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~Επιστολες . . 
' 

·Ο βουλευτής κ. Γιώργος Μισαηλίδης 
·Αγαπητέ Παναγιώτη, 

Μέ την είικαιρία της συμπληρώσεως 36 χρόνων όπό την [κδοση της Ν ΕΑΣ 
γοΡΚΗΣ κοi τi'jς όπόφοσης νό συνεχισθεί σε δεκαπενθήμερη συχνότητα, 
θέλω νό σε συγχαρώ ε!λικρινό τόσο γιο τό 6ριστο όπό πόσης πλευρδς περιε
χόμενο δσο κοi γιο τό καλαίσθητο τοϋ 'Ομογενειοκοϋ αίιτοϋ ΠεριοδικοΟ το Ο 
όποίου εχεις την διεύθυνση, τr)ν επιμέλεια κοi την είιθύνη. 

'Αλλό πρό παντός θέλω νό σε συγχαρώ γιό την σωστη γραμμή ποι'.ι όκο
λουθεί ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ πάνω στο όμογενειακό θέματα κοi κυρίως γ ιό τόν όγώνα 
της νό κρατήσει τr)ν ·Ομογένεια ένωμένη γιο τr)ν ύποστήριξη τών εθνικών 
μας θεμάτων κοi μακριό όπό τιΊν κομματικοποίηση ποι'.ι δημιουργεί ρήγματα 
επικίνδυνο ατό τεράστιο αίιτό έθνικό μας κεφάλαιο. 

Σοϋ εύχομαι μ' δλη μου τr)ν καρδιό κάθε έπιτυχία στr)ν καινούργια σου 
προσπάθεια. 

' Αθήνα 

Οί Νεοϋορκέζοι ·Αθηνών 

' Αγαπητε "κ. Μακριδ, 
Έκ μέρους τi'jς New Yorkers Society in 

Greece (Σύλλογος τών tκ Νέας 'Υόρκης 
·Αθηναίων) χαιρετίζομε τήν νέον σος 
(κδοση ποι'.ι εΤναι Δεκαπενθήμερη. • Η
ταν κάτι ποι'.ι (λειπε, διότι τό δικό σος 
περιοδικό 'ίσως εfναι τό μοναδικό ΠΡΑΓ
ΜΑτι φιλο-όμερικανικό κοi σύγχρονα 
φιλο-έλληνικό. 

'Αθήνα 

Μετό τιμfjς, 

Ό Πρόεδρος 
Δρ. ΑΓΙΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ 

Διπλ. Μηχ.-Ηλ. ΕΜΠ., 

Uniν. of Hoυston, Texas 

Γιό τήν 37η έπέτειο 

Φίλε κ. Μακριδ, 

Με μεγάλη είιχορίστηση έκφρόζω 
πρός την <<Νέα 'Υόρκη» διό τριακοστr) 
έβδόμη φορό τό θερμό μου συγχαρη
τήριο διό την 37ην έπέτειό της. 

' Η έκλεκτή κοi πολύτιμος ϋλη της, κοi ή 
μαχητικότητά της δλα αίιτό το χρόνιο 
τήν καθιστοϋν όγοπητή κοi όναγκαίο 

διό τιΊν πρόοδον δλης τfjς όμογενείος, 
κοi γέφυρον συνδέσεως μετοξι'.ι · Ελλά
δος κοi όποδήμου 'Ελληνισμοϋ. 

Γ ιό μδς τοι'.ις έπi τόσα χρόνια όναγνώ
στες της, δσο κοί όν οίιξόνωνται τό χρό
νιο της ξενιτειδς τόσο περισσότερο λα
χτοροϋμε νό τήν λοβοίνωμε κοi μάλι
στα δύο φορες τον μηνο γιό νό παρο
κολουθοϋμε την δράση της Όμογε-
νείος. 

Elmont, l .l . 
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Με πολλι'J όγόπη, 
ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Μέ όγάπη 
ΓΙΩΡΓΟΣ Π. Μ ΙΣΑΗΛΙΔΗΣ 

Βουλευτr)ς Χίου 

Οί προθέσεις τοu ΠΑΣΟΚ 

·Αξιότιμοι κύρι οι, 

. Η δημοσίευση στο έξώφυλλο τi)ς «Νέας 
Ύόρκης•• τών προθέσεων τοu ΠΑΣΟΚ γιό 
«παρεμβάσεις» στό κο ινοτικό καi όργα 
νωσιακά μας πράγματα. €φερε στήv 
προσοχrΊ τi)ς · Ομογεvείας κατό τρόπο δρα
ματικό τr')ν σοβαρότητα τοu προβλήματος. 

Είναι εντυπωσιακό τό γεγονός ότι ό.ν καί 
€χουν περάσει μi)νες άπό τότε, καμμιό 
έλληνικr') επ ίσημη άρχrΊ δεν προσπάθησε 
νό μειώση τiς εντυπώσεις η νό καθησυχά
αη τiς άνησυχ ίες ποu προκάλεσαν οί προ
θέσεις τοΟ ΠΑ.ΣΟ . Κ. 

. Η άδράνεια άποτελεi μ ιό άκόμη επιβε
βαίωση τοϋ στραβοu δρόμου ποι) πi)ρε ή 
Σοσιαλιστική Κυβέρνηση στiς σχέσεις της 
μέ τον άπόδημο . Ελληνισμό καi Ιδιαίτερα 
μe τόv · Ελληνισμό τi)ς · Αμερικi)ς. Κρίμα . .. 

Νέα Ύόρκη 

Μ€ πολλΕ:ς εύχαριστίες. 
·Αντώνης Μανιάτης 

Άπο τον Πρέσβυ της 'Ελλάδος 

·Αγαπητέ Κύριε Μακριδ, 

Σδς εύχαριστw θερμώς διό τός εύχός 
σας με τr)ν εύκαιρίαν τών έορτών καi σδς 
εύχομαι σε σδς καi τr'}ν οlκογένε ιάν σας 
εύτυχtς τό Νέον· Ε τος. 

Σδς συγχαίρω διό τήν πρόοδον της 
«Νέας 'Υόρκης,, ή όποία γίνεται δεκα
πενθήμερη καi σδς εύχομαι έπιτυχίαν. 

Με φιλικοuς χαιρετισμούς, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑ ΠΟΥ ΛΙΑΣ 

Πρέσβυς 

Tel . (2 12) 947-3 180 
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Θέματα τοv Μηνος 

Μετό τοuς πέντε βουλευτές, ή ΑΧΕΠΑ ••• 

Οί στήλες σύτές παρακολουθούν τό 
μεγάλα lθνικά θέματα 'Ελλάδος καi 
ΗΠΑ καί, βεβαίως, τήν έξωτεpική πολι
τικι) τών δύο χωρών, άφού άφορο 6με
σα τι) ν ' Ομογένεια σόν συνδετικό κρίκο 
μεταξu τής πρώτης κai τής δεύτερης 
πατρίδας. Στι)ν προσπάθειά μας νό μη 
άναμιχθούμε ατά πολιτικά πράγματα 
τής γενέτειρας, ύπέρ τού ένός lj τού 6λ
λου κόμματος, άποφεύγομε rόν σχολι
ασμό θεμάτων lσωτερικής πολιτικής. 

Καθώς μάλιστα τό ΠΑΣΟΚ συνεχίζει 
τι)ν προσπάθεια κομματικοποιήσεως 
τής· Ομογενείας μέ τι) ν βοήθεια τών δυό 
καθημερινών δμογενειακών έφημεpί
δων τής Ν. ' Υόρκης, αΙσθανόμαστε δτι 
τό lνδιαφέρον γιο τι)ν πορεία τής έλλη
νικής lξωτερικής πολιτικής, δέν εΤναι 
άπλό δικαίωμα κάθε όμογενούς, άλλο 
καΙ καθηκον. 

'Επισημαίνοντες δ, τι έμείς θεωρούμε 
σφάλματα στοuς χειρισμοuς κο) aτόν 
προσανατολισμό τής έξωτεpικής πο
λιτικής, πιστεύομε δτι προσφέρομε ύπη
ρεσία σημαντικι) στι)ν Κυβέρνηση, γιο 
τόν πολu άπλό λόγο ότι ή έξωτερική πο
λιτική εχει δμεσες tπιπτώσεις στό tθνι
κό θέματα στό όποία καλείται νό εχη 
συμβολι} ή ' Ομογένεια •. .. 

Γι ' auiό, μόνο σόν θετική ύπηρεσία 
πρέπει νό χαρακτηρισθfj καί ή ύπόμνη
ση τού Προέδρου τής ΑΗΕΡΑ, κ. Καρ
δίτση, τόν περασμένο μήνα, στήν 'Α
θήνα, δτι ή έξωτερική πολιτικι) ποu άκο
λουθεί σήμερα ή έλληνικι) Κυβέρνηση, 
προκαλεί άνησυχiα στΙς ΗΠΑ. 

·Η δήλωση αύτή διαψεύδει έκείνους 
ποu γιο εuνόητους λόγους έσπευσαν νό 
δημιουργήσουν τfιν έντύπωση - έδώ καΙ 
στήν 'Αθήνα- δτι ή μεγαλύτερη έλληνο
αμερικανική οργάνωση εΤχε . . . διαφω
νήσει μέ τό πέντε έλληνικής καταγωγής 
μέλη τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων, 
ποu εΤχαν γράψει δυό έπιστολf:ς aτόν 

'Έλληνα πρωθυπουργό, διαμαρτυρό
μενα γιο τι)ν κατεύθυνση rfjς έλληνικfjς 
έξωτερικής πολιτικής. Τώρα όποδεικνύ
εται, lκείνο ποu lγκσfρως έίχαμε έπιση
μάνει, ότι ή διαφωνία όφορούσε μόνο 
τfιν δημοσίευση rfjς δεύτερης έπιστο
λής καί δ τι ύπάρχει πλήρης συμφωνία d 
δ, τι άφορο τό περιεχόμενο καΙ τών δυό 
έπιστολών. 

Εlναι λοιπόν σαφώς θεμελιωμένη πλέ
ον ή διαφωνfα τής Όμογενείας 'Αμερι
κής πρός τι) ν έξωτερικι) πολιτικι) τής' Ελ-
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λάδος. ' Υποθέταμε δ τι of διαβεβαιώσεις 
τού 'Έλληνα Πρωθυπουργού πρός τόν 

'Αρχιεπίσκοπο κ. 'Ιάκωβο δ τι •aνήκομε 
στι}ν Δύση καΙ ετσι θέλομε νό μος με
ταχειρίζονται oi σύμμαχοι», θό 
δόθηκαν σέ όπάντηση διαφορετικών l
πισημάνσεων τού προκαθημένου τής 
'Εκκλησίας μας. 

• • • 
'Όπως δήλωσε ό Πρόεδρος rfjς ΑΗΕΡΑ 

σέ συνέντευξη τύπου μέ τό άλλα μέλη 

ΤοΟ κ. ΠΑΝ. Σ. MAKPIA 

τής 'Αχεπικfjς άντιπροσωπείας πού 
προσεκλήθη στι)ν 'Ελλάδα γιο διαβου

λεύσεις ατό έθνικά θέματα, ενα όπό τό 
θέματα πού συζήτησαν μέ τόν κ. Παπαν
δρέου ήταν καi τό άντιαμερικανικό 
κλίμα πού έπικρατεί ατή ν 'Ελλάδα. 

Εlχε ύποχρέωση νό rό κόμη aurό ή ή
γεσία τής ΑΗΕΡΑ, σόν άμερικανικι) ορ
γάνωση πού εlναι. • Η ταν πολu φυσικό 
νό διαμαρτυρηθή γιά τίς φανατισμένες 
διαδηλώσεις κατό τών ΗΠΑ_ μέ έπικε
φαλfjς τήν 'Αμερικανίδα Πρώτη Κυρία 
rfjς 'Ελλάδος. ΚαΙ ήταν φυσικό νό έκ
φράση τήν εuχfι ό Πρόεδρος τής ΑΗΕΡΑ 
νό γίνη κάτι, ώστε νό μfι lκτίθεται περισ

σότερο ή χώρα σέ μιά στιγμή μάλιστα 
ποu εΤναι άπολύτως άπαραίτητη ή όμε
ρικσνική συμπαράσταση γιά τήν έξεύ
ρεση λύσεως τού Κυπριακού. 

·Ο κ. John Ploumides, Πρόεδρος τής· Ε
πιτροπής γιό τfιν Κύπρο καί rό Αίγαίο, 
δήλωσε χαρακτηριστικά: ιιΠρέπει νό 
πείσωμε rouς "Ελληνες νό σταματήσουν 
τfιν άντιαμερικανικι) ρητορικfι γιό νά rό 
καταστήσουν δυνατό γιο μaς, νό rouς 
βοηθήσωμε. Ό έλληνικός τύπος πρέπει 
νό σταματήση νό μaςάποκσλή δολοφό
νους». (Βλέπε καί σχετικfι άνταπόκριση 
τών Ν.Υ. Tiι:nes στίς άγγλικές μας σελί
δες). 

• • • 
Εlναι πολύ εuχάριστη ή διαπίστωση 

τών ήγετών τής ΑΗΕΡΑ, πού συναντή
θηκαν καΙ μέ τόν Πρόεδρο τής Δημοκρα
τίας, κ. Κ. Καραμανλή, δτι βρήκαν μειω
μένο τό άντιαμερικανικό κλίμα στι)ν 
'Αθήνα, όλλά φοβούμεθα δτι αuτό άπα-
τελεί εuχή, μάλλον, παpό πραγματικό
τητα. Πιό ρεαλιστική φαίνεται ή έκτίμη-

ση τού Πρωθυπουργού δτι έφ' δσον οί 
'Ηνωμένες Πολιτείες πράξουν δ, τι πρέπει 
γιό τfιν έπίλυση τού Κυπριακοϋ, τό 
κλίμα αύτό δπωσδήποτε θό βελτιωθfj. 
Kai ρεαλιστικώτερη θό ήταν ή όποια
δήποτε προσπάθεια τfjς έλληνικijς 
Κυβερνήσεως πού θό έτεινε στήν κατα

πολέμηση αύτοϋ τοϋ κλίματος ποu δέν 
εύνοεί καθόλου τι)ν λήψη μέτρων κατά 
τής Τουρκίας, δπως εΤπε στήν 'Αθήνα 
καΙ ό 'Αμερικανός βουλευτής Robert G. 
Torricelli τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ, ύστερα άπό 
συνάντησή του με τόν Πρωθυπουργό κ. 
Α. Παπανδρέου. 

Ό 'Αμερικανός βουλευτής, βαρυσή
μαντος έπιστολfι τού όποίου δημοσι
εύθηκε ατό προηγούμενο τεύχος τής 
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, δήλωσε ότι ό ~Ελληνας 

Πρωθυπουργός καλείται τώρα νό 
ιιάποδείξη δτι ή έλληνοαμερικανικfι φι
λία εlναι πραγματική>> καΙ νό άνακαλέση 

δ, τι άντιαμερικανικό εΤχε πεί μέχρι 
τώρα, γιό νό διατηρήση τήν άμεpικα

νικfι ύποστήριξη ατό Κυπριακό πρό
βλημα». 

·Ο βουλευτfις δήλωσε δ τι ό Πρωθυ
πουργός τόν διαβεβαίωσε δτι ή κυβέρ
νησή του δέν εΤναι aντιαμερικανική καΙ 
ότι οί σχέσεις με τΙς ' Ηνωμένες Πολιτείες 
βελτιώνονται. 

ιιΟί σχέσεις τών δύο χωρών βρίσκον
ται σέ βελτίωση, όμως τό έρώτημα γιό 
τόν πρωθυπουργό εlναι, έόν οί έλληνο
αμερικανικές διαφορές θό μειώσουν τfιν 
άποφασιστικότητα τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών νό παίξουν ενα άποτελεσματικό 
ρόλο ατό Κυπριακό», δήλωσε ό κ. 
Τοριτσέλλι σέ συνέντευξή του πρός τό 
'Ασσοσιαίητεντ Πρές. 

ΚαΙ πρόσθεσε δτι rιάνησυχεί άπό τό 
έόν θό lπιτύχη τήν άναγκαία ύποστή
ριξη ατό Κογκρέσσο γιο πρωτοβουλία 
στό Κυπριακό, lξ αΙτίας τοϋ ϋφους καί 
τού τόνου τών δηλώσεων πού έχει κάνει 
ή 'Αθήνα ατό παρελθόν, σχετικό μέ τΙς 
έλληνοαμερικανικές σχέσεφ. 

Οί δηλώσεις τοϋ κ. Τοριτσέλλι δέν δι
καιώνουν μόνο τίς θέσεις rfjς ΝΕΑΣ Υ
ΟΡΚΗΣ. Άποτελοϋν καί μιά μόνιμη 
ύπενθύμιση τής ύποχρεώσεως rijς Ό
μογενείας νό διαφωνfj μέ τfιν έλληνικfι 
Κυβέρνηση, δ ταν βλέπη νό μ ή προω
θούνται τά έθνικά θέματα άπό έσφαλ
μένους χειρισμούς στfιν έξωτερική 
πολιτική. 
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θέματα τοv Μηνος 

... Καi οί Δυτικοi Σύμμαχοι 

ΣΤΑ παραπάνω πρέπει νο προστεθή δτι δέν εlναι μόνο ή 
Ομογένεια άντίθετη πρός τfιν έξωτερικfι πολιτικι) τής έλ

ληνικής Κυβερνήσεως. Ε7ναι καi δλοι οί πραγματικοi φίλοι 
καΙ σύμμαχοι τής 'Ελλόδος δλοι οί tλεύθεροι Εύρωιrαίοι, 
μεταξu τών όποίων καi οί Σοσιαλιστές. 

~Οπως σημείωσε πρόσφατα ή «Καθημερινή» ai:. σχετικό 
ρεπορτόζ, όμαδικό πυρό καί έπικρίσεις δέχεται ή ' Ελλάς άπό 
τοuς παραδοσιακούς της συμμόχους γιά τΙς φιλοσοβιετικi:.ς 
«Iδιαιτερότητες» τής κυβερνήσεως ατό μεγόλα θέματα τής 

διεθνούς πολιτικής. Κ ατό τι)ν 'ίδια έφη μερίδα, κύριες αlχμi:.ς 
τών έπικρίσεων ε/ναι: α) ·Η πραγματοποίηση τής διασκέ
ψεως γιο τι) ν aπύραυλη Βαλκανικiι - έν γνώσει δ τι δi:.ν μπορεί 
νό εχη aποτέλεσμα ai:. περοφερειακό έπίπεδο καί ένώ 
ύπόρχει τό γενικό πλαίσιο τών σχετικών διαπραγματεύσεων 
σi:. διεθνi:.ς έπίπεδο- καΙ β)· Η πρόταση Τσαουσέσκου - Πα
πανδρέου γιο τοuς εύρωπυραύλους. Γ ιό τό πρώτο θέμα, στίς 
ήδη γvωστi:.ς έντονες άντιδρόσεις τών ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας, Δ. 
Γερμανίας, 'Ολλανδίας καi 6λλων συμμόχων, προσετέθη
σαν καi οί έπικρίσεις τής σοσιαλ( στικfίς κυβερνήσεως τής 
Γαλλίας. Οί όποϊες έξεφράσθησαν μi:. τόν έντονο σκεπτικισμό 
ποu διετύπωσε σχετικό ό κ. Σεϋσσόν μιλώντας στfιν 
Διόσκεψη τής Στοκχόλμης. Γιο τό δεύτερο έξόλλου θέμα, 
έντονη έκδηλώθηκε ή aντίδραση τfίς Μεγ. Βρετανίας, ή 
όποία κατηγόρησε τfιν έλληνικfι κυβέρνηση γιο άνόμιξη στiς 
έσωτερικές της ύποθέσεις. 

Κ ατό τfιν άθηναϊκι'ι έφη μερίδα, ή γενίκευση τών δυτικών 
άντιδρόσεων, οπως σημείωναν πολιτικοl παρατηρητi:.ς δίνει 
τό μέτρο τών Ιδιοτύπων σχέσεων τής' Ελλάδος μi:. τοuς παρα
δοσιακούς της σrJμμόχους καί, aντιστοίχως, τι'jν aποδυνά
μωση τών έρεισμάτων μας ατό χώρο αύτό. Τό γεγονός, έπε
σημαίνετο άπό τι'jν ίδια πλευρά, εlναι Ιδιαίτερα aνησυχη
τικό δεδομένου δ τι ή ψυχρότης τών σχέσεων τής · Ελλάδος μi:. 

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΡΗΓΚΑΝ 

ΗΚυβέρνηση Ρήγκαν συμπλήρωσε τόν περασμένο μήνα 
τρία χρόνια ζωής καΙ το πρόγματα εlναι σήμερα πολu 

καλύτερα άπό δ,τι ήταν τό 1981. Οί άριθμοl μιλούν γιο μιό 
άναμφισβήτητη πρόοδο, μi; τι'jν όποία δίκαιο εlναι νό 
πιστωθή ό Πρόεδρός μας άφοΟ σi; έκείνον εlχαν aποδώσει οί 
aντίπαλοί του τι'jν κακr} οlκονομικr} κατόσταση ποu παρέ
λαβε. Βεβαίως, δέν έχουν λυθή πολλό προβλήματα ποu 
χρειάζονται λύση, άλλο ό κ. Ρήγκαν πέτυχε νο έμπvεύση 
αύτοπεποίθηση, έθνικι) ύπερηφόνεια καΙ έμπιατοσύνη γιο 
τό μέλλον τής χώρας. 

Χαρακτηpιστικι) τής προόδου ποu σημειώθηκε εlναι ή 
περίπτωση τής άνεργίας. 'Η σύγκριση άνάμεσα ατό Δεκέμ
βριο τοΟ 1982 καΙ τοΟ 1983 εlναι aποκαλυπτική. Ύπόρχουν 
δυόμισυ περίπου έκατομμύρια λογότεροι 6νεργοι. Τό 
ποσοστό άνεργίας, ποu ήταν τής τάξεως τοΟ 10,7%, σi:. σχέση 
μέ τόν ένεργό πληθυσμό, μειώθηκε σε 8,2%. Κατο τι) διόρ
κεια τού περσινού Δεκεμβρίου, ό άριθμός τών άνέργων ·Α
μερικανών μειώθηκε άκόμη κατο 230.000 6τομα, σε σχέση μt 
τόν προηγούμενο μfίνα. 

·Εκείνο ποu πρέπει νό ληφθή Ιδιαίτερα ύri 6ψιν εlναι τό 
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τούς δυτικούς συμμόχους: σ)' Εκδηλwνεται σε κρίσιμη φόση 
τού ΚυπριακοΟ καΙ ένώ οί θέσεις τής έλληνικής καΙ τής κυ
πριακής κυβερνήσεως ατό έθνικό θέμα, έχουν βρεί 
σταθερούς ύποστηρικτες μόνο ατό χώρο τής Δύσεως, καΙ β) 
·Η έλληνικι) τακ τι κι) φαίνεται δτι θό προκαλέση κλιμόκωση 
τών δυτικών άντιδρόσεων. 

Σημειώνετο σχετικό δ τι ό ύπουργός ·Εξωτερικών κ. I. Χα
ραλαμπόπουλος, μιλώντας στι) Στοκχόλμη ύπογράμμισε τΙς 
«Iδιαιτερότητες» τής κυβερνήσεως ώς χαρακτηριστικό δείγ
ματα τής έξωτερικής της πολιτικής. 'Ακριβώς δε τό σημεία 
πού ύπογρόμμισε ό κ. Χαραλαμπόπουλος, άποτελοΟν τίς 
ένέργειες τής κυβερνήσεως πού συγκεντρώνουν τίς δυτικες 
άντιδρόσεις: 

1) Τι)ν έλληνικι) πρόταση ατό πλαίσια τής πολιτικής 
συνεργασίας τής ΕΟΚ - γιο μ ιό έξόμηνη άναβολι) τής έγκα
τάστασης τών πυραύλων ιιΠέρσινγκ" καΙ ιιΚρούζ" ατό εύρω
παϊκό έδαφος. 

2) Τι)ν πρωτοβουλία γιά τι)ν δημιουργία aποπυρηνικο
ποιημένης ζώνης στ ι) Βαλκανική. ι/ Η διάσκεψη τών έμπειρο
γνωμόνων τών βαλκανικών κρατών, τόνισε ό ύπουργός τών 
'Εξωτερικών, έγκαινιάζει μ ιό διαδικασία, ή όποία θό προω
θήση άκόμη περισσότερο τι) ν εΙρήνη καi τι)ν άσφόλεια τής 
περιοχής καΙ aποτελεί lνα πρώτο βήμα στι) γενικώτερη προ
σπόθεια γιο τι)ν aποπυρηνικοποίηση τής Εύρώπης». 

3) Τι)ν πρόσφατη κοινι) διακήρυξη τοΟ πρωθυπουργού 
κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου καi τοΟ προέδρου τής Ρουμανίας κ. 
Νικολόε Τσαουσέσκου καΙ τι)v κοινfι έπιατολι) ποu 
aπηύθυναν πρός τοuς ήγέτες τών δύο ύπερδυνόμεων. 

'Όπως ήταν φυσικό, ό Πρόεδρος Ρήγκαν άπόντησε άρ
νητικο aτόν Πρωθυπουργό Παπανδρέου, με έπιστολfι ποu 
δεν εΤχε δοθεί στι)ν δημοσιότητα δταν γρόφονταν οί 
γραμμές αύτές. 

γεγονός δτι ό aριθμός τών aπασχολουμένων ύπαλλήλων 
αύξήθηκε μέσα σέ ενα χρόνο άπό 98,98 έκατομμύρια σέ 
102,94 έκατομμύρια. Τέσσερα έκατομμύρια νέες θέσεις, μaς 
δίνει τό μέτρο τής άνακόμψεως στΙς ΗΠΑ. 'Η aπασχόληση 
εlναι ούσιαστικό δεμένη μi:. τι)ν οlκονομικr'ι δραστηριότητα. 
Mi:. ενα ποσοστό άναπτύξεως ποu πλησιάζει τό 10% κατό τό 
δεύτερο καi τρίτο τρίμηνο τού 1983, οί ΗΠΑ έδειξαν τι'jν κα
ταπληκτική τους ίκανότητα άνακάμψεως. ·Η βιομηχανικr} 

παραγωγή, ποu εΤχε μειωθεί κατό 8% τό 1982, προκαλώντας 
τr}ν γνωστι) άνεργία, αύξήθηκε κατό6% τό 1983 καί σύμφωνα 
μέ τΙς έκτιμήσεις τοΟ 'Οργανισμού ΟΙκονομικής Συνεργα
σίας καΙ 'Αναπτύξεως, θό αuξηθή έφέτος κατό 8%. Γιο νό 
φθόσουν το πρόγματα d αύτό τό εύχάpιστο σημείο, ό Πρό
εδρος άναγκάστηκε νό παραιτηθή άπό ώρισμένες προεκλο
γικές ύποσχέσεις, δπως ή Ισοσκέλιση τοΟ προϋπολογισμού, 
τού όποίου τό έλλειμμα πλησίασε τό 200 δισεκ. τόν 
περασμένο χρόνο. ·Αλλ ο κρότησε τόν λόγο του όλοκλη
ρώνοντας τό πρόγραμμά του τής μειώσεως τοΟ φόρου εΙσο

δήματος κατό 25%, aποκαθιστώντας τfιν οlκονομικr'ι 
εύημερία καi διατηρώντας τfιν σταθερότητα τιμών- ό πλη
θωρισμός άπό 12%, μειώθηκε κότω τοΟ 3%!!! 

Π μιό πρόσφατη συνέντευξή του ατό περιοδικό τοΟ 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



«Φιγκσρόιι, ό Πρόεδρος δήλωσε: 

ιι.' Η πολιτική μας, της μειώσεως τοϋ nληθωρισμοΟ, ποu 
ειiνοεi την nαραyωyή, εlναι στην πραγματικότητα τό πιό 
όnοτελεσματικό ιι:αl το μοναδιιι:ό διαρκεlας μέσο, yιό νό 

φτόση ιι:ανεlς στΙς nιό ειiρείες οlκονομιιι:tς δυνατότητες καΙ 
στην ειiημερkJ. ·Η οlιι:ονομικη ειiημερkJ δtν προέρχεται τε
λικό όπό τό κυβερνητικό nροyρόμματα άλλά όπό τόν 

nλοϋτο nou δημιουργείται όπό lναν δυναμιιι:ό Ιδιωτιιι:ό 
τομέα». 

ΑΝΠΣΤΡΟΦΗ 

Αύτι'ι τι'ιν τελευταία, παραπάνω διαπίστωση τού κ. 
Ρήγκαν, άσπάζεται και ή Πρωθυπουργός τf)ς Βρετανίας κ. 
Μάργκαρετ Θάτσερ, πού φσfνετσι τώρα άποφασισμένη νό 
όδηγήση τfιν χώρα σέ μιό περισσότερο φιλελεύθερη οΙκο
νομία, γιό νό τι'ιν σώση όπό τήν παρσκμι'ι και τfιν μιζέρια 
σπ)ν όποία ώδήγησε ό Σοσιαλισμός τfιν άλλοτε άκ.μάζουσσ, 
παγκόσμια οlκονομικι'ι δύναμη. 

' Η Πρωθυπουργός εlπε δ τι ή Βρετανία κάθεται πάνω σε 
μιό ώρολογιaκι'ι βόμβα πού άντιπροσωπεύει τό σύστημα 
τού «Κράτους Προνοίας» και δτι άπσιτείτσι έπσνεξέτσση τού 
δλου φάσματος τών κοινωνικών προγραμμάτων και προνο
μίων πού έπιβσρύνουν τόν κρατικό προϋπολογισμό άπό τό 
τέλος τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόσθεσε δτι μέ τfιν 
έξσίρεση τού έθνικού συστήματος ύγείσς καΙ τού συνταξιο
δοτικού συστήματος, πού και σύτό μπορεί νό ύποστούν 
ώρισμένες προσαρμογές, εlνσι καιρός νό άρχίση μιό 
δημόσια συζήτηση γιά τήν συγκρότηση και τι'ιν χρηματο
δότηση τού «Κράτους Προνοίας~>. 

Ή κ. Θάτσερ, ύπενθύμισε κσί κάτι δλλο. 'Ότι σοσιαλι
στικός μετασχηματισμός καΙ ό κρατικός παρεμβατισμός 
στι'ιν Ιδιωτικι'ι πρωτοβουλία, έκτός τού δτι άποτελούν τρο
χοπέδη στι'ιν οlκονομικι'ι άνάπτυξη καί κοινωνικι'ι πρόοδο, 
περιορίζουν κσί τίι:; άτομικές έλευθερίει:;. «'Ανακατανέμεται
εΤπε- ή εύθύνη τού άτόμου καί μειώνεται ή άνεξσρτησία του, 
με τι'ιν άφσίρεση τόσο πολύ τοu εΙσοδήματός τουιι. 

'Όσο πιό γρήγορα άντιληφθή ό Βρετανικός λαός δτι ό 
Σοσιαλισμός τόν όδηγεί σε οΙκονομικό μαρασμό καΙ κοινω
νικι'ι όπισθοδρόμηση, τόσο τό καλύτερο θά εlνσι γιό τόνίδιο, 
άλλά καΙ γιό δλλουι:; Εύρωπαίους, πού πληρώνουν ήδη πολύ 
άκριβά τΙς κρατικοποιήσεις καΙ τό δλλα κοινωνικό πειρά
ματα πού ένθσρρύνουν τι'ιν τεμπελιά κσί άποθρασύνουν 
τούς έργαζομένουι:;, πού τό περιμένουν δλσ aπό τό Κρά
τος . .. 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕΔ/0 γιό τήν έπίλυση τοu Κυπριακού ύπέβσλε τόν πε
ρασμένο μήνα ό Πρόεδρος Κυπριανού στον Γενικό γραμ

ματέα τού ΟΗΕ κ. Γκουεγιάρ, στι'ιν i:δρα τού διεθνούς όργσ
νισμού, καί ή διπλωματικι'ι δραστηριότης πού σημειώθηκε 
γύρω άπό τό θέμα στήν Λευκωσία, στήν 'Αθήνα, ατήν ~Α γ
κυρα καί τfιν Κύπρο, πείθει ότι κάτι τό πολύ σοβαρό 
συμβαίνει, πράγμα πού έπιβεβαιώνοuν διάφορες δηλώσεις 
τών χειριζομένων τό πρόβλημα. Τό μέγα πρόβλημα εΤναι άν 
θά δεχθfι ή Τουρκία νά προχωρήση σε μιό δίκαιη λύση, 
πράγμα πού θό έπιτρέψη τι'ιν περαιτέρω προσγωγι'ι τών 
σχέσεών τη ι:; με τι'ιν 'Ελλάδα. 

Σχετικά με τι'ιν έπιδιωκομένη άπό έλληνοκυπριακf)ς' 
πλευράς λύση, ό Πρόεδρος Κυπριανού, σέ συνέντευξή του 
πρός τό BBC εΤπε δτι ή μελλοντικι'ι πολιτικι'ι όργάνωση τής 
Κυπρισκfjς Δημοκρατίας μπορείνά εΤναι διπεpιφερεισκή 'Ο
μοσπονδία πού θά δισσφαλίζη δμως τι'ιν tνότητα τοu Κρά
τους. Εlδικώτεpσ, ό Κύπριοι:; Πρόεδρος εΤπε ότι of δύο 
περιοχές, έκείνη ύπό έλληνοκυπρισκι'ι διοίκηση καί έκείνη 
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ύπό τουρκοκυπριακή, θά έχουν τήν δική τους σύτονομfσ, σέ 
μεγάλο βαθμό, άλλά οΙ έξουσίες τής κεντρικής κυβερνήσεως 
θά πρέπει νά διασφαλίζουν τήν ένότητσ τής χώρας». 

Ό κ. Κυπρισvοίι τόνισε ότι τό δλο ζήτημα εΤνσι θέμα πο
λιτικι'jς βουλήσεως γιά έπfλυση τοίι προβλήματος κσl 
έξέφρσσε τήν πεποίθηση ότι άv ή Τουρκfσ καΙ οΙ Τουρκο
κύπριοι έγκστσλείψουν τfιν Ιδέα τι'jς διχοτομήσεως, εΤνσι 
δυνατόν νά ύπάρξουν διάφορες άπσντήσεις σέ κάθε εlδικι'ι 
πτυχή τοίι κυπρισκοίι προβλήματος. 

·Εξ 6λλου, σύμφωνα με δημοσίευμα τι'jς βρετανικής 
έφημερfδος «Γκάρντισν», τό σχέδιο ποu ύπέβσλε ό Πρόε
δρος τι'jς Κύπρου κ. Σπ. Κυπριανού στόν γενικό γραμματέα 
τοίι ΟΗΕ γιά συνολικr'ι λύση τού κυπριακού προβλήματος 
προβλέπει τά έξης βασικό σημεία: 

'Η έδσφικr'ι κστοχr'ι των Τουρκοκυπρίων όρίζετσι σε 25%. 
Ή έπιστροφfι των 'Ελληνοκυπρίων στΙς περιοχες Άμ

μοχώστου καΙ Μόρφου. 

Πλήρη aποστρατικοποίηση τfjς νήσου σέ πρώτη φάση, 
aποχώρηση των τουρκοκυπρισκων στρατευμάτων κσί των 
Τούρκων έποίκων καΙ συνέχεια aποχώρηση τfjς νόμιμης έλ
ληνικής κσί τουρκοκυπριακής στρστιωτικfjς δυνάμεως. 

Διάλυση τής κυπριακής • Εθνοφρουρός κσί τι'jς τουρκο
κυπριακής δυνάμεως 6σφσλείσς κσi 6ντικστάστσσή τους 
6πό δύναμη των ' Ηνωμένων' Εθνών ποu θό aποτελείται 6πό 
χωρες οΙ όποίες δεν έχουν 6μεση άνάμιξη στό κυπριακό. ' Η 
δύναμη σύτfι θό εΤνσι ύπεύθυνη γιά τήν 6μυνα καΙ τήν έσω
τερικfι 6σφάλεισ τι'jς νήσου. 

Κατάργηση τής συμφωνίας των έγγυητριών δυνάμεων 
'Ελλάδος - Τουρκίας κσί Βρετανίας καΙ ή δημιουργία νέας 
συμφωνfσς άπό τfιν όποία θά 6ποκλεισθούν of παραπάνω 
χω ρε ς. 

'Ομοσπονδιακό συμβούλιο ύποuργων μέ συμμετοχή 
των Τουρκοκυπρίων σε ποσοστό 30%. 

HOTEL GRANDE BREτAGNE 
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ΟΝ ΤΗΕ ΜΑΙΝ SQUARE ΌF ΤΗΕ CJTY 

WITH MAGNIFICENT VIEW OF ΤΗΕ ACROPOLIS 

450 bcdroom~ equipα:d wιιh eνery moderncomfo". Fully air-<:ondiύoned. 
Ιnιernaιιonal bar, ·superb cuising, luxurious resιauranι. Conνention 

rooms wiιh full congress facίlίιies. 

World wιde represenιaιιon 
770 Lcxιngιon Aνenue, New Yorlι 10021 
For reserνaιιons and ιnformation call 800-223~00 
New Yorlι Staιe and Canada (212) 838·3100 Collect 

Πρόεδρος θά εlνσι πάντα ' Ελληνοκύπριος κσί άντιπρό
εδρος Τουρκοκύπριος. ΟΙ δύο κοινότητες θά έκπροσωπούν
τσι Ισότιμα σε ένα νέο άνώτστο δικαστήριο. 

' Ελεύθερη διακίνηση σε δλο τό νησί. 

«ΕΛΕΝΗ>>- ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 

ΟΠΩΣ γράψαμε ατό προηγούμενο τείιχος μας, τό βιβλίο 
τοίι δμογενοίις Νίκου Γκατζογιάννη « Ελένη», σημειώνει 

καΙ στι}ν 'Ελλάδα πρωτοφανή έπιτυχίσ σε μιά έξοχη μετά
φραση τοϋ ·Αλέξη Κοτζιό. Τό καλαίσθητο καί καλοτυπωμένο 
βιβλίο ε1ναι έκδοση τής ιι' Ελ
ληνικής Εύρωεκδοτικής», με
ταφρασμένο Ιjδη σέ 14 
γλώσσες, πρόκειται νά μετσ
φρσστfj κσi σε πολλές 6λλες 
κσi θό γυριστή σε τσινfσ. Με 
έγκριση τού δισλεχτοίι 
φfλου, ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ άρχfζει 
τι} ν δημοσίευση μερικών χσ
ρσκτηριστικων όποσπσσμά
των όπό τό άριστουργημσ
τικό αύτό έργο, με τό όποίο 
άσχοληθήκσμε δταν δημο
σιεύθηκε σέ περίληψη ατό 
περιοδικό τών Ν.Υ. Times, 
λίγο πρΙν τfιν έκδοσή του 
ατό όγγλικά. Ό Nicholas 
Gage, ποu εΙκονίζεται έδω σε πρόσφατη σχετικό φωτογρα
φία του κσi στό έξώφυλλό μας παιδί, μσζi με τfιν βασανι
σθείσσ καΙ δολοφονηθείσσ όπό τους κομμουνιστες 
όντάρτες μητέρα του ·Ελένη, εlνσι έξσίρετος 6νθρωπος καΙ 
ενσς όπό τοuς αύτοδημιούργητους 'Ελληνοαμερικσνοuς 
που πρόκοψαν καί δισκρfθηκσν d σύτfιν τήν χώρα. Πρώην 
ρεπόρτερ έρευνητής καί όντσποκριτfις τών Τ6ϊμς τfjς Νέας 
· Υόρκης, γεννήθηκε ατό χωριό Λ ιό τίjς 'Ηπείρου ατό 1939 κσί 
μετανάστευσε στίς ·Ηνωμένες Πολιτείες δέκα χρόνια όργό
τερσ. · Απόφοιτος τών πανεπιστημίων τής Βοστώνης καΙ τοϋ 
Κολούμπια, έχει γράψει πέντε όκόμη βιβλία, δύο γιό τ ή ν' Ελ
λάδα καί τρία γιά τό οργανωμένο έγκλημα. Ζεί ατή Μασα
χουσέτη με τι} σύζυγό του καΙ τό τρία παιδιά τους. 

Γ ιό τό βιβλίο ιι' Ελένη» καΙ τόν συγγραφέα του, ό Κ ρΙς 
Γούντχάουζ έγραψε δτι ιι" Αν ζήση μέχρι τό έκστό του, σάν 
ί:νσν άπό τους θείους του ατό Λιά, δtν θό κστσφέρη ποτέ 
μάλλον νό γράψη τίποτε που νά ξεπερνά αύτό τό βιβλίο. Μέ 
έπσγγελμστική δεξιοτεχνία, τό έχει δομήσε προσεκτικά, έτσι 
που νό όποφεύγη τήν παγίδα τού ύπερβολικού συναισθη
ματισμού. Τό πρώτο κσί τό τελευταίο κεφάλαιο περιγρά
φουν τι}ν άνσζήτηση των στοιχεfων καΙ τι}ν όποκάλυψη των 
όνθρώπων που πρόδωσαν καΙ σκότωσαν τή μητέρα τουιι . 

. . 
την δημοσίευση τού πρώτου κεφαλαίου άpχίζομε σε 

6λλη σελίδα. 

ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ~ ΠΑΝΤΟΤξ ΟΙ TOYPKOI 
..,.Ο δτι οί Τούρκοι δέν έχουν ήθικους διστσγμοuς καΙ δτι 
I κυριολεκτικό πατούν έπl πτωμάτων γιό τό ... χουζούρι 
άποδεικνύετσι καΙ όπό τr'ιν άπειλι} δ τι ή πολιτική κυβέρνηση 
που διεδέχθη τι} ν χούντα τού ' Εβρέν, μελετά τήν qύξηση τών 
κσλλιεργουμένων ποσοτήτων όπίου. Γιατί; Γιό νό προσελ
κύση ξένο συνάλλαγμα, δπως δήλωσε έκπρόσωπος τής 
τουρκικι'jς κυβερνήσεως. 

·Η Τουρκfσ ~ρε τι} ν όπσγόρευση καλλιέργειας όπfου, που 
εlχε έπιβληθεί τό 1974 σε έπτό έπσρχίες, όλλό ποτε δεν άπο-
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κάλυψε στοιχεία γιο τίς παραγόμενες ποσότητες έτησίως. 
Όπως άνέφεραν έπίσημοι τού ύπουργείου Γεωργίας κάτι 
τέτοιο θο έρχόταν σέ άντίθεση μέ ιιτό κρατικό μυστικό" τών 
παραγομένων ποσοτήτων όπίου κάθε χρόνο. Π έρώτηση τί 
θά κάνη ή κυβέρνηση σέ περίπτωση πού οί Δυτικοί σύμμαχοί 
της διαμαρτυρηθούν γιο τήν παραγωγή όπίου, δ πως έκαναν 
τό 1974, ό κ. Γιλμοζ άπάντησε: ιιΈάν ύπάρξη όποιαδήποτε 
πίεση άπό τό έξωτερικό, θά λάβουμε το μέτρα μσςι> . Ό έκ

βιασμός εΤναι σαφέστατος ... 

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΟΤΑΝ ό Πρόεδρος τής Κύπρου, ό Πρωθυπουργός τής 
Ελλάδος, ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμερικής κσί οί ήγέτες τών 

όμογενειακών όργανώσεων πού έργάζονται γιά τό 
Κυπριακό, έκφράζουν μέ τάν πιό έπίσημο καί κατηγορημα
τικά τρόπο, τήν fκανοποίησή τους γιο τήν άμερικανική 
στάση πάνω στό έθνικά θέμα (μετά τήν άνακήρυξη τού ψευ
δοκράτους τού Ντενκτάς), άκούγονται σάν παράξενες 
παραφωνίες οί ίσχυρισμοί περί τού άντιθέτου. 

'Αναφερόμαστε σέ μιο δήλωση τού ·Επισκόπου τού ·Α
γίου Φραγκίσκου κ. Άντωνίου, ό όποiος σέ δεξίωση πρός 
τιμήν τού ύπευθύνου γιά τά θέματα άποδήμων τής Κυπρια
κής Δημοκρατίας, δήλωσε- σέ άντίθεση μi: τόν κ. Κυπριανού 
-δ τι ό ύπουργός ·Εξωτερικών κ. Σού λ τ ζ, πού ε Τ χε συναντηθεί 
μέ τόν κ. Κυπρισνού έκείνη τήν ι.ΙJρα (11 'Ιανουαρίου) ιιδέν 
έδειξε τό ένδιαφέρον πού άνεμένετο". Καί πρόσθεσε ό · Ε
πίσκοπος: 

ιι' Ως έκ τούτου, όποδείχτηκε γιΟ μιό όκόμη φορό ότι ή 
παροίισα όμερικανικι'ι κυβέρνηση περιορίζεται μόνο σέ 
φραστικές διαβεβαιώσεις καΙ διακηρύξεις, χωρiς ούσια
στικιl βοήθεια πρός την Κύπρο. Κατόπιν αύτοίι, όπως κα
ταλαβαlνετε, δtν ύπόρχουν γιό μδς περιθώρια νό όναμέ
νουμε όποιαδήποτε βοήθεια όπό τιlν κυβέρνησή μας, καi 
δέν μποροϋμε νό χάνουμε χρόνο~>. 

Βεβαίως, σ' αύτάν τόν τόπο δλοι έχουν τό δικαίωμα νο 
έκφράζουν τίς άπόψεις τους, άλλο δi:ν θά έβλαπτε λίγη πε

ρισσότερη προσοχr'ι άπό τοuς έπισκόπους μας, τήν στιγμή 
ποu γιο τήν 'Εκκλησία μόνο ό προκαθήμενός της εlναι άρ
μόδιος νά μιλά. 'Η άλήθεια εlναι δτι ή άμερικανική Κυβέρ
vηση τηρεί d αύτήν τήν φάση 6ψογη στάση καί καταβάλλει 
χωρίς προηγούμενο προσπάθειες γιά μιο δίκαιη - καί 
όριστικr'ι - λύση τού Κυπριακού . .. 

ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 

οτροβαδούρος τού λαϊκού έλληνικού τραγουδιού καί ό 
χαρακτηριζόμενος ώς «Πατριάρχης" τού ρεμπέτικου Βα

σίλης Τσιτσάνης, πού πέθανε τόν περασμένο μήνα στό 
Λονδίνο, καί έτάφη μέ δημόσια δαπάνη στήν 'Αθήνα, ήταν, 
πράγματι, ό μεγαλύτερος δημιουργός τού είδους αύτού τής 
μουσικής, δ πως δήλωσε ό Μίκης Θεοδωράκης.~ Εγραψε τρα
γούδια πού άγαπήθηκαν όπά τό εύρύτερο Κοινό. Καί τρα
γούδησε νότες καί στίχους άλησμόνητους γιο πολλούς ~Ελ
ληνες. 'Αναμφισβήτητα, έθεσε τήν σφραγίδα του σέ μιο 
όλόκληρη έποχή. 

'Ακατάλληλοι έμείς νοάμφισβητήσωμε τfινσυμβολή τού 
Τσιτσάνη στήν άνάπτυξη τού λαϊκού τραγουδιού, δικαιού
μεθα νο πούμε δτι ή μουσική του καί τά τραγούδια του κάθε 
6λλο παρο προήγαγαν τον νεοελληνικό πολιτισμό, ή τίς μου
σικές προτιμήσεις πού πηγάζουν όπά τούς ντουμανιασμέ
νους τεκέδες τών πιό κακόφημων μαχαλάδων τών Τρικά
λων, τής Θεσσαλονίκης καί τών 'Αθηνών. Εlχανπολλή 'Ανα-
τολή καί λιγώτερη ·Ελλάδα τά τραγούδια τού συμπαθούς 
μπουζουκοπαίχτη. 'Η ύπουργός Πολιτισμού καi ·Επιστημών 
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κ. Μελίνα Μερκούρη δήλωσε δτι ό Τσιτσάνης ήταν ό 
ιιμεγάλος ποιητής πού μιλούσε στήν καρδιά τού λαού». ·Η 
έπισήμσνση εΤνσι εύστοχη, άλλά σύτό άκριβώς εΤνσι έκείνο 
πού δέν κάνει ύπερήφσνους δσους φιλοδοξούν νά άξιολο
γήσουν μέ καλύτερα κριτήρια τίς μουσικές εύαισθησίες ένός 
ύπερήφσνου λαού, aτόν όποίο έπεβλήθη τό μπουζούκι. ·Η 
παρουσία τού 'Έλληνα Πρωθυπουργού, μελών τής Κυβερ
νήσεως, άρχηγών κομμάτων καί τών έκπροσώπων μι6ς 
κουλτούρας ποu μόνο τά τελευταία χρόνια ταυτίστηκε μέ τό 
μπουζούκι, δέν εΤναι παρά χαρακτηριστικά δείγματα νεοελ
ληνικής ύπερβολής, πού κορυφώθηκε μέ έπίσημες κσί ήμι
επίσημες δηλώσεις. ' Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν ή δή
λωση τού Δ. Σαββόπουλου: ιιΝιώθω δτι ατό πρόσωπό του 
άποκτήααμε τώρα ενσν πρεσβευτfι άνάμεσα ατό λαϊκό μας 
τραγούδι κai τό Θεό» . . . 

• • • 
Πολλά άπό τά τραγούδια τού άείμνηστου συνθέτη 

τοϋ ... ιιΧαμσλόμαγκσιι καί τού ιιΜπσξέ τσιφλίκι», έχουν 
τούρκικους τίτλους κσί περιέχουν όλόκληρες τουρκικές ή 
άραβικές φράσεις, ποu έκφράζουν καλύτερα καταστάσεις 
μέθης καί ιιμaστουρώματοςιι. 'Αποθεώνεται d σύτά ή 'Α νσ
τολfι κσi γίνεται νοσταλγικfι άναφορά στά χσνουμάκια, ατά 
χαρέμια, στοuς μαχαραγιάδες, στfιν ιι' Αραπιά». Τά περισσό
τερα χαρακτηρίζουν καταστάσεις όπελπισίας, όπαισιοδο
ξίας καί πόνου, ένώ σπανίζουν ή αίσιοδοξία καΙ ή χαρά, δ πως 
εύδοκιμοϋν ύπό τόν γαλανό ούρανό καί τά ήλιόλουστσ 
τοπία ... 

Μεταφέρομε έδώ τοuς τίτλους τών πιό γνωστών τρα
γουδιών του πολλά όπά τά όποία- δυστυχώς - όρέσουν σέ 
δλους μας, σάν όποτέλεσμα ένός πολύχρονου, έπιζήμιου 
έθισμοϋ ... 

«Συννεφιασμένη Κυριακήιι, ιι'Αρχόντισσαιι, ιιΜπαξέ 

τσιφλίκιιι, ι/Όταν συμβεί ατά πέριξιι, ιιΓιστί μέ ξύπνησες 
πρωίιι, ιιΠέφτουν τής βροχής ο/ στάλεςιι, ιιΘά πάω έκεί στfιν 
Άραπιάιι, ι/Ακρογιαλιές - Δειλινά», ιιΠάλιωσε τό σσκκάκι 
μου», σΚαίκι μου 'Άη Νικόλα», ιιΣτό Τούρνεζι στfι 
Μπαρμπαριά», «Π σήμερα, τί σύριο, τί τώραιι, rrΠοιά καρδιά 
δέν θό ραγίσει», ι/Ο τραυματίσςιι, ιιΤά καβουράκια», ιιΝύχτες 
μαγικές», ιιΜfιν όπελπίζεσσι», ιιΖσίρα», ιιΣερόχ», ιι' Ο μαχαλό
μαγκαςιι, ιιΣτό σκαλοπάτι σουιι, ιιΌμορφη Θεσσαλονίκηιι, 
ιιtΊμσστε λεβέντες», ιιΞημερώνει καΙ βρσδιόζειιι, ιι' Αχάριστη», 
ιιΠαίξε Χρfjστο τό μπουζοϋκιιι, ιιΓλυκοχαρόζουν τά βουνό», 
ιιΠέφτεις σi:. λόθηιι, ιι Π σέ μέλει lσένα κι όν πονώ»,« Τής ζωής 
τfι στράτα», ιιΚόνε λιγάκι ύπομονή», ιιΧωρίσαμε lνσ δειλινό» . 

Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΑΠΌΔΗΜΩΝ 

ΚΑ Τ Α δημοσιογραφικές πληροφορίες άπό τfιν 'Αθήνα 
στάσιμο παραμένει τό θέμα τοϋ δικαιώματος ψήφου τών 

μεταναστών ποu ζοϋν στfιν Δυτικfι Γερμανία, ένώ 
πληροφορίες όπό τό ύπουργείο ·Εσωτερικών όναφέρουν δ τι 
ή κυβέρνηση τής Βόννης ιιdν κσi βλέπει πλέον εύνοίκά τό 
θέμαιι δi:.ν έχει δώσει όκόμη έπίσημη όπόντηση. 

' Η ένια ία ρύθμιση γιά τfιν παραχώρηση τού δικαιώματος 
ψήφου, στοuς " Ελληνες μετανάστες ποu ζούν ατό έξωτερι κό, 
τfιν όποία προωθεί ή ·. έλληνικfι κυβέρνηση, βρίσκει 
δυσκολίες στfιν ύλοποίησή της, μιά καΙ ή κυβέρνηση τfjς Δυ
τικfjς Γερμανίας ιιδεν βλέπει μέ καλό μότιιι τfιν παραχώρηση 
τοϋ δικαιώματος ψήφου γιά λόγους δημοσίας τάξεως καί 
άσφαλείας. Πάντως δ πως καί νά έξελιχθοϋν τά πράγματα, οί 
νομοτεχνικές δυσκολίες κai οί διακριτικi:ς διαφωνίες εlνσι 
σίγουρο δ τι θά έμποδίσουν τfιν πλειοψηφία τών ' Ελλήνων 
μεταναστών, νά ψηφίσει στίς εύρωεκλογές. 

~-------------------------------------. 
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Στίς 28 Αύγούστου 1948, μιό ζεστιΊ 
όποπνιχτικιΊ μέρα, γύρω στίς δωδεκόμι
ση, μερικΕ:ς χωριάτισσες ζαλωμένες 
ξύλα κατέβαιναν ενα όπόκρημνο μονο
πάτι πάνω όπό τό χωριό Λιό, tναν οΙκι
σμό μΕ: σταχτιό λιθόκτιστα σπίτια σε μ ιό 
βουνοπλαγιό κάτω όκριβίίις όπό τό έλ
ληνοαλβανι κό σύνορα. "Ο πως οί 
γυναίκες όντίκρυσαν τό χωριό στό 
πόδια τους, όπόντησαν μιό φριχτιΊ 
συνοδεία. 

Μπροστό κο] πίσω, κρατώντας του• 
φέκια, ήσαν κάμποσοι όπό τούς κομ
μουνιστΕ:ς όντόρτες, πού κατείχαν τό 
χωριό τούς τελευταίους έννιό μί'jνες- ό 
έμφύλιος πόλεμος στην' Ελλάδα συνε
χιζόταν. Φρουροϋσαν δεκατρείς δε
σμώτες, πού βάδιζαν γιό εκτέλεση ξυ
πόλυτοι, τό πόδια τους μαΟρα καi πρη
σμένο όπό τό φάλαγγα. Κάποιος, όνήμ

πορος όπό τό ξύλο νό βαδίσει ι'j εστω ν 
όνακαθήσει, ήταν δεμένος πάνω d ενα 
μουλάρι. 

'Ανάμεσα στούς κατάδικους iΊσαν καί 
πέντε χωριανοί τοϋ Λιδ: τρείςόντρες καί 
δυό γυναίκες.' Η π ιό ήλικιωμένη σκουν

τούφλαγε μέ τό χαμένο βλέμμα τί'jς 
τρέλλας. 'Ηταν ή θειά μου • Αλέξω Γκα
τζογιάννη, πενήντα tξι χρονών.' Η νεό
τερη, μf: καστανωπό μαλλιά, γαλανό 
μάτια καi ξεσκισμένο λουλακί φουστά
νι, επιασε τό βλέμμα όπό τiς συγχωρια
νές της καi κούνησε το κεφάλι της.· Η ταν 
ή μάνα μου, 'Ελένη Γκατζογιάννη, σα
ρανταενός χρονών. 

Μιό. όπό τiςχωριανές όρχι σε νό κλαίει, 
βλέποντας τόν άδερφό της όνάμεσα 
στους κατάδικους." Ε να δεκατριάχρονο 
όγόρι, πού' χε σταματήσει γιό νό πιεϊ σε 
μιό. βρύση, παρακολούθησε τοuς δε
σμώτες νό σκαρφαλώνουν το βουνό· 
γρήγορα χαθήκανε πίσω όπό τόν ορί
ζοντα. ΣΕ μερικό λεπτό όκούστηκε μιό. 
ομοβροντία όπό τουφεκιές, κατόπιν 
σκόρπιες πιστολιές καθιiις όποτελειίίι
ναν κάθε θϋμα μf: μιό σφαίρα στό 
κεφάλι. 'Όταν οί όντόρτες ξαναπέρα
σαν όπό τόν "ιδιο δρόμο κατηφορίζον
τας, ήσαν μόνοι. Ηχαν παρατήσει τους 
f:κτελεσμένους στη ρεματιό. δπου 
επεσαν, τό κουφάρια σκεπασμένα μέ 
κοτρώνια. 

Δεκάξι μέρες όργότερα, δταν φάνηκε 
πιiις οί όντάρτες χάνουν τόν πόλεμο 
εναντίον τοϋ 'Ελληνικοϋ · Εθνικοϋ Στρα
τοϋ, συγκέντρωσαν δσους κατοίκους 
εfχαν όπομείνει στο χωριό καi διό της 

ΦΕΒΡΟΥ AP[QY I, 1984 

Τό όριστούργημα 
Nicholas Gage -του 

βίας τοuς όδήγηααν σό.ν κοπάδι πέρα 
όπό τό. σύνορα της· Αλβανίας. Τό Λ ιό κα

τάντησε στοιχειωμένος τόπος, τό. 
κοράκια ρίχνονταν πάνω στό. κουφάρια 
που εfχανόπομείνει έκεί.~Εναχωριόπου 
κατοικήθηκε πάνω όπό εΙκοσιπέντε αΙ
ώνες εfχε πάψει νό. ύπάρχει. 

• Εμαθα τιΊν έκτέλεση τί'jς μάνας μου 
εlκοσι τρείς μέρες όργότερα ό ενσ κα
ταυλισμό προσφύγων ατό παράλια τοϋ 
'Ιονίου, δπου τρείς όπό τΙς όδερφές μου 
κι έγώ έιχαμε καταφύγει όφοϋ καταφέ
ραμε νό τό σκάσουμε όπό τό χωριό μας. 
Μολονότι ή μάνα μας μδς εfχε κατα
στρώσει τό φευγιό μας, όναγκάστηκε 
τιΊν τελευταία στιγμη νό μείνει έκεί μαζί 
μf: τι') ν τέταρτη όδερφή μου." Εξι μι'jνες 

όφότου μάθαμε τιΊν έιδηση, πήραμε τό 
καράβι γιό τιΊν · ΑμερικιΊ νό συναντή
σουμε τόν πατέρα μου, που ό Δεύτερος 
Παγκόσμιος Πόλεμος καί ή έπακόλουθη 
έπανόσταση τον εfχε όποκόψει όπό τιΊν 
Ελλάδα. "Ημουν έννιό χρονών δταν τον 
πρωτοαντίκρυσα. 

' Η μάνα μου ήταν μία όπό τοuς 600.000 
Ελληνες ποu σκοτώθηκαν στό χρόνια 
τοϋ πολέμου ποu όφάνισε τιΊ χώρα όπό 
τό. 1940 iliς τό 1949.'" Οπως πολλό όπό τό 
θύματα, ετσι καί κείνη πέθανε έπειδιΊ ό 
τόπος της βρέθηκε στό διάβα τίίιν έχθρι
κίίιν στρατών, δμως θά' χε γλιτώσει δν 
δεν εfχε όψηφήσει έκείνους που κατα
λάβανε το χωριό της γιό νό σώσει τό 
παιδιά της. 

'Εγw ~μουν τό χαϊδεμένο της παιδί, τό 
φως της ζωι'jς της, καί ι1 όγαποϋσε ι1 δλη 
τι'] ν παραφορό που μ ιό 'Ελληνίδα χω
ριάτισσα κρατάει γιό. το μοναχογιό της. 
Γνώριζα πwς έξαιτίας μου κυρίως 
διάλεξε έκεϊνο ποu διάλεξε. Κανένας δΕ:ν 
εfχε όμφιβολία πwς πέθανε γιό νό ζήσω 
έγώ. 

Παιδί, μεγαλώνοντας στιΊν πόλη 
Γ οϋρστερ της Μασαχουσέτης, ζώντας 
μΕ: τίς όδερφές μου καί μέ τον όγνωστο, 
που ήταν ό πατέρας μου, δέν μποροϋσα 
νό μιλήσω γιό τιΊ μόνα μου καί γιά τό 
θάνατό της δπως μιλοϋσε ή ύπόλοιπη 
οΙκογένεια, κι δς μΕ: ποροκολουθοϋσε 
στόν ϋπνο κοί στόν ξύπνο μου. Κάθε Κυ
ριακή, στιΊν έκκλησία γεμάτη "Ελληνες 
μετανάστες, άκουγα τόν ποπό νό ψέλνει 
tνο τρισάγιο στη μνήμη της. Οί πιο με
γάλες μου όδερφές μιλούσανε γιό κείνη 
συνεχώς, συχνό διηγοϋνταν όνειρο που 
ή μάνα μας τοuς παρουσιαζόταν μέ κά
ποιο μήνυμα i'j παραγγελία όπό τη χώρα 
τίίιν νεκρών. ΣτΟ. δικά μου όνειρο, ήταν 
πάντα ζωντανή, καταπιανόταν μέ 

γνώριμες σκηνΕ:ς όπό τό περασμένο, 
φούρνιζε τό ψωμί, εκοβε τό μοϋρα όπό 
τιΊ μουριά μας, γελοϋσε μέ τίς σκαντα
λιές μου. Οί όδερφές μου ε'ίχανε παρα
δεχτεί τό θάνατό της, έγιiι δμως κάθε 
φορό ποu ξυπνοϋσε τόν όντίκρuζα σό 
νέο συγκλονισμό. 

"Ημοuν ενο έννιάχρονο όγόρι που 
παλεύει μέ τό έγγλέζικα, ενιωθα όνήμ
πορος μπροστό στό γεγονός τοϋ 
θανάτου τι'jς μάνας μου. ΔΕ:ν ήταν κάτι 
που μποροϋσα νό μιλήσω νι' αύτό στόν 
καθένα. Μοϋ φαινόταν πιiις δε θό κα
τάφερνα νό κάνω τίποτα γιό νό ξε
!Ίληρώσω τιΊ θυσία της πέρα όπό τό νό. 
έλπίζω πιiις οί όδερφές μου εfχαν δίκιο, 
δτι ό Θεός τελικό θό τιμωροϋσε εκεί

νους που τιΊν πρόδωσαν, τιΊ βασάνισαν 
κοί τη δολοφόνησαν. 

'Ύστερα, στην έβδόμη τάξη, κάποιος 
δάσκαλος μοϋ όνέθεσε νό γράψω γιΟ. τη 

ζωή μου στην 'Ελλάδα.' Ηταν μ ιό όπό τΙς 
πρώτες μέρες της άνοιξης. Κοιτοϋσα f;ξω 
όπό τό παράθυρο τοΟ σχολείου , όναθυ
μόμουν τη βουνοπλαγιά μας νό φλέ
γεται όπό τίς πορφυρές κουτσουπιές, τό 
πασχαλινό κατσίκι νό. ψήνεται στη 
σούβλα f;ξω όπό τό κάθε σπίτι, τη μάνα 
μου νό βράζει τ αύγό d ενα τέντζερη μέ 
κόκκινη σόν άιμα μπογιά. 

• Εγραψα πίίις, την άνοιξη ποu ι'jμουν 
όχτw χρονών, κρυφάκουσα δυό 
όντάρτες νό λένε δτι σκοπεύουν νό πά
ρουν τό παιδιό τοϋ χωριοϋ άπό τους 
γονιούς τους καΙ νό τό. στείλουν πίσω 
όπό τό Παραπέτασμα. "Ετρεξα καi εfπα 
στιΊ μόνα μου τί εfχα όκούσει καί κείνη 
άρχισε νό κατοστρίίινει τό φευγιό μας 
θέτοντας είς κίνηση τό συμβάντα, πού 
τέσσερις μί'jνες όργότερο θό καταλή
γανε στιΊν έκτέλεσή της. 

·Η έργασία αύτιΊ μοϋ χάρισε τό όπο
λυτήριο, καi τότε κατάλαβα πιiις δέν 
ι'jμουν τόσο όνήμπορος δσο νόμιζα. Θό 
μάθαινα νό γράφω κοi τελικό θό περι
έγραφα τί εfχε διαπραχθεί καί όπό 
ποιούς, σε κείνη τιΊ ρεματιό ατό 1948. ΔΕ: 
μίλησα γιό τiς φιλοδοξίες μου αύτές 
στόν πατέρα καi στίς όδερφές μου, που 
δούλευαν σε εργοστάσια καi σε φτηνό 
έστιατόρια γιό νό μδς συντηρήσουν. 

Τελειώνοντας τό Πανεπιστήμιο εJχα 
βάλει στην πόντο όρκετό. λεφτό. όπό τη 
μερικιΊ όπασχόλησή μου σε τοπικές έφη
μερίδες, ι.Uστε νό έπιχειρήσω τό ταξίδι 
της έπιστροφι'jς στό χωριό, που εfχα Εγ
καταλείψει πρόσφυγας πρiν όπό 
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δεκατέσσερα χρόνια. Σκόπευα v άρχίσω 
τι')ν ερευνά μου γιό τό καθέκαστα TOU 

χαμοΟ της μάνας μου . 
.. Οταν εφυγα παιδί άπό ΤΟ χωριό 

εκείνο, ι'\ξερα το κάθε δέντρο καi τον 
κάθε βρόχο, τοϋ περιορισμένου κόσμου 
μου, όλλό άκολουθώντας ατό 1963 το 
νέο χωματόδρομο γιά την επιστροφη 
ψηλό ατά βουνό μας, θαρρώντας άπό 
μακριά λόθεψα πιiις δύο χωριό ήταν το 
δικό μου προτοϋ φτάσω στο Λιό. 
Φανερό, ή μνήμη μου δέν ήταν τόσο 
aξιόπιστη δσο νόμιζα ... Οταν εφ τα σα τέ
λος, το χωριό δtν fιταν πιό [ρημο· 
πολλοί άπό τοuς κατοίκους πού, ύπο
χωρώντας οί κομμουνιστές τοuς εJχαν 
όδηγήσει στην 'Αλβανία καί κατόπιν 
τοuς εlχαν σκορπίσει σέ δλη τι')ν . Ανα
τολικι') Εύρώπη, εΤχαν σιγό σιγό επιστρέ
ψει άπό το 1954. Πάντως, η έλληνικr'j κυ
βέρνηση δέν επέτρεπε όκόμη νό 
γυρίσουν οί όντόρτες καi oi συνεργάτες 
τους. 

Μέ προυπαντησε ό παπποΟς μου , 
όγδόντα τριών χρονών, ό μοναδικόςόν
τρας άπό τοuς συγγενείς πού εlχα 
γνωρίσει παιδί. Τον θυμόμουν σόν f:να 
όπομόναχο, aπειλητικό τύραννο .. Εκεί
νος εΤχε επιστρέψει στο ί';ρημο χωριό γιό 
νό ξεθάψει τη μόνα μου καί τη θειό μου 
καi κατόπιν εφερε σέ μός τά παιδιό τι')ν 
εlδηση γιό τό θάνατό τους. 'Όταν μέ 
άντίκρυσε, τώρα ατό είκοσι τρία μου, ό 
παππούς μου fιταν ό πρώτος όπό τοuς 
τόσους καi τόσους χωριανούς ποu ξαφ
νιάστηκαν μt το πόσο tμοιαζα της μάνας 
μου. Το πρόσωπό μου θαρρείς καί πα
ρακινοΟσε τοuς γείτονες νό ξεχύνουν 
σωρό τiς λεπτομέρειες γιό τό βασανι
στήρια καi το μαρτύριό της. Μόλις όρ
χισαν, διαπίστωσα πιiις δεν τό όντεχα 
ν' άκούσω ... Οταν κάποιος θέλησε νό 
μοϋ πεί πόσο τερατωδώς είχανε πρηστεί 
τό πόδια καί τό καλάμια της όπό τό χτυ
πήματα, σηκώθηκα καi βγηκα όπό το 
δωμάτιο. 

'Εκείνο το πρώτο aπομεσήμερο, ενώ ό 
παππούς καi ή γιαγιά μου είχανε πλαγιά
σει, εφυγα όπό το σπίτι τους καί όνη
φόρισα όπό τό μονοπάτι, ώς το παλιό 
μας σπίτι, τώρα [ρημο καθιiις οΙ 
χωριανοί το όποφεΟγαν, γιατί οί 
όντόρτες τό έίχανε χρησιμοποιήσει γιό 
σταθμό της πολιτοφυλακης, γιό κρατη
τήριο, τόπο εκτελέσεων καi νεκροτα
φείο. ~ Ηξερα πιiις ή μόνα μου εδώ ε Τ χε 
περάσει τiς τελευταίες μέρες της ζωης 
της μέ βασανιστήρια, φυλακισμένη στο 
βρωμερό κατώι όπου κάποτε κλείναμε 
τό γιδοπρόβατό μας. Πίεσα τον έαυτό 
μου νό διαβεί τι')ν έξώθυρα καi κοίταξα 
μέσα ατό δωμάτιο ποu χρησιμοποιού
σαμε γιό κουζίνα, f:δώ ή μόνα μου , oi 
όδερφές μου κι εγω κοιμόμαστε κατά
χαμα γύρω όπό τό τζάκι. Το δωμάτιο 
ί';μοιαζε νό' χει στενέψει με τό χρόνια. 
Μέσα δtν ύπηρχε τίποτα, κανένα 
σημάδι πιiις έγιiι άνf)κα εδώ. Πάσχισα 
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Μιό χαρακτηριστικη ύδατογραφία της Δανάης ' Αθάνας (Αθανασιάδη) ποu εκθέτει 
npσφατη έργασία της, μιό πλούσια καi πολu ενδιαφέρουσα συλλογη ύδατογρα
φιών μέ τόν γενικό τίτλο ιιταξίδι στό παρελθόν~> .· Η ί';κθεση τελεί ύπό την αίγίδα το Ο 
Συμβουλίου τοϋ Eνerson Museum of Art, στiς Συρακοϋσες, Ν. Ύόρκης, (401 Harrison 

Street) καi θό παραμείνη όνοικτr'ι μέχρι 17 Φεβρουαρίου. 

~Η χοροεσπερίδα τοϋ 
Παvχιακοϋ ccKoραijς>> 
'Ο 72ος έτήσιος χορός τοϋ 1στορικοϋ 

ΠαγχιακοΟ Συλλόγου «Κοραης,, θό 
δοθf) στiς 24 Μαρτίου στό lnternational 
Hotel, στι')ν είσοδο τοϋ όεροδρομίου 
Κέννεντυ. 

Τό πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει καλλιστεία γιό τr')ν όνό
δειξη της Μiς Χίος 1984. ·Η ορχήστρα τοϋ 
Χιώτη μουσικοΟ Γιώργη Σκουφάρα θό 
διασκεδάση τοuς Χιώτες καi τοuςφίλους 
τους, ένώ ή ορχήστρα D-J θό διασκε
δάση τι'Jν νεολαία. 

Πρόεδρος τfjς όργανωτικης έπιτρο
πf)ς της χοροεσπερίδος εlναι ό πρώην 
πρόεδρος τοϋ Συλλόγου κ. Στέλιος 
Τάτση ς. 

Ο Σύλλογος «Πελιναίον» 
'Ο γνωστός γ ιό τι') ν πλούσια δράση του 

Σύλλογος ιιΠελιναίον», ποu καλύπτει 
τοuς προερχομένους όπό τό βόρεια 
χωριό της Χίου όμογενείς, [δωσε με έπι
τυχία τι')ν έτήσια χοροεσπερίδα του ατό 
Crystal Palace, τό Σάββατο, 14 'Ιανουα
ρίου. ~Επαιξε η όρχήστρα τοϋ Mike 
Daniel μέ τόν κλαρινίστα Βασ. Σούκο καi 
τον κλαρινίστα Στέφανο Νεαμωνιτόκη 
καi τραγούδησε ή Χιώτισσα τραγου
δίστρια Σοφία Μαρνέρη. 

Πέθαvε ή άδελφη 

τοϋ ·Αρχιεπισκόπου 
· Η όδελφι') το Ο 'Αρχιεπισκόπου 'Ια

κώβου, Χρυσάνθη Κουκούζη, πέθανε 
όπροσδόκητα την Τετάρτη, 11 'Ιανουα
ρίου, στι')ν ~Ιμβρο. Ή θλιβερι') είδηση 
όνηγγέλθη τηλεφωνικώς aτόν Σεβασμι
ώτατο, aτόν όποίο, δπως εfναι γνωστό, 
οΙ Τοϋρκοι δεν έπιτρέπουν νό έπισκεφθη 
την γενέτειρά του . 

Στό παρεκκλήσι της 'Ι ερός 'Αρχιεπι
σκοπf)ς, στr')ν Νέα· Υόρκη, έψάλη τρισά
γιο γ ιό την όνόπαυση της ψυχf)ς της όει
μνήστου .. Η κηδεία της ί';γινε στοuς ' Α
γίους Θεοδώρους της ~ Ι μ β ρου καί ό εν
ταφιασμός της ατό νεκροταφείο τοϋ 
γραφικοϋ χωριοϋ, δπου όναπαύονται 
καί οί γονείς τοϋ 'Αρχιεπισκόπου. 

'Η Χρυσάνθη Κουκούζη βρισκόταν σε 
τακτικι'] επαφη με τόν όδελφό της καi τόν 
εlχε έπισκεφθη στην ·Αμερική. ~Ηθελε 
δ μ ως νό ζη στο πατρικό τους σπίτι στι']ν 
Ίμβρο, μt τr'ιν έλπίδα δτι κάποτε, θό μπο
ροϋσε νa τό έπισκεφθη καί ό 'Αρχιεπί
σκοπος. 

'Ο Σεβασμιώτατος [χει μιa όκόμη ό
δελφή, την Κα Βιργινία Χαλλό, ποu ζη μέ 
την οΙκογένειά της ατό Μόντρεαλ. 

·Η ιιΝέα ·Υόρκη., όπευθύνει θερμό συλ
λυπητήρια aτόν Σεβασμιώτατο καi στι')ν 
κ. Χαλλδ. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ν ' όναλογιστG:ι εύτυχισμένες μέρες, 
γιορτάδες, όλλό τό μόνο που κατάφερα 
νό σκεφτG:ι ~ταν οΙ καταδικασμένοι κρα
τούμενοι στό κατώι, όνόμεσό τους κι ή 
μόνα μου. Δε ζύγωσα την πόρτα τοΟ 
κατωγιοΟ, fφυγα όπό τό σπίτι, γνωρί
ζοντας πώς δέ θό ξαναγυρίσω. 

· Εκείνο τό φθινόπωρο, δ ταν έπέστρεψα 
στην 'Αμερική γιό ν' όρχίσω μεταπτυ
χιακές σπουδές, fκανα μιό όπόπειρα νό 
καταπιαστG:ι με τό βιβλίο, όλλό μόλις 
πού κατάφερα νό προχωρήσω στlς 
πρG:ιτες λίγες σελίδες. Ξεκίνησα προσπα
θώντας νό περιγράψω έκείνο τό κατα
θλιπτικό ζεστό όπόγεμα πού ~ρθε ό 
παππούς μου γιό νό μδς πεί πως είχανε 
σκοτώσει τη μόνα μας. Kal μόνο ή 
όνόμνηση όπό τό ξεφωνητό των όδερ
φόδων μου μέ σταμάτησε κι ~καμα πέρα 
τό χαρτιά . Στό έπόμενα λίγα χρόνια διο
χέτευσα την ένεργητικότητό μου γιό νό 
ολοκληρώσω τlς μεταπτυχιακες σπου

δές καί νό βρG:ι δουλειά ώς δημοσιογρά
φος. Παιδί, νόμιζα όφελG:ις δτι θό μπο
ροΟσα νό γράψω όπό τlς όναμνήσεις 
μου την Ιστορία τοΟ χαμοϋ τf1ς μόνος 
μου . V Ηξερα τώρα πώς cίl όναμνήσεις 
έκείνες ήταν όλλοιωμένες καl ότελείς. 
Ήξερα όκόμη, δτι δεν εΤχα τό σθένος v 
aντιμετωπίσω τό καθέκαστα τοΟ μαρτυ
ρίου της. 

ΟΙ όδερφές μου δεν εΤχαν την όρεξη 
όλλό μήτε καl τό χρήματα νό έπιστρέ
ψουν στην Έλλόδα wς τό 1969, όπότε 
δύο όπό τίς τέσσερις πήραν την όπό
φαση νό γυρίσουν στό χωριό καί νό 
κάνουν μνημόσυνο της μόνος μας. · Α
ποφόσισα νό πάω μαζί τους, όν καi 
~ξερα πώς τό ταξίδι θό ~ταν όδυνηρό. 
Οταν φτάσαμε στό Λ ιό, τiς όκολούθησα 
στό όνηφορι κό μονοπάτι wς τό περιβό
λι μας, όλλό δταν οΙ όδερφές μου 
μπήκανε στό σπίτι, όρνήθηκα νό πόω 
μαζί τους καi τlς περίμενα όrf εξω ώσό
του ξαναβγήκανε κλαίγοντας. 

την δλλη μέρα δλο τό χωριό συνά
χτηκε στόνΗ Αη Δημήτρη, την έκκλησιό 

τοΟ μαχαλδ μου, γιό τό μνημόσυνο.· Η 
έκκλησία λειτουργιόταν μόνο όρισμέ
νες γιορτάδες, όλλό ό παπάς τοϋ χωριοΟ 
δέχτηκε νό την όνοίξει καi νό λειτουρ
γήσει. Στό μικρό όστεοφυλόκιο, πού 
ενας τοίχος τό χωρίζει όπό τό Ιερό, βρί
σκονται τό κόκαλα τi'jc; μάνας μου καi 
της θειάς μου μέσα d ενα ξύλινο κασε
λάκι, όνόκατα δπως τό βρi'jκε ό παππούς 
μου δταν τίς ξέθαψε όπό τόν όμαδικό 
τάφο. 

·Ο ~λιος fπεφτε λοξό μέσα όπό τό σκο
νισμένα παράθυρα τfjς κατάμεστης έκ
κλησίας δταν ό ποπός δρχισε νό ψέλνει 
καi τό παπαδάκια νό σείουν τό θυμιατό, 
ή βοριό μοσκοβολιά όνακατώθηκε με τη 
μυρωδιά τf'jς φθορδς. ' Απροσδόκητα, ό 
δάσκαλος σηκώθηκε νό μιλήσει. 

7 
Ηταν ό 

μοναδικός γραμματισμένος στό χωριό 
καl r'\θελε νό έκφωνήσει έπιμνημόσυνο 
λόγο. Μόλις εΤπε τ' όνομα τi'jς μόνος 

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1, 1984 

μου, οΙ όδερφές μου όρχfσανε νό σκού
ζουν: διαπεραστικές, γοερες κραυγές, ή 
έλληνικr'\ fκφραση τοΟ πόνου γιό τόν 
πεθαμένο. 

«'Ο θάνατος αύτi'jς τi'jς γυναίκας δεν 
~ταν συνηθισμένος», συνέχισε δ 
δάσκαλος παρό την όναστότωση . «'Εκ
τελέστηκε όλομόναχη, δ δντρας της 
μακριά στό ξένα, έπειδr'\ προσπάθησε 
νό σwσει τό παιδιά της. wΕπεσε θύματG:ιν 
'Ελλήνων όδελΦG:ιν της. Τούτη δεν εΤναι 
συνηθισμένη έπιμνημόσυνη δέηση· ή 
γυναίκα αύτη δολοφονήθηκε!». 

"Οπως στεκόμουν έκεί, λαχταρώντας 
νό f'\μουν δπουδήποτε όλλοίί. ή aτμό
σφαιρα με καταπλάκωνε καi γνώριζα 
πώς τό κόκαλα τi'jς μόνος μου 
βρίσκονται λίγα μέτρα πιό πέρα. Σχεδόν 
καθημερινό στό παιδικό μου χρόνια τι')ν 
εΤχα παρακολουθήσει ν' όνόβει κερί 
μπροστά σέ τοϋτο τό εΙκονοστάσι. Οί 

'Ορχήστρα 

τσιριξιες τG:ιν όδερφόδων μου fγδαραν 
τι')ν κρούστα τf1ς αύτοκυριαρχfας πού 
εΤχα φτιάξει με όλλεπόλληλα στρώμα
τα. · Ακόμη κι δταν ι'\ μουν παιδί, τι') μέρα 

πού μέ aποχαιρέτησε ή μόνα μου, καi 
πόλι, σόν ~μαθα πώς εΤχε πεθάνει , εΤχα 
κρατήσει μέσα μου τη θλίψη . Τώρα ξε
χύθηκε. Λυγμοί όναδύθηκαν όπό έκεί 
δπου τόσα χρόνια ~τανε κρυμμένοι καi 
συγκλόνισαν τό κορμί μου σόν 
σπασμοί. Όχείμαρροςτi'jς συγκίνησης_ 
θόλωσε τό μότια μου καl τό γόνατό μου 
λυγίσανε. Δυό χωριανοί πλόϊ μου με 
πιάσανε όπό τό μπράτσα καί κρατώντας 
με με βγάλανε όπό τr'\ν έκκλησία, με κά
θισαν καταγi'jς, στηρίζοντας τι')ν πλάτη 
μου στόν κορμό ένός όπό τό θεόρατα 
κυπαρίσσια ποu περιβάλλουν τό νεκρο
ταφείο. 

Τοϋτο τό ξέσπασμα ~ταν ή πρώτη καί 
ή τελευταία φορό ποu fχασα τr'\ν αύτο
κυριαρχία μου καi όφέθηκα στόν πόνο 

ΝΙΚ ΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ,. 

·Η φημισμένη άρχήστρα τού 
NIKOY ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

είναι στή διάθεση τής 
·Ομογένειας γιά κάθε 

έκδήλωση 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ 

(212) 545-7738 

Το κατάστημα· Ελληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31 -1 2 2Jrd Ave. (κοντa στήv 31st Sιreet) 
Τηλέφωνα (212) 721-9190 καί (2 12) 721-9191 

Έκλεκn) συλλογη άπο μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, ύφαντά, 
έργόχειρα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, περιοδικό καi έφη

μερίδες. - Κάρτες γιό ολες τiς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
ιcαi. TAPES, VIDEO CASSEΠES. 

'Ανοικτό Δευτέρα -Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ.μ . - Κυριακές: Ι 2-6 μ.μ . 

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηyιάvvη 
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μου , δταν δμως πέρασε, όνακόλυψα 

μέσα μου νέα δύναμη. Έπιτέλους~μουν 
~τοιμος νό μάθω δσα εΤχαν νό μοϋ ποϋν 
οΙ χωριανοi καi ν όντικρύσω στόίσια τό 
καθέκαστα τοϋ χαμοϋ της μάνας μου. 

" Οταν δρχισα νό ύποβόλω ερωτήσεις, 
διαπίστωσα δτι πολλό σημεία τi'jς Ιστο
ρίας ~ταν όκόμη γιό μένα όπρόσιτα. ΟΙ 
χωριανοi ποu την εrχαν προδώσει , ποu 
έίχανε καταθέσει εΙς βάρος της γιό νό 
γίνουν όρεστοi στοuς όντόρτες, βρί
σκονταν όκόμη εξόριστοι πίσω όπό τό 
Παραπέτασμα. Καi οΙ μάρτυρες τών τε
λευταίων της ήμερών ποu ζοϋσαν στό 
Λιό μοϋ Μιναν όντιφατικΕ:ς πληροφο
ρίες γιό πολλό περιστατικό, προφανώς 
όποκρύπτοντας λεπτομέρειες ποu θό 
μποροϋσαν νό εκ-θέσουν τοuς ίδιους η 
συγγενείς τους." Ο σοι ήταν πρόθυμοι νό 
μιλήσουν όνοιχτό γιό τό χρόνια τοϋ 
πολέμου θυμόντουσαν τοuς όντόρτες 
μόνο μΕ: τό ψευδώνυμα ποu χρησιμο
ποιοϋσαν γιό ν όποκρύπτουν τήν ταυ
τότητά τους. Πέρασα δλόκληρο τό 
καλοκαίρι τοϋ 1969 στό Λιό, δμως δταν 
τό φθινόπωρο ~φυγα γιό νό γυρίσω 
στήν ·Αμερική, ήταν φανερό πώς παρά 
τήν ψυχική μου έτοιμότητα ν' όκούσω 
τήν Ιστορία τi'jς μάνας μου, δέν εΤχα 
πρόσβαση σε όνθρώπους μέ καίρια 
όνόμιξη η τι'ιν Ικανότητα νό τοuς όπο
σπόσω τήν όλήθεια . 

'Επιστρέφοντας στ ή Νέα' Υόρκη βυθί
στηκα στή βιοπάλη . Παντρεύτηκα μιό 
κοπέλλα ποu γνώριζα όπό τό χρόνια τών 
μεταπτυχιακών μου σπουδών καi γοργό 
τό ενα μετό τό δλλο όποχτήσαμε τρία 
παιδιά, πρώτα ενα γιό ποu τόν βγάλαμε 
Χρήστο, δπως δ πατέρας μου, καΙ 
κατόπιν δύο κόρες, ποu τι') μεγαλύτερη 
τ ή βαφτίσαμε ' Ελένη, δπως ή μόνα μου. 

~Επιασα δουλειά στοuς Τάϊμς τι'jς Νέας 
Ύόpκης, ρεπόρτερ ερευνητής, μέ μιό 

εΙδικότητα στόν Τύπο, ή όποία συνδυ
άζει τόν όστυνομικό μΕ: τό δημοσιο
γράφο. ~ Εμαθα πώς νό ξετρυπώνω γεγο
νότα ποu δλοι τό θέλουν κρυμμένα, πώς 
1/ όναγκόζω τοuς μάρτυρες νό πέφτουν 
σέ όντιφόσεις, παγιδεύοντός τους με τό 
Ίδια τους τό λόγια. Παρακολούθησα 
συστηματικώς θέματα καΙ ερεύνησα 
όνώνυμες καταγγελίες καi όγωνίστηκα 
νό διασταυρώσω καi νό επαληθεύσω 
ξανό καi ξανό κόθε~ιχνος πληροφορίας, 
περνώντας βδομάδες βουτηγμένος 
μέσα σε σκονισμένους φακέλους καi 
κρατικό (γγραφα. ~ Εγραψα γ ιό διεφθαρ
μένους πολιτικούς, γιό όργυρώνητους 
δικαστές, γιό εμπόρους ναρκωτικών καi 
όρχιμαφιόζους. Κατά καιροuς κλήθηκα 
νό καταθέσω ενόρκως, μιό φορό καi 
όπό τόν όντιπρόεδρο Σπύρο~ Αγκνιου, 

όλλό οΙ μαρτυρίες μου ύπl'jρξαν 
πάντοτε πολu καλό τεκμηριωμένες, 
ώστε κανεiς δεν τόλμησε νό με εγκαλέ
σει. Τό έφτό χρόνια μετά τό μνημόσυνο 
της μάνας μου στάθηκαν πυρετώδη καi 
τυραννικό. ·Αργότερα μόνο κατάλαβα 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1, 1984 

πώς όσυνείδητα όκόνιζα τiς Ικανότητές 
μου καi έξασκιόμουνα γιό τό ~ργο που 
όπό παιδi εfχα επωμισθεί : νό όνακαλύ
ψω τί ε Τ χε συμβεΤ στ ή μόνα μου καi ποιός 
fιταν ύπεύθυνος γιό τό θάνατό της. 
Παρά τiς λοξοδρομήσεις τό βήματά μου 
με δδηγοϋσαν όδυσώπητα πίσω στή 
ρεματιά δπου εΤχε εκτελεστεί. 

Τόν 'Ιούλιο τοϋ 1974 ή κατάρρευση 
τi'jς δεξιδς στρατιωτικης δικτατορίας 
που κυβερνοϋσε τήν · Ελλάδα δνοιξε τίς 
πύλες γιό νό επιστρέψουν στή χώρα οΙ 
εξόριστοι κομμουνιστες όντόρτες. Θό 
μποροϋσα τώρα νό πλησιάζω πολλοuς 
όπό εκείνους που ~θελα νό ρωτήσω γιό 
τή δίκη καi τήν εκτέλεση της μάνας μου. 
Στό 1977 ~πεισα τους προϊσταμένους 
μου νό μf: στείλουν στήν ·Αθήνα ώς όν
ταποκριτή τών Τάϊμς τι'jς Νέας Ύόpκης 
στήν όνατολική Μεσόγειο. Συγκλίναν 
πιό οΙ όναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε 1/ 
όρχίσω τήν lρευνα γιό τήν Ιστορία της 
μάνας μου. 

· Η δφιξη στήν 'Ελλάδα στό 1977 στά
θηκε δυσάρεστο ξάφνιασμα σε κάποιον 
που θυμόταν τό χρόνια τοϋ έμφύλιου 
πολέμου. Διαπίστωσα πώς ή πτώση της 
χούντας καi ή εγκαθίδρυση νέα πολι
τικi'jς κυβέρνησης, που νομιμοποίησε τό 
Κομμουνιστικό Κόμμα, στην προσπά
θειά της νό εξασφαλίσει τήν εΙσδοχή της 
·Ελλάδας στ ή ν Κοινή ·Αγορά, εΤχε φέρει 
τήν όναγέννηση της κομμουνιστικi'jς 
δύναμης στη χώρα. 'Αφίσες, κινηματο
γραφικες ταινίες, βιβλία, λαϊκό τραγού
δια καi όργανώσεις της νεολαίας στό 
πανεπιστήμια εν χορώ έξυμνοϋσαν τους 
όντόρτες τοϋ εμφύλιου πολέμου σόν 
i'ιρωες. Θαρρείς καi οΙ πιό προικισμένοι 
δνθρωποι τi'jς · Ελλάδας έίχανε κατα
πιαστεί νό ξαναγράψουν τήν Ιστορία 
τοϋ πολέμου, ένώ παντοϋ, στελέχη τών 

κομμουνιστών όρνοϋνταν δτι εΤχαν 
ποτέ διαπραχθεί τέτοια πράγματα, δπως 
έκτελέσεις πολιτών η όπαγωγες μεγά
λων δμόδων παιδιών όπό τό όρεινό 
χωριό. 

Μόλις έγκαταστόθηκα με τήν οΙκογέ
νειά μου στήν' Αθήνα lλπιζα πώς θό δια
θέσω κάθε ελεύθερη στιγμή γιό νό 
έντοπίσω καi έξονυχιστικό νό εξετάσω 
έκείνους ποu ύπi'jρξαν όνακριτf:ς της 
μόνος μου, δεσμοφύλακες, βασανιστf:ς 
καi δικαστες στή δίκη της, καθώς καi 
τους συγγενείς καi γείτονες ποu fισαν 
αύτόπτες κατά τiς τελευταίες μέρες της. 
"Ο μ ως τό δστατο πολιτικό κλίμα τi'\ς πε
ριοχης δεν μοϋ δφηνε χρόνο σχεδόν γ ιό 
τίποτε δλλο πέρα όπό τή δουλειά μου. 
Πέρασα τό μεγαλύτερο μέρος όπό τό 
πρώτα μου χρόνια στήν 'Ελλάδα ταξι

δεύοντας στό έξωτερικό, καλύπτοντας 
τήν τρομοκρατία στήν Τουρκία, μάχες 
στή Μέση ·Ανατολή, τήν έπανόσταση 
στό Ίρόν, καi τόν έμφύλιο πόλεμο στό 
'Αφγανιστάν. 

Στό 1980 εJχα πιό καταλάβει πώς ~ 
~πρεπε ν' όφοσιωθώ άμέσως καi άπο
κλειστικό στή διερεύνηση της Ιστορίας 
της μόνος μου ~ νό την έγκαταλείψω γιό 
πάντα. ~ Εμαθα πώς μερικοi όπό τό στε
λέχη τών άνταρτών ποu fισαν ύπεύθυ
νοι γιό τή δlκη καΙ τήν έκτέλεσή της εJχαν 
πεθάνει στήν έξορiα. • Αλλοι πιθανώς 
θό πέθαιναν όπό τό γερατειά προτοϋ 
καταφέρω νότους έντοπίσω. 'Επιπλέον, 
στήν · Ελλάδα Ισχύει ή τριακονταετής 

παραγραφή δλων τών έγκλημότων -
όκόμα καΙ τοϋ φόνου. "Οποιος εfχε δια
πράξει όπο ιαδήποτε θηρ ιωδία στό 
χρόνια το Ο πολέμου μποροϋσε τώρα νό 
επιστρέψει στή χώρα δiχως τό φόβο της 
τι μωρίας, καi τό παλιό στελέχη τών όν
ταρτών έπανέρχονταν όθρόα. 

Στό 1980 ~μουν σαρανταενός έτών, 
στήν ίδια ήλικία ποu εfχε ή μόνα μου 
δταν τήν σκοτώσανε. ·Ο γιός μου fιταν 
έννιό δσο ~μουν κ{ έγώ τήν ήμέρα που 
~μαθα τό θάνατό της.· Η μεγαλύτερη κό
ρη μου , πού ξεπεταγόταν όπό τό νηπια
κό χρόνια, ~μοιαζε κάθε μέρα καi περισ
σότερο μέ τή μόνα μου. Παρακολου
θώντας τό παιδιά μου νό μεγαλώνουν 
εfχα διδαχτεί ενα μάθημα που μοΟ επέ
τρεπε ν' όντιμετωπiσω πιό εύκολα τήν 
Ιστορ ία της μάνας μου. 

"Οσο ~μουν νέος ~μουν σίγουρος πώς 
ή ζωή της στάθηκε μιό σκέτη δυστυχία, 
γιατί στό τελευταία της δέκα χρόνια 
πάλευε καθημερινό νό μδς κρατήσει 
έμδς τό πέντε παιδιά της ζωντανό, μέσα 
στόν πόλεμο καΙ στήν πείνα, δίχως 
καμμ ιό βοήθεια όπό κανένα. · Αλλό πα
ρακολουθώντας τό δικό μου παιδιά 
κατάλαβα πώς δσο έκείνη ζοϋσε εΤχε καi 
τήν όνταμοιβή της σέ γέλιο καi χαρά. ' Η 
γνώση τούτη μοϋ έπέτρεπε ν όντιμετω
πίσω πιό εύκολα δσα θό μάθαινα. 

Τελικό, κάποια ίχνη σχετικό μέ τήν 
ταυτότητα κάποιων όπό τοuς φονιάδες 
της δρχισαν νό μοϋ όποσαφηνίζονται 
στήν 'Αθήνα καi κατάλαβα πώς δf:ν 
~πρεπε νό διστάσω δλλο. • Αποφάσισα 
νό εγκαταλείψω τή δουλειά μου στήν 
εφημερίδα γιό ν όφιερώσω δλη μου τήν 
ένεργητικότητα στη διερεύνηση της 
Ιστορίας της μάνας μου. 

Ή συνέχεια: Στό προσεχές 

avge[itιos 
Specializing in Greek Catering 
for home and business parties. 

Tel. (212) 688-8828 
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C! Η συμμετοχi) τοϋ πολίτη στi)v λήψη άποφάσεωv 
. , - -πεμπτουσια της πραyματικης 

Τοϋ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΟΥΛΑ 
Καθηγητη τοΟ Πανεπιστημίου Howard 

Στίς 15 παρελθόντος Δεκεμβρίου, τό Έλληνικό Τμήμα τής Διεθνοίίς ' Εταιρίας 
Κοινοτικής 'Αναπτύξεως (lnternational Society for Commυnal Deνelopment ) πού 
τελεί ύπό τr)ν αίγίδα τών 'Ην. 'Εθνών, διοργάνωσε στr)ν dίθουσα τής Λέσχης' Αντα
ποκριτών Ξένου Τύπου στr)ν 'Αθήνα μιο lκδήλωση μi: δμιλητi:ς τόν 'Ομότιμο Κα
θηγητr) τοίί Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί Πρόεδρο τοίί Έλληνικοίί Έρυθροίί Σταυ

ροίί κ. Όρέστη Λουρίδη ό όποίος μίλησε γιο τr)ν συμβολr) τοϋ 'Ερυθρού Σταυρού, 
καί τόν Τακτικό Καθηγητr) τοϋ Πανεπιστημίου Howard στr)ν Ούάσιγκτων κ. Δημ. Γ. 
Κούσουλα ό όποίος μίλησε γιο τr)ν συμμετοχr'ι τοίί πολίτη στr)ν διαμόρφωση καί τr)ν 
λήψη άποφάσεων σον ένα θεμελιακό στοιχείο τής Δημοκρατίας. 'Επειδr) τό θέμα 
παρουσιάζει γενικότερο ένδιαφέρον, παραθέτομε κύρια σημεία άπό τr)ν δμιλία τοίί 
Δρος Κούσουλα. 

' Η συμμετοχη τοϋ πολίτη στήν δια
μόρφωση κοi τήν λήψη aποφάσεων 
εΤνα ι iνα aπο τά πιο θεμελιακά ζητή
ματα τfiς εποχfjς μας. Ούσιαστικό, ή 
συμμετοχη αύτη aποτελεί τήν πεμπτου
σία τfiς δημοκρατίας καί τών δημοκρα
τικών θεσμών. 

'Η συμμετοχή αύτη μπορεί νό ε Τ ναι 
πραγματική η μπορεί νά εΤνα ι πλασμα
τική . 'Όταν ή συμμετοχη στή διαμόρ
φωση κai τή λήψη aποφόσεων εΤναι 
περιορισμένη, η τυπικη χωρίς πρακτικό 
aντίκρυσμα, η όνύπαρκτη, τότε ή κοι
νωνία δtν μπορεί νό εΤναι πραγματικό 
δημοκρατική ό,τιδήποτε όνομα καΙ 
τίτλο κι όν τfiς δώσουν ούτοΙ πού τι']ν 
διαφεντεύουν. Δημοκρατία, εΤν' ή κυρι
αρχία τοϋ δήμου, ούσιαστικι'j συμμε
τοχη τοϋ πολίτη στον καθορισμό της τύ
χης του. Σήμερα δλες σχεδόν οί χώρες 
τοϋ κόσμου, η aκριβέστερα ούτοΙ πού 
τίς κυβερνοϋν, Ισχυρίζονται μέ θείο 
μένος δτι τό σύστημα πού εχουν εΤναι 
«δημοκρατικό». Φυσικά, ή διεκδίκηση 
τίτλων δ/:;ν μεταβόλλει την ούσία. · Α
κόμη καi στρατιωτικές δικτατορίες διεκ
δικοϋν δημοκρατικοuς τίτλους. «Δημο
κρατίες>> εΤναι κai ο! χώρες τοϋ «ύπαρ
κτοϋ σοσιαλισμοϋ». «Δημοκρατικf:ς, καΙ 
οί χώρες ποu τΙς κυβερνά [να μόνο 
κόμμα. Ό πολύπλευρος αύτός έναγκα
λισμός τfiς δημοκρατίας προκαλεί σύγ
χυση πού την έκμεταλλεύονται περίτε
χνα ούτοΙ aκριβώς ποu κερδίζουν aπο 
την ούσιαστικι'] aνυπαρξία της. Δέν θά 
ήταν συνεπώς δσκοπη μιά σύντομη a
ναφορό στό περιεχόμενο μερικών 
βασικών δρων καΙ έννοιών. 

' Αναφέρθηκα, στην aρχή, στην συμμε
τοχή τοϋ πολίτη στήν διαμόρφωση καΙ 
λήψη aποφάσεων. Μιά aπόφαση 
σχεδόν πόντο aφορά κάποιο μέτρο, 

κόποια ένέργειο γιά την επίλυση 
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κάποιου προβλήματος. Μέ τον δρο 
«Πρόβλημα» έννοuμε f:να έμπόδιο ΠΟύ 

ύπάρχει όνόμεσα σε f:να σκοπό καΙ στην 
πραγματοποίησή του. Φυσικό ύπάρχει 
πάντοτε aπειρία προβλημάτων, καθwς 
ύπόρχει καΙ aπειρία σκοπών καΙ έπιδι
wξεων: Η συμμετοχι'j συνεπώς δΕ: ν περι
ορίζεται στην aπόφαση ποu θά !:χη σόν 
στόχο την άπομόκρυνση τοϋ εμποδίου, 
την λύση τοϋ προβλήματος.' Η συμμε
τοχιl όρχίζει πολύ πιό μπροστά -
όρχίζει μέ τήν Ιεράρχηση ;ών σκοπών 
καΙ τών επιδιώξεων. Η κάθε δεδομένη 
στιγμή , δτομα καΙ όμάδες !:χουν πολλf:ς 
καi δχι σπάνια άλληλοσυγκρουόμενες 
έπιδιώξεις. 

Μόνο όθεράπευτοι ούτοπιστtς θό 
μποροϋσαν νά Ίσχυρισθοϋν δτι εΤναι 
δυνατόν νό ύπερνικηθοϋν δλες οί δυ
σκολΊες, νό παραμερισθοϋν δλα τό έμ-

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

Δημοκρατίας 

πόδια, κai νό πραγματοποιηθοϋν δλες 
οί επιδιώξεις. Πρώτο βϊ;μα συνεπώς ε Τ να ι 
ή έπ ι λογη τών σκοπών πού θό τούς δο
θεί ή πραγματοποίησή τουζ Αν ήΊεράρ
χιση καΙ επιλογη τών επιδιώξεων yινει 
aπό μία κυρίαρχη όμάδα πού κρατεί 
στό χέρια της τούς μοχλοuς τϊ;ς εξουσί
ας, τότε όναπόφευκτα ή επιλογη όντα
νακλά τίς δικές της όνάγκες, προτιμή
σεις, καΙ Ιδεολογικοuς προσανατολι
σμούς. ·Αντίθετα, σέ μιό δημοκρατικη 
κοινωνία καΙ πολιτεία τόσο ή έπιλογη 

τών στόχων, τόσο ή Ίερόρχιση τών 
επιδιώξεων, δσο καi ή ύπερνίκηση τών 
εμποδίωνκαi ή προσπάθεια γιό την έπί
λυση τών προβλημάτων γίνονται μ/:; την 
πραγματικη συμμετοχη τοϋ πολίτη, μέ 
τον διάλογο, μέ την aντιπαράθεση, μ/;; 
την ζύμωση, καΙ τελικό μf: τόν συγκερα
σμό, μf: την παροχι'j καi την άντιπαρο
χη(gίνe and take) πλεονεκτημάτων, καi 
την δσο τό δυνατον πι ο δικαιοκρατικη 
συμμετοχη καΙ στο κόστος καi στό 
όφέλη . 

• Η tξουσfα καi τό 
δικαίωμα τοϋ όπ~σlζειν 

Πολύχρονη έμπειρία σf: πανανθρώ
πινη κλίμακα δε ίχνει πwς δταν οί δμεσα 
ενδιαφερόμενοι εχουν την εύκαιρία κai 
την δυνατότητα νό όναζητήσουν την 
προσφορότερη λύση, τiς πιο πολλf:ς 
φορtς θό βροϋν την λύση πού ύπόσχε
ται νό μεγιστοποιήση τό όφέλη γιό αύ
τούς πού. όποτελοϋν την όμάδα συμμε
τοχf'jς καi νό μειώσει δσο γίνεται το κό
στος. · Αν τό όποτέλεσμα δtν βλόπτει τό 
συμφέροντα δλλων ότόμων ή δλλων 
όμάδων, τότε ή μεγιστοποίηση τών όφε-

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accomodations from 10 to 1.200 
12 ROOMS ΤΟ CHOOSE FROM 

for reservations 
CALL 

(201) 636-2700 

BANQUET ΜΑΝΑ GER 

Διευθυντι'Jς 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



λημότων μιδς όμόδας εJναι έπιτρεπτή. 
Αλλό φυσικό άν τό όφέλη ποu θό άπο
κομίση μιό όμόδα παραβλόmουν τό 
συμφέροντα άλλων άτόμων ι'j όμόδων, 
τότε τό εuρος πλαταίνει καί ή συμμετο
χι'ι πρέπει νό συμπεριλαμβάνει καί αύ
τοuς ποu θίγονται . 'Υπάρχει φυσικό ή 
τόση τών έκόστοτε κυβερνώντων νό θέ
λουν νό διατηρήσουν τόν [λεγχο καί την 
Ισχ[.ι" το Ο όποφασίζειν σέ δσο τό δυνα
τόν μεγαλύτερο καί πλατύτερο κύκλω
μα θεμάτων καί προβλημάτων - γιατί 
στι'ιν τελευταία άνόλυση ή δυνατότητα 
νό aποφασίζεις καί νό έπιβαλλεις τήν ά
πόφασή σου, άποτελεί την πεμπτουσία 
τfjς έξουσίας. 

Σέ μιό όνεπτυγμένη, εκσυγχρονισμέ
νη , ελεύθερη κοινωνία, ή aποκέντρωση 
τfjς έξουσίας, (the diffυsion of power), 
εJναι τό πιό κρίσιμο χαρακτηριστικό . 
Οταν ύπόρχει συγκέντρωση έξουσίας, 

τότε άναπόφευκτα φαλκιδεύεται ή 
έλευθερία. 

· Η aποκέντρωση τfjς έξουσίας, - ού
σιαστικό τό νό βρίσκεται τό δικόιωμα 
τοΟ άποφασίζειν στό χέρια πολλών ό
τόμων ι'j ό μόδων, άνόλογα μ( τό άντι
κείμενο - μπορεί νό πάρει πολλtς καi 
ποικίλες μορφ(ς μ( βασικό κριτήριο τήν 

καλύτερη οlκονομικι'} όπόδοση μ ιδς 
προσπάθειας, τήν δικαιότερη κατανομη 
τών κοινωνικώνβαρών r'j τών ότομικών 
ύποχρεώσεων, τήν δσο τό δυνατόν κα
λύτερη ποιότητα ζωfjς γιό τι']ν κοινότη

τα ι'j γιό τό άτομο. 

Ή άποσυγκέ ντρωση αύτη τfjς 
έξουσίας έκδηλώνεται βασικό μ( τι')ν 
παρουσία εξ «εύκαιριών» ποu θό πρέπει 
νό εχει ό πολίτης μέσα στό πολιτικό σύ
στημα της χώρας του . ΕJναι οί εύκαιρίες 

αύτtς όρκετό γνωστες σε δλους μας. 

1. Μιό εJναι ή εύκαιρία νό μπορεί νό 
έκφρόζει τiς άπόψεις του χωρiς νό χρει
άζεται προηγούμενη άδεια άπό έκείνους 
ποu έλέγχουν τοuς μοχλοuς τfjς κρα
τικfjς έξουσίας. 

2. Μιό άλλη εύκαιρία εΤναι νό μπορεί ό 
πολίτης - χωρiς άσφυκτικοuς κρατι
κοuς περιορισμοuς - νό σμίγει μt άλ
λους πολίτες ποu ε χουν τό 'ίδια συ μφέ
ροντα, προβλήματα ιϊ έπιδιώξεις γιό νό 
αύξήσει «Εν τfj ένώσει» τι')ν έπιρροή του. 

3. Μία τρίτη εύκαιρία εΤναι νό μπορεί ό 
πολίτης νό όλλόζε ι αύτοuς ποu τόν κυ
βερνοΟν, περιορίζοντας ετσι τι')ν παν
τοδυναμία της έξουσiας καi κάνοντας 
αύτοuς ποu κυβερνοΟν περισσότερο 
δεκτικοuς τών λαϊκών μηνυμάτων. 

4. · Η τετάρτη εύκαιρία άφορο τήν 

άπονο μι'] τfjς δικαιοσύνης που πρέπει νό 
εΤναι όδέκαστη καί όδιόβλητη. "Αν ό 
πολίτης δtν μπορεί νό προσβλέπει σε 
μιό άμερόληπτη, άπρόσωπη, καί όκομ
μότιστη δικαιοσύνη, όλόκληρο τό ύπό
βαθρο μιδς Ελεύθερης κοινωνίας θό 
διαβρωθεί καi τελικό θό καταρρεύσει. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1, 1984 

s: Η πέμπτη εύκαιρία [χει τεράστια ση
μασία, κι δμως συχνό μένει άμνημό
νευτη όπό τοuς θεωρητικοuς της δημο
κρατίας. ΕJναι ή εύκαιρία ποu εχει ό 
πολίτης νό aποκτήσει οίκονομικοuς πό
ρους, νό aξιοποιήσει τίς προσωπικές του 
ίκανότητες, νό έξασφαλίσει «Τό πρός τό 
ζείν», χωρίς νό έξαρτδται aποφασιστικό 
η καi άπόλυτα άπό έκείνους ποu έλέγ
χουν τήν κρατική μηχανή, τr'Jν κρατική 
έξουσία έιτε σόν άτομα, έιτε σόν πολι
τικός, κομματικός φορέας. Γιατί δταν τό 
κρότος εΤναι ό μόνος ΙΊ ό κυριώτερος 
έργοδότης, ό Εργαζόμενος δΕν εχει δυ
νατότητες έπιλογης καi γίνεται ύποχεί

ριο τών κυβερνώντων. Δi:ν μπορεί va 
ύπάpξει πολιτικιΊ έλευθεpία χωpiς οίκο
νομικιΊ έλευθεpία σi: δλες τiς βαθμίδες. 

6. ·Η 'έ κτη καί τελευταία εύκαιρία θό 
μποροΟσε νό δοθεί στόν πληθυντικό 

ΔιΑτΙΘΗΑι 
ΑIΘΟΥΙΑ ΓΙΑ 

ιΔιΩτιΚΕΙ 
ΕΚΔΗΛΩlΕιΣ 

γιατί ούσιαστικό περιλαμβάνει δλες έ
κείνες τίς μικρi:ς καί μεγάλες έλευθερίες 
ποu κάνουν τι'ι ζω η άξια νό τη ζεί κανείς. 
την έλευθερία νό ταξιδεύεις, νό διαλέ
ξεις ποΟ θό κατοικήσεις, πώς θό ρυθμί
σεις τήν καθημερινή σου ζωή, χωρίς νό 
σε περιορίζουν αύθαίρετα καi άδικαι
ολόγητα μύριες κρατικi:ς άποφόσεις καi 
κανονισμοί, καθώς καi τό κοινωνικό 
προγράμματα ποu βελτιώνουν πραγμα
τικό καi όχι πλασματικό τήν ποιότητα 
τfjς ζωης. 

Τό κατό πόσο ύπόρχουν ο1 εύκαιρίες 
αύτi:ς ΙΊ κατό πόσο φαλκιδεύονται όπό 
την κρατικη έξουσία εΤναι τό θεμελιακό 
κριτήριο ΠΟU μπορεί νό μδς δώσε ι τό 
μέτρο τfjς έλευθερίας σε μιό κοινωνία, 
τό πραγματικό πλαίσια συμμετοχfiς το Ο 
πολίτη στη διαμόρφωση καi τη λήψη 
τών όποφάσεων ποu σε τελευταία 

23-15 31st S!RHT. ASTORIA. N.V. 11105- Tetephone (2 12) 721 ·3007 
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όνόλυση μορφοποιοϋν την ποιότητα 
τi'jς ζωi'jς του - δχι θεωρητικό όλλό 
στην πρακτική, καθημερινή της ύφή. 

ΜΕΙΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ 

ΛΑ ΥΙΝΙΚΗ AMEPIKH 

'Αλλό καi οΙ έξελίξεις πέρα όπό την 
Ρωσία καi την Εύρώπη δέν εfναι ένθαρ
ρυντικές. Στην ΚεντρικιΊ 'Αμερικη τό 
ρεϋμα τi'jς « Επανόστασης" φαίνεται νό 
μι')ν τροβόει πιό. ΟΙ Κουβανοi όναγκό
ζονται νό έγκαταλείψουν την Νικαρά
γουα, όφοϋ εφυγαν όπό τr'Jν Γρενάδα 
καi τό Σουρινάμ καΙ οΙ Κουβανοl «έργό
τες οΙκοδομών» δέν εχουν πιό ζήτηση 
πουθενά.· Ο Κάστρο μπορεί νό όναγκα
στεί νό φέρει πίσω τοuς μισθοφόρους 
του όπό τι') ν Μέση' Ανατολη καi τιΊν ΑΙ
θιοπία. ΟΙ μισθοφόροι πόντο όκολου
θοϋν την λογική τοϋ συσχετισμοϋ των 
δυνάμεων καi ή όποδυνάμωση της σο
βιετικης θέσης στιΊν Κεντρική' Αμερική 
μπορεί νό όνοίξει τόν δρόμο γιά τrΊν 
όποχώρησή τους. 

Στήν Μέση ·Ανατολή, οΙ Σοβιετικοi 
διπλωμάτες tχουν όπελαθεί όπό τό . Ι
ράν, τό όποίο όνακαλύπτει τώρα δτ ι , 
έκτός άπό τΙς Η.Π.Α. ύπόρχει κι άλλη μ ιό 
«σατανική δύναμη•: ή Σοβιετική ~ Ενω
ση I 'Ο πόλεμος ' Ιράν-' Ιράκ συνεχίζετα ι 

καθιστώντας πολu δύσκολο καi γιό τοuς 
ΣοβιετικοιΌις νό πάρουν θέση ύπέρ τi'jς 
μ ιός f\ τi'jς άλλης πλευρός -Ιδιαίτερα έν 
δψει τi'jς φιλοδοξίας της Συρίας νό άπο
κτήσε ι ύπεροχή στrΊν περιοχή. Στήν 
ούσία μόνον ή Συρία μένει, καθwς ή PLO 
διαλύεται, παρό τήν όντίθετη θέληση 
τwν Ρώσων. Ή Αίγυπτος, τό 'Ισραήλ, ή 
Ιορδανία φαίνεται νό μην tχουν κουνη
θεί καθόλου άπό τiς θέσεις τους. Καi ή 
έπίδειξη τfiς άμερικανικi'jς όποφασιστι
κότητας φαίνεται νό έκπλήσσε ι τοuς 
πάντες. 

KINA- ΡΩΙΙΑ 

'Ο διάλογος όνάμεσα στην Κίνα καΙ 
τοuς Σοβιετικοuς δέν όc~ηγεί πουθενό 
καi ή 'Ιαπωνία - ίσως ή μεγαλύτερη 
βιομηχανική δύναμη - όρχίζει 
σταδ ιακό νό επανεξοπλίζεται, σε πείσμα 
δλων τwν σοβιετικών άπειλwν ... 'Απ' 
δποια πλευρά κι όν κοιτάξει κανεlς τό 
πράγματα, δέν μπορεί κανείς νό 
χαίρεται ατό Κρεμλίνο - τίποτα δέν 
ύπόρχει ποu νό χαροποιεί τόν 'Αντρό
πωφ η τόν Ούστίνωφ fi τόν Γκρομύκο! 

· Αλλό τό γεγονός δτι δέν ύπάρχει χορό 
ατό Κρεμλίνο, δέν δίνει σέ κανένα μας 

χορό. 'Αντίθετα, ή σοβιετικη ήγεσία, 
όλοένα καi περισσότερο ατό χέρια τwν 
στρατιωτικών, μπορεί νό φτάσει σέ 
σημείο όπελπ ισίας καΙ νό ψάχνει γιό 

aμεσες λύσεις έναντί ον της Δύσης. 'Ε
ξακολουθοϋν νά εχουν τόν Ισχυρότερο 
στρατό καi εΤναι aριστος καΙ ό έξοπλι
σμός καi ή τεχνολογία τών ένόπλων δυ
νάμεών τους. Γιό μεγάλο διάστημα -
άκόμη καΙ πρiν άπό τι') ν ' Επανάσταση 
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τών Μπολσεβίκων - οΙ Ρώσοι ήγέτες 
παρέμεναν άπόμακροι καί χωριστά άπό 
τόν ύπόλοιπο κόσμο. ο Ελάχιστοι Ε χουν 
ταξιδέψει fi τοιΌις (χουν έπιτρέψει νό τα
ξιδέψουν ατό έξωτερικό τό τελευταία 
χρόνια.· Ο λαός βλέπει τόν Εξω κόσμο μέ 
τό γυαλιό ποu τοϋ Εχει δώσει ή γερον
τολογία τοϋ Κρεμλίνου. · Η όνώτατη 
ήγεσία εfναι άπομονωμένη καί τό άι
σθημα δτι εfναι «Περικυκλωμένη», Εχει 
ένταθεί όπό τήνίδια την όπροθυμία της 
νό ένεργήσει μαζl μέ δλλους. 'Όταν, ε
πομένως, ή οΙκονομία, ή διπλωματία καi 
οΙ συμμαχίες δέν πόνε καλό, ύπόρχει μ ιό 
σχεδόν άναπόφευκτη τόση νό ρίχνουμε 
τιΊν μομφη στοuς άλλους- d αύτή τήν 
περίπτωση στiς ΗΠΑ καi τήν Δύση. 

Αύτή εfναι ή μεγάλη όπειλή γιό τόν 
κόσμο σήμερα. 

·Η Ιδιωτική nρωτοβουλία 

Πολλό, πόρο πολλά θέματα της καθη
μερινfiς ζωi'jς μπορούν νό ρυθμιστοϋν 
πιό άποτελεσματικό μέ τήν Ιδιωτική 
πρωτοβουλία, Ιδίως aτόν οΙκονομικό, 
όλλό καi στόν κοινωνικό καί πολιτιστικό 
τομέα. · Ο άνθρωπος εfναι - ός μοϋ έπι
τραπεi μ ιό παράφραση τοϋ ο Αριστο
τέλη - α' ο δνθρωπος εfναι ον συμφε
ροντολογικόν•. "Εχομε μάθει νό δίσωμε 
στrΊ λέξη «συμφέρον" μία όρνητικη άπό
χρωση. Kai δμως ή λέξη αύτή ούσια-

σηκό σημαίνει δτι ενα λογικό άτομο, 
δ ταν εχει εύκαιρίες καΙ δυνατότητες έπι
λογi'jς θό διαλέξει τήν λύση ιϊ τήν ρύθ
μιση ποu θό τοϋ φέρει τό μεγαλύτερο 
δφελος μέ τό μικρότερο κόστος. Τότε 
μόνο ή έπιδίωξη τοϋ συμφέροντος γίνε
ται κοινωνικό έπιζήμια δταν μία όμόδα 
χρησιμοποιώντας τούς μοχλοuς τfiς 
κρατικi'jς έξουσίας ιϊ άλλες προνομιακές 
θέσεις Ισχύος έπιβόλλει τό δικό της 
συμφέρον είς βάρος δλλων όμόδων η 
ότόμων. ΣΕ μία έλεύθερη, προηγμένη 
κοινωνία τό δτομο η οί δ μόδες εχουν lj 
πρέπει νό εχουν τή δυνατότητα νό ΕΠΙ
διώξουν αύτό ποu θεωροϋν δ,τι εfναι 
πρός τό συμφέρον τους. ' Αλλό δταν ή 
δυνατότητα έπιλογfjς εfναι προσιτή σέ 
δλους τότε όπό τήν άναπόφευκτη όντι
παθάθεση καi ζύμωση, οί άντιθέσειςόμ
βλύνονται καi οί άντιπαρατιθέμενες 
όμόδες βρίσκουν λύσεις ποu δέν εfναι 
'ίσως μονόπλευρα «συμφερτικές» θό τίς 
ήθελαν άλλό εfναι κατό ενσ ποσοστό 
γενικό άνεκτ1:ς καί γι' αύτό βιώσιμες. 

'Ιδιαίτερα aτόν οΙκονομικό τομέα, ή 
ύπαγωγή στήν κρατικη έξουσία τών 
άποφόσεων ποu άφοροϋν έπενδύσεις ι'\ 
τήν πρόσληψη καi άποζημίωση τοϋ 
προσωπικοϋ, τήν κοστολόγηση καί τήν 
τιμή τοϋ προϊόντος, όλόκληρο τό παρα
γωγικό κυκλωμα, ή ύπαγωγιΊ αύτών τών 
άποφόσεων στήν κρατική έξουσία, 

t~ 
Jimmy \ Linardos 

\ ., 
Orchestra 

Η εnιτυχία του χορού σας 

Tel: (212) 539-8885 

Α THENS CENTER HOTEL 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔ/Α ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός- 136 δωμότια, 
λουτρό, τηλέφωνο,ραδιόφωνο,βερόντα 

• ' Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ρούφ 
γκόρντεν, πολυτελείς dίθουσες ύποδο
χl'\ς καΙ Ιδιωτικό γκαρόζ. 

Τώρα καt μέχρι 15 Μαρτfου 

Τιμαi δωματίων: Μονόκλινα 1.510 δρσχμ. 
Δίκλινα 2.346 δραχμ. Τρίκλινα 2.913 δρχ. 
Συμπεριλαμβόνετσι κοντινένταλ μπρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθtjτε στιΊ Ν. 
'Υόρκη (212) 483-0642 κ.' Αρσένη ι'\ γρόψατε 
Sophocleous & Athenas 26, Athens,Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY 
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όφαιρεί όπό τον οΙκονομ ικό καi παρα
γωγικό τομέα τήν εύλυγισία καi την 
όρθολογικι'ι tπιδίωξη τοϋ «οΙκονομικώς 
συμφέροντος» όνόλογα μέ τiς tκόστοτε 
πραγματικές συνθrϊκες. 

·Η ύπαγωγη αύτη εΙσάγει, ήθελημένα ~ 
δχι, γραφειοκρατικό κριτήρια καi πα

ραμερίζει τό οΙκονομικό κριτήρια που 
όδηγοϋν σέ μεγαλύτερη παραγωγή, σε 
όνώτερη παραγωγικότητα καi σέ tπι
λογές πού aντικατοπτρίζουν τiς φυσικές 
προτιμήσεις καi όνόγκες της όγορθς. 

Οlκονομικη tλευθερiα 

καΙ άσυδοσlα 

Αύτη ή οlκονομικη tλευθερία, τόσο 
όπαραίτητη γιό τι')ν αύξηση τοϋ tθνικοίί 
προϊόντος καi την όνοδο τοϋ βιωτικοίί 
έπιπέδου, δέν πρέπει νά συγχέεται μέ 
μία οΙκονομική όσυδοσία. Γιατί ή aσυ 
δοσία τών Ισχυρών - Ισχυρών είτε οΙ
κονομικά έιτε πολιτικά - εfναι όρνηση 
τfj ς έλε υθερίας. ~ Οταν συνεπώς μιλοίίμε 
σε μιά έλεύθερη, σύγχρονη κοινωνία , 
γιά τι')ν tνίσχυση τrϊς Ιδιωτικης πρωτο
βουλίας, δtν όπορρίπτομε τόν ρόλο της 
κρατικης εξουσίας. ' Αντίθετα τό κρότος 
εfναι ό όναντικατόστατος ρυθμιστης 
που πρέπει νό θέτει δικαιοκρατικά 
φραγμούς στην αύθαιρεσία, χωρiςδμως 
νά επιβάλλει aντιοικονομικές τροχο
πέδες στiς πραγματικό παραγωγικές 
δραστηριότητες της Ιδιωτικr;ς πρωτο
βουλίας. 

·Ο συγκερασμός αύτός της ότομικης 
έλευθερίας μέ τόν tλεγχο της κρατικης 
έξουσίας δέν εfναι πόντο οϋτε όπλός 
ούτε εύκολος. 

' Αλλό δταν οί τροχοπέδες η ή έ:πέ
κταση της κρατικης εξουσίας στον οίκο
νομικό τομέα ύπερβοίίν τό πρακτικά 
δρια καί όρχίσουν νά όναστέλλουν την 
παραγωγική δραστηριότητα ι'\ νό 
διαστρεβλώνουν τiς οΙκονομικές διαδι

κασίες, τότε όργό ι'\ γρήγορα οί 
συνέπειες γίνονται φανερές είτε μέ τrΊ 
μορφή πληθωρισμοίί , έίτε μέ έ:λλείψεις 
καi περιορισμους στη διανομη τών 
όγαθών, είτε μέ τή γενικrΊ ύποβόθμιση 
τοίί β ι οτικοίί έ:πιπέδου. Δέν εfναι τυχαίο 

τό γεγονός δτι μέ δλα τά προβλήματα 
που πάντοτε ύπόρχουν καi όναφύοντα ι 
στiς χώρες που βασικό συνδυάζουν τήν 
οlκονομικrΊ ελευθερία τοίί πολίτη μέ τήν 
λελογισμένη ρυθμιστικrΊ παρέμβαση 
τοίί κρότους, οΙ χώρες αύτές όχι μόνο 
[χουν ύψηλό βιοτικό έπίπεδο όλλά 
[χουν καί δυνατότητες γιά μιά πολιτικrΊ 
κοινων ικών παροχών καi κοινωνικfjς 
δικαιοσύνης που βασίζεται όχι σέ 
δημαγωγικές ύποσχέσεις άλλά σέ μιό 
εύρωστη οΙκονομία μέ πραγματ ικους 

πόρους ώστε οί παροχές νό μη μετα
τρέπονται σε φενάκη κάτω όπό τiς συ
νέπειες τοϋ πληθωρισμοίί. 

Στην 'Αμερική, έπi παραδείγματι , τά 
προγράμματα που όφοροίίν τr']ν κοι
νωνική πολιτικη καi πρόνοια [χουν έτή-

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1, 1984 

σιο συνολικό κόστος που ξεπερνδ τό 250 
διδεκατομμύρια δολλόρια ι'\ 25 τρισε
κατομμύρια δν ΤΟ aποδώσουμε σέ 
δραχμές. Ποσό aστρονομικό.· Αλλό τό 
τεράστια αύτό κοινωνικό προγράμματα 
ύπόρχουν καί εfναι tφικτό γιατί ή ελεύ
θερη όμερικανική οΙκονομία μt τον λε
λογισμένο καi ρεαλιστικο συγκερασμό 
έλευθερίας καi κροτικοϋ tλέγχου, εχει 
τrΊν τεράστια παραγωγη όγαθών που 
επιτρέπει την χρηματοδότηση τών κοι
νωνικών αύτών προγραμμάτων. 

'Εnιλοyη καΙ Ιεράρχηση 
ύnοχρεώσεων 

Εfναι προβλήματα μt μικρό ι; μεγάλο 
εύρος που δέν μπορούν νό λυθούν πα
ρά μόνο μt τήν χρησιμοποίηση τών μο
χλών της κροτικi'jς έξουσίος, έίτε σε το
πικό, είτε σέ περιφερειακό , είτε σt έθνι
κό έπίπεδο. ' Μι την όλλη πλευρό, εfναι 
προβλήματα που μπορούν νό λυθούν 
πιό aποτελεσματικό μt ΙδιωτικrΊ πρωτο
βουλία , μt όποφόσε ι ς που παίρνονται 
όπό ότομα tξω όπό τό χώρο της κρα
τικr;ς εξουσίας κοi χωρίς την όμεση πα
ρέμβαση, τιΊν έπιταγή, ι; όκόμη καi τον 

atCiti-ιo 
153 Ε. S3cllt. 
NewY•kCity 

C2121 &88-8828 
Open 7 days 

ι.w.diJDiιιnH 

Συνεργείο επισκευών 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

καταναγκασμό της κρατικίΊς έξουσίας 
Η έπιλογι'ι κάθε φορά - δηλαδη όν θό 
προτιμηθεί ή Ιδιωτικι') πρωτοβουλία ΙΊ ή 
κρατικι'ι εξουσία - θό εfναι σωστό νό γί
νεται μt πρακτικό, δχι Ιδεολογικό κρι
τήρια. Θό πρέπει νό tξετόζετοι τι συμ
Φερει, τι εlνοι ΠΙΟ όποδοτικό κάτω όπο 
τi ς συγκεκριμμένες συνθϊΊκες. 

Στι')ν tποχή μας κυριαρχεί ή τόση νό 
tπιδιώκεται ή επιλογι'ι καί ή Ιερόρχιση 
τών επιδιώξεων δσο κο] ή λύση τών προ
βλημάτων όπό εκείνους που κρατούν 
στό χέρια τους τους μοχλούς τi'jς κρα
τικi'jς έξουσίας. · Απο τiς 155 χώρες που 
εlναι μέλη τών' Ηνωμένων ' Εθνών, πά
νω όπό 130 όντονακλοϋν σε μ εγαλύτερο 
r'\ μικρότερο βαθμό τι') ν τόση αύτή. Μό
νο 25 περίπου χώρες προσπαθούν Εν
συνείδητα νό δώσουν στον πολίτη τιΊν 
ε ύκαιρία καi την δυνατότητα νό παίρνει 
τiς όποφόσεις του χωρiς τι')ν όσφυκτικι'ι 
παρέμβαση καi έπιβολι'ι τi'jς κρατικί')ς 

έξουσίας. 

Οί χώρες που όνήκουν στη δεύτερη 
κατηγορία, οΙ χώρες που συνταιριάζουν 
σε μ ιό λογικι'ι βάση το εύρος τfjς κρατι
κί')ς εξουσίας μt τiς ευκαιρίες γιό ότο
μικtς δραστηριότητες καi όποφάσεις, 
[ξω όπο τι')ν δμεση έπιβολι'ι καi παρέμ
βαση της κροτικί')ς έξουσίας, οί χώρες 
πού σύμφωνα μt τον όρχικό μας προ
σδιορισμό της δημοκρατίας εfναι πρα
γματικό δημοκρατικές, προσφέρουν 
στους λαούς τους τό ύψηλότερο βιωτι
κό έπίπεδα μαζi μέ τό πλατύτερα περι
θώρια ότομικιϊς tλευθερίας. 

·Αντίθετο οΙ χώρες που προσπαθούν 
νά λύσουν δλα τό προβλήματα χρη
σιμοποιώντας τr']ν κρατικιΊ έξουσίο, συ
ρικνώνουν την ότομικιΊ έλευθερίο χω
ρiς νό προσφέρουν σόν όντιστόθμισμο 
τιΊν οlκονομικι'ι εύημερίο. 

ΔΙ::ν θέλω νό σδς κουράσω μt στατι
στικές καi νούμερο. Θό όναφέρω μόνο 
ενα. Οί δημοκρατικές χώρες, οΙ έλεύ
θερες κοινωνίες, οΙ εΙκοσιπέντε χώρες 
που σέβονται τον πολίτη καi δtν τον 

FOREIGN & 
DOMESriC 

Sρecializing in Mercedes, BMW, Fiat, 
Volvo, Toyota, Datsun 

ΕΙδικευμένος • Ελληνας όρχιμηχανικός μe 15ετi) πείρα σε eπισκευeς 
εύpωπαϊκης καΙ ίδιαίτεpα γερμανικi)ς κατασκευi)ς αύτοκινfιτων. 

WALLINGTON SHELL 
165 Paterson Aνenue, Wallington, New Jersey 07057 

Tel. (201) 779-9528, (201) 473-1784 
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στραγγαλίζουν, οΙ χώρεςαύτέςόντιπρο
σωπεύουν τό 17 εκατοστό τοϋ πληθυ
σμοϋ τοϋ πλανήτη μας. Τό 17 έκατοστά 
παρόγουν τό 60 εκατοστό τf\ς παγκό
σμιας παραγωγf\ς όγαθών. Καί το t:πι
τυγχάνουν αύτό, δχι γιατί βόζουν τούς 
πολίτες νό δουλεύουν σόν σκλάβοι κά
τω όπό τόν κνοϋτο τf'jς κρατικης l:ξου
σίας, όλλά, όντίθετα, γιατί όφήνουν t:
λεύθερο τον ι:τολίτη έιτε σάν δτομο, έι
τε σόν μέλος της κοινότητας νό όναπτύ
ξει τήν δική του ότομική πρωτοβουλία, 
νά όναζητήσει έλεύθερα λύσεις στό 
προβλήματα που τό άπασχολοϋν,νό 
πόρη μέρος στίς άποφόσεις, νό χαρά
ξει τή δική του πορεία. 

· Αδιάσειστη άnόδει~η 

' Η έμπειρία τών λαών ποu ~χουν τήν 
καλή· τύχη νό ζοίίν σΕ tλεύθερες, σύγ
χρονες, προοδευτικές κοινωνίες, άπο
τελεί τό πιο πειστικό έπιχείρημα καί τήν 
πιό άδιάσειστη άπόδειξη γιό τό τΊ έπι
τυγχόνει 6 συγκερασμός τοίί κρατικοϋ 
έλέγχου μέ τήν Ιδιωτική πρωτοβουλία, 
μέ τήν ϋπαρξη τών κινήτρων ποu ώθοϋν 
σε παραγωγή καί δημιουργία. 

Στίς χώρες μέ τοuς l:λεύθερους θε
σμούς, δέν επιδιώκεται ι ή t:πίφαση 
μιδς Ισότητας πού στήν πραγματικό
τητα εfναι άπλώς μιό Ισοκατανομή τf\ς 
φτώχειας. Δέν εΤναι δύσκολη ή έπιβολιl 
της Ισότητας. Στήν Κίνα ποu /\μουν τό 
περασμένο καλοκαίρι, δλοι σχεδόν - έ
κτος άπό τούς άξιωματοuχους - εχουν 
γύρω στίς τρείς χιλιάδες δραχμές εΙσό
δημα τόν μf\να . Μόνο τώρα τελευταία, 
πολύ διστακτικό, ~χει άρχίσει ή κινέζι
κη κυβέρνηση νό άφίνει μερικές δειλές 
έκδηλώσεις Ιδιωτικfίς πρωτοβουλίας. 
Δέν άξίζει νό κόνωμεν σκοπό Γι δραμα 
τήν Ισότητα στήν φτώχεια. Σκοπός πρέ
πει νό εfναι ή βελτίωση τών συνθηκών 
ζωf\ς γιό 6λόκληρο τό κοινωνικό σύν
ολο - δχι γιό τούς λίγους προνομιούχους 
- έιτε αύτοί εfναι έκείνοι ποu έλέγχουν. 
Κι αύτή ή πλατειά καί πολύπλευρη βελ
τίωση έπιτυγχόνεται πιό άποτελεσμα
τικό, δταν δίδονται άνεμπόδιστα εύ
καιρίεςστό δτομο γιά νά όναπτύξει τiς 
1κανότητές του, τ ή φαντασία του, τό δη
μιουργικό του πνεϋμα, τiς παραγωγικές 
του φιλοδοξίες. Kai τό πιό σπουδαίο 
εJναι πώς σε μιό έλεύθερη κοινωνία ή 
διευρυνόμενη οΙκονομική εύημερία 
συνδυάζεται μέ τήν άτομική έλευθερία. 

' Αντίθετα, δπου το κρότος μετατρέ
πεται στόν μοναδικό fi στόν κυριώτερο 
έργοδότη, τότε ή κυβερνώσα κομματι
κή μειοψηφία γίνεται τό πραγματικό ό
φεντικό. Χωρίς ένελλακτικές εύκαιρίες 
γιό έπαγγελματική άπασχόληση, 6 έρ
γαζόμενος, 6 κόθε κατηγορίας μισθω· 
τός, δέν ~χει διέξοδο, παρά νό εύθυ
γραμμισθεΤ, νό πειθαρχήσει, νό ύπο
ταγεΤ. 

w Ας μοϋ έπιτραπεi μία άκόμη παρατή 
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ρ η ση: η κόθε περίmωση ποu τό κρότος 
γίνεται l:πιχειρηματίας, Εχομε όναπό
φευκτα έπέκταση τf\ς γραφειοκρατίας. 
Το κυριότερο χαρακτηριστικό τοϋ κρα
τικισμοίί καi τοίί σοσιαλισμοϋ, στiς ποι
κίλες παραλλαγές τους, δέν εfναι ή προ
αγωγή τf'jς γραφειοκρατίας στήν οΙκο
νομία. Γραφειοκρατική δομή, φυσικό 
ύπόρχει κα1 στήν Ιδιωτική οΙκονομία. ' Η 
γραφειοκρατική συγκρότηση εJναι ό
παραίτητη σε κόθε περίπλοκο καί σύν
θετο όργανισμό. · Αλλά ή κρατική γρα
φειοκρατία ~χει διαφορετικό κίνητρα 
καl διαφορετικό κριτήρια έπιτυχίας. 

Κα1 αύτές ο1 διαφορές στό κίνητρα καl 
κριτήρια έπιτυχίας, όποτελοϋν τήν κα
ταλυτική τροχοπέδη ποu εύθύνεται γιό 
τiς όδυναμίες, τίς όνεπόρκειες καί τελι-

I κό τήν χαμηλότερη παραγώγικότητα 
καi όπόδοση ποu όποτελοϋν όναντίρ
ρητο χαρακτηριστικό τών συστημάτων 
πού καταπνίγουν τήν Ιδιωτική πρωτο
βουλία. 

I 'λλλό το θέμα εfναι όνεξόντλητο καi 
6 χρόνος μας όπόψε περιορισμένος. Γι 

. αύτό θό /\θελα νό κλείσω μέδυό όκό-

1 

μα λέξεις: · Η έλείιθερη κοινωνία εJναι 
ή πραγματικά προοδευτική κοινωνία. 
Κι αύτοi ποu τήν προασπίζουν καi τήν 

I στηρίζουν καi τήν ύπηρετοϋν, εfναι ο1 
πραγματικό προοδευτικοi δνθρωποι. 
. Γιατi το πιό ψηλό σκολοπότι στήν όν-
1 θρώπινη έξέλιξη, εfναι ή l:λευθερία, ή 
Ι ελευθερία ΠΟύ τελειώνει μόνο έκεί ΠΟU 
Ι όρχίζει ή έλευθερlα τοϋ συνανθρώπου 
\ μας. 
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Issues of the Μ onth 

After the Five Congressmen, ΑΗΕΡΑ ... 
I Ν these columns we follow closely the National issues of 

Greece and of the Unlfed States and of course, of the 
foreign policy ofthe two countries, since it is of concern to the 
Omogenίa, as the connecting link between the two countries. 

month in Athens. He said that the foreign policy of the Greek 
Goνernment c a u s e s c ο n c e r n t ο t h e U n i t e d 
S t a t e s. 

ln our effort to stay out of Greece's internal affairs in faνor 
of one party or another, we avoid any comments or questions 
of domestic policy- especially in view of the fact that PASOK 
continues its efforts to politicise the omogenia with the help of 
the two Greek language dailys in New York. ln any eνent, we 
feel that concern for the cause of the Greek foreign policy is 
not merely a right for each of us, but also a duty. 

Ry noting what we regard as erroneous moνes and orienta
tion of the G-reek foreign policy we belieνe that we render a 
valuable serνice to the Greek Government, for the simple 
reason that its foreign policy has immediate repercutions on 
national issues on w hich the omogenia is then asked to help. 

These statements refute the claim of those who, for 
obvious reasons, rushed to create the impression- here and in 
Greece- that the largest Greek-American organization had .. . 
disagreed with the five Congressmen of Greek descent who 
had written two letters to the Greek Premier protesting the 
course of the fore ign policy. Now it is proνen that, as we noted 
at the time, the disagreement re lated only to the publication of 
the second letter and that there was complete agreement for 
the content of the two letters. 

• • • 

ln this context, one can only regard as a positive service 
the comments of ΑΗΕΡΑ Supreme President Cardiges last 

The disagreement of the omogenia with the Greek foreign 
policy is very evident. We assume the assurances of the Greek 
Premier to Archbishop Jakovos that "We belong to the West, 
and we want our allies to treat us as such", must have be given 
in response to comments of the Archbishop, indicating uncer-

Worsening Greek-U.S. Relations: 
Α Problem With Deep Roots 

By MARVJNE HOWE 
The New York τimes, Jan. 18, 1984 

ATHENS, )an. 15- The νisiting Amer
ican Congressman was shocked. 

"l'm known as a 43 -year-old liberal 
Democrat," Robert G. Torricelli of New 
)ersey said in an interνiew, "but when 
those students got through with me, Ι 
felt like a 73 -year-old right-wing Rebu
blican." 

Mr. Torricelli was speaking of a dis
cussion he had had with a group of poli
tically active Greek Uniνersity students 
about relations between Greece and the 
United States. 

The students, most of them leftists but 
some with conservative νiews, had all 
shown resentment oνer what they per
ceived to be American partia lity toward 
Turkey at the expense of Greece. At 
the same time, they expressed almost 
as much distrust of the intentions of the 
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Soviet Union as of the United States. 
The Congressman's message to the 

students as well as to Prime Minister 
Andreas Papandreou and other Greek 
officials was that, in light of the sharp 
anti-American talk that has been coming 
out of Greece, it could be more difficult 
to win support for Greece in the United 
States Congress and elsewhere. Greece 
would like to see United States aid to 
Turkey cut or frozen until the Cyprus 
problem is resolνed. 

CONCERN OVER RELA τtONS 

Representative Torricelli , a member 
of the House Foreign Affairs subcom
mittee on Europe and the Middle East, 
ίs one ο( aπ increasingnumber of Amer
icans who are concerned about the dete
rioration in Greek-United States rela
tions and have come here to inquire how 
it came about and to see what can be 

done about it. 
Greek Goνernment officials, students 

and ordinary Greeks all giνe the Amer
ican visitors the same message on the 
causes of anti-Americanism in Greece. 
They say the United States supported the 
colonels who ruled Greece from 1967 
to 1974 and the Turkish inνation of Cy
prus in 1974. 

Prime Minister Papandreou, who 
once serνed in the United States Navy 
and taught at the University of Minne
sota, Northwestern Uniνersity and the 
University of California at Berkeley, 
appeared more willing to listen to 
American νoices than the students. He 
said Greece needed backing from the 
United States "at this tragic time," 
marked by the Turkish Cypriot decla
ration of independence of the Turkish
occupied northern part of the island. 

" We are doing eνerythig we can to 
improνe the climate," Prime Minister 
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taiπty on this point. 

• • • 
Accordiπg to the Press Coπference gίνeπ by the ΑΗΕΡΑ 

Supreme Presideπt, one of the issues discussed with Papan
dreou was the aπti-americaπ climate ίπ Greece. 

climate which does not favor the taking of steps agaiήst Turkey, 
to quote Congressman Robert C. Torricelli of New Jersey, 
following his meeting with Mr. Papandreou, ίπ Atheπs. 

Th is Americaπ Coπgressmaπ, whose important letter we 
published ίπ the previous issue of Η ΝΕΑ YORKH, stated that 
the Greek Premier is now called upoπ to prove that the Greek
Americaπ friendship is genuiπe and to take back all his anti
Americaπ statemeπts, to preserve the American support in the 
Cypriot problem. 

The ΑΗΕΡΑ leadership, representiπg aπ Americaπ orgaπi
zatioπ, had an obligation to raise the issue. lt was only πatural , 
that it would protest for the fanatical aπti-americaπ demoπ
stratioπs, headed by Mrs. Papaπdreou, the Americaπ-born 
First Lady of Greece. lt was πatural for the President of Α Η ΕΡΑ 
to express the wish that somethiπg will be done to preνeπt 
embarassi πg actiνities, especially at the time wheπ the Amer
icaπ help to fiπd a solutioπ for Cyprus was so much needed ... 

John Plumides, the chairmaπ of the ΑΗΕΡΑ Committee 
for Cyprus aπd Gref:ce stated distinctly: "We must persuade 
the Greeks to stop the aπtiamerican rhetoric so that we will be 
able to help them. The Greek press must stop to call us mur
derers." (See the New York Times report οπ aπother page). 

The view of the ΑΗΕΡΑ leaders (who also met with 
Presideπt Karamanlis), that they fouπd the anti-american 
climate ί π Atheπs ebbing, is most welcomed. But we are afraid 
that this is a wish rather than a statement of facts. We fiπd more 
rea listic the νiew of Premier Papaπdreou that if the United 
States does what is πeeded for the solutioπ of the Cyprus issue, 
the climate will πο doubt improve. Eνen more realistic will be 
any effort of the Greek Goνerπmeπt to fight a~aiπst this 

The Coπgressmaπ said that Mr. Papaπdreou assured him 
that his Governmeπt is ποt anti-Americaπ and that the rela
tioπs betweeπ Greece aπd the USA are improving. Wherever 
the questioπ facing the Greek Premier is whether the Greek
Americaπ differences will dampen the iπterest of the United 
States to play an effective role ίπ the Cyprus issue, accordiπg 
to Mr. Torricelli, ίπ aπ iπterview to the Associated Press. He 
added that he is uπcertain about securiπg the πecessary 
support ίπ Coπgress for aπ iπitiative on Cyprus, because of the 
style aπd the tone of the statemeπts made by Atheπs ίπ the 
past, coπcerning the Greek-Americaπ relations. 

Papaπdreou to ld a group of promiπent 
Greek-Americans who came here last 
week to look into the reports of anti
American sentiment. 

'AREAS OF PROGRESS' 
The Prime Miπister, who heads the 

Paπhelleπic Socialist Moνemeπt, said the 
host ility against the United States was 
decreasing in the wake of "the positiνe 
steps" takeπ by Washiπgton in coπdemn
ing the Turkish Cypriot's unilateral decla
ration of independence. He said that the 
recent sigπiπg of an agreemeπt proνiding 
for the American use of bases in Greece 
for fiνe more years was 'Όne of the areas 
of progress towards normalcy ίπ relations 
betweeπ the two couπtries.'' 

ln response, the Greek-Americans, 
who represeπted the American Hellenic 
Educatioπal Progressiνe Association, a 
group with a membership of 55,000, 
pledged to pursue efforts to force a 
reνersal otτurkish Cypriot indepeπdeπce 
and reach an oνerall solutioπ to the 
Cyprus problem. 

"WeΊI ask Congress if necessary to 
reinstate the embargo on Turkey's use of 
A merican arms ίπ an effort to exert more 
effective pressure for a reνersal of the 
Turkish Cypriot indepeπdeπce," John 
Plumides, chairmaπ of the association's 
Cyprus Committee, declared. The United 
States first declared an embargo on arms 
for Turkey in 1974, after Turkey's military 
landiπg in Cyprus. 

Mr. Plumides, a lawyer from Charlotte, 
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The Torricelli statements do not only show that the ΝΕΑ 
YORKH's views were souπd . They also provide a permaπent 
reminder that the Omogeπia has aπ obligatioπ to disagree with 
the Greek Governmeπt wheπ it sees that the national issuesare 
ποt moving forward because of erroneous moves ίπ Greek 
foreigπ policy ... 

N.C., said this was an opportune time to 
press for a solution to the Cyprus problem 
"because the United States is νery em
barrassed by Turkey's position on 
Cyprus." 

GREEK PRESS CRITICIZED 

"But we'νe got to get the Greeks to ease 
ιhe anti-American rhetoric and make it 
possible for us to help them," Mr. 
Plumides said. ''τhe Greek press has got 
to stop calling us murderers." 

Such name-calling is an almost daily 
practice for some Greek newspapers. 
Anti-Americaπism, a prominent Greek 
businessman said, sells newspapers in 
Greece. 

Yet an American who lives in Greece 
and can i gπore the local press finds it 
difficult to believe the Greeks as a whole 
are anti-American. Relations on an indiνi
dual leνel appear generally warmer than 
in most European countries. 

Greeks Ιονe American music, teleνision 
shows, aπd consumerism. Nearly eνery 
Greek seems to haνe an American cousin 
or iπ-law and would like at least to νisit 
the United States some day. 
Questioπed about this ambiνalence, 

Greeks tend to respond that they haνe 
nothing against the American people but 
do not like an American superpower that 
is involνed in eνerything. Some Greeks 
recall that they looked with similar 
resentment and suspicion at Britain when 
it was ιhe dominant power ίπ the region. 

PHER S. MAKRIAS 

An Americaπ diplomatcommented the 
other day that, with the United States, 
Turkey and Greece all allied as members 
of the North Atlantic Treaty Organiza
tion, Americans "caππot afford to please 
οπe and alienate the other in this strat
agic relatioπ ." He noted that the strain 
ίπ relations betweeπ the United States 
aπd Greece existed loπg before Mr. 
Papandreou's Socialist Goverπme πt 
came to power ίπ 1981. 
Απ aide to Mr. Papandreou said that 

Greeks were much closer to Americans 
than to the French or British and 
"could be the best of allies if the Uπited 
States goνernment would oπly uπder
stand Greek national pride." 

American actiνe inνolνement in 
Greece began in 1947, with military aid 
for the Goνerπment's forces leading to 
the defeat of the Communist partisans 
aπd an end to the Ciνil War two years 
later. Most Greeks at that time welcomed 
Uπited States military and economic sup
port as the on ly means of safeguardiπg 
parliamentary democracy and preνeπt
ting the establishment of an Eastern Euro
pean-style regime. 

By the mid 1960's, however, Greek 
resentmeπt grew against the United 
States, particularly among leftists, for 
what was perceiνed as "interνentionism." 

TURKISH ΙΝVΑτΙΟΝ OF CYPRUS 

Opeπ hostility dates from the Greek 
colonels' dictatorship from 1967 to 1974. 
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Ahepans Meet With President Karamanlis 
and Prime Minister Papandreou, in Athens 

The meeting with the Prime Minister lastedfor over one hour. Fronι left, Prime Minister 
Papandreou, Peter Cardige.s and John Plumides. 

This anti-Americanism, which was evi
dent both on the Greek right and the 
left, intensified with Turkey's invasion 
of Cyprus in 1974 and occupation of the 
northern part of the island. 

While the Turkish action was a reaction 
to a Greek-supported coup in Cyprus, 
many Greeks accused the United States 
of instigating the Turkish military inter
vention or at least condonign it. They 
could not understand why Washington 
did not use military aid as a means of 
pressuring Turkey into a settlement. 

Keenly aware of the anti-American 
mood in the country, Andreas Papan
dreou's Pan-Hellenic Socialist Movement 
swept to power in the elections of 1981 
on a strongly neutralist platform, calling 
for the removal of the American bases in 
Greece, withdrawal from ΝΑΤΟ and thε 

FEBRUARY 1, 1984 

creation of a Balkan zone free of nuclear 
weapons. None of these announced pol
icies have been carried out. 
'Άndreas is not anti-American but 

against the American Government pol
icies that hurt Greece," said in an inter
view. 

With a position described as one of 
" nonaligment" within the Atlantic alli
ance, Mr. Papandreou has apparently 
managed to keep the backing of his left
wing voters, undercut the Communist 
Party and defuse an anti-American mood. 

' 'τhings were so bad in the '70's, I used 
to be afraid to admit Ι was an American 
and insisted Ι was Greek," said Patrick 
Quinn, a 20-year-old student. Today, 
however, he readi ly says he is an Amer
ican of Greek background. 

"We return from Greece highly 
pleased by our meetings with Prime 
Minister Andreas Papandreou, President 
Constantine Karamanlis, and other Greek 
political leaders, which were al l held at 
the highest levels of mutual understand
ing and respect," stated Supreme 
President Peter Η. Cardiges at the conclu
sion of a three day trip to Greece. The 
ΑΗΕΡΑ delegation, which visited Greece 
from January 12 to 14, was headed by 
Supreme President Cardiges and John G. 
Plumides, Chairman of the ΑΗΕΡΑ 
Cyprus and Hellenic Affairs Committee. 

While in Greece the Ahepans met with 
the President of the Republic, Constan
tine Karamanlis; Prime Minister Andreas 
Papandreou; Foreign Minister Yiannis 
Haralambopoulos; opposition leader 
Evangelos Averoff; the Under-Secretary 
to the Prime Minister for Greeks Abroad, 
Assimakis Fotilas; U.S. Ambassador Mon
teagle Stearns, and other officials. 

Arriving in Athens on January 12, the 
Ahepans were greeted at the airport by 
Under-Secretary Fotilas and several other 
dignitaries. At an airport press 
conference Cardiges said that as the 
largest organization of Hellenes in the 
diaspora, the ΑΗΕΡΑ has mounted the 
greatest effort " by Greek Americans for 
Cyprus since the first and second Άttilas' 
of 1974, but Ι believe we will be more 
effectiνe in 1984 t~1an we were ten years 
ago." 

On Friday, January 13, important 
meetings were held with Greek political 
leaders. The Ahepans met with the Pres
ident of the Republic, Constantine Kara
manlis for one and one-half hours. Pres
ident Karamanlis spoke highly of the 
ΑΗΕΡΑ and said that since attending the 
1946 ΑΗΕΡΑ Convention in Baltimore, 
MD, he has always considered Α Η ΕΡΑ the 
most effective American organization. 
President Karamanlis also expressed his 
hope that the two main institutions of 
Greek Americans - the ΑΗΕΡΑ and the 
Greek Orthodox Church - will assume 
leading roles in the struggle against 
Turkish aggression in Cyprus, and that all 
other Greek American organizations can 
be united in these efforts. 

MEHING WΠΗ PAPANDREOU 

The meeting with President Karaman
lis was followed by a meeting with Prime 
Minister Andreas Papandreou, which 
lasted over an hour. During the meeting 
recent developments in Cyprus, the state 
of U.S.- Greek relations, and the relation-
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ship between Greek Americans and 
Greece were discussed. 

The Prime Minister briefed ΑΗΕΡΑ 
President Cardiges and the others on the 
latest proposals of the Cyprus Goνern
ment, outlining in detail each of the main 
points. Prime Minister Papandreou 
stressed that the problems created by the 
recent Turkish actions should not be per
mitted to linger, and that a solution 
should be sought within the next 60-90 
days. ΑΗΕΡΑ Cyprus and Hellenic Affairs 
Committee Chairman Plumides express
~d ~he AHEPA's hope that serious nego
t ιatιon s would begin as soon as possible, 
and announced that the ΑΗΕΡΑ will con
tinue to build support for a Congressional 
embargo on military aid to Turkey. 

The Prime Minister praised ΑΗΕΡΑ for 
its central role in the Greek American 
community and its long-term commit
ment to the Cyprus issue. He praised 
AHEPA's actiνities mobilizing support for 
Cyprus in the United States Congress, and 
stressed how much these efforts were 
appreciated in Greece. 

The ΑΗΕΡΑ President thanked the 
Prime Minister for his kind remarks and 
stressed that there are only two national, 
we\1-structured organizations of Greek
Americans- the ΑΗΕΡΑ and the church. 
There is no conflict between these two 
organizations, Cardiges pointed out, 
since most of their membership and 
leadership oνerlap. 

CONCERNED WΠΗ 
ANτi-AMERICANΙSM 

The ΑΗΕΡΑ delegation told the Prime 
Minister that they were concerned with 
the leνel of anti-American rhetoric 
present in Greece, and the Prime Minister 
responded by stating his belief that anti
Americanism was declining. 

The meeting also discussed a wide 
range of other issues and the Ahepans 
expressed their hope that the Prime 
Minister would νisit the United States in 
the near future to further cement the ties 
of friendship between the two peoples. 

The Ahepans held a νery productiνe 
and informatiνe meeting with the Greek 
Foreign Minister, Yiannis Haralambopou
los. ln the relations between Greek 

Americans and Greece, a "bridge" of 
understanding and cultural exchange was 
needed to oνercome years of misunder
standing and neg\ect, the Foreign Minis
ter said. He added that the ΑΗΕΡΑ is the 
ideal organization to fulfill that role. Ha
ralambopoulos also thanked the ΑΗΕΡΑ 
for its work promoting Hellenism in the 
United States. 

After the meeting, the Foreign Minister 
held a luncheon in honor of Supreme 
President Cardiges. The luncheon was 
~ttended by oνer 30 Greek dignitaries, 
ιncluding seνera l of Ministerial rank. 
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The President of the Repu~lic, C~nstantine. Karamanlis, second from right, greets 
ΑΗΕΡΑ Cyp~us and Hellenιc Affaιrs Commιttee Chairman John G. Plumides, and 
ΑΗΕΡΑ Presιdent Peter Η. Cardiges, center. Also pictu red is Under-Secreta ry for 

Greeks Abroad, Assimakis Fotilas. 

On friday eνening the Athens Hilton 
was the scene of a major press confer
ence held by President Cardiges and 
Chairman Plumides and attended by oνer 
45 Greek and foreign journalists. 

On Saturday, January 14, the Ahepans 
held two important meetings, with the 
former Defense Minister and leader of 
the opposition party New Democracy, 
Eνangelos Aνeroff, and with U.S. Am
bassador Monteagle Stearns. During the 
discussion with Mr. Aνeroff, ΑΗΕΡΑ 
President Cardiges reνiewed the long 
history of AHEPA's social and human-

itarian inνolνement in Greece, and 
concluded by saying that a\1 these act
iνi ties were an expression of AHEPA's 
deep Ιονe of Greece. The opposition 
leader responded that "the ΑΗΕΡΑ has 
always been a part of Greece." 

On Saturday the ΑΗΕΡΑ delegation 
also met with the United States Ambas
sador to Greece, Monteagle Stearns, who 
hoped that the good works of the ΑΗΕ
ΡΑ stand as aπ example of the benefits of 
close U.S. - Greek re lations. He also ex
pressed the hope that ΑΗΕΡΑ de\elζations 
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would νιsιt Greece more frequently. 
Under-Secretary Assimakis Fotilas 

hosted a luncheon for the departing 
Ahepans on Saturday and discussed a 
wide range of ΑΗΕΡΑ projects in Greece, 
including AHEPA's educational programs 
for high school and college students held 
eνery summer. 

PLUMIDE'S IMPRESSIONS 

Chairman Plumides summarized his 
impressions of the trip by saying that: 
''τhe AHEPA's position has always been 
that condemning the Turkish Cypriot 
declaration is not enough - we want a 
comprehensiνe solution that is based on 
the right of the people of Cyprus to de
termine their own future. For oνer 30 
years that is the ideal we haνe actively 
worked towards and this will continue 
to be our most important goal. The ΑΗΕ
ΡΑ has the organizational skill, it has a 
strong presence in Washington, and it has 
a large,actiνe membership throughout 
the United States and Canada. lt is from 
these attributes that we are the most 
powerful secular organization of Hel
lenes in America." 

"ln addition to receiνing excellent 
briefings on the νiews of the Greek gον-
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The Ahepans had a νery useful meeting with Foreign Minister Yiannis Haralambopou
los, who called on the ΑΗΕΡΑ to serνe as a " bridge" between Greece and the Greek 
Americans. From left to right are Christos Maheritsas, adνiser to the Prime Minister; 
ΑΗΕΡΑ Cyprus and Hellenic Affairs Committee Chairman John G. Plumides; ΑΗΕΡΑ 
President Peter Η. Cardiges, Foreign Minister Haralambopoulos, Under Secretary to 
the Prime Minister Assimakis Fotilas, Peter Agris of Boston, ΜΑ, and ΑΗΕΡΑ Executiνe 

Director Timothy J. Maniatis. 

Α Η ΕΡΑ Presίdenι Cardίge~· outlίned the ΑΗΕΡΑ 's actίνίtίes durίng α luncheon held ίn 
hίs honor at the Foreίgn Mίnίstry. 
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Αι an airport Pres·s· Conferenι·e ιhe Ahepans reviewed ιhe Α Η ΕΡΑ 's acrίvίties during ιhe 
/ast two months. 

ernment and people concerning recent 
Cyprus deνelopments, we explained the 
full range of actiνities which the ΑΗΕΡΑ 
has organized in the last eight weeks on 
this issue," added the Supreme President. 
"For example, we were able to discuss 
the AHEPA's l egislatiνe hotline; our Cy
prus newsletters, which haνe been dis
stributed to more than 75.000 Greek 

Rev. Alex Karloutsos 
Discusses Human Rights 

Father Alexander Karloutsos of the 
Greek Orthodox Archdiocese of North 
and South America met on )anuary 4, with 
Assistant Secretary of State for Human 
Rights, Elliot Abrams, to discuss recent 
deνelopments on the Republic of Cyprus. 
Father Karloutsos said, "Archbishop lako
νos is deeply concerned about the human 
and religious aspects of the nine year old 
Cyprus crisis. The plight of the 15 Amer
icans of Greek Orthodox faith and 1,500 
Greek Cypriot citizens of the Orthodox 
faith taken by the Turkish troops on 
Cyprus in 1974 is of particular concern. 

Father Karloutsos said, 'Άrchbishop 
lakoνos asked me to extend an inνita
tion to Secretary Abrams to νisit the Arch
diocese in New York City." Secretary 
Abrams said, 'Ί would like νery much to 
meet with His Eminence Archbishop la
koνos and look forward to the opportu
nity." 

Father Karloutsos and Secretary 
Abrams discussed numerous human 
rights and re ligious matters. 
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Americans; the meetings held by Ahe
pans with their Members of Congress 
throughout the United States, and our 
conference on Cyprus. 

Traνeling with the Supreme President 
Cardiges and Chairman Plumides were 
ΑΗΕΡΑ Executiνe Director τimothy ). 
Maniatis and Peter Agris. 

Happy Concerts 
for Young People 

"Musical Pictures." The little orchestra 
society. Dino Anagnost, Conductor. 
Mussorgsky's Pictures at an Exhibition. 
Lis l Wei l, lllustrator. Fourth program in 
a 5-concert series. Aνery Fisher Hall, 
Lincoln Center, New York City. Saturday, 
March 17, 1984. 11:00 a.m. and 1:00 p.m. 
τickets priced at $12.50, $10, $9, $7 and 
.$6 can be obtained at the Aνery Fisher 
Hall box office (212) 874-2424; with 
credit cards by calling Centercharge 
(212) 874-6770; or by senting a stamped, 

self-addressed enνelope and check pay
able to Orpheon lnc : The Little Orchestra 
Society, 1860 Broadway, Suite 1714, New 
York, Ν.Υ. 10023 (212) 757-5496. 

avge(itιos 
Specializing in Greek Catering 
for home and business parties. 

Tel. (212) 688-8828 

FιΝΕ CUSTOM CA TERERS 

IF ELEGANCE IS 
YOUR STYLE, WE ΜΕΕΤ 

YOUR STANDARDS 

8 Our Victorian Grand Ball
room is our city's Largest 
and Most Elegant 

8 Choose your style and date 
from Twelve Ballrooms 

8 Banquets, Weddings. Fash
ion Shows, Masquerade 
Balls, Fund Raisers. ln
ternational Shows, Vien
nese Nights, Meetings. 
Concerts, Community 
Theater 

8 Uniquely Elegant Accom
modations for groups of 
any size... from 50 to 
2000 people 

8 The "Oak Room ", our 
Gourmet Restaurant. 
with its Medieval Decor 

8 Discoνer our Continental 
Cuisίne 

8 Priνate Valet Parking 
"W t' art' in t ht> ht>ort ο,( Brook ~ι·n " 
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Parishes Urged to Elect Congress Delegates 
New York, NY-Oνer 5,000 Greek Or

thodox faithful from throughout the 
Americas are expected to participate in 
the Archierarcal Liturgy at New York 
City's famed Radio City on July 1, 1984; 
heralding the opening of the 27th Bien
nial Clergy-Laity Congress of the Greek 
Orthodox Archdiocese of North and 
South America. 

Archbishop lakoνos and the Holy 
Synod of Bishops will concelebrate the 
Diνine Liturgy with the responses to be 
sung by a 200 νoice choir under the direc
tion of Dr. Dino Anagnost, choirmaster of 
the Archdiocesan Cathedral of the Holy 
Trinity. 

The Clergy-Laity Congress will 
highlight a year of celebration as Greek 
Orthodox mark the 25th anniνersary of 
the enthronement of Archbishop lakoνos 
and the 50th year of h is ordination to the 

Mrs. Angelika Latsey, coordinator of the 
Philoptochos Hest Committee. 

diaconate. Since 1959 His Eminence has 
distinguished himself by furthering reli
gious unity, reνitalizing Christian 
worship, championing human rights and 
ministering to his flock throughout the 
Western Hemisphere. 

For this reason, according to a recent 
directiνe by Bishop Methodios of Sco
pelos, Congress Coordinator, "lt is im
peratiνe that each community conνene a 
Parish Assembly for the purpose of elect
ing two delegates, who together with the 
priest and the president of the Parish 
Council , will represent their community 
at this Congress. These names and 
credentials are to be returned to the 
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Archdiocese no later than March 1st." 
Archbishop lakoνos requests that, 

'Ένery parish be represented and con
tribute to the adνancement of our Holy 
Faith by seeking 'new heaνens and a new 
earth wherein dwelleth righteousness'." 
(2 Peter 3:13). 

The New York Hilton, according to 
Congress chairman Michael Sotirhos, has 
extended itself to the utmost to ensure 
that eνery need of those attending the 
Congress will be met. Room rates are 
being offered at exceptional rates. Special 
rates for clergy haνe been established at 
$50 per eνening and rates fo~ other 
delegates are: Singles - $70, $80, $95; 
Doubleslτwins - $80, $95, $110; Suites -
$160, $240. 

The beautiful four color Congress 
poster depicting the Manhattan skyline 
and Statue of Liberty has been designed 
especially for the Congress by noted 
Church artist Sirio Tonelli and executed 
by Publication's chairman, Christo 
Daphnides. Copies haνe been mailed 
with a request that it be prominently 
displayed. 

Mr. Michael Jaharis, president of Key 
Pharmaceuticals, lnc., Miami, FL and 
member of the Archdiocesan Council 
and Board of Trustees of the Archdioce
san Cathedral of the Holy Trinity, has 
undertaken the chairmanship of the 
Congress ]ournal committee. ln a letter to 
the communities Mr. ]aharis said, "lt is 
indeed my hope that all those whose liνes 
haνe been touched so personally by our 
Archbishop will want to include a 
message in this truly historic commemo
ratiνe journal which will include a photo 
of each participating parish." 

Seνeral innoνations at this year's 
Clergy-Laity Congress include expanded 
hospitality serνices under the chairman
ship of Mrs. Serena Yale and νice chair
men: Mrs. Callie Condiles (Philoptochos) 
Presνytera Mary Soteropoulos (Presνy
teres' Sisterhood) and Anastasia Thomo
poulos (Young Adult League) . Also, 
special programs will be aνailable for 
delegates' children (6-14) including fully 
su perνised sight-seeing trips, excursions 
to museums and eνening actiνities in the 
hotel. Further details are for1hcoming. 

Major eνents scheduled during the 
week include an eνening at the Metro
politan Museum of Art, an Ecumenical 
Doxology commemorating lndepen
dence Day at Saint Bartholomew's Epis
copal Church, a boat ride around 
Manhattan on the 4th of ]uly and cul
minating with the Grand Banquet on ]uly 
5th. 

Mr. M ichael ]aharis, Chairman, Clergy
Laity Congress ]ournal. 
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Greek and lnternational Singers 
and 

Exotic Belly Dancers 

ΒΕ GREEK ΤΟΝΙτΕ 
Dance the nite away to fabulous 
music eνery nite but Tuesday. Saνor 
the tastes of auιhentic Greek cuisine 
in this exciting supper club. 
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Greek Play Festival Opens in New York 
Haνing been successfully translated 

and produced around the world,the 
modern Greek playwright is at last being 
brought to the attention of the American 
public by the Greek Theatreof NewYork. 
From February 7 through March 4 at the 
Westbeth Theatre Center, 151 Bank 
Street, GTNY will present two alternating 
programs of 14 exciting new works in 
English language translation. 

Yannis Simonides, producing director 
of the Greek Theatre of New York, which 
in past has offered both Greek-American 
and American audiences the opportunity 
to share performances of the Greek 
Repertory, said that, "the role of the 
theatre in Greek society has been a key
stone in the deνelopment of drama 
throughout the ages. The theatre has 
always serνed as a νehicle for the expres
sion of new ideas and points of νiew that 
reflect an examination of who we are, and 
how society and man face the effects of 
an cνerchanging world. With this fes
tiνal we hope to share with our audiences 
a look at our modern times, as seen 
through the eyes of playwrights whose 
unique νision forms the heritage of our 
modern Greek drama. 
''τhe major theines that are preνelent ιn 

the work of our modern Greek writers 
center aroud the Europeanization and 
Americanization of Greece and the sub
sequent effects on a traditional society. 
Classical ideas and beliefs are juxtaposed 
against the realities of modern day 
Greece." 
Το present the work of Mitsos Efthi

miadis, lakoνos Kambanellis, George 
Maniotis, Kostoula Mitropoulou, Kostas 
Mourselas, Marios Pontikas and George 
Skourtis, Mr. Simonides has assembled 
a talented pool of Greek and American 
theatre professionals. Joining the fiνe 
year old Greek Theatre of New York 
Company are Richard Morse, noted 
Broadway and teleνision νeteran and 
America.'s leading mime, Peter Byrne, 
Sam Blackwell, Ellen Nickles and Alkis 
Papoutsis, recently named co-artistic 
director of the Greek Theatre of New 
York. Special translations of the plays 
haνe been proνided by a host of distin
guished translators including Dan Geor
gakas, the editor of CINEASH, and 
George Valamνanos. 

Sets and Costumes are designed by 
Stephen Weagle remembered for his 
design of the Greek Theatre's production 
of ΤΗΕ BIRDS and the productions will 
be perfomed by company members Vera 
Lekas, Alexi Mylonas, Nikos Kontoma
nolis, Felicia Faulkner, Louis Chambers 
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Nikos Kontomanolis, Ενa Pantel and Richard Morse in Kostas Mourselas' WHILE 
SIΠING ΟΝ FRUΠ CRAHS part of The Greek Theatre of N.Y.'s New Greek Plays 

festiνal at Westbeth Theatre Ctr. 

and Ενa Pantel who will be joined by Bob 
Bosco and Gregory Patrikareas. 

Mr. Simonides added that, "the fact 
that classic Greek Plays are still produced 
world wide is only an indication of how 
releνant and νital the poetry of the the
atre can be in any society. But we must 
not only look back. We must continue 
to support new Greek writers in order 
for the tradition to surνiνe. New York is 
the theatre showcase of the world. With 
the combined efforts of the Greek The
atre and a host of theatre professionals 
- we hope this festiνal will be a landmark 
in establishing the νoice of the Modern 
Greek Playwright. 

Mr. Paul Stathoulopoulos, Senior Vice 
President of the Atlantic Bank of New 
York, was recently elected President of 
the Board of Directors of the GREEK 
THEATRE OF NEW YORK, together with 
a new executiνe committee. 

The new members of the Executiνe 
Committee are: 

Vice President : Gerald Moss, a Phil
hellene, and Attorney with the firm of 
Quasha, Richter, Schneider and Wessely. 
Mr. Moss formerly tau~ht law at New 
York Uniνersity; 

Vice President: Loukia Michalitsianos, 
an international financial consultant; 

Secretary: Emanuel Polichronakis, As
sistant Secretary of the Atlantic Bank of 

Photo: Carol Rossag 

New York, serνign in the Community 
Banking Diνision; 

Treasurer: James Η. Brumbaugh, a 
CPA,who heads his own CPA firm, James 
Η. Brumbaugh and Company. Mr. 
Brumbaugh was formerly with the firm 
of Price, Waterhouse. 

The Hellenic Uniνersity Club announced 
that Dr. Andreas Plaitakis, M.D., pictured 
aboνe, was awarded the medical portion 
of the Valergakis Research Grant for the 
year 1983. Dr. Plaitakis is a professor and 
medical researcher at the Mt. Sinai School 
of Medicine. He is inνolνed in clinical 
neurological and neurobiological re
search. His specialty is researching the 
cause and pathogenisis of dege!leratiνe 
neurological disorders like Parkinson's 
disease. He also has a priνate practice. 
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All Greek 
to them ... 

The New York Times published a few 
years ago an address to the lnternational 
Monetary Fund and the World Bank by 
Mr. Xenophon Zolotas then Governor of 
the Bank of Greece and Professor of 
Athens Uniνersity. Mr. Zolotas spoke in 
English words deriνed from Hellenic. The 
article follows: 

Take the word of a Greek for it, a lot of 
the trouble in 1 the world today is due to 
" numismatic plethora." 

So Xenophon Zolotas, Goνernor of the 
Bank of Greece, told the Panethnic 
Numismatic Thesaurus and the 
Ecumenical Trapeza 

These organizations, ~ore familiarly 
known as the lnternational Monetary 
Fund and the World Bank, heard Mr. 
Zolotas deliνer this address: 

"I always wished to address this 
assembly in Greek, but I realized that it 
would haνe been indeed 'Greek' to all 
present in this room . I found out, 
howeνer, that I could make my address in 
Greek, which would still be English to 
eνerybody. With your permission, Mr. 
Chairman, I shall do it now, using, with 
the exception of articles and preposi
tions, only Greek words. 

"Kyrie. 
" Ι eulogize the archons of the 

Panethnic Numismatic Thesaurus and the 
Ecumenical Trapeza for the orthodoxy of 
their axioms, methods and policies, 
although there is an episode of caco
phony of the Trapeza with Hellas. 

" With enthusiasm we dialogue and 
synagonize at the synods of our didymous 
organizations in which polymorphous 
economic ideas and dogmas are analyzed 
and synthesized. 

'Όur critical problems such as the 
numismatic plethora generate some 
agony and melancholy. This phenome
non is characteristic of our epoch. But, to 
my thesis, we have the dynamism to 
program therapeutic practices as a 
prophylaxis from chaos and catastrophe. 

'Ίn parallel, a panethnic unhypocrit
ical economic synergy and harmoniza
tion in a democratic climate is basic. 

"Ι apologize for my eccentric mono
logue. I emphasize my eucharistia to you, 
Kyrie, to the eugenic and generous 
American ethnos and to the organizers 
and protagonists of this amphictyony and 
the gastronomic symposia." 

Delegates agreed Mr. Zolotas, in refer
ring to "numismatic plethora" had put his 
finger on the cause of the world's infla
tionary troubles- too much money. 
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Tsongas wίth wije, Nikki, announcing hίs withdrawal: 'My deepest responsibίlities' 

Α Sad Farewell for Tsongas 
Ι f anything in politics could be counted a nomics-that 'profit' is not a dirty word." 

sure thing, it seemed to be the re-election Political leaders in Massachusetts and 
ofMassachusetts Sen. Paul Ε. Tsongas, 42, Washίngton were quick to express theirsor
who has become a re-.φected liberal spokes- row, and immediatelybegan todope out the 
man on such matters as arms control and politicaldynamicsofTsongas'swithdrawal. 
Central Ameήca. But last week, three At least half a dozen Democrats were inter
months after learning that he had a serious ested in the race: liberal Congressmen Ed
"chronic illness," Tsongas went before a ward J. Markey and James Μ. Shannon; Lt. 
crowd of tearful supporters to withdraw Gov. John Kerry, an antiwar leader duήng 
from the race and announce his retirement the Vietnam era; Secretary ofState Michael 
from a job he said he truly loved. At first Connolly, and former legislatίve leader Da
Tsongas would not specίfy his ίllness, but vid Bartley, now a college president. One 
later confirmed reports that he announced Republican con-
has a form oflymph-node can- Elliot Richardson tender is businessman Ray Sha-
cer. While it is not necessarily ReΙnke-AP mie, who lost a bid against Sen. 
life-threatening and would not Edward Kennedy in 1982, and 
ίtself prevent him from serving former GOP cabinet member 
a second six-yearterm, Tsongas Elliot L. Richardson has said he 
said, "it forces me to consider is consίdeήng the race. Former 
my deepest responsibίlίties, gubernatoήal candidate An-
and those responsibilities are to drew Card, now a White House 
my family." staffer, isalso a possibility. 

Tsongas, his wife and three Bloodshed: Democrats haνe 
daughters wίll return to their a strong advantage in Massa-
home in Lowell, Mass., where chusetts, but the Republicans 
the popular Democrat began may benefit from election rules 
his political career--serving that prevent incumbent con-
first as ci ty councilman, then as gressmen from running in both 
county commissioner before Edward J. Markey House and Senate pήmary 
winning a House seat in 1974. races. 'Ί would hate to see us 
In 1978 he challenged-and de- lose a lot of good people in the 
feated- the Senate's only black House," said Tsongas. 'Όnly 
member, Republican Edward one ofthem can win my seat." 
W. Brooke. Along wίth Sens. He planned to talk wίth House 
Gary Hart of Colorado, Bill Speaker Thomas Ρ. O'Neill 
Bradley of New Jersey and about the possibility of a con-
Chήstopher J. Dodd of Con- sensus candidate---or a rules 
necticut, Tsongas worked to change-but some intraparty 
redefine liberalism for the pos- bloodshedmaybeunaνoidable. 
tindustήal age-showing, he 
said, that "you can be a liberal 
Democrat and care about eco- NEWSWEEΚ/JANUARY 23, 1984 
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Who Pays for the Bounbounieres? 
The inexplicable question of eve ry 

Greek traditional wedding. ln fact, so 
difficult a question to answer that it has 
become a question of quiet debate 
among the Greek-American society 
today. The symbolic " favor" means a 
great deal eνen today in the completion 
of the Greek reception and the 
remembrance of that very important oc
casion. ln many ways it outweighs its 
importance only because of "who will 
incur the expense" today considered a 
high cost in the total packaging of a Greek 
wedding. Το outline its custom eνen by 
rather Athenian standards or "country" 
style customs is almost meaningless here 
in America; but the thought of a Greek 
wedding without their benefit is still 
unthinkable. 

30 

lt was not so long ago that elaborate 

Λευκώματα 

'Οργανώσεων 
καi Κοινοτήτων. 

Menus Έστιατορίων 

Στοιχειοθεσία γιa βιβλία, 
περιοδικά, 

διαφημιστικa κείμενα, 
κάθε ε'ίδους έκδοση. 

Hf\FA 
ΥΟΡΚΗ 

(212) 947-3180 

engagement parties followed by still 
more elaborate receptions or house 
parties necessitated another bounbou
niere. These were considered to be 
something less elegant than the wedding; 
yet nevertheless distinctive. The church 
has discontinued the traditional engage
ment re ligious ceremony celebrated by a 
priest and the couple due to the high 
number of couples breaking their en
gagements. Yet, tru ly dedicated young 
Greek-American couples believe in a 
simple bless ing together with a family 
gathering and a gift (favor) for those 
joining in the celebration. 

Brides have becom~ so varied in their 
thoughts of their wedding favors as a 
unique expression of style and remem-

JΊΑ 

brance οΙ their special day, that it has 
become a matter of style and thought
fulness. There is so wide an opinion as to 
the right choice that it has either been 
giνen with a sigh of relief to the decisio n 
of the Coumbaro or to the other extreme 
only a matter of the bride's choice. 

So much can be said about the beauty 
of the bounbouniere νerses the tradi
tional 'Άmerican" favor of matchsticks 
and stirrers. Α host of new concepts have 
been introduced in their display, distribu
tion and enjoyment. 

Who pays for the Bounbouniere? lt 's 
food for thought! 

Mrs. Kosmas Spiridellis 
84 Lookout Road 

Mt. Lakes, Ν .] . 07046 

@1[Q) &U~~ 

Στην 'Αστάρια 
31 St. καi 34 Α ve. γωνία. 

Τηλ. (212) 626-3400 
'Ένα κέντρο πραγματικής 'Αθηναϊκής φινέτσας. Μιa 

Γνήσια ταβέρνα 'Αθηναϊκοϋ κεφιοϋ. Στήν έλληνικfι 
'Α στόρια. Μεζέδες καi φαγητa γνήσιας άθηναϊκής κου
ζίνας. Περιβάλλον που θa σάς θυμίζει πλακιώτικη γωνιά. 

«ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ». Γνήσιο άθηναϊκό γλέντι. 

Με τό άyαπημένο ντουέτο τής ·Ομογένειας 

ΔΗΜ. ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ- ΑΝΔΡ. ΟΡΊ'ΥΓΚΑ 
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* * ** Ε ΛΑ ΤΕ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΦΟ ΡΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ATLANTIC 
ΒΑΝΚ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ DOWNTOWN 

ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

15 MAIDEN LANE 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ 

ΛΟΓ ΑΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΛΑΧΕΙΩΝ! 

Ι η ΣΕ! ΡΑ 

Διαλ.tξτε lνα d.πό τά άκόλουΟα πολύτιμα δώρα yιά καταθέσεις 
όιιό SSOO yl!περισσότερα σέ καινούργιους λοyαριασμούς 
Καταθέσεων "Οψεως, !RΑ'ς, Χρηματαγοράς, ~ κοινοοργιες 
ιcαταθtσ t:ις καί dνανεώσεις σt Λογαριασμού!; ΠροθεσμLας dιtό 
6 μ~νες καΙ dναι . Ή tλαχίστη ορχική κατάθεση πρέπ.ι 
νά nαραμr.Ινει στόν λογαριασμό γιό. 12 μ~νες ~ διαφορr.τικά 
Οά έnιβαρυ>Αjιiτε μέ S ι ο γιά τό δώρυ. Άνοtγοντας lνον dnό τούς 

άνωτέρω λογαριασμούς μπορείτε νά διαλέξετε s ι ο σι μετρητά 
~ lνα dπό τά δώρο της ι ης Σειράς. 

I • 

Rcgal θ Cιιρ 
~rcotaτor 

Jη ΣΙΞΙΡΑ 

G.E. AM/FM 
Portable Radlo 

M•ι·athon Nylon 
Sport βag 

4 Pc. (il~s• Mason 
J ar C:anlster Sc:t 

. 

tiJ Sunbe.tιm -Malίbu Occaslonal Clock 

Διαλtξτε lνα άπό τά όκόλοvθα πολύτιμο. δ&ρο. yι6. καταθέσεις 
άπό $20,000 ij περισσότερο σέ καινούργιες καταθέσεις 
η όνανεώσεις σέ Λογαριασμούς Προθεσμίας άπό 6 μ~νες καί d,-ω, 
η σέ Άσφαλισμtνο Λογαριασμό Χρηματαγοράς. Ή tλο:r.ίστη 
dρχική κατάθεση nρtκ:ει νά παραμείνει στόν λοyαριοσμό γιά 12 
μ~νr.ς ~ διαφορετικά θά έnιβαριινθεlτε μt S40 yιά τό δώρο. 
Άνοi)'ονι:ας lναν dπό τούς dvωτέρω λο)'οριασμοίις μπορε'iτε 
νά διαλέξετε S40 σέ μετρητά η lvo dπό τά δώρα τής 3ης Σειρίiς. 

Ο.Ε. ΑΜΙFΜ 81" Sound 
PortΔbl~ Cωsc::tt~ R~corder 

Ο. Ε. ~Ιυχ~ 
Tωst-R-Oνr.n 

G.E. Full F~ιturc Dt.ak 
or Wι11 Mount Phon~ 

Τρείς 'Εβδομαδιαίες Κληρώσεις 

Gf 13 . Porιo1ble Color TV Set 
Kodak Disι:: Cι~m~ra 

Μεγάλος Λαχνός 

GE Video Ca~:!ιirtt~ Rtcordtr 
with 14 day adνa nce 
programming 

2α ΣΕ! ΡΑ 

Διαλέξτε fνα dπό τά dκόλοuθα πολύτιμα δώρα yιιi καταθέσεις 
dπό SS,OOO 1'1 περισσότερα σέ κοινοVρΎιΟuς λο-yαpιασμούς 
Καταθέσεων Όψεως, Χρηματαγοράς, ~ καινούργιες καταθέσεις 
κο ί άνανεώσεις σέ Λογαρ ιασμούς Πρuθεσμiας dπό 6 μήνες καί 
dναι. Ή tλαχtστη άρχική κατάΟεση nρέnει νά παραμείνει 
στόν λογαριασμό γιά ι 2 μ~ νι:ς ~ διαφορετικό θό tπιβαρuνθε!τε 
μt S20 yιά τό δώρο. Άνοίyοντας lναν ά•ό τΟΟς άνωτέρω 
λογαριασμούς μπορείτε Υά διαλέξετε S20 σt μετρητά ή lνα όnό 
τά δώρα η\ς 2ας Σειράς. 

WtΙΙr~ν«r 5 Pc. 
Cookwa r~ S~t 

<;.Ε. Cδssett~ Recorder 

Hamllton βcach 
7 -Sρe~d βl~ndtr 

4η ΣΕ!ΡΑ 

- · ""--Wil ring 6 Sp«d 
2 Way Miιιcr 

G.E. JO-Cup 
Drlp Coffeemδktr 

Ο.Ε. λιιt/FΜ Otgital 
Ctoc.k Radlo 

Ο.Ε. Orδn Tour 
1200 .Minl Drycr 

Διαλέξτε fνα άπό τά άκόλουθα πολύτιμα δώρα γιά καταθέσεις 
άnό SSO,OOO ~ περισσότcρο σt καινούργιες χαταθtσεις 
η άνανεώσεις σέ Λο-ιαριασμοι\ς Προθεσμlας άnό 6μηνες καί ~νω. 
η σt 'ΑσφαλΙσμένο Λογαριασμό Χρηματα-ιορδς. Ή tλαχίστη 
άρχι1ι1:ή κατάθεση π:pέπει νά rταραμείνι:ι στόv λο)'αριασμό γιά 12 
μ~νι:ς η διαφορετικά θά έπιβαρu>Αjείτε μέ S80 γιά τό δώρο. 
'Ανοίγοντας lναv dπό τούς dνω-τέρω λο)'αριασμούς μπορεiτε 

νά δ1αλέξετε S80 σt μετρητά ~ !να άnό τά δώρα τ~ς 4ης Σε1ρίiς. 

G.E. M.ulti·Spted Food 
Pτoceιsor Plus Blender 

-~' 1;?'__.,'7/ 
~ . =-===-
OIIvetιl Ughtw~lght 
Portable Typewrlter 
Wιth C. tr)'lng Ca•e ο.ε. ιz·· BΙ&c:k ε. Whlte 

Portable TV 

Motchιιιg !> ΡΊ~c~ Luggιιge Seι 
Κληρώσε~ ottς 6, 13. 20 Ίαvοuαρίοu Κ).ήpωση nτ ίς 17 Ίοvοιχι.ριο ... J98ιl Όμοσ~οvδιοl(οi. ι:αvο .. ιομοi. ιι ρο βΑ.l.1'.ίJι..ν u ιjμιινι ι κό ιιρόσημα. yιά 

ιιρόcι.ψtς ά\·αλr'ιψtις ό.r.ό λuyuριuσμο\οι; ιιρ<Χicομιο~ . Ιlρόωρcςd\'ολή ψι:ις 
dΙ"Ιό Μl'!'σ.μιασμούι; IRA'~ ιιρiν dnό ~ήν flλιl(ilι t/ί)ν .W ν, χρό~>ω~· ΟΩ 
tιιοβληθουν α.tφορολ.cyι.::6 ιι~ιιμn <al ιι(Ιι"Ιαιιμιι tό.,'fllιν . δν ι'Ιά~'\i). η\i'η 

yiΙΙtl ι~ν dχ:ό ιήν λιΊξη ~iκ <αtαθtοu.ι;.. ΔιΟρcι U:ν &iιιονΗιι yιά 
h:ιωΗριιι:~ μι το~ ά~ό tνο. ;.οyοριιισμό οί dH011 Ή tι:λοyή ~\" 
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Apollo Fίllo 

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 all 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 15.3 FAIR LAWN, N.J. 0741 Ο 

TEL. (201) 797-0888 


