά 

CONTINENTΛL 

CUISINE 
Excel/ent Serνice 

Seafood Specialιies 
Moderate Prices 

J erry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDA YS 
CαJerίnt FaciJJιies 

(201) 327-1020 
30 Ν. SPRUCE STREEτ 

RAMSEY, N.J . 

"NEW YORK" 



φύγω . Τό 1976 πήγα μέ τήν ΕΔΑ, γιατί ό 
'Ηλιοu καί ό Γλέζος μοu είπαν δτι θά ε'ίμα
στε ή γέφυρα γιά νά ένωθοuμε δλοι. 'Όταν 

ή ΕΔΑ πήγε μονοκόμματα μέ τό ΚΚΕ (i:σ.) 
τούς i:γκατέλειψα. Μέ τό ΚΚΕ κάναμε τήν 
κίνηση 'Ενωμένης ·Αριστεράς. Στό κορύ
φωμα τής ύπόθεσης αύτής πού διαλύθηκε 
δέν ξέρω γιά ποιούς λόγους, ε'ίχαμε 20 χιλι
άδες παλιά μέλη». 

Αύτή, λοιπόν, ήτο ή δραματική άνακοί
νωσις τοu πολιτικοί> αύτοχειριασμοϋ τοϋ 
«μή πολιτικοί)., Θεοδωράκη. · Ανεξαρτή
τως δμως, τοi'> πολιτικοί) του ε[δικοϋ 

βάρους, ό σκοπός τής ένότητος τfjς κατα
κερματισμένης 'Αριστεράς θά άγίαζε καί 
τάς κομματικάς περιπετείας το ιJ, Cίν ήτο 
είλικρινής. Περί αύτοu , δμως, εχομεν 
λόγους νά άμφιβάλλωμεν. Καί οί λόγοι 
αuτοί στοιχειοθετοi'>νται καί πάλιν άπό τά 
'ίδια τά κατά καιρούς λεγόμενα ύπό τοϋ 
ίδίου. Πρόσφατος συνέντευξις τοϋ Μ. Θεο
δωράκη είς τό "Βfjμα., τής 3.4.88, aποκαλύ

πτει μίαν <'iλλην άδυναμίαν του, πέραν 
Ι:κεί νης τής Ι:νότητος τής · Αριστερaς δ τι ή 
γοητεία, η1ν όποίαν dσκοϋν έπ' αuτοϋ τά 
κυβερνητικά aξιώματα ε[ ναι τοιαύτη, ωστε 
θά ήμποροδσε νά τά tπιδιώξη εστω καί aπό 
τόν Διάβολον! 

·Εκ τών άνωτέρω προκίJπτει, δτι καθορι
στικός παράγων τών κατά καιρούς πολ ιτι
κών μετακινήσεων τοίJ πολυπράγμονος 
Θεοδωράκη δέν ή το ή ένότης τής 'Αριστε
ράς, ώς ύποκριτικώς ούτος ίσχυρίζεται, 
άλλ · δ τι ί)πεδείκνυε τό •• βαρόμετρον,. τι'δν 
πολιτικών του φιλοδοξιών. Πάγιος στόχος 

του ή το ή κατάκτησις κάποιου κυβερνητι

κοί! άξιώματος, όποθενδήποτε παραχωρου
μένου. 'Έτσι i:ξηγείται καί τό δτι, δταν 
διεπίστωσεν δτι είς τήν έπιδίωξιν τού στό
χου του αuτοϋ ιiπετέλει έμπόδιον ή ένεργός 
συμμετοχή του εtς τήν δραστηριότητα τών 

κομμάτων καί aποκομμάτων τής 'Αριστε
ράς, παρητήθη καί αύτοίJ άκόμη τοϋ βου
λευτικοί> ιiξιώματος καί έπεδόθη είς τάς 
δήΟεν είρηνιστικάς του δραστηριότητας. 
Ναρκισσευόμενος δέ δτι ήτο δυνατόν νά 
έπαναλάβη τό τοϋ Βενιζέλου τρόπαιον, 
νεκρανέστησεν τόν Σύνδεσμον τής 

· Ελληνο-Τουρκικfjς φιλίας. 

Τά καμώματα τοίJ Μίκη Θεοδωράκη καί 
οί προσωπικοί του στόχοι θά μaς ήσαν 
παντελώς &διάφοροι aν δέν συνήπτετο τό 
πρόσφατον είδίJλλιον του μετά τοίJ ιiρχηγέ
του τής Πασοκρατίας. Καί κατά τί μάς ένδι
αφέρει τοδτο; 'Απλοί:στατα, 'Εχει 
έλάχιστον έθvικόν κόστος, τό νά λαμβάνη 
εις άπλοίJς ίδιώτης έπικινδίJνως διά τά 
l;θνικά μας θέματα θέσεις, l;νώ είναι λίαν 
έπιζήμιον νά λαμβά νη τοιαύτας θέσεις aτο
μον περιβεβλημένον μέ κάποιο κυβερνητι

κόν, η κατ' aπονομή ν ε στ ω dξίωμα, ώς 
συνέβη μέ τόν κομιστήν τοϋ πρός τήν 

"Αγκυραν πρωΟυπουργικοίJ μηνύματος, ό 
όποίος, dπό τής θέσεώς του αύτής, είπε τά 
γνωστά περί τοίJ «ύπερδι καιώμα τος τής 
Τοιφκίας νά είσβάλει στήν Κύπρο τό 1974» 
καί τών καταπιέσεων πού ύφίσταται, τάχα 
ή Μουσουλμανική μειονότης τής Δυτικής 

Θράκης. Καί τό έρώτημα , τό όποίον dπα
σχολεί κάθε" Ελληνα, είναι τοuτο: ' Η σαν, 

I 

aρά γε, τόσον σοβαροί οί λόγοι, οί όποίοι 
ά\θησαν τόν κ. Παπανδρέου νά ίκανοποι
ήση τάς φιλοδοξίας τοίJ μωροφ ιλοδόξου 
μουσικοσυνθέτου; 

Δέν ύπάρχει ή παραμικρά ιiμφιβολία δτι 
πρόκειται περί κλασσικής περιπτώσεως 
ιi θεμ ίτου κομματικής έκμεταλλείJσεως , 
ιiπό έκείνας πού μi'iς εχει συνηθίσει ό κ. 
Παπανδρέου κατά τά τελευταία !::τη. Μετά 
τήν συνεργασίαν τοϋ ΠΑΣΟΚ μέ τούς 
«καπετάνιους» τοϋ Μάρκου Βαφειάδη ε!ς 
τά έκλογάς τοϋ 1985, ερχεται , τώρα, ή προ
σπάθεια έκλογικής συνεργασίας τοίJ 
ΠΑΣΟΚ μέ τούr, «Λαμπράκηδες,. τού Μίκη 
Θεοδωράκη! 'Ενώπιον τής κομματικη'ξ 
καθιζήσεως τής κυβερνώσης "'Αλλαγής», 
κάποια σοσιαλιστικά δαιμόνια, άπό έκείνα 
πού c{ναι έπιφορτισμένα μέ τήν «Περε
στρόϊκα» τοίJ ΠΑΣΟΚ έν δψει τών έπικει
μένων έκλογών, ξέθαψαν τόν ••θρύλο ν» τών 
«Λαμπράκηδων.,, γνωστοϋ δντος, δτι 
ούτοι, μεσή λικες πλέον ανασυντάσσονται 
διά τήν 25ην έπέτειον τής ίδρύσεώς των. 
· ΑπλοίJστατο, λοιπόν, τό «Κόλπο». 'Ικα
νοποιοϋν, οί κυβερνώντες, τάς φιλοδοξίας 
τΟί) Θεοδωράκη , εστω καί aν ΕΚ μιi'iς τοιαύ
της πρωτοβουλίας δυνατόν νά f'πέλθουν 
άνυπολόγιστοι έθνι καί ζημίαι, μόνον καί 
μόνον διά νά 'Εχουν τήν «συμπαράταξή>• 
του κατά τάς i;κλογάς. 'Αθέμιτος, βεβαίως, 
i) συναλλαγή, έΟνικώς, μειοδοτικόν καί 
κολάσιμον τό όλίσθημα τοϋ κ. Παπαν
δρέου νά θέση τήν έξωτερικήv πολιτικήv 
τής χώρας είς τήν εξυπηρέτησιν τών κομ
ματικών του dναγκών. 

RESTAURANT 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ 

Σ τήv δυναμικωτέρα άγορά της ~Αθήνας, στό Χαλάνδρι, πωλείται 
REST AURANT μέσα στό 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΡ SHOP 
μέ aποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας γιά δλο τό κτίριο. 
'Επιφάνεια 220m2, εξωτερικοί χώροι 100m2, Roof Garden 350m2. 
Σ τήν ημή πού άγοράζετε τό άκίvητο άποκτδτε καί μιά επιχείρηση 
μέ μεγάλες προοπτικές. 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΤΕ: (212) 967-5016 
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Οίκολογία 
στήν ~!Ελλάδα 

·Η προσφορά τής κ. Λ ίλης Βενιζtλου- Τό Μουσείο Γουλανδρή. 

Δriσος τής Ροδόπης 
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ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ ΛΙΛΛΥΣ 

'Όπως τόσες aλλες έπιστfjμες, ή Οiκολο
γία, δηλαδή ή σχέσις ζωντανών όργανι
σμών μέ τό περιβάλλον τους, είχε τίς 
βάσεις της στήν 'Ελλάδα. · Ο Θεόφραστος 
τfjς βοτανικής, 1iταν άπό τοίις πρώτους 
συγγραφείς πού μελέτησαν τό θέμα. 

Χρειάσθηκε νά περάσουν αiώνες πρίν 
σκεφθή ό aνθρωπος νά ένδιαφερθή γιά τό 
περιβάλλον του. ~ Ισως τόν aνάγκασαν οί 
συνθ1ϊκες του πολιτ ισμοϋ. 'Ίσως aκόμα μέ 
τήν άνάπτυξη τής βιομηχανίας νά πεί
σθηκε δτ ι ήταν θέμα επιβιώσεως. 

Άπό τήν άρχή τοu εiκοστοu αίώνος τά 
πολιτισμένα κράτη <'iρχισαν σιγά-σιγά μιά 
προσπάθεια γιά τήν έξυγίανση του περι
βάλλοντος. Δέν 1iταν εuκολο. Οί ένδιαφε
μόμενο ι εϋρ ισκαν συχνά άντιδράσεις άπό 
τό κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ε{να ι ή περίφημη όμίχλη τοϋ Λονδίνοιι . 
'Έπρεπε νά ψηφισθή νόμος γιά νά άναγκα
σθοuν οί ·Εγγλέζοι νά παύσουν νά άνάβουν 
τά περίφημα τζάκια των ποίι ήταν ή αiτία 
τl'jς όμίχλης . ·Από τότε στατιστικές άνα
φέρουν δτι εχουν λιγοστέψει κατά πολύ οί 
πνευμονικές παθ1Ίσεις στό Λονδίνο , δπως 
έπίσης καί τά έγκλήματα διότι οί κακο
ποιοί δέν είναι πλέον προστατευμένοι άπό 

τό πέπλο τής όμί χλης. 

' Η 'Ελλάς δυστυχώς εύρίσκεται άκόμη 
καθυστερημένη συγκριτικά μέ τ ίς πολιτι
σμένες χώρες. Τό περίφημο νέφος των 
· ΑΟηνών είναι μιά λυπηρή aπόδειξ ις. 
Γι ' αύτό λίγοι μποροίιν νά πιστέψουν, δτι 
στήν 'Ελλάδα ίιπάρχει σοβαρή οi κολο
'{ ική προσπάθεια. Καί δμως, περιοδικό ποι'ι 
διανέμεται δωρεάν, άναφέρει τίς έπιτεύξεις 
άλλά κα ί τίς διαμαρτυρίες '{ιά άσυνείδητες 
άδιαφορίες. . Η i:κδοσις αύτή πραγματο
ποιείται μέ τήν ένίσχιισι τοϋ Παγκοσμίου 
Ταμείου Προστασίας τής Φύσης, τής Ζωο
λογ ικής ·Εταιρίας καί άρκετών άκόμη 
συλλόγων, δλα βέβαια ιδιωτ ικής πρωτο
Βοιιλίας. 'Υπάρχει άκόμη καί όρνιθολο
'{ ική εταιρεία σέ χώρα πού δέν φημίζεται 
γιά τή ν άγάπη της πρός τά ζώα. Εlναι '{νω
στές ο{ συχνές έπεμβάσεις τών τουριστων 
ίδίως τών 'Αγγλοσαξόνων πρός τήν 
'. Αστυνομία μέ τήν καταγγελία χωρικων 
'{ tά τήν κακομεταχείρισι των ζώων των. 

'Άλλη χαρακτηριστική προσπάθεια γιά 

"NEW YORK" 



τήν άνάπτυξη τής Οίκολογίας εlναι ή ίστο- . 
ρία μιάς θαλάσσιας χελώνας, τής Logger -
head, γνωστής στούς είδ ι κοι)ς μέ τό όνομα 
Caretta-Caretta. Αύτή ή πελώρια χελώνα 
έδρεύει λίγο παντοϋ στή Μεσόγειο, άλλά 
γιά τήν Ιδιωτική της ζωή, τούς cρωτές της 
καί τήν διαιώνιση τοi) ε1δους της εχει δια
λέξε ι μi.α άπό τίς ώραιότερες παραλ ίr.ς του 
κόσμοι > : Τόν Λαγανά της Ζακύνθου. 

· Η ίστορία θά ήταν στό εlδος της ρωμαν
τική εάν δέν ίJπijρχε ενα μεγάλο πρόβλημα: 

ή παραλία aνήκει σέ Ιδιώτες. Οί aνθρωποι , 
μέ τό δίκηο τους, θέλουν νά κτίσουν ξενο
δοχr.iα, η ίδιωτικές έπαί> λεις. ' Αλλά άν 
aξιοπο ι ηθεί ή παραλία Οά είναι τό τέλος 
τής Caretta-Careιιa . Τώρα, γ ιατί δέν μπο ·
ροϋν τά Καρετάκια νά δια λέξουν aλλη 
παραλία γιά μαιευτήριο είναι θέμα πού 
μόνον οί οiκολόγοι μποροϋν νά έξηγή
σουν. Καi πρέπει νά είναι σοβαρό τό θέμα 
διότι μ . αύτό εχει άσχοληθεί ώς καί τό 
Enνironmental Program τών · Ηνωμένων 

' Εθνών(UΝΕΡ). 

Γιά νά ένισχυθεί τό ένδιαφέρον γιά τήν 
οΙκολογία, τό UNEP Ciρχισε νά δίνει βρα
βεία σέ άνθρώπους ολοι> του κόσμου ποί> μέ 
κάποιο τ ρόπο iiχουν συμβάλει σηΊν άνά
πτυξη τής οίκολογίας. ' Από τούς πρώτους 
πού βραβείJθηκαν γιά 'Όutstanding envi
ronmental achieνement" είναι δ περίφημος 
Sir Edmund Hillary, δ πρώτος όρειβά της 
τών · Ι μαλαίων. ' Από τήν 'Αγγλία, δ David 
Attenbo rough , τοί) δποίοιJ ο ί ταινίες γύρω 
άπό τήν φύση καί τά ζώα ε!να ι διεθνώς 
γνωστές. ·Από τήν ·Αμερ ική βραβεiηηκαν 

ό ήΟοποιός Roben Redford καί τό Naιional 
Geographic Society. 

Τά όνόματα αύτά αναφέρθηκαν γιά νά 
τονισθεί τό διεθνές κύρος τής όργανώσεως 
καί τό γεγονός δτι ή 'Ελλάδα δέν f.μει νε 
ξένη στήν κολακευτική αύτή άναγνώριση. 
Βραβείο άπό ηiν UNEP ελαβε ή «νονά» , 
δπως, τήν λένε οί φίλοι ηϊ ς Καρέττα
Καρέττα , κ. Λίλη Βενιζέλου. 'Έλαβε τό 
βραβεiο , τό πρώτο γιά τήν 'Ελλάδα, γιά 
τήν καταπληκτική της /φγασία στήν προ-
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'Η πι:ρίφημη Καρέττα-Καρtττα 

στασία τής χελώνας. 

μέ τήν καθιερωμένη εννοια τής λέξεως. Δέν 
εκανε οΙκολογ ικές σπουδές, οuτε είναι τό 
βιοποριστικό της ι': πάγγελμα. ·Η χελώνα 
είναι άπλώς ό μεγάλος cρωτας τής ζω1ϊς 

της. Διηγείται ή ϊδια : «·Από παιδί είχα 
μανία μέ τήν φύση. Τήν Καρέττα-Καρέττα 

τήν γνώρισα τυχαία άπό cνα aρθρο πού 
διάβασα σ ' cνα περιοδι κό. 'Έγραφε γιά τόν 
κίνδυνο τής έξαφανίσεως τοϋ τελευταίου 
ε'ίδους τής θαλασσίας χελώνας ... ••. 

· Η Λίλη Βενιζέλου πήγε στήν Ζάκυνθο , 
στόν Λαγανa. Παρακολούθησε τίς συνή
θειες τών χελωνιi>ν. τίς είδε τή νιΊχτα νά 
βγαίνουν ση1ν άμμουδιά καί νά άφίνουν τά 
αύγά τους. ·Αλλά γιά νά γίνη αuτό χρειάζε

ται άπόλυτη ήσυχία καίσκοτάδι. Δηλαδή ή 
παραλ ία τοϋ Λαγανά δέν πρέπει νά aξιοποι
ηθεί. Γιά τήν i:πιβίωση τής Καρέττας 1i 
Λίλη άνακηριΊχθηκε δικηγόρος ύπερασπί
σεως. Καί εχει πάρει τήν ύπόθεση πολί> στά 

σοβαρά. 'Από τό J9R2 εχει κυριολεκτικώς 
άφοσιωΟεί στήν προστασία της. Μένει 
στήν ΖάκυνΟο aρκετούς μήνες κάΟε χρόνο. 
' ι:Ξπ ι σκέ τττεται τόν Δή μαρ χο, τόν 

Νομάρχη, τόν ΔιευθιJντή τής' Αστυνομίας, 
τούς προύχοντες τοϋ νησιοί'\. Μαζεύει ύπο

γραφές μέ ενα καί μόνο σκοπό: Νά άπαγο
ρευθεί τό κτίσιμο στήν παραλία τοϋ 
Λαγανά . Θά τό έπιτύχει aραγε; Διότι δπως 
είναι φυσικό οί οίκοπεδοϋχοι άντιδροϋν. 
' Αλλά ή κυρία Βενιζέλου εχει κινητοποιή
σει τό σύμπαν. 'Εκτός άπό τίς εiδικές ι)πη
ρεσίες στήν · Αθήνα άπευΟύνθηκ:ε καί σέ 
δλες τίς οίκολογικές όργανώσεις τοϋ 
κόσμου. Γι' αιΊτήν τήν καταπληκτική της 
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έργασία πηρε τό βραβείο της UNEP. 
Τώρα, ι'iν τελικά θά κατορθώσει νά άγο

ρασθεί ή περιοχή άπό τό κράτος ι.δστε νά 
παραμένει μόνιμο .. . μαιευτήριο χελωνών 

είνα ι κάτι πού μόνον οί θεοί της χελώνας τό 
ξέρουν. 

'Αλλά, άσφαλώς, ή π ιό οργανωμένη 
παρουσίασις οίκολογίας στήν ·Ελλάδα 
είναι τό τέλιο Μουσείο Γουναδρη ΦιJσικης 
'Ιστορίας. Βρίσκεται στά περίχωρα τών 
'Αθηνών στήν Κηφισιά (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ -
·Οκτώβριος 1986). ·Εκεί είναι έκτεθειμένα 
δ,τ ι εχει νά κάνει μέ τήν φύση άπό άπόψεως 
ο!κολογικi'jς άλλά καί αίσθητικη ς. 

Τόν περασμένο χειμώνα στά πλαίσια :rου 
Εύρωπαϊκου 'Έτους Περιβάλλοντος, τό 
Μουσείο Γουλανδρή ώργάνωσε στό 
μέγαρο του Ζαππείου μία καταπληκτική 
tκθεση . Μέ θέμα «τά . Ελληνικά Δάση" ή 
προβολή κάλυψε τρείς χ ιλιάδες τ.μ . μέ 
έκθέματα έξαιρετικου ένδιαφέροντος. Δέν
δρα, φυτά, ζώα, πουλιά , φωτογραφίες μέ 
λίμνες καί καταρράκτες εδιναν στόν θεατή 
τήν πιό σαφή ε!κόνα τοϋ • Ελληνικου 
δάσους . 'Ο Υ Αγγλος καθηγητής Kenneth 
lfudson του Βρί:τανικοϋ Μουσείου Φυσι
κής · Ιστορίας τοϋ Λονδίνου χαρακτήρισε 
τήν εκθεση ώς «Ενα ξύπνημα τfjς. Ελλάδος 

στήν οίκολογία». 'Εκτός αύτου ήταν άφάν
ταστα μορφωτική γιά μεγάλους καί 

μικρούς. 
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Γιατί ή Έλλάς είναι γνωστή γιά τίς 
θάλασσές της, τίς ακρογιαλιές της, τά 
νησιά της. 'Εκτός aπό τούς όρειβάτες έλά
χιστοι πηγαίνουν στά βουνά. Καί π ιό λίγοι 

Cικόμη εχουν έπίγνωση τών δασών στόν 
οίκο λογικό άλλά καί οίκονομικό τομέα της 
χώρας. Γι' αύτό ή εκθεσις του Μουσείου 
Γουλανδρfj είχε ώς βασικό σκοπό νά κάνη 
γνωστό στό 'Ελληνικό κοινό τήν βιολο
γική καί οίκολογική λειτουργία του 
δάσους σέ σχέση μέ τό εδαφος, τό κλίμα 
καί τό νερό, δπως έπίσης τίς μεγάλες ωφέ
λειες πού παρέχει στό φυσικό περιβάλλον. 
·Επίσης καί τούς ι'iπειρους κινδύνους πού 
άπε ιλοϋν συνεχώς τό δάσος, τόσο άπο 
στοιχεiα τής φύσεως, δπως καί άπό τόν'ίδιο 
τόν <'iνθρωπο. Στό δελτίο του Μουσείου 
άναφέρεται, δτι «περισσότεροι άπό χίλιοι 

χείμαρροι κατατρώγουν τήν ·Ελληνική 

γη . · Αρκεi νά άναλογισθεί κανείς δτι τά 
τελευταiα είκοσι χρόνια εχουν χαθεi τά 
μισά περίπου άπό τά δάση. • Αναφέρεται 
συγκεκριμένως δτι τό ποσοστό δασοκαλύ
ψεως ήταν τό 1928 32% καί σήμερα εχει 
φθάσει στό 12%». 
Μέ <'iλλα λόγια σιγά άλλά συστηματικά 

aφαιρείται κάθε χρόνο εvα κομμάτι ' Ελλη
νικfjς γης. Διότι <'iς μή ξεχνουμε, δτι τά 

δάση είναι έκείνα πού προστατεύουν τήν 
γη άπό τούς χειμάρρους πού τήν 
κατατρώγουν. 

(Φωτοyραφία κ. Πατέ) 

Τό •ψήνυμα .. της έκθέσεως του Ζαππείου 
ήταν νά συνειδητοποιήσουμε τήν σημάσία 
πού εχει τό δάσος γιά τήν επιβίωση τής 
'Ελλάδος . 

"Ας έλπίσουμε, δτι tγινε άντιλ ηπτό στούς 
άμέσως ύπευθύνους. 

ΙΡΙΣ ΛΙΛΛ ΥΣ 

---··---------------------

Λευκώματα 
·Οργανώσεων 

καi Κοινοτήτων. 

HNi4YOPKH 
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!!Έτσι Φθάσαμε στήν 7ετια 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, 1964-1974» 

Έκυκλοφόρησε τόν περασμένο μήνα στήν 'Αθήνα, aπό τόν Οίκο 'Εκδόσεις 'Ελλη

νική Εύρωεκδοτική, νέο βιβλίο τοϋ Έ}.ληνοαμcρικανοϋ καθηγητοϋ κ. Δημητρίου 
Κούσουλα, συνεργάτη τfις <<Νέας ·Υόρκης» καίτοι! έβδομαδιαίου πcριοδικοv «Πολι
τικά Θέματα», μέ τίτλο «Πολιτικές Εύθύνες 1964-1974>>. Τό βιβλίο καλύπτει τήν 
τρικυμισμένη καί πολυσυζητημένη έκείνη περίοδο τίjς • Ε}.ληνικής ίστορίας καί είναι 
εργο aντικειμενικό, πολιίτιμο ντοκουμέντο βασισμένο ατά γεγονότα, δπως τά είδε ό 
συγγραφέας καί aπό μακρυά καί τά cζησε άπό κοντά, aφofJ εlχε έπαφές καί συνομιλίcς 
μέ δλους τούς πρωταγωνιστές τοϋ έλληνικοϋ πολιτικοϋ δράματος τfις κρίσιμης γιά τό 
εθνος δεκαετίας. Στό τεϋχος μας τοϋ Αύγούστου θά δημοσιεύσοrψε χαρακτηριστικά 
aποσπάσματα aπό τό βιβλίο τοϋ κ. Κούσουλα. Στό μεταξύ, οί αναγνώστες μας Οά 
λάβουν μιά πολύ καλή ίδέα γιά τό βιβλίο, aπό τήν συνέντευξη πού Εδωσε ό καθηγητής 
στήν έφημερίδα « Έβδόμη» τών ΆΟηνών. Ή συνέντω<:,η αύτή, μέ τήν σχετική 
εΙσαγωγή τής tφημcρίδος, άκολουθεί: 

'Ένας <'iνθρωπος ποί> γνώ ρισε δσο λίγοι, 
μιά άπό τίς πιό ταραγμένες περιόδους της 
σί>γχρονης ίστορίας μας, εlναι ό κ. Δ ημή
τρης Κούσουλας , Ι:πίτιμος καθηγητής 
Πολιτικών 'Επιστημών στό Πανεπιστήμιο 
Howard της Ούάσιγκτον, πού εζησε aπό 
κοντά καί άπό «πρώτο χέρι, τούς κλυδωνι

σμούς της Δημοκρατίας μας στή διετία 

1965-1967 καί τήν κατάρρευσή της μέ τό 
πραξικόπημα της 21 ης ' Απριλίου. 

'Έζησε aκόμη δλη τήν τραγωδία της 
. Επταετίας μέσα aπό τήν «ήμιεπίσημη» 
aποστολή , νά συμβάλλει σέ μιά «όμαλο
ποίηση» της κατάστασης μέ τελικό στόχο 

τήν aποχώρηση της χούντας καί τή βαθμι
αία - χωρίς επικίνδυνους τριγμούς - μεταβί
βαση τi'jς εξουσίας στήν πολιτική ήγεσία . 

Μέ ί>ψηλές διασυνδέσεις στό Στέιτ Ντι
πάρτμεντ καί γενικότερα στήν άμερικα
νική κυβέρνηση , εlχε τήν εί>καιρία νά 
συναντηθεί επανειλημμένα καί νά μιλήσει 
μέ τούς επικεφαλής της χούντας άλλά έπί
σης καί μέ τόν Καραμανλή , τόν Γεώργιο 
Παπανδρέου, τόν 'Ανδρέα, τόν τότε βασι
λιά Κωνσταντίνο, τόν Κίσιγκερ καί ι'iλλους 
aνώτατους 'Αμερικανούς aξ ιωματούχους. 
"Εζησε δηλαδή πρόσωπα καί γνώρισε 
καταστάσει καί λεπτομέρειες , πολλές aπό 
τίς όποιες δέν εχουν δε\ μέχρι στιγμής τό 
φώς της δημοσιότητας . 

γεγονότων καί αiτιών πού Μήγησαν στή 
σκοτεινή παρένθεση τής tπταετίας. 

Στή συνέντι:υξη ποί> παρεχώρησε στήν 
έφημι:ρίδα ".Εβδόμη», ό κ. Κούσουλας 
aποκαλύπτει iiγνωστα γεγονότα καί λεπτο
μέρειες πολλές άπό τί ς όποίες δέν περιλαμ

βάνονται στό βιβλίο του. Γιά τήν 

έκρηκτική χρονική περίοδο 1965-1967. Γιά 
τά 7 χρόνια τi)ς τυραννίας. Γιά τά δραμα
τικά γεγονότα πού ακολούθησαν τήν ανα
τροπή Παπαδόπουλου aπό τόν ' Ιωαννίδη. 

Γιά σκοτεινές μέχρι σήμερα πτυχές το\> 
παρασκήνιου ποί> όδήγησαν στήν κυπρι
ακή τραγωδία . Γιά τό ρόλο ποί> επαιξε- η 
ποί> δέν f.παιξε - ό αμερικανικός δάκτυλος . 

Κ Κύριε Κούσουλα. Κατ' άρχήν πέστε 
μας γενικά τήν έκτίμησή σας, τήν liποψή 
σας γιά τό διάστημα πού προηγήθηκε τοϋ 
πραξικοπήματος. Πώς βλέπατε τήν τότε 
κατάσταση στήν 'Ελλάδα; 

- «Βασικά, τήν είδα σάν πολιτικός έπι
ση1μονας καί πολιτικός ίστορικός. 
'Έ βλεπα τοί>ς άρμούς της Δημοκρατίας νά 
i>πονομι:ίJονται σιγά -σιγά, ήΟελημένα η 
όθtλητα aπό !:να φανατισμό καί μιά μισαλ
λοδοξία. ' I !ταν φανι:ρό δτι Ιl χώρα δέν 
μποροuσε νά όδηγηθεί παρά σέ κάτ ι 
<'iσχημο, πολύ aσχημο . 

Ε: Πώς iiρχισε ή .. ανάμιξή σας" στά πολι
τικά πράγματα; 

- «' Ι::ντελώς συμπτωματικά θά ελεγα. 
Βρισκόμουν στήν ' Ελλάδα καί προσκλή
θηκα άπό τόν τότε βασιλιά Κωνσταντίνο 
σέ μιά μδ.λλον φιλικ1Ί «συμβουλευτική" 
συνάντηση . "Ήθελε νά ιiκούση τήν ι'iποψή 
μου γιά τό πώς μποροuσε νά λυΟεί τό πρό
βλημα πούεlχε δημιουργηΟεί μέ τήν παραί
τηση τοu Γεωργίου Παπανδρtου. Tou 
aπάντησα δτι ή λύση ήταν μία: ' ο μέν 
βασιλιάς νά δεχθεί νά γίνουν έκλογές, ό δέ 

Στό τελευταίο βιβλίο του (Πολιτικές 
Ευθύνες 1964-1974) περιγράφει μέ μονα
δικό τρόπο πολλές aπό αύτές τίς «έμπει
ρίι:ς». Καί παράλληλα έπιχειρεί μιά 

εντυπωσιακή aνάλυση τών πραγματικών 

·Ο καΟηγητής κ. Δημ. Κούσουλας, μέ τόν ύποιιργό καί hιίτιμο πρόεδρο τής «Νέας Δημοκρα
τίας .. , διακεκριμένου συγγραφf:α κ. Εύάγγε).ο 'Αβέρωφ-Τοσίτσα. κατά τήν παρουσίαση τοv 

βιβλίου στούς ΆΟηναίους δημοσιογράφους. 
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Γεώργιος Παπανδρέου νά μετρίαζε τόν 
τόνο τών έπιθέσεών του κατά του θρόνου. 
Τό πίστι:υα αύτό , διότι, ίiν οί έκλογές Ι:γί
νοντο μέσα στό κλίμα πού είχε δημιουργη
θεί , θά είχαν καθεστωτικό χαρακτήρα , 
πράγμα πού δέν συνέφερε κανένα•>. 

Ε: Ποιά ήταν ή άντίδραση του βασιλιά; 

- «ΑύΟόρμητη καί ενθουσ ιώδης. Καί 
οχι μόνο του Κωνσταντίνου . Λίγες μέρες 
άργότερα συνάντησα καί τόν Γεώργιο 
Παπανδρέου καί άπό τή συνομιλία μας δια
πίστωσα δ τι καί αύτός συνηγορουσε. " Ε τσι 
ίiρχισε ή προσπάθεια νά γίνει μιά προσέγ
γιση. 'Ομολογώ δτι μπαίνοντας σ' αύτό τό 
πλέγμα τών tπαφών, είχα τήν ελπίδα δτι 
κάτι θά γι νότα ν νά άποτραπεί, αι'ηό πού 
ολοι εφοβοi>ντο άλλά κανείς δέν !: κανε 
τίποτα νά τό άποτρέψει: τή Δικτατορία». 

Ε: Στό βιβλίο σας, [χετε περίοπτη θέση -
θά' λεγα οτι τό ξεκινάτε - μέ δύο φράσεις πού 
ακούστηκαν στή Βουλή στίς 18 Δεκεμβρίου 
του I 986. ' Η πρώτη ήταν του 'Α νδρi:α 
Παπανδρέου πρός Μητσοτάκη: .-Είστε 
ύπεύθυνος γιά τό βασιλικό πραξικόπημα του 

' 65». ·Η δεύτερη είναι του Μητσοτάκη πρός 
'Ανδρέα: .-Είστε ό μεγάλος ύπεύθυνος γιά 
τή Δικτατορία». Πόσο συμμερίζεστε αύτές 
τίς άπόψεις, i:σείς πού ζήσατε τά γεγονότα 
άπό κοντά; 

- ,."Ως πρός τήν πρώτη φράση

κατηγορία , ό ' Ανδρέας εχει έν μέρε ι δί κιο , 
κατά τουτο:Ότι ή «έπιχείρηση» νά άπομα
κρυνθεί ό Γεώργιος Παπνδρέου- έξαιτίας 
τοί> ·Ανδρέα καί τού ΑΣΠ ΙΔΑ - ή όποία Οά 
επρπε νά γίνε ι μέσα aπό τή Βοολή , cγινε μέ 
έμπλοκή του θρόνου. Δέν μπορώ νά πώ 
διότι δέν cχω στοιχεία οτι ό Μητσοτάκης 
ήταν I; κείνος πού τό μεθόδευσε κατ · αύτόν 
τόν τρόπο. 

Προσωπική μου έκτίμηση είναι οτι ό 
Μητσοτάκης προσπάθησε νά συμβάλει σέ 

μιά όμαλοποίηση . Θέλησε δηλαδή νά κερ
διθεί χρόνος μέ τίς διάφορες κυβερνήσεις 
ωστε νά εκτονωθεί ή i:πικίνδυνη εvταση 
οσο διαρκοί>σι: ή διαμάχη θρόνου - Γ. 
Π απανδρέου. 

;;Ως πρός τή φράση-κατηγορία Μητσο
τάκη πρός Παπανδρέου, αuτό πού μπορώ 
νά πώ είναι δτι δ ' Ανδρέας, έχειρίσθη τότε 

τήν κατάσταση μάλλον ά νεύθυνα. Π ιό συγ
κεκριμένα: ' Η συμφωνία πού τελικά 

πέτυχε ό πατέρας του μέ τόν Κωνσταντίνο 

καί τόν Κανελλόπουλο, νά πάει ή χώρα σέ 
έκλογές χωρίς ενταση, ήταν εντψη καί 
σώφρων. Καί χωρίς νά θέλω νά κάνω τόν 
προφήτη , 'ίσως νά είχαν άποτραπεί πολλά 
δεινά, ίiν έτηρείτο. 

»Δυστυχώς, τ ί συνέβη ; Ένώ δ Γεώργιος 

Παπανδρέου, πορεύθηκε μέ ε ί λ ικρίνεια , 
δέν άθέτησε τό παραμικρό τή συμφωνία, 
aντέδρασε ό 'Ανδρέας! Φοβήθηκε δτι μέ 
τήν προσφυγή στίς κάλπες χωρίς εvταση , 

Οά έμειώνετο στούς δικούς τους aνθρώ
πους. 'Έτσι ίiρχισε αύτός πλέον τί ς επιθέ
σεις- μέ άκραίες θέσεις - ί':δωσε τό εναυσμα 
καί στούς σκληροπηρηνικοί>ς τής Δεξιiiς. 
Αύτό ήταν τό λάθος του. Διότι, τόνσυνέφε
ραν οί εκλογi:ς. ' Η 'Ένωση Κέντρου είχε 
ρεί>μα καί πιθανότατα θά τί ς κέρδιζε. Τό 
χειρίστηκε άνεύθυνα. Καί γι· αί>τό τό λόγο 
tγιναν έκείνη τήν έποχή πολλές συγκρού
σεις άνάμι:σα στόν 'ίδιο καί στόν πατέρα 

του . 'Έφθασε ό Άνδρέας καί μέχρι τοϋ 
ψυχολογικου tκβιασμου νά μή στέλνει τά 
παιδιά του στόν παππού τους ! ». 

Ε: Είχε τότε ό ' Ανδρέας, δπως i:λέγετο, 
μαζί του, όμάδα 80 βουλευτών της Ε.Κ.; 

- .. ·Όχι . Είχε 40 περίποο». 
Ε: Στό βιβλίο σας γράφετε δτι οί εμπνευ

στές τού ΑΣΠIΔΑ προσπάθησαν πρώτα νά 
πλησιάσουν τόν Μητσοτάκη, δ δποίος δέν 
τούς δέχτηκε καί στή συνέχεια προσέγγισαν 

τόν ' Ανδρέα. 

- ". Ακοi>στε. ' Η ύπόθεση ΑΣΠΙΔΑ 
μεγαλοποιήθηκε aπό τίς εξελίξεις. ' ο 
'Ανδρέας άπλώς δέν είπε τό «όχ ι». νlσως 

τοϋ ίiρεσε ή Ιδέα νά εχει άνθρώπους του καί 
μέσα στό Στρατό. · Ο ' Ανδρέας - γιά νά 
λέμε τήν aλ ήθεια - δέν γνώ ριζε οuτε ποιά 
ήταν τά μέλη τοίι ΑΣΠΙΔΑ. Καί δμως είχε 
«περάσει» τό άντίΟετο. Ξέρετε τι μοϋ είπε ό 
Κωνσταντίνος δταν τόν ρώτησα γιατί 
δέχτηκε προφορικά τήν παραίτηση τοϋ Γ. 
Παπανδρέου; Γιατί φοβόταν δτι τήν 'ίδια 
νύχτα θά γινόταν στρατιωτική ένέργεια! 
Δέν ήταν σοβαρή ύπόθεση ό ΑΣΠΙΔΑ . 
·Απλώς είχε μεγαλοποιηθεί». 

Ε: ' Ο ρόλος του ' Ανδρέα ποιός ήταν τότε 
τελικά; 

- .. · Ο ' Ανδρέας ήρθε στήν · Ελλάδα, 

άποφασισμένος νά μπεί στήν πολιτική, 
ε1τε γ ιατί ό 'ίδιος τό aποφάσισε, ε'ί τε- γιατί 
δπως φαίνεται - ίiλλοι του τό ί>πέδειξαν. 

, Στηρίχτηκε στόν κόσμο τοί> παλιοί> ΕΑΜ 
του δποίοο ενα μεγάλο μέρος έξακολου
Οουσε νά ύπάρχει . Δέν ήσαν ολοι κομμου
νιστ ές. Θά τούς λέγαμε σήμερα 
«προοδευτικούς» μέ κατάλοιπα αριστερής 
φιλοσοφίας ποί> είχαν βρεί πολιτικό κατα
φύγιο στήν Ε.Κ. 'Όλοι αύτοί ζητοϋσαν 
εναν ήγέτη. Τόν βρήκαν στόν Α . Παπαν
δρέου τοί> όποίου οί άκραίες θέσεις τούς 
ίκανοποιοί>σαν. Είναι ό πρώτος πού μιλάει 
γ ιά «Κατεστημένο .. , γ ιά •• Παλάτ ι », γιά 

" ' Αμερικανούς» . Μιλάει μέ τρόπο πού 
οuτε ό ' Ηλιου δέν χρησιμοποιεί. 

"· Ενώ, δμως, συμβαίνουν ολα αί>τά, οί 
περισσότεροι μέσα στό Κέντρο πού ούσια
στικά είναι ενα άστικό, άντιμαρξιστικό 
κόμμα θορυβουνται. Ξέρουν δτι δ Γεώρ
γιος Παπανδρέου είναι 77 χρονών καί ιiργά 
η γρήγορα φεί>γει άπό τή σκηνή. Πο ιός θά 
τόν διαδεχθεί; Ό «άκραίος» ' Ανδρέας. 
Δέν άνησυχουν μόνο οί του Κέντρου. 

' Ανησυχουν καί οί άπ ' εξω: ' Ανάκτορα, 
ΕΡΕ , ·Αμερικανο ί. Έρχεται στή συνέχεια 
καί ό ··ΑΣΠ !ΔΑ» μέ τίς μεγ εΟυμένες δια-

NICK BOGDOS 
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στάσεις καί ... Ό Γεώργιος Παπανδρέου 
πρέπει νά aπομακρυνθεί. .. >>. 

Ε: Ό ρόλος τοίί Μηrσοτάκη; 

- ··Δέν μπορώ νά πώ δτι προκάλεσε τήν 
κρίση, οϋτε δτι ύπεκίνησε τήν έπίθεση 
κατά τοϋ 'Ανδρέα, οuτε δτι έπηρέασε τό 
βασιλιά νά κάνει δ , τι ί::κανε . 'Εγώ πιστεύω 
δτι ό Γαρουφαλλιfiς t:.νέπλεξε τό βασιλιά. 
Καί κάτι &κόμη. ' Υπϊ;ρξαν χρονικά 
σημεία πού ό Γεώργιος Παπανδρέου ήταν 
σχεδόν ετοιμος γιά μιά συνδιαλλακτική 
λύση μέ τόν Κωνσταντίνο. " Εφευγε δμως 
καί σέ έλάχιστο χρόνο κάποιος τοϋ γύριζε 
τά μυαλιά . Ποιός; Γιά μένα δέν ήταν aλλος 

άπό τόν ' Ανδρέα. 'Ένα παράδειγμα: 'Όταν 
δ βασιλιάς τοϋ πρότεινε νά βάλουν ύφu
ποιφγό · Εθνικϊ;ς ' Αμύνης άτομο κοινϊ;ς 
έμπιστοσύνης, ό Γεώργιος Παπανδρέου τό 
δέχτηκε. "Εφυγε καί μετά άπό λίγο είχε 
άλλάξει γνώμη . 

.. ειναι χαρακτηριστική ή aπάντηση πού 
εδωσε σέ μένα τόν ϊδιο δ . Ανδρέας δταν 
τόν έπισκέφθηκα- μετά τήν έπίσκεψή μου 
στόν Κωνσταντίνο καί τοίι μετέφερα τή 
σκέψη νά προχωρήσει ή χώρα σέ έκλογές 
καί ή Ε.Κ. νά σταματήσει τίς έπιθέσεις 
κατά τοϋ θρόνου. Μοϋ aπάντησε. ".Α ν 
είναι είλικρινής ό Κωνσταντίνος δέν θά 

είχα άντίρρηση. 'Αλλά δέν μπορώ νά πάpω 

έγώ άντοιχτά μέρος. τί θά πεί ό κόσμος Ποίι 
μέ ακολουθεί;» 

Τό δείιτερο μέρος της συνεντεύξεως τοϋ 
καθηγητη κ. Δημ. Κούσουλα καλίιπτει 
χρονολογικά τούς τελευταίους μϊ;νες πρίν 
τό πραξικόπημα καί δλη τήν έπταετία 
μέχρι τήν μεταπολίτευση. · Αναφέρεται σέ 
προσωπικές έκτιμήσεις τοϋ καθηγητϊ; άπό 
έπαφές του μέ τούς κορυφαίους τϊ;ς χούν
τας. «Σκιαγραφεί» τόν δικτάτορα Παπαδό
πουλο καί άποκαλίιπτει τ ή μοιραία άτολμία 
κάποιων έπιτελών πού κλώτσησαν μονα

δική ευκαιρία νά γκρεμίσουν πιό νωρί ς τή 

δικτατορία καί νά i:παναφέρουν τή χώρα σέ 
πολιτική όμαλότητα, εγκαιρα, πρίν aνοίξει 
ό δρόμος γιά τή ν Κυπριακή τραγωδία. 

• Ακόμη , φέρνει στό φώς aγνωστα μέχρι 

σήμερα ντοκουμέντα γιά τά παρανοϊκά 
σχέδια τοίι aόρατου δικτάτορα Ίωαννίδη , 
γιά προδοτική έπαφή πού είχε μέ Τούρκους 
άξιωματούχους, γιά τό ρόλο τοίι «μάγου" 
Κίσιγκερ πού θεωροίισε τή χούντα ... 
νόμιμη έλληνική κυβέρνηση!!! 

Ε: Κύριε Κούσουλα. Μέχρι καί τήν έκδή
λωση του πραξικοπήματος, ποιά ήταν ή 

MICROCOSMOS CAFE-BOITE 

Δέv περιμένει καvείς vά βρεθεί σέ τέτοιο μαγαζί ατή Νέα Ύόρκrι, στήv καρδιά 
τijς 'Αστόριας. Λιτό τό περιβάλλον, άλλά άστραφτερά πεvτακάθαρο. Λιχου
διές καί μεζελίκια πολλά καί διάφορα, τό έvα πιό όρεκτικό άπό τό άλλο. Πάvω 
άπ' δλα δμως r) μουσική. Μιά συλλογή πού καλύπτει δ,τr καλύτερο εχει vά 
προσφέρει τό έλλrιvικό έλαφρό τραγούδι άπό τόv πόλεμο καί μετά. Καί μιά 
άκούραστrι, άvεξάvτλrιτrι όμάδα μουσικών πού δείχvουv τό μεράκι τους γιά τό 
τραγούδι στήv κάθε vότα πού τραγουδοϋv. Τά στοιχεία τ~ς μπουάτ μιδς aλλrις 
έποχ~ς ύπάρχουv ζωvταvά γι' αύτούς πού άγαποϋv τή μουσική. Σ τή φωτογρα
φία μας, άπό άριστερά καθήμεvοι: Γιώργος Στάθος κλαρίvο/φλάουτο, Γρrιγό
ρrις Μαvιvάκrις τραγούδι, Γιώργος Χατζrιvικολάου βιολί. WΟρθιοι, πίσω: 
Κάρολος Τσακιριάv μπουζούκι, Νικέτrι Κοuvτούρrι τραγούδι, 'Αλέξrις Άvα
στασιάδrις κιθάρα καί Λάμπrις Κροκfδας πιάνο/τραγούδι. Τραγουδδ έπίσrις ή 
Βάσω Καvελοπούλου πού λείπει άπό τή φωτογραφία. Καλή διασκέδασrι. 

συμμετοχή τών 'Αμερικανών στά δρώμενα; 

- «Οί · Αμερικανοί παγίως, συνεργά
ζονται μέ τήν κυβέρνηση κάθε χώρας 
δποια κι aν είναι. ' Εκείνο πού τούς ένδιέ
φερε γιά τήν 'Ελλάδα, πρωτίστως, ήταν νά 
ύπάχει μιά σταθερότητα. Τήν έποχή 
έκείνη, 6 λεγόμενος «ΚΌμμουνιστικός κίν
δυνος» ήταν κάτι, στό όποίο οί · Αμερικα
νοί έκτιμοίισαν δτι επρεπε νά μπεί tνας 

φραγμός. 

Ρεαλισμός 

"Ας εϊμαστε λοιπόν πρακτικοί. Νά 
δοίιμε τά πράγματα ρεαλιστικά. Συνέπι
πταν τότε κάποια συμφέροντα. Ποιά; Τό 
παλάτι ijΟελε μιά · Ελλάδα δχι άριστερή. 
Οί ' Αμερικανοί τό ϊδιο. Κάποιοι «χειρι
σμοί•• πού θά εύνοοuνταν aπό τούς. Αμερι
κανοίις , εuνοοίινται καί aπό τό παλάτι καί 
άπό τήν ΕΡΕ. · Υ πϊ; ρχε συνεπώς μιά ταυτό
τητα ενδιαφερόντων κα( συμφερόντων . 

' Υπϊ;ρχαν βέβαια καί κάποια σημεία 
δπου τά «συμφέροντα, δέν ήταν άπόλυτα 
ξεκαθαρισμένα. Φέρ' εΙπείν στήν 'Ένωση 
Κέντρου. ' Από τή μιά μεριά δέν μποροίιμε 
νά ποi)με δτι ό Γεώργιος Παπανδρέου 
f\θελε τή ·Ελλάδα «άριστερή». ·Από τήν 
Ιiλλη, δμως, τό στενότερο κομματικό συμ
φέρον δέν συνέπιπτε μέ δτι ijθελαν έκείνη 
τήν έποχή οί 'Αμερικανοί. Καί γι ' αuτό 
ύπήρξε ή άποστασιοποίηση>•. 

- 'Αναφερθήκατε σέ κάποιο σημείο, σέ 
χειρισμούς τότε τοίί ' Ανδρέα Παπανδρέου 
πού «εύνόησαν» δπως είπατε τό στρατιω
τικό πραξικόπημα. Θά θέλατε νά γίνετε π ιό 
σαφής; 

- «Πιστεύω δτι μπορεί νά στοιχειοθε

τηθεί πώς δ 'Ανδρέας Παπανδρέου εχει 
εuθύνες γιά τή δικτατορία. 'Υπό τήν έξή ς 
εννοια: 'Ότι ή συμφωνία τοίι Γεωργίου 
Παπανδρέου μέ τόν Κωνσταντίνο νά 
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γίνουν έκλογές τό Μάϊο, 1iν δέν έτορπιλί
ζετο άπό τόν ·Ανδρέα καί , κατ· άντανά
κλαση άπό τά άκραία στοιχεία της έποχης, 
θά είχε άποτρέψει τήν επέμβαση τοί> 
στρατοϋ». 

Ε: Μά τότε, ολοι έφοβούντο έκδήλωση 
πραξικοπήματος τών στρατηγών.λ Πώς ό 
Ά νδρέας, μέ τό όξύ πολιτικό του αίσθητή
ριο, παραγνώριζε αύτόν τό κίνδυνο καί 
«προκαλούσε», δπως λέτε, μέ άκρότητες; 

- "·Εδώ άκριβώς είναι πού τοϋ καταλο
γίζω άνευθυνότητα. ·Ο ·Ανδρέας δλο αύτό 
τό διάστημα, έπισείει σί: πύρινους λόγους 
του τόν κίνδυνο ηϊς δικτατορίας, άλλά ό 

'ίδιος δέν τό πιστεύει . Τό παίζει «παλικάρι» 
- «δέν θά τό έπιτρέψουμε» ... «ό λαός Οά 
ξεσηκωθεί>> κλπ . , κλπ. - άλλά εκ τοϋ άσφα
λοίις, δπως πιστείιει . Καί ξέρετε γιατί ; 
Διότι ύπέΟετε δτι δικτατορία μόνο μέ τή 
σίψφωνη γνώμη τοϋ παλατιοίι μποροίισε νά 
εκδηλωθεί. 'Όμως, τό παλάτι είχε ξεκαθα
ρισμένη ε π, αuτοϋ τ ή θέση του .. ο 'ίδιος δ 
Κωνσταντίνος μοϋ είχε έξομολογηθεί σέ 
συνάντησή μας τήν άντίΟεσή του σέ 
εκτροπή λέγοντάς μου μάλιστα τό έξi')ς: 
"· Ο πατέρας μου, μοίι είπε πεί: ~ Αλλ η μιά 
δικτατορία, θά είναι τό τέλος τοϋ θρόνου». 

Τή θέση αί>τή τοl> βασιλιa, τήν είχα 
μεταφέρει στόν Γεώργιο Παπανδρέου. Ό 
· Ανδρέας γνώριζε λοιπόν δτι κίνδυνος άπό 
τό παλάτι δέν ύπάρχει . Τοί>ς συνταγματάρ
χες δέν τοίις ίιπολόγιζε, δπως δέν τούς ύπο
λόγιζε κανείς . Καί έκ τοϋ άσφαλοϋς, δπιος 
νόμιζε - επαναλαμβάνω - εκανε τό 
παλικάρι . 

- Οϋτε μετά τό κρούσμα σαμποτάζ στόν 
'Έβρο μέ δράστη τόν μετέπειτα δικτάτορα 
Παπαδόπουλο δέν ύποπτευόταν κανείς; 

- 'Απολύτως κανείς. Κι εχουμε μαρτυ

ρίανέπ' αύτοϋ. Όπατέραςτοίι Γ. Παπαδό
πουλου, πηγε στό συντοπίτη του Γεώργιο 
Παπανδρέου καί τοϋ ζήτησε «έπιεί κια γιά 
τό παιδί». Καί δ Παπανδρέου εστερξε. Σκέ
φθηκε , <<δέν βαριέσαι , τί εγινε; 'Ένας ιiξιω
ματικός εκανε μιά κουταμάρα» . Καί τό 
εκλεισε τό θέμα ετσ ι , σάν ... κουταμάρα. 

Προωθήσεις 

W Ετσι, δ Παπαδόπουλος μέ τό ... συχω
ροχάρτι , άρχίζει νά δουλεύει, Ιδ ιαίτερα 
στό τελευταίο δ ιάστημα πρί ν τήν 21 η 
' Απριλί ου. 

Μέσω τοϋ Σπαντιδάκη καταφέρνε ι καί 
προωθεί άνθρώπους του σέ θέσεις κλειδιά, 
στό Στρατό. Βεβαίως, ό Σπαντιδά.κηςμέχρι 
τήν τελευταία στιγμή πιστεύει δτι αύτός (δ 
Σπαντιδάκης) είνα ι πού κινεί τά νήματα καί 
δτι , μόνον αν δ 'ίδιος τό δ ιατάξει μπορεί νά 
<<γίνει κάτι>>. Μέρα μέ τή μέρα, δ Παπαδό

πουλος, ό Μακαρέζος καί λιγότερο δ 
Πατακός, βλέπουν δτι καί μόνοι τους μπο
ροίιν νά κινηθοϋν. Καί δτι δέν χρειάζονται 
τίποτα Ciλλο tκτός άπό μιά ε πίφαση νομ ι
μότητας τήν τελευταία στιγμή>> . 

Ε: Είναι δυνατό νά άποφάσισαν νά κινη
θούν χωρίς νά tχουν έξασφαλίσει στηρί
γματα έκτός • Ελλάδας; 

- «Τό πολύ πολύ νά είχαν έπαφές μέ τά 
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νας δέν θά μποροίισε νά άντιδράσει, δπως 
δέν αντέδρασε . Γνώριζε δτι οί σύμμαχοι 
δέν θά είχαν Ciλλη έπιλογή παρά νά 
συνεργαστοϊιν». 

κατώτερα στελέχη τοi'ι εδώ κλιμακίου τής 
CIA . ' Α λλά, άμφιβάλλω άν καί σ' αι'ηοίις 
είχαν «άvο ιχτεί,. tvτελώς . Κι αuτό γιά τό 
φόβο δτι μπορο\ισε νά ερΟει άvτίθετη 
i:ντολή , η νά διαρρεύσει κάτι. Τό μυστικό 
τοϋ Παπαδόπουλοιι καί τής δμάδας του 
ήταν ή μιιστικότητα. Διέγνωσε δτι θά 
αίφνιδίαCε - δπως καί εγινε- καί δτι κανέ-

Ή συνέχεια: ΣΤΌ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 
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31-01 BROADWAY, ASTORIA, L.l. 11106 
πι. (718) 545-8402 καί (718) 545-2990 

ν Ανετες, πολιτισμένες dίθοuσες 

γιά δλες τίς κοινωνικές σας έκδηλώσεις, 
Ιδιωτικές καί συλλογικές 

' Αδελφοί ΤΟΜ καi ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΙ 

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa καvοvικa 
δρομολόγια τής 'Ολυμπιακής 

με JUMB0-747 χωρiς σταθμόv. 
Γιa τήv κράτηση θέσεω ν καi κάθε πληροφορία 

Άποταθήτε στο δικό σας: 

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

"NEW YORK" 



Τιμές στόν Φίλιπ Κρίστοφερ 
ΤΟΥ ΕΠΕΔΟΘΗ ΤΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ 

Στίς 14 Μαtου 1988, στό ξενοδοχείο Χίλ
τον τού Μανχάτταν, ή · Ομογένεια τίμησε 
ί\να Ciξιο τέκνο της, τόν κ. Φίλιπ Κρίστο
φερ. Σέ μιά τεράστια συγκέντρωση πού 
ώργάνωσε ό Παγκύπριος Σύνδεσμος· Αμε
ρικής, του aπενεμήθη τό πρώτο «Βραβείο 
·Ελευθερίας», πού θεσπίστηκε γιά νά έπι- • 
βραβεύεται ή συμβολή στόν άγωνα τής 
Κύπρου γιά δικαιοσύνη καί έλευθερία. 

« Δέχομαι τούτο τό βραβείο, γιά λογαρια
σμό δλων έκεί νων πού γνωρίζουν δτι εχομε 
ύποσχέσεις νά τηρήσουμε καί πολύ δρόμο 
νά διανύσουμε , μέχρι νά ερθη ή ήμέρα τfjς 
ελευθερίας στήν Κύπρο μας», είπε συγκι
νημένος ό κ. Κρίστοφερ, παραλαμβάνον
τας τό βραβείο άπό τόν βουλευτή κ. Γκάς 
Γιάτρον. 

Μιά άτέλειωτη σειρά διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων τfjς άμερικανικης, έλλη
νικης καί κυπριακής δημόσιας ζωής δικαί
ωσαν μέ τήν παρουσία τους τήν έπιλογή 
τοu κ. Κρίστοφερ γιά τό ••Βραβείο 
'Ελευθερίας» . 

«Αύτός δ νέος άνθρωπος, είναι ή ψυχή 
τής Κύπρου», είπε δ 'Αρχιεπίσκοπος 
·Αμερικής κ. 'Ιάκωβος. «ΖορμπCίς της 

Κύπρου .. , ήταν ό χαρακτηρισμός του προέ
δρου τοί> Cyprus Chi1dren's Fund κ. Τόμ 
Κύρου . .... Αξιος .. , ήταν ό χαρακτηρισμός 
τοί> Γερουσιαστού κ. Πώλ Σαρμπάνη. Ό 

βουλευτής του Ν . Τζέρσεϋ κ. Ρόμπερτ 
Τοριτσέλι είπε: «Είναι άνθρωποι σάν τόν κ. 
Φ. Κρίστοφερ, πού μέ τίς καθημερινές τους 
προσπάθειες κράτησαν ιϊσβεστη στή 
μνήμη τού κόσμου τήν τραγωδία τής 
Κύπρου». 

Ό βουλευτής τού Όχάϊο κ. 'Έντουαρντ 
Φίαν, τόνισε δτι τό ~ ργο τού κ . Κρίστοφερ 
άποτελεί παράδειγμα γιά δλους έκείνους 
πού πιστεύουν πώς θάρθη ή ή μέρα τfjς λευ
τεριaς γιά τήν Κύπρο. 

'Ο δήμαρχος τού Σάν Φρανσίσκο κ ... Αρτ 
.. Αγκνος άνεφέρθη , μεταξύ liλλων, στήν 
βοήθεια τόσο τού κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, δσο 
καί τfjς Όμογενείας τής Ν. 'Υόρκης στόν 
προεκλογικό του άγώνα. Μέ τά καλύτερα 
λόγια, τέλος , εκφράστηκαν καί οί βουλευ
τές Ν. 'Υόρκης Γκάρυ 'Άκερμαν καί 
Τόμας Μάντον. 

Διακρίναμε στό τραπέζι των έπισήμων 
τόν κ. Γιώργο Λιβανό, πρόεδρο τής 'Αμε
ρικανοελληνικής Συμμαχίας, τόν κ. Μάτ 
Ζάκαρυ , του γραφείου δημοσίων σχέσεων 
τού Λευκού Οίκου, πού διάβασε μήνυμα 
τού Προέδρου Ρήγκαν, τόν πρόεδρο τής 
Κυπριακής 'Ομοσπονδίας κ. Κλαίη Κων
σταντίνου, τόν Γ. Γραμματέα τfjς · Ομο
σπονδίας 'Ελληνικων Σωματείων κ. Σπuρο 

JULY, 1988 

Δερδεμέζη καί τόν κ . Κρίς Χριστοδούλου , 
πού έργάστηκε σκληρά γιά τήν έπιτυχία 
της έκδηλώσεως. ' Επίσης, τόν κ. Κων
σταντίνο Ζέππο καί κ. Κωνσταντίνο Μου
σιούτα, πρέσβεις ' Ελλάδος καί Κύπρου 

στά · Ηνωμένα "Εθνη , ώς έπίσης καί τούς 
Γεν. Προξένους τών δύο χωρων κ.κ. Γ. 
• Ασημακόπουλο καί Πλ. Κυριακίδη μετά 
των συζύγων τους. 

Τόν έπιχειρηματικό κόσμο άντιπροσώ
πευαν ό κ. 'Ιορδάνης Καρατζάς, διευθυν
τής τής ' Ολυμπιακής, ό διευθυντής τοu 
ΕΟΤ Ν.' Υόρκης κ . Γ. Κούρος, ό κ. Θεόδω
ρος • Ερμογένους , διευθυντής της Cyprus 
Airways στήν Ν. 'Υόρκη, ό κ. Είφιπίδης 
Κόντος άπό τό Ν. Τζέρσεϋ, ό κ. Μάϊκ Σαβ
βίδης άπό τήν Βιρτζίνια , ό κ. Τάκης Νικο
λάου άπό τό Σικάγο, ό κ. Στήβ Στυλιανοu 
άπό τό Ντητρόϊτ, ό κ. Ντίνος Κωνσταντί
νου άπό τήν Φλώριδα, ό γιατρός κ. Τάκης 
Κρίστ άπό τήν Β. Καρολίνα, δ Δρ . Τζώρτζ 
Χριστούδιας άπό τό Ν . Τζέρσεϋ, κ. a. 

'Από τήν Ν . 'Υόρκη ό έφοπλιστής κ. 
Γιώργος Λιγνός, ό κ. Τζών Κατσιματίδης, 
ό κ . Κώστας Περαίος, ό τραπεζίτης κ. Στέ
λιος Ζαβός, ό κ. Νίκος ' Ανδριώτης, ό κ. 
Στήβ Βαλιώτης, οί άδελφοί 'Αντρου
τσάκη , ό κ. ' Ανδρέας Δάφνου, ό κ. Γ. 
Κατσίχτης, ό κ. Τόμ Καλαμαράς, ό κ. Χρ. 
Ρίζος, ό κ . Δημήτρης 'Αλεξάντερ καί ό κ . 
"Αγγελος Γούναρης. 

Διακρίναμε έπίσης τόν πρόεδρο τi'jς 
«Πετρόλα» αiδ. Β. Γκρέγκορυ, τόν κ. Νίκο 
Παπαδόπουλο , πρόεδρο τοϋ Χελλένικ Ντι
βέλοπμεντ, κορυφαία στελέχη τi'jς · Α τλάν

τικ Μπάνκ, δπως ο! κ.κ. Ηντ Καμπούρης, 
Χρ. Λαζαρίδης καί Μόσχος Σκουλής, δ 
έπιχειρηματίας κ. Νίκος Μούγιαρης καί 
πολλοί Ciλλοι. 

Τό τεράστιο λεύκωμα ήταν ό.ποτέλεσμα 
σκληρής δουλειtlς τfjς κ. Φανής Πεταλλί
δου, τοϋ κ. Κώστα Περαίου, τοu κ. ' Ανδρέα 
Κοναρή καί του κ. ' Ανδρέα Καρακώστα . 
Τήν μουσική ύπόκρουση τής βραδυάς 

ε{χε άναλάβει ή όρχήστρα του κ. Νίκου 
Νικολαtδη καί καταχειροκροτήθηκε τό 
έξαίρετο χορευτικό συγκρότημα τοί> Παγ

κυπρίου. 

Βιογραφικά 

·Ο Φίλιπ Κρίστοφερ γεννήθηκε στήν 
σκλαβωμένη τώρα Κυρήνεια τfjς Κύπρου, 
στίς 22 'Οκτωβρίου τοu 1948. Γονείς του ο! 
Νίκος καί ·Ελένη Χριστοφορίδου. Μετα
νάστευσε στήν ·Αμερική τό 1959σέήλικία 
εντεκα έτών. 'Αποφοίτησε άπό τό ' Ελλη
νικό σχολείο τοϋ ·Αγίου Δημητρίου 
' Αστορίας μέ liριστα. Συνέχισε τίς σπου-

δές του στό William Cullen Bryant High 
School δπου καί έξελέγη πρόεδρος καί 
aρχηγός τής ποδοσφαιρικής όμάδος τοί> 
σχολείου, καί κατώρθωσε νά πάρη ύποτρο
φία γιά τό New York Uniνersity. 

Τό 1970 άαποφοίτησε άπό τό N.Y.U. καί 
επειτα άπό λίγο χρονικό διάστημα διδα
σκαλίας σέ σχολείο, προσελήφθη στήν 
έταιρία ήλεκτρονικών Audiovox. · Ανεβαί
νοντας σιγά, dλλά σταθερά τά σκαλοπάτια 
τής εταιρίας αύτής, είναι σήμερα μέτοχος 
καί ' Αντιπρόεδρός της. 

Τό 1975, 'ίδρυσε τόν Παγκί>πριον, τού 
όποίου καί έξακολουθεί νά ε{ ναι πρόεδρος. 
·Ο Παγκι'φιος , κάτω aπό τήν ήγε σία τού 
άκούραστου ίδρυτή του, κατέστη σήμερα 
τό καλύτερα ώργανωμένο καί μέ τήν πλου
σιώτερη δραστηριότητα · Ελληνοκυπρι
ακό σωματείο στίς 'Ην. Πολιτείες. ' Ο 
Παγκύπριος είναι μιά άπό τίς τέσσερις 
όμογενειακές όργανώσεις πού κάνουν 
λόμπu στήν Ούάσιγκτων διά τού γραφείου 
τοu "Αντυ Μανά του . 

Οί δραστηριότητες τοu κ . Κρίστοφερ , 
αύτά τά 14 χρόνια μετά τήν Τουρκική 
εiσβολή στήν Κύπρο, δέν σταμάτησαν έδω. 
Διετέλεσε πρόεδρος τοϋ Cyprus Federation 
ώς έπίσης chairman of the Justice for 
Cyprus Committee. Πρόεδρος ofCY-PAC, 
μέλος τής έπιτροπής of the Cyprus Child
ren's Fund, the American Hellenic Alliance 
καί United Hellenic American Congress. 
Είναι, έπίσης, πρόεδρος της Διεθνοί>ς 
Έπιτροπης Δικαιοσύνης γιά τήν Κύπρο 
καί chairman of Long lsland Politica1 
Counci1 for Dukakis. 

· Ο κ. Κρίστοφερ είχε τήν πρωτοβουλία 
γιά άμέτρητες συγκεντρώσεις στήν 
«Βράκα» γιά τήν ένίσχυση τής προεκλογι
κής ·έκστρατείας · Ελληνοαμερικανων 
πολιτικών, καθώς καί 'Αμερικανών μελών 
τοu Κογκρέσσου πού ύποστηρίζουν τήν 
δίκαιη ύπόθεση τής Κύπρου . 

·Ο κ. Φίλιπ Κρίστοφερ είναι παντρεμένος 
μέ μιά πανέξυπνη καί έπιτυχημένη κυρία 
άπό τήν Μάνη, τήν κ. Χριστίνα Κρίστο
φερ , τό γένος Κουβαρfj. " Εχουν ί\να 
ΙΟχρονο άγόρι, τόν Νίκο-Κρίστοφερ, πού 
άκολουθώντας τά aχνάρια τού πατέρα του, 
φοιτά σήμερα στό ·Ελληνοαμερικανικό 
σχολείο τfjς ' Αγ . Παρασκευής καί είναι 
aρχηγός παιδικής ποδοσφαιρικής όμάδος 
στό Long Is1and. 

·Η νέα διεύθυνση τής 
«ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» 

421 7th Avenue 
:'-Jew York, Ν . Υ . 10001 
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Τό έξώφυλλό μας 

'Ο πρόεδρος τού Παγκυπρίου κ. Φίλιπ Κρί
στοφερ, εύχαpιστών τούς προσελθόντας καί 

τό Συμβούλιο τής όργανώσεως γιά τήν τιμή 

πού τοίί qιvε. 'Αριστερά, ό βουλευτής κ. Γκάς 

Γιάτρον, ό όποίος έπλεξε τό Αγκώμιο τού 
τιμηθέντος. 

Άπό dριστερά, ή κ. Κρίστοφερ, δ Σεβασμι
ώτατος κ. 'Ιάκωβος καί ό κ. Κώστας Περαίος 
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Μιά άποψη τής μεγάλης αΙθούσης τοϋ ζενοδοχείου Χίλτον Ν. 'Υόρκης, όπου έγινε ή τιμητική 
έκδήλωση γιά τόν πρόεδρο τοϋ Παγκυπpfου. 

(Athens International - D. Kessoglides) 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Πρόσωπα 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 'Εμπορικό 
·Επιμελητήριο έδεξιώθη σέ άιθουσα τοϋ Χάρβαρντ Κλάμπ, στό 
Μανχάτταν, τόν έπισκεφθέντα τόν περασμένο μήνα τήν πόλη 
μας Κύπριο Πρόεδρο κ. Γ. Βασιλείου, ό όποίος εΙ χε τήν εύκαιρία 
νά μιλήση στούς όμογενείς επιχει ρηματίες οχ ι μόνο γιά τό πρό
βλημα της πατρίδας του, aλλά καί γιά τίς επενδυτικές εύκαιρίες 
πού παρέχει ή Κύπρος. Στήν πρώτη φωτογραφία, άπό άριστερά, 
δ γενικός πρόξενος τής Κύπρου της Κύπρου κ. Πλάτων Κυριακί
δης, ό δικαστής κ. Τσουκαλάς, ό κ. Βασιλείου, ό πρόεδρος του 
' Επιμελητηρίου κ. 'Εντ. Χάντερ καί ό πρέσβυς τής Κύπρου στόν 

ΟΗΕ κ. Ντίνος Μουσιούτας. Δεξιά , δ πρόεδρος Βασιλείου στό 
βήμα. Δεξιά του, ό πρόεδρος τοϋ Δικαστικοϋ Συμβουλίου αίδ . 
Βασίλειος Γκρέγκορυ, δ δποίος καί προσεφώνησε τόν Πρόεδρο 
τής Κύπρου. 'Ο κ. Βασιλείου προκάλεσε εύμενείς έντυπώσεις 
στούς · Ελληνοαμερικανούς συνομιλητάς του, οί δποίοι εlχαν 
επιφυλάξε ις ώς πρός τήν πολιτική πού πρόκειται νά άκολου
θήση . Oi έπιφυλάξεις αύτές προή λθαν άπό τό γεγονός δτι ό 
Πρόεδρος εlχε ύποστηριχθεί προεκλογικώς άπό τό Κομμουνι
στικό Κόμμα τής Κύπροο (Α.ΚΕΛ). 

ΓOHTEYfiKH, δπως πάντοτε, εκαμε τήν έμφάνισή της στήν · Αθήνα, τόν 
περασμένο μήνα, ή 'Ελίζαμπεθ Ταίηλορ, γιά νά παραλάβη τό βραβείο Ώνάση πού τής 
έπεδόθη σέ είδική τελετή, γιά τήν οίκονομική συμμετοχή της στόν άγώνα έναντίον τής 
άσθενείας AIDS. Συνοδός της στό τρίτο αύτό ταξίδι τής διάσημης ήθοποιοϋ στήν 
'Ελλάδα, ήταν δ Μάλκομ Φδρμπς. ν Αλλοι πού Ε λαβαν έφέτος τό βραβείο ' Ωνάση ήταν ή 
γαλλική όργάνωση 'ΆIDES", ό πρόεδρος τής Διεθνοϋς Τραπέζης Ρόμπερτ Μακναμάρα 
καί ή κρατική ύπηρεσία Μουσείων καί ·Αρχαιοτήτων τής Κίνας γιά τήν άνακάλυψη τοϋ 
τάφου τοϋ αύτοκράτορος Σί Χουάνκ τί καί τοϋ περίφημου Π η λίνου Στρατοϋ. Πρόεδρος 
τής Διεθνοϋς ' Επιτροπής τοϋ 'Ιδρύματος ' Ωνάση εΙ ναι ό κ. Τζών Μπραδήμας, πρόεδρος 
τοϋ Πανεπιστημίου Νέας Ύόρκης, δ όποίος ήταν παρών στήν τελετή . 

JULY, 1988 

(Athens Intemational - D. Kessoglides) 

ΕΝΑΣ χαρακτηριστικός ζωγραφικός 
πίνακας τοϋ ·Ελληνοαμερικανού ζωγρά
φου Μαρούλη ό όποίος τόν περασμένο 
μήνα έξέΟεσε τήν τελευταία έργασία του 
στ ή ν Vorpa l Gallery τής Νέας· Υόρκης.· Ο 
ζωγράφος γεννήθηκε στήν 'Ελλάδα καί 
σπούδασε στήν Γερμανία. νΕζησε γιά 18 
χρόνια στό. Παρίσι καί τό 1972 έγκα τε
στάθη στήν Νέα · Υόρκη, δπου ζεί καί 
εργάζετα ι aπό τότε . 'Έχει κάνει πολλές 
εκθέσεις καί ίtργα του βρίσκονται στό 
Μουσείο Βορρέ, στή ν ' Αθήνα, στό Chil
dren's Museum στήν Ούάσιγκτων καί στό 
διεθνές Μουσείο Καλών Τεχνών τής Πρε
τόρια, Νοτίοο ' Αφρικής. 

'Ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 
421 7th AVENUE 

NEW YORK, Ν.Υ. 10001 
Tel. (212) 967-5017 
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Πολλοί προσωπικοί φίλοι καί συγγενείς επεφύλαξαν θερμή ύποδοχή καί δεξιώθηκαν τό 
ζεuγος Παύλου καί Ντόρας Μπακογιάννη κατά η;ν σύντομη έπίσκεψή τους στήν Νέα 
'Υόρκη, τόν περασμένο μήνα. Μεταξύ τών άλλων δ ιακρίνονται ό τηλεπαρουσιαστής 
Δημήτρης Καστανίiς, ή κ. Τασία Κασβίκη, άδελφή τοϋ κ. Μπακογιάννη, οί άδελφοί Χά
ρης καί Ευάγγελος Πανόπουλος μέ τίς συζί>γους τους, δ κ. Γρηγόρης Ζαχαρόπουλος καί 
οί φιλοξενηθέντες. Δεξιά, ή κ. Μπακογιάννη , κόρη καί ίδ ιαίτερη γραμματεύς τοϋ προέ
δρου τfjς Νέας Δημοκρατίας κ. Κ . Μητσοτάκη μέ τόν δημοσιογράφο καί πολιτευτή τώρα 

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ Μπάμπης Βεκρής 
έκθέτει εργα του άπό τόν περασμένο μήνα 
στό Easthampton Center for Contemporary 
Art. ' Η εκθεση θά συνεχιστη καί όλό
κληρο τόν 'Ιούλιο δίνοντας τήν εύκαιρία 
στούς κατοίκους τοϋ άνατολικου Λόνγκ 

"Αϊλαντ καί δλους τούς παραθεριστάς της 
περιοχής , νά άποθαυμάσουν τήνπρόσφατη 
έργασία του δημοφιλοϋς ζωγράφου. 

σuζυγό της. 

Ο ΚΥΠΡΙΟΣ επιχειρηματίας κ. 
Γεώργιος Παρασκευαίδης, έτιμήθη μέ τόν 
τίτλο τοϋ ~ Αρχοντος Νοταρίου τοϋ Τάγμα
τος του ' Αγίου 'Ανδρέου, σέ τελετή πού 
ελαβε χώραν στό παρεκκλήσιο τής ' Αρχι
εποισκοπfi ς . Τόν τιμητικό τίτλον έπέδωσε 
ό ' Αρχιεπίσκοπος κ: . 'Ιάκωβος, σέ μία 
σεμνή τελετή, στήν όποία προσήλθαν 
έκπρόσωποι τής ' Εκκλησίας, δ πως ό 
"Α γιος 'Ηγούμενος τfj ς Μονής Κύκκου κ. 
Νικηφόρος, ό ' Αρχιμανδρίτης 'Ιερώνυμος 
aπό τήν Κύπρο, ό 'Επίσκοπος Μελόης 
Φιλόθεος, ό αίδ. κ. Καρλοuτσος, δ ύφυπουρ
γός 'Εξωτερικών τών Η. Π.Α~Εντ Ντερβίν
σκυ, ό βουλευτής του Όχάϊο'Έντουαρντ 
Φάϊν, τά ζεύγη Στήβ Γιόνας, Τζίμ Πέδας, 
'Άντριου 'Άθενς, Κώστα Περραίου, Μαυρο
νικόλα, ό κ. Τζών Πάρκερ, ό κ. Μάϊκ Σαβ
βίδης, ό κ. 'Άντυ Μανaτος, ό κ. Μίκης 
Θεοδοσίου κ.ίi. 

ΔΕΞΙΩΣΗ πρός τιμήν του έπισκεφθέντος γιά πρώτη φορά τήν 'Αμερική μετά τή ν 
έκλογή του ώς Προέδρου τής Κύπρου, κ. Γ. Βασιλείου, εδωσε στό ξενοδοχείο Piere ό 
γνωστός Κύπριος έπιχειρηματίας κ. Γ. Παρασκευαίδης. Μεταξu τών προσελθόντωνήσαν 
ό 'Αρχιεπίσκοπος κ. 'Ιάκωβος, ό ύπουργός 'Εξωτερικών της 'Ελλάδος κ. Κάρολος 
Παπούλιας, ό γερουσιαστής Πώλ Σαρμπάνης, ό πρόεδρος τής UHAC κ.~ Αντυ "Αθενς, ό 
κ. "Αντυ Μανaτος, ό ύφυπουργός ·Εξωτερικών τών ΗΠΑ κ. 'Έντ Ντερβίνσκυ, ό πρόεδρος 
τοϋ Παγκυπρίου κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, ό πρόεδρος τής Κυπριακής ' Ομοσπονδίας κ. Κλα(η 
Κωνσταντίνου, ό κ. Μάϊκ Σαββίδης άπό τήν Βιρτζίνια, ό Ιατρός κ. Τάκης Κρίς άπό τήν 
Βόρειο Καρολάϊνα, ό κ. Τζών Πάρκερ άπό τήν Ούάσιγκτων, ό κ. Γιουτζήν Ρωσσίδης, 
πρόεδρος τοu 'Ελληνοαμερικανικοί> 'Ινστιτούτου, ό πρώην πρόεδρος της AHERA κ. 
Στήβεν Σκόπας, ό γερουσιαστής Λότενμπεργκ, του Νιου Τζέρσεϋ, δ βουλευτής 'Έντ 
Φάϊαν, δ κ. Πijτερ Μπάσσετ, έκ μέρους τοϋ Κυβερνήτη Δουκάκη. 
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(Aιhens Inιernational - D . Kessoglides) 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΉ τής Πρωτομαγιάς 
έπέλεξαν ώς ή μέρα τών γάμων τους ή Λίντα 
Λ. Πάρκερ καί ό δικηγόρος 'Ιωάννης Κ. 
'Ανθόλης, πού εγιναν στόν 'Ελληνορθό
δοξο ναό τής 'Αγίας Τριάδος, στό Γουέ
στφιλντ, Νιοί> Τζέρσεϋ. Οί νεόνυμφοι 
παρέθεσαν δείπνο στούς πολυπληθείς 
φίλοιχ; τους στό ξενοδοχείο Μάρριοτ. 

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ πραγματοποιή
θηκε τήν Δευτέρα, 13 'Ιουνίου, στήν 
ταβέρνα «Βράκα» ή έκδήλωση πρός τιμήν 
τοu Δημοκρατικοϋ βουλευτοϋ του Γουϊ
σκόνσιν κ . Ντέϊβιντ Όμπέ'ί, μέ σκοπό τήν 
οικονομική ένίσχυση τής προεκλογικής 
του έκστρατείας. ' Ο βουλευτής 'Ομπέϊ 
είναι μέλος τής ·Επιτροπής Κατανομης 
Κονδυλίων τής Βουλης καί πρόεδρος της 
'Υποεπιτροπής ' Εξωτερικών 'Υποθέ
σεων. 'Ο κύριος διοργανωτής της βραδυίiς 
κ. Φίλιπ Κρίστοφερ άφοίί παρουσίασε καί 
επρεξε τό έγκώμιο τοϋ βουλευτοϋ, εύχαρί
στησε δλους τούς προσελθόντας. Δια
κρίναμε τούς κ .κ. "Αντυ Μανάτο, Κλαίη 
Κωνσταντίνου, Δημήτρη Δημητρίου, Πijτερ 
Δούκα, Σάββα Τσιβίκο, Στήβ Βαλιώτη, Τόμ 
Μάνεση, Τόνυ 'Αργυρίδη, Κώστα Περαίο, 
Κρίς Χριστοδούλου, Κρίς Λαζαρίδη, τόν 
καθηγητή κ. Κακνij, τόν αtδ. κ. Καρλοuτσο, 
τήν Φανή Πεταλ(δου, τόν Λευτέρη • Ηλι
άδη, Πέτρο Τσαγγάρη, Δ. Χαραλάμπους κ:.li. 

"NEW YORK" 



ΕΠΙΤΙΜΟΣ διδάκτωρ τής Νομικής 
θά άνακηρυχθή ό καθηγητής, πρέσβυς 
'Ιωάννης Γεωργάκης, άντιπρόεδρος τοίι 
'Ιδρύματος 'Ωνάση. Τήν άνακοίνωση 
εκαμε δ πρόεδρος τοίι Πανεπιστημίου Νέας 
'Υόρκης κ. Τζών Μπραδήμας κατά τήν 
τελετή τής έφετεινής άποφοιτήσεως. 'Ο κ. 
Γεωργάκης συνέβαλε σημαντικά στήν 
προσφορά τοϋ ' Ιδρύματος στό Πανεπιστή
μιο τής Νέας 'Υόρκης γιά τήν δημιουργία 
του 'Ωνάσειου Κέντρου 'Ελληνικών 
Σπουδών. Τό "Ίδρυμα 'Ωνάση δώρησε στό 

Πανεπιστήμιο 15 έκατομμύρια δολλάρια, 
τό 1987. Ό κ. Γεωργάκης εlναι έπίσης 
μόνιμος Γραμματεύς τής ·Επιτροπής Διε
θνών Βραβείων του ' Ιδρύματος. ' Από τό 
1975 εως τό 1981 ύπηρέτησε ώς πρέσβυς 
τfjς · Ελλάδος στίς · Αραβικές καί · Ισλαμι
κές χώρες. ΕΙ ναι δικηγόρος (aπόφοιτος της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
'Αθηνών} καί εχε ι διδάξει Νομικά στό 
Πανεπιστήμιο τής Λειψίας καί στήν Πάν
τειο. Στήν διάρκεια τfjς δεκαετίας του 40, δ 
κ. Γεωργάκης ή ταν νομικός σύμβουλος του 
·Αρχιεπισκόπου ' Ελλάδος Δαμασκηνού 
καί aργότερα διευθυντής του γραφείου του. 
Στενός φίλος καί σύμβουλος του ' Αριστο
τέλη 'Ωνάση , διετέλεσε πρόεδρος τής 
·Ολυμπιακής · Αεροπορίας. 

τ· ΑΓΕΡΙ 

'Άπλωσ' ή νύχτα ποταμιές 

όλόγιομες φοβέρες. 

Φτερώσαν τώρα τά στοιχειά 

κι οργώνουvε τό βλέμ, .. α. 
Καί στ' aπλωμα όμιχ).ιάσανε 

καί σκούζουνε τά δvτα. 

Μά πιά κι ' έμείς ά vτριώσαμε 
καί ζεϊ μέσα στά στήθια 

πρώτη καί πρωτογέννητη 

τής μέρας ή λαχτάρα. 

Στέριωσε στή Μεσόγειο 

πιά τ ' άφρισμένο κuμα 
κι έδώ καί χρόνια dντάριασε 

τά στήθια γλυκαγέρι. 

·Απλών' ή νύχτα ποταμιές 

στά δάσα καί στίς ράχες. 
Μά βγαίν' ό ffλιος. Τό στερνό 

τής νύχτας ζόδι νάτο: 

Φυτρώνουνε παλληκαριiiς 

κι άντρείας βλαστάρια πλέρια ... 
Δοκάρια πνένε τίς ψυχές. 

Σκοινιά τά στήθια στέvουv. 
Στέριωσε πιά στίς θάλασσες 

τ' άγέρι τό γλυκάτο. 

ΤΑΚΗΣ ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗΣ 

JULY, 1988 

ΠΟΤΕ έδώ στήν ·Αμερική δέν πήγε τόσος πολύς κόσμος νά ιiκούση τήν διεθνώς 
γνωστή Νάνα Μούσχουρη, ποτέ πρίν δέν χειροκροτήθηκε τόσο, ποτέδέν ζητήθηκαν τόσα 
άνκόρ. Γιά πρώτη φορά ή πάντοτε γλιικειά καί άξιαγάπητη ·Αθηναία μέ τήν άπαλή, 
κρυστάλλινη, έκφραστική φωνή, έμφανίστηκε στό Radio City Music H all- σέ μιά κατάμε
στη αϊθουσα χωρητικότητος 5.500. 'Η ταν μιά «Πρωτιά» γιά ·Ελληνίδα τραγουδίστρια. 
' Η Νάνα , μέ τό πάντοτε ένδιαφέρον διεθνές ρεπερτόριό της, κυριάρχησε μόνη της έπί 
τρίωρο πάνω στήν aπέραντη σκηνή καί τίμησε γιά μιά ιiκόμη φορά τήν πατρίδα της 
έρμηνεύοντας καί μερικά άπό τά πιό άντιπροσωπευτικά έλληνικά τραγούδια. 

Η ΓΝΩΣΤΗ ' Ελληνοαμερικανίδα 
συγγραφεύς Άριάννα Στασινοπούλου
Χάρρινγκτον βρίσκεται πάλι στό έπίκεντρο 

τής έπικαιρότητος. Μέ ενα νέο βιβλίο της, 

ίσχυρίζεται δτι δ Πικασσό ήταν σαδιστής 
καί όμοφυλόφιλος, πρiiγμα πού άντικρού
ουν πολλοί φίλοι του ζωγράφου δπως ό 
ίστορικός τέχνης κ. Τζών Ρίτσαρντσον, 
πού εγραψε τήν βιβλιογραφία τοϋ 
Πικασσό καί πού σ ' αι'ιτήν Ισχυρίζεται πώς 
ήταν άκριβώς τό άντίθετο άπ' δ,τι τόν 
παρουσιάζει ή 'Αριάννα στό ύπό κυκλοφο
ρία βιβλίο της. ' Η Στασινοπούλου i:γραψε 
έπίσης τήν βιβλιογραφία της Μαρίας Κάλ
λας ώς καί τά βιβλία «Θηλυκή Γυναiκα» 
καί «Οί 'Έλληνες Θεοί». 

I 

I 
ΤΟ ' Ελληνοαμερικανικό ' Ινστιτουτο 
παρέΟεσε στό ξενοδοχείο Μάντισον , στήν 
Ούάσιγκτων, δείπνο, πρός τιμήν του 
·Αρχιεπισκόπου κ. 'Ιακώβου, τιμώντας 
τον γιά τήν 30χρονη ύπηρεσία του στήν 
'Ελληνορθόδοξη · Εκκλησία Βορείου καί 
Νοτίου ·Αμερικής. Μεταξύ τών προσκε
κλημένων ήσαν οί πρέσβεις ' Ελλάδος καί 
Κύπ ρου κ.κ. Γ. Παπούλιας καί Α. 'Ιακωβί
δης μετά τών συζύγων τους, οί γερουσια
στές Πέλλ καί Πρέσλερ μετά τών συζύγων 
τους, ώς καί οί βουλευτές Μπιλιράκης, Γκί
κας, Γκίλμαν καί Γκρίν. Τόν τιμηθέντα 
προσεφώνησε ό τσαίρμαν του ' Ελληνοα
μερικανικου ' Ινστιτούτου κ. Εόγένιος 
Ρωσσίδης. 

Ο ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ Κωνσταντινουπολιτών τfjς Νέας Ύόρκης, τίμησε τήνέξαί
ρετη συγγραφέα μας Θεανώ Παπάζογλου-Μάργαρη, σέ τελετή ποίι εγινε στό ξενοδο
χείο «Πλάζα» του Μανχάτταν. ' Ο Σύλλογος άνακήρυξε τήν συγγραφέα Ισόβιο 
έπίτιμο μέλος του . 'Επίτιμο μέλος του ιiνακήρυξε καί τόν Γενικό Πρόξενο κ. Γ. 
'Ασημακόπουλο, ύπό τήν αiγίδα τοϋ δποίου εγινε ή τελετή, γιά τήν προσφορά του 
στήν 'Ομογένεια. Τό πρόγραμμα παρουσίασε δ κ. Σαραντινός καί ό διεθνώς γνω
στός πιανίστας Γιάννης Άντωνίου ί:παιξε Μπάχ, Μπράμς καί Μότσαρτ. Γιά τήν 

τελετή άφίχθησαν άπό τήν Ούάσιγκτων ή κόρη τής μεγάλης συγγραφέως Βίβιαν 
Κάλλεν, συνοδευομένη άπό τόν ενα γιό της, είσαγγελέα Γρηγόρη Κάλλεν. Γιά τό 
ί\ργο τής κ. Μάργαρη μίλησε ή πρόεδρος τοίι σωματείου κ. Ξανθίππη Τσαλιμοπού
λοu. 
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ΔΩΔΕΚΑ προσωπικότητες πρόκειται 
νά τιμή ση τό φθινόπωρο, ό Δήμος · Αθη
ναίων, άπονέμοντάς τους τό Χρυσό Μετάλ
λιο τής πόλεως. ·Εκείνοι πού θά τιμηθουν: 
Μιχάλης Δουκάκης, ό 'Αρχιεπίσκπος Β. 
καί Ν. 'Αμερικής 'Ιάκωβος, Νάνα Μού
σχουρη, Τζών Μπραδήμας, Ζύλ Ντασσέν, 
'Ιωάννης Ξενάκης, ·Αγνή Μπάλτσα, Κορή
λιος Καστοριάδης, 'Οδυσσέας Δημητριά
δης, Έλένη Γλύκατζη, 'Ισιδώρα 
Καμαρινέα καί Πάτρικ Λfί Φέρμορ. 

ΣΕ στενό οiκογενειακό κύκλο εγιναν τό 
περασμένο μfjνα στήν Νέα Ύόρκη οι 
γάμοι τής "Α ννας Μαρί Καπελλάρη, κόρης 
του κ. καί κ. Ν. Καπελλάρη, πρώην Γενι
κοϋ Π ροξένου τής · Ελλάδας στήν Νέα 
Ύόρκη καί τοϋ Πέτρου Έμπειρίκου, γιοί> 
τοϋ κ. Γιώργου Έμπειρίκου καί τής κ. 
Ντότας Βορίδη. Οί εύτυχείς γονείς τής 
νύφης ήρθαν γιά τόν γάμο άπό τήν 'Αντί ς 
·Αμπέμπα, Αίθιοπία, δπου ό κ. Καπελλά
ρης ύπηρετεί ώς Πρέσβυς ηϊς 'Ελλάδος. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ άπό τήν ·Αθήνα: 
'Η πανέμορφη καί δημοφιλής ήθοποιός 
Νόνικα Γαληνέα, μέ τήν άδελφή της, χήρα 
τοϋ άδίκως δολοφονηθέντος ·Αλεξάνδρου 
' Αθανασιάδη , ώς έπίσης ή κ. 'Αλίκη Κου
λουβάτου, τοϋ Traνcline. ' Από τό Μόντε 
Κάρλο, ή κ. Μαυρομάτη μέ τήν συμπαθέ
στατη κόρη της καί ή κ. ·Αλίκη Περρωτfί . 

'Από τό Παρίσι, ή κ. Λιλίκα Κρητικού. 

~Ο Θάνατος τοvΚύκνου 

Πόσοι κύκνοι πεθαίνουν aπόψε 

μέ φτcρά μαδημένα άτλάζια, 
πού ή αϋρα τά πήρ · lνα-ifνα 
σάν λουλούδια πού πέσαν i;ερά! 

Ποιός θά κλάψη στό μαvρο τό μνήμα 

πού τόν κύκνο θά κλείση σέ λίγο. 

καί τό δάκρυ νά κάμη τραγούδι 
στής ζωής τό λι:υκό πανηγύρι; 

Δέν θά βρής τής έληaς τό κλωνάρι 
στό λιβάδι πού δ κύκνος σπαράζει · 

δέν άνθοϋν τά λουλούδια tφέτος 

στίς καρδιές πού tμαύρισ · δ χάρος. 

Γολγοθάς εlν' ή γή πού άπάνω 

τόν Θεό της σταυρώνουν οί πόνοι. 

Σβύσαν δλα κι ' δ κύκνος βυθίσθη 
πληγωμένος στής λίμνης τά βάθη. 

ΧΡΥΣΊΆΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ '/·ΔΟΥ 

"NEW YORK" 

IΔIAITEPO ένδιαφέρον προκάλεσε μιά διάλεξη τοϋ νέου, άλλά iiδη διακεκριμένου 
πλαστικοϋ χειρουργού Δρος Θεοδώρου Βουκίδη, τήν όποία ciργάνωσε ή Φιλόπτωχος του 
Καθεδρικού ναοϋ τής 'Αγίας Τρ ιάδος στό πλαίσιο μι aς σειράς πολιτιστικών καί πνευμα
τικών έκδηλώσεων πού γίνονται στήν κοινοτική αίθουσα. ' Ο κ. Βουκίδης μίλησε γενικά 
γιά τήν έπιστήμη του καί άπάντησε σέ έρωτήσεις τών κυριών, οί όποίες στήν συνέχεια 
άπήλαuσαν ώραιότατα γλυκίσματα πού προσέφερε τό Συμβούλιο τής Φιλοπτώχου. Στήν 
έπάνω φωτογραφία, ό κ. Βουκίδης, όμιλών πρός τά μέλη τής Φιλοπτώχου. Δεξιά, μόλις 
διακρίνεται ή δραστήρια πρόεδρος κ. Φρόσω Μπέη, πού ε{ χε καί τήνπρωτοβουλία γιά τήν 
δ ιάλεξη. Στήν κάτω φωτογραφία, μιά γενική aποψη τής κατάμεστης αίθοί>σης τοϋ Καθε
δρικού. 

ΣΤΟ Ν ΚΑ Θ ΕΔΡΙΚ Ο Ναό του 
'ΑγίοΙJ ' Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, στό Τένα
φλάϋ, Ν. τζέρσεϋ, έδόθη άπό τόν Σί>λλογο 
Μητέρων τριήμερ η Ι:κθεση τέχνης. 
Παρουσιάσθηκαν tργα τών: Ρ. Δουζόγλου, 
• Ασπασίας Μέλη, Καλλιόπης ' Ισακίδου, 
Μαίρης Πούλου, 'Ιωάννη Κεφάλα, Μιχαήλ 
Σιταρά κα ί Μανώλη Σπέτσα. 

Ο Δρ. Τζών Μπραδήμας, πρόεδρος τοϋ 
Πανεπ ιστημίου τής Νέας 'Υόρκης, ό 
όποίος, ώς γνωστόν, ύπηρέτησε έπί 22 χρό
νια ( 1 959- 1 98 Ι) στήν Βουλή τών ' Αντιπρο
σώπων τ&ν Η.Π . Α., ώς βουλευτής 
'Ινδιάνας, απεδέχθη τόν τιμητικό τίτλο 
τοϋ «Προσώπου τής Χρονιάς» , πού aπονέ
μει ή όργάνωση Axios. Τό βραβείο θά απο
νεμηθή στίς 11 'Οκτωβρίου , στό Λός 

• Αντζελες. 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ν. Υ. Times, σέ 
πρόσφατο iiρθρο μέ θέμα τίς μεγάλες 
είσφορές χρημάτων γιά τόν ύποψήφιο 

Πρόεδρο τοϋ Δημοκρατικού Κόμματος 
Μιχαήλ Δουκάκη, αναφέρεται καί σέ τρείς 
γνωστούς δμογενείς πού πρωταγωνιστοϋν 

σηΊν σχετική προσπάθεια. Οί όμογενείς 
ε{ ναι: 'Ο κ. Κλαίη Κωνσταντίνου, δικηγό
ρος καί τσαίρμαν γιά τό Νιοϋ Τζέρσεϋ, ό κ . 

Τάσος Μάνεσης, ίδιοκτήτης τοϋ Delegate 
καί aλλων tστιατορίων, τσαίρμαν γιά τήν 
Νέα' Υόρκη , ό κ. Φίλιπ 'Αγγελίδης, τσαίρ
μαν στήν Βόρ. Καλιφόρνια καί Πήτερ 
Μπάσσετ στήν Βοστώνη. Τό άρθρο αναφέ
ρεται έπίσης στήν μεγάλη συμβολή πολ
λ ων · Ελληνοαμερ ι κανών στήν 
συγκέντρωση πάνω άπό 18 έκατομ. δολλ. 
γιά τόν Δουκάκη , ποίι άποτελεί ποσό
ρεκόρ, σέ σί>γκριση μέ τοί>ς προηγούμε
νους ύποψηφίους Κάρ,ερ καί Μονταίηλ, 

τό 1984. 
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Nobodydoes 
theAegean 

Betfe 
3/4-Day Glorious Greek Isles Cruise from $405 

All the great ports: Piraeus, Mykonos, Santorirιj, Rhodes, 
Kusadasi (port city for fabulous Ephesus) and Patmos. 

7-Day Golden Fleece Cruise from $945 
Seven seductive days among the Greck Isles (Crete, Rhodcs, Santoιini, Mykonos, 

Delos and Patmos) as well as Kusadasi, Ephesus and Istanbul, Turkey. 

7-Day Pyramids, Temples and Minarets Cruise from $945 
The lιenrt of the Eastem Mediterranean. Egypt and IsΓael as well 
as the Grcek Isles of Rhodes and Patmos and a stop at Kusadasi. 

14-Day Seven Seas Cruise from $1790 
Α sensationa\ grand tour of Europe by sca from Gcnoa, Italy to: Messina, Olyιηpia, 

Γiraeus, Mykonos, Istanbul, Nessebur (Bulgaήa), Odessa, Yalta, Delphi, 
Corfu, Dubrovnik and Venice. Or sail from Vcnice back. 

Epirotiki cruises the Aegean like nobody 
else because rhe Aegean ίs our hon1e. This 
1988 season Epίrotίki offers you the widest 
variety of Aegean (Greek Isles) and Mediter
ranean cruises with nιore ports and more 
exciting itineraries than ever before. 

Snips Rcgist ry: (;rcecι• 

For more inforιηation as well as our 
glorioιιs Greek Isles & Medίteπanean 
Brochure, call your travel agent or 

800-221-2470 
New York State 212-599-1750 

Priccs aΓe for cru ise onlγ. 

That's because we're 

~Ρι~:2!~~~ ~ 
World Renaissance * Pegasus * Hermes * Neptune * Oceanos * Orphe us * Atlas 
Argonaut * Jupiter * Jason * and the latest addition to our flee t , Odysseus 



NTERAMERICAN 
Financial Services Corporation 

Μια θυγατpιJ<ιlτης npώmς, 
Ασφαλισvκης }:τmριας Ζωης 
στην Ελλαδα, οπου 1 στου~ 3 
ασφαλισμένους έχει ασφάΛεια 
ζωής "INIERAMERICAN" 
Η IN1ΈRAMERICAN FINANCIAL SERVICES 
CORPORA ηοΝ είναι έτοιμη να σας εξασφαλίσει 
την ίδια υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και συνέπεια 
που διακρίνει και διατηρεί την Ελληνική 
Ασφαλιστική Εταιρία INfERAMERICAN 
στην πρώτη θέση της Ελληνικής 
αγοράς Ασφαλειών Ζωής. 

Ελάτε να σας μιλήσουμε για 
προγράμματα ασφαλειών ζωής, στα οποία 
μπορείτε να βασιστείτε απόλυτα προκειμένου 
να προστατέψετε καλύτερα τα οικονομικά τόσο 

' ' ' ' . , 
της οικογενειας σας, οοο και της επιχειρησης σας. 

Φ INTERAMERICAN 
Financial Services Corporation 

Είμαστε τόσο κονrά σας: 

30-14 SΊΈΙΝWΑΥ SΊΉΕΕΊ, ASTORIA, NEW ΥΟRΚ 11103 
Τηλέφωνα Νέας Υόρκης: 718-728-5200 ή 212-751-1312 
Τηλέφωνα Νέας Υερσέης: 201-249-6500· 


