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Τό πρώτο επιμορφωτικό πρόγραμμα επιχειρηματιών καi 

στελεχών επιχειρήσεων στο 'Ελληνικό του μεγαλύτερου 

όργανισμοϋ Management στόν κόσμο" AMACOM" (American 
Management Associations). 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΕΠΑΣ: Οί βιβλιοκασέττες τfϊς MORAX σθς 
επιτρέπουν ν' άκοϋτε δταν δεν εχετε χρόνο νa διαβάσετε. 

ΝΗ 101 
Η MORAX ΠΑΙΌΥΣΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΠFΠΓΗ <DOPA 
~~~;~::r~ι~~~χ~~~~ος.ΣΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΊΟ ΠΓlΓ\ΓnΛ Ί\ ΛΊ\ Λ Λ ι'ι άναπτuξη του συy:ιφονου rv Γ.r-\1 ν 11 ν Ir'\. 

~~JEa~~~;~ι <<ΣΥΓΧΙΌf\JΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
πρόγραμμα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ !ΙΙ, πού rιαρουσι- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ 
όζει τώρα στά tλλnνικά ή Morax, ε! ναι ένα διεθνώς 
δοκιμασμένο βοήθη1ια yιά νέους καί παλιούς 
μάνατζερς. Καί συμβάλλει άποφασιστικά σtή βελτίω 
ση καί tnιruχίαάtομων καί όρyανώσεων. TIErPAΨANrNOΣTOI ΕΜΒΝΕΣΙΊΑ 

ΤΟ IIPOrPAMMA ADO ΤΟΝ ΜΕΠUιΥΤΕΡΟ ΟΡΠ\ΝΙΣΜΟ 
«Τό βιβλlο σύτό τού R. Α. Mackenzίe ει ναι άπό rd καλύ -

rεpa ίσως ..-rεχνοΑογικά11 κcίμενα πού tχω διαβάσει γ1ά rό 
tργο το Ο Προίaταμtνου ( .. .) Τό βιβλίο το Ο L. S. Belker 
προφανώς δtν tχει γροφτεί γιά νά άποrελέσει μ ιόν άκόμn 
θεωρntικιi είσογωγι\ σrό μάνοtζμεvr. άλλά σάν πρακτικό 
βοtιθnμσ ιού νέου Πρσίσrαμtνου aτά κοθnμερινά rου 

ΜΛΝΑ1'ΖΜΕΝ'f ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
Τό πρόγpαμιια «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I» ε!ναι 

ένα άπό τα μπεστ σέλλερς τού Americaη Maηagemeηt 
A~sociatioηs (Α.Μ.Α.), τού μεγαλύτερου μή κερδο 
σκοπικού όργ9νιομού μάνατζμεντ καί έπιμόρφωσης κοθιiκονrα». 

στελεχώνέπιχειρήσεων στόν r------------.. 
κοσμο . Σύντομο, πρακτικό καi 

Ν).l(ό.\aος Μ. Έμσtογλου, Σύμβουλος 
Έnιχειρ6σcωv I rcνικ6ς Διc:uθuvτής 

όμεσα έφαρμόσιμο, προσφέρει 
νέους τρόπους σκέψης. αυtοα νά
λυσης, καλυτέρευσης καί ανάπτυ 
ξης - καi άγγίζει τ iς άνάγκες τού 
σημερινού Ελλnνα μάνατζερ.Τό 
έχουν γράψει δύο aπό τούς 
διασημότερους συγγραφείς μόνο
τζμεντ στόν κόσμο . Ο R Alec 
Mackeηzιe καί ό Loren Β . Belker . 
Kai συμπληρώνεται άπό τρία 
ακόμη πολύτιμα κείμενα. 

ΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡ.Δ.ΙΖΕΤΕ 
ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΒΜΕΡΑ 
Στό ένα βιβλίο τού προγράμμα 

τος. ό R. Α Macl>-enzιe μιλάει μέ 
διαύγεια καί άπλόπηα γιά tό πιό 

'Η Mor~x ε(νοι ό όποιιtλειστικός 
όντιπρόσωπος των tπιμοpφωτι~ 

κών προγpαμ μότων τοϋ 'Εμπο* 

ρικοϋ · Εnιμε.λητηρiου τών 
Η. Π .λ., τοϋ όργσνιομοϋ Ameri
can Minagement λssociaιίons 

(λ.Μ.λ.), τοϋ περιοδικού 'Ήar· 

νard θusiness Reνiew" τοΟ Πο
νεnιστημiου Χόρβαρντ ιι:σi πολ
λών όλλων διακεκριμένων έnι 

μοpφωτικών οίκων. 

Oi περισσόηρες μεγόλες tnι
χειpήσεις στήν • Ελλόδα καί τήν 
Κύπρο εlναι πελότες τfιs Morax. 

.. Μtθοδοι• Α.Ε . 

• Ο Δρ Mackenzιe μός βοnθά vά 
οuvειδnrοποι tiσουμε rίς · 
ποιl μdς όδnγούν στΩν 
κακtι κο ι σ νομιi ιοϋ 
χρόνου μας, ολλά 
καί σrιiν σποrάλn 
ιοu ( .. .) ΊΌ κειμενο 
ιοίί Loren Β. Belker 
επιrρέnουν rriv 
σιοιάδοξn nρόβλεψn 
πώς aτό μtλλον θά 
γiνοvιαι λιγόrερα λοθn. 
rόσο κο ιό ιriν tnιλoyri ιού , 
καrολλrtλου πρΟJσιαμtνου, 
οοο καi καιά rriv όσκnοn ιώι. 
κοθnκόνrων ιού αιόμου πού 

δύσκολο πρόβλημα τοίί μάναιζερ , ιό χpόνο: 
Ο χρόνος σος είναι ή ζωή σας. Τά επτα σημάδια ιού 
οτρές. Ή καμπύλη ιού άγχους κα i η παραγωγικότητα 
Στόχοι Προτερα ιότητες. Προγραμματισμός. Μόνα 
ιζμενι οε κρίσιμες ώρες. Τό τηλέφωνο. Η όνοιχrή 

γι<i πpώtn φορά ονολομβόvει 
6cσn μάvαιζερι}. 

llρ. Ρι\γας 11. τζcλtαοyλου , Σύμβουλος Οργ<i 
νωοnς ~ai Eκna.iδcuonς1 Ειctcλεοτηcος Δtc:u· 
θυvη\ς ICAP HELLAS Α. ε . 

πορτα κ . ό . 

τΙ ΙΙΡΕΠΕΙ ΝΑ rΝΩΡΙΖΕΙ 
Ο ΝΕΟΣ .ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ 

"Τό πρόγρσμμο •Σ ΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣ/-1 I• μέ tιrιυπωσi· 
ασc Αγόρασα από εvα γ ιό ολα rό σrελέ xn μου». 

Δημήτριος Κοvtομnνάς, Διc:uθuνων 

Evμjlouλoς ΙNTεRAMεRJCAN Λ.ι: . 

ι•Τό βιβλίο ιού R. Α Mackenzιe είνα ι πρσγμαιικο σvναρ
nαστικο. anΛo, αλλο και εnισrnμονικο. διδακrικό και· υπο
βλnιικό ! .. J Η έργσσίσ ιού Loren 8. Belker αποτελεί μιό 
σnμανrικn πνευμαιικιi nρωιοJjουλια. ιο περιεχόμενο rriς 
οnοιας ει ναι μεστό. χρήσιμο και' αποκαλ υmικόΝ. 

Αθaν . Χ . Daαανδρόσοuλος, Οικονομολοyος
.!!.nμοοιοyρ<iφος 

16-llf'Y,...,o •ΣYrXJIONB ·~ 
_,ι1tφμnι3 JlιJI.UO JIC Ciδιa6 
IIAJIIO σap~v, 4 aootte( 
JCΔί 1 dσσtp JΙιJΙ.Uο8\\-
ιαι • ιrοσι:τοlι\χιι. 

ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ Ε.Π.Ε . 

Σtό δεύτερο βιβλίο , ό Loreη Β. Belker προσφερει 
πολύημες συμβουλές σtό νέο (καi τόν παλιό) διευθ•J · 
νtή γιά ιόν παράγοντα «άνθρωπος»: Ο συγκενιρω
ηκός. Ύπεροψία χαi ύφισtάμενοι. Φiλοι πού έγιναν 
ύφιστάμε νοι . Ή δύναμη τfις έξουοia) καί η παpαvωvι
κόmια . Η λιiψη άποφάσεων. Προσλnψεις και 
όπολύσεις . Συμβούλια κai συσκέψεις. 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ·-------------------1 
Τό μέλλον τfις καριέρας σας κ ά. 

Διατίθενται όπο τιlν «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» προς 

$79.00 σuν τό ταχυδρομικό καi δαπάνην 
συσκευασίας. 

Γιό νό όποκτήσετε το πολύτιμο αύτο 

έργο συμπληρώσετε καί στείλετέ μας 
το παραπλεύρως δελτίο: 

"NEW YORK" 

130 W. 42nd St., Ν. Υ. 10036- Suite 704 
New York, Ν.Υ. 10036 

Κύριοι, 

· Εσωκλείω δολλ. $83.00 γ ιό νό μοϋ στείλετε όμέσως τό 
πρόγραμμα «Σύγχρονη Διοίκηση» πού όποτελεϊται όπό 

3 βιβλία καi τέσσερις κασέττες. 

ΝΑΜΕ .... . .. -..... . ........... -... · -... -.. ... ..... . 

ADDRESS .... -.. . -......... ...... .... .... .... ~ .. .. . . 
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IN ΑΝ INDUSTRY WRERE 
Α DAY'S WAIT IS Α DAY ΤΟΟ LATE, 

LIAMAR IS TRE CRANDLER OF TRE ROUR 

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

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

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

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

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

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

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

MARINE AND INDUSTRIAL SUPPLIES 

NEW ORLEANS 
122 lndustria l Avenue 
Jefferson. La. 70121 

Telephone: (504) 832-3994 
Cable: LIAMAR NLN; Telex 6711102 LIANL 

NEW YORK 
4100 West Side Avenue 

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

Cable: LIAMAR Ν.Υ. ; Telex 6711065 LIANY 

HOUSTON 
5922 Harvey Wilson Driνe 

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

Cable: LIAMAR HOU: Telex 6711038 LIAHU 
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CREEK ISLES • TURKEY • ECYPT • ISRAEL • CYPRUS 

AIR ONLY r/t s44 8 one-way $249 
Ι$449 seιected Dates onιv> ΙSeΙected oates οnιν> 
Other dates: $479 to $599 Other dates: $269 to $399 
FREE MEALS & SOFT DRINKS lnfants τraνel Free 

Departures eνerγ THURS & SAT from JFK I ΝΥ . .. νίa AIR ΝΑτιΟΝΑL 
aιso: Eνerv MONDA v during Jun 1 Jul 1 Aug 1 Sep $,- . Other9, 11 , 16, 23DaγTOURS 

AIR • LAND • CRUISE trom: $799 to $2799 
9·DAVS IApr 5, 12, 26 i 0Ct I NOV) PER PERSONI OOUBLE OCCUPANCY 

SEE VOUR TRAVEL AGENT • FREE BROCHURES • CALL ΟΓ WRITE: 

(212) 753-1100 • 800-223-55 70 
ι.ι. , NV 1516> 935· 3400 • NV state tοιι free: 800·522·1717 ----------HOMERIC TOURS • 595 Fifth Αν. NVC 10017 

I 
I 

cιιv state zιρ -- I 
ΝΟΤΕ : ΑΙΙ prlces 1 charters ι tours 1 sub)ect to 
conctltlons statect ι π HOMERΙC τoursbrochures . I 

___________ __. 

Tel. (212) 921-0086 
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Θέματα τοv Μηνος 

Πηγη ύnερηφαvείας γιΟ όλους 
Ή 27η Κληρικολαϊκr) Συνέλευση στr)ν Νέα Ύόρκη 

Η27η Κληρικολαϊκή Συνέλευση, 
στήν όποία άφιερώσαμε τό τεύ

χος 'Ιουλίου, ξεπέρασε σέ tπιτυχία 
καί λαμπρότητα κάθε προηγούμε
νη, τόσο άπό πλευράς συμμετοχfjς 
aντιπροσώπων καί δραστηριοτή
των, δσο καi γιο τήν έπιτυχέστατη 
έπίδειξη τfjς προόδου καi τών έπι
τευγμάτων τfjς άνθούσης, άλλa καi 
συνεχώς προβληματιζομένης 'Εκ
κλησίας μας στό Δυτικό 'Ημισφαί
ριο. Ταυτοχρόνως έπιβεβαιώθηκαν 

of 6ρρηκτοι δεσμοί μας μέ τό ΟΙ
κουμενικό Πατριαρχείο καΙ έγινε ή 
Συνέλευση βfjμα προβολfjς τών με
γάλων έθνικών θεμάτων τής γενέ
τειρας καi τών γενικώτερων ένδια
φερόντων καΙ άνησυχιών τού δμο
γενειακού συνόλου. 

Οί παρακολουθήσαντες τiς έργα
σίες. τίς άποφάσεις καi τa ψηφίσμα
τα τής Συνελεύσεως 'Αθηναίοι δη
μοσιογράφοι, ποu εΤχαν εΙδικώς 
προσκληθεί, έμειναν κατάπληκτοι 
μέ τήν όργάνωση τού Συνεδρίου καi 
τό πολιτιστικό tπίπεδο τής 'Ομο
γένειας ποu εlναι, βεβαίως, κατa 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

Τοϋ κ. ΠΑΝΑΓ . Σ. MAKPIA 

πολύ, άνώτερο έκείνοu τής μητρο
πολιτικής 'Ελλάδος κι· άς κοροϊ

δεύουν άκόμη τούς δμογενείς οί 
θεατρικές έπιθεωρήσεις . .. 
Μέ τήν άναπόφευκτη αύτή σύγ

κριση τfjς 'Εκκλησίας μας, (πού έχει 

πλήρη πνευματική καi οΙκονομική 
αύτάρκεια) μέ τοuς aντίστοιχους 
έλληνικούς θεσμούς, οί 'Αθηναίοι 
συνάδελφοι έξετίμησαν γιa πρώτη, 
ίσως. φορa τήν δυναμικότητα τfjς 
έκκλησιαστικής μας όργανώσεως 
σον κεντρικού πόλου ϊλξεως τής' 0-
μογενείας, καθιiJς καi τής σημαντι

κώτατη πολιτική δύναμη πού aντι
προσωπεύει ό ' Ελληνισμός τής 'Α

μερικής, έ ν ωμ έ ν ο ς στό πλαίσια 
τής έκκλησιαστικfjς όργανώσεως. 

'Η συμμετοχή στίς έκδηλώσεις τού 
Συνεδρίου πολλών διακεκριμένων 
δμογενειακών προσωπικοτήτων 
άπό δλη τήν χώρα, άποτέλεσε τήν 
πιό ζωντανή ύπενθύμιση τής προ
όδου τών 'Ελληνοαμερικανών σέ 
δλοuς τούς τομείς καi δλες τίς βαθ
μίδς τών κοινωνικών, έπιστημονι
κών, έπαγγελματικών, πολιτικών 

καi καλλιτεχνικών δραστηριοτή
των, ένώ ή παρουσία πολιτικών καi 
έκκλησιαστικών προσωπικοτήτων 
άνωτάτου έπιπέδου, άπέδειξε γιο 
μιο άκόμη φορά, πόσο ύπολογίζε
ται ή 'Εκκλησία μας καi γενικώτερα 

τό 'Ελληνοαμερικανικό στοιχείο 
σον δύναμη γοήτρου καί έπιρροfjς. 

* * .... 

'Όσοι παρακολούθησαν τίς διά
φορες έκδηλώσεις, δπως τήν λει
τουργία στό Radio City Music Hall, 
τήν ΟΙκουμενική δοξολογία aτόν 
ναό τού 'Αγίου Βαρθολομαίου, τό 
έπίσημο δείπνο στό Χίλτον, τήν θα

λάσσια περιήγηση στόν 'Ανατολικό 
Ποταμό τήν 4η 'Ιουλίου, καi τiς 6λ
λες έκδηλώσεις, μοιράστηκαν αΙ
σθήματα δικαιολογημένης έθνικο
θρησκεuτικfjς έξάρσεως καi φυλε
τικής ύπερηφάνειας γιο τήν κατα
πληκτική 6νοδό μας, τήν άναμφι
σβήτητη βελτίωσή μας σον άνθρώ
πων καί τήν τύχη μας νό είμαστε πο
λίτες τής έλεύθερης καί εύημερού
σης αύτή ς χώρας . . . 

όyρόμματοι άνθρωποι, μέ πίστη στό Θεό καί όyάπη στήν 

Η ύπερηφόνεια καΙ ή fκανοποfηση δλων μας, βρήκαν όντα
vόκλαση στό δσα ό 'Αρχιεπfσκοπος τόνισε γιο τό παρόν 

καΙ τό μέλλον στ/ς άμέτρητες όμιλίες του σέ λειτουργίες, 
συνεδριάσεις, προγεύματα, γεύματα, δείπνα, τελετές, συνο
μιλίες καΙ συνεντεύξεις στο μέσα ένημερώσεως. Μέ βαθύ 
dΊσθημα ευχαριστήσεως καΙ εuθuvης γιο τά έπιτεύγματα τι'jς 
25ετίας του ώς έπικεφαλι'jς τι'jς · Εκκλησfας μας, ό 'Αρχιεπί
σκοπος άvέπτυξε την έβδομάδα τοϋ Συνεδρfου μιό δραστη
ριότητα πού κυριολεκτικό θά .. . ξεθέωνε τόν έπιχειροϋντα 
vό παρσκολουθήση μόνο τι)v δραστηριότητα αuτή! 

'Ελλάδα». Καί κάτι δλλο. •'Η 'Αρχιεπισκοπή Άμερικίjς 
εlναι όπό τίς έλάχιστες, ίσως καΙ ή μόνη 'Εκκλησiα στον 
κόσμο, ποu δi:ν χρηματοδοτείται όπό κανέναν. Δέν βρίjκε 
καμμiα περιοuσiα καΙ δi:ν lχει ούτε &να δολλάριο έπιχο
ρήyηση. "Ολα τό lσοδά της εlναι όπό τΙς προσφορές τών 
μελών της. Σήμερα εχουμε τεράστια περιουσία στiς 530 
κοινότητές μας. · Εκκλησiες, Σχολεία, Πνευματικό Κέντρα, 
όξίας δισεκατομμυρίων δολλαρiων, εlναι δικά μας ποu 
fyιναν καΙ yiνονται μέ πολu κόπο καΙ πολλή όyάπη. "Ο λα 
όνήκοuν στΙς Κοινότητες». 

' Υπερήφανος γιά τό ποfμνιό τοu καΙ τι) ν 'Εκκλησία μας, ό 
'Αρχιεπίσκοπος εlπε στούς "Ελληνες δημοσιογράφους σέ 
μιά φιλικι) συζήτηση: 

«Τήν Έκκλησiα στήν ·Αμερική, δt:ν τήν lφεραν Ιερα
πόστολοι fι παπάδες. ης κοινότητες τΙς "ιδρυσαν άπλοl 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1984 

Μέ τό ίδιο dΊσθημα ίκαvοποιήσεως διεκήρυξε στό μή
νυμά του πρός τr)v Συνέλευση: 

"Έμεiς οΙ 'Ελληνοαμερικανοί ταυτiζουμε τόν tαυτό 
μας μέ τοuς κληρονόμους της πλουσιώτερης κληρονο
μιάς, ποu έyνώρισε δ κόσμος. Μιδς κληρονομιδς nνεύ-
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ματος, yραμμάτωv, τέχvης, πολιτισμοίί, έπιστημοvικijς 
καΙ θεολοyικijς lρευvας καi άyιωσύvης, μιά ποu έίμαστε 
κατ ' εύθείαv άπόyοvοι αύτώv, που όσκησαv ΤΟ\' Χριστια
vισμό καi τήv χριστιαvικη μαρτυρία σάv lρyo καΙ σάv 
προσωπικό βίωμα». 

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΝΠΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΥ 

ΙΔΙΑΠΕΡΗ lντύπωση προκάλεσε στο υς συνέδρους τής Κλη
ρικολαίκής καί συζητήθηκε εύρύτατα, ή συνέντευξη τού 

'Αρχιεπισκόπου 'Ιακώβου πρός τfιν rrNEA ΥΟΡΚΗιι. 'Από
σπασμά της lπεκαλέσθη ό Γερουσιαστr'ις Σαρμπάνης στόν 
λόγο του στό έπίσημο δείπνο. ' Ιδιαίτερα συζητήθηκε τό 
σημείο τής έντονης όποδοκιμασίας τοϋ άντιαμερικανισμοίJ 
που tπικρατεί στfιν ' Ελλάδα. 'Απαντώ ν σέ σχετικό tρώτημά 
μας, ό Σεβασμιώτατος εlπε : 

ιιΒεβαιότατα πρέπει vc'ι άvησυχοίίμε yιό τό άvτιαμε
ρικαvικό κλίμα ποu καλλιεργείται στήv ' Ελλάδα άπό αύ
τοuς που έξυπηρετοϋv άλλότρια συμφέροvτα». 

·Ανάλογες δηλώσεις έκαμε ό Σεβασμιώτατος καί πρός 
τους "Ελληνες δημοσιογράφους πού παρακολούθησαν τfιν 
Κληρικολαίκή Συνέλευση τόν περασμένο μήνα. 'Αποδοκί
μασε τίς διάφορες συγκεντρώσεις πού γίνονται έδώ μέ κομ
ματικό χαρακτήρα καί τόνισε πόσο όλέθριο θά nταν ον ζα
ναζοuσε ή 'Ομογένεια τόν διχασμό τήςδεκαετίαςτοϋ 1920-
1930. 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος ύπενθύμισε τόν φιλελληνισμό που 
όνθίζει στήν Άμερικr'ι άπό τό χρόνια τής Έλληνικίjς 'Επα
ναστάσεως μέχρι σήμερα καί τό γεγονός δτι σέ καμμιό 6λλη 
χώρα, έκτός τής ·Αμερικής, ύπάρχουν τόσες πολλές πόλεις 
μέ έλληνικό όνόματα, πουθενό όλλοϋ δtν διδάσκεται ύπο
χρεωτικό στό σχολεία ή ' Ελληνικfι Μυθολογία καΙ ' Ιστορία. 
Νά το βάζωμε - πρόσθεσε - μέ τόν όνδριάντα τοϋ Τρούμαν, 
στήν 'Αθήνα, δέν εΤναι καί τόση μεγάλη παλληκαριά . . . 

'Επίσης, ό 'Αρχιεπίσκοπος ε!πε δτι συγχαίρει τους πέντε 
• Ελληνοαμερικανούς βουλευτάς που έγραψαν στόν Πρω
θυπουργό κ. Α. Παπανδρέου γιο νό τοϋ συστήσουν νό στα
ματήση τήν όντιαμερικανική ρητορικr'ι πού κάνει δυσκολώ
τερο τό έργο τους στό Κογκρέσσο ύπέρ τών έλληνικών συμ
φερόντων. 

• • • 
Τό μέγα πρόβλημα τοϋ όντιαμερικανισμοϋ που 

έπικρατεί στήν ·Ελλάδα όπασχόλησε τό όμογενειακό στε
λέχη σέ πρόγευμα στό πλαίσια τής Κληρικολαϊκίjς, μέ συμ
μετοχr'ι τοϋ 'Αρχιεπισκόπου, άλλά έκρίθη σκόπιμο νό μη 
γίνουν όνακοινώσεις tj ψήφισμα, γ ιό λόγους έθνικούς καί γιο 
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• Ανετες, πολιτισμένες αίθουσες γιά δλες τίς 

κοινωνικές αας έκδηλώαε ις, ίδιωτικές 

καί συλλογικές. 

'Αδελφοί ΤΟΜ καί ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 

νά μ ή φανή διηρημένος ό 'Ελληνισμός .. . 

• • • 
"Αν καί δtν ύπήρξαν σχετικές δηλώσεις, εΤναι βέβαιο δ τι 

τό θέμα τοϋ όντιαμερικανισμοϋ, τό όποίο έχει τινάξει στόν 
άέρα τίς σχέσεις 'Ελλάδος- 'Αμερικής, άπησχόλησε τόν 'Αρ
χιεπίσκοπο καί τόν Πρωθυπουργό σέ συνάντηση πού εlχαν 
στό Καστρί, μ ιό έβδομάδα, περίπου, μετό τήν Κληρικολαϊκή. 
Οί ίδιαίτερες συνομιλίες καΙ οί δημόσιες όνακοινώσεις τών 
δύο όνδρών χαρακτηρίσθηκαν όπά θερμό φιλικό πνεϋμα 
παρό τό γεγονόςδτι ό κ . Παπανδρέου εlναι ό πρώτος πρωθυ
πουργός πού γιό δεύτερη φορό δέν έστειλε ύπουργό γιά νό 
άντιπροσωπεύαη τήν 'Ελληνική Κυβέρνηση στήν Κληρικο
λαϊκή Συνέλευση. Όκ. Παπανδρέου lξήρε καί πάλι τόνρόλο 
τής · Ομογενείας στfιν προάσπιση τών έθνικών θεμάτων, 
άλλά όκόμη δtν όπάντησε στίς δύο έπιστολες τών πέντε 
όρχιτεκτόνων τίjς στρατηγικής ύποστηρίξεως τής ' Ελλάδος 
ατήν Βουλή τών 'Αντιπροσώπων. Kai ό λόγος του μάς χόρ
τασε . .. 

ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 

ΤΟ περιοδικό ΠΟΛ Π ΙΚΑ ΘΕΜΑ Τ Α, μ ιό όπά τίς έλάχιστες 
σοβαρi:ς καί ύπεύθυνες δημοσιογραφικi:ς φωνές στr)ν 'Α

θήνα, έγραψε τά όκόλουθα σχετικό μt τr)ν πρόσφατη συνάν
τηση τοϋ 'Αρχιεπισκόπου ·Ιακώβου μt τόν Πρωθυπουργό κ. 
Α. Παπανδρέου, στό Καστρί: 

«τ ον καιρό ΠΟU άπουσιάζει ΤΟ\' άγνοοϋμε tπιδεικτικά. 
"Ο ταν δμως lλθει -καΙ συμβαlvει νά lρχε τα ι σε δύσκολες 
ώρες - τοϋ κάνουμε θερμη ύποδοχή: •Elxa τη χορό vc'ι 
ύποδεχθώ στο Καστρl τον 'Αρχιεπfσκοπο Β. καΙ Ν. 'Αμε
ρικί'Ις . • .• εfπε ό ιιρωθυιιουρyός. 'Αλλ· αύτη την ίδια 
χορό fi tιιιθυμfα συναντήσεως δt:ν την tκδηλώνουv ιιάv
τα καΙ οΙ ~Ελληνες tιιfσημοικαl δλλοι κομματικοl κλαδοϋ
χοι ιιοu ιιηyαlvουv στΙς ΗΠΑ. Έκεi όντfθετα καΙ tιιιδει
κτικά τόν όγνοοϋv. Ό Άρχιειιiσκοιιος εfvαι χρήσιμος 
μόvον δταv ύιιάρχουν δυσκολfες. ~Ολο τον δλλο καιρό, ή 
όμοyένεια τί'Ις όιιοfας εfναι ό ιινευματικός ήyέτης εfναι 
ϋιιοnτοι χουντοτρα~Ις λε.τόδες ιιοu tνισχύουv την 
tλληνικη δεξιό κο) ύnονομεύουν τό lρyo τijς' Αλλαyijς .•.•• 

'Εμείς θά σημειώσωμε γιό τfιν ' Ιστορία, δ τι τό πρώτο 
μέλος τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου, πού ~ρθε στfιν 'Αμε
ρική, ό κ. Κ. Παπούλιας, δέν . . . καταδέχθηκε νό έπισκεφθή 
τόν ·Αρχιεπίσκοπο στr'ιν Νέα 'Υόρκη. 

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 

Τ
ΟΣΟ τό 'Εθνικό Συμβούλιο τής Φιλοπτώχου 'Αδελφό
τητος, δσο καi τό τοπικό τμήμα τής Νέας· Υόρκης, lκαμαν 

Ιδιαίτερα αΙσθητή τήν συμβολή τους στήν έπιτυχία τής 
Κληρικολαίκής Συνελεύσεως καί όξfζουν θερμό συγχαρη
τήρια στά μέλη τών Διοικητικών Συμβουλίων. Συγχαρητήρια 
άξίζουν καi στήν συντονίστρια τής Φιλοπτώχου κ. Angelika 
Latsey. 'Επίσης, στίς τόσες εύγενικtς κυρίες πού προσέφεραν 
tθελοντικό τΙς ύπηpεσίες τους σόν μέλη τής ·Επιτροπής ύπο
δοχής καί φιλοξενίας. ·Η dίθουσα πού εΤχε διατεθή γιο τfιν 
φιλοξενία τών συνέδρων καί τών έπισκεπτών εΤχε μιό ύπέ
ροχη, Ιδιαίτερα εύχάριστη διακόσμηση, lργο τής πάντοτε 
πρόθυμης καi δραστήριας Κας Piere George ή όποία βοή
θησε έπί πλέον μt τόν α/δ. 'Αλεξ. Καρλοϋτσο στήν ύποδοχή 
τών V.I.P. τέλος, θέλομε νό συγχαρούμε τiς κυρίες πού τόσο 
πρόθυμα καί μt τόση εύχαρfστηση προσέφεραν ι<.αφέδες καί 
γλυκίσματα καθ· δλη τήν διάρκεια τοίί Συνεδρίου κάτω όπό 
τήν γεvικr) φροντfδα τής Κος John Yale πού ~ταν ύπεύθυνη 
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τού προγράμματος φιλοξενιας. 

Οί σημειώσεις αύτές θά ήταν έλλιπείς, dν δέν γινόταν εl
δικr'ι άναφορά στι)ν πρεσβυτέρα Κα Νίκη Στεφανοπούλου, 
ύπεύθυνη καi γιά τr'ιν 'Αδελφότητα τών Πρεσβυτέρων, έκτός 
άπό τά καθήκοντά της σόν ύπεύθυνης γιο θέματα Τύπου. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΥΓΕ 

ΕΝΑ Ιδιαίτερο εύγε άξίζει aτόν γενικό πρόεδρο τfjς Κληρι
κολαϊκfjς κ. Μάϊκ Σωτfjρχο καi τόν γενικό συντονιστή 'Ε

πίσκοπο Βοστώνης κ. Μεθόδιο. Δαπάνησαν καi οί δυό άμέ
τρητες ώρες, σέ συνεργασία μέ τους ύπευθύνους τών δια
φόρων ·Επιτροπών καΙ πέτυχαν μιά θαυμάσια όργάνωση 
που έξασφάλισε τήν έπιτυχία rfjς Κληρικολ.αϊκfjς. Μόνο όσοι 
παρακολούθησαν άπό κοντά τό Συνέδριο εΤναι σέ θέση νά 
έκτιμήσουν τι)ν προετοιμασία καi τr'ιν έργασία που χρειά
στηκε ή ρύθμιση άμέτρητων προβλημάτων καi λεπτομε

ρειών. . . 'Αλλά σημειώθηκαν καΙ ύπερβολές όπως ή εΙκο
σάλεπτη ταινία ατό έπίσημο δείπνο, που άσφαλώς δεν θά 
έπέτρεπε τήν προβολή της ό 'Αρχιεπίσκοπος dν τι) ν ε Τ χε δεί 
προηγουμένως, καi ή άπονομr'ι παρασήμου aτόν κ. Πfjτερ 
Τζέννινγκς . .. 

ΜΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ 

ΕΝΑΣ άπό τους πιό πολυ ίκανους καi άγαπητους στι)ν Κυ
πριακή παροικία καΙ γενικώτερα στ ι) ν 'Ομογένεια Νέας 

·Υόρκης aντιπροσώπους τfjς Κυπριακfjς Δημοκρατίας, ό Γε
νικός Πρόξενος κ. Θεόφιλος Θεοφίλου,, μετετέθη στfιν Λευ
κωσία ϋστερα άπό τριετfj, εύδόκιμη καi άποδοτικfι ύπη
ρεσία έδώ. Διπλωματικός μετρημένος καi σοβαρός, σεμνός 
κσi μi; dΊσθημα εύθύνης, στήν έκτέλεση τών καθηκόντων 
του, δέν έχασε καμμιό όμογενειακr'ι συγκέντρωση καi 
καμμιά 6λλη εύκαιρία χωρiς νό ύπενθυμίση τfιν τραγωδία 
τfjς πατρίδας του καi νό προβάλη τό πρόβλημά της μέ 
σοβαρή καi πειστική έπιχειpηματολογία. Τό πόσο άγαπητός 
έγινε ό κ. Θεοφίλου στι)ν 'Ομογένεια aπεδείχθη μέ όσα έλέ
χθησαν γιά τό πρόσωπό του, ατό aποχαιρετιστήριο δείπνο 
που παρέθεσε πρός τιμήν του ή Κυπριακι) 'Ομοσπονδία Ά
μερικfjς καi ατό όποίο άντιπροσωπεύθηκαν, έκτός άπό τiς 
προξενικές καi διπλωματικές άρχες 'Ελλάδος καi Κύπρου, 
δλες οί Κυπριακές οργανώσεις. Οί θερμοi έπαινετικοi λόγοι 
τών όμιλητών aντανακλούν τό αΙσθήματα έκτιμήσεως κσi 
άγάπης μέ τά όποία περιβάλλεται τό ζεύγος Θεοφίλου. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ν. JERSEY 

Μ 
Ε ψήφισμά της, ή Πολιτειακfι Βουλr'ι τού Νιοίί Τζέρσεϋ, 
aπαριθμεί τiς παραβιάσεις τών πολιτικών καi aνθρω

πίνων δικαιωμάτων τών έναπομεινάντων στι)ν Τουρκία 
όμογενών καi καλεί τόν Πρόεδρο Ρfjγκαν καi τά μέλη τού 
Κογκρέσσου νά ζητήσουν άπό τήν Τουρκική Κυβέρνηση 
δπως όρη τά καταπιεστικά μi;.τ,:ακαι προστατεύση τά δικαι
ώματα τοίί Οlκουμενικοίί Πατριαρχείου καi τών Όρθοδό
ξωνμ Χριστιανών που ζοίίν στι)ν Τουρκία. 

Τό βαρυσήμαντο αύτό ψήφισμα εfναι καρπός τών προ
σπαθειών ένός θερμοίί, άκούραστου πατριώτη, τοίί Ιατροίί 
κ. Κ. Καλεμκέρη, διοικητού τοίί Τάγματος τοίί 'Αγίου 'Αν
δρέου τfjς 'Επισκοπής Νέας '/ερσέης καi τοίί κ. Σπύρου Λιβά
νη, Α· 'Αντιπροέδρου τfjς νεοσυσταθείσης HANAC τοίί Ν ιού 
Τζέρσεϋ. Οί δυό όuοvενείς κατάφεραν, μέ τήν βοήθεια τών 
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πολιτειακών βουλευτών κ.κ. Bocchini καi Patero, νά προκα
λέσουν τό ένδιαφέρον τfjς Πολιτειακής Βουλfjς καΙ μi; τά διά
φορα στοιχεία ποu έθεσαν ύπ' δψιν τών μελών της. 

fΊμεθα βέβαιοι ότι ή 'Ελληνοαμερικανικι) Κοινότης έκτιμό 
βαθύτατα τι)ν πρωτοβουλία τών δυό όμογενών καi εύγνω
μονεί γιά τiς ένέργειες τών δυό βουλευτών. 

Ή πρωτοβουλία τοίί • Αρχοντος Άκτουαρίου κ. Καλεμ
κέρη έντάσσεται σέ μιά γενικώτερη κινητοποfηση τοίί Τάγ
ματος τοίί 'Αγίου ·Ανδρέου, νά φέρη στ ι) ν προσοχiι τfjςάμε
ρικανικfjς Κοινfjς Γνώμης καi τfjς Κυβερνήσεως, τό δράμα 
τοίί ΟΙκουμενικού μας Πατριαρχείου καi τά δεινά τού 'Ελ
ληνισμοίί στήν Κωνσταντινούπολη ... 

ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

ο ι γυναίκες έχουνάποδείξει- πρό πολλού- τfιν ίκανότητά 
τους νά κυβερνοίίν όχι μόνο νοικοκυριά καi έταιρίες, 

άλλά χώρες όλόκληρες. Καi σέ ώρισμένες περιπτώσεις -
δπως τfjς κ. Θάτσερ - νά άποδεικνύωνται καλύτερες άπό 
έκείνους ποu τοuς εlχαν στερήσει τό δικαίωμα τfjς ... ψήφου 
έπi μερικi;ς χιλιάδες χρόνια. . . Γι' αύτό καi έκαμε τόση 
dΊσθηση ή έπιλογfι τfjς βουλευτίνας τζεραλντiν Φερράρο 
σάν ύποψηφίας 'Αντιπροέδρου τοίί Δημοκρατικού Κόμμα
τος. Διαθέτει, δμως, ή συμπαθέστατη κυρία άπό τό Κουήνς 
τά προσόντα γιά νά εΤναι ετοιμη σέ κάθε στιγμή, νά άναλάβη 
τr'ιν προεδρία τών ΗΠΑ; 

την έπομένη τfjς έπιλογfjς της άπό τόν προεδρικό ύπο
ψήφιο κ. Μονταίηλ, ή κ. Φερράρο άμφισβήτησε τήν ... Χρι
στιανοσύνη τοίί Προέδρου Ρfjγκαν. Τfιν μεθεπομένη ώμολό
γησε τό λάθος της, λέγοντας ότι δέν έπρεπε νά εfναι τόσο 
ιιάνεύθυνηι>. Άνεκοίνωσε, τότε, δτι θά έδινε στι)ν δημοσιό
.τητα δχι μόνο τr'ιν προσωπική τηςφορολογικι) δήλωση, άλλά 
καi έκείνη τού έπιχειρηματία συζύγου της. Τώρα ή κ. Φερ
ράρο λέγει δ τι μόνο ή Ιδική της δήλωση θό δοθfj στιlν δnμο
σιότητα, τονίζοντας πόσο δύσκολοι καi άνεξάρτητοι 
εΤναι οί ... '/ταλοi σύζυγοι θυμίζοντας καi τόν έλληνικό Ισχυ
ρισμό δτι ιιεfμαι 6ντρας καi τό κέφι μου θά κάνω .. ·"· ·ισως 
νά εΤναι . .. έξ'ίσου σκληροi καΙ οί · /ταλοi σύζυγοι, άλλ · αύτό 
δεν καθιστό τr'ιν κ. Φερράρο λιγώτερο «άνεύθυνη» 

ΠΡΟΤΟΜΗ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 

Μ Ε τι)ν συμπλήρωση 12 έτών άπό τόν θάνατο τού άεί
μνηστοίί 'Αθηναγόρα, έγιναν τόν περασμένο μfjνα άπό 

τόν ·Αρχιεπίσκοπο κ. 'Ιάκωβο, τι)ν έπο μένη τfjς λήξεως τών 
έργασιών rfjς 27ης Κληρικολαi'κfjς, τό aποκαλυπτήρια τfjς 
προτομfjς τού Πατριάρχου, στι)ν ε'ίσοδο τού ναού τού 
'Αγίου 'Ελευθερίου. Πρόκειται γιά τr'ιν πρώτη προτομfι τοίί 
'Αθηναγόρα στfιν Ν. ' Υόρκη· καi αύτr'ι οφείλεται σέ ενα καλό, 
φιλόθρησκο όμογενfj καΙ καλό πατριώτη, τόν κ. Περικλfj 
Λαντζούνη, ό όποίος κάλυψε όλόκληρη τι)ν σχετικfι δαπάνη, 
δπως τόνισε ό 'Αρχιεπίσκοπος, έξαίρων τι)ν πρωτοβουλία 
τού έπi σειράν έτών Προέδρου τfjς 'Ομοσπονδίας · Ελληνο
αμερικανικών Συλλόγων Μείζονος Νέας 'Υόρκης. 

Παρόντες στ ι) ν τελετfι ήσαν ό πρέσβυς τfjς ' Ελλάδος 
στr'ιν Ούάσιγκτων κ. Γ. Παπούλιας καi ο Γενικός Πρόξενος τής 
·Ελλάδος κ. Ν. Καπελλάρης, τούς όποίους προσεφώνησε 
μετά τfιν τελετή, κατά την διάρκεια γεύματος, ό Πρόεδρος 
τfjς Κοινότητος τού 'Αγίου 'Ελευθερίου κ. 'Ιωάννης Μάλ
λιος, έπίσης πρώην Πρόεδρος τfjς ·Ομοσπονδίας, ό όποίος 
άγωνίσθηκε ύπεράνθρωπα γιά τό ξανακτίσιμο τού 
fστορικοίί 'Ελληνορθόδοξου ναοίί, μετό την πυρκαϊά πού 
τόν εΤχε aποτεφρώσει. 

·Η τοποθέτηση τfjς προτομfjς τού 'Αθηναγόρα στfιν εϊ
σοδο τού 'Αγίου 'Ελευθερίου, δεν ε Τ ναι τυχαία. Σ· αύτόν τόν 

ναό χειροτονήθηκε 'Αρχιεπίσκοπος Άμερικfjς ό μετέπειτα 
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Πατριάρχης . .. 

<<ΕΜΜΕΣΑ>> ΚΑΙ ... «ΧΥΜΑ>> 

ο Πρόεδρος τής Βουλής τών ·Ελλήνων κ. Γιάννης · Αλευ
ράς, μετά τήν έπιστροφή του άπό τήν Σοβιετική 'Ένωση 

τόν περασμένο μήνα, δήλωσε σέ συνέντευξή του ότι ή χώρα 
αύτή άρνείται νά άλλάξη τήν πολιτική της γιά τό Αiγαίο ιrπού 
λίγο-πολύ τούς έξυπηρέτησε τά τελευταία έβδομήντα χρό
νια». Σέ 6λλο σημείο τής συνεντεύξεώς του, ό κ. 'Αλευράς 
εlπε: 

•Ναi μεν άναγνωρίζουν (oi Ρώσοι) τi)ν ϋπαρξη τοίί 
προβλήματος (τοίί ΑΙγαίου) ώς έστίας lντασης, άποφεύ
γουν όμως, εύσχήμως, ν ' άναγνωρίσουν δημόσια ότι, ή 
lνταση αύτη προέρχεται μόνο καΙ μόνο όπό την τουρκική 
άπειλή». Καί: ιcΤό 1.100 χιλιόμετρο τών τουρκοσοβιετικών 
συνόρων, τό 80 έκατομμύρια Σοβιετικών πολιτών τουρ
κοταταρικfjς καταγωγί'jς καi μωαμεθανικοίί θρησκεύ

ματος, μιό πολιτικi) όνοχfίς καΙ θωπειών πού άκολουθεί 
όπό την tποχιl τοίί Λένιν καΙ τοίί Κεμάλ - όλ ' αύτό πι

στεύω ότι καθιστούν τούς Σοβιετικούς έφεκτιιιούς όπέ
ναντι στό δόλιο γείτονά τους. Δυό-τρείς φορές πού μοϋ 
δόθηκε ή εύκαιρlα τούς τό εΙπα tμμέσως, πλήν σαφώς, 
ότι ή τακτική τών θωπειών lχει καταστήσει τi)ν Τουρκlο 

tπικίνδυνο γείτονα (προς όλους) καi ότι μόνο ή ταιιτικfι 
τοϋ έκψοβισμοϋ θό εΙχε καταστήσει τi)ν -Αγκυρο όξιό
πιστο γείτονα». 

Ό κ. Άλευράς παρέλειψε νά όναφέρη ότι ή Τουρκία 
εlναι πρώτη στόν κατάλογο τών μή κομμουνιστικών κρατών 
πού παίρνουν οΙκονομική βοήθεια όπό τήν Ρωσία. Αύτό τό 
γεγονός φαίνεται νά τό όγνοή συνεχώς ή έλληνική Κυβέρ
νηση γι' αύτό καί δέν ζήτησε ποτέ όπό τήν Ρωσία νά διακόψη 
τήν βοήθεια αύτή μέχρι πού νά φύγουν τά στρατεύματα 
κατοχής όπό τήν Κύπρο. Ηναι έκδηλο καί όπό τί ς δηλώσεις 
τοϋ κ. 'Αλευρά, ενα dίσθημα συστολής τής Κυβερνήσεως 
Παπανδρέου έναντι τής Ρωσίας, τήν όποία ό Πρωθυπουργός 
θεωρεί σάν cιμιά δύναμη έναντί ον το Ο fμπεριαλισμοϋ καί το Ο 
καπιταλισμοΟ» πού cιμάχεται εΙλικρινώς γιά τήν ίίφεση». Mi: 
τήν μεγαλύτερη εύκολία όμως καί μέ όλο τό . . . θόρρος ζητά 
όπό τά 'Αμερικανάκια νά διακόψουν τήν βοήθεια πρός τr)ν 
Τουρκία. . . · Η συστολή αύτή ύποχρέωσε προφανώς τόν 
Πρόεδρο τής 'Ελληνικής Βουλής νά τά πή «έμμέσως» ~ούς 
σοβιετικούς ήγέτας, ένώ οί σημερινοί 'Έλληνες έπισημοι 
τά λένε . .. «χύμα" μόνο στοίις ·Αμερικανούς of δ ποίοι συμ
βαίνει νά διαθέτουν μερικές έκατοντάδες έκατομμύρια δολ
λάρια κάθε χρόνο γιά την 6μυνα τής 'Ελλαοος . . . 

ΠΡΑΓΜΑΠΚΟΤΗΣ Η ΕΔΡΑ ΕΛΥΤΗ! 

ΤΟ όνειρο τού διακεκριμένου συνεργάτη τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ καΙ διαλεκτού φίλου, καθηγητού κ. Εύσταθfου 
Μπουροδήμου, γίνεται πραγματικότης, όπως δ 'ίδιος μός 
πληροφορεί μέ τήν δημοσιευομένη σέ 6λλη στήλη έπιστολή 
του. ' Η ~Ε δρα 'Ελύτη Ποιήσεως καΙ Λογοτεχνικών Σπουδών 
άρχίζει τήν λειτουργία της στό Πανεπιστήμιο Rutgers τοϋ 
Νιού Τζέρσεϋ στΙς 10 Σεπτεμβρίου μέ έλεύθερη έισοδο γιά 
δλους. "Ετσι, τά 'Ελληνικά Γράμματα θά διδάσκωνται όπά 
δώ καΙ πέρα σέ i:νa όπό τά μεγαλύτερα Πανεπιστήμια τι'jς 
'Αμερικής καί τό 'Ελληνικό πνεύμα θά φωτίση τούς στοχα
σμούς τών ένδιαφερομένων σπουδαστών καί τών 
μελετητών τών 'Ελλήνων συγγραφέων. 

Αύτό γίνεται δυνατό μέ την πρωτοβουλία τοϋ κ. Μπου
ροδήμου, τών όνθρώπων ποu συμπαραστάθηκαν στην 
ύπεράνθρωπη προσπάθειά του καί δλων τών όμογενών πού 
προσέφεραν χρήματα γιά τόν ώραίο καί ύψηλό σκοπό. Δι-
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καιούνται δλοι αύτοi νά εΤναι τώρα ύπερήφανοι γιά την 
πραγματοποίηση τοϋ ονείρου. Τr)ν ύπερηφάνεια αύτr) συμ
μερίζεται ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, όπά τ/ς στι'jλες τής όποίας 6ρχισε 
τήν έκστρατεία του ό 'Ελληνοαμερικανός καθηγητής. 
·Αναγγέλλοντας γιά πρώτη φορά, την σχετικη όπόφαση τοϋ 
Πανεπιστημίου Rutgers, ό κ. Μπουροδήμος, μέ τό πάθος τοϋ 
'Ακαδημαϊκού δασκάλου τόνιζε στό τεύχος μας τοϋ 
Μαρτίου 1981, δτι ή εόρα 'Ελύτη ιrσυνιστά έργο έθνικό καί 
ε Τ ναι άνάγκη πνευματικη καΙ παιδευτική πρώτη γιά τόν 'Α
πόδημο 'Ελληνισμό. Ποιος μπορεί νά άρνηθι'j καί νά 
κωφεύση στην πνευματικr) σταυροφορία γιά τήν οΙκονο
μική θεμελίωση καί προικοδότηση τι'jς Μρσς;» Kai πρόσθετε 
ό φλογερός πατριώτης: 

ιrΠοιός θά άδιαφορήση σέ μιά πράξη έξαρσης τοϋ · Απο
δήμου ·Ελληνισμού, μιά πρόβαση καθαρής πνευματικής καί 
fστορικής ύπέρβασης άντάξιας τών καλύτερων 'Ελληνικών 
παραδόσεων καΙ ήρωϊσμών τοϋ Γένους; Ή εόρα 'Ελύτη θά 
όποτελή ενα όλόλαμπρο φάρο όκτινοβολίας καΙ διδαχής 
τών 'Ελληνικών Γραμμάτων, μιά έθνική έστfα τοϋ όθάνατου 
Έλληνικοϋ Πνεύματος καί τοϋ Χριστιανικοίί Λόγου τής 'Α
γάπης καί τής 'Ορθοδοξίας στο Νέο Κόσμο.» 

ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΦΤ Α/ΕΙ~· 

ο ΠΩΣ κai άλλοτε σημειώσαμε με rδιαiτερη ίκανοποίηση, στην · Ελλάδα έξακολουθοϋν νό ύπόρχουν άτομα καi 
φορείς της Κοινης Γνώμης με dίσθημα εύθύνης, πού δεν 
εχουν χάσε ι τά λογικά τους, η τιlν ίκανότητα νό όντιλαμ
βάνωνται σωστό τό έθνικό συμφέρον τi'jς χώρας τους. Χα
ρακτηριστικό δείγμα ρεαλιστικflς έκτιμήσεως εfναι καi τό 
σχόλιο της «'Εστίας» πού όκολουθεί: 

Μέ ύποκριτικήν άγανάκτησιν, af άριστεραί έφημε
ρίδες ώρύονται διότι αf ΗΠΑ βοηθοίίν καΙ μi: 6λλον τρό
πον τώρα την Τουρκίαν, σχεδιάζουσαι τr)ν'ίδρυσιν βιομη
χανικής ζώνης ε/ς τά πρός ΑΙγαίον παράλια τής Μικρός 

'Ασίας. Πρόγμα πού σημαfνει, δ τι πακτωλός δολλαρίων 

ο 
ο 

• I) 

ο 
ο 

ο 
<> 

ο 

The finest seafood restaurant in New York. 
Ε ven the fish know. The Delegate 
( .ιιιl!'l ι.,οιι, Ι>iι111CΓ, Μοιιι(;tγ ιl1rιι ~Ί·ίιl;ιy • R""'η·;ιι ίοιιs 6!!7-0!IXO 
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θό ρεύσει πρός τήν βουλιμιώσαν γείτονα καί διά τήν βιο
μηχανικήν της άνάπτυξιν. ·Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι ή 
άνάληψις τής fδρύσεως καi διαχειρίσεως τών έλευθέρων 
βιομηχανικών ζωνών είς τά Μικρασιατικά παράλια θά δο
θι'j ε/ς τόν 'Αμερικανόν κατασκευαστικόν κολοσσόν 
«Μπέχτελ Κορποραίησονιι, ε/ς τόν όποίον, σημειωτέον, 
ύπηρέτει ώς κορυφαίον στέλεχος, μέχρι τού διορισμού 
του ώς ύπουργού 'Εξωτερικών, ό κ. Σούλτζ. 

·Ο καθείς όντιλαμβάνεται τό τί θό σημαίνει τοιαύτη 
έξέλιξις ε/ς τήν γείτονα χώραν, καί πόσον ποικιλοτρόπως 
θά ζημιωθι'j ή 'Ελλάς έκ τι'jς προτιμήσεως τών ΗΠΑ πρός 
τfιν Τουρκίαν δι ' εν τοιούτον κολοσσιαίον έργον. Άλλά, 
διατί ένοχλούνται καί όπορούν οί έρυθροπράσινοι κε
κράκται; 'Όταν ο{ 'ίδιοι- μιμούμενοι, έν προκειμένω, τfιν 
Κυβέρνησιν τού ΠΑΣΟΚ εΙς άντιαμερικανισμόν- ύβρίζουν 
τfιν Δυτικήν ύπερδύναμιν καί προτρέπουν τfιν έκδίωξιν 
τών βάσεών της άπό τό έδαφός μας_ διατί θά πρέπει ή Ού
άσιγκτων νά άδιαφορήση; 'Αντιθέτως, βλέπουσα δ τι 
χάνει τά έρείσματά της είς τfιν 'Ελλάδα, φυσικόν ε Τ ναι νά 
στραφι'j πρός τήν χώραν έκείνην, ή όποία, εύφυώς φερο
μένη, παρέχει τάς έκδουλεύσεις της εiς τά 'Αμερικανικά 
συμφέροντα. 

ΣΚΛΗΡΗ ΑΛΛΑ ENriMH ΠΑΡΑ ΤΗΡΗΣΗ 

Α ΠΟ τήν έφημερίδα ιιΣημερινή" τι'jς Λευκωσίας άντιγράφομε: ιιΟί ήγέτες τού ' Ελληνικού ·Εθνους πρέπει κάποτε 
νά άποφασίσουν δν μπορούν νά άντιμετωnίσουν τόν 
Τούρκο μέ εΙρήνη fj με πόλεμο. "Αν εΤναι με εΙρήνη πρέπει 
νά συζητήσουν μαζί του. Νά έχουν διάλογο μαζ{ του. Κι' όχι 
ν ' άφήνοuν τfιν Κύπρο μόνη της νά χάνεται με τήν ίλαρο-

τραγικfι πρόφαση δτι «ή Κύπρος άποφασίζει» ... Καί δν εlναι 
με πόλεμο; Τότε ό πόλεμος ούτε συνθηματολογείται, ούτε 
έπισείεται φραστικά. 'Ετοιμάζεται όθόρυβα. Καί ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ

ΤΑΙ!" («Σημερινή", 9 Ίουλlου 1984). 

Λόγια παστρικά, με άδαμάντινη διαύγεια καί σκληρό
τητα. 'Από ·Ελληνοκυπριακή φωνή. Καi έφ ' δσον ή 'Ελ

ληνικfι ήγεσία (όπως έδειξαν of έnιστολεςΑ. Παπανδρέου καί 
Ε. 'Αβέρωφ) συμφωνεί δτι μιά πολεμική λύση άποκλείεται, 
δεν μένει παρά ό δρόμος τών διαπραγματεύσεων. Ή πο
λιτική ιιοuτε εΙρήνη, ούτε πόλεμος" δεν εΤναι πρός τό συμ
φέρον μας. Γιατί έν τώ μεταξύ οί Τούρκοι κατέχουν τήν 
Βόρειο Κύπρο καi με κάθε μέρα πού περνά Ισχυροποιούν τόν 
στραγγαλιστικό τους ζυγό. 

.iltλenian 
WHOLESALE 
AND RETAIL 

0'1ft Sλσp Stefana, 

Vaptistika. 

Books, Records 

lmporτed Ceramics from Greecc 

323 WEST 42nd STREEτ, NEW YORX:. Ν. Υ . 10036 
Tel. : (212) Cl 7-{)244 Ι Cl 7-{;219 

Revolutionary Franchise Ν ew Product 

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

ΤΗΕ FRANCHISE 
ARCITECTS 
ο Ι-800-62 ι -4 ι ω 

Average investment approximately $60,00() 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1984 

SAFE 
τ 

SCAPE 

or write 

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

O.T.C. PUBLIC CO. 

GEORGE LIVIERATOS, Chairman 
JOHN ΤΟΒΙΝ, Safe-T-Scape Vice President 
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RoτoNDA 
An outstanding wine 

from the country of sun, 
sea and hospital ity 

RoτoNDA 
Red and White 
Rotonda ι s Ιhe wine in which the eχperiences 
of a whole Greek trad ιtιon may be found 
11 has the taste of the Greek sun and 
hospitality and the bouquet of the vine ι t 
brιngs to mιnd young Dionysos. 
lt ιs atso the wιne ι n whose spιrιt ι s hιdden a 
Greece of myths and legends 
Rotonda red or white . one of the most 
beloved wιnes alt over Greece 

ROTONDA ΑΝΟ ITS FOREIGN FRIENDS 
Το drιnk Rolonda ι s Ιο feet the wonderful 
Greek suntighl. landscape and hosp ι tal ιty 
And when you have returned home dr ιnk 
Rotonda and relive these memor ιes 
w ith a real tasle of Greece. 

-------

IMPORTERS & OISTRIBUTORS, INC. 

boutarl 
One hundred years experience and traditlon. 

'ΉOUSE OF GREEK SPECIAL τΙΕS" Ρ.Ο. lox 2039 
515 Peιιlnιulσ llνd. Tel. 516-489-7600 

212-631-3200 Hempιteσd, Ν.Υ. 11550 



------ιl 'Ελεύθερο Bijμa I.,__ ____ _ 
'Ανάγκη Θεμελιακών 'Αλλαγών 

ΤοΟ στpατηγοΟ έ.ά. ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Στην προσπάθειά μου νά προσδιορίσω τό έιδος τοϊί «Δη
μοκρατικοϋ» πολιτεύματος, της συγχρόνου · Ελλάδος, γιό το 
όποίο καί προσωπικίίις ύπέφερα πολλά, ήρεύνησα τά συστή 
ματα δλων τίίιν κρατίίιν-μελίίιν τοϋ ΟΗΕ. Κατέληξα στο συμ
πέρασμα δτι όπό τό 157 μέλη του, μόνο 35 περίπου εχουν 
πολυκομματικό Δημοκρατικό βίο. Τά ύπόλοιπα όνήκουν εΙς 
πλήρως, η σχετικίίις, όνελευθέρους χώρους. 

· Εάν όνατρέξωμε στην tννοια της λέξεως Δημοκρα
τία, την βλέπουμε συνταυτισμένη μέ τίς λέξεις ·Ελλάς -
Χρυσοϋς ΑΙών - Περικλης. · Εδημοσιεύθησαν προσφάτως 
καί όρθρο σε μεγάλες όμερικανικές έφημερlδες, καί μέ όχι 
τόσο κολακευτι κ ους χαρακτηρισμούς, γ ιό την σύγχρονο Δη
μοκρατία της, ένίίι έξυμνοϊίσαν τι'Jν πρωτοϊδρυθείσα. 

Καi τι)ν μέν λέξη «Δημοκρατία» Ε;χουν διασύρει, δολο
φονήσει καί έξευτελίσει, σχεδόν δπαντες οί Λαοί της Γης κατά 
καιρούς, μέ τόν δικό του εκαστος τρόπο. Συμπέρασμα: εlναι 
μία λέξη μέ tννοια πεπλανημένη, έόν δέν διερευνίίινται ταυ
τοχρόνως οί παράγοντες που την όξιολογοuν καί το 
σύστημα που την έκφρόζει. 

' Η λέξη, έτυμολογικίίις σημαίνει, δτι τόν λόγο εχει πάν
τοτε ό έλευθέρως σκεπτόμενος Λαός. Γ αύτόν όνήκει ή δύ
ναμη γιά νό έκλέγη τό σύστημα διακυβερνήσεώς του καί 
τους εκπροσώπους του που θό τό εφαρμόζουν. 

·Η Πολιτειολογία, στι')ν έξέλιξή της τά τελευταία χρόνια, 
έδοκιμάσθη καί ώςέπιστήμη καί ώςόλήθεια . Κατώρθωσε διό 
τίίιν δημαγωγίίιν εκπροσώπων της νά όποπροσανατολίζη 
όλοκλήρους Λαούς, καί μιλώντας τους γιό «'Ελευθερία» -
«Δημοκρατία,, νό τους όποστεpη καί τίς δύο, γιά πάντα. 

Εfναι αύτό έξέλιξη τίίιν έπιστημίίιν, η σημείο παρακμi'\ς 
τίίιν Λαίίιν; Πολλοί λένε καί τό δύο. Προσδιορίζονται, πάν
τως, σαφίίις στι'lν σημερινι') πραγματικότητα καί Ιδιαιτέρως 
στον εύpωπαϊκό χίίιρο. 

Ή έξέλιξη τίίιν πολιτικίίιν έπιστημίίιν, fιτο όναπόφευκτη 
μετά την Ρωσικι'j έπανόσταση καί την όνόπτυξη aντικρουο
μένων συστημάτων, κυρίως εΙς τους χώρους της οΙκονομίας 
καί διακυβερνήσεως τίίιν Λαίίιν. 

'Η λέξη «Δημοκρατία», tστω καί ύπό τός πεπλανημένος 
μορφάς της, εκφράζεται καί εκπροσωπείται, όπό δύο βασι
κους παράγοντας. Πρίίιτον, τό εΊδος της έφαρμοζομένης οΙ
κονομίας καΙ, δεύτερο, τό εΊδος διακυβερνήσεως καί έκλο
γης τίίιν aντιπροσώπων τοίί Λαοu . Στους δύο αύτους παρά
γοντας καταλήγει καί οΙοσδήποτε άλλος που άφορά εΙς το 
ότομο η τι'jν κοινωνία. 

Τό βασικά έίδη της έφαρμοζομένης σήμερα ΟΙκονομίας 
είς δλη την rη εlναι τρία: 

1. Της έλευθέρας ΟΙκονομίας (Συντηρητικοί- Δημοκρα
τικοί) μέ κύριον έκπρόσωπο τiς ΗΠΑ, όφοίί καί τά δυό της 
κόμματα πιστεύουν σ· αύτη καi διαφέρουν μόνο στίς μεθό
δους έφαρμογης της. ·Ο πολίτης εΤναι όπολύτως έλεύθερος. 
'Ό ,τι τό άτομο δημ ιουργεί εΤναι προσωπικό του κτημα , τό 
Κρότος επεμβαίνει μf; νόμους, μόνο διό φορολογίας, κανό
νας ύγείας, προστασία τίίιν πολιτίίιν όπό αΙσχροκέρδεια καί 
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όσφαλείας τοϋ συνόλου. 

· Επεχειρήθη κατά καιρους στίς ΗΠΑ ή δημιουργία καί 
τρίτου κόμματος, μέ όλλη φιλοσοφία, άλλά μόνο μικρό 
μειονότης, όπλίίις έντυπωσιάζετο καί δι ' όλίγον. 

'Η ΟΙκονομία τίίιν ΗΠΑ καi το δολλόριο δεσπόζουν καί 
έκφράζουν τι'Jν παρουσία των εΙς δλα τά πλάτη καί μήκη της 
ύδρογείου . Αύτά καί μόνο δίδουν την άξία της έλευθέρας οΙ
κονομίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο! όπόδημοι, έξ δλων 
τίίιν χωρίίιν τi'jς Γης, που [χουν μεταφέρει έκ τίίιν ΗΠΑ τερά
στιο πλοϋτο στ1ς χίίιρες της καταγωγi'\ς των. 

2. της Διευθυνομένης ΟΙκονομίας (έκφpαστι')ς ό Μαο
ξισμός) μέ κύριο έκπρόσωπο τι)ν μονοκομματικι') γωσiα. Τυ
ποποιημένα καί όνελεύθερα τό πάντα διό τους λαούς των. Τά 
πάντα όνήκουν είς τό Κρότο~ (έργασία - σκέψις - εΙσόδημα · 
ίκανότητες), τό ότομο εΤναι, όπλίίις, τό σφυρί καί τό δρεπάνι 
τοϊί Κράτους, όνευ γνώμης η όπαιτήσεως. Δέν έργόζεται 
οίίτε διό τό ότομό του, άλλά οίίτε διό την οΙκογένειά του, 
παρά μόνο διό το Κρότος, καί όκριβέστερα γιό τι')ν όριστο
κρατία τοϊί κόμματος. 

·Η ΟΙκονομία της, δέν έπηρεόζει τι'Jν παγκόσμια ΟΙκο
νομία, τό δε νόμισμά της, ούδf; κόν μνημονεύεται εΙς έμπο
ρικός πράξεις, πλι'Jν τοϋ παραπετάσματος. Ούδεiς έπανελ
θιiιν έκ τίίιν · Ανατολικίίιν χωρίίιν προσεκόμισε πλοίίτον, 
όφοϋ δέν τοίί fιτο δυνατό καi νό δημιουργήση. 

Κάθε όλλη Ε:κφραση, έκτός τίίιν κηρυγμάτων τοίί μονο
λιθικοϊί Κράτους, εχει ώς aποτέλεσμα τι')ν πολυετi'j φυλάκιση 
ιi έξορία. 

Εfναι μία όνελεύθερη καί καταπιεστικη Κοινωνία, που 
όλλοι, όφοο τους την έπέβαλαν τι')ν συνήθισαν, χωρίς νό 
μποροίίν νό κάνουν καί όλλοιίίις καί όλλοι μέ φανατισμό την 
έπιδιώκουν, ώς οί τοξικομανείς τό δηλητήριον. 

3. της κατευθυνομένης ΟΙκονομίας (εκφραστι'Jς ό aπρο
σδιόριστος σοσιαλισμός) θεωρείται, δi'\θεν πρωτοποριακό 
κίνημα. Δεν tχει πρακτικους καί θετικους έκφραστάς, ότομα 
η κράτη, παρά μόνο δημοκόπους, έκμεταλλευτάς περιστά
σεων καί καταστάσεων. ΔΕν έκφρόζει τίποτε τό σταθερόν, _ 
παρά μόνο πειραματισμοuς καί ύποσχέσεις παραδείσων.· Ε
χουν μείνει θεωρίες που εχουν ήδη έφαρμοσθi'j καi όποτύχει 
καθόλη την εκταση . 

ΔΕν εlναι έκφραστης κοινωνικίίιν προγραμμάτων καi 
Ιδρυμάτων, ώς προσπαθεί νό παρουσιάζεται. Τό πρωτοπο
ριακά τοιαύτα εύρίσκονται εΙς ΗΠΑ, τόν έκφραστι'j τi'jς έλεύ
θερης Οiκονομ ίας. ΕIς την Εύρώπην Ε;χουν εφαρμόσει καλύ
τερη κοινωνικιl πολιτικι'j τό συντηρητικά κόμματα, όπό τό 
δηθεν σοσιαλιστικό. Τό μοναδικό ΙΚΑ εΙς τι')ν 'Ελλάδα έτόλ
μησε καiϊδρυσε ό δικτάτωρ Ι. Μεταξάς μέ θεμελιώδεις ύπέρ 
τίίιν έργατών νόμους. 

Στίς περισσότερες, όπό τίς λεγόμενες Σοσιαλιστικές χίίι
ρες, ή Κατευθυνομένη ΟΙκονομία προσανατολίζεται εΙς τόν 
μονόδρομο της διευθυνομένης γιό νό σωθi'\ έκ της βεβαίας 
όποτυχίας της. 01 Λαοί τών χωρίίιν αύτών ύποτόσσονται 
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χωρiς νά τό όντιληφθοϋν. 

· Η · Ελλάς έφήρμοσε την κατευθυνομένη ΟΙκονομία έπi 
μακρόν, άλλοτε έπιτυχώς καi άλλοτε όχι . · Από τό 1975 
ι'jρχισαν al πρώτοι σοβαροί ένδείξεις σοσιαλίζοντος πνεύ
ματος εΙς τόν χώρο της ΟΙκονομίας μας. Τό 1981 άρχισε ή 
βαθμιαία έφαρμογη της διευθυνομένης οΙκονομίας (όνατο
λικοϋ τύπου) όλλό κατό όπολύτως παραπλανητικό τρόπο. 

Δέν κρατικοποιήθηκαν όμέσως τά πάντα άλλά, διό 
περιοριστικών μεθόδων καi δημαγωγικών παρο.υσιάσεω~, 
καταντοίίν τάς έπιχειρήσεις «Προβληματικός». Τοτε, διό το 
«καλό>> τών έργατών (εiρωνεία) τίς κρατικοποιοίίν. Τά όπο
τελέσματα, θά εΤναι τό της διευθυνομένης ΟΙκονομίας, ώς 
περιεγρόφησαν όνωτέρω. 

Δtν εJναι σύστημα ποu άρμόζει σέ έλευθέρους καi πολι
τισμένους όνθρώπους. 

·Ο τρόπος έιι:λοyης 

·Ο τρόπος έκλογης τών έκπροσώπων τοίί Λαοίί στά διά
φορα συστήματα, εΤναι ίσως ό βασικώτερος δείκτης τοϋ 
έιδους της λειτουργούσης «Δημοκρατίας• καΙ σχεδόν συν
ταυτίζεται καi μέ τό έιδος της έφαρμοζομένης οΙκονομίας. 

Στον χώρο της διευθυνομένης ΟΙκονομίας (Ρωσία) οί 
έκπρόσωποι διορίζονται όπό τό κόμμα, δηλαδή τό Κρότος, 
όφοίί ό συνταυτισμός εJναι πλήρης. Στοιχείο εΤναι ενα καί 
μόνο, ή όφοσίωση καl πίστη εΙς τό κόμμα. ·Ο Λαός κ.αλείται 
γιό νά έγκρίνη τΓιν μία καi μοναδικι'ι όπόφαση, χωρις άλλη 

πρόταση καi τό ποσοστό τοίί ΝΑΙ εfναι άνω τοίί 95%! 
' Η έλευθέρα ΟΙκονομία (ΗΠΑ) εΤναι ίσως τό ύγιέστερο 

καΙ συνεχώς Ισχυρό σύστημα. Τό κάθε Κόμμα διευθύνει τόν 
μηχανισμό του καi · όκολουθεi τήν πολιτική πού το Ο 
ψηφίζουν τό συνέδριό του. Δέν εχει όρχηγό. ·Εχει αΙρετούς 
εκπροσώπους κατά κατηγορίας μόνο (Βουλή - Γερουσία 
κ.λ.π.). Τό ώργανωμένα μέλη έκάστου κόμματος (Λαός) έκλέ
γουν σε προκριματικtς έκλογές, όνάμεσα όπό πολλούς, αύ
τοuς πού θό τούς έκπροσωπήσουν στiς τελικtς γενικtς 
έκλογές, προεδρικές, γερουσιαστικές, βουλευτικές, δημο
τικtς κ.λ.π. 

Μετά τiς προκριματικές δπαντες ύπακούουν στr')ν όπό
φαση της πλειοψηφίας καi έργόζονται μt ένθουσιασμό γιό 
τόν έκπρόσωπο τοΟ κόμματός των. Εfναι, πράγματι, κάτι ποu 
μπορεί νό θαυμόζη κανεiς στόν πολιτισμένο καί Δημοκρα
τικό αύτό Λαό. 

ΟΙ όποτυγχόνοντες στίς προκριματικές, η τελικές έκλο
γές, κατά τό μέγιστο ποσοστό, δtν έπανέρχονται νά διεκδι
κήσουν έπανεκλογή. 

' Ο Λαός, όξιοκρατικό καi tπi εύρέος φάσματος, όναζητδ 
νέα πρόσωπα (όχι όπαραίτητα στήν ήλικία) καi ποτέ δέν 
συνταυτίζει τό Κρότος μέ τό πρόσωπο. Εfναι τό στοιχείον 
ύγείας τf'jς όληθοίίς Δημοκρατίας. ΑΙ χρησιμοποιούμενοι 
προσωπικότητες (πάντοτε διό περιωρισμένη περίοδο), γί
νονται έθνικό ιi κομματικό κεφάλαιο, άλλά δταν aποχωρή
σουν περνοΟν ε/ς τό πλάϊ, χωρίς ποτt καi νά όγνοοίίνται όπό 
τό Κρότος, τήν κοινωνία, η τό κόμμα. 

Παραδείγματα που · πέρασαν όπό δλα τό σκαλοπάτια 
τf'jς πολιτικf'jς: 'Ο Πρόεδρος Ρf'jγκαν άρχισε τό 1966εlς ήλικlα 
55 έτών ώς Κυβερνήτης Καλιφορνίας καΙ Πρόεδρος τώρα 
όπό τό 1980 στό 69. Kal μέ τr')ν ένδεχομένη δεύτερη προε
δρική τετραετία, συμπληρώνει μόνο 22 (τη στr')ν πολιτική. · Ο 
Πρόεδρος Κάρτερ, άρχισε ώς Κυβερνήτης τό 1966 καi 
τελείωσε τό 1980 ώς Πρόεδρος μέ μόλις 15 χρόνια ατό προ
σκήνιο τf'jς πολιτικf'jς. Ό Πρόεδρος Τζώνσον, άρχισε τό 1937 
γιά νό τελειώση τό 1968, όποσυρθεiς μόνος του, όπό τοuς 
περισσότερο διακριθέντος σ' δλα τό σκαλοπάτια τf'jς πολι
τικf'jς- fτη 31. ' Ο Πρόεδρος Κέννεντυ όπό τό 1947 καΙ σuν 8 νό 
εΤχε ώς Πρόεδρος έάν δέν έδολοφονείτο, θό τελείωνε στό 21 
ε τη. 
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w Απαντες οί όνωτέρω ύπηρέτησαν καi τός ένόπλους δυ
νάμεις τf'jς χώρας των ώς όξιωματικοi καi μερικοi ~σα~ τρα~
ματίαι πολέμων. Οί Π~όεδροι τών ~ΠΑ_ κομματικως δυ
νανται νό συγκριθοίίν με τους όρχηγους των κομμάτων μας 
στr')ν · Ελλάδα, όφοίί τr')ν πολιτική τών κομμάτων τους έφαρ
μόζουν έκλεγόμενοι. 

' Η ύγιής Δημοκρατία στηρίζεται στr')ν ~λλαγη τών προ
σώπων ποu την έκφράζουν καi δίδει εύκαιρ~ες έθνικ~ ς π~οσ
φορδς, εΙς πάρα πολλούς, όδιακ'?ίτω~ ήλικιας, άλλα «Νεων» 
εΙς τήν σκέψη καl εΙς τόν πολιτικον χωρον. 

Στόν χώρο τf'jς κατευθυνομένης (Σοσιαλιστικf'jς) 
οΙκονομίας, θά έχρειόζετο όλόκληρο σύγγ~μμα περιγρα_
φης των συμπλεγμάτων. ΕΤναι μείγμα τών δυο όλλω.ν κ? ι με 
δλες τiς όδυναμίες των, καi τελεί~ς διαφορετικη ό?ο χωρα~ 
εΙς χώραν. Εlναι εύκαιριακ~ συσ":..ηματ.α, ~α~απλαν~σεως και 
όποπροσανατολισμοίί του Λαου, όπο τα κυ'?ια και ~οβαρ~ 
προβλήματά του. Κάποτε, ίσως καl γιό νό μη καταλαβη, σε 
ποιό δρόμο τόν σπρώχνουν νό πάη. 

Jί γίνεται στην ' Ελλάδα 

WΥστερα όπό δλα τό πάρα πάνω, πώς μποροϋμε νό χαρα
κτηρίσουμε τr')ν •Δημοκρατfο, τi'jς ' Ελλάδος; 

Στόν χώρο της ΟΙκονομίας, δέν ύπόρχ.ουν ~ε~ιθώ~ια. 
Υ Εχει tφαρμοσθfj ή διευθυνομένη Οlκονομια δια το ~ειζον 
μέρος της. Διό τό έναπομένον ποσοστό _μικρο~πι~ειρησεω~ 
καi ότομικών περιουσιών που όκομ~. ελπ!ζουν ~α 
διασωθοίίν, εfναι άπλώς θέμα χρόνου και ισως εκλογικων 
σκοπιμοτήτων. 

Στόν χώρο έκλογf'jς τών έκπροσώπων, (χουν γίνει θεμε
λιώδεις όλλαγές, έν πλήρει όγνοία τοϋ όποδυναμωθέντος 
Λα ο Ο. 

-'Επετεύχθη ό έσωτερικός διχασμός (στόχος τών 
έχθρών τi'jς 'Ελλάδος) καi εlναι δπαντες συνυπεύθυνοι.γι' 
αύτό, όδιακρίτως ποσοστοϋ έκάστου . Θό εJνα~ μεγα~ο 
δυστύχημα άν ό έθνικός διχασμός μεταφερθη και εΙς τους 
όποδήμους. 

-Οί Βουλευταi διορίζονται όπό τόν δικτάτορα πλέον, 
όρχηγόν τοίί κόμματος. 'Ο Λαός δt.ν fχει γνώ.μη γιά τούς 
τοπικούς έκπροσώπους του, παρό μονο γιά τους 2-3 όρχη
γοuς κο μ μότων, όλλό καί γι' αύτοuς προσωριν~ς, ώσπου νό 
γίνουν καi αύτοi ενας (θέμα μεθοδεύσεως - χρονου). 

Δtν ύπόρχει χώρος διό νέους έκπρ<;>σώ?ους: οίίτε γι.ό 
aξιοκρατία καίτοι σήμερα εχομε στρατιε5 νεων ε?ιστημο_
νων καί έν γένει ένθουσιώντων πατριωτω.ν ό~οδημ~ν, ~ε 
διεθνi'j προβολι'Ιν καί χωρiς διεθνfj όπωθημεν~. Ο Λαος δεν 
μπορεί νό έκλέγη αύτόν πού τοΟ συμπαρισταται, όλλό 
πρέπει νά ύποτόσσεται στό δημιουργούμενο «Βουλευτικό 
συνδικαλισμό». 

Δtν κάνουμε βήματα πρός δημοκρατικr') καi ούσιαστικη 
εκπροσώπηση, όλλό πλήρη ύπαναχώρηση πρός τr')ν ?ημα
γωγική, παραπλανητικη καi όνθελληνικr') δικτατορια, σε 
πλήρη συνδυασμό καi μέ τό πνείίμα τοΟ παλαιοκομματι
σμοΟ. Γίνεται όγών πολιτικοίί θώκου καi δλα τό άλλα εfναι 
όντικείμενα άνευ όξίας. 

'Η Νέα Δημοκρατία εΥχε πράγματι μ ιό εύκαιρία επανα
στατική, δημοκρατική στό πνείίμα τi'jς πραγματικfjς άλλα
γης (στό πνεϋμα καΙ νόημα τοϋ Λαοίί) δ_ταν πρ? δ~όμιση 
έτών τfjς έπροτόθη καΙ κατ' όρχι')ν όπεδεχθη, το συ?Υημα 
τών προκριματικών έκλογών κόμματος. κατά νομους. ~ό 
μέλη της θά εJχαν τώρα. όργόνωση, δ~ν~μη όγω.νιστικο
τητος καi την πλήρη εύθυνη έπιλογfjς των υποψηφιων των, 
δταν ό καιρός γιά τlς έκλογές θά fφθανε. Θό εfχε, πρόγματι, 
iνα εύρu καi συνεχiΊ όγώνα ποu θό διε.ξήγαγε κα~ά μέγ~ 
μέρος ή Βάση (Λαός). Δυστ~χώς, ή ήγεσια όνεδιπ~ωθη και 
ύπέκυψε εΙς διαφόρους πιεσεις παλαιοκομματικων στοι
χείων. Πλήν, ποτέ δέν εfναι όργό . 

τέλος, εΙς δ,τι όφορδ εΙς τός ένδεlξεις παρακμi'jς ποu 
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πολλοi ύποστηρlζουν, όπλώς θό όναφέρω μερικάς καΙ οΙ 
όναγνώσται ός όπαντήσουν μόνοι τους γιό νό βγάλουν rό 
δικό τους συμπεράσματα. ΑΙ ένδείξε ις αuταi συνοψίζονται 
εΙς: 

- Τήν επικρότηση εuνοιοκρατίας καi όχι όξιοκρατίας. 

-Τόν όπότομο πλουτισμό καi τό ρουσφέτι, μf: κάθε 
~λλειψη εύσυνειδησίας. 

-την ~λλειψη εuγενοίίς συναγωνισμοίί καi προόδου, 
κυρfως ότομικιϊς. 

- Τήν tλλειψη σεβασμοίί πρός τός ' Ενόπλους Δυνάμεις 
καi τό Σώματα 'Ασφαλείας. 

-Τήν Ελλειψη κάθε εννοίας καθήκοντος καi 
έντιμότητος. 

- Τήν ελλειψη σεβασμοίί πρός τόν Κλfjρο. 

- Τήν Ελλειψη σεβασμοϋ προς τf)ν Δικαιοσίινη. 

-Τήν διαπίστωση όδιαφορίας γιό τήν κατάσταση όπο-
συνθέσεως πού έπικρατεί εΙς τοuς χώρους των 
παραδόσεών μας, τi;ς Ιστορίας μας καi των οΙκογε
νειακών δεσμών. 

-Τήν διαπίστωση όδιαφορlας γιό την όποσύνθεση εΙς: 

Τοuς όσφαλιστικοuς τομείς, 

Τοuς τραπεζιτικοuς όργανισμοίις, 

ης Δημόσιες - Κρατικές- · Ημικρατικές ίιπηρεσίες, 

την Ελλειψη σεβασμοϋ τών πολιτικών, πνευματικών, 
όκαδημαϊκών κ.λ.π. εκπροσώπων μας, των διδα
σκόντων καi διδασκομένων (όναρχία - όγραμμα
τοσίινη ), τών εκπροσώπων τοίί Τίιπου, τών επιχει
ρηματιών καi επαγγελματιών (δωροδοκίαι κ.λ.π.) 
καi των θεσμών εργασίας (τεμπελιά - σπατάλαι) . 

Θό εuχόμουν πάρα πολu τό συμπεράσματα δλων σας 
νό εfναι θετικό, γιατί ετσι πρέπει νό εΤναι γιό νό μην εξαφα
νισθοϋμε, όκόμη καi ώς Φυλή . 

* 
' Η ϋπαρξη καί επιβίωση τfjς ' Ελλάδος ποu γνωρίζαμε, 

εξαρτδται όπό τό κατό ποίο ποσοστό ό ' Ελληνικός Λαός εχε ι 
όντιληφθεί δτι ό εκεί όγών εfναι ιιθεμελιακός», ι"jτοι όγών 
μεταξu το Ο ΜαρξισμοΟ καi τfjς • Ελληνοχριστιανικί'jς Φιλο
σοφίας. Δένε Τ ναι πολ ι τικό, η όπλώς κομματ ι κό πα ίγνιο, δπως 
πολλοί θέλουν νό τό παρουσιάσουν, όπό όδυναμίες των η 
διάφορες σκοπιμότητες. 

-------------· 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετάφραση τοϋ όρθρου αuτοϋ θό δημοσι

ευθfί στήν όγyλική, στό προσεχές μας τεϋχος. 

------------
avgeι711os SUBSCRIPTION ORDER 

Specializing in Greek Catering 
for home and business parties. 

τ el. (212) 688-8828 

ESTAURAN 

'Εξαιρετικiι έλληνικi) 

κουζίνα σε τιμες 

άσuναγώνιστες 

ι ι 7 East Ι 5th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1984 

lf you wish to become a subscriber to 'Ή ΝΕΑ YORKH" and receiνe 
the magazine at home twice a month, lift out and mail the following 

subscription order form. 

$25.00 for One Υ ear 
Gentlemen, 
I wish to subscribe to your magazine for one year 

Ο Enclosed find my payment for $25.00 

Ο Bill me later. 

.,. - Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Magaιine 

130 W. 42nd STREET Sυιιe 704 
NEW YORK. Ν.Υ. 10036 --... 

\ ι 
I 

.. --ι 
ΝΑΜΕ .... . ...... .. ....... . .. .. ...... .. .... .. . . . . . .. .. .. . . 

ADDRESS .. . .... ........... . ...... ... . . .................. . 

I 
1---J 

I CITY ....... . . . . .. . . ... STAH ..... ...... ZIP . . . ..... . .. . I 
\ HLEPHONE .... . ........... .. ..... .. ...... . . ....... . ... . . . , , __________ ,., 
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t: ΟμογενείςτοΟ N.J. τιμοΟντον Torricelli 
'Ο γνωστός φιλέλλην βουλευτης το Ο 

Νιοϋ Τζέρσεϋ κ. Ρόμπερτ Τορρισέλλι τι
μήθηκε τελευταίως σε μεγάλη δεξίωση, 
σε dίθουσα του lmperia/ Manor, στην 
όποία προσηλθαν πολλοί όμογενείς 
φίλοι καi ψηφοφόροι της περιφερείας 
του. 

Σκοπός τfjς συγκεντρώσεως ~ταν ή 
συγκέντρωση χρημάτων γιό την προ
εκλογικr) έκστρατεία τοϋ βουλεuτ;; ό 
όποίος ~ταν ~να ς όπό τους πρώτους ΠΟU 
ύπέβαλαν πρόταση στr)ν Βουλr) γιό την 
μείωση τfjς στρατιωτικ;;ς βοήθειας προς 
την Τουρκία. 

' Ομιλών πρός τοuς συγκεντρωθέντας, 
of δποίοι [δειξαν τον ένθουσιασμό καί 
τr)ν όγάπη τους με ζωηρό χειροκροτή
ματα, δ ·Αμερικανός βουλευτr)ς τόνισε 
τr)ν όπόφασή του νό συνεχίση όγωνι
ζόμενος γιά την έξεύρεση μιδς δικαίας 
λύσεως τοϋ Κυπριακοϋ προβλήματος. 

Γιό το [ργο καi την προσωπικότητα 
τοϋ τιμηθέντος μίλησαν ό αlδ. κ. 'Αλού
πης, δ πρόεδρος της ' Επιτροπfjς τών 
Φίλων τοϋ κ. Τορρισέλλι, Ιατρός κ. Κίρκ 
Καλεμκέρης, δ συμπρόεδρος της 'Επι
τροπfjς Ιατρός Γ. Χριστούδιας ό ϋπατος 
πρόεδρος τfjς Πανηπειρωτικfjς κ. ' Ηλίας 
Μπέτζιος κ.δ. 

Κατά την διάρκεια της συγκεντρώσε
ως όνακοινώθηκε δτι η νεοσχηματισθεί
σα 'Επιτροπr) Πολιτικης Δράσεως τοϋ 
Παγκυπρίου (CY-PAC) προσέφερε ύπέρ 
της προεκλογ ι κfjς έκστρατείας τοϋ κ. 
Τ ορρισέλλι 500 δολλ. καi άλλα τόσα δ 
πρόεδρος τοϋ Παγκυπρίου κ. Φίλιππος 
Κρίστοφερ. 'Ανηγγέλθη, έπίσης, προσ
φορά 1.000 δολλ. έκ μέρους τοϋ Εύρι
πίδη Κόντοu ποu ~ταν έκ τών μελών της 
όργανωτικfjς έπιτροπης. 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΧΙΟ 

ΟΙκόπεδο οΙκοδομήσιμο στήν περιοχη 
Σύφη Κοφινδ, πωλείται σε καλή τιμή. 
ΟΙ ενδιαφερόμενοι δς όποταθοϋν aτόν 
κ. Στέφανο Κοuκουνάρη, Βυζαντίου 51, 
Νέα Σμύρνη, 'Αθήνα . 

Τηλέφωνο : 933-3622 
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·Από όριστεpό, ό πρόεδρος τής όργανωτικfjς ·Επιτροπής ίατρός κ. Κίρκ Καλεμκέρης, 
ό κ. Τορρισέλλι, ό έπιχειρηματίας κ. Εύριπίδης Κόντος, ό όποϊος προσέφερε έπιταγfι 
1,000 δολλ. ύπέρ τής προεκλογικής έκστρατείας τοϋ φιλέλληνα βουλευτού, ό 

συμπρόεδρος τfjς ' Επιτροπfjς κ. Χριστούδιας καΙ ό Ιατρός κ. Φίλιπς. 

'Αντιπροσωπεία τών ' Ηπειρωτικών Συλλόγων έδωσε τό ιιπαρώνιι στfιν ώρα ία έκδή
λωση. 'Από όριστερά, ό κ. Δημ. Ζώτος, ό κ . Τζόβας ό Πρόεδρος τής Πσνηπειρω
τικής κ . ' Η λ. Μπέτζιος, ό κ. Τορρισέλλι, ό κ. Βασ. Μικέλης καί ό πρώην Πρόεδρος τής 

Πανηπειρωτικής κ. Μενέλαος Τζέλιος. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



'Από άριστερό ό βουλευτής Torricelli, ό έπιχειρηματίας κ. 
Σπύρος Μολφέτας, δημιουργός τού "Molfetas 46", ή κ. Πύρ
ρου καΙ ό Ιατρός κ. Πύρρος. ΜΕΣΑΙΑ φωτογραφία: Ό 
βουλευτι')ς μέ τόv κ. ~ Αρη Δημητρίου, τόv συμπρόεδρο τής 

'Επιτροπής πού ώρyάvωαε τήv tκδήλωαη ίατρό κ. Χριστού 
διακαί τόv κ . Τζόκ Χαρμαvτά. ΔΕΞΙΑ : Ό tπιχειρnματίας κ. Νί
κος 'Αγκάθης, πρόεδρος τής έταιρίας nΙvmpia Trails μέ τόv 

κ. Τορριαέλλ ι καί τόv κ. Χpιστούδια 

'Από άριατερά, ή γνωστή τηλεπαρουσιάστρια κ. Έλέvη Πήτερς, ό σύζυγός της κ. 
Terry Peters, ό κ. Κόντος καί ό κ. Τορρισέλλι. Δεξιά: Ό alδ. κ. Άλούπης καί ό όσφα

λιστής κ. TζιiJv Μπόρλας. 

Annual UHAC Banquet 
Set for October 6 

CHICAGO, ILL. - The Conrad Hilton 
Hotel in Chicago will be the setting for 
UHAC's Annual Banquet on Saturday 
eνening, October 6, 1984. Elegantly 
conceiνed and excellently executed, 
UHAC's banquets are always memorable 
eνents on Chicago's social calendar. 

The honoree at the banquet this year 
wi ll be His Eminence Archbishop lakoνos. 
This year marks the 25th year that His 
Eminence has been at the helm of the 
Church as Archbishop, the 30th year since 
he was eleνated to the bishopric, and the 
50th since he became a man of the cloth. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1984 

U.S. ROUTES Ι & 9 
WOODBRIDGE. N.J. 07095 

BANQUET CENTER 
FOR ΑιL OCCASIONS 

A ccυmσdaιισns from 10 ιο 1.200 
12 ROOM S ΤΟ CHOOSE FROM 

for rc:sc:rνatιons 
CALL 

(201) 636-2700 

BANQVET MANAGER 
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Στό δεύτερο ετος λειτουργίας 

''MEDITERRANEAN ECHOS'' 
Μέλος τοϋ SPN (Satellite Program Network) 

ΟΝ CABLE TV COST-TO-COAST VIA SA TELLΠE 
ΕΞΗ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

Το μοναδικό έλληνικό, aγγλόφωνο τηλεοπτικό σύστημα. Το μεγαλύτερο 
σε διάρκεια καΙ θεαματικότητα πρόγραμμα τοΟ ε'ί δοuς. 

Φθάνει σε πάνω όπο 10~ Εκατομμύρια σπίτια 
μέσω 490 σταθμών CA~LE TV σε 1,676 πόλεις 

καi κοινότητες 44 Πολιτειών. 

'Από τrΊν Νέα· Υόρκη μέχρι Καλιφόρνια, όπο τrΊν Φλώριδα 
μέχρι Βοστώνη. 

'Ένα ζωντανό, πλούσιο, ποικίλο καi σuνεχwς άνανεούμενο πρόγραμμα, 

ΠΡΟΒΑΛΛfrΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-9 Μ.Μ. (EASTERN STANDARD ΊΙΜΕ) 
ΤΑ ΥΤΟΧΡΟΝΑ Σ' ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΕΔΟΝ ΤΗΝ AMEPIKH ' 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 1984 ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΗΑ Π ΑΝ CABLE, CHAN

NEL STA110N J, κόθε Δευτέρα, 3-5 μ .μ. 

Το aποτελεσματικώτερο καi φθηνότερο 

μέσο διαφημίσεως σε παναμερικανική 

κλίμακα. 

Τό πρόγραμμα παρουσιάζε ι ή ELAINE PETERS 

M.N.S. CABLE T.V. Syndicators, lnc. 
Πρόεδρος TERRY PETERS 

600 ΕιGΗΤΗ AVENUE, NEW YORK, Ν . Υ. 10018 
Τηλ. 390-0200 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



f! Η Ν.Δ., τΟ ΠΑΣΟΚ καi τΟ Κέντρο 

"Αρθρο το Ο ΚαθηγητοΟ κ. Δ. Γ. ΚΟΥΣΟΥ ΛΑ 

~ Εχουν περάσει όρκετές έβδομάδες 
όπό τiς έκλογές τi'jς 17ης 'Ιουνίου καi ή 
δνετη μελέτη τών όποτελεσμάτων 
όδηγεί στόίδια περίπου συμπεράσματα 
πού εfχαν προκύψει όπό τiς πρώτες μετε
κλογικf:ς έκτιμήσεις. ' Αλλό οί μετεκλο
γικf:ς έξελίξεις έπιτρέπουν μιό πληρέ
στερη όνάλυση. 

1. Τό πιό όνησυχητικό στοιχείο εfναι ό 
ρυθμιστικός ρόλος που όποκτά ή κομ
μουνιστικι) 'Αριστερό. ' Εόν οΙ προσε
χείς βουλευτικές έκλογες έγίνοντο μΕ: τό 
Ισχύον έκλογικό σύστημα καi τό ποσο
στό των δύο μεγάλων κομμάτων iΊσαν 
περίπου αύτό ποu ήσαν στiς 17 ' Ιουνίου, 
ούτε τό ΠΑΣΟΚ ούτε ή Νέα Δημοκρατία 
θό εΤχαν αύτοδύναμη πλειοψηφία στην 
Βουλή. Στην περίπτωση αύτη τό ΠΑΣΟΚ 
θό διατηρουσε την έξουσία είτε με κυ
βέρνηση συνασπισμου μέ το ΚΚΕ είτε μέ 
τι)ν ψηφο όνοχfiς των κομμουνιστών 
βουλευτών. 

2. Τό κόμματα ποu όνήκουν Ιδεολο
γικό στό μαρξιστικό στρατόπεδο (μέ τiς 
διάφορες όποχρώσεις του) παρουσία
σαν μ ιό πτώση όπο 60.27 ποu εΤχαν συγ
κεντρώσει τό 1981 σε 56.60 τό 1984. Παρό 
ταυτα έξακολουθουν νό aντιπροσωπεύ
ουν τό 56.60 του συνόλου τίiιν ψηφοφό
ρων. Δέν σημαίνει βέβαια αύτό δτι τά 41 
έκατοστό πού έψήφισαν τό ΠΑΣΟΚ υίο
θετουν στό σύνολό τους την μαρξιστικι) 
Ιδεολογία. ·Αλλά είτε τό θέλουν είτε δf:ν 
τό θέλουν, μέ τι')ν ψηφο τους δίδουν 
στην μαρξιστική του ήγεσία την δυνατό
τητα νά προχωρήσει στόν«σοσιαλιστικό 
μετασχηματισμό» πού στην όριστερή 
όρολογία σημαίνει μαρξιστικό μετασχη
ματισμό. Καi ό μαρξιστικός αύτός μετα
σχηματισμός θό προχωρήσει όκόμη 
ταχύτερα όν όπό τlς κάλπες στiς έρχό
μενες έκλογες όναδειχθεί τό ΚΚΕ ρυθ
μιστης τίiιν πολιτικών μας έξελίξεων. 

3. ' Η Ν.Δ. παρουσίασε aξιοσημείωτη 
δνοδο μέσα στοuς τελευταίους tξ μηνες 
πρlν όπό τiς Εύροεκλογές. Ύπi'jρξε ή δ
νοδος αύτη όποτέλεσμα της έντατικfiς 
έκστρατείας της ήγεσίας καi τίiιν 
στελεχών της, καi τi'jς ένδοκομματικης 
όμοψυχίας ποu ~θεσε τέρμα στι')ν φιλο
λογία περi «δελφίνων». ' Αλλά ύπιϊρξε 
πρό παντός aποτέλεσμα του ψυχολογι
κου συναγερμου πού έτροφοδότησε ή 
δυσαρέσκεια, ίσως ή όγανόκτηση γιό τiς 
οlκονομικf:ς Ιδίως έπιπτώσεις ποu tχει ή 
πολιτικι) του ΠΑΣΟΚ. 'Αλλά παρό τι')ν 
άνοδο αύτή, ή Νέα Δημοκρατία δΕν κα
τώρθωσε νό όποσπόσει όπό τό ΠΑΣΟΚ 
τούς κεντρώους ψηφοφόρους (σχεδόν 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1984 

20 έκατοστό του έκλογικου σώματος) 
ποu τό 1981 έψήφισαν ΠΑΣΟΚ aπογοη
τευμένοι όπό την aνικανότητα τfiς τότε 
ήγεσίας του Κέντρου. Αύτόγίνεται όλο
φόνερο όν μελετήσει κανείς τό όποτελέ
σματα της 17ης ·Ιουνίου στι)ν Κρήτη. Θό 
πρέπει νό θυμηθουμε δτι ή Κρήτη δf:ν 
εχε ι μακροχρόνια μαρξιστικι'J παράδο
ση. Στην Κατοχη ή Κρήτη δf:ν εΤχε 
Ισχυρό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, καΙ κατό τόν συμμο
ριτοπόλεμο ήταν ή μόνη περιοχι) πού 
δέν εJχε σοβαρό προβλήματα. · Η Κρήτη 
έψήφισε ΠΑΣΟΚ διότι θεωρεί τό κόμμα 
αύτό συνέχεια του παραδοσιακου Κέν
τρου καi του Βενιζελισμου. Οί Κρητικοi 
εfδαν καi βλέπουν τι)ν Ν. Δημοκρατία 
σόν συνέχεια της ΕΡΕ, του Λαίκου Κόμ
ματος καi του όντιβενιζελισμου. Κότι 
όνόλογο Ισχύει καi σε δλλες περιοχές μΕ: 
Ισχυρη βενιζελικι) παράδοση. "Οσο κι 
όν εfναι παρωχημένοι οΙ δροι αύτοί, οΙ 
βασικοi προσανατολισμοί - μΕ: όνανε
ωμένη ένδυμασία - παραμένουν. 

4. 'Ο πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου 
στήν συνέντευξη τύπου στό 'Ελσίνκι κα
θώρισε μΕ: όρκετι) σαφήνεια τήν 
Ιδεολογικι'l ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ. ΕΤπε 
δτι «τό ΠΑΣΟΚ δf:ν εfναι όστικό κόμμα». 
Εfπε δτι τό ΠΑΣΟΚ δεν όνήκει στο 
σοσιαλδημοκρατικό καί σοσιαλιστικό 
κόμματα της Εύρώπης γιατί τό κόμματα 
αύτό έργόζονται γιο τήν «βελτίωση» καi 

την «διατήρηση» του «καπιταλισμου » καi 
δχι γιά τι)ν καταστροφή του δπως το 

ΠΑΣΟΚ. Μόνο δγνοια της μαρξιστικης 
όρολογίας θά δικαιολογουσε δσους 
έξακολουθουν νό όμφισβητουν τόν 
μαρξιστικό προσανατολισμό του ΠΑ
ΣΟΚ. 'Ο κ. πρωθυπουργός, έτοποθέ
τησε μέ σαφήνεια τι)ν έπιλογη πού ~χει 
νό κάνει ό ψηφοφόρος. 'Από τι) μ ιό 
πλευρό ή μαρξιστικη κοινωνία, όπο τι)ν 
δλλη ή έλεύθερη κοινωνία. Αύτό το ση
μείο όξίζει νό προσεχθεί Ιδιαίτερα όπο 
τούς κεντρώους ψηφοφόρους πού δέν 
ύποστηρίζουν ενσυνείδητα τiς μαρξι
στικές θέσεις τi'jς ήγεσίας του ΠΑΣΟΚ. 

5. 'Αλλά το πρόβλημα εfναι δτι καi όν 
όκόμη οΙ κεντρώοι ψηφοφόροι συνειδη
τοποιουσαν τι)ν μαρξιστικη ύφή του 
ΠΑΣΟΚ δέν θά εfχαν τι'] ν δυνατότητα νό 
μεταφράσουν σέ ψήφους τiς πολιτικές 
τους προτιμήσεις. Δέν ύπάρχει τό πολι
τικό όχημα. Περιμένουν οΙ ψηφοφόροι 
αύτοi δπως τό πλfjθος στι)ν στάση του 
λεωφορείου. "Αν tλθει τό σωστό λεω
φορείο θό έπιβιβασθουν ταχύτατα. 

~ Ενα κεντρώο σχi'jμα γιό νά παίξει τον 
ρόλο του «σωστου λεωφορε ίου» πρέπει 
νό συσταθεί όπο προσωπικότητες μέ ό
διάβλητους κεντρώους τίτλους. Καi έφ' 
δσον την στιγμη αύτι) ό κεντρώος χώρος 
δέν εχει μιό κυριαρχουσα προσωπικό
τητα, ή μόνη λύση εfναι ή σύσταση μιάς 

JOHN 
DOUMANIS 

Greek-American 
Orchestra 

For 
Weddings 

Christenings 
Dances 

Α/1 Social 
Affairs 

33 ADDISON DRIVE 
FAIRFIELD, N.J. 07006 

TEL. (201) 575-9018 

ιr~~1Γϊ] 
22-8 1 31st STREET. 

ASTORIA. Ν Υ ι ι 105 
Τηλ. ο ι 2) 932-701 ι 

GIFT SHOP 
ΜΠΟΜΠΟΝ/ΕΡΕΣ- ΒΑΠΠΙ:ΓΙΚΛ - ΛΛΜΠΛΔΕΣ 

Ε/ΔΗ ΔΩΡΩΝ - ΔIΣΚΟΙ- 8 TRACK TAPES- CASSEΠES 
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συλλογικί'jς ήγεσίας. Μιτη ή λύση 
γίνεται εύκολώτερη όπό τό γεγονός δτι 
ενα κεντρώο κόμμα στην παροϋσα 
συγκυρία δεν πρόκειται νά διεκδικήσει 
τι'lν πρωθυπουργία. Στίς έρχόμενες του
λάχιστον έκλογές ό όντικειμενικός του 
σκοπός θά εΤναι νά κερδίσει όρκετες 
εδρες ώστε νά παίξει ενα έξισορροπη
τικό ρόλο ι συνεργαζόμενο σε μιό κυ
βέρνηση συνασπισμοϋ , όσκώντας με 
την παρουσία του στr)ν Βουλιl μιά 
θετικι) έπfδραση ώστε νά aποδυναμω
θεί ή tπικfνδυνη πόλωση πού χαρακτη
ρίζει τr)ν στιγμη αύτη τό πολιτικό μας 
πράγματα. ' Ως tκ τούτου τό Κέντρο δέν 
χρειάζεται στην περίοδο αύτr) ενα ήγέτη 
τοϋ όναστήματος τοϋ Γεωργίου Παπαν
δρέου. Χρειάζεται τριάντα τίμιους, Ικα
νούς πατριώτες όπηλλαγμένους όπό 
όκαιρους καί όνεδαφικούς πριμαντο-
νισμούς. . 

6. την δημιουργία ένός κεντρώου . 
σχήματος την διευκολύνουν δυό όκόμη 
στοιχεία: ' Ο καταποντισμός τών μικρών 
κεντρογενών κομμάτων στΙς τελευταίες 
έκλογές, καί ή νομοθετικη κατάργηση 
τοϋ σταυροϋ προτιμήσεως. Μετά τό 
aποτέλεσμα τών έκλογών τfjς 17ης ' Ιου
νίου, οί όρχηγοί τών μικρών κεντρογε
νών κομμάτων δtν μποροϋν νό 
διεκδικήσουν ήγετικούς τίτλους καi 
συνεπώς δtν μποροϋν νά έμποδίσουν 
τι'lν δημιουργία ένός καινούργιου σχή
ματος μέ συλλογικι'l ήγεσία. Δεύτερο, ή 
κατάργηση τοϋ σταυροϋ θά δημιουρ
γήσει ενα σοβαρό πρόβλημα στόν κ. 
Παπανδρέου. Στι'lν Εύβοια, έπί παρα
δείγματι, τό ΠΑΣΟΚ κέρδισε τό 1981 
τέσσερις Εδρες. Mt βάση τά aποτελέ
σματα τών έκλογών τής 17ης ' Ιουνίου , 
τό ΠΑΣΟΚ θά κέρδιζε στίς βουλευτικςς 
μόνο τρείς ε δ ρε ς. ' Επομένως δποιος όπό 
τούς σημερινούς τέσσερις βουλευτές 
μπεί τέταρτος στην σειρά θά εΤναι κατα
δικασμένος σt όποτυχία. Δεν εΤναι δύ
σκολο νά προδικάσει κανεlς δτι τέταρ
τος στην σειρά θό ε Τ ναι ό βουλευτι')ς πού 
εχει λιγώτερους δεσμούς με τόν κομμα
τικό μηχανισμό τοϋ ΠΑΣΟΚ καί ποu 
στr)ν πραγματικότητα εΤνα ι έκπρόσω
πος τοϋ παραδοσιακοϋ Κέντρου. 'Ο 
βουλευτr)ς αύτός πού εΤναι καταδικα
σμένος όν μείνει στό ψηφοδέλτιο τοϋ 
ΠΑΣΟΚ, θό εχει μεγάλες πιθανότητες 
έπιτυχίας όν τό δνομό του εΤναι πρώτο 
σε ενα ψηφοδέλτιο τοϋ Κέντρου. Γνώ

στες τών πολιτικών συνθηκών πιστεύ
ουν δτι όνάλογες καταστάσεις - δπως 
τής Εύβοίας - ύπόρχουν σε είκοσι καί 
πλέον έκλογικές περιφέρειες. 

7. ' Η ήγεσία τοϋ ΠΑΣΟΚ θό aποκα
λέσει χωρlς όμφιβολία «όποστότες» 
δσους φύγουν γιό νό συνεργασθοϋν 
στι'lν δημιουργία ένός σοβαροϋ καί όδι
άβλητου κεντρώου κόμματος. 'Η ήγεσία 
τοϋ ΠΑΣΟΚ θό έξαπολύσει μιό σκληρι') 
προπαγανδιστική έκστρατεία έναντίον 
τους γιατί γνωρίζει πολύ καλά δτι ό με-

18 

γάλος κίνδυνος γιό τό ΠΑΣΟΚ δέν προ
έρχεται όπό την κομμουνιστικι') όριστε
ρά όλλό όπό τr)ν όναβίωση ένός προ
οδευτικοϋ, όντιμαρξιστικοϋ Κέντρου. 
· Αλλά δεν εΤναι δυνατόν νό ύπάρξει ή 
παραμικρή σύγκριση μt τr)ν ιιόποστα
σία» τοϋ 1965. Τό ΠΑΣΟΚ με τόν μαρξι
στικό του προσανατολισμό όνήκει σε 
όλλότριο Ιδεολογι κό χώρο.' Επομένως ή 
συμμετοχή τους σέ ενα σοβαρό 
κεντρώο κόμμα δέν εΤναι άnοστασkJ 
άλλά έnιστροφη στόν κεντρώο χώρο 
όπό τόν όποίο τοuς όπεμάκρυνε προσω
ρινά ή μετριότης τών κεντρώων ήγετών 
τής τελευταίας δεκαετίας καi ή μαγνη
τίζουσα προσωπικότης καi παραπλανη
τικι'l συνθηματολογία τοϋ όρχηγοϋ τοϋ 
ΠΑΣΟΚ. 

8 . . Ανεξάρτητα όπό το έάν θό πραγ
ματοποιηθεί ή όνασύσταση τοϋ Κέν
τρου, ή Νέα Δημοκρατία θά πρέπει, 
νομ ίζω, νό έξηγήσει στόν Έλληνικό λαό 
δσο 1γίνεται πιο ρεαλιστικό, πιό όδρά, 
π ιό πειστικά δτι ή έπιλογι') εΤναι όνάμεσα 
σε μιά έλεύθερη καi σε μιό μαρξιστικι') 
κοινωνία. Ή ύφη τfις μαρξιστικfις κοι
νωνίας δέν εΤναι όγνωστη . Δέν εΤναι πιά 
θέμα μελλοντικών πειραματισμών ιϊ 6-
ραματισμών. ~Εχει δώσει τά τελευταία 
έξήντα χρόνια όπειρα δείγματα γραφης 
καi στiς χώρες τοίί ιιύπαρκτοίί σοσιαλι
σμού» καi στiς χώρες τοϋ Τρίτου Κό
σμου. ' Η Ν.Δ. θά πρέπει νό έξηγήσει 
στον ' Ελληνικό λαό τό τί όκριβώς έννοεί 
ό όρχηγος τοίί ΠΑΣΟΚ δταν λέει δτι τό 
ΠΑΣΟΚ «δέν εΤναι όστικό κόμμα», τί 
έννοεί με τον «σοσιαλιστικό μετασχη
ματισμό», τί πράγματι έννοεί μt την κα
ταστροφη τοϋ ιικαπιταλισμοϋ» ποu δη
θεν θέλουν νά προστατεύσουν οί σο
σιαλδημοκράτες καί οί σοσιαλιστές τfις 

Εύρώπης, καi ποιό θό εΤναι ή έξέλιξη τοίί 
τόπου δταν ρυθμιστr)ς τών πολιτικών 
μας πραγμάτων θά εΤναι το ΚΚΕ. 

ΕJναι φανερό δτι ό ' Ελληνικος λαος 
δεν εχει ξεκάθαρη όντίληψη πάνω στό 
θέματα αuτά. ' Αλλοιώς δέν έξηγείται τό 
δτ ι ή 'Ελλάς εΤναι ή μόνη εύρωπαίκr) 
χώρα δπου ή πλειοψηφία τοίί έκλογικοϋ 
σώματος αύτόβουλα, έλεύθερα δίνει 
τr'ιν ύποστήριξή της στοuς εκπροσώ
πους τfις μαρξιστικiiς κοινωνίας. 'Η Ν.Δ. 
θά πρέπει νά έξηγήσει δτι δταν οί έπιχει
ρήσεις περάσουν κάτω όπό κρατικο 
tλεγχο, ή κυβέρνηση καi σε τελευταία 
όνάλυση τό κόμμα γίνεται ό μοναδικός 

έρyοδότης καί τότε ό έργαζόμενος γί
νεται δεσμώτης τfις κομματικfjς κάστας 
χωρίς δυνατότητες έπιλογης. Θά πρέπει 
νά γίνει συνείδηση δτι oi ιικοινωνικtς 
παροχtς» εΤναι φενάκη χωρίς ηύξημένη 
παραγωγή, καί δτι καμμιό κυβέρνηση 
δέν δίδει παροχtς όπο τι') ν τσέπη της, δτι 
δλες τiς παροχές τiς χρηματοδοτεί ό έρ
γαζοι μενος καi φορολογούμενος λαός. 
Καi δτι μ όνο μιά κυβέρνηση, μέ μ ιά πο
λιτικη ποu ένθαρρύνει καί προωθεί τήν 
αύξηση τής παραγωγής μέ σωστά κίνη
τρα, καi ποu πιστεύει στην κοινωνική 
δικαιοσύνη μπορεί νό υΙοθετήσει καί νά 
πραγματοποιήσει ουσιαστικές κοινω
νικές παροχές. 

9. ' Η Ν.Δ. εχει μπροστά της δύσκολο 
εργο. ' Ιδίως όν ή aνυπαρξία ένος σο
βαροίί κεντρώου κόμματος ρίξει πάνω 
της δλο τό βάρος γιά την όντιμετώπιση 
τών μαρξιστικών δυνάμεων. 'Αλλά ή 
προστασία τfις δημοκρατίας, τfjς έλευ 
θερίας καi τfjς κοινωνικfiς δικαιοσύνης 
δίκαια διεκδικεί τι')ν ένθουσιώδη συμ
μετοχή δλων δσων πιστεύουν στr)ν aνω
τερότητα τί'jς 'Ελεύθερης Κοινωνίας. 

·~ Jimmy \ Linardos 
\ ., 

Orchestra 
Η εnιτuχία τοu χορού σας 

Tel: (212) 531-1885 

Στον Κάλαμο (Άγιοι Άπόστολοι) Άττικί\ς 
ΚΑΝΑΔΟΣ πωλεί ΟΙΚΙΑ τριών (3) Δωματίων μέ τζάκι , ~ουζίνα κ;λ.π. καi 
ύπόγειο δύο (2) δωματίων έπί οίκοπέδου 475 τμ. Καταπρασινο τοπιο 300 μ. 
όπο θάλασσα. Τιμ η λογικη $55,000 U .S.A. Χρήματα θά δοθοϋν στι'lν ' Αμερικη 
η Καναδδ. Γ ράψατε : 

NICK STRANτlALIS 
Βασ. Σοφίας καi Τιμ . Βάσσου 10 

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

c.NEA ΥΟΡΚΗ» 
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Τ ό πάρτυ τt;ς Liamar τοϋ κ. Δ. Χονδρούλη 

'Από άριστερά, ό 'Αντιπρόεδρος τής Liamar κ. Πήτερ Χοvδρούλης, ή κ. Δ. Χοvδρού
λη, ό έφοπλιστής κ. 'Αντώνης Άγγελικούσης καi ό πρόεδρος τής Liamar κ. Δημ. 

Χοvδρούλης. 

·Αλλ ο fva στιγμιότυπο άπό τό πάρτυ τοίί κ. Χοvδρούλη. Άπό άριστερά, ή κ. Μπέτ
τυ Σταφυλοπάτη, ό κ. Άvτ. Ξυλδς, ό έφοπλιστής κ. Τάκης Λιγνός, ή κ. Χριστ. Σπη

λιωτοπούλου καi ό κ. καi κ. Μ. Σταφυλοπάτη. 

'Αλησμόνητη ~ταν σέ δσους παρευ
ρέθηκαν ή δεξίωση τοϋ κ. Τζίμη Χον
δρούλη, προέδρου της έταιρίας tφο
διασμοϋ πλοίων LIAMAR, ποu δόθηκε 
σέ dίθουσα τοϋ πολυτελοΟς ξενοδο-

χείου Atheneum lntercontinental. 
' Η δεξίωση, ποu δόθηκε το καλοκαίρι , 

vτά πλαίσια της περίφημης έκθέσεως 
ιc Ποσειδώνια», συγκέντρωσε πολλές 
προσωπικότητες τi'jς Ναυτιλίας όπό δλο 
τον κόσμο, καθιi.ις καi πολλά μέλη τi'jς 
όθηναϊκης κοινωνίας. Οί φωτογραφίες 
ποu δημοσιεύομε δίνουν μιό πολu καλιl 
εΙκόνα τί'jς ώραίας καi εύχόριστης κο

σμικί'j ς έ:κδηλώσεως. 

' Ο κ. Χονδρούλης, Ιδιαίτερα γνωστός 
καi όγαπητος στην έλληνικι'] ναυτικη οΙ
κογένεια, στοuς εφοπλιστές, στοuς κα
πετάνιους καi στiς έταιρίες έ:φοδιασμοϋ 
έ:μπορικών σκαφών,"ιδρυσε την έταιρία 
Lίamar τον Μάρτιο τοϋ 1983, μέ το δνο ιγ
μα τοϋ πρώτου γραφείου στην Νέα 
·Ορλεάνη. ·Ακολούθησαν τό γραφεία 
τοϋ Χιοϋστον καi τί'jς Νέας Ύόρκης μέ 
τελευ ταία προσθήκη, τον περασμένο 
μi'jνα, τον Πειρα ιά (Μακρός Στοδς 1). 

· Αντιπρόεδρος τι"jς έταιρίας εJναι ό κ. 
Πι"jτερ Χονδρούλης, ό όποίος διευθύνει 
το Γραφείο καi τiς έγκαταστάσεις τι"jς 
Lίamar στι']ν Νέα 'Ορλεάνη . Διευθυντης 
τοϋ Γραφείου Χ ιοΟστον εJναι ό κ. Art 
Manzinos καi τοϋ Γροφείου Ν . Ύόρκης, 
το όποίο έδρεύει στό North Bergen, Ν.)., 
εJναι ό κ. Eddie Bitis. 
'Η "ιδρυση της Lίamar, ποι) εJναι ήδη 
όπο τiς μεγαλύτερες στόν εφοδιασμό 
πλοίων, εJναι καρπός της μακροχρόνιας 
πείρας τοϋ κ. Χονδρούλη καi τi'jς προϋ 
πηρεσίας του σέ μερικές όπο αύτές. 

' Η Lίamar διαθέτει δλα όνεξαιρέτως τό 

Kai δλλα άvαμvηστικά στιγμιότυπα όπό τό πάρτυ. 'Ο ο( κο
δεσπότης μt τόv κ. Τόμ Ντούσα στήv πρώτη φωτογραφfσ. 
Στήv δεύτερη: ' Η κ. Δημ. Χοvδρούλη κσi ή κ. Μ. Σταφυλο-

πότη. ΔΕΞΙΑ: Ό κ. Δ. Χοvδρούλης μέ lvα καλό φίλο, τόν 
δημοφιλή κωμικό Κώστα Βουτσδ, πού διακρίθηκε tκείvο τό 

βράδυ ατό ζεϊμπέκικο ... 
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ΑΡΙΠΕΡΗ φωτογρσφfα: Ό κ. Πήτερ Χονδρούλης, ή κ. Μ. 
Σταφυλοπάτη, ή κ. ~ Αννα Λιγvοίί καi ό κ. Μ. Σταφυλοπάτης. 
ΔΕΥΠΡΗ φωτογραφία: 'Ο κ. Χονδρούλης μt τόν tφοπλιστr) 

όργανα πλεύσεως, άνταλλακτικά μηχα
νών, μπογιές, σχοινιά, τρόφιμα καi δ,τι 
εfναι άπαραίτητο έφόδιο καταστρώμα
τος καi μηχανί'jς. ΜΕ: τά Γραφεία του 
στr')ν 'Αμερικη καi aτόν Πειραιά καi την 
γενικη δικτύωσή του, προσφέρει ταχεία 
έξυπηρέτηση σ' δλα τά λιμάνια, έξα
σφαλίζοντας τίς πιό λογ'ικtς τιμές. 

'Ο κ. Χονδρούλης κατάγεται άπό τό 
~ Αργος. • Ηρθε στην 'Αμερικη τό 1952 
καi σπούδασε ατό Πολυτεχνικό Ίνστι
τοϋτο τί'jς Βαλτιμόρης. την κατάρτισή 
του συμπλήρωσε ατό Κολλέγιο McCoy 
δπου σπούδασε διεύθυνση έπιχειρήσε
ων καi πέτυχε πολι.'.ι σύντομα νά δια
πρέψη σάν εκτελεστικός διαφόρων έπι 
χειρήσεων tφοδιασμοίί πλοίων. 

κ. Τάκη Λιγνό. ΤΡΠΗ φωτογραφία: 'Από άριστεpά, ό κά
πταιν Γιώργος Συριγγέλας, Γενικός Διευθυντι'ις τοίί tφοπλι
στικοD Οίκου Παπαηλιοϋ και ό κ. Τάσος Φραγκόπουλος. 

ΜΕ: την σύζυγό του 'Ελένη καi την 

κορούλα του ν Ιλια , της όποία ς τό όνομα 
όπετέλεσε τό πρώτο συνθετικό τi'jς Lia
mar, ό κ. Χονδρούλης ζεί στό Tenafly τοϋ 
Νιοϋ Τζέρσεϋ καi εfναι μέλος τί'jς Κοινό
τητος Άγίου 'Ιωάννου Θεολόγου . · Ο κ. Χοvδρούλης, ό κ. Ντέvνις Βερνάρδος, ό κ. joe Kish, άντιπρόεδρος τών μεγάλων 

ναυπηγείων Maryland Shipyards καi ό κ. καi κ. Βενιαμίν. 

·Από άριστεpό, ό κ. Πήτερ Χονδρούλης. ό κάπταιν Τζών Κσ
ρασταμάτης. τής έταιpfας Eletson, ό κ. Δημ. Χονδρούλης καi 
ό κ. ν Αλκης Τάτος. έκrελεστικός τής Narνal Shipping. ΔΕΥrΕ-
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ΡΗ φωτοyραφfα: Όκ. Μιχ. Βεvιαμίvκαίόκ. ΝτένvιςΒερνάρ
δος. ΤΡΠΗ φωτοyραφfα: 'Ο κ. Χ ονδρούλης μt τόv κ. Νίκο Α. 
Βερνfκο, τού όμώνυμου tφοπλιστικοD οίκου τοίί Πειρσιδ. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 
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• Αφθοvο κέφι έπικράτησε στήν δεξίωση 
τού δικηγορικού Οίκου Βογιωνής- Γεωρ
γούλης τής Νέας 'Υόρκης, πού δόθηκε 
ατά πλαίσιο τών Ποσειδωνίων, ατό ξε
νοδοχείο lnte rcontinental ατή ν 'Αθήνα. 
Πολλοl διάλεκτοΙ φίλοι, γvωστtς προ-

ΠΡΩΤΗ φωτογραφία: Άπό όριστερά, ή 

κ. ΚικτΊ Καμαρινού, ό σύζυγός της κ. 'Α 
νάργυρος Καμαρινός, πρώην διευθυν
π}ς τοϋ Νομικού Τμήματος τού 'Ομο
σπονδιακού Γραφείου Μεταναστεύσε-

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1984 

σωπικότητες τής άθηνοϊκής καΙ πειραϊ
κής κοινων(ας καθώς καί τijς διεθνούς 
Ναυτιλfας προσήλθαν στήν δεξίωση τών 
δυό Νεοϋορκέζων δικηγόρων κοί όλοι 
άπεχώρησαν μt τίς καλύτερες έντυπώ
σεις. Στfιν άριστερfι φωτογραφία, άπό 

ως Ν. Ύόρκης κοί ό κ. Βαγιωνής. ΣττΊν 
ΔΕΥΠΡΗ φωτογραφία: Ό κ. Βαγιωνfjς, 
ό κ. Σταύρος Σκουρλfjς, ή κ. Ταγαρο
πούλου, διεθvfις δικηγόρος όπό τό 
Χιούστον, Υέξας καί ή tπίσης διεθντΊς δι-

άριστερά, ό κ. Χρήστος Γιωργούλης, ό κ. 
James Α. Longhran άπό τό Λονδίνο, ό κ. 
Κώστας Βαγιωνής καί ή κ. Longhran. 
Στήν δεξιό φωτογραφία: Ό κ. Βαγιωνfίς 
καί ό κ. Γιωργούλης ύποδέχοντοι τr'ιν 
δίδο Hope Veru κοί ττΊν κ. Κάθυ Στορό-

γιοννη. 

κηγόρος κ. Ζίνα Κωνσταvτόκη, όπό τον 
Παναμά. ΤΡΠΗ φωτογραφία: Ό κ. Κ. 
Βαγιωνfjς μt τούς κ. κ. Γιώργο Γαϊτόνο 
καί Γιώργο Άλεβίζο, διευθυντές του-

ριστικών έπιχειpήσεων. 
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r Αλλο lνα στιγμιότυπο όπό την ώρα/α δεξfωση: Ό κ. Dick Stone, ναυτικός dκό
λοuθος τlfς Άμερικανικlfς πρεσβείας στην 'Αθήνα μέ τούς κ. κ. Βαγιωνή καί Γιωρ

γούλη. Μέ την πλάτη γυρισμένη στόν Φακό εΤναι ό κ. Σκουρλής. 

'Ο διακειφιμένος δικηγόρος κ. Κώστας Βαγιωνής μέ τόν tφοπλιστη κ. Γιώργο Λουpή. 

'Ο κ. 'Ελευθέριος Τ σόφος, διευθυντης τών τουριστικών Γ ραφεfων ιιΝηρεύς» μέ τούς 
κ.κ. Βαγιωνlf καΙ Γιωργούλη κατά την δεξίωση στό lntercontinental. 'Αριστερά, 

6λλοι προσκεκλημένοι. 
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'Αθηναϊκές κιθάρες διασκεδάζουν τούς 
- καλεσμένους. 'Ο Δη μ. Κρέτος μέ τήν 
όρχfιστρα του, ό κ. fζιtιν Στάθης, έκτελε
στικός έταιρίας πετρελαιοειδών, ό κ. 

Γιωργούλης καί ό κ. Βαγιωνής. 

presenrs 
an exciting lnternational 

Flor Show Nitely 
Featuring 

Greek and lnternational Singers 
and 

Exotic Belly Dancers 
ΒΕ GREEK ΤΟΝΙτΕ 

Dance the nite away to fabuloμs 
music eνery nite but Tuesday. Saνor 
the tastes of authentic Greek cuisine 
in this exciting supper club. 

ΟΡΕΝ 5:30 Ρ. Μ. 

CLOSED TUESDA YS 

370 RT 46- SOUTH HACK. 
S/LVER FORK AWARD 

Reservaιιons 1201) 440-1771 
Major ι:redit 

Cards Accepιed 

-------------------
Έγγραφήτε Συνδρομηταί 

στην <<Νέα ·Υόρκη)) 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΩΣ ΦΘΑΣΑΜΕ 
ΣΤΟΝ ΑΤΤΙΛΑ 

'' Αγνωστα στοιχεία ποu παρουσιάζουν 
' ' ι , 

την πραγματικη ιστορια 

Το στοιχεία πού δημοσιεύονται στι)ν μονογραφία αύτι) προέρχονται άπό τΙς άκόλουθες 
πηγές: 1) Το Πρακτικό τής Εfδικής 'Επιτροπήςέπi τής ' Αντικατασκοπείας τής ' Αμερικανικής Βουλής 
(House Select Committee on lntelligence) τό όποία έδημοσίευσε χωρiς έξουσιοδότηση τόν 
Φεβρουάριο τού 1976 ή έφημερίδα τής Νέας Ύόρκης Village Voice ή όποία ήθελε νά άποκαλύψη 
«ΤΟ χρονικό τής παρανομίας, τών κακών χειρισμών καΙ τής άνικανότητος τής C.I.A. καΙ τών 6λλων 
κυβερνητικών ύπηρεσιώνιι. Τό στοιχεία πού ι'ίρθαν στό φώς κατό τr]ν διάρκεια τών άνακρfσεων 
πού διεξήγαγε ή aνωτέρω ' Επιτροπr) τής 'Αμερικανικής Βουλής (γνωστr] καi ώς 'Επιτροπr] Pike άπό 
τό όνομα τού Δημοκρατικοϋ Βουλευτού πού ι'ίτο Πρόεδρος) εΤναι άδιάβλητα γιατί of άνακρίσεις 
τής εΙδικής έκείνης · Επιτροπijς σκοπό εΤχαν όχι νό δικαιολογήσουν άλλο νό καταλογίσουν εύθϋνες. 
Καίτοι τό στοιχεία αύτό ύπήρχαν άπό τό 1976, μόνο τώρα γίνονται γνωστό στό εύρύτερο έλληνικό 
κοινό. 2) Δεύτερη άξιόλογη πηγι) εΤναι τό πρακτικό τής Διασκέψεως τής Γενεύης τον Αύγουστο τοϋ 
1974. Λεπτομερή στοιχεία δfδει ό κυπριακής καταγωγijς Καθηγητr]ς τής 'Οξφόρδης Πολύβιος Πο
λυβίου στό βιβλίο του Cyprus: Conflict and Negotiation 1960-1980. ·Ο Καθηγητr]ς Πολυβίου έλαβε 
μέρος στr]ν Διάσκεψη τijς Γενεύης ώς μέλος τής 'Ελληνοκυπριακής άντιπροσωπείας. 3) w Αλλα 
στοιχεία προέρχονται άπό συνεντεύξεις μέ τόν τότε (1974) 'Αμερικανό πρεσβευτr] στr]ν 'Αθήνα 
Χένρυ Τάσκα, τόν τότε ύφυπουργό ·Εξωτερικών Τζόζεφ Σίσκο, 6λλους άξιωματούχους τού Σταfητ 
Ντηπάρτμεντ, 'Έλληνες άξιωματικούς καi ~Ελληνες καΙ Κυπρfους πολιτικούς. Οί συνεντεύξεις αύ
τές συνέβαλαν στr'ιν διασταύρωση καi διακρίβωση τών διαφόρων έπιμάχων στοιχείων καΙ λεπτο
μερειών. 'Η σημερινr'ι παρουσίαση καΙ άνάλυση τών στοιχείων έγινε άπό τόν Καθηγητr'ι τού Πα
νεπιστημfου Χάουαρντ τής Ούάσιγκτων Δημ. Γ. Κούσουλα. 

Α' 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

'Ο 'Ελληνικός λαός στr]ν μεγάλη του πλειοψηφία πι
στεύει δτι τr'ιν εύθύνη γιο τr]ν Κυπριακr) τραγωδία τό 
καλοκαίρι τοϋ 1974 τι) ν φέρει κ ατό μέγιστο μέρος ή 'Αμερι
κή. 'Η πεποίθηση αύτη μαζί μέ τι) ν Ισχυρι) ύποψία- πού στό 
έλληνικό μάτια προσεγγίζει τr'ιν βεβαιότητα- δτι ή Οι.ίάσιγ
κτων εύνοεϊ τr'ιν Τουρκία εΙς βάρος τών έλληνικών συμφε
ρόντων -έχει τροφοδοτήσει ~να Ισχυρό άντιαμερικανικό 
ρεύμα ποu παίζει καθοριστικό ρόλο στι}ν διαμόρφωση τής 
έλληνικής έξωτερικής πολιτικής. 

λεται - νό πληροφορηθεί τr'ιν πραγματικι} fστορία, τ/ς καθο
ριστικές ένέργειες, το άθέατα γεγονότα πού ώδήγησαν στr'ιν 
τουρκικι} εlσβολr) καΙ τελικό στον έκπροσφυγισμό 200.000 
Κυπρίων καί τι)ν έπιβολr'ι τουρκικής στρατιωτικής κατοχής 
στό 40 έκατοστό τού πολύπαθου νησιοϋ. Μόνο έτσι θό 
μπορέσει νό καταλογίσει εύθϋνες μέ βάση τr'ιν πραγματικό
τητα καί δ χι φαντασιώσεις, εΙκασίες, ή έσκεμμένη διαστροφη 
τών γεγονότων. 

Σέ μ ιό δημοκρατικr'ι πολιτεία, ό καθορισμός ρεαλιστικής 
καi καλό θεμελιωμένης έξωτερικής πολιτικής προϋποθέτει 
όχι μόνο καλό πληροφορημένη καί συνετη ήγεσία άλλο καi 
καλό πληροφορημένη κοινη γνώμη. Γιατ/ χωρίς λαϊκr'ι συμ
παράσταση καi συναντίληψη μιό δημοκρατικr'ι κυβέρνηση 
όσοδήποτε ίκανι'ι κι 6ν εlναι θό δυσκολευτή νό έφσρμόσει 
μιό έξωτερικr] πολιτικr'ι πού ό λαός θεωρεί άπαράδεκτη -
όσοδήποτε κι 6ν ή πολιτικr) αύτr) έξυπηρετεϊ το έθνικό 
συμφέροντα. 

Πιστεύομε δ τι ό έλληνικός λαός δικαιούται - καΙ έπιβάλ-

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1984 

Μέ μεγάλη προσπάθεια πετύχαμε τr]ν έπισήμανση καΙ 
μελέτη ντοκουμέντων καΙ στοιχείων πού ρfχνουν καινούργιο 
φώς στό γεγονότα τοϋ 1974. Παραδίδομε τό ύλικό αι.ίτό στr]ν 
κρίση τοϋ 'Ελληνικοϋ λαού. Γ ιό νό μπορέσει νό ξεκαθαρίσει 
τούς συναισθηματικούς του προσανατολισμοuς καΙ νό 
έπιλέξει τ/ς ρεαλιστικές κατευθύνσεις πού έπιβάλλεται νό 
υfοθετήσει ή χώρα γιο την διαμόρφωση μιδς έξωτερικής πο
λιτικής ποu νό έξυπηρετεϊ πράγματι τό συμφέροντα τοϋ 
νΕθνους. 

., Ενα Σημαντικό Τηλεγράφημα 
Στlς 29 'Ιουνίου 1974, ό τότε ·Αμερικανός πρέαβυς στι'jν 

'Αθήνα Χένρυ Τάσκα f;λαβε όπόρρητο τηλεγραφικό μήνυμα 
όπό τό Σταiητ Ντηπάρτμεντ στό όποίο όνεφέροντο τό όκό-
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λουθα: 

«Συμμεριζόμεθα τήν όνησυχία 'Αθηνών καi Λευκω
σίας (Ση μ . έννοεί τiς 'Αμερικανικές διπλωματικές ύπηρε
σίες στήν ' Αθήνα καi Λευκωσία) σχετικό μέ την σοβαρό
τητα (serioυsness) τών σχέσεων τi'jς 'Ελληνικής κυβερνή
σεως μέ την κυβέρνηση τfiς Κύπρου. 'Από διάφορες πλη
ροφοριακές όναφορές προκύπτει φανερό δτι ό Ίωαννί
δης μελετδ σοβαρό (is serioυsly considering) σχέδια γιό 
την όνατροπη τοϋ Μακαρίου .... Κατό τήν γνώμη μας 
κάθε προσπάθεια όπομακρύνσεως τοϋ Μακαρίου διό της 
βίας εμπερικλείει aπαράδεκτους κινδύνους δημιουργίας 
χαώδους καταστάσεως ή όποία τελικό θό προκαλέση έλ
ληνοτουρκική σύγκρουση, καi εJναι δυνατόν νό περιπλέ
ξει τοuς Σοβιετικοuς στό Κυπριακό καi νό έπιφέρει έμπλο
κη στην έξελισσόμενη όμερικανοσοβιετικη ϋφεση». 

Τό τηλεγράφημα τό εΤχε συντάξει κατ ' έντολην τοϋ 
Κίσσινγκερ ό Τζwν Νταίϋ τοϋ 'Ελληνικοϋ γραφείου τοϋ 
Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Τό τηλεγράφημα [φερε ύπογραφη 
τοϋ Τζόζεφ Σίσκο, τότε Ύφυπουργοϋ τών ' Εξωτερικών καi 
δεύτερου στην ίεραρχία μετό τόν Κίσσινγκερ. 

«Γνωρίζομε», συνέχιζε τό τηλεγράφημα, «δτι ό ' Ιωαν
νίδης [χει φανατικό μίσος έναντίον τοϋ Κομμουνισμοϋ 
τόσο στην ' Ελλάδα, δσο καi στην Κύπρο καΙ δ τι ή όπέχθειά 
του εναντι τοΟ Μακαρίου έγγίζει παθολογι κό δρια. Μέχρ ι 
τελευταία ή έντύπωσή μας ήταν δτι προτιμοϋσε νό κερ
δίσει χρόνο εως δτου σταθεροποιηθεί ή θέση του όπό 
έσωτερ ι κfiς έλληνι κfiς πλευρδς. 'Αλλά, τώρα, προφανώς 
πιστεύει δτι ό Μακάριος ζητεί νό επωφεληθεί τών έλληνα
τουρκικών προστριβών καi τών εσωτερικών δυσχερειών 
τοϋ έλλην ικοϋ καθεστώτος γιό νό μειώσει τήν έλληνικη 
επιρροή στην νησο καi (προφανώς θεωρεί · ό 'Ιωαννίδης) 
την προσπάθεια αύτη σάν προσωπικη πρόκληση την ό
ποία δέν δύναται νό όγνοήσει». 

Τό τηλεγράφημα κατέληγε μέ σαφείς όδηγίες πρός τόν 
;.άσκα ~ά πληροφορήσει π ρ ο σ ω π I κ ω ς τόν 'Ιωαννίδη 
οτι ή Ουάσιγκτων ήταν κατηγορηματικό όντίθετη «σέ όπο ια
δήποτε περιπέτεια (adνenture) στην Κύπρο». 

Θά διερωτηθεί ό όναγνώστης πώς καi για τΙ ό ' Ιωαννίδης 
όγνόησε τήν κατηγορηματικη αύτη προειδοποίηση καi προ
χώρησε στό πραξικόπημα , παρό τήν όρνητική στάση της 
Ούάσιγκτων. 

'Από τr')ν έγκαθίδρυση τοϋ καθεστώτος ' Ιωαννίδη, δέν 
εJχε συναντηθεί ό Τάσκα ούτε μ ιό φορά μέ τόν όθέατο Ταξί
αρχο της ΕΣΑ. Οί επαφές τfiς πρεσβείας ήταν μέ τόν <<πρωθυ
πουργό» 'Ανδρουτσόπουλο, fι τό 'Υπουργό τών 'Εξωτερι
κών, ποu δέν ήταν παρό όνδρείκελα χωρίς πραγματική 
δύναμη. Μόνο ή CIA στην ' Αθήνα εJχε επαφή μέ τόν ' Ιωαν
~ίδη. 'Από τό 'Υπηρεσιακό 'Υπόμνημα μέ τίτλο «Κρ ιτική της 
ΑμερικανικΓjς Πολιτικi'jς κατό την Κυπριακη Κρίση» ποu 
συνετάχθη όπό εiδικη έπιτροπη όξιωματούχων τοϋ Σταίητ 
Ντηπάρτμεντ (τό στοιχεία αύτά διασταυρώνονται μέ ντο
κουμέντα καi πληροφορίες όπό ολλες πηγές) προκύπτε ι δτι ό 
Τάσκα δέν επέδωσε π Ρ ο σ ω π I κ ό στόν 'Ιωαννίδη την 
όμερικανικη προειδοποίηση. 

« •• :Ο ' Ιωαννίδης ό όποίος δέν εfχε έπίσημη κυβερνη
τικι') Ιδιότητα (formal state position) όπέφυγε κάθε όπ ' εύ
θείας έπικοινωνία μi: τήν Πρεσβεία. 'Από τά προηγούμενα 
χρόνια διατηροϋσε επαφη μέ τόν σταθμό της CIA στην 
'Αθήνα καΙ Ιδίως μέ τόν ...................... ό όποίος καi 
εγινε ό κύρι ος σύνδεσμος μεταξu · Ι ωαννίδη καi σταθμάρ
χου/CΙΑ κατό τι'lν περίοδο μεταξu ' Ιανουαρίου καi ' Ιου
λίου 1974 .. . Ό πρέσβυς Τάσκα συνεζήτησε τό τηλεγρά
φημα (εννοεί τό aπόρρητο τηλεγράφημα τi'jς 29ης 
'Ιουνίου ποu προαναφέραμε) μέ τόν σταθμάρχη CIA καi 
τοϋ εζήτησε νό κανονίση (arrange) μιό συνάντηση μέ τόν 

' Ιωαννfδη. Ό 'Ιωαννfδης δέν Εδέχθη νό συναντηθεί μέ τόν 
Τάσκα .. . ». 
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' Εν συνεχε ία τό ' Υπόμνημα όναφέρει δτι ό σταθμάρχης 
της CIA διαβεβαίωσε τόν Τάσκα δτι ό ' Ιωαννίδης ccθό συνε
χίση την επαφη (wi ll continυe to deal) μέ τήν CIA καi δτι 
συνεπώς τό μήνυμα θό διαβιβασθεί μέσω τών διαύλων 
(channels) της CIA. Έν πάση περιπτώσει, ό Τάσκα μετέδωσε 
στόν 'Έλληνα 'Υπουργό τών 'Εξωτερικών τiς γενικές γραμ
μές (gist) τοϋ μηνύματος». Ό Τάσκα έδέχθη τι'lν διαβεβαί
ωση τοίί σταθμάρχη της CIA δτι ιιή κατάστασις έλέγχεται 
(is υnder control)». · Αργότερα, στην κατάθεσή του ένώπιον 
της Γερουσιαστικfiς Έπιτροπfjς Pike, ό Τάσκα έδήλωσε δτι 
καi ό Σίσκο τελικό εΤχε συμφωνήσει δτι έφ · δσον ό Ίωαν
νίδης δέν εΤχε επ ίσημη Ιδ ιότητα, δέν ήταν σωστό νό ζητήσε ι 
όκρόαση ό πρέσβυς. ' Ο Σίσκο όμφισβητεί τό σημείο αύτό 
καi λέγει δτι οφησε τόν τρόπο επαφης στην διάκριση τοϋ 
Τάσκα. 

' Εν πάση περιπτώσει, τό ' Υπόμνημα περιέχει καί τήν 
όκόλουθη καυστικη παρατήρηση: «ΕΤναι λογικό νό διερωτη
θεί κανείς έόν ή όμερ ικανικη αύτη ένέργεια (σημ. της 29ης 
'Ιουνίου) έρμηνεύθηκε (was perceiνed) στι'lν 'Αθήνα σόν 
[νδειξη τών όνησυχιών τfiς Ούάσιγκτων γιό τiς μηχανορρα
φίες (schemes) τοϋ ' Ι ωαννίδη νό έκδι ώξει τόν Μακάριο. 
Χωρiς όμφιβολία ό στρατηγός ' Ιωαννίδης εΤχε όρκετοuς 
λόγους νό πιστεύει δ τι έν δψει τών όπ · εύθείας έπαφών ποu 
εΤχε μέ τόν σταθμό της CIA θά επρεπε νό το ϋ εΤχε δοθεί 
Ισχυρότερη, περισσότερο κατηγορηματικη προειδοπο ίηση 
(warning) έόν οί ΗΠΑ πράγματι ενδιαφέρονταν νό προστα
τεύσουν τόν Μακάριο, τόν όποίο ό ' Ιωαννίδης έθεωροϋσε 
ώς συμπαθοϋντα τόν Κομμουνισμό (Commυnist sym
::>athizer)». 

Τό τηλεγράφημα της 29ης 'Ιουνίου ήταν aποτέλεσμα 
συγκεκριμένων πληροφοριών γιό τiς προθέσεις το Ο 'Ιωαν
νίδη . Δέν ήταν ή πρώτη φορά ποu οί όμερικανι κές ύπηρεσίες 
όνέφεραν ϋποπτε< κινήσεις καi πληροφορίες γιό τά τυχο-

20 ~Ιουλίου 
Μέρα όργfjς μέρα φωτιάς 

μέρα πού πέφτουν άπ' τά βάθρα οί Θεοί! 
Μέρα πού ή γροθιά σφίγγεται στή χώρα 
πρός τόν Πενταδάχτυλο. 
Μέρα άγωνίας γιά τούς άδύνατους, 

μέρα δρκου γιά τούς νέους τfjς Κύπρου. 

Τά βουνά, κατακόκκινα καί βουβά, 
προσμένουν τούς 'Ακρίτες τους, 

ol Σαλαμίνες ντύθηκαν τήν σιωπή, 
καί οί τάφοι τών άγίων βεβηλώνονται. 
Πατήθηκε τfjς Ρήγαινας τό κάστρο, 

κι' άργοπεθαίν ' ή Ροδοδαφνούσα 

στfjς σκλαβιάς τά κάτεργα. 

Σ τού 'Οθέλλου τόν πύργο, άναψαν φωτιές, 

καί τών Τούρκων τά τύμπανα χτυπούν 

νά πνίξουν τfjς Δυσδαιμόνας τή φωνή. 
'Η διαμαρτυρία γιά τό άδικο πνίγεται 
στά παλάτια τού συμφέροντος, 

καί πληθαίνουν οί Πιλότοι στή γfj. 

ΝΟμως μέσα στήν καρδιά τfjς Κύπρου, 
ή άγανάχτηση θέριεψε τίς καρδιές, 

καί τό dιμα τών παιδιών της φωνάζει, 
Δικαιοσύνη, 'Αγώνα, Λευτεριά. 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ·Ι ·ΔΟΥ 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



διωκτικό σχέδια τοϋ ' Ιωαννίδη. ' Αλλό την φορό ούτι') οΙ 

πληροφορίες έβοσίζοντο σέ στοιχεία όπό πρώτο χέρ ι. ΣτΙς 7 
'Ιουνίου τό cc ' Ημερήσιο Δελτίο Πληροφοριών» (National 
lntell igence Daily) (σημ. τό Δελτίο ούτό περιλαμβάνει έν 
συντομία τiς πληροφορίες καi εκτιμήσεις τών άρμοδίων 
ύπηρεσιών γιό κάθε χώρο, καi ύποβάλλεται κάθε πρωί στόν 
Πρόεδρο τών ΗΠΑ καi τούς άνωτάτους aξιωματούχους τοϋ 
Σταίητ Ντηπάρτμεντ, τοϋ ·Υπουργείου ' Αμύνης, τά μέλη τοϋ 
'Εθν ικοϋ Συμβουλίου ' Ασφαλείας κ.λ.π. ) περιείχε τι')ν συγ
κεκριμένη προειδοποίηση δτι ό ' Ιωαννίδης<ψελετοϋσε έ:νερ
γώς την όνοτροπη τοϋ Μακαρίου εόν 6 · Αρχιεπίσκοπος προ
έβαινε σέ άκρως προκλητικι') tνέργειο». Στiς 20 ' Ιουνίου, ό 
'Ιωαννίδης tπονέλαβε aτόν σύνδεσμό του μt τι')ν CIA δτι «όν 
6 Μακάριος συνέχιζε την προκλητική του στάση, ή έλληνικη 
πλευρό θά εΤχε μόνο δυό επιλογές: fι νό έγκαταλείψει την 
Κύπρο μέ τι']ν ση μαντική της έλληνικη πλειονότητα fι νό 
έξουδετερώσει (eliminate) τόν ' Αρχιεπίσκοπο ώς παράγον
τα». (NID/ 6-20-74). 

·Από τόv Φεβρουάριο τοϋ 1974 ή όμερικανικι'] πλευρό 
έ:γνώριζε τiς σκέψεις τοϋ 'Ιωαννίδη πάνω στό Κυπριακό. τiς 
σκέψεις αύτές ό 'Ιωανvίδης εΤχε συζητήσει μέ τόν εκπρόσω
πο τί'jς CIA (ση μ. τό όνομα τοϋ 6ποίου έχει όφαιρεθεί άπό τό 
έπίσημα κείμενα γιό λόγους όσφαλείας). ' Αναφορό τοϋ 
σταθμάρχου της CIA στι')ν ' Αθήνα Stacy Hults πρός τό · Αρ
χηγείο της· Υπηρεσίας στό Langley στiς όρχέςΜαρτίου έδιδε 
σέ γενικές γραμμές τiς σκέψεις τοϋ Ίωαννίδη. Κατό την εν 
λόγω ν Εκθεση 6 Ίωαννίδης έ:πρότεινε μιό έλληνοτουρκι κι') 
συμφωνία βάσει τfjς όποίας τό μεγαλύτερο μέρος τfjς 
Κύπρου θό ένώνετο μt την · Ελλάδα έ:νώ παράλληλα ή 
Τουρκία θό έπαιρνε 'ένα τμfjμα στι']ν βόρεια πλευρό τοϋ 
νησιοϋ. Μέ τόν τρόπο αύτό ~Κύπρος- τό «όβύθιστο aερο
πλανοφόρο τfjς 'Αν. Μεσογείου» - θό έγίνε το μέρος τfjς 
στρατηγικfj ς δομfjς τοϋ ΝΑ ΤΟ. Ό ' Ιωαννiδης f!ταν βέβαιος 
δτι τό σχέδ ιό του θό εΤχε τι']ν όμερικαν ι κη καi την τουρκικι') 
έπιδοκιμασία «όφοϋ, χωρiςaμφιβολία, έ:ξυπηρετοϋσε καi τό 
δικά τους συμφέροντα». Γ ιό τι'] ν έπιτυχία τοϋ σχεδίου έπρεπε 
κατό τόν ' Ιωαννίδη νό εξουδετερωθεί ό Μακάριος. Τό 
σχέδιο 'Ιωαννίδη προαπαιτοϋσε συνεννόηση καί συνεργα
σία μέ τούς Τούρκους. 'Αλλό f!ταν γνωστη ή τουρκικι'] στάση 
έναντι τοϋ Μακαρίου καi συνεπώς, κατό τόν ' Ιωαvνίδη, δέν 
θό f!ταν δύσκολο νό εύθυγραμμισθεί ή • Αγκυρα όν μεσο
λαβοϋσε σ' αύτό ή Ούάσιγκτων. ·Ο' Ιωαννίδη έ:πίστευε δτι ή 
επιτυχία τοu σχεδίου (μέ ούσιαστική 'ένωση τfjς Κύπρου μέ 
την ·Ελλάδα) θό εδημ ιουργοϋσε 'ένα τόσο ίσχυρό λαϊκό 
ρεϋμα ύπέρ τοϋ καθεστώτος, πού θό επέτρεπε πλέον στόν 
' Ιωαννiδη νό εμφανισθεί στό προσκήνιο μέ την άιγλη τοϋ 
έ:θνικοϋ ηρωος. 

Ό έ:κπρόσωπος τfjς CIA στι']ν ν Εκθεσή του όπλώς 
όνέφερε τiς σκέψεις τοϋ ' Ιωαννίδη χωρiς νό τiς όξιολογήσει, 
fι νό ύποδείξει όποδοχη fj aπόρριψη. Παρόμοιες πληροφο
ρίες γιό όνάλογα σχέδια ύπfjρχαν όπό τι')ν έποχη τfjς Παπα
δοπουλικfjς δικτατορίας. Ή έκθεση της CIA μπfjκε στό 
όρχείο χωρiς νό τfiς όποδοθεί μεγάλη σημασία οίίτε aπό τό 
·Ελληνικό τμfjμα τοϋ Σταiτ Ντηπάρτμεντ, οίίτε όπό τι']ν όμε
ρικανικη πρεσβεία στην ' Αθήνα. ·Από την διασταύρωση πη
γών καΙ ντοκουμέντων προκύπτει καθαρό δτι ή Ούaσιγκτων 
δέν προέβη σε καμμιa ένέργεια γιό νό επιτύχει τουρκικη 
επίνευση στό σχέδιο ' Ιωαννίδη. 

Πρόσωπα προσκείμενα aτόν ' Ιωαννίδη έξακολουθοϋν 
νa έπιμένουν δτι «Oi 'Αμερικανοi» έ:νεθaρρυναν τc':ι σχέδια 
τοϋ aφανοϋς δικτότορος καί δτι μάλιστα τόν διεβεβαίωναν 
δτι οΙ Τοuρκοι fισαν διατεθειμένοι νό συνεργασθοϋν. Δέν 
προσφέρουν κανένα aποδεικτικό στοι χείο επ· αύτοϋ. · Αντι
θέτως, όπό την aμερικον ι κη τουλάχιστον πλευρά, διαβάζε ι 
κανείς στiς διάφορες όναφορές, εκθέσεις, πληροφοριακό 
δελτία, καί aναλύσεις, συνεχείς παρατηρήσεις δτι μ ιό τέτοια 
ένέργε ια θό προκαλοϋσε έλληνοτουρκικη σύγκρουση με 
τρομερη ζημιό γιό την ένότητο τοϋ ΝΑΤΟ,ενώaπότηνόλλη 
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πλευρό πιθανόν νό έδιδε την εύκοιρία στι']ν Μόσχα νό 
ύπεισέλθει (inject itself) στr)ν περιοχή. 

Περi τό τέλη Μαϊου ή CIA τών 'Αθηνών επανfjλθε στό 
θέμα. ·Ο ' Ιωαννίδης όχι μόνο δέν εΤχε εγκαταλείψει τό 
σχέδιό του, aλλό aντίθετα f!ταν aποφασι σμένος νc':ι τό εφαρ
μόσει. Τό ' Ημερήσιο Δελτίο (NID/6-7-74) πού έτέθη ύπ' δψιν 
τών μελών τοu · Εθνικοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας τών ΗΠΑ 
έγραφε επί λέξει: 

,(Ο Ίωαννίδης Ισχυρίζετα ι δτι ή Έλλός !:χε ι τι')ν δύ
ναμη νό aπομακρύνει όπό τι')ν εξουσία τόν Μακάριο καi 
τους άμεσους συνεργάτες του μέσα σε εΙκοσιτέσσερις 
ώρες με όλάχιστη, fι καi καθόλου αΙματοχυσία καi χωρiς 
βοήθεια όπό την ΕΟΚΑ. Οί Τοϋρκοι, πιστεύει, θό εδέχοντο 
την άπομάκρυνση (remoνal) τοϋ Μακαρίου τόν όποίο 
θεωροϋν κύριο εχθρό ... · Ο' Ιωαννίδηςεuχεται γ ιό κάποιο 
όπροσδόκητο, εύνοϊκό δώρο έξ ούρανοϋ. (ση μ. Τελικό τό 
cιέξ ούρανοϋ» δώρο {jλθε μέ την μορφη τfiς γνωστfjς έ:πι 
στολfjς Μακαρίου πρός Γκιζίκη). 'Ο 'Ιωαννίδης εδήλωσε 
(ση μ. στόν σύνδεσμο της CIA) δτι όν ό Μακάριος aποφα
σίσει νό επ ι χειρήσει κάποια όκραία πρόκληση (extreme 
proνocation) εναντίον τfjς ·Ελλάδος γιό νό επιτύχει κάποιο 
πλεονέκτημα τακτικfiς φύσεως, ούτος (ό · Ιωαννίδης) δέν 
ε Τ ναι βέβαιος όν θό !:πρεπε άπλώς νό aποσύρει τό ' Ελληνι
κό στρατεύματα όπό την Κύπρο καΙ νό όφίσει τόν Μακά
ριο νό τό βγάλει πέρα μόνος του (fend for himself) fι νό 
βγάλει aπ' την μ έση (remoνe) τόν Μακάρ ιο μιό γιόπάντα, 
γ ιό νό μπορέσει ή · Ελλάδα νό διαπραγματευθεί μέ τι')ν 
Τουρκία πάνω στό μέλλον τfjς Κύπρου». (NID/6-7-74). 

Με βάση τiς πληροφορίες αύτές, ό Κίσσινγκερ έδωσε 
έ:ντολι'] στην πρεσβεία τών ·Αθηνών νc':ι έ:ξακριβώσει κατό 
πόσον οΙ aπειλές αύτές τοϋ 'Ιωαννίδη εΤχαν τι']ν φορό αuτη 
μεγαλύτερη βαρύτητα όπ' δση τους εΤχε όποδοθεί στό 
παρελθόν. Ή όπάντηση ήλθε στiς20 'Ιουνίου (NID/8-20-74). 
Οί πιό πρόσφατες πληροφορίες γ ι c':ι τiς σκέψεις τοϋ Ίωαν
νίδη καi ή όξιολόγηση πού ύπέβαλαν οΙ άρμόδιες ύπηρεσίες 
όπό την 'Αθήνα επεισαν τόν Κίσσινγκερ δτι αύτη τη φορό 
έπεβάλλετο μιά δραστικι') ένέργεια . 'Αποτέλεσμααύτώντών 
εκτιμήσεων ήταν τό σημαντικό τηλεγράφημα της 29ης ' Ιου 
νίου που όναφέραμε στι']ν όρχή. 

Τό τηλεγράφημα τfjς 29ης 'Ιουνίου 1974 δεν tμεινε χωρiς 
κάποιο όποτέλεσμα. Τρείς μέρες όργότερα, τι')ν 1η 'Ιουλίου, 
οί τρείς όνώτατοι ύπάλληλοι τοu 'Ελληνικοϋ ·Υπουργείου 
· Εξωτερικών ύπέβαλαν την παρα ίτησή τους. Τ ό διάβημα τοϋ 
Τάσκα καi τό μήνυμα ποu μετέδωσε στόν 'Έλληνα ύπουργό 
τών 'Εξωτερικών, τους εΤχε πείσε ι δτι αύτό πού έσχεδίαζε ό 
' Ιωαννίδης δΕν εΤχαν όμερικανικη επίνευση. 

· Αλλό ό · Ιωαννίδης δεν έμεινε τελείως άνεπηρέαστοςάπό 
τι')ν άμερικανικι'] προειδοποίηση. Στiς 3 ' Ι ουλίου πρόσωπο 
προσκείμενο aτόν 'Ιωαννίδη (ση μ . δχι 6 τακτικός του 
σύνδεσμος μέ την CIA) έπληροφόρησε την CIA στην 'Αθήνα 
δτι «ό Στρατηγός εΤχε μεταβάλει γνώμη καi δτι δεν επρόκειτο 
νό προχωρήσει στην όνατροπη τοu Μακαρίου καi στην 
έφαρμογη τοϋ Σχεδίου». Μολονότι ή πηγη αύτfjς της 
πληροφορίας δεν fιταν «δοκιμασμένη» καi συνεπώς βάσιμη, 
οί άρμόδιες ύπηρεσίες υΙοθέτησαν τό νέο αuτό στοιχείο. ' Η 
εκτίμηση τών όμερικανικών ύπηρεσιών στι']ν 'Αθήνα fιταν 
δτι προφανώς 6 'Ιωαννίδης ε1χε πάρει στό σοβαρό τι']ν 
όμερικανι κι') προειδοποίηση, γνωρίζοντας δτι τό παράτολμο 
έγχείρημά του δεν μποροϋσε νό έπιτύχε ι χωρiς τι']ν aμερικα
νικη συμπαράσταση. την πληροφορία αuτι'] την 
επιβεβαίωσε 6 τακτικός σύνδεσμος της CIA στίς 13 'Ιουλίου 
κι • ετσι τελικό τό ·Ημερήσιο Δελτίο που εκυκλοφόρησε στiς 
15 'Ιουλίου μεταξύ τών μελών τοϋ Έθν ι κοϋ Συμβουλίου' Α
σφαλείας των ΗΠΑ (γραφε: 

« ' Ο Ίωαννίδης υΙοθετεί μετριοπαθη στaση ένώ προ
σπαθεί νό κερδίσει χρόνο στην σύγκρουσή του μέ τόν 
Μακάριο». 
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Αύτη την έπίσημη έκτίμηση διάβαζαν τό πρωί τί'jς 15ης 
' Ιουλίου ό ·Αμερικανός Πρόεδρος καi τό άλλα μέλη το Ο ' Ε
θνrκοΟ Συμβουλίου ' Ασφαλείας- ένώ τό κίνημα κατά τοΟ 

Μακαρίου εfχε ήδη έκδηλωθεί στιlν Λεωκωσία!! 

Προφανώς, ό 'Ιωαννίδης σκοπίμως προσποιήθηκε δτι 

εfχε όλλάξεr γνώμη, γrό νό παραπλανήσει τούς ' Αμερικα
νούς δταν έπείσθη δτr ήσαν όντίθετοr ατό σχέδιά του. ' Επί
στεψε δτr θά τούς έφερνε πρό τετελεσμένου γεγονότος. Τό 
κύριο στοιχείο στην αίσrοδοξία του ήταν οί διαβεβαιώσεις 
πού μέ όρκετη πονηρία τοΟ εΤχαν δώσει οί ΤοΟρκοr. 

·Ο Ρόλος τijς Τουρκίας 

Δεν ήταν πρωτότυπη ή Ιδέα τοΟ ' Ιωαννίδη γrό κοrνι'] 
έλληνο-τουρκrκή λύση τοϋ ΚυπρrακοΟ. Τό 1971 ό ύπουργός 
' Εξωτερικών Παλαμδς καi ό Όλτσάϋ εΤχαν συζητήσει κάτι 
τέτοιο κατa τήν διάρκεια μrδς συσκέψεως τοΟ ΝΑΤΟ στι']ν 
Λrσσαβώνα. ' Αλλa τίποτα τό συγκεκριμένο δέν εΤχε προ
κύψει. 'Όταν τόν Μάρτιο τοϋ 1974 ό Ίωαννίδης εΤδε δτι ή 
Ούάσrγκτων δέν ήταν διατεθειμένη νό μεσολαβήσει γrό μrό 
συμφωνία μέ τήν • Αγκυρα πάνω στίς γραμμές πού ό 'Ιωαν
νίδης εΤχε έκθέσεr στόν συνομιλητή του της CIA, ό Ταξίαρ
χος της ΕΣΑ όπεφάσrσε νa προωθήσει τό θέμα σέ όπ ' εύθείας 
έπαφέςμέτούςΤούρκου~ 

Τό (ργο αύτό άνετέθη σέ όξrωματrκό τfjς ΚΥΠ, (μπrστο 
τοΟ ' Ιωαννίδη, ό όποίος εΤχε στενι'] έπαφη μέ τόν όντίστοrχο 
ΤοΟρκο ύπεύθυνο στήν 'Αθήνα. Άναγκαστrκά, τό πληρο
φορrακa αύτό στοιχεία δέν εχουν (γγραφη επιβεβαίωση. 
Προέρχονται όπό όξrωματούχους τοΟ τότε καθεστώτος καi 
τό μόνο στοιχείο αύθεντrκότητος πού μπορεί νa έπrκαλεσθεί 
κανεiς εJναr δτι οί όποκαλύψεrς τους ούτε τούς ίδιους κολα
κεύουν, ούτε καί τόν τότε όρχηγό τους. Οί ΤοΟρκοr, φυσικό, 
διέβλεψαν άμέσως τι']ν εύκαιρία νό πραγματοποιήσουν τό 
δικά τους σχέδια. 'Όπως εJπε ΤοΟρκος διπλωμάτης στην 
Ούάσrγκτων μ[ άμεση γνώση τών πραγμάτων, cιοί 'Έλληνες 
διέπραξαν τήν όπίστευτα βλακώδη ένέργεrα νό διορίσουν 
τόν Σαμψών, δίνοντάς μας την εύκαrρία νa λύσωμε τό προ
βλήματά μας μrό γra πάντα. 

Σέ όντίθεση πρός τό 1964 καΙ 1967, ή όμερrκανrκι'] δυνα
τότης έπιρροfjς (leνerage) έπάνω μας τό 1974 ήταν έλάχrστη. 
Δέν έπρόκεrτο νa μδς φοβίσουν μέ τήν όπεrλιl τοΟ Σοβrε
τικοΟ Μπαμπούλα». (Lawrence Stern, The Wrong Horse, σελ. 
117) (Σ η μ. Στην συνέχεια θό δεί ό άναγνώστης γιατί ή όπεrλι'] 
τοΟ σοβrετrκοΟ μπαμπούλα δ[ν έλήφθη ύπ ' όψιν άπό τούς 
Τούρκους τόν Αύγουστο τοϋ 1974 κατά την έξαπόλυση τοΟ 
' Αττίλα 11. Πρόκειτα ι γrό στοιχείο - δυναμίτη) . 

·Υπάρχουν έπίσης χειροπrαστa στοιχεία, δτ r οί Τοϋρκοr 
όχ ι όπλώς i:γνώρrζαν τό σχέδια 'Ιωαννίδη, όλλό ήταν καi 
πληροφορημένοι γra τΙς πραγματικές προθέσεις του 
καλύτερα καί άπό τούς 'Αμερικανούς. 'Υπάρχει σύντομο 
μήνυμα μέ τά στοιχεία US/SIGINT/7-3-74 στό όποίο όνο
φέρεται : 

"· Εντασrς συγκεντρώσεως μονάδων ξηρός, άεροπορίας, 
ναυτικοϋ, έφοδίων εΙς Καραμάν, Έρεγκλί, Ούλουκrσλά, 
Ταρσούς, καΙ Μερσίνα». 

Προφανώς, οί Τοϋρκοr εΤχαν άρχίσεr τiς προετοιμασίες 
γrό την είσβολη τουλάχιστον όπό την 1η ' Ιουλίου η καi ενω
ρίτερα, γ ra νa τiς όναφέρουν ατό άμερrκανrκό Πεντάγωνο 
οί όρμόδrες στρατιωτικές ύπηρεσίες σέ σfjμα τους μέ ήμερο
μην ία 3 'Ιουλίου. 

• Ηταν όπλί'j σύμπτωση, η εlχαν είδοποrηθεί οί ΤοΟρκοr 
γιό την χρονrκη στιγμη τfjς όνατροπfjς τοΟ Μακαρίου; 'Ό
πως φαίνεται άπό τό (γγραφα πού μελετήσαμε, ή Ούάσrγ
κτων δέν πίστευε δτr ύπfjρχε συμφωνία ' Jωαννίδη- ' Ετσεβlτ 
γra μrό όπό κοrνοΟ λύση τοϋ Κυπρrακοϋ. ' Αντιθέτως, οί 'Α 
μερrκανοl προέβλεπαν δτι τa τυχοδιωκτικό σχέδια τοϋ 'Ιω
αννίδη θa ώδηγοΟσαν σέ σύγκρουση μΕ: την Τουρκία. την 
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έκτίμηση ούτι'] τι']ν εJχαν εντονα επαναλάβει καi ατό τηλε
γράφημα τfjς 29ης 'Ιουνίου. 

· Αντιθέτως, έλληνrκές πηγές έπιμέ~ουν ~τι ό ' Ι~ανν~δη~ 
ε Τ χε λάβει τουρκr κές διαβεβαrώσ~rς. Αυτό, λεyο ~~· εξηyεr κο~ 
τήν γνωστή του κραυγή «Μέ πρ~δωσαν». Αυτ? rσ~ς εξηγεr 
καΙ τήν δήλωση τοϋ Ναυάρχου Α~απάκη ,πρ,ος τον. Καρα
μανλfj δτι «όν ξέρατε τό στοιχεία πο υ εΤχα θα με δrκα~~νατε». 
Αύτό Ίσως έξηγεί καi τι']ν όπότομη έγκατόλεrψη τ?υ Ιωαν: 
νίδη όπό τούς τρείς άρχηγούς τ~ν ,ενόπλων δ~ναμ.εων και 
τόν Γκrζίκη, δυό μόλις μέρες μετα την τουρκrκη όποβαση. 

Οί ΤοΟρκοr Εξεμεταλλεύθησαν τό έ.λλη~rκa σφό~ματα 
γrό νό θέσουν σέ έφαρμογή έκ τοΟ άσφαλους τό δικα τους 
σχέδια. 

Γιατί δtv ·Αντέδρασαν οί · Αμερικαvοi 
'Όπως καi δν εχει τό πρδγμα, εΤναr φυσικό νό προβληθεί 

καi πάλι τό έρώτημα: «Γιατί δέν άντέδρασαν οΙ ' Αμερrκανοi 
νό !: μποδίσουν την τουρκrκη άπόβαση δπως εΤχε κάνει ό 
Πρόεδρος Τζώνσον τό 1964;» 

' Η όπλi'j όπάντηση στό έρώτημα αύτό εΤναr δτ r τόν 'Ιού
λ ιο τοΟ 1974 ό ενοrκος το Ο ΛευκοΟ Οίκου, ό τότε Πρόεδρος 
Νίξος, άντιμετώπrζε μrό προσωπrκι'] λαίλαπα, τό σκάνδαλο 
Γουώτεργκαίητ, πού εΤχε καταρρακώσει τό κΟρος του καΙ 
ούσrαστικa άπέκλεrε μrό σθεναρι'] έκ μέρους του i:νέργεrα 
δ πως έκείνη το Ο Τζώνσον. Μερικές ήμερομηνίες ε Τ ναι άρκετό 
διαφωτιστικές. 

ΣτΙς 8 'Ιουλίου, (μ ιό έ.βδομόδα πρiν όπό τό κίνημα κατό 
τοΟ Μακαρίου) ϋστερα όπό μί'jνες συνεχών έπrθέσεων τοΟ 
Τύπου, όποκαλύψεων, καΙ κατηγοριών, τό ' Ανώτατο Δικα
στήριο τών ΗΠΑ έπελήφθη τοϋ θέματος τών μαγνητοται
νιών μέ τΙς όπόρρητες συνομιλίες τοΟ Νίξον. Τό Κογκρέσσο 
όπαιτοΟσε νό τοϋ δοθοΟν οί ταινίες. ·Ο Νίξος ήρνείτο. • Η ταν 
τό πrό καταδικαστικό στοιχείο γrό τόν τότε Πρόεδρο. Δυό 
ί;βδομόδες άργότερα, (ένώ τό τουρκικό στρατεύματα έπr
χειροΟσαν τήν πρώτη όπόβαση στην Κύπρο) τό 'Ανώτατο 
Δικαστήριο μέ ψήφους 8-0 έξέδιδε όπόφαση πού ύπεχρέωνε 
τόν Νίξον νa παραδώσει cιπόραυτα» τΙς μαγνητοταιν ίες στόν 
ΕΙδικό Εiσαγγελέα Τζαβόρσκ ι . ·Ενώ οΙ ΤοΟρκοr σταθεροποr
οϋσαν τό προγεφύρωμά τους στήν Κηρύνεrα, ένώ ή 
δικτατορία κατέρρεε καi ή κυβέρνηση Καραμανλi'j όνελάμ
βανε τό ήνία μέσα σέ μrό χαώδη πολιτrκη aτμόσφαιρα στην 
' Ελλάδα, στι']ν Ούάσrγκτων ό 'Αμερικανός Πρόεδρος aντι
μετώπιζε τι']ν πιθανότητα νό σταλεί ατό δικαστήριο της 
Γερουσίας σόν κοινός έγκληματίας. 

ΣτΙς έπόμενες δεκαπέντε μέρες, τΙς τόσο κρίσιμες γιό τόν 
Κυπριακό 'Ελληνισμό, ό Νίξον στ ι'] ν πραγματικότητα δΕν 
όσκοΟσε έξουσία. • Ηταν πραγματικό ράκος. ΣτΙς 25 
·Ιουλίου, ή · Επιτροπη Δικαιοσύνης τί'jς Βουλί'jς τών ' Αντι
προσώπων, άρχισε τΙς όκροάσεις γιό νό κρίνει κατό πόσον 
[πρεπε νό παραπεμφθεί ό Νίξον ατό ΕΙδικό Δικαστήριο τfjς 
Γερουσίας μέ την κατηγορία δτι παρεβίασε τό Σύνταγμα (im
peachment). Οί συνεδριάσεις μετεδόθησαν άπό τι']ν τηλεό
ραση. 'Εκατομμύρια τΙς εΤχαν παρακολουθήσει. Οί aποκα
λύψεις πού (γιναν ύπί'jρξαν τό τελικό πληγμα . Τρείς μέρες 
όργότερα, στΙς 8 Αύγούστου (μ ιό έβδομάδα πρΙν οΙ ΤοΟρκσι 
έξαπολύσουν τόν ·Αττίλα 11 ) ό Νίξον ύπέβαλε τι'] ν παραίτησή 
του. Ποτέ ατό παρελθόν 'Αμερ ι κανός Πρόεδρος δέν εΤχε 
ύποστεί τέτοια ταπείνωση. 'Ο Τζέραλντ Φόρντ πού διεδέχθη 
τόν Νίξον στην προεδρία, δέν εΤχε ούτε τό προσωπικό κΟρος, 
ούτε την έμπειρία γ ιό νό όναλάβεr μ ιό σθεναρη στάση εναντι 
της Τουρκίας όνάλογη μέ έκείνη τοϋ Τζώνσον τό 1964. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: 

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΠΥΧΟΣ 
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Μιχ. Κομοδρόμος 
- Κάθυ Κόντου 
Στόν ίερό ναό τοϋ ' Αγίου ' Ιωάννη Θε

ολόγου, στό Τεναφλόϊ, Ν. Τζέραεϋ , τε
λέσθηκαν με τίς εύχες τών οΙκογενειών 
τους καί τών πολυπληθών φίλων τους, οί 
γόμοι δυό εκλεκτών μελών της γειτο
νικης παροικίας, της συμπαθεστάτης 
Κάθυ Κόντου καi τοΟ Μι χ. Κομοδρόμου, 
όπό τrΊν Κύπρο. 

Τό στέφανα όντόλλαξε ό όδελφός τοίί 
γαμπροϋ κ. ·Ανδρέας Κομοδρόμος, τό 
δε μυστήριο έτέλεσε ό ίερατ. προϊστά
μενος της Κοινότητος α/δ. Σωκράτης 
Τσαμούνταλης, ό όποίος πρiνενα χρόνο 
εΤχε μετάσχει σε όλλο μεγάλο χαρμό
συνο γεγονός γιό την οΙκογένεια Κόν
του : Στόν γάμο τοΟ όδελφοο τfjς χαρι
τωμένης νύφης, Στr')β Κόντου, στrΊν Λευ
κωσία. 

Maid of honors ~ταν ή όγαπημένη 
φίλη τfjς νύφης, δiς Μαρία Βόρκας. 

' Η νύφη Εχε ι τελειώσει σπουδές γιό 
γραμματεύς καί έργόζεται στrΊν έταιρία 
τοίί πατέρα της, ένώ ό κ. Κομοδρόμος 
σπούδασε λογιστικrΊ στό St. Peters Col
lege καί έργόζεται στrΊν λογιστικrΊ 
έταιρία στιlν όποία ό όδελφός του εΤναι 
συνεταίρος. 

Μιλώντας σε έκατοντάδες προσκε
κλημένους πού παρακολούθησαν τό 
ώραίο μυστήριο στόν πλούσια όνθο
στολισμένο ναό, ό πατι')ρ Σωκράτης συ
νεχάρη τό νεαρό ζεΟγος καί tξηρε τr')ν 
συμμετοχrΊ τών γονέων της νύφης στό 
κοινοτικά. 

'Ο κ. Εύριπίδης Κόντος, πρόεδρος της 

Μιό άναμνηστικr'j φωτογραφία τών νεονύμφων. 

· γνωστiiς έταιρίας Apollo Foods, εΤναι 
πρόεδρος το Ο Mr. and Mrs. Clυb της Κοι-

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1984 

Τό εύτuχισμένο ζευγάρι μi: τοuς γονείς. 'Αριστερό ό κ. καJ ή 
κ. Δημ. Κομοδρόμοu, of νεόνυμφοι, ή κ. Κόντοu καi ό κ. 

Κόντος. ΔΕΞΙΑ φωτογραφία: 'Η ώρα τf}ς σαμπάνιας. 
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~Ο Πρόεδρος τοϋ Δικηyορικοϋ 
Σuλλ. ~Αθηνών στι)ν Ν. ~Υόρκη 

Μεταξu τών προσκληθέντων νά πα
ρακολουθήσουν τiς έργασίες της 27ης 
Κληρι κολαϊκης Συνελεύσεως, ποu εγινε 
τόν περασμένο μηνα στην Ν. 'Υόρκη, 
fιταν καi ό Πρόεδρος τοϋ Δι κηγορικοϋ 
Συλλόγου · Αθηνών, παλαιός δ ιαλεκτός 

φίλος κ. • Επαμεινώντας Ζαφειρόπουλος, 
ό όποίος έξέφρασε την μεγάλη του χαρά 
γιά τίς έπαφές ποu εfχε μέ πολλοuς όμο
γενειακοuς παράγοντες καi τόν θαυμα
σμό του γιά την πρόοδο της • Ομογε
νείας δπως καθρεπτίστηκε στην Κληρι
κολαϊκή. 

·Ο κ. Ζαφειρόπουλος γεννήθηκε τό 
1933 ατό · Αργοστόλι της Κεφαλλωνιάς. 
Ό πατέρας του fιταν Δ ικαστης μέ βαθ
μό 'Αρεοπαγίτη καί συγγραφέας πολ
λών νομ ι κών βιβλίων. Ό Έπαμ. Ζαφει
ρόπουλος τελείωσε τό Γυμνάσιο στr'ιν 
·Αθήνα καi μετά την Πάντειο Σχολι'ι Πο
λι τικών · Επιστημών καi την Νομικr'ι Σχο
λη Θεσσαλονίκης. Γνωρίζει καλό · Αγ
γλικό. 

Ύπηρξε παλιός πρωταθλητης ξιφα
σκίας (1954) καί άθλητης μπάσκετ καi 
στίβου . ΕJναι δικηγόρος Παρ' Άρείω 
Πάγω έπi 20 ετη . Είδικότης του εΤναι τό 
Ποινικό Δίκαιο, εχει συμμετάσχει σέ 
πολλές μεγάλες ποινικές δίκες καί μέ 
πολιτικό καi κο ινό ποινικό περιεχόμενο. 
Ηναι Δικηγόρος τών έλληνικών έφημε
ρίδων (σέ ποινικ(ς ύποθέσεις) ιιΒραόυ
vή>ι, ιι 'Ακρόπολις» καΙ ιι 'Ελεύθερος Τύ
πος>~. 

'Ασχολείται με τr'ιν πολιτικn καi τόν 

νότητος καi ή σύζυγός του κ. Εύαγγελία 
Κόντου, πρόεδρος της Φιλοπτώχου. 

Διαλεκτό μέλη της Κυπριακf'\ς καi της 
· Ελληνικi'jς κοινωνίας τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ 
καi τi'jς Νέας Ύόρκης, έπιχειρηματίες, 
όντιπρόσωποι τών μέσων ένημερώ
σεως, συγγενείς καί φίλοι γέμισαν μετά 
τό μυστήριο την μεγάλη dίθουσα τοϋ 
ξενοδοχείου Χίλτον ατό Γούντκλιφ Λέϊκς 
τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ, όφοϋ προηγήθηκε 
δεξίωση σέ δυό μεγάλες dίθουσες. 

Μετά τό δείπνο όκολουλθησε χορός 
καi διασκέδαση στοuς ~χους τfjς όρχή
στρας Trojans καi με τό τραγοϋδι της 
γνωστης τραγουδίστριας 'Ανθούλας. 

" Ολοι όπεχώρησαν μέ τiς καλύτερες 
έντυπώσεις, συμμεριζόμενοι την μεγάλη 
χαρά τών τρισευτυχισμένων γονέων καi 
τών νεονύμφων, στοuς όποίους καi ή 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ εύχεται κάθε εύτυχία καi 
πρόοδο. 

Μετά τόν μfjνα τοϋ μέλιτος στiς βρε
τανικές Virgin Jslands, τό έκλεκτό ζεϋγος 
έγκαταστόθηκε στό Bergenfield τοϋ 
Νιοϋ Τζέρσεϋ. 
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·Ο κ. • Επαμ. Ζαφειρόπουλος 

Συνδικαλισμό όπό πολu παλιά καi πρiν 
γίνει Πρόεδρος τοϋ Δικηγορικοϋ Συλ
λόγου fιταν έπi δέκα χρόν ια Σύμβουλος 
(αίρετός) τοϋ Δ ικηγορικοϋ Συλλόγου καi 
εΤναι καi μέλος της 'Ενώσεως ·Ελλήνων 
Ποινικολόγων καi μέλος τοϋ Διοικη

τικοϋ Συμβουλίου. 

Τελευταία έξελέγη Πρόεδρος τοϋ Δι 
οικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Δικηγορικοϋ 
Συλλόγου 'Αθηνών μέ ποσοστό 5.2% 
κατόπιν έκλογών δπου συναγωνίσθηκε 
δύο κόμματα εΙς την 'Ελλόδα τά όποία 
εΤχαν κοινό ύποψήφιο τόν προηγού
μενο Πρόεδρο, διότι οί έκλογές τοϋ 
Μαρτίου 1984 εΤχαν εντονο πολιτικό 
χρώμα. ΕΤναι ό νεώτερος Πρόεδρος ποu 
εχει έκλεγεί στον Σύλλογο καi έκ τfjς 
θέσεως αύτης εΤναι καi Πρόεδρος της 
Συντονιστικης • Επιτροπης δλων τών 58 
Δικηγορικών Συλλόγων τfiς 'Ελλόδος οί 
όποίοι ε χουν 25.000 μέλη. ('Η 'Αθήνα 
εχε ι 12.000 μέλη) . 

'Ο κ. Ζαφειρόπουλος εJναι πολU όγα
πητός όπό τοuς συναδέλφους του. Δια
πνέεται όπό παλι(ς φιλελεύθερες όρχές, 
μ( δυνατό ύπομονετικό καi ψύχραιμο 
χαρακτi'jρα, μέ προοδευτικες Δημοκρα
τικές όστικ(ς όρχές. Πιστεύει στό σύ
στημα της έλεύθερης οΙκονομίας, τfiς 
έλευθερίας τοϋ έπαγγέλματος, της έλευ
θερίας τοϋ λόγου καi τfiς λειτουργίας 
τοϋ όνθρώπου μέσα όπό τοuς Δημο
κpατικοuς Συντονιστικοuς θεσμούς. Πι
στεύει πώς ή έλευθερία, ή θρησκεία καi ή 
δικαιοσύνη εΤναι ό τρίποδας στον όποίο 

Ό φιλέλλην γερουσιαστής τού Νιοϋ 
Τζέρσεϋ κ. Bill Bradley τον όποίο θά 
τιμήσουν οί δμογενείς φίλοι του τι'jς γει
τονικής Πολιτείας, τήv 7η ·Οκτωβρίου, 
σt όεξfωση πού όργσνώvουν στό lmpe
rial Manor. Πρόεδρος τι'jς 'Οργανωτι
κής ·Επιτροπής τού δείπνου εlναι ό έπι-

χειρηματίας κ. Εύριπίόης Κόντος. 

στηρίζεται ή Δημοκρατία, καi ό δνθρω
πος μόνον έκεί εΤναι δυνατόν νά βασίζε
τα ι καi νά ύπόρχη. 

-Εχει δύο όδέλφια, έκ τών όποίων όΠα
γης Ζαφειρόπουλος εJναι γιατρός ού
ρολόγος καi μένει στην Βοστώνη όπό τό 
1960. 'Η όδελφή του εfναι συμβολαιο
γράφος ' Αθηνών. Παντρεμένος, Εχε ι 
πέντε παιδιά. 

•ΙCiti-.p 
Ι53Ε. S:W81. 
M..,.Y .. IιCit)' 

ιΖ ΙΖ) 68-1821 
. Open 7.ι.,. 
L~ 
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ft Ομογενείς τιμοίίv τόv βουλευτη Γκίκα 
Σε δεξίωση καί δείπνο τοϋ κ. Νίκου Σπιθογιάvvη 

Ό γνωστός όμογενr'jς επιχειρηματίας 
κ. Νίκος Σπιθογιάννης, πρόεδρος τfjς 
όλυσσίδας εστιατορ ίων Durch Pantry, 
Εδωσε τελευταίως δεξίωση μετό δείπνου 
στό ξενοδοχείο του στό Χάρρισμπουργκ 
Πεννσυλβάνια, δπου καi ή εδρα τfjς έ
ταιρίας του, πρός τιμι'ιν τοϋ όμογενοϋς 
ΡεπουμπλικανοΟ τζwρτζ Γκiκα. 

Ό Μητροπολίτης Ν. Τζέρσεϋ κ. Σίλας, 
6 έπi τών Δημοσίων Σχέσεων τί'jς · Αρχι
επισκοπί'jς αlδ. • Αλεξ. Καρλοϋτσος, άντι
πρόσωπο ι τοϋ Έλληνοαμερικανικοϋ 
Τύπου καi πολλοi άλλοι προσκεκλημέ- · 
νοι όμογενείς παρεκάθησαν στό δείπνο 
καi πέρασαν μ ιό όλησμόνητη βραδυά. 

'Ομιλών κατά τr'jν διάρκεια τοΟ δεί
πνου, ό Μητροπολίτης κ. Σίλας συνεχά
ρη τόν κ. Σπιθογιόννη γιά τr'jν ώραία του 

πρωτοβουλία νά τιμήση τόν βουλευτrΊ 
Γκίκα καi νό προσφέρη χρήματα γιά τr'jν 
προεκλογικr) έκστρατεiα του καi έξfjρε 
τr)ν προσωπικότητα καΙ τΙς προσπάθειες 
τοϋ κ. Γκίκα στό Κογκρέσσο ύπέρ τών 
έθνικών θεμάτων τί'jς Κύπρου καί της 
'Ελλάδος. 

'Ο Μητροπολίτης εfπε μεταξύ άλλων: 

'Αριστερά: Ό κ. Σπιθογιάvνης όμιλών κατά τό δείπνο καi δεξιά 6 'Ελληνοαμερι
κανός βουλευτr)ς κ. Γκίκας. 

Εύρίσκομαι άπόψε έδώ γιό δύο λό
γους: Πρώτον γιό νό έκφρόσω τiς εύχα
ριστiες μου aτόν κ. Σπιθογιόννη ό 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1984 

Τό δείπνο όκολούθησε διασκέδαση μέ χορό πού κράτησε μέχρι τiς πρωϊvές ώρες. 
Στr)ν όριστερr) φωτογραφfα, ό βουλευτr)ς χορεύει μέ τήν σύζυγο τοϋ έξαδέλφου 
του κ. Ν. Γκfκα, ένώ τό βήματά τους παρακολουθεί ή σύζυγός του, δεξιά. ·Αριστερά, 
ό Φώτης Γκόνης μέ τό μπουζούκι του. Στr)ν ΔΕΞΙΑ φωτογραφfσ ό οΙκοδεσπότης 
χορεύει ένα νησιώτικο μέ τόν τιμηθέντα βουλευτή. Τά όδέλφια καi έξαδέλφια Γκfκα 
μέ τά μέλη τών οΙκογενειών τους, ξεπερνοΟν τά 50 άτομα στr)v έκλογικr'ι περιφέρεια 

τοΟ βουλευτή . .. 
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όποίος μέ τι']ν όργόνωση αύτfjς της συγ
κέντρωσης έκφράζε ι τό iδιαίτερο ένδια
φέρον του γ ιό τοuς "Ελληνες καi την 
όμογένεια. Θό πρέπει νό πώ δτι όποτε
λεί παράδειγμα " Ελληνα μετανάστη, μέ 
τό iδανικό του, μέ τι']ν εύγενfj φιλοδοξία 
του γιό πρόοδο καi τη διάθεσή του νό 
προσφέρει σε αύτη τη χώρα τό χαρί
σματα τi'jς κληρονομιάς του. ·Ο κ. Σπι
θογιάννης έργάζεται σκληρά γιό τr')ν ύ
λοποίηση τών iδανικών. Ό δεύτερος 
λόγος εΤναι γιά νό έκφράσω την άγάπη 
μου στόν ύποψήφιο αύτi'jς τfjς περιφέ
ρειας γιό τι']ν όμερικανικη Βουλr') κ. Γκί
κα. ·Εάν ό κ. Σπιθογιάννης όποτελεί πα
ράδειγμα μετανάστη, ό κ. Γκίκας όπα
τελεί παράδειγμα • Ελληνοαμερικανοϋ 
ποu πιστεύει στήν όνάγκη της διατήρη
σης τi'jς έλληνικi'jς κληρονομιάς. Προ
σπαθεί σκληρό νό έμφυτεύσει τό ίδεώ
δη τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμοϋ καi τάπα
ραδείγματα τi'jς έλληνικi'jς Ιστορίαςστι']ν 
άμερικανικη ήγεσία. 

Ή όμογένεια εύγνωμονεί τόν κ. Γκίκα 
γιό τiς ύπηρεσίες του στό fθνος, γιό την 
προσφορά του στόν κυπριακό όγώνα, 
καi γ ιό την άντι μετώπιση τών τουρκικών 
όπειλών στό Αiγαίο. Οί όμογενεiς μας 
όναγνωρίζουν τiς ύπηρεσίες του καi τρέ
φουν σεβασμό στό πρόσωπό του. Εfμαι 
σίγουρος πwς θά συμπαρασταθοϋν 
στόν άγώνα του γιά την έπανεκλογή του 
στήν ύψηλfΊ θέση ποu κατέχει μέχρι σή
μερα». 

Μίλησε, έπίσης, ό κ. Τζόκ Μπάρτζε.ς, 
πρώην εiδικός σύμβουλος τοϋ Προέ
δρου Ρfiγκαν, ό όποiος διωρίσθη τελευ
ταίως ύπεύθ • ινος γιό τό Peace Corps. 'Ο 
κ. Μπάρτζ.ες παρουσίασε στόν κ. 
Σπιθογιόννη φωτογραφία τοϋ Προέ
δρου Ρi'jγκαν μέ ίδιόχειρη όφιέρωση . 

. Ο κ. Σπιθογιάννης εύχαρίστησε τοuς 
προσελθόντας καi τοuς όμιλητi;ς γιά τό 
καλά τους λόγια καi παρουσίασε τόν τι
μηθέντα βουλευτή, ό όποiος έκλέγεται 
στr')ν 17η περιφέρεια τfjς Πενσυλβανίας 
ποu περιλαμβάνει καi τό Χάρρισ
μπουργκ. 

' Ο κ. Γκίκας εύχαρίστησε iδιαιτέρως 
τον κ. Σπιθογιάννη γιό τι') ν πρωτοβουλία 
του καi ύπεσχέθη δτι θό συνεχίση τόν 
όγώνα του στό Κογκρέσσο μέχρ ι ς δτου 
βρεθi'j μιό δίκαια λύση τοϋ Κυπριακοϋ 
προβλήματος. 

Βιογραφικό σημείωμα γιό τόν κ. Γκίκα 
καθwς καi τό κείμενο μιάς χαρακτηρι
στικi'jς όγορεύσεώς του στην Βουλή, γιά 
τό Κυπριακό, δημοσιεύονται στην 
άγγλική. 

·----------------
ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΤΗΣ ((ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» 

(212) 921-0086 
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· Ο οΙκοδεσπότης κ. Σπιθογιόννης, ή κ. Γκίκα, ό κ. Τζιiιρτζ Γκίκας, ή μητέρα του καi ό 
πανιερ. Μητροπολίτης Ν. Τζέρσεϋ κ. Σίλας. 

Ό κ. Γκίκας μέ τρείς ύποστηρικτές καi όυό ψηφοφόρους του : Τον έπιχειpηματία κ . 
Γιώργο Παπουτσή, τόv κ. Σπιθογιόνvη καi τόv κ. Γιώργο Γιόνναρη, Ιδιοκτήτη τοϋ 

περίφημου έστιατορίου Maνerick, ατό Χόpρισμπουργκ. 

'Ο κ. Γκίκας κ σΙ ό κ. Σπιθογιόvνης μεταξύ στελεχών τής έτσιpίας Dutch Pantry κατά 
τήν διάρκεια τής δεξιώσεως πού προηγήθη τού δείπνου. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Congressman Gekas on the Cyprus lssue 
The following is a speech by Congressman George W. Gekas in the House of 

Representatiνes, as it was published in the Congressional Record of April 25, 1984: 

Mr. Speaker, this evening we are 
gathered to focus attention directly on 
the illegal and unilateral declaration of 
independence by the so-called Turkish 
Republic of Northern Cyprus. All too 
often, unjustified takeoνers of countries 
or territories are accepted by the inter
national community after the passage of 
time. An immediate cry of protest may be 
issued, but with time, attention is diverted 
by other issues, and the original misdeeds 
are forgotten. When a smaller nation is 
inνolνed, people forget all the sooner. 

For these reasons, it is important to
night that we indeed try to focus attention 
on the attempt by Turkish Cypriots to 
declare themselves independent of the 
government which rightfully controls the 
island of Cyprus. ln 1974, Turkish soldiers 
captured a portion of Cyprus illegally, 
and for years we have been waiting for 
them to return the land to the Govern
ment of Cyprus. Thousands of Greek 
Cypriots were uprooted from their 
homes and forced to flee, and 10 years 
alater they still cannot return. Now, the 
Turkish Goνernment wants to 

ν Αλλη μιά άναμνηστική φωτογραφία 
άπό τήν άξέχαστη βραδυά στό Χάρρισ
μπουργκ. 'Ο κ. Σπιθογιάννης_ ό βουλευ
τής κ. Γκίκας καi ό Μητροπολίτης Νέας 

' /ερσέης. 
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legitimatize their wrongful act by offi
cially recognizing the Tu rk ish Republic of 
Northern Cyprus. The international com
munity cannot allow this to happen. We 
cannot let time go by without doing 
someth ing, so that this unilateral decla
ration will ultimately be accepted, as 
wrong as it is, by other nations of world in 
addition to Turkey. 

Although this is my first term in the U.S. 
Congress, the problem of Cyprus has 
been on my mind for wuite some time 
now. ln 1977, as a Senator in the Penn
sylνania Legislature, Ι introduced a reso
lution asking the President and Congress 
to exert thei r best efforts to restore the 
200,000 suffering Cypriot refugees to their 
homes, and to restore to the people of 
Cyprus the right of self-determination. 
The reso lution also ur!ζed them to give 

George W. Gekas 

Congressman George W. Gekas is 
serνing his first term as the Congressman 
from the 17th Congressional District 
which stretches from Harrisburg to Wil
liamsport along the Susquehanna Riνer 
and includes the counties of Dauph in, 
Perry, Snyder, Union, Northumberland 
and Lycoming. Congressman Gekas is a 
member of the House Judiciary Commit
tee. Within the Judiciary Committee he 
serνes on the Criminal )ustice Subcom
mittee as the Ranking Minority Member 
and on the Ciνil and Constitutional Rights 
Subcommittee. Mr. Gekas is also a mem
ber of the Select Committee on Aging. 

From 1977 to 1982 George Gekas was 
the state senator from the 15th District 
representing Dauphin County. As a 
senator in the Pennsylvania General As
sembly, he was the Chairman of the 
Senate )udiciary Committee. Prior to 
serνing in the Pennsy lνania Senate, Mr. 
Gekas was the state representatiνe for the 
103rd District (Harrisburg) in the State 
House of Representatiνes from 1967 to 
1974. From 1960 to 1966, he distinguished 
himself as an Assistant District Attorney of 
Dauphin County. 

During his career in the state legisla
ture, George Gekas has: 

1. Au thored the state's mandatory 
sentencing law providing automatic jail 
terms for repeat νiolent criminals and for 

generous American support to the 
Cypriot refugees. Ι would neνer haνe 
dreamed then that the terrible situation 
in Cyprus would have been magnified 
today by the attempted legitimization of 
this Turkish Cypriot annexation. 

Mr. Speaker, it is true that I am a Greek 
American, but as a Member of the U.S. 
House of Representatives and a U.S. 
citizen, Ι am an American first and always 
wi ll be. Certainly, I am aware of the 
importance of Τ urkey to our ΝΑ ΤΟ 
alliance. Early in this, my fi rst term in 
Congress, I was briefed by defense offi
cia ls as to Turkey's significant ro le in 
ΝΑΤΟ. Howeνer, as an American, Ι 
cannot remain quite as I see actions taken 
in northern Cyprus that are highly dis
ruptiνe to the relations of two ΝΑΤΟ 
al lies, and also disruptiνe to the relations 
between the United States and those 
al lies. The results are dangerously harm
fu l to the condition of NATOS's southern 
flank. 

Also, as aπ American, I cannot stand by 

the cr iminal use of a firearm; 
2. Backed measures to improνe the 

state's business cl imate; 
3. Written major changes in Pennsyl 

νania's child abuse law to facilitate the 
criminal prosecution of child abusers; 

4. Authored a law aiding county library 
systems. 

George Gekas was born on April 14, 
1930 in Harrisburg. He is mar ried to the 
former Evangeline Charas and resides at 
931 North Front Street in Harrisburg. 

An attorney by profession, Cor.'f)ress
man Gekas receiνed his education at 
William Penn High School in Harrisburg 
and D ickinson College and Dickinson 
School of Law. Admitted to practice 
before the Supreme Court of Pennsyl
νan ia in 1959, he is a member of the 
Dauphin County and Pennsylvania Bar 
Associations. 

Between 1953 and 1955, he serνed in 
the United States Army. 

Public serνice has ca lled upon him to 
serνe in a νariety of positions. He is a past 
Chairman of the March of Dimes and a 
former Diνision Lεader in the Cancer 
Crusade. He is a member of the Board of 
Trustees of the Pol ice Athletic League. 

Congressman Gekas belongs to the 
Greek Orthodox Holy Trinity Cathedral 
in Camp Hill. 
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as a ΝΑΤΟ country takes part in aπ 
exercise totally allien to the νalues and 
norms of our democratic society. The 
recognition of this " new" nation encour
ages the Turkish Cypriots to abandon 
attempts at a negotiated solution to this 
problem that was caused 10 years ago by 
an undemocratic land grab. As Amer
icans, we should al l be concerned about 
these issues and willing to take some 
positiνe action to solνe them. 

The United States must act now to 
address this situation in Cyprus. τime is of 
the essence. Therefore, I heartily applaud 
the action taken by the Senate Foreign 
Relations Committee last month. As many 
of you know, they νoted to grant a 
portion of our aid to Turkey on the 
condition that Famagusta/Varosha in 
Cyprus be retu rned to the Goνern ment of 
Cyprus under the auspices of the United 
Nations, to begin immediate resettle
ment of the Greek Cypriot refugees 
expelled from the town by Turkish troops 
in 1974. The Turkish Goνernment has 
been promising to return the town to its 
Greek inhabitants for seνeral years 
without fo llowing through, so this com
mittee νote may finally result in some 
concrete action being taken in this 
regard. lt is my sincere hope that the 
House will also support similar conditions 
if the foreign aid bill reaches the floor for 
consideration. 

The placing of conditions on aid to 
Turkey will hopefully speed up the reso
lution of this festering international prob
lem, and will then relieνe the tensions 
building up between the ΝΑΤΟ allies 
inνolνed. lt is my hope that our efforts 
tonight will serνe to focus a bright spot
light on this problem, and thereby 
preνent it from continuing into the 
future, to be accepted with time. 

M r. BERMAN. Mr. Speaker, I commend 
my colleague from Ohio for calling for 
this special order on the Cyprus issue. 

The rush of eνents in international 
affairs has swept this crucial issue aside in 
the past few months. 

The situation has now changed. The 
Turkish Republic of Northern Cyprus 
remains. lts leader, Rauf Denktash, main
tains his intransigent position. And the 
nation of Turkey, a long-time and trusted 
ΝΑΤΟ ally stil l recognizes this new state 
and supports it with the 18,000 to 35,000 
troops occupying the island and with 
funds and with words of encouragement. 

Our fundamental belief is also un
changed: our national interests and the 
interests of the Cypriot people, would be 
best serνed by a bizonal, Federal solution. 
The majority of the people of Cyprus 
want a unified and independent state. 

But· the new Turkish Republic of 
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Northern Cyprus seems focused more on 
consolidating power than on working 
toward a negotiated resolution of the 
problem. They haνe written a new con
stitution, are creating a new flag and a 
national anthem. Such actions can only 
make many Cypriots, and many of us here 
in this House, wonder whether the goal of 
the new state is unification or partition. 

The unilateral declarat:.;n of indepen
dence by Denktash and this faction has 
been opposed by eνery nation in the 
world except Turkey. The United Nations 
has passed a resolution condemning the 
action. 

The question now facing us, with the 
U.N.-sponsored negotiations at a delicate 
stage, is how we can best act to promote 
the goal of peace. The House Foreign Af
fairs Committee has taken a first step by 
maintainin!ζ aid to Turkey at last νear's 

leνels. Although it is clea r Denktash and 
his goνernment are becoming increas
ingly independent of Turkey, the Ankara 
goνernment still has considerable leνer
age. We haνe demonstrated ou r conti
nued support fo r a νalued friend, but also 
express our dismay at the recent policies 
witl1 regard to Cyprus. We can hope that 
our demonstrations of concern will send 
a clear message to Turkey. They should 
understand that if they continue to 
support this diνisiνe force in Cyprus and 
do not use their influence to moderate 
the situation, many of us in Congress will 
faνor firmer action. 

Prime Minister Ozal, the recently 
elected ciνilian leader in Turkey, is 
dedicated to democratic principles. ln 
the name of democracy and peace, he 
should take the necessary action to bring 
stability to the eastern Mediterranean. 
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GREECE ΙΝ AMERICA 

Issues of the Month 

The Truth About Cyprus 
The monograph we publish in this issue in the form of an 

"insert" offers a revealing view of the events which cu /minated 
with the Turkish invasion of Cyprus exactly ten years ago this 
summer. Fully documented, it shows in fascinating detail what 
exactly happened in Cyprus in 1974. Many of the documents 
presented in this monograph were initially published by the 
Pike Committee (U.S. House of Representatives) which in 1976 
probed into the actiνities of the C.I.A. in several cou ntries. The 
minutes of the Committee hearings were published in 1976 by 
the "Viffage Voice". Other documentation came from the 
records of the 1974 Geneva Conference on the Cypriot crisis 
and the valuab/e book of Oxford scholar Polyvios G. Polyviou 
"CYPRUS, CONFLICT AND NEGOTIATION 1960-1980". Poly
viou, of Cypriot origin was a participant at the Geneva Con
ference. Other documents came from other equaffy reliab/e 
sources. 

The documents cited in the monograph reveaf that the 
American government rejected vigorousfy the Joannides pfan 
to "eliminate" Makarios. At one point, the study shows that 
the specia/ daily bufletin which is given the President and the 
highest officiafs in the American government early each 
morning contained on 15 july 1974 this note: "loannides is 
taking a moderate attitude while he is trying to gain time in his 
conf/ict with Makarios". This assessment reached the President 
on the morning of July 15 while the coup against Makarios had 
already started in Nicosia. 

After the coup and while Turkey was preparing to invade 
the island, Kissinger dispatched to Athens and Ankara Joseph 
Sisco, the second in command then at the State Department, 
who tried desperately to avert the invasion. The details given in 
this monograph thoroughly discredit the conventional belief 
that the U.S. was behind the invasion. 

The monograph also reconstructs the political realities of 

ΤΗΕ PRESSLER - BIDEN AMENDMENT 

W Ε strongly support the Pressler - Biden amendment to 
S-2582, the Foreign Aid Authorization Biff. This amend

ment introduced by Sen. Larry Pressler (Rep. from South 
Dakota) and Joseph R. Biden, Jr. (Dem. from Delaware), if 
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those critical weeks when President Nixon was going through 
the last agonizing days of his presidency. Nixon resigned on 
August 8, only six days before the second Attila. When Pres
ident johnson intervened in 1964 and in 1967 his prestige was 
intact and his ability to prevail oνer Turkey unquestionable. 

Dramatic as wefl as fascinating is the detailed discussion of 
what happened in Geneva. lt raises serious questions about the 
handling of ιhe issues by the Greek and the Greek-Cyp.riot 
representatiνes. Α British proposa l - supported by the Unιted 
States - that the Greek side accepts IN PRINCIPLE a federal 
form with only 22 percent to be assigned to the Turk-Cypriot 
district, was not accepted (ironically, to be accepted three 
years later after the Turks had taken over 40 percent of the 
island and had turned 200,000 Cypriots into refugees! ). 

At one point during the second conference in Geneva, the 
head of the Greek-Cypriot delegation Mr. Kl irides asked the 
Soviet observer whether the Soviet Union wou ld help Cyprus 
militarily in the event of Turkish armed action. The Soviet 
observer replied with a meaningful question: " Did you clear 
this with the Americans?" ln spite of this clear indication that 
Cyprus could not count on Soviet support, the Greek side went 
on with its line of reasoning, refusing to accept a federal form 
even in principle, althouth the Turkish foreign minister Gunes 
stated clea rly that in the absence of a negotiated solution Tur
key was determined to take military action. The Greek foreign 
minister G. Mavros declared that he could not succumb to 
blackmail while Klirides said that he could not agree at the 
point of a gun. 

Turkey obviously wanted the collapse of the conference. 
Gunes, declared that after the Greek refusal there was nothing 
to discuss, gathered his papers and walked out of the confer
ence hall. Within a few hours the Turkish invasion force on 
Cyprus unleashed the second Attila. 

approved, wi/1 block $250 million in military aid to Turkey 
unless the city of Varosha-Famagusta is returned to the Repub 
lic of Cyprus by the Turkish occupation forces. The amend
ment further provides for the return of 45,000 Greek-Cypriot 
refugees to their homes in Varosha and the surrounding area. 

This will be a step in the right direction. lt is not however a 
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solυtion to the problem. Α solυtion cannot come aboυt 
withoυt direct negotiations between the two sides. Of coυrse, 
the Tυrkish side may feel, not withoυt reason, that being in 
possession has no reason to come to negotiations. Presυmably, 
with every passing day, the Tυrks consolidate their hold of the 
occυpied territory which now pretends to be an " indepen
dent state". We shoυld be foolish to ignore this reality. Βυt we 
mυst also point ουt that υnder international law "conqυest 
does not confer title" and that the status of the Tυrkish occυ
pation will remain illegal. lt is, therefore, in the interest of the 
Tυrkish side to end its lawless actions and to reach a legal 
settlement. They shoυld take the first step and return Varosha 
withoυt waiting for the passage of the Pressler-Biden amend
ment. 

TURN WORDS ΤΟ DEEDS 

τ HREE Tυrk-Cypriot organizations in the United States 
pυblished recently (Jυ ly 24) a long message in the " Washin

gton Post". We will not comment on the varioυs charges 
against the Greek Cypriots. Complaints from those who have 
caυsed so mυch sυffering and turned one-third of the Greek
Cypriots into refυgees in their own coυntry are ridicυloυs. Βυt 
this is not the place to review the sordid record . We prefer to 
focυs on two statements inclυded in the Tυrk-Cypriot " mes
sage". We qυote: 'Ά Tυrkish Cypriot Administration was 
elected to govern in Tυrkish Cypriot areas υ n t ί I t h e b ί
nationalcharacter of the Repυblic coυld be 
r e - e s t a b I i s h e d." And: " The Tυrkish Cypriots want a 
υnion of real eqυals on the island. Their declaration (of inde
pendence) states it will in no way hinder the two eqυal peoples 
and their administrations from establishing a new partnership 
within the framework of a 'genυine federation' ". 

We assυme that some people will be turned off by sυch 
expressions as " two eqυal peoples and their administrations". 
Βυt we prefer to stress the expressions which crearly imply that 
the "υnilateral declaration of independence" is only a 
t e m ρ ο r a r y tactical step υ n t ί I a "genυine federation" is 
established. 

We do not know how aυthoritative and reliable are these 
statements. Βυt we noted the following day (Jυly 25) a concilia
tory statement by Tυrkish Prime Minister Tυrgut Ozal who 
admitted that "existing tensions are not beneficial to either of 

us" and declared that Turkey " has no designs on an inch of 
Greek soil". Fine. Let us turn words to deeds. The first step 
mυst come from the Turkish side. The initiative of the U.N. 
Secretary General provides a convenient, face-saving frame
work. The Greek side mυst also show greater realism and 
cohesion when the moment comes - if it comes. We say this 
because in the last twelve months we have witnessed several 
occasions when useful initiatives were derailed dυe to false 
pride, lack of imagination and diplomatic ineptitude. 

COMMEMORA IING 
ΤΕΝΤΗ ANNIVERSARY 

τ ΗΕ American Hellenic lnstitute-PAC organized in Washing
ton (25 and 26 of July) a conference commemorating the 

tenth anniversary of the Turkish invasion of Cyprus. Three 
speakers, Vera Beaudin Saeedpour, Director of the Kurdish 
Program, Ara Caprielian, of the Armenian National Commit
tee, and Colman McCarthy, columnist for ''τhe Washington 
Post" spoke on the human rights violations in Tυrkey. Prof. 
D.G. Kousoulas, representing the American Friends of Greece 
spoke of the need to bring Turkey to the negotiating table and 
suggested that we shoυld try to persuade the American 
government to press Tυrkey to agree to negotiations, and then 
exert its influence to promote a "fair and eqυitable" solυtion. 
The Chairman of the lnstitute Prof. Dean Lomis presented a 
detailed account of the Tυrkish record and questioned the 
notion that Turkey is a reliable ally. 

Senator joseph Biden, speaking at a luncheon honoring 
Senator Paul Tsongas υsed the occasion to speak withoυt equi
vocation about the negative effects of anti-americanism. 
Addressing his remarks to Ambassador G. Papoυlias who was 
also a guest at the lυncheon, Sen. Biden asked him to relay to 
the Greek govern ment the concern of those friends of Greece 
in Congress who find their efforts υndermined by the 
unfriendly attitude of official Greece. 

On the second day of the conference, Ε. Derwinski, the 
Counselor of the State Department expressed the view that 
negotiations is the only way to solve the Cypriot problem bυt 
he also told his aυdience that with so many other problems 
commanding attention, the Cypriot problem does not have a 
high priority. 

HANAC to Honor Το κατάστημα' Ελληνικών Δώρων 

George Douris 

The 11th Annual HANAC (Hellenic 
American Neighborhood Action Com
mittee) Dinner-Dance will be held on 
Saturday, October 27, 1984 at the Plaza 
Hotel. 

The benefit will honor George Douris, 
HANAC's foυnder and chairman. 

HANAC is a non-profit organization 
which provides services to New York 
City's poor and elderly. Programs include 
senior citizens centers, mental health 
clinics, job placement offices and English 
as a Second Language (ESL) schools. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟ ΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ave. (κοντά ση1ν 31st Street) 
Τηλέφωνα (212) 721-9190 καi (212) 721 -9191 

Έκλεκτη συλλογη άπο μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπησηκά, ύφαντά, 
έργόχειρα, άνηκείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, περιοδικό καi έφη

μερίδες. - Κάρτες γιa δλες τiς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
καi TAPES, VIDEO CASSEΠES. 

Άνοικτό Δευτέρα - Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ.μ . - Κυριακές : 12-6 μ.μ. 

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηyιάννη 
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Striking Greek workers block the entrance to aπ Ameήcan base 

GREECE 
τΙΜ Ε, JULY 23. 1984 

F-SFuror 
Washίngton gets mad at Athens 

S ince Greek Socialist Prime Minister 
Andreas Papandreou, 65, came ιο 

power almost three years ago, his erratic 
and often acerbic pronouncements have 
exasperated his ΝΑΤΟ allies. Washington, 
ίη particular, has grown increasingly irri
tated at what some officials regard as Pa
pandreou's "anti-American, pro-Sovieι, 
pro-terrorist" policies. Last week it was 
revealed that on June 26 the Greek Am
bassador to the U.S., George Papoulias, 
was summoned to the State 
Department, where he was in
formed by Assistant Secretary 
of State Richard Burt that the 
U.S. was consideήng denying a 
Greek request for surplus mili
tary aircraft: 16 F-5 fighters, at 
present in Norway's posses
sion. According to Adminis
tration sources, most of the 
F-5s may instead go to 
Greece's traditional enemy, 
Thrkey. Said a senior official 
in Washington: "The Greeks Papandreou 
have got to see ιhat they've got 
to act Ιί ke allies." 

The Administration in the past had 
muted ίts criticism of the Greek govem
ment, in part because it wanted Papan
dreou to honor a defense agreement that 
went into effect late last year. The pact 
allows the U.S. to contίnue maintaining 
strategic military bases in Greece until 
at Jeast 1988, although the functioning 
of the bases has in recent days been 
ham pered by striking Greek workers. 
Moreover, U.S. Ambassador to Greece 
Monteagle Stearns, a personal fήend of 
the Pήme Minister's, had offered some 
sound advice: "Don't look at what Pa
pandreou is saying but at what he is do
ing." For example, Papandreou has kept 
Greece in ΝΑ το, despite an earlier 
threat to pull out. 

But Washington tempers flared in 
May after Papandreou, a former econom
ics professor at the University of Califor
nia at Berkeley, called the U.S. "the ex-
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pansionist metropolίs ofimpeήalίsm." He 
aJso asserted that the Soviet Union is in
capable of impeήalίsm because of the na
ture of its economic system. The remarks 
came on top of Greece's continuing oppo
sition to the deployment of new ΝΑΤΟ 
missiles in Western Europe, as well as Pa
pandreou's refusal ιο condemn Soviet be
havior in Afghanistan and Poland. 

Tensions were further exacerbated 
over an incident involving a suspected 
Arab terroήst. The man, whose name is 
believed to be Fuad Hussein Shara, 
was suspected by American and British 
intelligence officials of planting a suitcase 
containing a bomb on a commercial flight 
from Athens to Tel Α νίν. The bomb 

~ did not go off. Greek authori
~ ties failed ιο press charges 
~ against the man and allowed 
ί him to leave the country. But 
~ they expelled an Arneήcan 
~CIA agent for obtaining evi-
dence illegally by breaking 
into the Athens apartment of 
Shara's unwίtting British 
woman fήend. 

The Greeks contended last 
week that sending the F-5s to 
Turkey would upset the delicate 
balanceofpowerin theAegean. 
They regard their Ν Α το partner 

Turkey, ηοι the Communist bloc, as their 
greatest threat. Much ofthis animosity re
sults from the political division ofCyprus, 
over which Athens and Ankara have been 
clashing for years. 

Greek authorities insist that the CIA's 
activities in the Shara case ha ve under
mined their own investigation. Said one 
Athens official: "The accusations that we 
are protecting terroήsts are ridiculous." 

At week's end both sides appeared 
anxious to resolve their disagreements. An 
Admίnistration spokesman emphasized 
that from the very first the surplus aircraft 
had been earmarked for Thrkey, not 
Greece. 'Ίt's not lίke Greece just Ιοsι 
a squadron of airplanes," he said. "Νο 
one is writing Greece off." After meeting 
with Steams in Athens, Papandreou not
ed, "I am optimistic that ιhe problems 
can be surpassed." - Bylluntfii'R. Clarlι. 
Reιιorted by Mkfιa Gondlcιιs/ Atlretrs and Baιrett 
SHnunΙW•shlngton 

Α squeaky wheel 
Probably it was Homer-Qr, as Mark 
Twain ν.·ould have it , some other blind 
poet of the same name-who first noted 
that the squeaky wheel ίs apt to get the 
grease. The Greeks, anyway. haνe a word 
for ίt; and Achilles made a good thing out 
of sulking in his tenι. 

Since Mr Andreas Papandreou became 
Greece·s prime minister in 1981. the 
Americans have become stoίcal abouι his 
many hosti le words and gestures, assum
ίng that he had to concilίate his party's 
left wίng after refusing to close the Amer
ican bases ίη Greece or to wίthdraw from 
Nato. But in recent weeks he has tried hίs 
allies rather high. 

Ι η May. at his party's congress. Mr 
Papandreou denounced American '' ίm
perialism" and excused-even praised
Soνiet actio ns. There is also an a lumin
ίuιη deal with Russia (see page 66) . In 
June. the Greeks released an Arab who 
had been detaίned for several weeks in 
Athens as a suspect linked with plans to 
put suitcase bombs on western aίrliners . 
Mr Papandreou ίs about to νίsίt Libya, 
despite the three murders of Libyans 
committed in Athens in the past three 
weeks, apparently by Colonel Qaddafi's 
r1otorious killer-squads. The Greek goν
ernment has backed the demands (for 
index-lίnked pay. a 37!-hour week, and 
other things) made by ιhe st rίkers who 
have ΠΟ\ν started to block access to 
American aίr bases. 

The re lease of the suspected Arab 
te rrorist , and the expulsion from Greece 
of the American agent who had found 
one of the suitcase bombs ίη a house in 
Atl1ens. exhausted the supply of silent 
sωίcίsm in Washington. Offίcίals there 
decίded on what they called a "carefully 
calibrated" reactίon. Until then. it had 
been intended to give An1erican consent 
to the transfer to Greece and Turkey of 
16 F-5 fίghter aircraft which had been sent 
to Norn•ay several years ago. Now the 
Greeks were warned that all or nearl)• all 
the F-5s mίght go to Turkey. They were 
also told thc strikes might impe rίl the 
Americans' plans to spend $200m on 
improνing theίr bases ίn Greece . 

However, the heated exchanges 
stopped abruptly on Tuesday. July 10th. 
The state department said that no deci
sion about the F-5s had )'et been made. 
Mr Dimitrίos Maroudas, the spokesman 
for the Greek government , who on Mon
day had hίnted at a serίous breach in 
relatίons . told the foreign press that he 
would not comment on the ίssue any 
more . Α meetίng between Mr Papan
dreou and the Amerίcan ambassador was 
arranged. Nobody ίmagines that the poli
cy of the squeaky wheel is being finally 
abandoned ; but the G reek primc minίster 
may have discovered ίts lίmίtatίons. 

ΤΗΕ ECONOMΙST JULY 14.1984 
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St. Michael's Home Site 
Preparation U nderway 

M r. Nicholas Pateras, president of St. 
Michael's Home for the Aged, has 
announced that a contract has been 
signed and site preparation begun for the 
new Home in Hartsdale, New York. 

The contract was signed on June 11, 
1984 with Nigro Brothers and site work is 
expected to be completed in four months 
with building construction to begin soon 
thereafte r. 

The 146-bed facility on 12 acres of land 
will incorporate the most unique 
concepts in independent liνing accomo
dations emphasizing the type of support 
serνices conduciνe to maintaining the 
elderly as independent, useful citizens of 
the Greek Orthodox Community. 

Mr. Pateras νoiced his special apprecia
tion to all those deνoted ind i νiduals 
throughout the Archdiocese who haνe 
assisted in all the programs of St. 
Michael's and most especial ly to the 
Philoptochos chapters and νolunteers 
who will soon see their dreams for a new 
St. Michael' s Home realized. 

High School Seniors 
Win Scholarships 

ORANGE, Ν.).- Two West Orange, N.j. 
High Scholl seniors haνe won a total of 
$400 in scholarships from the Eagle Rock 
Chapter of the American Hellenic Educa
tional Progressiνe Association (ΑΗΕΡΑ) 
and the ladies' auxiliary, Zephyr Chapter 
of the Daughters of Penelope. The awards 
were made this week to Angela Sideris, 
17, daughter of Mr. and M rs. Stefanos 
Sideris, and Sophia furris, 18, daughter of 
Mr. and M rs. james Β. furris, both of West 
Orange, N.J. 

Presentation of scholarship awards 
highlighted the annual graduates' lunch
eon and ΑΗΕΡΑ Day ceremonies at the 
Nicholas j. Sumas Community Center 
here. The affai r, sponsored by the Eagle 
Rock Chapter, ΑΗΕΡΑ, also featured a 
talk by Reν. George Mamangakis, of the 
local Saints Constantine and Helen 
Church, who paid tribute to the rηany 
accomplishments of the ΑΗΕΡΑ on the 
local, national and international leνels. 

Chris Mantsaνinos, a past president of 
Eagle Rock Chapter and newly elected 
Goνernor of ΑΗΕΡΑ District Νο . 5, also 
praised the students and assisted in the 
presentation of awards with chapter 
secretary George Τ. Andresakes, chapter 
immediate past president, Solon Ρ. 
Vardakis, and Daughters of Penelope im
mediate past president, Mary Pantages. 
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·TheKey 
togreel( 
hospitality! 

For any reason you come to Greece for business or vacations 
the ELECTRA GROUP OF HOTELS are ideal for your stay. 

Two ELEcτRA hotels in the heart of Athens and one in the 
center of Thessaloniki are designed to meet the demands of 
eνery businessman making ο η the other hand a business trip 
a relaxing pleasure. 

In the beautiful greek islands, Rhodes and Crete, 
two luxurious ELECTRA hotels promise you un
forgettable Yacations. The ELECTRA GROUP 
OF HOTELS inνite you to share the key to Greek 
hospitality. 

eιectra group of hotels 
ATHENS ELECTRA HOTEL: 5, Hermou Str. Syntagma Sq. 
Tel.: 322.3223 Telex: 216896 
Central Reserνations for all our Hote1s TELEX: 21-6.896 
ATHENS ELECTRA PALACE HOTEL: 18, Nicodimou Str., 
Tel.: 324-1401-7 Telex: 216896 
THESSALONIKI ELECTRA PALACE HOTEL: Aristote1ous Sq. Tel.: 23.222i 
Telex: 412590 
CRETE CRETA BEACH: HERACLION, CRETE, Tel.: 28.6301 
RHODES ELECTRA PALACE RHODES: TRIANTA, RHODES, Tel.: 92.521 

"NEWYORK" 



Turkey's Season of Austerity 
As the pίnch begίns to hurt, Ozal defends hίs polίcίes 

F or middle-class Turkish fami1ies, the 
Aegean sea port town of Artur is a tradi

tional rnidsummer mecca. Most years, the 
hotels and vίllas of Artur are solidly booked 
by July. Many vacationers would take ad
vantage of chea per food prices on the coast 
and busy themselves canning fruits and 
vegetables for the corning winter. 

This summer, however, the cost of 
produce in Artur has increased about 
50%, as high as prices in Ankara. Many of 
the families that usually trek to the resort 
are missing, and rental signs hang on un
occupied houses. Seven months after 
Prime Minister Thrgut Ozal took office, 
Turkey's rniddle class, the so-called mid
dle pillar of his own ruling Motherland 
Party, is beginning ιο feel the pinch of 
Ozal's tough austerity program. 

brought down the inftation rate from 
100% to about 35% in 1980-81 under the 
military government of General Kenan 
Evren, is deterrnined to contirιue the pro
gram of economic stabilization he began 
four years ago. An avowed monetarist, 
the Prime Minister set out to create a 
free-market economy by easing currency 
controls, allowing more imports and for
eign investment, improving productivity 
and increasing exporιs. He has pushed 
to expose ίnefficient nationalized indus
tries, which account for more than 50% of 
Turkey's industrial output, to market 
forces. Ozal has warned all along that the 
process will be painful. Addressing a re
cent gathering of businessmen in Istan
bul, he bluntly prophesied that "some of 

ha ps more. Inftation was higher during the 
first si χ mon ths of the year because of price 
increases, but it is under conιrol. During 
the final four to five months of 1984, infta
tion will come down.'' 
• On the impact on the middle class: 'Ίf 
iι was true that our progra.m is hurting 
the working class, it would have been 
impossible for me to have won the last 
election entirely on this program. Some 
politicians th ink austerity measures cre
ate \ess investment, cause unemployment 
and tighι money, and affect consumer de
mand, forcing the load on the middle 
class. That's wrong. Money is tight, but 
the biggest complaints in Turkey come 
from some business ci.rcles, not the rnid
dle c\ass." 
• On the budget deficit: "The deficit 
will come to only 2% ofthe gross national 
product, and we are hoping to bring it 
down even lower than that. Claίms that it 
will be 7% are completely untrue and 
based only on wild speculation." 

Scarcely into the first year of a five
year recovery plan that has been highly 
praised by the International Monetary 
Fund, the Prime Minister's econornic poli
cies haνe run into at least temporary trou
ble. In the second quarter, inftation, the 
main target ofOzal's belt-tightening plan, 
reached nearly 60%, a result of an expan
sion of the money supply before elections 
last November and a decision this spring 
to allow commodity prices to increase be
tween 25% and 100% . In June, Ozal was 
forced to increase the budget from $9.8 bil
lion to $12.2 billion to help cover the costs 
of government borrowing (total since 
1980: more than $3 billion) and wage in
creases for civi\ servants. Interest rates, 
current\y ranging between 55% and 75%, 
are choking off all buι the Jargest and 
most secure businesses; many are being 
forced into bankruptcy. According to Sev
ket Yilmaz, president of the Confedera
tion of Turkish Trade Unions, 3.5 million 
Turkish workers, or 20% of the work force, 
are unemployed. 

Turklsh Pήme Minister Turgut Ozal at hls official resldence in Ankara 

Critics accuse Ozal of trying ιο carry 
out too many reforms simultaneously. 
Economist Memduh Yasa of Istanbul 
University, a member of the opposition 
Nationalist Democracy Party, maintains 
that per capita income has dropped from 
$1,400 in 1979 to $970 last year and is still 
falling. Yasa estimates the budget deficit 
at $2.2 bi llion, or 7% ofthe gross national 
product. Without tax increases, he con
tends, revenues will not be enough to cov
er the deficit, which in ιurn will result 
in continued high interest rates and dete
riorating services. Not surprisingly, re
cent polls show ιhat 60% of Turks ques
tioned are unhappy with Ozal 's new 
economics. Says Hicri Fisek, secretary
general of the opposition Social Demo
cratic Party: "This will certainly erode 
Ozal's popularity and result in a crisis 
within his own party." 

That remains ιο be seen. Ozal, who 
as Deputy Prime Minisιer successfully 

AUGUST, 1984 

'The important thίng is to gίve the people hope and make some improvement." 

you a re going to be out of business a year 
fromnow." 

Sunburned after a five-day swing 
through depressed areas of easιern Ana
tolia, a confident Oza\ received ΤΙΜΕ Cor
respondent Walter Galling and Reporter 
Mehmet Ali Kislali at his officia l resi
dence in the suburbs overlooking Ankara. 
Excerpts from the interview: 
• On his popularity: ''Ι am a po\itician. Ι 
know how to interpret how the crowd 
\ooks. If an e\ection were held today, Ι 
wou\d win it by even a Jarger margin. 
These austerity measures are not as hard 
on the people as you think. The effect has 
been exaggerated." 
• On his ausιerity program: "Based ση the 
first six months, the gross national product 
will increase by 5.7% and wi\1 probably be 
c\ose to 6%, ιhe highest in the past seven 
years. After a year of stagnation, exports 
wil\ increase 22%, to about $7 billion, per-

• On bankruptcies: "Some firrns that 
have been closed down have been taken 
over by others and opened again under 
new management. If a company goes 
bankrupt because it is not profitable, it 
will permanenιly close down. Α lim.ited 
number of bankruptcies do not represent 
the who\e of Turkish industry." 
• On social ilJs: "Some people a re criti
cizing us for not giving suffi.cient consid
eraιion to social prob\ems. Yet if we 
were ιο give too much emphasis to so
cial problems when we do not have the 
resources, our economy would go down
hi\1, and we would not be ab\e to im
plement these projects in the next 
year or two. T he economy must become 
suffic iently strong in order for us 
ιο ιackle them. The most important 
thing is to give the people hope and 
make some improvement in the situa
tion every year." τΙΜ Ε, AUGUST 13, 1984 
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ΑΗΕΡΑ Grants 
ΑΗΕΡΑ Supreme President Peter Η. 

Cardiges has announced that in July the 
ΑΗΕΡΑ has made two philanthropic 
donations totaling oνer $70,000, one for 
$66,500 to the St. Photios Shrine in St. 
Augustine, Fl, and aonother for $5,000 to 
the team from Cyprus which competed in 
the 1984 Summer Olympics. 

''fhese donations are νery definite ex
pressions our continuing efforts to pro
mote the spirit of Hellenism both in the 
United States and Canada as well as 
throughout the world," he said. 

President Cardiges said that the do
nation, which is the final paγment of the 

Shrine's mortgage, was made in celebra
tion of Archbishop ιakoνos' 25th year as 
Primate of the Greek Orthodox Church 
of North and South America. ιn 1982 the 
ΑΗΕΡΑ contributed $10,000 to the Shrine, 
and with this year's grant of $66,500, the 
ΑΗΕΡΑ has become the major benefactor 
of the Shrine. 

The Shrine commemorates the 
memory of the more than 400 Greeks who 
surνiνed the first Greek colony in Amer
ica, in New Smyrna, FL, and the project 
was initiated by the Archbishop following 
a νisit to St. Augustine in 1965. 

LUXURY VILLA 
f10R SALE 

Luxury νilla, Sounion Ανe ., 36 klm. 
from Athens, 200 m. from beach. 
liνing room, bar, fireplace, 4 bed
rooms, terrace, breathless νiew, 
garden. Steal price. Write: 

Α. PAPANTONIOU 
12 KAPSABELI STREΠ 

ATHENS 115-24 
Τηλ. 692-6379 

New York Tel. 249-0403 

Χορηγοϋμε δάνεια γιό 

διευκόλυνσή σας. 'Ελδτε 

καi πάρτε δάνειο! 
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"Αν ύπάρχουν προϋποθέσεις 
δανεισμοϋ, ή ΑΤΛΑΝΤΙΚ θο 
σος χορηγήσει δάνειο γιο 
καινούργιο αύτοκίνητο, 
διακοπες της οίκογενείας, 
βελτιώσεις τοϋ σπιτιοϋ 

σας, η γιο οίαδήποτε 
όλλη αίτία. 

Παρέχομε χαμηλο επιτόκια, 
εύκολίες στοuς όρους 

πληρωμflς- μπορείτε 

νο κάνετε dΊτηση δανείου 

άπό τηλεφώνου . Καλέστε 
τον άριθμό 204-2613 
σήμερα! 

ATLANTIC ~a~R6 
Manhattan: 960 1\tenue of the Americas. New York. Ν .Υ. 10001 695·5400 • 15 Maiden Lane. 
New York. Ν.Υ 10038 608-ό4JΟ Qu .. ns: 29-10 Ditmars Bouleνard. Astoria, ΝΥ t1105 721·2800 
33·12 30th 1\tenue. Astoria. Ν.Υ. t1103 932-2300 • 36-10 Broad\M)y. Astorιa. Ν.Υ. 11106 204-2600 
196-21 Northern Bouleνord. Flushing. Ν.Υ 11358 357-7150 βtooktyn: 8010 Fifth Aιenue. Broaklyn. 
Ν.Υ 11209 748-6400 • Member Federa l Deposit Ιnsurance Corporation 

"NEW YORK " 



Senator Pell Receives Plato Award 
Α g~eat American ~nd great friend of Greece and Cyprus, Senator Clairborne Pe\1, 

was praιsed last month ιn the Senate by his col\eague, Senator Paul Sarbanes. The occa
sion was the presentation to Mr. Pe\1 ofthe Plato Award bytheAHEPA Chapterin New
port, R.l. Mr. Sarbanes' introduction and the remarks by Senator Pe\1, follow: 

Mr. President, on May 6, 1984, the 
Maud Howe Elliot Chapter of ΑΗΕΡΑ in 
Newport, R.l., held an auspicious meet
ing at which its annual Plato award was 
presented to Senator Claiborne Pe\1 our 
distinguished col\eague, senior Se~ator 
fro11_1 Rhode ιsland and ranking Demo
cr~tιc membe~ of the Senate Foreign Re
\atιons Commιttee. At the same time the 
chapter announced the establishment of 
a scholarship fund for young Rhode 
ιslanders of Greek-American heritage. 

The coincidence of the two announce
ments cou ld not haνe been a happier 
one. Throughout his years of public 
serνice, Senator Pe\1 has been a thought
ful and effectiνe spokesman for the 
democratic νalues which the peoples of 
the United States and Greece haνe shared 
through many generations. As a member 
of the Senate Foreign Relations Com
mittee, h~ has, oνer the past decade, been 
a leader ιn the effort to insure a just solu
tion to the continuing tragedy on Cyprus, 
a tragedy further, gratuitously complicat-

ed by the Turkish Cypriot unilateral 
declaration of independence in Noνem
ber 1983. As a member of the Senate 
Labor and Human Resources Committee 
and its Subcommittee on Education, Arts 
and Humanities, he has worked tirelessly 
to improνe the quality of education in our 
country, and to ίnsure that young Amer
icans wi\1 indeed haνe access to the op
portunities for higher education which 
they deserνe. 

Mr. President, Senator Pell's remarks 
upon receiνing the Plato award are an 
eloquent expression of his commitment 
to democratic νalues, United States
Greek understanding and education. I 
ask that they be printed ίn the RECORD. 

REMARKS ΒΥ SENATOR PELL 

Ladies and gentlemen, ι am νery happy 
to be awarded this year's Plato award. 
Preνiously I was honored by the national 
organization of ΑΗΕΡΑ, which generous
ly bestowed upon me the Socratic award. 
But ι must confess that ι take eνen more 

LUXURIOUS VILLA FOR SALE 
ln the exclusiνe suburb of K\F\5\A (KEFALARI) newly built 900 sq. 
met. 9 bedrooms, 7 bathrooms, sauna, play room and many extras. 
2000 sq. met. garden with exceptional view. For information please 
contact : 

Tel. 6926796 "Pap-Tekn icai-SA" 
Ρ.Ο. Βοχ 51219 Τ.Τ. 14510 Kifissia - GREECE 

Στον Κάλαμο(' Αyιοι ·Απόστολοι)· Αττικης 
ΚΑΝΑΔΟΣ πωλεί ΟιΚΙΑ τριών (3) Δωματίων μέ τζάκι , κουζίνα κ.λ.π. καi 
ύπόγειο δύο (2) δωματίων έπί οίκοπέδου 475 τμ . Καταπράσινο τοπίο 300 μ . 
όπό θάλασσα. Τιμι') λογικι') $55,000 U.S.A. Χρήματα θό δοθοϋν στι')ν ' Αμερικι') 
η Καναδό. Γράψατε: 

AUGUST, 1984 

ΝΙCΚ STRANτlALIS 
Βασ. Σοφίας καi Τιμ. Βόσσου 10 

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

personal pleasure in this honor from our 
own Maud Howe Elliot Chapter, in which 
ι am a proud, dues paying member. May ι 
add that ι also still νίνίdly recall the 
remarkable and scholarly Mrs. Maud 
Howe Elliot, which makes this award eνen 
more meaningful for me. Life offers no 
greater reward than the esteem of one's 
friends and colleagues. 
Haνi ng thrice read Plato's Republic, ι 

haνe often reflected upon the relation
ship between philosophy and politics. 
Both are essential pursuits in a ciνilized 
society. Philosophy, which Plato describ
ed as "the highest music," inνolνes the 
search for meaning in our existence and 
for principles which should goνern our 
relationships. Politics i nνolνes the 
practical process of reconciling compet
ing ίnterests in society through the appli
cation of those principles that philosophy 
has enshrined. When this interaction ful
fills its highest potential - and it was in 
ancient Greece that man first attained 
such harmony - society is enhanced and 
eνen ennobled, and the concept of 
justice is giνen wordly form. 

ln this regard, the most recent deνelop
ment was President Reagan's May 8th 
proposa\ enνisaging the creation of a $250 
million Cyprus Fund, to be appropriated 
by Congress and dispensed sometime in 
the future in the implementation of a 
negotiated sett\ement. As much as ι 
would like to praise this initίatiνe as a 
positiνe contribution, Ι fear that it repre
sents a serious misconceptίon of the 
problem and is in fact a rather feeble 
gesture. ιt is fine to offer a carrot for 
progress, but the unfortunate fact is that 
we probably need more of the stick. 

ιπ 1978, Congress lifted the embargo 
against Turkey, responding to Adminis
tration arguments that this would induce 
Turkish cooperation. ι n stead, what 
ensued was a sustained period of intran
sigence, as Turkey and Turkish Cypriots 
pursued their plans for partίtion. Last 
Noνember, this process culminated in the 
announcement of a separate Tu rkish 
Cypriot state, which was immediately 
recognized by- and \ater exchanged so
cal\ed ambassadors with - the 
goνernment in Ankara. This, in my judge
ment, was an outrage, to which a majority 
on the Senate Foreign Relations Com
mittee responded by νoting to prohibit 
further grant military aid to Turkey -
unless the Turkish Goνernment signals a 
significant policy reνersal by returning 
the city of Famagusta to the Cyprus Go
νernment . 

ln all candor, ι am not optimistic that 
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Daughter's of Penelope 
Building St. Basil's 
Swimming Pool 

The Grand President of the Daughters 
of Penelope, Miss Elaine Kervas 
announced that the new outdoor 
swimming pool at St. Basil's Academy in 
Garrison, Ν. Υ. is now underconstruction. 

Grand President Kerνas said that; - " th is 
project financed by the Annual St. Basil 
Seal Drive is a major addition to the St. 
Basil Youth Center for young Greek
Americans and will fulfill a committment 
made by the Daughters of Penelope." 

Past Supreme President William G. 
Chirgotis, who is presently supervising 
the construction of the St. Basi l's Chapel 
that he is erecting in memory of his 
parents, has volunteered to prepare plans 
for an " all-weather" pool enclosure, to 
be erected at a future date, and will 
oνersee the swimming pool construction 
that has been awarded to Sylνan Pools of 
Doylestown, Pa. 

Ankara will respond with a wiser and 
more decent policy. But I am also not 
afraid of carrying this issue to confronta
tion if necessary. lt is Turkey- not Cyprus, 
not the United States, not Greece - which 
is in νiolation of internationallaw. And no 
American interest of any kind should be 
insued to justify turning a blind eye to that 
country's blatant aggression in partition
ing a sovereign, neighboring republic. 
Without any clea r idea of where the ch ips 
on this issue may fal l, I can only pledge to 
you that I shal l continue to do my part. 

ln closing, ladies and gentlemen, Ι wish 
to return to a brighter note, by sharing 
with you a passage from one of the essays 
of Thomas Babington Macauley, the dis
tinguished British historian and statesman 
about whom Ι wrote my thesis at college. 
He wrote beautifully about the legacy and 
meaning of Greece and said: 

"This is the gift of Athens to man ... her 
intellectual empi re is imperishable. And 
when those who have riνalled her great
ness shall haνe shared her fate; . .. when 
the sceptre shall haνe passed away from 
(our own country); when, perhaps traνel
lers from distant regions sha/1 in vain 
labour to decipher on some mouldering 
pedesta/ the name of our proudest chief; 
shall hear savage hymns chanted to some 
misshapen idol oνer the ruined dome of 
our proudest temple; ... the influence 
and glory of Athens will sti ll survive, fresh 
in the eternal youth, exempt from muta
bility and decay, immortal as the intel
lectual princip/e from which they derived 
their origin, and over which they (sha/1 
continue to) exercise their control." 
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ΑΗΕΡΑ Publishes Essay 
on Cyprus 

The ΑΗΕΡΑ has recently published 
Cyprus: From lndependence to Partition, 
a paper by Professor Van Coufoudakis. 
Supreme President Peter Η. Cardiges said 
that the ΑΗΕΡΑ was pleased " to make 
such a clear and coincise history of 
Cyprus available to those interested in 
justice for Cyprus." The paper was pres
ented to a conference that the ΑΗΕΡΑ 
sponsored in Washington, DC, during Ja
nuary titled: "Seeking a Cyprus settle
ment - Externa/ Pressures and lnternal 
Conflict." 

The essay - published as a 20-page 
booklet - reνiews events in Cyprus from 
pre-independence to the present, 
indicat ing the various steps by wh ich the 
current de facto partition has come 
about. 

"During the cold war, in light of the 
island's strategic location and the impact 
of Cyprus on Greek-Turkish relations and 
ΝΑΤΟ," Coufoudakis writes, " partition 
became a solution that reflected ΝΟΤ the 
interests of the people of Cyprus but the 
political and strategic interests of outside 
powers." 

History 
Coufoudakis, one of the country's fore

most experts on U.S. policy towards 
Cyprus, concludes by stating that: 
" Today, the Cyprus problem is going 
through a most critica/ phase, a phase fu/1 
of dangers and opportunities. The real 
question facing us is the surνival of 
Cyprus as an independent, sovereign, 
united and territorially integral state." 

President Cardiges has also announced 
that the ΑΗΕΡΑ will publish the edited 
transcripts of the entire conference by 
August. ln addition to Professor Cou
foudakis, conference speakers included 
former Under-Secretary of State George 
Ball; leslie Gelb, the national security 
correspondent for the New York Times; 
and the State Department's Special 
Cyprus Coordinator Richard Haass. 

Single co pies of Cyprus: From 
lndependence to Partition are available 
for $1 each. Multiple copies are available 
at a reduced cost. For more information 
contact ΑΗΕΡΑ Headquarters, 1422 Κ St., 
N.W., Washington, DC, 20005. 

The Helleniι· Women s Club of North Shore, recently held its Annual Spring Dinner Dance 
at Leonard's of Great Neck in Great Neck. The dinner dance chaired by Mary Chokas and 
her hard working committee wa.r a great sucι·ess·for ι·lub members and their guests. Mr. 
Rohert Ρ. Zimmerman representing Lt. Governor A/fred Β. Del Bello of New York State 
presented ι ο Mrs. Lula Michaelides. Club President a certificate of appreciation in recogni
tion ofthe Helleni<: Women's Club spirit offriendshiρ and ι·ommunity services. Pictured leji 
ιο right, Mary Chokas. Chairlady, Sophia Gaitanis, Reservations. Eleanor Cypress. Raffles, 

Lula Michaelίdes, Pre!;ident and Robert Ρ. Zimmerman. 
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Cardiges: Olympics 
Must Return to Greece 

lution Νο. 114, " Calling on the President 
of the United States to propose a 
permanent fixed site for the Olympic 
Games." There are currently no co
sponsors. 

The ten Congressmen who haνe co
sponsored the House resolution are 
Michael Barnes (MD), Berkley Bedell (IA), 
Michael DeWine (ΟΗ), Byron Dorgan 
(AL), Barney Frank (ΜΑ), Harold Ford 
(ΤΝ), Bill Frenzel (ΜΝ), Herbert Bateman 
(VA), Wil liam Hughes (NJ), and Harold 
Sawyer (ΜΙ) . 

ΑΗ ΕΡΑ Supreme President Peter Η. 
Cardiges has announced a campaign to 
encourage support for the return of the 
Olympics to Greece. The Supreme P_res
ident made the announcement by sayιng: 
" Ι can think of no greater impact that the 
ΑΗΕΡΑ can haνe on improνing the 
prospects for peace in the world than to 
promote greater human understanding 
through the return to the Olympics to 
Greece." 

Cardiges outlined the AHEPA's efforts, 
which will initially take three forms: 1) a 
campaig n to urge passage of 
Congressional resolutions that ask for the 
return of the games to Greece; 2) meeting 
with U.S. goνernment offic ials to 
strengthen U.S. support for the return of 
the games to Greece; and 3) publ icizing 
to the American media and public the 
benefits of returning the games to 
Greece. 

Cardiges noted that the return of the 
games to Greece, "would re_quire a 
worldwide moνement of whιch our 
efforts wou ld only be a part. The Pres
sident of Greece, Constant ine Karaman
lis, has made a generousoffertothe lnter
national Olympics Committee concern
ing a site near Olympia and the coming 
months will be a crucial time for the 
future of the proposal and for the games 
themselνes." 
Το begin AHEPA's efforts, on June 12 

President Cardiges sent a letter to every 
Senator and Congressman asking for their 
co-sponsorship of House Concurrent 
Resolution Νο. 308, sponsored by Stan 
Parris of Virginia, or Senate Concurrent 
Resolution Νο. 115, sponsored by Bill 
Bradley of New Jersey 'Έxpressing the 
sense of Congress that the lnternational 
Olympic Committee should establish _a 
permanent facility for the Ol~mpιc 
games, to insulate the games from ιnter
national politics." 

The lnternational O lympic Committee 
will shortly reconsider a preνious pro
posal by the Greek Goνernment to 
establish a permanent site for the games 
near Olympia, Greece. "ln these turbu
lent times the Olympic Games should not 
be used as a political tool, but instead they 
should promote peaceful cooperation by 
all nations," Cardiges notes in his letter. 

The ΑΗΕΡΑ President continued by 
saying that Congressional passage of 
these resolutions "will be an important 
step in urging the I.O.C. to remoνe the 
~ames from politics and to seriously study 
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the establishment of a permanent site in 
Greece." 

He concluded by noting that the return 
of the Olympics to Greece "is in the best 
interest of America's athletes as well as 
people throughout the world." 

Cardiges noted that there are already 
14 Senate co-sponsors of the bill, and 10 
of the House version. Senators currently 
supporting it are Joseph Biden (DE), Bill 
Bradley (NJ), Dale Bumpers (AR), John 
Chafee (RI), )ohn Danforth (ΜΟ), Pete 
Domenici (ΝΜ), James Exon (ΝΕ), John 
Glenn (ΟΗ), Nancy Kassenbaum (KS), 
Frank Lautenberg (Ν)), Daνid Pryor (AR), 
Donald Riegle (ΜΙ), Warren Rudman 
(ΝΗ), )im Sasser (1Ν), and Lowell Weic~er 
(Cη . Senator George ). Mitchell of Maιne 
has sponsored Senate Concurrent Reso-

Concerning the second part of 
AHEPA's strategy, sett ing up meetings 
with key goνernment officials, Cardiges 
said that 'ΆΗΕΡΑ leaders will be meeting 
w ith members of both the legislatiνe and 
executiνe branches of goνernment within 
the next three months in an effort to 
generate more support for the proposal. 
We hope to increase the number o f co
sponsors for the House and Senate b ills, 
as we ll as to encourage Administration 
officials to more forcefully argue for a 
serious consideration of the Greek 
proposal." 

Representαtive αnd Democrαtic Vice-Presidentiαl cαndidαte Gerαldin~ Ferαrro is α lo~g
timefrίend αndfrequent guest αtfunctions o.(the Order ο( Α ΗΕΡΑ. She ιs pιctured here wιth 
ΑΗΕΡΑ President Peter Η. Cαrdiges durιng α receptιonfor Greek Ambαssαdor George 

Pαpou/iαs in Wαshington, DC. 
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An Ellis 
Island 
Experience 

The following is a letter to the ΑΗΕΡΑΝ 
M agazine, from Mrs. Helen Ross of St. Pe
tersburg, Fl. The letter, which was written in 
response to AHEPA's fund raising drive for 
the restoration of the Statue of liberty and 
Ellis lsland, chronicles her experiences as an 
immigrant entering Ellis lsland. Mrs. Ross 
was born in 1897. 

Ι was delighted when Ι rcad that the 
ΑΗΕΡΑ is participating in the national 
fund raising drive for the restoration of 
the Statue of Liberty and Ellis Island and 
establishment of a museum of imn1igra· 
tion. Finally, somcthing is being done to 
restore the life and significance of these 
monuments, that a.re synonymous with 
the growth, progress, and strength of our 
country. Under the shadow of the beau
tiful " hostess" with the raised lamp and 
through the doors of the labyrinthine hall
ways of Ellis Island passcd mill ions of 
immigrants from all over the world-in
cluding hundreds of thousands of Grccks. 
They contributed thcir sweat, sinew, and 
blood to make Amcrica the great country 
it is today. 

The myriads of mult ihued, multilin
gual, and multicultural peoplc found suc
cor, sympathy, and "bread" in this young 
nation, which in the old countrywas called 
"the star of the west." Thcse immigrants 
were the tenacious, hardy steel workcrs 
and the railroad builders who wrcstlcd 
fires in the blast furnaces, forcing thc un
yielding steel to form millions of railroad 
tracks; the restauran t keepers who pre
pared and providcd the meals to working 
America; the laborers in thc shoe facto
ries, the canneries, rhe winerics; rhe sol
diers who fought for their new homeland 
before they could barely spcak its lan
guage and oftcn never retιιrned froιn the 
front. 

The sung and the unsung immigrants 
have all contributed with alacrity to the 
glory and stabili ty of their new homc
land. These immigrants deserve a place 
of honor, a comm cmoration, in the heart 
of this nation, for not only did they infuse 
strength and vitality into the vcins of 
America, but because it was their diverse 
customs and culturcs that gave Amcrica 
its colorful personality. 
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Ellis Island ~vas ιhe ρnιnι of debarlωιion for n1illinn~ ni ιιnmιμαnιs from ιhe Jaιe 1800ΆΙ 10 r lι~ ~ιιril · 1920\. 

My father came through Ellis Island ιn 
thc early 1900's on his way to Gary, ln
diana. He en tercd withour ιηuch ado, im
m igration-wise. He later sent for my 
mother and my two younger sisters; Ι \vas 
left at .a privare school to complctc my 
cducation. The Grcat Hall and tl1e Inf ir
mary are not strangc places to ιη e, in that 
Grcat Hall Ι spcnt 35 tearful, stressful 
days-including seven days in the Infir· 
mary. 

G reece had a vcry liιηited quota of im
m igrants at that ti ιη e, and my quota 
number had already been filled by somc
onι: elsc. Ι was not forced to rcnιrn to 
Greecc bccause 1 wa s still undcragcd and 
lcgally belonged to my parcnts who wcrc 
in the United Statcs. After several trips 
to Wasl1ington, DC, by a la'Λ•yer my farher 
hired Ι was finally givcn thc "go" sign to 
en ter on thc 34th day. 

\Vhile waiting in an interminablc linc 
at the " cargo" unloading platform on El
lis Island for thc cxaιηiner ω rell mc whcrc 
to go, Ι looked up and saν.• tiHough misty 
cycs-for tears wcrc n1y only companion 
during th~tt time- thc Starιιe of Libcrry 
for tl1e first timc. 

Arriving froω Α thcns, at first Ι thougl1t 
I was sccing a cl<ιssical Grcck goddcss 
who had somehow dctachcd hcrsclf from 
the Parthcnon. Ι remcmbcrcd asking m y
self if Ι would evcr havc rhc oρporrunity 
to takc a closer look at Libcrry. Sl1c sccmed 
so beautiful, as if from a diffcrent world, 
as she srood there with hcr spikcd crown 
and flowing robcs. 

Emorions tumble οιιt as Ι hastcn to writc 

rhese words. Ι was moved by rl1e plans 
to refιιrbish and restore those beloved na
t ional landn1arks. τl1ese plans arc par
ticularly iιηponant to thosc of us \vho 
had a hard time en tering. 

Thank you ΑΗΕΡ Α for rcn1 indi ng Grcck 
Americans that we have a sha rc in thc 
glory of οιι r country and that wc also bcar 
an obligation to contri butc to and pro
motc thc Ccntennial Commission's plans. 
Wc owc ιηuch to tl1is land "''hich gavc 
us thc opponuni ty to sink οιιr ιlccp roots 
into its fcrtilc soil; this land that gavc us 
thc opporrunity to work and worship in 
our own panicιιlar way; this land rhat 
ι1urωrcd the frccdom of cxprcss ion rhat 
allows ιιs all to cclcbι·atc our cthnic up· 
bringing. 

Ι ask you, Brorhers and Sistcrs of our 
ΑΗΕΡΑ Family, to think for a ιηοιηcη r : 
When wc enrcr οιιr chaptcr roon1 and closc 
rhe door, does anyonc come to rry and 
rake that right away from us; Ν ο, for only 
in America can we kccp our Gn~ck rcω· 
perament, dcmocratic traditions, and rc
spect for pcrsonal frccdon1 and thrivc as 
wc have. 

Aftcr f tormally cntcrcd thc Unitcd 
Statcs anιt bnιshcιt away n1y Ellis ls \;111d 
tcars, Ι ιιnιtcrstood why fathcr in1n1cιii

atcly fcH in lovc \Vith this counrry. why 
hc workcιt so hard ro brίι1 g his yoιιng 

family hac . 
Ι know you \νi ll forgivc n1y lcttcr for 

bcing so sι·ntimcntal bccausc I kno\ν th;tt 
you, too, 'Λ• ill kccp An1crica in your hcarrs 
and blcss hcr cvι:ry ιlay . 
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The Center of Hellenic Studies 
in Washington, D.C. knew of, the reality of the world I was 

living in." 

By DANIEL NOSSIHR 
The Washington Post 

ln a city where every agency from the 
White House to the narrowest special 
interest claims to be in the business of 
preserving Western ciνilization, a reclu
s i νe community of classical Greek 
scholars presided over by a battle-scarred 
warrior has better claim than most. 

The Center for Hellenic Studies li νes in 
a low, gracefu l home, pristine white, at 
the end of Whitelawn Street west of 
Massachusetts Avenue in the heart of Em
~assy Row. ln front, a neatly propor
tιoned, two-column portico balances the 
north and south wings. ln the rear, the 
6 1 )2-acre site falls sharply into the Rock 
Creek gorge, where a loνers' lane winds 
through a wi ld tumble of bracken and 
trees to the back gate of Dumbarton 
Oaks. 

There's a monastic charm about this 
place where eνery year eight rising young 
Greek scholars, four Americans and four 
of other nationalities, are offered a year's 
free housing, a community lunch for five 
days a week and a stipend of $7,000 to 
$9,000 to come to think, study and write 
about some problem from the era of 
Homer (about the eighth century B.C.) to 
Plotinus' time in the third century o f the 
Christ ian era. Casual νisitors are discour
aged; they might d isturb what one grate
ful former fellow described as the " atmo
sphere of serene, scholarly leisure." 

The center's immediate purpose is to 
right an academic wrong : unlike the 
sciences, the humanities offer few grants 
for young scholars who want to get a 
crack at extended postgraduate study. Το 
attain the Elysium of tenure, a scholar has 
to publish, and often young professors 
haνe such heavy teaching duties that they 
haνe not time for their own work. The 
center's fellows get that t ime. 

The center also has a larger goal. When 
it was dedicated in 1963, the director 
expressed the hope the institution could 
reνerse a worrisome trend: " Greek 
studies in the past 30 years," said Bernard 
MacGregor Walker Knox, "haνe produc
ed fewer men than at any time in their 
history . .. who transcended the bounds 
of their discipline (and became) influ
ential νoices in the thought and feeling of 
their own time." One former fellow who 
made good on Knox's w ish, journalist and 
historian Garry Wills, explains: "Whether 
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we know it or not, we' re al l trading in 
Greek ideas." 

Knox, one of the world 's foremost 
scholars of classical tragedy, was born 69 
years ago in Yorkshire and emigrated to 
the United States in 1939. His long jaw and 
compact bearing giνe him the air of th e 
brigadier general he might have become 
had he stayed in the Army. " I would haνe 
stayed if they'd had me," he says in dry, 
measured British tones. " War is a subject 
that interests me." Knox read classics at 
Cambridge, taking his degree in 1936. 
Then he sold his books and left on the 
proceeds to fight fascism in the Span ish 
Ciν il War as a machine gunner in the ΧΙ 
lnternatio nal Brigade. He assisted at the 
defense of Madrid and fought on until 
" b d ' a ly smashed up, Ι got out a liνe, 
barely." ln 1942 he joined the American 
Army as a priνate and rose to captain . 

Knox had what the English call a good 
war. He parachuted behind German lines 
after the inνasion of Normandy, helped 
arm the resistance in Brittany and then led 
about 1,000 resistance fighters in the cap
ture of the southern arm of the port of 
Cherbourg. While he was fighting sub
sequently in ltaly, Knox was seduced 
again by the classics. Taking coνer in a 
bombed-out house, Knox picked a 
νolume of Vergil out of the rubble. 
Opening it at random, he came to a 
passage that, he told the Cosmos Club in 
1979, "expressed, more directly and pas
sionate ly than any modern statement Ι 

Under the gaze were lines 501 to 511 of 
the First Georgic : 
'Ήere right and wrong are reversed; so 

many wars in the world, so many faces of 
eνi l. The plow is despised and rejected; 
the farmers marched off, the fields 
untended. The curνing sick les are beaten 
straight to make swords. On one side the 
East moves to war, on the other, Germa
ny. Neighboring cities tear up their 
treaties and take to arms. The vicious war 
god rages the world oνer. " 
Coνered with medals from France, 

Britain and America, Knox returnrd to 
school and earned his doctorate at Yale. 
He remained there teaching until he 
became the center's first-and so far, 
only-director. By all accounts, Knox's 
teaching was as lively as his scholarship 
was profound; one tale that makes the 
rounds of classics departments, a story 
Κnοχ says is apocryphal, giνes a sense of 
the Knox style, in the way good 
apocrypha can. Knox is leading a class in 
translating a portion of The Ιlliad : One 
hero plunges his sword between the eyes 
of an opponent and the blood spurts out 
from either ear. At that point it is said 
Knox looked up at the class and remark
ed, eνident l y from personal experience. 
'Άnd you know, it happens just like that." 

Not apocryphal is Knox's belief that 
''τhe Ιlliad is still the truest book Ι'νe read 
about war. " 

ln the Greek view, the combination of 
wa rrior and contemplat i νe i s not 
incongruous. Κnοχ is squarely within the 

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

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

• · Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ρούφ 
γκόρντεν, πολυτελείς dίθουσες ύποδο
χiΊς καi Ιδιωτι κό γκαρόζ. 

· Αnό 15 Μαρτίου- 31 'Οκτωβρίου 
Τιμαi δωνατiων: Μονόκλινα 2.177 δραχμ. 
Δίκλινα 3.125 δραχμ. Τρίκλινα 3.792 δρχ. 
Συμπεριλαμβόνεται κοvτινένταλ μπρέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονςόποτσθί'jτε στή Ν. 

· V όρκη (212) 483-0642 κ.· Αρσένη~ γρόψατε 
Sophocleous & λthenas 26, λthens,Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 ALCY 
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classical tradition. Plato honored Socrates 
ίη the Symposium for his prowess as a 
soldier. Sophocles, whose tragedies are 
Knox's special proνince, was a general, 
and Aeschylus was said to haνe had ση his 
graνe marker the simple inscription, 'Ήe 
fought-at Marathon." 

The center, in part, is the gift of a Wash
ington grande dame, Marie Beale, who 
on her death in 1956 willed the land to 
the Old Dominion Foundation for the 
establishment of a center for Greek 
studies. Α society page column from 1938 
offers an acid portrait of the formidable 
socialite, whose husband Truxton had 
been U.S.minister to Greece in 1892 and 

Her friends are legion ... She also has 
enemies, people she has neνer bothered 
about who feel she should haνe ... Js fond 
of young people, if she knows their 
parents and they haνe the proper con
nections ... Likes to read , loνes music, 
appreciates art without haνing imagin
atiνe or creatiνe impulses ... Hasn' t much 
sense of humor ... " 

Legend has it that Beale met Edith Ha
milton, the great classicist and populariz
er, in the 1950s and became conνinced 
that "the Greeks were the most import
ant thing that ever happened," said Knox. 
''τhis is oral tradition," he adds with 
scholarly caution. ''τhere are no docu
ments." 

Around the time of Beale's gift, Hun
tington Cairns, former general counsel of 
the National Gallery of Art and Greek 
scholar, persuaded philanthropist Paul 
Mellon, whose fortune funded the Old 
Dominion Foundation, to endow Greek 
studies. Cairns argued, Mellon once ex
plained, that "a reexamination, a re
appraisal and a restoration of the Hel
lenic tradition ... could be the most im
portant contribution to the world today." 
Mellon's foundation gave $5 mil lion to 
create the center, an endowment whose 
income underwrites most of the annual 
budget, now $669,000. Quoting the 19th 
century classicist Gilbert Murray, Mellon 
declared, ''τhe next generation must. .. 
see that the main drift of the world is Hel
lenic and not barbarous." 

With a certain grinness, Κηοχ adds a 
gloss: ''τhe world has become more bar
barous. Modern terrorism, killing by
standers to make a political point, is a new 
phenomenon. We will see more of it in 
this country." 

Nathan Pusey, the former president of 
Harvard, claims credit for steering the 
center toward young scholars. 'Έstablih 
ed professors," says Pusey, "should stay 
in the uniνersities telling students they' re 
not as smart as they think they are. Any
way, giνe them a year off and they won't 
do a lick of work." 
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The young scholars who instead be
came the beneficiaries of Beale and Mel
lon largess spend their year at the center 
on some project in history, philosophy or 
literature. Julia Anuas, who teaches epi
stemology and moral philosophy at St. 
Hugh's College, Oxford, is laboring this 
year on the philosophy of mind in Ari
stotle, the Stoics and the Epicureans. Her 
work points up the difficulty of under
standing the delicate shades of a langu
age written more than two millennia ago. 
'Άristotle is hard to capture in modern 
terms," Annas say. "lt's a philosophical 
as wel l as a historical project." Απ ex
ample of the difficult is the important 
Aristotelian concept of "phantasia," 
which is usually, and misleadingly, trans
lated " imagination." Phantasia is central 
in the Stoics' theory of perception and 
action, Annas says. "ln a phantasia, the 
world doesn't just appear in a certain way, 
you assent to it. You say yes to it. You 
belieνe it. Perception is not just a passive 
state. lt's up to us, to some extent, how 

we perceiνe." Using the works of late 
thinkers such as the Stoics as a spring- _ 
board, Annas hopes to arriνe at a less ana
chronistic understanding of Aristotle's 
term. Annas hurries to add that " the 
Stoics are interesting in themselνes, too." 

Annas says the ceter " is remarkable be
cause it's more like a small community." 
Her tiny community meets fiνe times a 
week when the fellows lunch with the 
director and Jeno Platthy, the Hungarian 
poet who presides oνer the center's 
42,000-νolume library and is the only 
other member of the professional staff. 
On one recent, dazzling winter day, the 
talk around the sunny lunch table moνed 
desultorily from the epic sense of time in 
Homer - the gods haνe no long-range 
plans, they live in the moment as any 
sensible immortal would - to the eccen
tricities of a former fellow who refused 
to traνel anywere without his trusty sirissa, 
a 16-foot Macedonian lance. After the 
rigors of lunch, the fellows repaired to 
their studies to read, wr ite, perchance to 
nap. 
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The Americans would react 
the same way ..• 
Το the Editor: 

ln reference to Leslίe Gelb's recent 
articles ίn the Ν. Υ. τimes, expressίng the 
Reagan Admίnίstration's anger oνer the 
Greek Goνernment's release of the 
alleged Arab terrorist Shara, I would like 
to make the following comments: 

As reported in the press, the alleged 
terrorist Shara was under close surνeil
lance by Greek police, who identίfied the 
Amerίcan and Britίsh agents entering the 
apartment and leaνing with the suitcase. 
Had they not interfered arbitrarily, the 
Greek authorίties would haνe obtaίned 
all the evidence untampered and Shara 
would have been properly trίed and 
behind bars today. 

However, one wonders: How would 
our authorίties react, if foreign agents 
enter an American residence, remove 
and destroy material evidence essential 
for the prosecution? Wouldn't this action 
be considered as a flagrant violatίon of 
our sovereignty? 

Furthermore, why insist on castigating 
the Greek judicial process - for not 
accepting as eνidence photographs and 
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suitcase that had been tampered with -
when our own courts let proven criminals 
go free, on the basis of inadmissible evid
ence and legal technίcalitίes? 

Regarding the Administration's dis
pleasure, because the Greek leader 
Andreas Papandreou is not sufficiently 
critical of Soviet positions in Poland and 
Afhganίstan, this ίs an insult to the intel
ligence of any thinking person for the 
followίng reasons: 

The Administratίon, at every given op
portunity, denounces the Soviet inνasion 
and occupation of Afghanistan. However, 
it has not uttered a single word of 
condemnatίon regarding the Turkish in
vasion and continuing occupatίon of 
Cyprus by Turkish troops, equipped and 
subsidized by the American taxpayer in 
flagrant violation of our laws. 

lt ίs a tragic irony to hear our govern
ment officials talk in support of human 
rights, peace, justice and freedom - the 
foundation stones of our great Nation -
whίle they condone and sanctίon the 
violation of these sacred principles by an 
ally and friend, Turkey. 

Therefore, one wonders, ίf all this fuss 
was not orchestrated by our Administra-

tion to justίfy the transfer of the F-S's to 
Turkey. The Greek people are greatly 
concerned that the arms we give to 
Turkey are not poίnted rowards the area 
that they were intended for- those arms 
are pointed in the wrong direction - they 
are pointed towards the Greek Aegean 
islands and are used for the illegal occu
pation of Cyprus. 

And one wonders: ls the United States 
rewarding Turkey for a job well done, 
thus encouraging the expansionist 
desίgns of Ankara? Could it be, that our 
shortsίghted and misguίded foreign 
policy, over the years, is the direct cause 
of the rising feelίngs of discomfort and 
bitterness of the Greek people towards 
the United States government? 

Sincerely, 
SτEVEN Ν. ΡΑΡΑ YLIOU 

(Member of AHEPA's CYPRUS and 
HELLENIC AFFAIRS 

executive committee) 
Oceanport, N.J. 

'Εyyραψijτε Συνδρομηταi 
στην «Νέα ~Υόρκφ> 

Το order call toll free 1·800·221·2055 (6) 
or use this coupon. 

ο One year S20 
ο Two years S40 

ο Check or money order enclosed 
ο Please bill me 

Name: .. ... .. .... . . .. ........... · · · · · · · · · · · · · 
Adress : ......... .. . . .... . . .. . . . . .... ... .. . .. . 
City: .......... .. .. .... State ... .... ... Ζίρ . .. . . 
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. μοναδικό έλληνικό έρyοστάσιο πού κατασκευάζει 
άλοuμινένια παράθυρα σέ όλους τούς τύπους 

Πωλήσεις καί άποστολές 
παραθύρων γιά · Ελλάδα 

· Επισκεφθείτε μας γιά τό 
συμφέρον σας!! ή τηλεφω
νε ϊστε μας νά έρθουμε έ
μεϊς . .. Αν δέν άγοράσετε 
παράθυρα άπό τό Good Deal 
τότε σίγουρα χάνετε χρήματα THERMO 

GLASS 
Πωλήσεις 

καί 
άποστολtς 
παραθύρων 

γιά 
. Ελλάδα 

1 τ ώρα νιά δική σας εύκολία άνοί- ι 
! ξαμε καί aλλη μιά έκθεση στό 
! Brookl~~-(67-01 5th Aνenue) 

$ 89 .ο~ 

~§§r.=~ ΙΔΙΟΚηΠΕΣΣΠΙ1ΙΩΝ: 

.. 

. Εrτιμείvατε στούς έργολιi6οuς rn προiόντα 
νάχοuν τήν έγγύηση τού Good Deal. 
· Εrτιμεivατε στήν ποιότητα κai στίς φθηνές 

τψές 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
Κεpδίστε XPrJΙXJTO ιmί χρόνο άγο,ιχiζονmς 
άπό τό Good Deal 

Τά μοναδικά διπλά 
παράθυρα πού 

κρατούν τό σπίη ζεστό 
τό χειμώνα καί 

δροσερό τό καλοκαφ~· ~ι ~~~~~ 
•τιμές aτό έιδη τής 

άποθήκης μας 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! 

Πρέπει σύντομα ν · άδειάσουμε τήν άποθτΊκη μας 
γιά νά παραλάβουμε τίς νέες παραwελίες. Πολλά 
παράθυρα διαφόρων μεγεθών καί κουζίνες πρέπει 

γρήγορα νά φύγουν. 

ΦΑΝΤ ΑΠΙΚΕΣ τΙ ΜΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙQγ 

1212) 204-2001 22- 17 ASTORIA BLVD. ASTORIA (212> 238-0039 



Apo/lo Fillo 

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

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

Baklava, Kataifi, Kourabiedes, Foinikia 
a nd other pastries. 

SPECIAL PRICES FOR COMMUNITY 
FESTIVALS AND OTHER FUNCTIONS 

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

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

TEL. (201) 797-0888 



Tel. 516-489-7600 
212-631-3200 

IMPORTERS & OISTRIBUTORS, INC, 

1ΉOUSE OF GREEK SPECIAL τΙΕ511 Ρ.Ο. Ιοχ 2039 
515 Peιιlnιula llνd. 

Hempι+eod, Ν. Υ. 11550 


