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WHERE WILL ALL ΤΗΕ 
ΚΕΥ PEOPLE ΙΝ SffiPPING ΒΕ? 

JUNE 1, 1984 

POSIDOlfiA84 
Ί'ΗΕ IN1ΈRNATIONAL SlΠPPING EXHIBiτiON·PIRAEUS 4·9 JUNE 1984 

For details contact Posidonia Exhibitions Ltd., 180 Syngrou Avenue, 176 71 Athens, Greece 
Telephone (01) 95.94.603 Telex 21.9075 ΕΧΡΟ GR. 
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RoτoNDA 
An outstanding wine 

from the country of sun, 
sea and hospitality 

RoτoNDA 
Red and White 
Rotonda is lhe wine in .. vhιch the experiences 
of a whole Greek trad ιtion rnay be found 
11 has the taste of the Greek sun aπd 
hospita lity and the bouquet οι the vιne: ι t 
brings to m ιnd young Dionysos. 
lt is also the wιne in whose spirit is hidden a 
Greece of myths and Ιegends . 
Rotonda red or white . one οΙ the most 
beloved wines all over Greece. 

ROTONDA AND ITS FOREIGN FRIENDS 
Το d rιnk Rotonda ι s to feel the wonderful 
Greek sun lιght . Ιandscape aπd hospitality 
And when you have returned horne. drrnk 
Rotonda and relive these memorres 
with a real taste οΙ Greece. 

IMPORTEAS ι DISTRIBUTOAS, INC. 

'ΉOUSE OF GREEK SPECIAL YIES" 
Tel. 516-489-7600 

212-631-3200 

Ρ .0. Βοχ 2039 
515 Peιιlnιulσ Blvd. 

Hempιtead, Ν. Υ. 11550 



<Ελληνικό Φωτογpαφεϊο 

στην καpδιό τfjς • Αστόpιας 

ASTRO 
STUDIO 

Tel. : (212) 721-1550 
35-35 30th AVENUE 

ASTORIA, Ν . Υ. 11103 

ΜΕ το 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τό. κανονικό. 
δρομολόγια τής 'Ολυμπιακής 
με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 
Γιά τfτv κράτηση θέσεων καί κάθε πληροφορία 

Άποταθήτt στό δικό σας: 

PETERS TOURS, INC. 600 EIGHfH AVE., NEW YORK, Ν. Υ. 10018 Tel.: 391-Q:ZOO 

QUEENS OFFΊCE: 29· 14 DΠMARS BLVD., ΑSΊΌRΙΛ, Ν .Υ. 11105 TEL.: 932-3366 
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έλληνικό έργοστάσιο πού κατασκευάζει 
άλουμινένια παράθυρα σέ δλους τούς τύπους 

Πωλήσεις καί άποστολές 
παραθύρων γιά · Ελλάδα 

· Επισκεφθε ϊτε μας γιά τό 
συμφέρον σας!! ή τηλεφω
νείστε μας νά έρθουμε έ
μεϊς. ,. Αν δέν άγοράσετε 
παράθυρα άπό τό Good Deal 
τότε σίγουρα χάνετε χρήματα THERMO 

GLASS 
Πωλήσεις 

καί 
άποστολtς 
παραθύρων 

γιά 
. Ελλάδα 

Γ Τ ώρα yιά δική σας εύκολiα άνοί
i ξαμε καί δ.λλη μιά έκθεση στό 
ι Brooklyn (67-01 5th Aνenue) 
ι _ ·---

$ 89 .ο~ ι 

WΞ~§f.~~ ΙΔΙΟι<τΗΤΕΣ ΣΠΙΥΙΩΝ: 
· Επιμεοοτε στούς έpyoMf3ouς τά πιχ>ίόντα 
vάxouv τήν έyyύηση τού Good Deal 
· Επιμεοοτε στήν ποιότητα καί στiς φθrινές 
τιμές 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
Κερδίστε χρrjιnτο κaί χρόνο άγοράζονmς 
άπό τό Gooo Deal 

Τά μοναδικά διπλά 
παράθυρα πού 

κρατούν τό σπίη ζεστό 
τό χειμώνα καί 

δροσερό τό καλοκαιρ~· ~ι ~~~~~ 
~_./"'// 

•Τιμές στό έ"ιδη τής ../"' · 
άποθήκης μας 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! 

Πρέπει σύντομα ν · dδειάσουμε τήν dποθήκrι μας 
yιά νά παραλάβουμε τίς νέες παραwελίες. Πολλά 
παράθυρα διαφόρων μεγεθών καi κουζίνες πρέπει 

yρήyορα νά φύγουν. 

ΦΑΝΤ ΑΣ11ΚΕΣ τΙ ΜΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙQγ 

(212) 204-2001 22-17 ASTORIA BLVD. ASTOPIA <212> 238-0039 



Θέματα τοv Μηνος 

<< ~ I μπεριαλιστι κfι>> ή ... ~Αμερική!!! 
Τοϋ κ. ΠΑΝΑΓ. Σ. ΜΑΚΡΙΑ 

</Ο όyώνας τής Σοβιετικής 'Ένωσης γ ιό ϋφεση~ εlναι είλι
κρινής. • Η"Ενωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών δέν 
μπορεί νό θεωρηθή ίμπεριαλιστικη δύναμη~ ο πως οί 'Ηνωμέ

νες Πολιτείες. Εlναι μ ιό δύναμη έναντί ον τού Ιμπεριαλισμού καi 

τού καπιταλισμού. 'Ακόμη καi στην' Αφρική~ τό μόνο ποu προ

σπαθούν οί Σοβιετικοί~ εlναι νό άντιδράσοuν στον άμερικανικό 
έπεκτατισμό». 

"Οσο κι ' άν ε Τ ναι δύσκολο νό τό δεχθfj κανείς, οΙ πα
ραπόνω έκτιμήσεις προέρχονται οπό τόν Πρωθυ
πουργό συμμόχου καί φίλης χώρας.' Ο κ. Παπανδρέου 
εΤπε αύτό τό φοβερό καί όπαράδεκτα γιό κόθε έλεύ
θερο άνθρωπο, στό πρόσφατο Συνέδριο τοίί ΠΑΣΟΚ, 
στιlν. Αθήνα. την 10η Μάίου. η ενα όκροατήριο που 
όποδοκίμασε μέ συνθήματα μίσους τήν ήγέτιδα δύ
ναμη τοίί έλευθέρου κόσμου καί χειροκρότησε μέ πά
θος τόν προσελθόντα στό Συνέδριο πρώην' Αρχιστρό
τηγο τοίί ΕΛΑΣ Μόρκο Βαφειόδ η. Τό Σταίητ Ντηπόρτ

μεντ χαρακτήρισε σόν «Εξωφρενικό» τον χαρακτηρι
σμό. 

Δέν θό έπιχειρήσωμε κaν νό όποδείξωμε πόσο άδι
κος καί όνεδαφικός εΤναι ό Ισχυρισμός τοίί Πρωθυ
πουργοίί. ΕJναι γνωστό ποιό ύπερδύναμη εfναι ttίμπε
ριαλιστικι']» καί ποιό βοηθό τους λαοuς που θέλουν νό 
ζήσουν έλεύθεροι . 

Δυστυχώς, μέ πολλό όπό δσα πρόττει καί διακη
ρύσσει ή σημερινι'ι Κυβέρνηση, δίνει τήν έντύπωση σε 
πολλους 'Αμερικανούς, δ τι ή' Ελλός εΤναι χώρα έχθρι
κή., Αντίπαλος που εχε ι ένταχθfj στο στρατόπεδο τίί.Ιν 
ύπονομευτών τfjς παγκοσμίου εΙρήνης, τών έχθρών 
τfjς έλευθερίας καί τfjς όνθρώπινης όξιοπρέπειας. 

"Οπως καί άλλοτε τονίσαμε, ύπονομεύεται μέ τήν 
ρητορική ούτι'] το εργο των ύποστηρικτών τών έλλη
νικών θέσεων στό Κογκρέσσο. Αύτό πιστεύουν καί οί 
πέντε 'Ελληνοαμερικανοί Βουλευτές. Οί 'Αμερικανοί 
συμπολίτες μας όκοίίν με πρόδηλη δυσπιστία τiς δια
βεβαιώσεις μας δτι ttή' Ελλός όνήκει στήν Δύση» καi δτι 
δεν πρέπει νό γίνωνται δεκτές τοίς μετρητοίς οί διακη
ρύξεις όπό τό προεκλογικό μπαλκόνια ... Ύπόρχουν 
δμως καi δρια όχι μόνο στό δσα επιτρέπεται νό λέγη 
κανείς όλλό καi στό δσα εfναι διατεθειμένος νό 
όκούη ... 

' Εκείνο ποu εΤναι βέβαιο - όλλό καi τό έκφράζουν 

IOYNIOY 1, 1984 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

σε Ιδιωτικες συνομιλίες τους πολλό μέλη τοΟ Κογκρέσ
σου- εfναι δτι ον ή ' Ελληνική Κυβέρνηση συνεχίση τiς 
όπροκόλυπτες επιθέσεις της κατό τώνΉνωμένων Πο
λιτειών καί τον θαυμασμό της γιό τό δσα συμβαίνουν 

καί λέγονται στό στρατόπεδο τίί.Ιν δεσμωτών τοίί Ζα
χάρωφ, θό τιναχθη όριστικό στον όέρα ή έπιρροή μας 

στο Κογκρέσσο. 

Πέραν, δμως, όπό τiς όρνητικες έπιπτώσεις τοίί έπί
σημου όντιαμερικανισμοίί, γιό τfιν 'Ομογένεια δημι
ουργοίίνται νέα, σοβαρώτατα προβλήματα. Γιό 

πρώτη φορό βρίσκονται οί όμογενείς σε τόσο δύσκολη 
θέση. Γιό πρώτη φορό όκοίίν τήν μιό Πατρίδα νό επι
τίθεται έναντίον της άλλης. 

* * * 
Το δτι δtν εΤναι ttίμπεριαλιστική» ή· Αμερική, έπιβε

βαιώνεται όπό το γεγονός δτι ό περί τοίί όντιθέτου 
Iσχυρισμός προέρχεται όπό τον Πρωθυπουργό μιδς 
χώρας που σώθηκε όπό τόν Κομμουνισμό με τfιν όμε
ρικανική βοήθεια καί εύεργετείται καί σήμερα όκόμη, 
ε π ι βάλλον τ α ς μόλιστα τό ϋψος της βοήθειας 
πρός τι']ν'ίδια καί τήν Τουρκία . .. 

Αύτοδιαψεύδεται λοιπόν ό κ. Παπανδρέου.' Αλλό, 
δπως συμβαίνει μέ τό κείμενα, τό λόγια παραμένουν, 
δταν βγαίνουν όπό έπίσημα χείλη. Δέν λησμονοΟνται. 
Μένουν,όχι γιό νό συνιστοΟν παθητικό τi'jς 'Αμερικfjς 
στήν προκειμένη περίπτωση, όλλό γιό νό δηλητηριό
ζουν τiς σχέσεις μεταξυ τίί.Ιν δυό λαών. 

Αύτό δεν μποροίίν νό τό δεχθοίίν οί' Ελληνοαμερι
κανοί. Kai ύψώνουν πικραμένοι καί aπογοητευμένοι, 
φωνιl διαμαρτυρίας καθwς αίσθόνονται, κάθε μέρα 
ποu περνά, νό μεγαλώνη ή όγόπη , ή όφοσίωση καi ό 
θαυμασμός τους πρός αύτήν έδίί.Ι ttτήν χώρα τίί.Ιν έλεύ
θερων, τι)ν πατρίδα τίί.Ιν γενναίων», τfιν πατρίδα τών 
παιδιών τους ... 
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Θέματα τοϋ Μηνδς 

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΑΣ 
ΤΟΥ Ε/ΧΑΝ ΓΡΑ ΨΕΙ ... 

ο'Αντιαμερικανισμός, σt κάθε του έκδήλωση, - έπίσημη 
καΙ άνεπίσημη - δεν μπορεί νά βοηθό τά έθνικά θέματα 

rής 'Ελλάδος καΙ τής Κύπρου. Αύτό τό εΤπαν πολu καθαρά 
aτόν Πρωθυπουργό τής ' Ελλάδος τά πέντε έλληνικής κατα
γωγης μέλη τής άμερικανικής Βουλής, πρΙν lνα χρόνο περf
που, μt δυό έπιστολtς στΙς δποίες άκόμη δtν άπάντησε ό κ. 
Παπανδρέου. 

Τοϋ έγραφαν οί βουλευτές μας, στήν πρώτη τους 
έπιστολr'ι άπό 15 Ίουλίου, 1983: 

ιι ' Η Ιδιωτικι'ι καi συλλογικιΊ άφοσίωσή μας στό θέμα 
τijς συνεχίσεως τών καλών σχέσεων' Ελλάδος- ΗΠΑ βλά
πτεται σοβαρώς άπό τό κϋμα τijς άντιαμερικανικijς ρη
τορικίΊς ποu μεταχειρίζεσθε άπό τιΊν άρχή τijς ύποψη
φιότητός σας γιο τό άξίωμα πού κατέχετε ... Γίνεται δλο 
καi πιό δύσκολο νο διατηρήσουμε τήν έμπιστοσύνη 
αύτών τών μελών τοϋ Κογκρέσσου πού βρέθηκαν «στήν 
πλευρά μας» στο θέματα ΠΟU εχουν σημασία γιο τiς χώ
ρες μας. Αύτό ποu εΤναι χειρότερο εΤναι δτι δεν μποροϋμε 
μi: όποιαδήποτε άξιοπιστία νό προσελκύσουμε νέα μέλη 
η νό πείσουμε μέλη ποu δεν ένδιαφέρονταν ώς τώρα γιό 
τό δiκαιο της ύπόθεσής μας». 

Στήν δεύτερη έπιστολή τους (20 Σεπτεμβρίου 1983), of 
κ.κ. Gus Yatron, Nicholas Mavroules, Mike Bilirakis, George 
Gekas καΙ ή κ. Olympia Snow, έγραψαν στόν"Ελληνα Πρω
θυπουργό: 

«Τονίσαμε τότε (στήν πρώτη έπιστολή) καi τονiζομε 
ξανά, δτι ό ζijλος μας καi οΙ δραστηριότητές μας γιό την 
ύποστήριξη τiίς 'Ελλάδος στό όμερικανικό Κογκρέσσο, 
σοβαρώς δηλητηριάζονται όπό τήν συνεχιζόμενη ρητο
ρικη πού έκπηγάζει όπό τό Γραφείο σας, ή όποία ρητο
ρική εΤναι άντιαμερικανική στήν ούσία, f1 κατά 
προέκταση•. 

'Υπενθυμίζομε δ τι δ ταν δημοσιεύθηκαν στόν Τύπο of έπι
στολές, εΤχε δηλωθεί στr'ιν 'Αθήνα δτι «ούτε Έλληνοαμερι
κάνοι, ούτε δποιαδήποτε 6λλη διάσημη προσωπικότητα» 
μπορεί νά χαράζη τήν έλληνική έξωτερικfι πολιτική. Τό νά 

άγωνίζωνται δ μ ως τά κορόίδα τά . . .'Αμερικανάκια στό Κογ
κρέσσο έναντίον της Κυβερνήσεως τής πατρίδας τους καΙ 
ύπi;ρ της· Ελλάδος, καΙ νά έπηρεάζουν έτσι τfιν άμερικανικι'ι 
έξωτερικι'ι πολιτική, εΤναι κάτι τό πολu φυσικό κατά τήν 
έλληνικr'ι συλλογιστική . .. Μέ 6λλα λόγια, εΤναι ύποχρεω
μένοι οί • Ελληνοαμερικανο) βουλευτtς νά μάχωνται έναντί ον 
τής ... «ίμπεριαλιστικης» 'Αμερικής, άλλά δf.ν έχουν τό δικαί
ωμα νά ποϋν τίποτε στήν 'Αθήνα. Γι' αύτό καΙ ή ' Αθήνα τούς 
περιφρονεί καΙ δέν άπαντό στά γράμματά τους . . . 

ΟΙ ((AMEPIKANOI ΦΙΛΟΙ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

Η δημοσιευομένη σε 6λλη σελίδα άνακοίνωση τής νεοσυσταθείσης έταιρίας ι<Αμερικανοi Φίλοι τής 'Ελλάδος», 
νομίζομε δ τι έκφράζει τά αίσθήματσ τής ' Ομογενείας καΙ 
διασπά π'jν άχαρακτήριστη σιωπfι τών ύπευθύνων παρα
γόντων τής • Ομογενείας. Δtν ύπονοοϋμε τ/ς δυό ήμερήσιες 
έφη μερίδες πού άπόφυγαν άκόμη καΙ νά άναφέρουν τ/ς δη
λώσεις τοϋ κ. Παπανδρέου έναντίον τfjς 'Αμερικής. Μιλάμε 
γιά τ/ς 6λλες έλληνοαμερικανικές όργανώσεις πού πληρο
φορήθηκαν τ Γιν έπίθεση κατά τής 'Αμερικής, άπό τΙς άμε
ρικανικi;ς έφη μερίδες, άλλά έχασαν τfιν λαλιά τους ο ο ο 

Μέ τήν άνακοίνωσή της αύτή, ή νέα όργάνωση άποδει
κνύει πρώτα άπ' δλα τfιν άναγκαιότητα της ύπάρξεώς της! 

' Ιδιαιτέρως σημειώναμε τόν άκομμάτιστο χαρακτηρα της, 
πού σαφώς καθορίζεται ατό Καταστατικό της. Εlναι, νομί
ζομε, γι' αύτό, καΙ γιά τούς λόγους πού άναφέρονται στfιν 
άνακοίνωση, 6ξια γιά κάθε ύλικfι καΙ ήθικfι ύποστήριξη άπό 
δσους βλέπουν τόν Άντιαμερικανισμδ σάν τό ύπ' άριθμόν 
lνα πρόβλημα πού μόνο τι) ν ' Ελλάδα μπορεί νά ζημιώση ... 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΡΑΜΑΤΑ 

ο 
ι έλεύθεροι 6νθρωποι σ' δλο τόν κόσμο ΠΟU έχουν τι)ν 
ίκανότητα νά σκέπτωνται έλεύθερα, παρακολουθούν μέ 

άγωνία τό δράμα τοϋ ζεύγους Ζαχάρωφ, ένώ 6λλοι ποu δέν 
έχουν έλεύθερη σκέψη άποφεύγουν νά άσχοληθοϋν μέ τήν 

ΚΩΙΤΑΙ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΙΚΟΥΦΑΡΑΙ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΙ 

ΕΠΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡfJΗΣΗ ΣΑΙ 

HELLENIC 
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περίπτωση. . . Mi: τό γεγονός δτι ό διάσημος έπιστήμων 
κήρυξε στίς 2 Μαίου όπεργία πείνης, aτόν τόπο τής έξορίας 
του, ατό Γκόρσκυ, γιά νά έπιτραπή στήν σύζυγό του νά 
ταξιδέψη ατό έξωτερικό γιά λόγους ύγείας. Άλλά τό 
σοβιετικό σύστημα, δi:ν φοβοται μόνο τους ύγιείς πολίτες 
του, που πολλοi τό έγκαταλείπουν μόλις τους δοθfj ή 

εύκαιρία. Φοβοται καί τους όρρώστους! Καί παρά π'ιν 
παγκόσμια κατακραυγή, οΙ σοβιετικi:ς όρχές όπαγορεύουν 
στήν σύζυγο τοΟ διάσημου έπιστήμονα νά ταξιδέψη στι'ιν 
Δύση. 'Ο Δρ. Ζαχάρωφ έγραψε σέ έπιστολές του πού 
έφτασαν στήν Δύση, ότι ή σύζυγός του χρειάζεται 6μεση 
Ιατρικι'ι παρακολούθηση γιά τι)ν καρδιά της καi δτι δi:ν έμπι
στεύεται τους σοβιετικούς γιατρούς γιά τήν θεραπεία της. 

Τήν 'ίδια μέρα που ό Γόλλος πρέσβυς ατή ν Μόσχα έκανε 
διόβημα ύπi:ρ τής κ . Ζαχάρωφ έκ μέρους τfjς ΕΟΚ, οί σοβιε
τικi:ς όρχi:ς τιμοΟσαν τόν κορυφαίο Ρώσο ψυχίατρο Άντρέϊ 
Σνεζνέσκυ, μέ τό παράσημο τής 'Οκτωβριανής 'Επαναστά
σεως. 'Ο γιατρός αύτός ε Τ χε κατηγορηθεί όπό τό συνέδριο 
τοΟ Παγκοσμίου ΨυχιατρικοΟ Συνδέσμου δτι διηύθυνε τό 
πρόγραμμα ψυχιατρικής rrθεραπείας» διαφωνούντων πρός 
τό καθεστώς . .. 

«ΕΚΛΕΚΠΚΑ» ΑΠΟ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ . .. 

Μ Ε ίδιαίτερη εύχαρίστηση καί Ικανοποίηση παρακολου
θήσαμε καί τήν έφετειvή έμφάνιση τής M etropolitan 

Greek Chorale, μi: τόν μαέστρο Γιώργο Τσοντάκη, ατό Alice 
Tully Hall, τοΟ lincoln Center. • Η ταν 6λλο ένα δείγμα ύπεύ
θυνης καί σοβαρfjς έργασίας τού συνθέτη -μαέστρου καi 

τών συνεργατών του, μέ έπικεφαλής τήν ένθουσιώδη 
πάντοτε ' Αγγελικι) Λάμπρου, πρόεδρο τοΟ ΔιοικητικοΟ Συμ

βουλίου τού δμίλου. 

Τό μi: πολύ καλό αΙσθητήριο συγκροτημένο πρόγραμ
μα, ύπό τόν γενικό τίτλο ιr' Εκλεκτικά», περιέλαβε έργα Ραχ
μάνινωΦ, Weisga le καi Μανώλη Καλομοίρη, τοΟ δποίου το 
100 χρόνια όπό τήν γέννησή του γιορτάζονται έφέτος στήν 
' Ελλόδα. • Η ταν λοιπόν ή συναυλία αύτιΊ καί μιά έξαίσια δμο
γενειακή συμβολή aτόν tορτασμό γιά τόν μεγάλο σύγχρονο 
'Έλληνα συνθέτη. Σημειώναμε, έπίσης, τι'jν πρώτη έκτέλεση 
πέντε χορωδιακών σκίτσων τοΟ Γιώργου Τσοντόκη, βασι
σμένη aτόν ϋ μνο ιrtΊς "Α γιος". Μ ετό όπό τόν ιr' Ερωτόκριτο", ό 
όμογενι'jς συνθέτης έπιβεβαιώνει μέ τό νέο αύτό έργο, όχι 
μόνο τίς βαθύτερες καλλιτεχνικές όνησυχίες του, όλλά καi 
τους αiσθητικούς δεσμους το Ο ταλέντου του μέ τους έλλη
νικούς ρυθμους καi τό Βυζαντινό ϋφος. 

Ή συναυλία, που τελούσε ύπό τήν α/γίδα τοϋ Γενικού 
Προξένου τfjς ' Ελλάδος κ. Ν. Καπελλάρη, έκλεισε μέ μιά 
πετυχημένη έκτέλεση δημοτικών καi λαϊκών τραγουδιών τfjς 
'Ελλάδος όπό τιΊν πολυμελή, όπόλυτα πειθαρχημένη χο
ρωδία. 

Θερμό συγχαρητήρια aτόν κ. Τσοντάκη καi σ ' δλους 
που συνέβαλαν μέ τό ταλέντο τους καί τό πάθος τους γιο rι'ιν 
μουσική, στιΊν έπιτυχία καi τής έφετεινfjς όνοιξιάτικης πα
ρουσίας τοϋ δμίλου. 

Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η Δ ΥΣΗ 

π ΟΛ Υ πρiν ό Πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος κ. Παπανδρέου κατηγορήση rιΊν Άμερικr'ι σόν ιrίμπεριαλιστικψ> 

OL ΥΜΡΙΑ TOURS 
32-10 30th Ave., Astorίa , Ν.Υ. 11102 - Tel. (212) 274-9772 

Σδς προσφέρομε την καλύτερη 
έξυπηρέτηση σε δλες τiς ταξιδιωτικές 

σας όνάγκες. 

Είσιτήρια με 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ- TWA 

καi CHARTERS 
γιό τΓιν ·Ελλάδα 

ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΕΣ 

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΗΟΝΕΥΜΟΟΝ 

Καθημερινtς άναχωρήσεις 
λεωφορείων γιό το 

ATLANτJC CιτΥ. 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΓΚΡΟΥΠΣ 

JUNE 1, 1984 

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 1984 

WASHINGTON D.C.: 2 μέρες, $74 το άτομο . 

'Αναχωρήσεις:' Ιουλίου 7 καi 21, Αύγούστου 4 καi 18. 

NIAGARA FALLS: 3 μέρες, $97 τό άτομο. 

' Αναχωρήσεις · Ιουνίου 29, ' Ιουλίου 6, 13, 20. 

Αύγούστου 3, 10, 17, 24, 

DISNEY WORLD-EPCOT CENTER: 7 μέρες, $227 τό 
άτομο. 'Αναχωρήσεις ' Ιουλίου 8, καi 29, Αύ
γούστου 19. 

NIAGARA FALLS καi TORONTO, CANADA: 4 μέρες, 
$147.50 τό άτομο. ' Αναχωρήσεις: ΜαΊΌυ 25, 
Αύγούστου 31. 

Στlς nαραnόνω τιμtς συμnεριλαμβόνεται ή μεταφορά με 
τό ύnερnολυτελη λεωψορεiα μας καί το ξενοδοχεiο. 
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δύναμη, ό πρώην ύπουργός 'Εξωτερικών κ. Κ. Μητσοτάκης, 
πρόεδρος τής Κοινοβουλευτικής 'Ομάδος τής Νέας Δημο
κρατίας, τόνισε τήν άνάγκη συντόνων προσπαθειών πρός 
τήν Δύση γιό τό Κυπριακό καί τήν άνάγκη νό σταματήσουν 
of έπιθέσεις κατό τών ΗΠΑ καi τών Δυτικών Συμμάχων τής 
'Ελλάδος. Εlχε πεί ό κ. Μητσοτάκης: 

ιιΑύτό πού έμείς θεωρούμε χρέος νό έπισημάνουμε 
εlναι δτι εfδικώτερα, αύτή τήν ώρα, άδικαιολόγητες έπι
θέσεις κατό τής Εύρώπης καί τών ΗΠΑ, στίς όποίες έπιδί
δεται προσωπικό ό κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου, μόνο ζημιό 
προκαλούν. 

Μετό τiς έπιθέσεις κατό τών ΗΠΑ γιό τήν δήθεν 
παραβίαση τών συμβατικών ύποχρεώσεών των έναντι 
τής χώρας μας τό θέμα τής στρατιωτικής βοηθείας, ό κ. 
'Ανδρέας Παπανδρέου πρiν άπό λίγες μέρες κατηγόρησε 
τόν πρόεδρο Μιττερόν γιό τίς ύπερβολικό «συντηρητι
κές» προτάσεις του ατό συμβούλιο κορυφής τής ΕΟΚ, καί 
μετό τήν άποτυχία τών Βρυξελλών μίλησε περιφρονη
τικά γιά τή Μεγάλη Βρετανία τής όποίας, δπως εlπε : ιιή 
άποχώρηση άπό τήν ΕΟΚ, μόνο άνακούφιση θά προκα
λέση στούς έταίρους της». 'Η ύπεροψία, ή άμετροπρέπεια 
καi ή άδικαιολόγητη έπιθετικότητα τού πρωθυπουργού, 
ό όποίος, 6λλωστε, σε δλες σχεδόν τίς περιπτώσεις 
σπεύδει λίγο μετό νό έπανορθώση, έμπράκτως ι'j μέ 
δηλώσεις, αύτό πού βιαστικό εlπε, δέν έκθέτουν άπλώς 
τόνίδιο καί τή χώρα. Στίς κρίσιμες σημερινές περιστάσεις, 
βλάπτουν τό 'Εθνικό θέματα, καί είδικώτερα τό μεγάλο 
θέμα τής Κύπρου». 

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑ ΠΑ ΚΑΙ . .. ΝΕΦΟΣ 

ΓΙΑ τόν σύγχρονο 'Αθηναίο τό "Νέφος» εlναι ενα καθημε
ρινό άντικείμενο άνησυχίας καΙ δικαιολογημένης μεμψι

μοιρίας. Γιό τούς μη έπαείοντες τό ιιΝέφος» εΤναι ή καταθλι
πτική σuννεφιό πού καλύπτει σχεδόν κάθε μέρα τό λεκανο
πέδιο τής 'Αττικής καί ποu δημιουργείται άπό τό καυσαέρια 
καί γενικό τήν άτμοσφαιρική ρύπανση. 

Τόν ΜάίΌ 1982 ή ' Ελληνική Κυβέρνηση έκάλεσε τόν κα
θηγητfι Διονύσιο Σκιώτη άπό τό Πανεπιστήμιο τής Μελ
βούρνης, Αύστραλίας, γιό νό άναλάβη τfιν διεύθυνση τής 
ύπηρεσίας ΠΕΡΠΑ (Πρόγραμμα 'Ελέγχου Ρύπανσης Περι
βάλλοντος 'Αθήνας). Ό καθηγητής παρητήθη τόν 'Οκτώ
βριο τού 1983 καί έπέστρεψε στήν εδρα του. το ιινέφοςιι 
βέβαια δεν έξαφανίστηκε. 

Σέ μ ιό πρόσφατη συνέντευξή του ό κ. Σκιώτης έδήλωσε δτι 
ιιό κύριος άνασταλτικός παράγοντας στι'ι δουλειά μας ήταν 
οί τρομερό χρονοβόρες καί γραφειοκρατικtς διαδικασίες 
τής δημόσιας διοίκησης». Φαίνεται δτι ή πιό έπιτακτική 
άνάγκη γιά άλλαγή εΤναι στ Γιν νοοτροπία τών 'Ελλήνων 
γραφειοκρατών κι ' αύτι'ι ή άλλαγή δέν εlναι εuκολη 
προφανώς. 

• Ετσι τό γρανάζια τής γραφειοκρατίας κερδίζουν καί 
6λλη ιινίκη» πρός δόξαν τού έλληνικού ιικράτουςιι, καi πρός 
διαιώνισιν τού 'Αθηναϊκού ιινέφουςιι. 

Έγγραφfiτε Συνδρομηταί 
στήν ccΝέα. Υ όριcη•> 

ARCHITEKTONICS 
I nternational 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ!! 

ι ο 

REALTV1 INC. 
BROWNSTONES • CO-OP 

CONDOS • BUSINESSES 
RENTALS 

DENISE PARASCHOS 
Lic. Real Estate Broker 

ΕΙδικευόμαστε στΙς άyοpες καΙ 

nωλήσεις άκινήτων (οΙκιών, δια
μερισμάτων, CO-OP καΙ CONDO-

MINIUMS) στο ΜΑΝΗΑΠΑΝ. 

Σuμβοuλεuθήτε μας πρίν άγορά
σετε ή πωλήσετε άκίνητο στό 

Μανχάτταν. 

114 EAST 28th STREH 
NEW YORK, Ν.Υ. 10016 

Tel. (212) 679-3030 

• ΤΩΡΑ ΠΟΥ Η ιιΚΤΗΜΑ 1ΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙ 
ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΠΠΙ 
ΠΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΤΑΘΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕτΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑ
ΠΤΥΞΕΩΝ (LAND DEVELOPMENτ) , ARCHI1EKTONICS IN1ER
NA110NAL. 
• ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΡΧΙτΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ MHXANIKOI ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΗ 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑΙ ΠΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗ
ΣΗΕ ΤΟ ΣΠΠΙ ΣΑΣ, Η 011 ΑΛΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 
• Η HAIPIA ARCHΠEKTONICS ΙΝτΕRΝΑτΙΟΝΑL ΣΑΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙ 
ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΠ, ΣΑΣ ΗΟΙΜΑΖΕΙ Τ Α ΣΧΕΔΙΑ ΠΗ ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟτΕ 

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΠΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΠΟΤΑΘΕΠΕ ΠΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ. 

31-30 DITMARS BL VD. 
ASTORIA, Ν.Υ. 11105 

HL. : 212/274-1057 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



--------ιi'Ελεύθερο Bfίμal 

Πώς γράφεται ή ~Ιστορία 
ΤοΟ στρατηγοΟ έ.ά. ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Με πήραν συγγενείς κα1 φίλοι τηλέφωνο όπό την 'Ελ
λάδα τlς ήμέρες τοϋ Πάσχα, όχι μόνο διό νό μοϋ εύχηθοϋν, 
όλλό διό νόμε ένημερώσουν σχετικό με κάτι δημοσιεύματα 
τών έφη μερίδων καi κυρίως τό τοϋ «Βήματος» της 22.4.84. Τό 
κύριο θέμα το Ο πλήρους φοντασίαςάρθρου, δεν εlχε καμμιό 
όπολύτως σχέσιν όλη θείας σε δσα γιό μένα όνέφερε κα1 fiτo 
έκτός τόπου κα1 χρόνου. 

Πρός τόν άγνωστό μου δημοσιογράφον, όφείλω εύχα
ριστίας, διότι μπορεί μεν νό έξέθεσε σοβαρώτατα τό κϋρος 
της έγκρίτου έφημερfδος πού εκπροσωπεί, όλλό σε έμένα 
[δημιούργησε τό ένδιαφέρον τfiς έρεύνης καl διό τό 
μνημονευόμενα άτομα, όλλό καl διό τός Ιδέας κα1 τούς 
σκοπούς των . 'Από όρνητικό δεδομένα ξεκίνησαν πολλοί 
στη ζωη καi κατέληξαν σε θετικό καi ένδιαφέροντα γιό τούς 
ίδιους f\ τό σύνολο. 

Δεν μποροϋσα νό πιστέψω πώς βρέθηκα στη μέση μιδς 
δραστηριότητος όφοϋ πρiν τpείς έβδομόδες εΤχα δημοσιο
γραφήσει όπό αύτες έδώ τ1ς στfiλες έναντίον πόσης κομμα
τικής έξ' Ελλάδος δραστηριότητος εiς τός ΗΠΑ. Δεν εlχα συ
ναντήσει, οίίτε τηλεφωνηθεί μΕ: κανένα κομματικό στέλεχος 
οΙουδήποτε έν ·Ελλάδι κόμματος. ' Εκφράζομαι καi κινοϋμαι 
έπ1 έθνικοϋ καi μόνον επιπέδου . 

Μετά την έπιτυχii συγκέντρωση της ΑΗΕΡΑ, στην Ού
όσιγκτων, δπου έπίσης εΙς διαφόρους όνεκοίνωσα τός όνω
τέρω όπόψεις μου , παρεκλήθην όπό τόν έκδότην τοϋ περιο
δικοϋ «Νέα Ύόρκη» νό διατυπώσω τός όπόψεις μου εΙς 
άρθρον, πρδγμα πού καΙ ~πραξα. Δεν μπορώ, άλλα νό 
γράφω, άλλα νό λέγω καi άλλα νό πιστεύω, άλλα εΙς την· Ελ
λάδα, άλλα εΙς τό έξωτερι κόν κ.λ.π., διότι δεν όνήκω εiς την 
πολιτικην φιλοσοφfαν τοϋ όρθρογρόφου τοϋ «Βήματος». 

Υ Η ταν φυσικό, νό μοϋ δημιουργηθfi, καi μόνον όπό αύτό, 
τό ένδιαφέρον έρεύνης τοϋ όλου aντικειμένου, πρδγμα πού 
tπραξα. ~ Αρχισα όπό τό γραφόμενα διό τόν έαυτόν μου.' Α
σφαλώς στεροϋνται σοβαρότητος καi τό περ1 Σ.Ι.Α. δέν χρε ι 
άζονται όπόντηση οίίτε διό τούς όναγνώστας πού με γνω
ρίζουν, οίίτε διό τό έπιτελείον τοϋ «Βήματος». 

'Όσα γράφηκαν γιό δi'jθεν έπαφές μέ την Ν.Δ. δεν aντα
ποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με τον <ψεσολαβητην, 
κ. Τσαλδάρην, όπό δύο έτών καΙ πλέον tχω νό 
επικοινωνήσω, εστω καi τηλεφωνικώς. 

· Εξ άλλου, π ο τε δεν διετέλεσα «ύπασπιστης τοϋ Κωνσταν

τίνου», όν καΙ αύτό θό τό θεωροϋσα τιμητικη ύπηρεσία. 

Ε Ις δ,τι όφορδ την όρολογίαν «δεξιός» καi πολύ περισσό
τερον, τοϋ «δεξιότερος» δεν μπορώ, οϋτε νό τiς aξιολογήσω , 
οϋτε νό τiς κρίνω, διότι εχουν χάσει τελείως την σημασία 
τους καΙ ε χουν όντιστραφεί τό στοιχεία χαρακτηρισμοϋ των. 

Τόν έφοπλιστην κ. Τσόκον, με τόν όποίο φέρομαι συν
δεδεμένος, ούτε κόν γνωρίζω. Τώρα, μόλις tμαθα δτι ύπόρ
χει έφοπλιστης με τό δνομα αύτό. 

Με τό όνωτέρω πού ύποτίθεται δτι όποτελοΟν ήλεγμένα 

ΙΟΥΝΙΟΥ 1, 1984 

δημοσιογραφικό στοιχεία, ό όρθρογρόφος όδιαφορεί γιό 
την όξιοπιστία της έφη μερίδος του καi τό πρόβλημα πού τfiς 
δημιουργεί στην προσπάθειά του νό «γρόψη ' Ι στορία». 

Εύχαριστw δμως πολύ τόν κ. όρθρογράφο διότι tγινε 
όφορμή, δπως σημειώνω στην όρχή , νό γνωρίσω τός 
έκλεκτός προσωπικότητας πού όναφέρονται στό άρθρο 
όλλό καl νό μελετήσω τούς σκοπούς καi την όποστολην της 
κινήσεως ι/ Αμερι κανοi Φίλοι της ' Ελλάδος». 

Τό καταστατικό τf'iς νεοσυσταθείσης Έταιρfας γράφει : 
« .. . Νό προωθήση, νό ένισχύση, καί νό ένθαρρύνη τό όμερι
κανικό ένδιαφέρον, τι']ν έλληνικη κληρονομία, πολιτισμό καi 
σύγχρονες ύποθέσεις, καi νό ένισχύση καi νό ένδυναμώση 
τiς φ ι λικες σχέσεις καί δεσμούς μεταξύ' Ελλάδος καί ΗΠΑ». 
' Ιδιαίτερη έντύπωση μοϋ [προξένησε ή παράγραφος: « • • :Η 
κίνησις δέν πρόκειται νό μετόσχη ιϊ νό παρέμβη σε 
κομματικη εκστρατεία γιό λογαριασμό οΙουδήποτε ύποψη
φfου , οΙουδήποτε κόμματος ... )), 

• • • 
'Ύστερα όπό τό πάρα πάνω, τόσο ξεκάθαρα καΙ σ' δλους 

τούς όναγνώστας, πi'jρα την όπόφαση νό θέσω τον έαυτό 
μου εΙς την διάθεση τi'jς κινήσεως, παρεκόλεσα δε νό μοϋ 
δοθοϋν στοιχεία διό τό όναφερόμενα στό άρθρο σχετικώς 
μέ τούς άλλους ύπό «κατηγορfαν)) ύπό τοϋ κ. όρθρογρόφου : 

·Ο Συνταγματάρχης κ. Πfjτερ Ντέρζης, θεωρεί τιμήν του 
δτι οί όμερικανικες ενοπλες δυνάμεις τοϋ όνέθεσαν ύπεύ
θυνες θέσεις κατά την διάρκεια της στρατιωτικi'jς του σταδιο
δρομίας. · Η <<κατηγορία» δτι τό συνέδριον της Α Η ΕΡΑ στην 
· Αθήνα κατά την έποχη τi'jς δικτατορίας tγινε λόγω «Τών φι
λοχουντικών» διαθέσεων τοϋ κ. Ντέρζη, δεν εύσταθεί, 
δεδομένου δτι ή όπόφαση εlχε ληφθεί πολύ ένωρίτερα καi 
μάλιστα έπi Κυβερνήσεως Κέντρου. 

'Ο Καθηγητης κ. Πέρρος tχει, πράγματι, τοποθετηθεί 
όπό τόν Πρόεδρον Ρfiγκαν, σε έπιτροπη πού ώς όντικείμενο 
εχει την προστασία τοΟ περιβάλλοντος στην περιοχη τοϋ 
ποταμοϋ Ποτόμακ τfjς Ούάσιγκτων, καΙ δχι 'Επιτροπi'jς με 
απολU περίεργες aρμοδιότητες καί δικαιοδοσία γιό δλη την 
περιοχη τi'jς Ούόσιγκτων» πού γράφει ό όνταποκριτης τοϋ 
«Βήματος». Εlναι τελείως όνακριβες «δτι ύπηρξε έπικεφαλijς 
τi'jς όργανώσεως •u Ελληνες έναντί ον τοϋ Σαρμπάνη», δεδο
μένου δτι δεν ύπηρξε ποτε τέτοια όργάνωση. τέλος, διό τό 
«διώκτης δημοκρατικών φοιτητών έπl χούντας», την άπάν
τηση πληροφοροϋμαι δτι ό κ. Πέρρος θό δώση δι' άλλης 

όδοϋ. 
~ Αφισα τελευταίο κάτι πού δίδει τό μέτρο της σοβαρό

τητος τοϋ άρθρου. Γράφει ό όνταποκριτης το Ο « Βήματο9) δτι 
ό καθηγητης κ. Κούσουλας εlναι «στην 'Αμερικη περισσό
τερο γνωστός σόν όνεψιός τοϋ ' Αρχιεπισκόπου ' Ιακώβου». 
Παραμένει μυστήριο πώς καi γιατί έφεϋρε αύτη την 
κραυγαλέα όνακρίβεια, ή όποία έξέπληξε καΙ τόν «θείον» καi 
τόν αόνεψιόν», άλλά καi τούς όναγνώστας. 

Πράγματι, ό κ. Κούσουλας εlναι γνωστό~ εΙς την 

ιι 



·Αμερική ώς προσωπικότης μέ: πλούσιο συγγραφικό f;ργο καi 
μέ: έθνικες περγαμηνες όπό τό 1964, δταν ή Τουρκία ήπείλησε 
τι')ν Κύπρο. 'Εξελέγη τότε Πρόεδρος τfjς Παναμερικανικης 
· Επιτροπι'jς «Δικαιοσύνη διά τι')ν Κύπρο» καi έπαρασημοφο
ρήθη όπό τι')ν Κυβέρνηση τοG Γεωργίου Παπανδρέου. Τό δτι 
τό βασικό έπιστημονικό του σύγγραμμα χρησιμοποιείται 
όπό 250 καi πλέον άμερικανικά Πανεπιστήμια καi εχε ι κυκλο
φορήσει σε πέντε έκδόσεις όπό τό 1968, εΤναι νομ ίζω κάτι ποu 
τιμδ τό · Ελληνικό όνομα, όλλό πού προφανώς, παρό την 
ύποτιθέμενη ερευνά του, όγνοεί ό όρθρογράφος. 

·Ο κ. Τσιργώτης, ε Τ ναι διακεκριμένος όρχιτέκτων καi άγω
νιστης των έλληνικwν δικαίων, πάντοτε στην πρώτη γραμμή, 
μt όνιδιοτέλεια καi γνήσιο πατριωτισμό. Οί δεσμοί του μt 
κορυφαίους εκπροσώπους τοG πολιτικοG κόσμου τfjς · Αμε
ρικι'jς, όποτελοuν πολύτιμο κεφάλαιο. 

* .. * 

· Ο όνταποκριτής το Ο «Βήματος» προσφέρει πολύ κακη 
ύπηρεσία στην· Ελλάδα δταν μέ τiς κακόβουλες καi όνυπό
στατες έπιθέσεις του πικραίνει αύτούς πού ή 'Ελλάδα μας 
χρειάζεται καi χρησιμοποιεί σε κάθε δύσκολη ώρα της .. Αλλό 
προσέφερε χειρότερη ύπηρεσία στό γόητρο της έφη
μερίδος του. Διότι τό «Βi'jμα», δικαίως κατέχει μιά περίοπτη 
θέση όχι μόνο στην έλληνική, όλλό καi στη διεθνη δημο
σιογραφία. 

· Η δλη ύπόθεση, πάντως, ύπενθυμίζει πώς γράφεται 
καμμιό φορά ή Ίστορία . . . 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

31 -01 BROADWA Υ, ASTORIA, L.l. 11106 
TEL. 545-8402 καi 545-2990 

~ Ανετες, πολιτισμένες dίθουσες γιά δλες τiς 
κοινωνικές σας έκδηλώσεις, ίδιωτικες 

καi συλλογικές. 

'Αδελφοi ΤΟΜ καi ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΙ 

:flthsn,·an 

WHOLESALE 
AND RETAIL 

Stefana, 

Vaptistika, G,ft Sλσp 
Books, Records 

Imported Ccramics from Greece 

323 WEST 42nd STREH, NEW YORK, Ν. Υ . ιΟΟ36 
Tel. : (2ι2) Cl7-<1244 Ι CI7-<S2ι9 

Revolutionary Franchise Ν ew Product 
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Α Few Good People 
is all we need to market our exciting 
and much-needed products. Each 
of our franchisees will own and be 
responsible for their own territorial 
franchises. 
Safe-Τ -Scape has already been 
featured ση national and local 
media as being aπ effective escape 
device for persoηs trapped ίη high 
rise fires. 
Our products are timely, cost ef
fective and thoroughly tested. τ ο 
learn more about how you can own 
aπ exclusive territory for Safe-Τ
Scape contant: 

ΤΗΕ FRANCHISE 
ARCITECTS 
ο l -800-621-41 03 

Average investment approximate!y $60,00(1 

SAFE 
τ 

SCAPE 

or write 

SAFE-T-SCAPE 
WORLDWIDE VENTURES 
350 Main St. Orange, N.J. 07050 

O.T.C. PUBLIC CO. 

GEORGE LIVIERATOS, Chairman 
JOHN ΤΟΒΙΝ, Safe-T-Scape Vice President 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Το Βραβείο Κοτζιδ στον κ. Ταβοuλαρέα 

'Ο πρόεδρος τής · Επιτροπής τού δείπνου κ. Χαpαλαμπόπουλος στό βήμ?. 'Α~ό ?ρι
στεpά, ό πρόεδρος τού ' /δpύματος Πάρκινσ,ον, ό κ. Σαβάλας, ό τιμηθεις και ό Αρ-

χιεπίσκοπος κ. Ιάκωβος. . 
Athens lnternational - D. Kessoglιdes 

Ό Γενικός Διευθυντfις τής έταιpίας Χονδρή στfιν Ν. Ύόρκη κ. Αύγουστος Μιχαη
λίδης, άνταποκρινόμενος στό χειροκροτήματα δλων γιό τfιν οlκονομικfι έπιτυχία 

τού Λευκώματος. 
Athens lnternational - D. Kessogl"id'es 

Ό κ. Σσβάλας, ό Πρόεδρος τής Άτλαντικής Τραπέζης κ. Κωστακδπουλος, ό 
'Αντιπρόεδρος κ. Θ. Καμπούρης κσί ό κ. Χαραλαμπόπουλος. 

Athens lnternational - D. Kessoglides 

JUNE Ι, 1984 

Το πόσο ψηλά tχουν όνέβει οί 'Ελλη
νοαμερικανοί στήν όμερι κανική Κοινω
νία καί τίς εύκαιρίες ποu δίνει αύτη ή 
χώρα σέ δλους, όνεξαρτήτως καταγω
γης, μδς ΤΟ ύπενθύμισε τον περασμένο 
μηνα ή όπονομη τοϋ βραβείου εΙς μνή
μην τοϋ διασήμου Ιατροϋ Dr. George C. 
Cotzias, σε tναν άλλο όμογενη, τόν κ. 
Wil liam Ρ. Taνoυlarea, πρόεδρο της 
MOBIL, μιδς όπο τΙς μεγαλύτερες έται
ρίες πετρελαιοειδών στόν κόσμο. 

'Η όπονομr) τοϋ βραβείου [γινε στο 
ξενοδοχείο Pierre, στΙς 3 ΜαΊ'ου, παρου
σία τοϋ ·Αρχιεπισκόπου κ. ' Ιακώβου καί 
πολλών γνωστών μελών της 'Ελληνο
αμερικανικi'jς Κοινωνίας της Νέας 'Υ
όρκης. 

Στιlν έπιτυχία τi'jς ώραιοτάτης έκδη
λώσεως ποu πραγματικά τίμησε τό 
έλληνικο όνομα, όποφασιστικο ρόλο 
επαιξαν δυο έκτελεστικοl τοϋ συγκρο
τήματος τών έταιριών Χανδρη στr)ν Νέα 
Ύόρκη, οΙ κ.κ. Αϋγουστος Μιχαηλίδης 
καΙ Χάρης Χαραλαμπόπουλος. 'Ο δεύ
τερος ήταν Πρόεδρος της ' Επιτροπf\ς 
τοϋ δείπνου καΙ ό πρώτος Πρόεδρος της 
'Επιτροπης τοϋ εκδοθέντος όναμνη
στικοϋ Λευκώματος. Τιμητικος Πρόε
δρος ήταν 6 · Αρχιεπίσκοπος καί τιμη
τικό μέλος τi'jςΈπιτροπηςό Γενικος Πρό
ξενος της' Ελλόδος κ. Ν. Καπελλάρης. 

" Ενας άλλος διάσημος 'Ελληνοαμερ ι 
κανός, ό κ. τέλης Σαβάλας, εφθασε έκεί
νη τήν ή μέρα όπο το Λονδίνο, εΙδικά γιά 
τιlν έκδήλωση αύτή, στr)ν όποία έξετέ
λεσε χρέη συμποσιάρχου. 

Το Βραβείο Κοτζιδ όπονέμετα ι κάθε 
χρόνο όπο το American Parkinson 
Disease Association, ποu [ργο του εΤναι 
οί [ρευνες γιά τήν καταπολέμηση τi'jς 
όσθένειας Πάρκινσον. 

Οί όμιληταi έξηραν τr)ν μεγάλη έπι
στημονικη προσφορά τοϋ όείμνηστου 
Γεωργίου Κοτζιδ, τοϋ όποΙου ή σύζυγος, 
κ. Μπέττυ Κοτζιδ, έπέδωσε στόν τιμη
θέντα κ. Ταβουλαρέα τήν σχετικη όνα
μνηστικη πλάκα - βλέπε φωτογραφία 
τοίί έξωφύλλου. Πίσω όπό τr)ν κ. Κοτζιδ 
διακρίνεται ό κ. Χαραλαμπόπουλος . 

• ιc.ι;-. 
ΙS3 Ε. S3ol8. 
Ν ... ν.ι.Cίι,. 
(ZIZ1ιa.88Z8 

Open76aya 
ι...-ι.JDUuιeιo 
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Στόv Κάλαμο (' Αyιοι 'Απόστολοι)' Αττικfίς 
ΚΑΝΑΔΟΣ πωλεί OIKIA τριών (3) Δωματίων μέ τζάκι, κουζίνα κ.λ.π. καi 
ύπόγειο δύο (2) δωματίων tπi οΙκοπέδου 475 τμ. Καταπράσινο τοπίο 300 μ. 
όπό θάλασσα. Τιμ η λογικr) $55,000 U.S.A. Χρήματα θά δοθ<;>Ον στr)ν 'Αμερικι) 
η Καναδά. Γ ράψατε: 

NICK STRANΠALIS 
Βασ. Σοφίας καi Τιμ. Βάσσου 10 

Πλατεία Μαβίλη - ·Αθήνα, Greece 
Τηλ. έργ. 6431-709 οlκ. 6445272 

JOHN 
DOUMANIS 

Greek-American 
Orchestra 

For 
Weddings 

Christenings 
Dances 

ΑΖΖ Social 
Affaίrs 

33 ADDISON DRIVE 
FAIRFIELD, N.J. 07006 

TEL. (20 l) 575-90 I 8 

... ΟΠΟΥ 
ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ 
ΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΑΞΕΧΑΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ... 

23-15 ),t STRHT ASIOI!tλ. Ν Υ 11105 - Teleρhone (2 12) 721-3007 

Τεχνικό Γραφείο 
yιά οίκοδομήσεις 
στiιν ~Ελλάδα 

Architectonics lnternational 
Οί κ.κ. Τζαίημς Πάππος καi Χρfjστος 

Καραστάθης, μηχανολόγος ό πρώτος 
καi άρχιτέκτων ό δεύτερος, όνακοίνω
σαν τό όνοιγμα · ένός νέου γραφείου 
στr)ν διεύθυνση 31-30 Ditmars Blνd . , 
στr)ν • Αστόρια, γιά νά διευκολύνουν άπό 
κοντά τοuς όμογενείς που ενδιαφέρον
ται νά κτίσουν κατοικίες η όλλα κτίρια 
στι')ν 'Ελλάδα. 'Ή ονομασία τού Γρα
φείου, τοΟ πρώτου στό tΤδος του, εfναι 
Architectonics lnternational. 

v Οπως όνεκο ινώθη, τό τεχν ι κό γραφείο 
τών Πάππος, Καραστάθη όπασχολεί 
σειρά όρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχα
νι κών, ήλεκτρολόγων, μηχανολόγων καi 
όλλων εΙδικοτήτων τεχνικό προσωπικο 
ποu εΤνα ι σε θέση νό έκτελέση όποιαδή
ποτε σοβαρή οlκοδομικιl κατασκευr) σ' 
έτα ι ρίες στr)ν ' Ελλάδα, μt σκοπονό κρα
τήσουν στό οΙκοδομικό κύκλωμα όπα
ράμιλλες κοστολογήσεις καi κατα
σκευ ές. 

Τό γραφείο Architectonics lnterna
tional όναλαμβάνει στr)ν 'Ελλάδα: 
-Βοήθεια γιά τήν όνεύρεση οΙκοπέ

δου (δν δένέχετε) χωρiς νά χρειάζεται ν ' 
όπασχοληθfjτε έσείς γι ' αύτό τό πρό
βλημα. Σημειώνουμε δτι μέ βίντεο θά 
σaς προβάλουμε τr)ν περιοχr) καi τό οΙ
κόπεδο πού προτείνεται γ ιά όγορά γιά 
νά έχετε καi όπτικές έκτιμήσεις. 

-Σάς έτοιμάζε ι τά σχέδ ια μέ όμερικα
νικές προδιαγραφές καi μέ τούς χώρους 
πού θέλετε νά ύπάρχουν στό πρός οΙκο
δόμηση σπίτι σας.' Η κοστολόγηση καi ή 
ήμερομηνία παράδοσης εΤναι όκριβής. 
Σδς προσφέρει τr)ν όμορφιά, τήν όνεση 
καi τr) ζεστr) άτμόσφαιρα ένός σπιτιού 
μέ την κατάλληλη ορθολογιστική διαρ
ρύθμιση τίίιν χώρων, ιίίστε νά μπορούν 
νά έξυπηρετούν λειτουργικά καi αΙσθη
τικά τά ότομα πού τούς κατο ι κούν. 

-Συμβουλεύει στιlν διακόσμηση, τήν 
έκλογη χρωμάτων, τι)ν έπιλογι'ι έπί
πλων. Τό χρώματα καi ή ύφη τών έπιφα
νειίίιν καi τών όντικειμένων, παίζουν τiς 
πιό πολλές φορές τόν καθοριστικό ρόλο 
στι'ιν δ ιαμόρφωση τfjς φυσιογνωμ ίας 
τοϋ χώρου. 

-·Εξυπηρετεί τούς όμογενείς ν' όπο
κτήσουν σπίτι, βίλα η πολυκατοικία σέ 
όπιαδήποτε περιοχr'ι καi νησi τfjς πατρί
δας η όπουδήποτε όλλοϋ. 

-·Εξυπηρετεί τά όμογενειακό σωμα
τεία ν' όποκτήσουν καλοκαιρινές κατοι
κίες γιά τό μέλη τους, στον τόπο κατα
γωγης τους. 

-·Αναλαμβάνει την έξεύρεση οΙκο
πέδου, τόν σχεδιασμό καi τr)ν κατα
σκευι'ι ξενοδοχείων, βιομηχανιών, βιοτε-

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



χνιών, έμπορικών κέντρων σέ περ ιοχες 
της. Ελλάδος ποu ή κυβέρνηση ενισχύει 
οίκονομικό μέχρι καJ 40% τοϋ κόστους 
κατασκευης. 

Τό Ταξιδιωτικό Γραφείο πού έξυπηpετεί δλες 
τίς ταξιδιωτικές άvάγκες τής 'Ομογένειας 

•· Οπως δήλωσαν οΙ δυο όμογενείς έπι
χειρηματiες, τώρα ποu ή έλληνι κιΊ κυ
βέρνηση θέσπισε εύεργετικες χορηγή
σεις δανείων γ ιό όναπτυξιακό προγράμ
ματα καί οrκοδομήσεις σε διάφορες 
περιοχες της χώρας, εΤναι εύκαιρία γιό 
τιΊν όμογένεια νό έπενδύση τίς όποτα
μιεύσεις της στι'Ιν πατρίδα, ποu σημειω
τέον, ώς δολλάρια ~χουν μεγαλύτερη 
συναλλαγματικι'Ι όξiα. • Επi πλέον, παρέ
χονται περισσότερες διευκολύνσεις όπό 
τό έλληνικό κράτος. 

..,.... ......... . 

Οί ένδιαφφερόμενοι γιό περισσό
τερες πληροφορίες, μποροϋν νό τηλε
φωνήσουν στον όριθμό (212) 274-1057. 

PATRA 
CONSTRUCIION CO. 

22-50 33 St., Astoria, Ν.Υ. 11105 
Τηλ. (212) 721-7976 278-4061 

'Εργολ6βοι; 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΒΑΣ 

ΤΖΙΜ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

· Αναλαμβάνομε έργολαβίες δλων 
τών είδών: ' Εστιατόρια, φρουτα

ρίες, σπίτια κ.ό. 

Δοκιμάστε μας - 30 χρόνια πείρα \ 

Εlδικί:ς τιμί:ς yιό παράθυρα 

32-17 Broadway, Astoria, Ν.Υ . 11106 
Τηλ.: (212) 204-8880 

Είσιτήρια yιό την· Ελλάδα 
μf: τι)ν ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ
ΡΟΠΟΡΙΑ καi μf: δλες τiς 

έταιρίες CHARTERS 

ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΕΣ ΚΑΙ Τ ΑΞΙ
ΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑ·Ι·ΒΙΚΗ 
ΚΑΙ Ι. ΟΛΕΙ 1ΙΙ ΑΜΕΡΙ-

ΚΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΙ 

Καθημερινές όναχωpήσεις γιο τό Atlantic City 
Διευθύνετα ι όπό την δίδο CATHY PANOS 

Πρόεδρος της επιχειρήσεως ό γνψστός όσφαλ ι στιΊς 

κ. ΝτΙΝΟΣ Α. ΡΑΛΛΗΣ 

ίί~~1ft) 
22-8 1 3Ιsι STREET. 

ASTORIA. Ν . Υ . ΙΙ 105 
Τηλ . (212) 932-7011 

GIFT SHOP 
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ- ΒΑ!ΠΙΣ1'/ΚΛ - ΛΛΜΠΛJΕΣ 

Ε/ΔΗ ΔΩΡΩΝ- ΔΙΣΚΟΙ- 8 TRACK TAPES- CASSEΠES 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 

ΕΠΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΠΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΥΗΣΗ ΣΑΙ 

1
HELLENIC 
SHIPPING 

HELLENIC 
AIR FREIGHT 

HELLENIC 
MOVING 

HELLENIC HEllENIC 
DISTRIBUTORS WARE HOUSE 

HEllENIC 
TRAVEL 

HELLEN IC FINE 
CARS IMPORTS 

• I ,· 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 28-05 DITMARS BLVD., ASTORIA, Ν.Υ. Tel. (212) 274-5054 

ΕΛΛΑΔΟΙ: ΕΡΜΟΥ 14, ΑΘΗΝΑ (τe l . 321.8611) ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ 102-104 ΠΕΙΡΑΙΑ (τel. 411.3416) 

ΙΟΥΝΙΟΥ 1, 1984 15 



Μιiι ενεση 
σβήνει τiς ρυτίδες 
άπό τό πρόσωπο 

Μιό σuvέvτεuξη τοϋ 
Δρας Μαρίνου Πετράτοu 

·Ο γνωστός στι)ν ·Ομογένεια Ιατρός 
κ. Μαρίνος Πετροτος, κατόπιν προσ
κλήσεως, μίλησε τον 'Απρίλιο στο 4ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας, 
ποι) lyινε στfιv ·Αθήνα. Κατό τι)ν παρα
μονή του στι)v ' Αθήνα, ό κ. Πετρότος 
Εδωσε τfιν άκόλουθη συνέντευξη στι'ιν 
συνεργάτρια τώv αΝέωv» Νανά Ντα
ουvτάκη: 

'Η μαγικη λέξη τfjς έποχfjς μας εΤναι ... 
«κολαγόνο». Μερικές ένέσεις κάτω όπο 
το δέρμα μ ' αύτη τη θαυματουργη νέα 
ούσία κai of ρυτίδες έξαφανίζονται- όν 
οχι γιό πάντα έστω γιό κάποιο χρονικό 
διάστημα. 

Προσκεκλημένος στο 4ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Δερματολογίας πού γίνεται 
στην 'Αθήνα ό 'Ελληνοαμερικανός 
γιατρός Μαρίνος Πετράτος πρόκειται νό 
μιλήση γι. αύτο όκριβώς το θέμα. Σέ Ιδι
αίτερη συνομιλία πού έίχαμε μαζί του ό 
κ. Πετρά τος μάς όποκόλυψε δ τι: 

-Μέσα στό δύο τελευταία χρόνια 
μόνο ούτος (τη μέθοδο εφαρμόζουν κai 
όρκετοi άλλοι δερματολόγοι) εχει εφαρ
μόσει αύτη τη μέθοδο ξανανιώματος σε 
πάνω όπο 100 όνθρώπους. 

-Το 20% όπο αύτούς ήταν ... άνδρες. 
-·Η ήλικία τίiιν (όνδρίiιν κai γυναι-

κίiιν) πού δοκίμασαν τη μέθοδο κυμαι
νόταν όπο 35-75 χρόνια. 
'Η ούσία πού χρησιμοποιείται προέρ

χεται όπο όγελόδες. ΕΙσάγεται στο 
δέρμα μέ μιό ύποδόρια ένεση όκριβίiις 
κάτω όπό τη ρυτίδα πού θέλουμε νό 
Εξαλείψουμε. Γιό μιό βασικr'} θεραπεία, 
λέει ό κ. Πετράτος, χρειάζονται περίπου 
εξη ένέσεις (μία κάθε δύο έβδομάδες). 
Τό aποτελέσματα εfναι άμεσα κai εντυ
πωσιακό. Δέν διαρκοϋν, δμως, πάνω 
όπο δύο χρόνια γιατi τό κολαγόνο, 
άπορροφάται όπό τό δέρμα. Γι' αύτο 
καi χρειάζεται όνανέωση τfjς θεραπείας 
μέ μία τουλάχιστον ένεση κάθε χρόνο. 

Βέβαια, ή θεραπεία δέν κάνει γιό 
δλους. "Ενα ποσοστό περίπου 3% έχει 
όλλεργία κai δf.ν μπορεί νό δεχτi'ί τr'}ν 
ούσία κai όι'ι τούς ύπόλοιπους 1% κάνει 
όλλεργικr'} όντίδραση μετό τη θεραπεία 
ή όποία, δπως επιμένει ό κ. Πετράτος, 
περνάει μετό [ξη μfjνες. 

Το κακό εJναι δτι ή θεραπεία αύτη 
ξανανιώματος εJναι όκόμη πολύ όκριβή. 
Γιό τiς βασικές Εξη ένέσεις (πού μπορεί 
νό εfναι πολύ περισσότερες βέβαια όνά
λογα μf. τr'ιν περίπτωση) τό κόστος κυ-
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Δεξίωση πρός τιμ ι) ν τού όμογενούς βουλευτού κ. Gus Yatron έδωσαν στό aρχοντικό 
σπίτι τους ό Πρόεδρος της Πσνηπειρωτικfίς Όμοσπονδίας Άμερικfίς κσi Καναδό 
καi ή κ. 'Ηλία Μπέτζιου. Κ ατό τι) ν δεξίωση ποu εΤχε σκοπό τfιν συγκέντρωση χρη
μάτων γιά τfιν προεκλογικfι έκστρατεία τού δημοφιλούς βουλευτού, ό κ. Μπέτζιος 
τόν εύχαρίστησε έκ μέρους δλων τών 'Ηπειρωτών γιό τfιν πρωτοβουλία του νό 
άρχίση άκροάσεις γιό την παραβίαση τών aνθρωπίνων δικαιωμάτων στfιν 'Αλβα
νία. Ώς γνωστόν, ό κ. Γιάτρον εfνσι Πρόεδρος τfίς Ύποεπιτροπfίς 'Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων τfίς Βουλfjς τών 'Αντιπροσώπων. Στfιν φωτογραφία διακρίνεται, όπά 
άριστερά, ό Γενικός Γραμματεuς τfjς ήπειρωτικfίς όργανώσεως ιιΠύρρος» κ. Βασ. 
Μικέλης, ή οΙκοδέσποινα, ό κ. Μπέτζιος, ό κ . Γιάτρον κai ό Πρόεδρος τοίι ιιΠύρροu» 

κ. Άνδρ. Κολιός. 

μαίνεται όπο 1.000 wς 1.500 δολλάρια. 
Μέχρι τώρα, λέει ό κ. ΠετρCiτος, δΕν 

εχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα σέ 
δσους τr'ιν δοκίμασαν- το άποτέλεσμα, 
βέβαια, έξαρτCiται κai όπο τr'}ν 
ίκανότητα τοϋ δερματολόγου. 'Αλλά, 
πρέπει νό παρατηρήσουμε δτι το χρο
νικο διάστημα έφαρμογfjς τfjς μεθόδου 
εfναι μάλλον μικρό. Εlναι μόνο δύο 
χρόνια ποu εχει κυκλοφορήσει στο εμ
πόριο (στr'ιν · Αμερικr'}) κai πέντε χρόνια 
δοκι μαστικό σl.ιν τό λίγα χρόνια ποl.ι τό 
μελετοϋσαν στό πειραματικό έργα
στήρια. 

•tCίliCMp 
! 53 Σ. 534 •. 
NewYorlcCίty 

(2 121 688-8828 
()pen7 ιl.oys 

L.ιnch/Diιιae. 

'Ο γνωστός καi Ιδιαίτερα άγαπητός στfιν 
·Ομογένεια Ιατρός κ. Χρfίστος Μπόζης 
τόν όποίο ό Σύλλογος τών 'Ελλήνων Ια
τρών τfίς Ν. ' Υόρκης έτίμησε τελευταίως 
κατά τfιν διάρκεια δείπνου στό New 
York Athletic Club, γιό τiς ίιπηρεσίες του 
στόν Σύλλογο.' Ο διακεκριμένος Ιατρός, 

Ίδρυσε τόν Σύλλογο τό 1936. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



~Η Νυχτερινή μας Ζωfι Γράφει ό ΒΑΣ τοΥΑΡΕκ 

Συνεχίζει νό κλέβει τίς καρδιtς τών γλεν
τζέδων ό Γιάννης Καλαμπόκας στήν 
ι( Ελληνική Σπηλιάιι. Λαϊκή φωνή, μΕ: 

λαμπρή, μέχρι στιγμής, σταδιοδρομία 
στό τραγούδι. 

ESTAURAN 

'Εξαιρετικη έλληνικη 

κουζίνα σε τιμες 

aσυναγώνιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

JUNE 1, 1984 

-Βρίσκεται στιΊν Νέα 'Υόρκη ό γνω
στός σκηνοθέτης καi παραγωγός Νίκος 
'Αβραμέaς. ·Η έπίσκεψη τοϋ σκηνοθέτη 
οφείλεται στιΊν έξεύρεση εlδικοϋ χώρου 
γιά το γύρισμα ταινίας καi παρσγωγi'jς 
Βιντεοκασέττας. 

-Στι'jν Νέα· Υόρκη, έπίσης, βρίσκεται 
ό γνωστός χορευτιΊς καi χορογράφος 
Ντίνος Ψαρέλης. ' Η έπίσκεψή του έγινε 
γιά καλλιτεχνική ένημέρωση, κυρίως 
σε θέατρα τοϋ Μπροντγουαίη. 

-Περαστική, έπίσης, ήταν ή 
βασίλισσα του λαϊκοϋ τραγουδιου 
Κοίτη Γκραίη. Τήν Κοίτη Γκραίη διακρί
ναμε μεταξύ δλλων νό διασκεδάζη στιΊν 
ιι' Ελλην ι κι'j Σπηλιά». 

-'Έρχεται όπό τι'jν ' Ελλάδα, ή γνωστfι 
τραγουδίστρια Κοίτη Ντάλη, προκει
μένου νά έμφανιστfj ατό κέντρο ιιΤσο
λιδς» της· Αστόρ ι ας. 

·Ηλίας Κλωναρίδης 
-Στfιν ιιΠσληό ' Αθήνα» διασκέδασε ό 

δημοφιλι'jς Κώστας Χατζηχρfjστος, μετό 
όπό τι'jν τρίτη παράσταση της επιθεω
ρήσεως ιι· Ηρθε ό ' Ανδρέας, ξεχάσαμε το 

κρέας». Τον συνώδευσν ή Μαίρη Χρο
νοπούλου, δ Πέτρος Φυσσούν καi ή 
~ Ερ ι κα Μπρόγιερ πού τραγούδησαν καi 
διασκέδασαν μέχρι τiς πρωϊνες ώρες μΕ 
τιΊν παρέα του Γιώργου καi τfiς 'Αφρο
δίτης Τσαπέλα, τfjς AEGEAN PRO
DUCTIONS πού όργάνωσε τiς παρα
στάσεις στιΊν Νέα 'Υόρκη. 

Με τι'jν εύκαιρία τi'jς έμφσνίσεως τοϋ 
τραγουδ ι στi'j ' Ηλία Κλωναρίδη στιΊν 
«ΈλληνικιΊ Σπηλιά», πσρουσιάζομε ενσ 
σύντομο βιογραφικό σημείωμα του πιό 
φορμαρ ισμένου, σήμερα, τραγο υδ ι στi'j. 

Γεννήθηκε στο Περιβολάκι τfjς Θεσ
σαλονίκης όπό γονείς όγρότες. 'Από 
πολύ μικρός, χάρη στιΊ θαυμάσια φωνή 
του , Εψελνε στιΊν έκκλησίσ τοΟ χωριοϋ 
του. Στι'jν 'Αθήνα πfjγε γιό τιΊν στρα
τιωτική του θητεία '<ai δταν τελείωσε 

Ποιότητα καί λαϊκό κέφι 

στfιν ((ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΙΑ>> 

'Η«' Ελληνικιl Σπηλιό» σδς φέρνει 
γιό πρώτη φορό στην' Αμερικη τον δημοφιλη 

ΗΛΙΑ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ 

Μαζί του ή ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ 

Τραγούδι: Ρόνια Καραγιόννη, Γιόννης Καλαμπόκας, 
Ν έλη, Κατερίνα," Ελενα. 

Μιό όνανεωμένη ΣΠΗΛΙΑ με την καινούργια όρχήστρα όπό την 
· Ελλόδα ποu διευθύνεται όπό τό ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΤΟΥΡΗ. Στό μπουζούκι 
ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΡΑΤΖΙΩΤΗΣ. Τό μπαλέτο τοϋ ΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με την 

DEZI ΣΕΜΠΕΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΤΑ καί ΡΟΥΛΑ. 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΜΕΓ ΑΛΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

GRECIAN CAVE 
31-11 Broadway. Astorιa, Ν.Υ 11106, τeι.: (212) 545-7373 
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όρχισε τr'}ν καλλιτεχνική του καριέρα. 
'Η μεγάλη στιγμη γιό τόν 'Ηλία ήλθε 

δταν ό Γιώργος Πετσίλας, ΔιευθυντΓ]ς 
τfjς ι< Εμιόλ» τόν όνακόλυψε σ' tνα 
κέντρο του Πειραιά κα] τόν παρουσίασε 
aτόν Μαρκόπουλο. 

Τό καλοκαίρι του 1977 ό Μαρκόπου
λος τόν χρησιμοποιεί τραγουδώντας τό 
«'Αποσπάσματα» όπό τοuς ι/ Ελεύθε
ρους Πολιορκημένους>>, μαζ] μt τόν 
Ξυλούρη κο] τόν Λάκη Χαλκιά. Τό 
μεγάλο κοινό ύποδέχθηκε τόν νεαρό 
τραγουδιστι'] μt πραγματικό θαυμασμό. 

Τόν Δεκέμβρη τοΟ 1979 γράφει τόν 
δεύτερο προσωπικό του δίσκο που ήρθε 
νό λαμπρύνη τr'}ν καριέρα του. Τον Αίί
γουστο του 1980 ό 'Ηλίας Κλωναρίδης 
μετέχει ατό διπλό" Αλμπουμ του Γιάννη 
Μαρκόπουλου («Ρίζες>>) κα] όποδε ι κνύ
εται εξοχος έρμηνευτr'}ς σε δύο όπό τό 
μεγαλύτερα παραδοσιακά μας 
τραγούδια, τι']ν «' Ιτιό» κο] τό «Παιδιό της 
Σαμαρίνας>>. Τον 'Απρίλη του 1981 κυ
κλοφορεί ενα δισκογραφικό πορτραίτο 
του 'Ηλία Κλναρίδη, μt ε να μεγάλο 
λαϊκό δημιουργό τόν 'Απ. Καλδάρα. 
τίτλος: «Συνάντηση». Ξεχωριστι'] δη
μιουργικr'} Εμπνευση τοΟ συνθέτη εΤναι 
γιό όκόμα μία φορό ή φωνι'] του ' Ηλία 
Κλωναρίδη. Φωνr'} ποu καταξιώνει 
όναμφίβολα τον' Ηλία σόν φωνι'] της δε
καετίας του '80. 
·Από τό'81 μέχρι σήμερα ό ·Ηλίας Κλω

ναρίδης εχει γράψει κο] όλλα τραγούδια 
ποu θό τό aπολαύσουμε όπό τι'lν πίστα 
της «' Ελληνικης Σπηλιάς>>. 
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l[)l(~lrA\ΙUIVA\~lr 
31-17 23rd Avenue 

Astoria, New Υ ork 11105 
Τηλ~ (212)728-5829 

LUNCH and DINNER 

-Πολλο1 μάς εfπαν μπράβο γιό 
τό φρέσκα θαλασσινό μας 

---!' Αλλοι γιό τοuς tκλεκτοuς 

μεζέδες μας 

__:-Ολοι γιο την tσωτερικη διακό
σμησή μας. 

ΕΣΕΙΣ; 

Κάθε Πέμπτη, Παρσσκευfι 
καΙ Σάββατο σάς διασκεδάζουν 

ό ΦΩΤΗΣ ΠΟΛ ΥΜΕΡΗΣ 
με τrΊν κόρη του ΦΑΝΗ. 

Τό περίφημο αίιτό μπαλλέτο έδωσε μιά νέα μορφη διασκέδασης ατό πρόγραμμα 
τfjς ιι' Ελληνικfjς Σπηλιάςι> καί έκανε άκόμη π ιό ζωηρr'ι τιΊν κίνηση τών κοσμικών πού 
ίκανοποιοϋνται άπό φαντασμαγορία καί θέαμα. Τό μπαλλέτο άνήκει aτόν γνωστό 
χορευτιΊ καί χορογράφο 'Αλέξη Γεωργίου, με παρτεναίρ τήν Ντέζυ Σεμπεκοπούλου 

καί δύο άκόμη καλλίγραμμες χορεύτριες, τιΊν Ρούλη καί Γιώτα. 

ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΩΤΟ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ''ΤΣΟΛΙΑΣ'' 
21STREH and NEWTOWN AVE., ASTORIA 

πι. 278-8483 

Μέ ύπερηφάνεισ έτοιμάζει καi σάς παρουσιάζει εvα καταπληκτικό 

πρόγραμμα άπό τfιν ·Ελλάδα με έπικεφσλfjς την 

KAITH ΝΤΑΛΗ 
, Επίσης τiς έξαιρετικες 

ΝΙΚΗ ΚΛΩΝΗ καΙ τι]ν ΣΟΦΙΑΝΗ 
καi τό ύπόλοιπο πρόγραμμα τοΟ Κέντρου μας 

. Η καλύτερη εκφραση τf)ς ζαχαροπλαστικfiς 

''ΕΝΤΕΛΒΑ ·ι·Σ'' 
41-02 BROADWAV, ASTORIA, Ν.Υ. 11103, ΠL. 278-6165 

Μεγάλη ποικιλία πάντοτε φρέσκων γλυκισμάτων 
yιό δλα τό γοϋστα καΙ δλες τiς περιπτώσεις 

ΣΑΣ Δ/Ν ΕΙ Λ Υ ΣΕΙΣ ΠΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΩ ΡΩΝ ΣΑΣ 

Σύντομα θά άπολαι.ίσετε κai τόν καλοκαιρινό κι'jπο τού ι<Εντελβάϊς» 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



GREECE ΙΝ AMERICA 

lssues of the Month 

'Ίmperialist'' • • • America! 
By PETER S. MAKRIAS 

''τhe .Soviet Union's fight for detente is genuine. The U.S.S.R. 
cannot be called an imperialist power like the United States. lt 
is a force against imperialism and capital ism. 'Έven in Africa, 
the Soviets are only trying to counter U.S. expansionism." 

lt is hard to accept that the aboνe statement belongs 
to the Prime Minister of an allied aπd friendly country. 
Mr. Papaπdreou uttered these uπjust and uπacceptable 
words at a recent PASOK Congress in Atheπs, οπ May 
10th to an audience, which denounced with νenom the 
Uπited St~tes, while it applauded patioπately Markos 
Vafiadis, νafiadis, the erstwhile of the Commuπist-led 
guerillas. The State Depa-rtmeπt called the Papandreou 
statement 'Όutrageous". 

We do not thiπk that it is necessary to try to refute 
the statement of the Greek Prime Minister, because it is 
patently uπtrue . Eνeryoπe knows which superpower is 
"imperialist" and which country assists the peoples of 
the world to keep their freedom. Unfortunately, the 
. present Greek goνernment with its words and actioπs, 
giνes the impressioπ in the eyes of many Americaπs of a 
hostile couπtry; the impression of aπ adνersary who has 
joined the ranks of those who threaten world peace, aπd 
who are the enemies of freedom and humaπ digπity. 

This rhetoric, as we haνe pointed out preνiously, 
undermiπes the efforts of those who support the Greek 
causes ίπ the Uπited States Congress. This νiew is held by 
the fiνe Greek-American Congressmeπ . Our friends in 
the Uπited States find it difficult to accept our assurances 
that "Greece belongs to the West" and that they should 

JUNE 1, 1984 

ANDREAS G. PAPANDREOU 

not take seriously " word by word" the statements made 
in the heat of aπ electoral campaign ... But there is a 
limit, ποt only to what one should say, but also to what 
one is prepared to hear .. . 

What is certain- aπd what priνately say many friends 
of Greece in Washington, D.C., - is that if the Greek 
Goνernmeπt continues to attack the United States, and 
to praise eνerything that comes from the couπtry of 
those who supress the famed scientist Sacharof, the in
fluence of the Omogeπeia in Congress will be de
stroyed. 

But beyoπd the aboνe repercussions of official anti
Americanism the Omogeneia is now faced with πew 
νery serious problems. For the first time, the Greek
Americans fiπd themselνes in such a difficult position . 
For the first time, they hear the country of their origin 
νilifying the country of their citizeπship . . . 

• • • 
That the United States is not "imperialist" is showπ

if proof were needed - by the νery fact that the iπsults 
are hurled by the Premier of a country which aνoided 
her subjugation to Communism with the aid of the 
Uπited States. The country that today beπefits from the 
Americaπ military aid, the extend of which G r e e c e 
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h e r s e I f ί m ρ ο s e s on the American Government, 
not only for its own aid, but also that of Turkeyl 

Mr. Papandreou is refuted by his own words- but 
the words remain, especially when they come from 
official lips. His words will remain, not as a badge of 
shame, for America, but as a source of poison, for the 
relations between the two countries. 

* * * 
The Greek-Americans cannot remain silent in the 

face of this. With deep resentment and disappointment 
they raise a voice of protest while with every passing day, 
their admiration, love and allegiance, increases "to the 
land of the free and the home of the braνe." The land of 
their children! 

ΤΗΕ FIVE CONGRESSMEN 
WARNED Mr. PAPANDREOU ... 

W 
Ε haνe pointed out in many occasions that the Anti
Americanism preνailing in Greece, does not help the 

national issues of Greece and Cyprus. This was reminded to 
the Prime Minister of Greece a year ago, in two letters sent to 
him by the fiνe Greek-American members of the House of 
Representatiνes. 

ln their first letter (July 15, 1983), the fiνe members of 

Congress wrote: 

'Όur individual and collectiνe dedication to the theme 
of continuing good U.S.- Greece relations is being seriously 
compromised by the steady stream of anti -American 
rhetoric you haνe employed since the adνent of your can
didacy for the office you now hold.'' 

ln their second letter, Mrss Gus Yatron, Nicholas Maν
roules, Mike Bilirakis, George Gekas and Mrs. Olympia Snow, 
wrote to the Greek Premier: 

"We stressed then, and we stress again, that our zeal 
for, and actiνities on behalf of, supporting Greece in the 
U.S. Congress, are being seriously poisoned by the con
tinuous rhetoric emanating from your office, which rhetoric 
is either anti-American in substance or implication." 

When the letters were published in the Greek Press the 
Goνernment announced that the foreign policy of Greece is 
formulated in Athens and not by the Greek-American Con
gressmen or any other distinguished personality abroad. But 
it is more than obνious, that the Greek Goνernment belieνes 
that the Greek-American Congressmen are agents of Greece, 
or they are obligated to influence only the ... American 
foreign policy and to fight the "imperialism" of their own 
country. This is probably the reason that \Mr. Papandreoudoes 
not find it necessary to answer to them, eνen when they 
express concern for the national issues of Greece- not those of 
the United States . .. 

We give you more than just 
a place to hang your hat! 
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AMERICAN FRIENDS OF GREECE, INC. 

Α MESSAGE 

The Prime Minister of Greece Mr. An
dreas Papandreou speaking to the congress 
of his party ο η May 1 Ο, 1984 said: 

"The Soviet U nion 's fight for detente is 
genuine. The U.S.S.R. cannot be called an 
imperialist power like the U nited States. The 
Soviet U nion is a force against imperialism 
and capitalism. Even in Africa, the Soviets 
are only trying to counter U .S. expansion
ism" (The Washίngton Post, May 11, 1984). 

As Americans of Greek origin we are 
apalled by this statement which is not only 
patently untrue but also an insult to a coun
try which for generations has stood by Greece 
on every critical moment since the days of 
the Greek W ar of Ι ndependence. 

Last summer our five Congressmen, 
wrote to Mr. Papandreou oftheir concern for 
the effects anti-Americanism has on their 
efforts to promote and defend the causes of 
Hellenism in the Congress of the United 
States. Apparently this had no effect. 1t is 
even more astonishing that the statement of 
the Greek prime minister came only a few 
weeks after the Greek government asked the 
Omogeneia to exert its influence in the U .S. 
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Congress and while Cyprus is facing a most 
critical period in its history. 

The anti-American campaign which has 
been going on for years undermines the ef
forts of our friends in Congress and weakens 
the effectiveness of our Greek-American 
community. 

W e should have done something long 
ago, but better late than ever. The society of 
the American Friends of Greece has been 
established "to promote and strengthen the 
friendly relations and ties between Greece 
and the United States" as it is stated ίη its 
Charter. This society has no connection with 
any political party here or ίη Greece. lts work 
will be done ίη cooperation with existing 
organizations in the United States and in 
Greece and through established news media 
and other effective means of communication 
and information. 

lf you feel as we do that it is ίmperative 
to strengthen the traditional bonds between 
the two countries and counter anti-Amer
icanism in Greece join us in this endeavor. 
Υ our contribution of $1 Ο, $20, $100 or more 
will go a long way. 

Please fill out this coupon. Make checks payable to: 

~----------------------------, 
AMERICAN FRIENDS OF GREECE, INC. 
Suite 106-359 
4200 Wisconsin Ανe., NW 
Washington, D.C. 20016 

ι ι 

I 
ι 
I 
I 

~ Gentlemen enclosed is my check for $ . . . . . . . . . 1 
as my contribution to this effort. 1 

Name ...... .... .. ...... ....... ... .. ........ . 

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

City . ....... ...... State . ...... Zip . ... .... . 

I 
I 
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I 
I 
ι 
I 
I ___________________________ J 
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Issues of the Month 

AMERICAN FRIENDS OF GREECE 

τ ΗΕ "message" of the newly established society 'Άmerican 
Friends of Greece" - wh ich we publish elsewhere in this 

issue - expresses, in our νiew, the sentiments of the Omo
geneia and breaks the inexcusable silence of its responsible 
leaders. We do not refer to the two Greek daily newspapers, 
who failed eνen to mention the statement of Mr. Papandreou 
against the United States. We refer to the Greek-American 
organizations which saw the statement in the American press, 
but strangely enough, they lost their νoice. With this "mes
sage" this organization, shows how necessary its presence 
really is. We note in particular its non-partisan character, 
clearly stated in its charter. For this, it deserνes financial and 
moral support by all those who see the anti-americanism as 
the number one problem, which can only cause harm to our 
beloνed Greece. 

ΤΗΕ GREEK MIRACLE- Α FEAT 
OF PRIVATE ΙΝΙτJΑτιVΕ 

As we said in our May 15 issue, we present in English two 
of our editorials published in Greek because we belieνe that 
our readers will share our pride in the spectacular progress 
of Greece in the last thirty years. 

I Ν a joint statement the Commercial Assotiations of Greece, 
the Association of Greek lndustries, the Panhellenic Federa

tion of Commercial Branch Organizations and the General 
Confederation of Tradesmen and Small Businessmen of 
Greece, underlined that Greece's spectacular progress is due 
to priνate initiatiνe. Greece to day is 29th among the 50 richest 
countries in the world. 

These figures mentioned in the statement giνe an idea of 
the dimensions of this progress: 

'Ίn 1954 Greece, among 100 inhabitants only one had a 
car, eight had a refrigerator, ten had a radio, three had a 
telephone. There was no TV. ln the same year, only 19 in 

eνery 100 had a priνate house and for eνery 1000 people 
there were only six doctors. The per capita income was 
around $300, one/tenth of the aνerage income in the 
countries of Western Europe. 

Today, thirty years later, in every 100 Greeks 18 haνe a 
car, 80 haνe a radio, 40 haνe a telephone, 75 haνe a TV set. 
The per capita income exceeded $3,500 and now it is only 
one/half of the corresponding average income in Western 
Europe. Moreoνer, today among 100 Greeks 56 own their 
home, 19 haνe a main home and a country house, while 
1,000,000 traνel eνery year abroad compared to 12,000 in 
1954. Priνate bank deposits from 120 million drachmas in 
1954 exceed today a trillion. Greece has the highest per
centage of doctots per 1000 in the EEC countries." 

ΤΗΕ NONSENSE 
ABOUT "MONOPOLIES" 
I Ν another point of the aboνe statement, we read: 

"We would like the fanatical enemies of free enterprise 
to tell us what priνate monopolies they haνe in mind, what 
enterprises exploit and suppress the Greek people. 

We would like them to explain to us how can there be 
"monopolies" in a country which has 450,000 commercial, 
industrial, cottage industries, and other enterprises, 40,000 
importers, 26,000 exporters and 20,000 commercial rep
resentatiνes? From what we know, the monopoly enter
prises in Greece are the Public Power Corporation (DEI), 
Olympic Airways, the Organization of Telecommunica
tions (ΟΠ) and they all belong to the State. These are the 
only enterprises which can increase their rates at will." 

HEAVY EXTERNAL BORROWING 

τ ΗΕ Goνernor of the Bank of Greece Mr. Dimitrios Khalikias, 
in his annual report, expressed his serious concern for the 

deficits in the Greek balance of payments and the continuing 

kΩΙΥΑΙ kAI BlkY ΣkΟΥΦΑΡΑΙ k. ΖΑΦΕΙΡΑkΗΣ 

ΕΠΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΥΗΣΗ ΣΑΙ 

'ί-tELLENIC HELLENIC HELLENIC 
MOVING 

HELLENIC . HELLENIC , HELLENIC 
ιSHIPPING AIR FREIGHT DISTRIBUTORS WARE HOUSE TRAVEL 
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inflation. The obserνations of Mr. Khalikias are not inspired by 
partisan motiνes or anti-goνernment sentiments. Mr. Khalikias 
was appointed to his present post by the PASOK goνernment. 

According to Mr. Khalikias the large deficits in the balance 
of payments together with the decline in the inflow of priνate 
inνestments from abroad made ineνitable heaνy external 
borrowing. Greece's external debt rose from $3.3 billion in 
1979 to $8.1 by the end of 1983. At the same time the payments 
for the serνicing of this foreign debt, as a percentage of 
Greece's reνenues from the export of goods and serνices, rose 
from 8 percent in 1978 to 16 percent in 1983. 

With regard to inflation, Mr. Khalikias said that the leνel of 
inflation in Greece is more than twice as high as the aνerage 
leνe l ίπ the other EEC couπtries. 

Ιπ spite of these negatiνe economic facts, Mr. Khalikias 
expressed the hope that the ecoπomic upturn ίπ the United 
States and ίπ Western Europe will haνe a faνorable effed οπ 
the Greek economy ίπ 1984. Mr. Khalikias warπed, howeνer, 
that the Greek ecoπomy is not ίπ a stage of "upturπ" but in a 
stage of "recoνeriπg its health" and that the πecessary condi
tioπs for a "genuine and more durable economic improνe
meπt" are not yet present. 

"WE ARE ALL SUFFERING" 

Η Α YNES JOHNSON of The Washiπgton Post wrote the fol
lowiπg ίπ aπ article οπ Sunday, May 13, 1984.1t is, we think, 

a fitting commentary to the Soνiet decision to stay away from 
the O lympic Games ίπ Los Aπgeles. 

ln the year 776 B.C., duriπg the month of Apolloπius, 
when the mοοπ was full, aπ athlete by the name of 
Coroebus won a great foot race. lt coνered 200 yards of a 
meadow beside the riνer Alpheus ίπ the νale of Olympia. 

When it was oνer, Coroebus was crowned w ith a 
wreath of wild oliνe fashioned from a tree that legend said 
Hercules had planted ίπ a sacred groνe πear the Temple of 
Zeus. He is credited with beiπg the first Olympic νictor. His 
race marked the begiπning of the period ίπ which the 
Greeks reckoned time by Olympiads, the four-year span 
betweeπ their celebrations of the Olympic Games. 

For the ancient Greeks, with their worship of beauty 
and excellence, the games were religious obserνances, 
pure ίπ spirit aπd noble in purpose. The greatest scholars, 
poets, artists and sculptors of the ciνilized world 
coπtributed their talents to the long successioπ of games. 
Pindar, the poet, composed odes to the νictors. Herodotus, 
the historiaπ, read aloud parts of his great narratiνe to the 
assembled throπgs. 

These were days of constant warfare among the Greek 
city-states. Yet eνery four years all conflict stopped for a 
moπth to assure that athletes aπd citizens could traνel safely 
from afa r, across normally hostile borders, to attend the 
games. The hope was that the games would reduce tensioπs 
instead of exacerbatiπg them. 

Now, millenia later in recorded time and supposedly in 
human deνelopemeπt, the Olympic Games are being 
wrecked because, it is said, of concern oνer the safety of the 
athletes and citizens traνeling from afar across our borders. 

What a mockery of all the Olympics are supposed to 
staπd for. 

History seems to be repeating itself. 
Saddest of all is what the Olympics now symbolize: 

conflict and diνision iπstead of unity and peace. 
This sorry situation is a commentary on the miserable 
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state of relatioπs betweeπ the world's two greatest powers. 
lt also testifies to maπkiπd's wideπing estraπgement from 
the original ideals of the Olympic Games. 

lt isn't just the athletes who are suffering. We all are". 

Α BIG VOTE FOR OL YMPIA 

τ ΗΕ cry is to get the politicians out of the affairs of th~ ~~ym
pics. But not quite yet, please. One νery astute polιtιcιan -

Ronald Reagaπ- has endorsed the idea of a permanent base, in 
Greece. Let him pursue, iπdeed lead the effort. 

Successiνe Americaπ aπd Soνiet boycotts haνe ki lled the 
Games "as we'νe known them." But why shed tears oνer that? 
Besides beiπg hostage to πational po licies, they'νe been 
managed by a self-perpetuating bureaucracy, desceπded from 
an aristocracy that worshipped a sham amateurism. lt's time for 
a new structure rooted in an o ld place, with rules that welcome 
all athletes and deflate the jingoism. 

Choosing a new site eνery four years since the reνiνal of 
the Games ίπ 1896 has been costly but ha rd ly democratic. All 
but one laπded in the northern hemisphere. After the 
American boycott of Moscow ίπ 1980, Greece offered a site at 
Olympia, where the ancieπt games were held. lt would cede 
the land to an interπatioπal committee, making it truly neutral 
turf. 

That alone will ποt protect the Games from all boycotts. 
Black Africaπs stayed away in 1976 to protest a New Zealand 
rugby tour to South Africa - not eνen an Olympic sport. But if 
not aπchored in a single place, the Olympics are bouπd to 
splinter into separate meets held in different couπtries, aπd to 
lose al l seπse of cohesion and festiνal. Απd that is sure to kill 
interest in the minor sports. 

The self-appointed keepers of the flame, all νyiπg to play 
host, oppose a permanent site. But it's a Greek flame, after all, 
and eνeπ the lπternational Olympic Committee should prefer 
Olympia to obliνioπ. We hope Mr. Reagan follows through. 

(New York Times, May 16, 1984) 
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Hellenic College Welcomes New Bishop 
BROOKLINE-The school which the 

new bishop of Boston Methodios has said 
"has done so much for me" welcomed its 
celebrated alumnus to the campus with a 
special reception. Hellenic College-Holy 
Cross welcomed Bishop Methodios with 
much loνe, respect and admiration and 
pledged its support to the new spiritual 
leader of the Boston Diocese. On the day 
of his enthronement at the Annunciation 
Cathedra l of Boston Bishop Methodios 
declare: "Ι am proud to haνe graduated 
both the college and the seminary and Ι 
wil l do my outmost to help it carry on its 
sacred mission." At the reception in the 
Dowd Hall of the school, Bishop 
Methodios reaffirmed his loνe and 
support for the school by calling it "the 
greatest treasure of our Church" and 
stressed its importance when he said that 
"the future of the Archdiocese lies within 
this institution." 

Hellenic College-Holy Cross President 
Dr. Thomas C. Lelon introduced Bishop 
Methodios to the large gathering of 
students, faculty, volunteers, administ
ration and staff and formally welcomed 
him to the diocese and the community. 
Also welcoming the new Bishop of 
Boston were: Ε . Terry Mitchell, on behalf 
of the Board of Trustees: "Welcome to 
your Alma Mater; we all pledge our 
support." Fr. Alkiνiadis Ca liνas, Dean of 
Holy Cross: 'Ά family and especially a 
mother, takes great pride in the achieve
mP.nt of its children. And so this school 
takes pride in your achieνements. lt is aπ 
honor and a priνiledge to welcome you." 
Fr. Nomikos Michael Vaporis, Dean of the 
undergraduate college: 'Ύοu are more at 
home now than eνer before. ln the 
teaching profession one feels like bring
ing up another family of his own and so, 
we who were your teachers now share 
and rejoice in your achievements." 
Nicholas Jonas, Student Body President: 
'Όur school, your school, thanks you for 
your words about this institution and for 
the gratitude and loνe you have shown 
for your alma mater. We can only hope 
that we and those who follow us will go 
through this school and haνe the same 
feelings as you do." Ernest Villas, Arch
diocesan Department of Religious Educa
tion: 'Ίt is a day of joy and much promise 
for this historic diocese where our theo
logical school is located." Artemis Gyfto
poulos, director, Maliotis Cultural 
Center: "We pledge to support you and 
help you as much as we can, especially in 
your programs for the youth." Alice 
Mehos, President of the Volunteer 
Women for Hellenic College: "We are 

Bishop Methodios of Boston, left , ι·enter, stands betlveen Bishop Gera.~imos of A bydos, 
left and Bishop Demetrius of VreJ·thena as he is welcomed ιο Hellenic College-Holy Cross 
Greek Orthodox School of Theology and to Bosron by HCJ HC Pre.ridenι Dr. Thomas C. 

Le/on, riκht. 

dedicated to Hellenic College-Holy Cross 
and to our Church. We now pledge our 
dedication to you." 

ln the presence of two other hierarchs 
of the Church, Bishop Gerasimos of 
Abydos and Bishop Demetrius of 
Vresthena Both of whom Bishop Metho
dios said he will consult for adνice and 
guidance, the new b ishop of Boston said 
to the gathering: "Ι have come here to 

(Ρhοιο by Seminarian George Diamanι) 

listen, to learn and to act together to form 
programs for the betterment of the 
diocese and this school ... Decisions will 
be made with the loνe I haνe for the 
Church ... The Church needs new ideas. 
Let us move forward with a new mission 
for the future of our Church." 

Bishop Methodios graduated from the 
undergraduate Hellenic College in 1968. 
He then studied at Holy Cross School of 
Theology graduating in 1971. 
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How History ls Written 
By General (ret.) Pericles S. Papathanassiou 

During the Easter Holidays, seνeral friends and relatiνes 
telephoned from Greece to wish me a Happy Easterandalsoto 
tell me of certain press reports, in particular a report published 
in the newspaper ΤΟ VIMA on April22, 1984. What was written 
about me in this article was the product of a fertile imagina
tion, having no relation to real ity. 

I should be νery grateful to the reporter of ΤΟ VIMA, (a 
person Ι haνe neνer met.) He may haνe embarassed the news
paper he represents, but he drew my attention to and raised 
my interest in the other persons referred to in his article, as 
well as the ideas and the goals they represent. Quite often a 
negatiνe cause has led to positiνe results for certain persons or 
for the society as a whole. 

Ι was at a loss to understand how Ι found myself in the 
middle of a controνersy about an alleged partisan actiνity 
when only three weeks ago and prior to these press reports, I 
had written an article in ΝΕΑ YORKI against the partisan acti
νities of political parties in the United States. I haνe not met 
with, nor haνe I talked oνer the telephone with any party 
official from Greece. ln expressing my νiews, I limit myself to 
actiνities which are guided only by concerns on a national 
leνel. 

Following the ΑΗΕΡΑ Banquet held in Washington last 
March, I expressed my views on the subject of partisan actiνi
ties with several persons when I was asked by the publisher of 
ΝΕΑ YORKI to write an article on the subject. I was νery 
pleased to comply. As it is not my characterto writesomething 
one way and believe something else nor to speak one way in 
Greece and another way abroad. I do not belong to the 
political philosophy of the correspondent of ΤΟ VIMA. 

lt was ineνitable that I felt I should try to find out what was 
behind the VIMA article. Ι reνiewed each statement the cor
respondent had written about me. Of course, what he said 
about a "CIA connection" is too ridiculous to be taken 
seriously as the readers who know me personally- as well as 
the staff of ΤΟ VIMA - need no lengthy explanation. 

With regard to my contracts with members of the New 
Democracy Party and the "mediator" Mr. Tsaldaris, I can only 
say that for the past two years Ι haνe no contact, not even by 
telephone. Besides, I was neνer an adjutant to the king as 
stated in the article although I would haνe been honored to 
serve in this capacity. 

The terms used in ΤΟ VIMA of "right" and "more right" 
are beyond eνaluation because they haνe become meaning
less. The VIMA correspondent writes of my acquaintance with 
the "shipowner Tsakos who is a friend of CIA Director Casey!" 
Only last week did I find out that there is indeed a shipowner 
by the name Tsakos. I haνe neνer met the gentleman. 

ln this fashion the VIMA correspondent tries "to write 
history," proud of his "inνestigatiνe reporting" and obliνious 
to the embarassment he is causing the newspaper he 
represents. 

Ι am grateful to the correspondent, because he has 
induced me to meet with the prominent Greek Americans of 
the 'Άmerican Friends of Greece" and to study the goals and 
the mission of this society. lts Charter states "to promote, 
foster and encourage American interest in the Greek heritage, 
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culture and current affairs, and to promote and strengthen the 
friendly relations and ties between Greece and the United 
States." Ι was particularly impressed with the paragraph: "the 
Corporation shall not participate in or interνene in any 
political campaign on behalf of any candidate for public 
office." 

• • • 
lmpressed by these clear statements, I decided to join this 

society and asked for more details on the other persons being 
"accused" by the VIMA correspondent. 

Col. (ret.) Peter Derzis is proud because the American 
Armed Forces entrusted him with such responsible positions 
during his military career. The " charge" that the ΑΗΕΡΑ 
Congress met in Athens during the dictatorship because of 
Col. Derzis' "pro-junta" sentiments is false because the 
decision was made much earlier by the ΑΗΕΡΑ, indeed when 
that was a goνernment of the Center in Greece! 

Professor Ted Perros was appointed by President Reagan 
to the Potomac Basin Commission which is responsible for the 
enνironmental protection of the region- not for "any strange 
actiνities oνer the entire Washington area" as athe corres
pondent "meaningfully" writes. lt is entirely inaccurate that 
the Professor eνer headed a committee "Greeks against 
Sarbanes" because no such committee eνer existed. Finally, 
the νicious "charge" that Professor Perros "persecuted demo
cratic students during the junta" will receiνe the appropriate 
answer in a different way. 

Ι left something for last which giνes the measure of the 
seriousness and reliability of ΤΟ VIMA correspondent. He 
writes that Professor Kousoulas is "better known in America as 
the nephew of Archbishop lakoνos." lt is a mystery where and 
why he inνented this absurdity which surprised both the 
"uncle" and the "nephew," but also his readers. Professor 
Kousoulas is indeed well known in America as a personality 
with a rich academic record and for his participation in 
national struggles since the time when he was elected 
President of the Pan-American Committee for "justice for 
Cyprus" in 1964 when Turkey threatened Cyprus. He was 
decorated by the goνernment of George Papandreou for his 
patriotic serνices. The fact that his basic text is used by more 
than 150 American uniνersities and has been published in fiνe 
editions since 1968 is, Ι think, an honor for the Greek name; 
apparently, the VIMA correspondent with all of his inνestiga
tiνe reporting is ignorant of these facts. 

Mr. Chirgotis is a distinguished architect and a renowned 
fighter for the causes of Hellenism, always at the forefront, 
selfessly, with genuine and abounding patriotism. His ties to 
leading personalities of the American political scene is a 
νaluable asset. 

The VIMA correspondent did not serνe the national 
interest of Greece when with his νicious and groundless accu
sations disillusioned those distinguished Greek-Americans 
who are called upon by Greece at eνery critical juncture to 
fight for the rights of Hellenism in the high councils of the 
American goνernment. He serνed also νery poorly his news
paper, ΤΟ VIMA, which deserνedly holds a distinguished place 
in international journalism. But, it is well known, this is how 
history is written. 
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Three leaders express optimism 
Andrew Α. Athens, Chairman of the 

United Hellenic American Congress, 
speaking on behalf of George Ρ. Liνanos, 
Chairman of the American Hellenic Al
liance; and Philip Μ. Christopher, Pres
ident of the Pancyprian Association of 
America, said, ''τhe νote in the United 
States House of Representatiνes regard
ing foreign aid to Greece, Turkey and 
Cyprus was another indication that the 
United States will begin reducing Amer
ican aid to Turkey as long as Turkey 
remains in Cyprusand threatens Greece. I 
agree with the comments of our commu
nity's leader in the House of Represent
atiνes on this matter- Congressman Gus 
Yatron- who said, "I am not satisfied with 
the shallowness of the reductions and will 
look for opportunity elsewhere in the 
legislatiνe process to send a stronger 
message to Turkey, unless Turkey 
reνerses its position on Cyprus." 

Athens added, 'Άn important new 
development in this νote is that the most 
important Member of Congress leading 
the fight in the past for full funding for 
Turkey - Subcommittee Chairman Lee 
Hamilton - lead the fight this time to 
reduce by nearly $90 million the Pres
ident's request for military aid to Turkey. 
lt is my sincere hope that the nation of 
Turkey appreciates the significance of 
that change. 

He added, 'Όur adνocates in the 
behind-the-scenes negotiations for a just 
policy for Greece, Turkey and Cyprus -
Congressmen Yatron, Feighan, Fascell, 
Torricelli and Broomfield - helped 
Chairman Hamilton reach this new posi
tion. lt is important that the people in our 

AthensJ Livanos and 
Christopher express 

satisfaction with 
the House vote 

community have the legislative sophisti
cation to understand that our advocates 
achieνed as much as was feasible in this 
particular set of parliamentary circum
stances. Many Members of Congress had 
other important issues in the entire 
foreign aid bill that would have died with 
the bill if deeper cuts to Turkish aid had 
preνailed. Thus many Members who 
normally νote with us were opposed to 
deeper cuts." 

Athens said, ''τhere will be other forms 
in the legislatiνe process where these par
liamentary ci rcumstances wi ll not preνail 
and we intend to continue to work as 
hard as possible to sustain a position like 
the one established by the Senate Foreign 
Relations Committee - a cut of $255 
million dollars in Turkish aid until the 
Turkish Cypriots return the νacant city of 
Famagusta/Varosha." 

Athens concluded by saying , 
"President Reagan's effort to dissuade the 
Congress from reducing aid to Turkey by 
offering an additional $250 million in 
foreign aid to Cyprus was properly 
rejected by the Congress. Dollars are no 
substitυte for a just American foreign 
policy toward Greece, Turkey and 
Cyprus." 

Kousoulas' Best-Seller 
Two hundred and fifty universities in 

the United States and Canada haνe 
adopted for the next academic year the 
5th edition of Prof. Kousoulas' ΟΝ GO
VERNMENT AND POLIIICS as their core 
text for the introduction to Political 
Science. 

The book which was originally 
published in 1968, and has gone through 
five editions since then, has sold more 
than 150,000 copies. lt is one of the two 
most widely used texts in the field, the 
other being that of Prof. Karl Deutsch of 
Harvard University. 

Prof. Kousoulas who has also written 
extensiνely on Greek political affairs for 
the past thirty years has just finished 
another book on the introduction to 
international relations for the BROOKS/ 
COLE PUBLISHING Co. The book is 
scheduled to appear this coming fall. 

· Εγγραφή τε Συνδρομηταi 
στην «Νέα ·Υόρκη)) 
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On its 35th Anniversary 

ΝΑΤΟ ls Alive and Kicking 
ln commemoration of the 35th anniver

sary of the North Atlantic Treaty Organi
zation (ΝΑΤΟ), President Reagan issued a 
proclamation on March 7 which begins: 
'Έstablished in the dark aftermath of the 
most destructive war the world has eνer 
seen, the ΝΑΤΟ Alliance represents a 
living commitment of the nations of the 
West to the defense of democracy and 
individual liberty." ΝΑΤΟ foreign 
ministers wi ll observe the anniνersary in 
ceremonies at their meeting in Washing
ton, 29-31 May. 

Maintaining the alliance is a clear pre
requisite for continued independence 
and a secure peace. This requires 
continued major deployments of ground, 
air, and naval forces in Europe and the 
Mediterranean, a solution of the theater 
missile imbalance, continued moderniza
tion and improvement of NATO's con
ventional forces, with respectable and 
politically manageable leνel!ι ot effort of 
all the allies. Above all, it calls for alliance 
cohesion. The principle of deterrence sti ll 
represents the fundamental basis of 
ΝΑ TO's strategy. The key point is that foe 
oνer thirty years, ΝΑΤΟ has managed to 
keep the peace in Europe, which is longer 
than in any period in modern history. 

ln order to deterwar, thetask would be 
to follow a long-term, hard-headed 
strategy: to maintain a military posture 
which is unmistakably capable in relation 
to the military forces of the Soviet Union, 
and a diplomatic posture which is un
mistakably clear as well as wide open for 
communication at alllevels and on every 
subject. 

One of the Soνiet Union strategies has 
been not only to try to divide Europe from 
the United States, but to splinter Europe 
itself as well. One of the most important 
problems facing ΝΑΤΟ is the economic 
situation in Europe. The region's eco
nomic problems are all too evident: low 
growth, double-digit unemployment and 
a failure to create new jobs, wage rigidity, 
loss of profitability, fiscal crisis, and ina
dequate investment. The number of 
jobless in Europe is at a postwar high and 
rising: in the Netherlands, over 15%; in 
Spain, over 17%; in Belgium, over 14%. 

ln addition to the economic worries 
besetting the alliance, we have the 
growing belief in Congress that the 
Europeans are not bearing their fair share 
of the ΝΑΤΟ defense burden. We also 
have the problem of eνer-spiraling costs 

By Achilles Ν. Sakellarides, Ph.D. 

demand for better use of the defense 
dollar, pound, mark or lira. The steadily 
increasing need for new weapons to 
~ncorporate a degree of h igh technology 
ιs also a problem facing the alliance 
members. 

Nevertheless, it is widely felt in the 
United States that Europe must get "its act 
together". ln the 1960's and 1970's, the 
trend in Europe was toward more 
cooperation. Since that time, the trend 
has reversed. Α "go-it-alone" mentality 
has emerged in Europe making it harder 
than easier to cooperate. 

When France withdrew from the 
integrated military structure of ΝΑΤΟ in 
1966, it was rejecting- as it still does today 
- the automaticity which the integration 
of forces involves. However, official 

France has repeatedly assured the allies 
that it remains loyal to the goals of ΝΑΤΟ, 
and is trying to prove this by its actions. 
France has declared that it has a special 
role in the defense of the countries in 
Western Europe. Since 1966, France has 
maintained permanent liaison mission at 
the major ΝΑΤΟ commands and has 
concluded the necessary military ar
rangements for the effective deployment 
of its forces if the need arises. lt takes part 
in the work of civil programs for defense 
support. France has recently decided to 
create a rapid deployment force as an 
addition to all our existing strategic capa
bilities, which will combine mobility, 
strength and versatility. lt will have about 
47,000 men, the present strength of an 
army corps, and wi ll tie in with an air
mobile division of about 250 combat heli
copters. 

of new weapons and the growing public ,.~~=========: 
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Miami Beach to Host 
1984 ΑΗΕΡΑ Convention 
The largest annual gathering of Greek held at 6:30 p.m. on Sunday, August 19, 

Americans - the ΑΗΕΡΑ Supreme Con- followed by a poolside Welcome Night 
vention - will be held this year in Miami Dance. Business sessions for the ΑΗΕΡΑ, 
Beach, FL, from August 19 to 24. The Con- Daughters of Penelope, Sons of Pericles, 
vention, headquartered at the Fontain- and Maids of Athena start Monday, as 
ebleau Hilton, includes a full schedule of does the ΑΗΕΡΑ Regional Golf Tourn
daily social and athletic events, in ament. The Hellenic Festival will begin at 
addition to the business sessions of the 9:00p.m. on Monday even ing. Highlights 
ΑΗΕΡΑ Family. on Tuesday include the start of the tennis 

"Miami Beach has always been an tournament, an educational foundation 
excellent site for ΑΗΕΡΑ conventions," lecture, and the evening's Grand Ball. 
said Supreme President Peter Η. Car- Wednesday's events include a senior 
diges. Cardiges has appointed George citizens housing seminar, the ΑΗΕΡΑ 
Heropoulos of Miami Chapter Νο. 14 as awards luncheon, the Olympiad, and the 
general convention chairman. traditional convention highlight, the 

The official convention opening will be _ Grand Banquet. Thursday w ill witness the 

Greek Leader Assails Turkey 
for 'Expansionist Aims' 

By Andriana lerodiaconou 
The Washington Post,May 6, 1984 

SALONIKA, Greece, May 5- Greek 
Prime Minister Andreas Papandreou 
today delivered a searing attack on ΝΑ ΤΟ 
neighbor Turkey, which he accused of 
having expansionist designs against 
Greece and of acting in the interests of 
foreign powers such as the United States 
in the region. 

Papandreou rejected a peace offer 
made recently by Turkish Prime Minister 
Turgut Ozal. 
'Όzal has offered aπ olive branch, but 

this is an offer made w ith a gun in his 
hand," Papandreou told hundreds of 
thousands of supporte rs gathered here in 
Greece's second largestcity. "lt is not the 
Turkish people who have expansionist 
aims against Greece but a military govern
ment which is acting as the policeman of 
great powers." 

The Socialists held a weekend rally here 
to cick off the campaign for the june 17 
elections for the European Parliament. 

expected to give new heart to the So
cial ists, whose confidence has been 
flagging in recent months under the 
weight of persistent economic, social and 
foreign policy problems. 

The Socialists have been particularly 
troubled by party criticism that the 
government's labor policy is too conser
vative, as well as by political develop
ments in the Eastern Mediterranean 
island of Cyprus, part of which has been 
occupied by Turkey since 1974. 

Papandreou's speech here coincided 
with a U.N. Security Council meeting to 
condemn an exchange of ambassadors 
last month between Ankara and the self
proclaimed Turkish Republic of Northern 
Cyprus. 

ln a show of enthusiasm - which, ac
cording to political observers here, 
surpassed a rally held by Papandreou in 
Salonika on the eve of his 1981 election 
victory-delirious supporters crowded the 
city's ventral square waving a sea of green 

final business sessions and a farewell 
dance will be held on Friday. 

Full Youth Program Provided 
"After Hours" dances from 1 a.m. to 4 

a.m. will be held on Tuesday and 
Thursday for young Ahepans, with the 
Sons and Maids Grand Ball from 10:00 
p.m. to 4:00a.m. on Wednes~ay. T~e So~s 
national basketball champιonshιp wιll 
also be held convention week. 

Situated on 16 acres at Atlantic Ocean 
beachfront, the Fontaineb leau Hilton has 
1,224 rooms, including 60 suites in three 
buildings. Α wide variety of dining and 
entertainment experiences are provided 
by the hote l's six main restaurants and 
four lounges. 

There are two outdoor pools with three 
whirpool baths and 30 cabanas. The 
18,000 square foot 368,000 gallon 
freeform swimming pool, located 
between the hotel and the Atlantic 
Ocean, is situated in a tropical grove 
atmosphere and features a huge rock 
grotto, waterfall, tree-shaded restau
rants, a snack bar, and two cocktail bars. 
Among the sports actiνities available are 
windsurfing, tennis, bowling, golf, scuba 
diving, and fishing. 

The host committee is busy preparing 
for the oνer 5,000 Ahepans expected to 
attend the convention. The room rates at 
the Fontainebleau are $70 for single or 
double occupancy, and rooms are 
furn ished with double/ double or king 
size beds. Many rooms have private 
oceanfront balconies. The accommoda
tions were completely renoνated recent
ly under the direction of the Hilton 
management. 

and white flags with the Socialist party 
insignia . 

Papandreou 's supporters shouted 
"Greece for Greeks" and 'Όut of ΝΑ ΤΟ 
forever" as he reassured them that his 
government rema ins committed to 
dismantling the U.S. milita ry bases in 
Greece and backing the international 
peace movement against the installation 
of nuclear Pershing 11 and cruise missiles 
and Soviet SS20s in Europe and the Soviet 
Union. 

The vote, in which Greeks will choose 
24 deputies to the 434-member Par
liament, the legislative organ of the Euro
pean Community, has developed into a 
popularity test for the 2 112-year old So
ί:ialist government" led by Papandreou. 
His Panhelleήic Socialist Movement (PA
SOK) won elections in October 1981 that 
ended nearly half a century of uninter
rupted right-wing rule in Greece. 

·~ Jimmy γ · Unardos 
\ .,, 

Orchestra 
Η επιτuχiα του χορού σας 

Tel: (212) 539-8685 

The success of the weekend rally is 

28 "NEW YORK 



Greek Theatre of Ν.Υ. Launches 
"Supporting Members" Drive 

Α major campaign has been launched 
to enroll1500 "Supporting Members" of 
the Greek Theatre of New York, to 
benefit the 1984-1985 season. 

The Greek Theatre of New York is a 
professional bi lingual Greek Repertory 
Company dedicated to the presentation 
of the finest ancient Greek classics and 
contemporary plays in Greek and in 
english translation. Established appro
ximately fiνe years ago in New York 
City,the Greek Theatre of New York's 
Board of Directors, headed by the Pres
ident Paul Stathoulopoulos, and the 
Friends of the Greek Theatre - an auxi
liary organization of GTNY - haνe 
undertaken a driνe to recruit "Support
ing Members" in a concentrated effort to 
raise the necessary funds for the theatrical 
productions to be presented next season, 
w hich begins in the Fall of 1984 and 
cont inues through june, 1985. 

Memberships are aνailable for every
one: individuals, corporations, smal l 
businesses and organizations, who are 
being contacted by a specialletter which 
states: 

"Aeschylus wrote Agamemnon in 458 
BC, Sophocles' Oedipus was first staged 
in 430 BC. Athenians witnessed the 
premiere performance of Medea in 431 
BC. These works of Ancient Greece 
marked the genesisof dramatic literature, 
and are sti ll produced today in theatres 
world-wide. 
"Α Greek tradition was born 2500 years 

ago that has survived in every theatre 
artist and audience member who reco
gnize that drama offers the opportunity 
to re-experience, reflect and reaffirm the 
dignity of mankind. 

''τhe Greek Theatre of New York was 
born fiνe yearsago. Located in the theatre 

capital of the world, it takes great pride in 
its roots, its Hellenic classical heritage. lt 
has placed creatiνe responsib ility in the 
hands of two outstanding directors, Yan
nis Simonides and Alkis Papoutsis, who 
have pattented their liνes to serνe the 
needs of the theatre. 

''τhe Greek Theatre of New York will 
soon observe its fifth anniversary as a not
for-profit performing arts institution. 
These have been exciting years ... 
rewarding years . .. and difficult years! Το 
mark this milestone the Board of Direct
ors and the Friends of the Greek Theatre, 
together w ith the artistic and adminis
trative staff, ask you to join us as a 
Member and Supporter of our classical 
and modern theatrica l tradition. By July 1, 
1984, we would like to welcome 1500 
individuals, organizations and business 
firms as "Supporting Members" of the 
Greek Theatre of New York. 

"For many not-for-profit theatres, this 
has been a most difficult year. Many have 
ceased operation. We, the members of 
the Board of Directors and the Friends of 
the Greek Theatre,are committed to con
tinue and we need your help. Yourcom
mitment to become a "Supporting 
Member" is urgently needed." 

The general public is i nνited to parti
cipate in th is Fifth Anniνersary obser
vance by becoming a "Supporting 
Member" of the Greek Theatre of New 
York. Supporting Memberships are tax 
deductible. For information and a packet 
of material on Supporting Membership, 
contact a member of the Board of 
Directors, the Friends of the Greek 

Theatre, or please call or write: 
Greek Theatre of New York 
74Α East Fourth Avenue 
New York, Ν.Υ . 10003 

Tel. (212) 505-0451 

ΤΡΑΤΑ 

Ι, 198-ο\ 
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ΤΑ ΠΙΟ ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 
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ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
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Albanian regime cold shoulders 
Greece's attempts at dialogue 

By Andrew Borowiec 
The Washington τϊmes, May 3, 1984 

ATHENS, Greece-Despite horror 
stories by Greek refugees from nearby 
Albania, the Athens government has 
shown considerable restraint in dealing 
with Europe's most isolated country. 

Premier Andreas Papandreou is on 
record as saying he is willing to renounce 
Greece's long-standing territorial claim 
to southern Albania, known as " North 
Epirus," where most of about 30,000 to 
50,000Greeks liνe. And a goνernment 
spokesman here said that "Greece wants 
a dialogue with Albania on all outstand
ing issues." 

These include the thorny problem of 
the Greek ethnic minority behind the 
Albanian frontier minefields and pill
boxes and of the long-oνerdue peace 
treaty that would end the technical state 
of war between the two countries. 

The Albanian communist leadership, 
which follows the rigid Stalinist line, has 
yet to answer these initiatiνes. Albania 
watchers here attribute the hesitation to 

reports of internal turmoil, ideological 
and personality feuds in the legendary 
'Ίand of the Eagles" turned into a Gulag 
of 2.5 million people following World 
War 11. 

The outcome of Greek oνertures is of 
considerable importance to ΝΑ ΤΟ. The 
Vlone naνal base on the Albanian island 
of Sasana faces the southern ltalian port 
of Brindisi. Since Albania's breaking of its 
" unbreakable friendship" with China in 
1978, the Soνiet Union has been eyeing 
Vlone as a possible backup facility for its 
Mediterranean squadron. 
Howeνer, there are no indications here 

of any rapproachment between Albania 
and Moscow. Albania has improνed 
somewhat its trade relations with ltaly and 
Turkey but remains at odds with Greece 
and openly hostile toward Yugoslavia to 
the north. 

The tightly control led Albanian press 
has not νaried in its use of negatiνe adject
iνes: the Soνiet Union is "reνisionist," 
China has νiolated "the purity of 
Marxism-Leninism" and the United States 

ΑΗΕΡΑ Trust Establishes 
Hellenic College Award 
Supreme President Peter Η. Cardiges 

has announced that the ΑΗΕΡΑ will 
administer a $10,000 trust created by Past 
Supreme President Kimon Α. Doukas for 
the establishment of the Kimon Α. 
Doukas AHEPA-Hellenic College Athletic 
Award. 

Beginning in 1985, the award will be 
giνen annually to agraduating senior of 
Hellenic College, Brookline, ΜΑ, with 
outstanding athletic achieνements, an 
amateur sports status, excellent sports
maship, and high scholastic standing. 
One of the award's criteria is that the 
student has been accepted to enter the 
Holy Cross Theological School, also in 
Brookline. 

The recipient will be selected by the 
President of Hellenic College and the 
Diector of the college's athletic depart
ment. The award includes both a plaque 
aπd a cash scholarship, aπd will be 
preseπted duriπg Helleπic College's 
commeπcemeπt exercises. 

"We are νery pleased to haνe receiνed 

this trust from Dr. Doukas, one of our 
most promiπent members," ΑΗΕΡΑ Pres
ideπt Cardiges said. ' Ήis great interest ίπ 
the education of our youth has been 
amply demonstrated through the years, 
and we are gratefu l that this award to a 
Hellenic College student rewards athletic 
excellence." 

Among the numerous educatioπal 
programs of the ΑΗΕΡΑ Educatioπal 
Foundation is the Touris Trust, which 
presents a seνeral annual scholarship to 
Hellenic College students. 

Currently liνing in Boca Raton, FL, Dr. 
Doukas was elected ΑΗΕΡΑ Supreme 
President in 1965 and re-elected 
President ίπ 1966, aπd from 1977 to 1980 
he serνed as chairman of the ΑΗΕΡΑ 
Educatioπal Foundation. He receiνed his 
law degree from New York University and 
a Master's and Ph.D. from Columbia 
Uniνersity. He is νery actiνe in commu
nity and church affairs, including serνice 
on the Greek Orthodox Archdiocesan 
Counci l. 

is outright " imperialist." 
Greek and foreign Albania watchers in 

Athens feel that something is bound to 
giνe in the Albanian fortress. 

But Albania's t rack record is hardly 
encouraging: timid oνertυres toward the 
West ended about three years ago in the 
violent death of ltal ian-educated Premier 
Mehmet Shehu. 

ln Noνember 1982, another hard-line 
Stalinist was appointed to the key post of 
chairman of the Presidium of the People's 
Assembly. He is Ramiz Alia, now 59, the 
man slated to replace the country's iron
fisted but increasingly ailing ruler, Enνer 
Hoxha. 

Greece is one of the few countries to 
maintain diplomatic relations with 
Albania. These haνe been marred in 
recent months by the flight of aπ unspeci
fied number of ethnic Greeks who 
reported religious persecution, the burn
ing of churches and the killing of priests. 
Το Mr. Papandreou's statement that 

Greece could not tolerate νiolations of 
the human rights of its ethnic minority, 
the Albanians answered that Greeks in 
Albania " have the same rights as the other 
citizens." 

The statement was of small comfort to 
Greece: ln A lbania, religion - wether 
Christian or Moslem - is taboo, priνate 
ownership of automobiles is banned and 
citizens are obliged to spy on their 
neighbors. 

τ ο τηλεοnτικο nρόyραμμα 
της Μαρίας Παnαδότου 

Στiς 3 Μόίου συμπληρώθηκαν 16 χρό
νια όπό τότε ποu όρχισε τό τηλεοπτικό 
της πρόγραμμα ή κ. Μαρία Παπαδότου 
στr)ν Νέα 'Υόρκη . 

· Η κ. Παπαδότου έτοι μόζει τώρα εlδι κr) 
έκπομπιl γιό τό 16 χρόνια της στην 
όθόνη, ποu θό προβληθί'j προσεχώς. 
Τό πρόγραμμα, τό όποίο μετέδωσε 
σφότως συνέντευξη τί'jς κ. Παπαδότου 
με τόν Πρωθυπουργό τί'jς • Ελλόδος κ. 
·Ανδρέα Παπανδρέου, μεταδίδεται 
Σόββατο, 8-9 τό πρωί όπό τό Κανόλι 
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for home and business ρart 
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For reserνations and information caιι; 

3. Liberal baggage allowance. 
4. Flights with super-jets by 

ARISTA INTERNAτiONAL AIRLINES. 

YOURLITE INTERNATIONAL 
1 East 42nd Street, New York, ΝΥ 10017 

Manhattan 
212/599-2727 

Long lsland 
516/822-7900 

TOLL FREE: 800/223-7605 

Athens, G reece 
Paparigopoulou 3 • 324-5926 

15 years of service to the Greek-American community 



Αρο/Ιο Fillo 

ΙΤ DOESNT CRUMBLE, ΙΤ DOESNT STICK, 
ΙΤ DOESNT TURN SOUR 

lt stays Fresh for months in the refrigerator. Easy to 
work with . More fillo in every pound. Low in calories. 
Sold in Supermarkets from Coast-to-Coast, along 
with our other fine products: Spanakopita, Tyropita, 

Baklava, Kataifi , Kourabiedes, Foinikia 
and other pastries . . 

SPECIAL PRICES FOR COMMUNITY 
FESTIVALS AND OTHER FUNCTIONS 

For Free recipe booklet, send stamped, self-addressed envelope to: 

APOLLO STRUDEL LEAVES 
ΒΟΧ 153 FAIR LAWN, N.J. 0741 Ο 

TEL. (20 1 ) 797-0888 


