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. μοναδικό έλληνικό έργοστάσιο πού κατασκευάζει 
άλουμινένια παράθυρα σέ δλους τούς τύπους 

Πωλήσεις καί άποστολές 
παραθύρων γιά · Ελλάδα 

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

Πωλήσεις 
καί 

άποστολtς 
παραθύρων 

γιά 
. Ελλάδα 

ι τ ώρα γιά δική οος εύκολiα άνοί-
1 ξαμε καί άλλη μιά έκθεση στό 
i Brooklyn (67-01 5th Aνenue) 

~~§f.~~ ΙΔΙΟΚτtΠΕΣ ΣΠΙτΙΩΝ: 
· &ιιμείνατε στούς έpγολό.8οuς τό προίόvτα 
vάxouv τήv twύηση τού Good Deat 
· &ιιμεiνατε ατήv ποιότητα κai στίς φθr)vές 
πμές 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Τά μοναδικά διπλά 
παράθυp::ι πού 

κρατούν τό σπίη ζεστό 
τό χειμώνα καί 

THERMO 
GLASS 

$ 89 ο~ ι 

Κερδίστε xρrjι.om καί χρόνο άγοράζοvmς 

άπό τό GoOO Deal δροσερότόκaλοκα~φ~ι ~~~~~ 
•τιμές στό έ{)η τής 

άποθήκης μας 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ EYKAIPIA!! 
Πρέπει σύντομα ν· άδειάσουμε τήν άποθfικη μας 
γιά νά παραλάΒουμε τίς νέες παραwελίες. Πολλά 
παράθυρα διαφόρων μεγεθών καi κουζίνες πρέπει 

γρήγορα νά φύγοιιν. 

ΦΑΝΤ ΑΣ11ΚΕΣ τΙ ΜΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙQγ 

l212} 204-2001 22-17 ASTORIA BLVD . ASTO~IA (212> 238-0039 



ΤΗΕ GREEK BEER 

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1, 1984 

Think Greek. Drink Greek beer. 

IMPORTERS & DISTRIBUTORS, INC. 

SPARTAN has the big taste 
you are looking for. 

''HOUSE OF GREEK SPECIAL YIES" r.o. lox 2039 
515 ltenlnιulσ llνcl. 

Hempιteod, Ν.Υ. 11550 
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~Επιστολ'ές 

·Από τόν καθηyητι) 
κ. Βασ. Δ. Κοκορίυη 

' Αγαπητέ μου κ. Μακριδ, 

Με χαρά καί ένδιαφέρον διάβασα τό 
ώραίο σας περιοδικό, καί ερχομαι νά 
σδς συγχαρώ θερμά γιά τr)ν τελεία του 
έμφάνιση, καί τό έξαιρετικό περιεχό
μενο. 

Συγχαίρω καi τούςέκλεκτούς σαςσυν
εργάτας πού μέ τό παλμώδη άρθρα τους 
κάνουν κάθε δυνατιΊ προσπάθεια νά 
προστατεύσουν καi νό προασπίσουν τά 
Ιερά καί δσια τοϋ tθνους καi τiς ότίμη
τες ~θικες όξίες τοϋ ' ΕλληνισμοΟ. 

Στiς σημερινές δύσκολες ήμέρες πού 
τά πάντα ποδοπατοϋνται καi στόχος 
tγινε ή τελεία έκμηδένιση τοϋ έθνικοΟ 
καi πατριωτικοΟ φρονήματος, δ δημα
γωγικός στιγματισμός τi'jς θρησκευτι
κης πίστης, χρειάζονται δσο ποτε άλλη 
φορό οΙ πρωταγωνιστες τfιςεύεργετικfjς 
αύτης έκστρατεfας. 

Με σάς, τούς όνθρώπους της όρθης 
καi λογικης δημοσιογραφίας, ύπάρχει 
έλπfδα νό ξαναβροϋμε τόν ίσιο δρόμο, 
καί νό σωθη δ ~θικός νόμος, καί ή άξιο
πρέπει α τοϋ όγωνιζομένου καi βασανι
σμένου όνθρώπου. 

Προχωρήσατε στό θεάρεστο (ργο 
σας μέ θάρρος, με ζfjλο, μ ' ένθουσια
σμό, καi όπόλυτη αΙσιοδοξία. 

Μετά τιμfjς, 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΚΟΡΙΝΗΣ 

Salt Lake City, Utah 

·Η έ~ωτερικι) πολιτικι) 
καi ή «Νέα 'Υόρκη» 

• Αγαπητε κ. Μακριδ, 

' Εσωκλεfομε έπιστολιΊ γιά την όνανέ
ωση της χρονιάτικης συνδρομης μας καi 
σοϋ όπευθύνομε μέ τιΊν εύκαιρία αύτη 
τό συγχαρητήριά μας γιά τiς προόδους 
πού εχει κάνει τό περιοδικό κάτω όπό τιΊ 
σταθερό φωτισμένη καθοδήγησή σου. 
' Ασπαζόμαστε άπόλυτα τiς θέσεις σου 
σχετικό μέ τιΊν έσφαλμένη πολιτικιΊ πού 
όκολουθεί ή σημερινιΊ κυβέρνηση της 
γενέτειρας στίς σχέσεις' Ελλάδος - ' Αμε
ρικης. Εfναι όκατανόητο καi όνεξήγητο 
πώς ενας ήγέτης, tξυπνος καi μορφω
μένος, πού tζησε καi δημιουργήθηκε 
πνευματικό κάτω όπό τι'ιν έλεύθερη 
ότμόσφα ιρα της όμερι κανικfις Δημο
κρατίας, στρέφε ι τώρα τά νώτα του καi 
άπομακρύνεται όπ ' αύτιΊν τιΊν εύεργέ
τιδα καί προσπαθεί νό όγκαλιάση όνε
λεύθερα καθεστώτα καi ένδεχομένως νό 
έφαρμόση πολιτεύματα καί νόμους ποu 
όντιτίθενται στιΊ ψυχοσύνθεση, στιΊν 
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παράδοση καΙ στην φιλοσοφία το Ο υ Ελ
ληνα. 

Εύχομαι ή κριτική, ποu κάνει με 
θάρρος ή ΝΕΑ γQΡΚΗ σου, νά συμβάλη 

στιΊν όλλαγιΊ τfjς έλληνικi'jς πολιτικi'jς καi 
νό όποκαταστήση τι'ιν πατροπαράδοτη 
φιλία καί όμοιβαία συμπαράσταση καί 
σεβασμό τών δύο αύτίίιν Δημοκρατιίίιν. 

Μέ πολλιΊ φιλία, 

ΣΟΦΙΑ καί ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΡΟΣ 
Pelham, Ν.γ. 

The Elytis Chair 
at Rutgers University 
Dear Mr. Makrias: 

I am happy to annoυnce to yου and to 
the readers of Η ΝΕΑ γQRKH that the 
Elytis Chair of Poetry and Neohellenic 
Studies at Rυtgers University will be init i
ated this coming Fall 1984. The long 
strυggle of us a/1 becomes a reality and a 
pride for the Hellenic Letters and 
Christian Orthodoxy in the United States 
of America. 

The lecture-seminars on Neohellenic 
Literatυre and Elytis Poetry will be given 
by Professor Peter Bien on Thursdays, 
September 20, October 18 and November 
15, at 7:30 p.m. at the Nicholas Music 
Center on the Douglass College Campus 
and they will be open to the public and 
students of Rutgers University and the 
educational institutions and Greek com
munities of the area as we/1 . 

Dr. Bien, Professor of English and Com
parative Literature at Dartmouth College 
and an outstanding scholar on modern 
Greek letters, has been selected by the 
University Committee to inaugυrate the 
Chair. 
Α reception in the lobby of the Nicho

las Music Center will follow each lecture
seminar and you and the members of 
your journal staff, their spouses and 
friends are cordia lly invited. 

Last, bυt not least, Ι wou ld like to 
express my deep appreciation for your 
generous support and cooperation all 
these years of hard work. " New γork" 
Magazine was the first Greek magazine in 
the U.S. to stand by and sυpport the Elytis 
Chair of Poetry and Neohellenic Studies 
at Rutgers Un iversity from its initial con
ception and planning through the long 
effort and fight up to today's fruition. The 
eνent of initiation of these lectures con
cerns all He llenes and Greek-Americans 
dedicated to the promulgation of Greek 
ideals of Freedom and Democracy, Cul
ture and jυstice, Langυage and Civiliza-

Tel. (212) 921-0086 
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tion our Nation, Motherland Hellas, has 
always stood for and stands for now. 

Thank yου νery mυch, 
Very truly yours, 

Ε.Ε. BOURODIMOS, Ph.D. 
Professor and Chairman of the 

Elytis Chair Organizing Committee 
Rυtgers Uniνersity, 
New Brunswick, Ν.]. 

Το Βραβείο Κοτζιi:ί 

'Αγαπητε κ. Μακριδ, 

ΕΙναι όπορίας aξιον δτι τό βραβείον 
τοϋ όειμνήστοu έ.ρευνητοϋ Δρος Γ. Κ. 
Κοτζιδ όπενεμήθη εΙς τον κ. Wi lliam Ρ. 
Taνoulareas (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, τεϋχος 1ης 'Ι

ουνίου 1984). 
Πώς εΤναι δυνατόν νό όγνοηθοϋν οί 

παλαιοί συνεργάται τοϋ Δρος Κοτζιδ, ό 
όποίος εΙς τι')ν πραγματικότητα θό 
t:πρεπε νό εΤχε λάβει τό NOBEL είς την 
'Ιατρικήν, οί όποίοι συνέβαλον εΙς τι')ν 
θεραπείαν καί t:ρευναν της νόσου Par
kinson όπό εΙκοσαετίας. 
Η μαι βέβαιος δτι ή 'Ελληνικι') 'Ιατρικη 

Κοινότης της Β. 'Αμερικi'ίς θό t:χη τι')ν 

Ιδίαν όπορίαν. 

Μετό τιμης, 

Καθηγ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΔΕΠΟΥΝΗΣ 
Πρόεδρος 'Ελληνικης 'Εταιρείας 

Ψυχοσωματικης ' Ιατρικi'jς 

'Αθηναίος άναγνώστης 
yιό τον Πρόεδρο Τροϋμαν 

· Αξιότιμε Κε Διευθυντά, 

Τό aρθρο·σας σχετικό με τι')ν συμπλή
ρωση 100 έτών όπο τιlν γέννηση τοϋ 
Harry Truman, μοϋ εφερε στιlν μνήμη 
ενα περιστατικό ποlι συνέβη , λίγες μό
νον έβδομάδες μετά τι')ν όνάληψη τi'\ς 
έξουσίας όπ ' τό ΠΑΣΟΚ τό 1981. 
Κάποιο βράδυ, μδς παρουσίασαν ε να 

Docυmantair της ΕΡΤ, δπου κάποιος κ. 
Τόσος Χαράκτης (δπως τόν παρουσία
σαν) όνέλαβε νό μδς ξεναγήση καί νό 
όξιολογήση μερικό όπο τό όγόλματα 
ποlι κοσμοϋν τιlν πόλη τών ·Αθηνών. 

·Η κριτικι') τοϋ όνδριάντος το Ο έφίπ
που Βασιλέως Κωνσταντίνου, στό Πεδί
ον τοΟ v Αρεως, μαζί με τό σχόλια, όρ
χι σε νό όποκαλύπτη τόν σκοπό τi'jς δια
φώτησης. 'Η πλήρης δμως όποκόλυψη 
συνετελέσθη με τό aγαλμα τοϋ Harry 
Trυman. ' Εκεί αύτός ό κύριος t:με ινε κυ
ριολεκτικό κατάπληκτος γιό τό πώς καί 
γιατί τοποθετήθηκε σε μιό τέτοια έκλε
κτη θέση αuτό τό δγαλμα . 'Επί πλέον 
πληροφόρησε τό όκροατήριό του, δτι ή 
εκπληξή του ήταν όκόμη μεγαλύτερη, 
διότι ό Harry Truman ύπi'\ρξε tνας «όσή
μαντος Πρόεδρος τών Η.Π.Α. »!!! 

Με τό όνωτέρω, θέλησα νό τονίσω το 
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κρυφό μίσος έ.ναντίον τοϋ Τροϋμαν τών 
όπανταχοϋ Μαρξιστών σε Πανευρω
παϊκή, όκόμη δε καi σε παγκόσμια κλί
μακα. Κι ' αύτό διότι ό Χόρρυ Τροϋμαν 
ύπi'ίρξε κυριολεκτικό μιό όποκάλυψη 
καi εfναι έ.κείνος ποlι καθυστέρησε τά 
σχέδια τfjς Σοβιετικί'jς "Ενωσης γ ιό την 
Δυτικι') Εύρώπη γιό μιό κο] πλέον γενεό. 
Τολμώ δε νό ηώ, δτι ύπηρξε δυστύχημα 
γιό την όνθρωπότητα, δτι δεν πρόλαβε 
νά διαδεχθfj τόν Φρόνκλιν ΡοΟζβελτενα 
χρόνο έ.νωρίτερα, όπότε όπωσδήποτε 
θά έίχαμε μιό τελείως διαφορετικη 
Γιάλτα. 

Πώς εfναι δυνατόν, λόγου χάριν, νό 
συγχωρήσουν οΙ κομμουνισταi τηνόπό
φαση τοΟ ΤροΟμανγιότι')νρίψη τών δύο 
ότομικών βομβών, αί όποίαι με τήν 
ομεση παράδοση της ' Ιαπωνίας, όνέβα
λαν έ.π' όόριστον την όποχώρηση τών 
συμμαχικών στρατευμάτων όπό την Εύ
ρώπη καi τήν 'Εγγlις 'Ανατολη καί ετσι 
σώθηκε κυριολεκτικό ή Εuρώπη όπό την 
βέβαιη κομμουνιστικοποίηση τύπου 

Gottwaldt (Ισεχοσλοβακία 1948). 
'Ο όποκλεισμός τοϋ Βερολίνου έ.πιβε
βαιώνει τήν όνωτέρω έκτίμηση, καθιUς 
έπίσης καi τό δτι αί δύο ότομικαί, όφνι
δίασαν τιlν Σοβιετικι') 'Ένωση, ΚΙ, ετσι 

δεν πρόλαβε νό διεισδύση δσο ύπελό
γιζε, κι' t:τσι σώθηκε t:στω καί ή μισή Κο
ρέα, φυσικό προπύργιο τί'jς aμυνας της 
'Ιαπωνίας. 

Τέλος, τό Δόγμα Τροϋμαν καi τό Σχέ
διο Μάρσαλ (tμπμευση Τροϋμαν) επέ
τρεψε τό Εuρωπαίκό θαϋμα της οiκο
νομικfjς όνόρθωσης της Εύρώπης καί 
εσωσε καi τήν 'Ελλάδα όπό τό Παραπέ
τασμα καί τήν φυλετικι') έξαφόνιση. 

'Αλήθεια, μετά όπό δλα αύτό, πόσο 
όσήμαντος δείχνει εκείνος nou θό τολ
μήση νό όξιολογήση όρνητικό τόν 
Χάρρυ Τροϋμαν, άλλά παράλληλα καi 
όνθρώπινα σκεπτόμενοι, πόσο δίκηο 
ε χουν οΙ Μαρξισταί δλων τών όποχρώ
σεων νό τόν μισοϋν θανάσιμα!!! 

Μέ βαθειό έκτίμηση, 

Β. ΧΙΩΤΗΣ 

'Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου, 

• Ano τόν Έιιfσκοιιο Ντένβερ 
· Αγαπητε Παναγιώτη, 
Θερμό συγχαρητήρια γιό τrΊν όμορφη 

μεταστροφη όπο μηνιαία σε δεκαπεν
θήμερη [κδοση. 'Εκλεκτό τό περιεχό· 
μενο τών σελίδων τi'\ς «Νέας Ύόρκηςιι, 
ένδιαφέροντα τό όρθρο της, συνετες οΙ 
παρατηρήσεις της καi όπόθιαστες, εύ
χάριστη ή έμφάνισή της καi καλοβαλ
μένο τό ύλικό της. 

Εύχομαι νό συνεχίσετε τrΊν προσπά
θειά σας με τiςίδιες όρχές ποu εfναι όρ
χες μιδς σωστfjς κι όντικειμενικfjς δη
μοσιογραφίας. 

Μέ θερμες εύχες καi όγάπη, 

·Ο Ντένβερ • Ανθιμος 

«Μήνυμα άιιελnισίαςιι 

Κύριε Διευθυντά, 

'Ελπίζω νό φιλοξενήσετε έλόχιστες 
σκέψεις μου, γι > αuτό ποlι t:ζησα κοντά 
σας στι')ν 27η Κληρικολαϊκή σας. 

'Ομολογώ, δτι στή στείρα έποχιl ποlι 
ζοϋμε καi ποu όκοϋς διαρκώς τό ρί'jμα 
ΤΑΚΕ δοκίμασα την μεγαλύτερη t:κπλη
ξη της ζωfjς μου νό όκούω διαρκώς τό 
ρημα GIVE. Καi μάλιστα στιlν 'Αμερική, 
nou όλλιώς μδς την εχουν ζωγραφίσει 
τό μέσα μαζικί'jς ένημερώσεως. v Αλλωσ
τε, αuτός ό όφύσικος (ξενόφερτος) άντι
αμερικανισμός στι')ν ·Ελλάδα, δσο κι δν 
δεν συγκινεί την μεγάλη πλειοψηφία τοϋ 
έλληνικοϋ λαοϋ, δσο νόναι, κάνει τι') 
δουλειά του ... 
Δεν χρειάστηκε οuτε ό μισός χρόνος 

όπό την ολιγοήμερη διαμονή μου γιό νό 
διαπιστώσω, δτι σ' αuτη την όπέραντη, 
έλεύθερη καi δημοκρατικη χώρα εΤχε 
δίκαιο ή Φερρόρο · νά δηλώσει: «στην 

'Αμερική γίνεσαι ό,τι θέλεις, δ.ν τό προ
σπαθήσεις». 

" Ισως γιό τό λόγο αύτό καi σείς οΙ" Ελ
ληνες μεγαλουργήσατε, κάτω όπό τι')ν 
φωτισμένη πνευματικιl ήγεσία σας, 
τόσο τοϋ 'Αθηναγόρα καi τοϋ Μιχαήλ, 
δσο καί κυρίως τοϋ · Αρχιεπισκόπου σας 
'Ιακώβου, τοϋ όποίου όμολογουμένως 
δεν ξέρει κανείς τί νό θαυμάσει, πιό 
πολύ. την φλογεριl πατριωτική του 
φλόγα η τό όγνά του χριστιανικό συναι
σθήματα, ποlι τόν καταξίωσαν όχι μόνο 
στό Θεό του, όλλό καi ατό ποίμνιό του 
- καί αύτη εfνα ι ή μεγάλη νίκη τοϋ 

παπδ. 

' Εμείς όπό τήν Μητρόπολη, παρακο
λουθήσαμε δλη τι')ν έβδομάδα [κπλη
κτοι αύτη τήν κοσμογονία τί'jς Κληρι
κολαϊκfjς ποu πραγματοποιείτο όπό 
δλους σας καi τόν Δεσπότη σας. v Αλ
λωστε, γρήγορα τόν χρειαστήκαμε καi 
στην 'Ελλάδα, τώρα ποu σφίξαν τό 
πράγματα μέ τό κυπριακό - καί Αύτός 
όνεξί κακα ηρθε ... 
"Οταν λοιπόν γύρισα στην' Ελλάδα καί 
με ρώτησαν τί εΤδα στήν ' ΑμερικrΊ όπάν
τησα με δυό φράσεις: ''τhe matter is how 

:ο learn the art to giνe" εΤπε ό 'Αρχιεπί
σκοπος στό ' Αρχιεπισκοπικό του 
Συμβούλιο στό Hempstead. 

Kai τήν γεμάτη θαυμασμό φράση τfjς 
Κος Ρηγκαν πρός την Φιλόπτωχο: 
''τhere's a marνeloυs saying that yου only 
begin to liνe when you begin to giνe ... " 

Kai έπίσης θδπρεπε νό σδς ηώ 
μπράβο γιό τό φιλόξενα αΙσθήματά σας, 
κουβαλδτε έπάξια τόν Ξένιο Δία μέσα 
σας, ντράπηκα νό λέω όχι στiς προσ
κλήσεις. Αύτό τό δεκαήμερο ηταν γιό 
μένα οΙ πιό εuχάριστες διακοπες ψυ
χικfjς όνακούφισης καi όνατάσεως. Κα1 
κάτι όκόμ η, γ ιό τό όποίο θέλω νό έκφρό
σω τόν θαυμασμό μου σ' αύτό τό τέλεια 
οργανωμένο ποίμνιο τοϋ • Ελληνισμοϋ 



της 'Αμερικης: Δεν άκουσα οίιτε μία 
πολιτικη συζήτηση. ν lσως εJναι ΚΙ αύτό 
όπό τό όγαθό τi'jς χώρας ποu ζείτε καί 
σάς επηρεάζει. Γιατί μπόρεσα νό Εχω κι 
αύτη την εύχάριστη διαπίστωση, δτι 
στην 'Αμερικη δεν ύπάρχουν όριστεροί, 
δεξιοί ii πράσινοι, όλλό όπλά, ύπάρχουν 
τό κόμματα με προγράμματα γιό τι')ν 
'Αμερική. 

Καί σκέφτηκα με ζήλεια, πόσο 
δμορφη θό ήταν ή πατρίδα μας, δν δλοι 
έδίίι ένδιαφερόμασταν μόνο γιό τήν 'Ελ
λάδα! Τραγουδοϋσα μαζί σας τό God 
Bless America (καί τό πίστευα) καί σκε
πτόμουν God Save Greece ... 
'Αγαπημένοι μου όμογενείς, σε σάς 
ποu μοϋ δώσατε τό σπουδαίο σας μήνυ
μα, τό μήνυμα της όγάπης καi της όμό
νοιας (εΊχατε δίκαιο κύριε Σωτηρχο ποu 
μοϋ είπατε τήν πρώτη ήμέρα «ε'ίμαστε 
πολλοί καί όγαπημένοι») σάς στέλνω κι 
εγw τό δικό μας μήνυμα τό μήνυμα τijς 
όπελπισίας. The Cry of Despair δπως θό 
λέγατε. Σάς χρειαζόμαστε. ΕΙναι δύσκο
λοι καιροί στήν Πατρίδα. νΟχι γιατί κυ
βερνά τό ΠΑΣΟΚ καί δχι ή Νέα Δημο
κρατία. 'Αλλό γιατί ό σπόρος τi'jς άθείας 
καi συστημάτων ξένων πρός την χώρα 
της δημοκρατίας καί τi;ς έλευθερίας, 
ποu σε τοϋτο τον τόπο γεννήθηκαν, 
μπορεί νό καρπίσει καi τότε θόναι όλέ
θριο γιό τον τόπο. Τότε θό κινδυνεύου
με έμεϊς γιό άφελληνισμό καί όχι εσείς 
όπό την γλώσσα. Γιατί εΤχε δίκαιο ό 'Αρ
χιεπίσκοπος δταν μδς εJπε δτι ό χειρό
τερος άφελληνισμός δεν εJναι ή Ελλειψη 
της γλώσσας άλλό ή Ελλειψη πατριω
τισμοϋ. Καi δεν θόθελα νό βγοϋν σωστό 
τό πικρό μό άληθινό λόγια ένός περή
φανου Λάκωνα, τοϋ άρχοντα καi μέλους 
τοϋ ' Αρχιεπισκοπικοϋ Συμβουλίου κ. 
Δημάκου: « ' Εμείς κρατάμε τον 'Ελληνι
σμό γιό vό τον έπανεισαγάγουμε στι')ν 
'Ελλάδα δταν χρειαστεί». ν Ισως τότε θό 
εJvαι άργά ... 
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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 ELECTRA hotels in the heart of Athens and one in the 
center of Thessaloniki are designed to meet the demands of 
every businessman making on 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 Vacations. The ELECTRA GROUP 
OF HOTELS invite 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 Reservations for all our Hotels TELEX: 21-6896 
ATHENS ELECTRA PALACE HOTEL: 18, Nicodimou Str., 
Tel.: 324-1401-7 Telex: 216896 
THESSALONIKI ELECTRA PALACE HOTEL: Aristotelous Sq. Tel.: 23.222i 
Telex: 412590 
CRETE CRETA BEACH: HERACLION, CRETE, Tel.: 28.6301 
RHODES ELECTRA PALACE RHODES: TRIANTA, RHODES, Tel.: 92521 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Θέματα τοϋ Μηνος 

Καi μη χειρότερα! ••• 
Τοϋ κ. ΠΑΝΑΓ. Σ. ΜΑΚΡΙΑ 

Ή aντιαμερικανικι'ι ρητορικη της έλληνικi'jς Κυβερνή
σεως καί ο1 συνεχιζόμενες άvτιαμεpικαvι,κf.ς καί aντιδυ
τικf.ς ένέργειές της, εχουν σόν aποτέλεσμα νa θεωρείται 
τώρα ή γενέτειρα σόν •έχθρόςa τών · Ηνωμένων Πολιτειών. 

Σοβαρότατα καί εύρύτατης κυκλοφορίας όργανα της 
Κοινi'jς Γνώμης, δπως ή πρώτη στην κυκλοφορία στην ' Αμε
ρικη Wall Street Joυrnal , μf. κύριο όρθρο της ύποστήριξε δτι 
εfναι καιρός γιό την aμερικανικη Κυβέρνηση νό μεταχει
ριστη διαφορετικό τοuς φίλους όπό τοuς έχθροuς καί νό πα
ραχωρήση στην Τουρκία τό 16 μεταχειρισμένα πολεμικό 
aεροσκaφη ποu ζητδ νό λόβη ή ·Ελλάδα aπό την Νορβηγία. 

'Η Wall Street Joυrnal , τον ίζοντας δτι ό κ. Παπανδρέου 
•δρχισε όπερlσιι:επτα νό θέτη τήν φιλοσοβιετική του ρη
τορική σε έφαρμοyήa, aναφέρει : 

• Ή 'Ελλάδα ύπfiρξε yιό το ΝΑ ΤΟ ό άντιρρησiας yιό τfιν tyκα
τάσταση τών ιΠtρσινyκι καΙ ιΚρούζ•, yιό τΙς κυρώσεις tναντfον 
τfiς Πολωνfας, λόyω τοΟ στρατιωτll(οϋ νόμου ποu tπέβαλε καΙ 
yιό την κατονομασfα τfiς Σοβιετικfiς ·Ενώσεως (ποu θό άποτε
λοϋσε tπιθετικη τακτικι'ι) yιό την κατάρριψη τοΟ κορεατικοίί 
άεροσκά4Ισυς. Τώρα, οΙ άπερyοϋντες ύπάλληλοι τοίί i:λληνικοϋ 
ύπουρyεfου ·Αμύνης lχουν κλεfσει τΙς τέσσερις άμι:ρικανικtς 
στρατιωτικές βάσεις μt το νό κρατούν έκτός δλους μt tξαfρεση 
το tν στολfi προσωπικό, πρδyμα που tνθαρρύνεται μερικώς άπο 
τήν Κυβέρνηση. · Απερyοi Ιχουν άκόμη χτυπήσει στρατιώτες 
('Αμερικανούς) καi·Ελληνες πολlτες πού /iθελαν νό tρyασθοϋν, 
tνώ ή Άστυνομiα καθόταν καΙ Ιβλεπε ... 

•' Ο κ. Παπανδρέου έξοκολουθεl νό χαρακτηρfζη τΙς ΗΠΑ ώς 
την ιέπεκτατικη Μέκκα τοϋ Ιμπεριαλισμοϋι. Παραχωρώντας τό 
F-5 στήν Τουρκfο ·ισως νό εlναι το πρδyμα πού θό ύπενθυμlση 
στον κ. Παπανδρέου δτι οΙ ΗΠΑ yvωρfζουν πώς νό ξεχωρfζουν 
τοuς .fλους άπο τοuς tχθρούςa. 

Μιό έφημερίδα της Μασσαχουσέτης (γραψε δτι ή 
• Ελλός •όνήκει Ιδεολοyικώς στόν κομμουνιστικό συνα
σπισμό». 

'Ανaλογα κύρια όρθρο δημοσιεύθηκαν σε πολλf.ς aμερι
κανικές έφη μερίδες, παρουσιaζοντας την • Ελλaδα δχι μόνο 
ώς μη aξιόπιστο σύμμαχο, aλλό σάν ιιέχθρό» τών ΗΠΑ. 'Ο 
όποίος ιιέχθρός» συμβαίνει νό εlσπρόττη έκατοντaδες 
έκατομμύρια δολλaρια τόν χρόνο γιό την όμυνa του, καl μt 
έμδς τοuς 'Ελληνοαμερικανοuς γιό πρaκτορές του, νό πετυ
χαfνη νό προσδιορίζη τό ϋψοςτi'jςβοηθείαςπρόςτηνϊδια καί 
τηντουρκfα, τηνστιγμηποu περιμένει κα i aπαιτεί 
aπό την 'Αμερικη νό aσκήση την έπιρροή της πaνω στην 
Τουρκία γιό την έπίλυση τοϋ Κυπριακοίί . . . 

Τό χωρlς προηyούμενο aρνητικό σχόλια τοϋ aμερικανι
κοϋ Τύπου, aκολούθησαν μιό σειρό aντιδυτικών θέσεων καί 
δηλώσεις τοϋ κ. Παπανδρέου δτι ή ' Αμερικη εfναι ιιή Μέκκα 
τοϋ lμπεριαλισμοϋ», την aπόλυση aπό τlς tλληνικtς aρχές 
ένός ύπόπτου τρομοκρaτη καl τι'ιν aπέλαση ένός πρaκτορα 
της CIA nou εJχε aναμιχθi'j στην ύπόθεση . 

· Ο βοηθός ύπουργός ' Εξωτερικών Richard Bυrt, εJχε τότε 
δηλώσει σέ ' Επιτροπη τοίί Κογκρέσσου : 

•Εlναι συχνό πολύ έξορyιστικό νό Ιχης νό κόμης μk 
μιό κυβέρνηση, μιό συμμαχική κυβέρνηση, πού ύπερα
σnlζι:ται την Σοβιετική ·&ωση καΙ έπιιι:ρlνι:ι τΙς ΗΠΑ•. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1, 1984 

'Αποφύγαμε νό σχολιaσωμε δλα αύτό τό aπογοητευ
τικό καi δυσάρεστα, διότι έλπ ίσαμε δτι ή φουρτούνα ΠΟU 
τάραξε τiς έλληνοαμερικανικf.ς σχέσεις θό περνοίίσε, καθιiις 
μάλιστα μ ιό όφελέστατη έπfσημη δήλωση στην · Αθήνα 
εδινε την διαβεβαfωση δτι . .. δεν ύπάρχει aντιαμερικανι
σμός(!!!) καi δινόταν ή έντύπωση δτι θό ετίθετο τέρμα στην 
συστηματικη έκστρατεία κατό τών ΗΠΑ, μετό την εlδικη 
συνάντηση τοϋ "Ελληνα πρωθυπουργοίί με τόν πρέσβυ τών 
Η.Π.Α . . .. 

' Αλλό ή ύλοποίηση της ρητορικi'jς συνεχίστηκε μf. την 
ξαφνικι'ι ματαίωση Ελληνοαμερικανικών γυμνασίων κομ
μάντος στην Βόρειο ·Ελλάδα, ποu διεξάγονται κάθε δύο . 
χρόνια, έδώ καί 20 χρόνια . 

' Η έλληνικι'ι Κυβέρνηση aνεκοίνωσε δτι τό γυμνόσια 
~ταν περιττά, aφοίί ό κίνδυνος κατό τi'jς χώρας προέρχεται 
όπό τι'ιν Τουρκία, καi δχι aπό την Σοβιετικη " Ενωση . Δέν 
έδόθη δμως καμμιό έξήγηση γιατί ή ίδια Κυβέρνηση δέχθηκε 
αύτό τό γυμνάσια τό δυό προηγούμενα χρόνια ... 

·Υπό την τόσο βεβαρημένη aτμόσφαιρα, ή Ούάσιγκτων 
όντέδρασε πολu ένωχλημένη μέ την μονομερη - καi χωρίς 
προηγούμενη εΙδοποίηση - ματαίωση τών κοινών γυμνα
σίων καi διεφώνησε σ' δ,τι όφορδ την προέλευση τοίί κιν
δύνου ... 'Ο κ. Γ. Ράλλης βρηκε την δήλωση •aτυχη». ' Αλλ' 
άν ή · Αμερική δεχόταν την έλληνικη θέση, θό στρεφόταν 
έναντίον τi'jς Τουρκίας καi θό θεωροϋσε ... περιττό καί τό 
γυμνάσια ... 

Τό όποτέλεσμα εfναι δτι τό χάσμα στίς σχέσεις τών δύο 
χωρών διευρύνεται καi αύτό εfναι πολu φυσικό νό aπογοη
τεύη καί νό θλίβη δλους τοuς καλοuς φίλους της · Ελλάδος 
στiς ΗΠΑ καί δλους ποu πιστεύουν στι'ιν aνάγκη συνεχίσεως 
τών παραδοσιακών φιλικών καi συμμαχικών δεσμών μεταξu 
τών δύο χωρών. 

• • • 
Δικαfωμα τοίί Πρωθυπουργοϋ τi'jς ·Ελλάδος εfναι νό 

aκολουθήση τι'ιν πολιτικη ποu κρίνει καλύτερη γιό τό 
συμφέροντα της χώρας του . 'Αλλό καί έμείς, την βοήθεια 
τών όποίων ζητδ δλη την ώρα γιό τι'ιν προόσπιση τών συμ
φερόντων αύτών, εχομε κάθε δικαfωμα νό διατυπώνω με τίς 
όντιρρήσεις μας. 

Μπορεί ό έξ ·Ανατολών κίνδυνος νό εfναι ύπαρκτός, 
aλλό παραμένει πάντα ... aνύπαρκτη ή όποιαδήποτε ύπο
στήριξη όπό τι'ιν Σοβιετικι'ι "Ενωση γιό τό έθνικό 
συμφέροντα τi'jς ' Ελλaδος καi τi'jς Κύπρου. Καi όφοϋ δf.ν 
ύπάρχουν δλλα έρείσματα, δtν εJναι σκόπιμο νό γκρεμίζε
ται τό εύνοίκό κλίμα ποu έπικρατοϋσε μέχρι τώρα καi νό δη
μιουργείται στόν aμερικανικό λαό καi στην πολιτικι'ι ήyεσία 
του ή έντύπωση δτι ή ·Ελλάς ξ έ φ υ γ ε aπό τόν Δυτικό Κό
σμο καi δτι εfναι χώρα έ χ θ ρ ι κ ή ... Αύτό σε καμμιό περί
πτωση δέν συμφέρει στην ' Ελλάδα. Καi πλήπει θανaσιμα τό 
λεγόμενο κλόμπυ», ΠΟU έξακολουθεί νό aγωνfζεται γιό τό δί
καια τf'jς ' Ελλόδος καi τi'jς Κύπρου. 

ΟΙ στf'jλες αύτtς δf.ν κάνουν aντιπολίτευση. Ποτt δf.ν 
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κομματίστηκαν. Μόνο με γνώμονα τό καλό τf'ίς Έλλόδος 
άσχολοϋντοι με τό προβλήματά της κai με ούτό τό πνεϋμο 
κai μόνο έπιστήσομε άπό τιΊν όρχι') τιΊν προσοχιΊ της σημε
ρινϊϊς Κυβερνήσεως, στοuς σοβοροuς κινδύνους ΠΟU ό άντι
αμερικανισμός έκθέτει τiς προσπάθειές μας κai τό συμφέρον 
τi'jς 'Ελλόδος. 

Kai δεν μείναμε μόνοι ... Οί πέντε 'Ελληνοομερικονοi 
Βουλευτες μός άκολούθησον. Πρiν άπό αύτούς, ό 'Αρχι
επίσκοπος κ. ' Ιάκωβος κai μετά άπό τοuς πέντε, ή ΑΗΕΡΑ. ΟΙ 
καλόπιστες φωνές μας δεν εΙσακούσθηκαν. Ka1 τό κακό συ
νεχίζεται. Χειροτερεύει. 'Η πρώτη πατρίδα μός βάζει σΕ έξοι
ρετικά δύσκολη θέση. fιμοστε τώρα ύποχρεωμένοι νό πε
ράσωμε στιΊν δ μ υ ν ο, δπως εκαμε, ~δη, ή έλληνικιΊ πρε
σβεία στι')ν Ούόσιγκτων. Πρέπει τώρα νε διαβεβοιώνωμε 
τοuς συμπολίτες μας δτι ή 'Ελλάδα «δεν άνήκει Ιδεολογικώς 
στόν 'Ανατολικό Συνασπισμό,. 

Ποτε δεν έιχομε φανταστεί δτι τό κακό θό f;φθανε μέχρις 
έδώ. Γι' ούτό έπιτρέπετοι νό εύχηθοϋμε καl μ ή . .. χειρό
τερα . .. 

ΟΙ «AMEPIKANOI 
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

Μ Ε Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρακολουθούμε τήν δραστη
ριότητα τι'jς νέας όργανώαεως «'Αμερικανοί Φίλοι τι'jς 

'Ελλάδος», τι'jς μόνης ποu ώρθωσε τό άνάστημά της γιά νά 
διαμαρτυρηθι'j γιά τά λεχθέντα ύπό τού ~Ελληνα Πρωθυ
πουργού κ. Α. Παπανδρέου έναντfον τής 'Αμερικής. Σημει
ώνομε αύτή τήν έξαfρεση μέ μεγάλη Ικανοποίηση, άφοϋ ol 
δεκάδες 6λλες 'Ελληνοαμερικανικές όργανώσεις καΙ όμο
σπονδfες έκριναν καλό νά σιωπήσουν σέ μιά ώρα πού χρεια
ζόταν νά άποδείξουν τήν άγάπη τους πρός αύτι'ιν έδώ τήν 
καθυβρίζομένη πατρίδα τών μελών τους. 

Σέ άνακοfνωσή της πρός τόν Τύπο ή νέα όργάνωση έκθέ
τει τήν πρόσφατη δραστηριότητά της μt κείμενα πού μαρ
τυρούν ύψηλό άισθημα εύθύνης καί ρεαλιστικής άντιμε
τωπίσεως τών θεμάτων πού άπασχολοϋν- καί άνησυχοϋν
σήμερα τήν 'Ομογένεια. 

uΟπως άναφέρεται στήν άνακοίνωση, ol ι<Αμερικανοί 
φίλοι τι'jς ·Ελλάδος» δέχονται μέλη, μέ tτησία συνδρομή 50 
δολλ. ·Αλλά τό έργο τι'jς όργανώσεως μπορούν νά βοηθή
σουν δσοι άνησυχοϋν γιά τήν πορεία τών 'Ελληνοαμερικα
νικών σχέσεων καί πιστεύουν στήν άνάγκη τής άποκατα
στάσεως τής παραδοσιακής φιλίας καί tγκαρδιότητος στΙς 
σχέσεις τών δύο χωρών. 'Η ιιΝέα ·Υόρκη» συνιστά σ ' δλους 
τούς όμογενείς νά γfνουν μέλη τι'jς όργανώσεωςαύτής καί νά 
tνισχύσουν τό έργο της. ·Η ·Ομογένεια άπέκτησε μi; τήν όρ
γάνωση αύτή μιά φωνή ύπεύθυνη καί σοβαρή. Χωρίς νά 
άνταγωνfζωνται τ/ς 6λλες όργανώσεις, ol «·Αμερικανοί φfλοι 
τι'jς 'Ελλάδος» συμπληρώνουν τό τεράστιο κενό πού άφήνει 
ή δυστοκfα τών 6λλων νά εΤναι περισσότερο χρήσιμες στόν 
συγκεκριμένο πρόβλημα τών σχέσεων ·Ελλάδος- ' Αμερικής. 

"Οπως άναφέρει ή άνακοfνωση, ή όργάνωση American 
Friends of Greece lnc. δημιουργήθηκε γιά νά βοηθήση τίς 
προσπάθειες πού καταβάλλουν of όμογενειακές όργανώσεις 
στό Κογκρtσσο γιά τήν ύπεράσπιση τών 'Ελληνικών καί Κυ
πριακών δικαfων. Δεδομένου δτι ό άντιαμερικανισμός ύπο
νομεύει τ/ς προσπάθειες αύτές_ ή όργάνωση έχει θέσει σόν 
lνα άπό τοuς σκοπούς της τήν άvτιμετώπιση τού άντιομερι
κανισμοϋ, tπισύροντας τήν προσοχή τής Όμογενείας στήν 
βλάβη πού προξενεί αύτή ή προπαγάνδα στά έλληνικά συμ
φέροντα, καΙ δεfχνοντας στό άμερικανικό κοινό δτι ή άντι
αμερικανική προπαγάνδα δέν άπηχεί τά αΙσθήματα τής 
μεγάλης πλειοψηφfας τών άπσvταχοϋ ·Ελλήνων καΙ πολύ 
περισσότερο, τών 'Ελληνοαμερικανών . . . 
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BANKING 
$ense:====ι 

IMPORTANT THINGS 
ΥΟΟ SHOOLD KNOW ΑΒΟΟΤ 
ΒΑΝΚ SAVINGS ACCOONTS 

MORE TYPES OF ACCQ{]NTS 
There are traditίonal passbook accounts, cer
tίfίcates of deposit, and money market ac
counts. Some accounts can be opened with a 
small deposit- whίle others require hίgher 
opening balances. Some accounts have no ~et 
maturίty- others can be opened for matur~ty 
perίods of seνeral years. Some let you \vrιte 
checks against the account. Generally, the 
longer the maturίty, the higher the ίnterest rate 
paid on your money. 

ALL BANKS ARE Νοτ ΤΗΕ SAME 
Banks set theίr own interest rates and design 
account terms on just about all types of savίngs 
accounts. For example, the rate pa id and 
minimum deposit set by one bank on a six 
month certificate of deposit could be hίgher or 
lower, than that of its competitors. Some banks 
compound interest daily- others don't com· 
pound at all. !he effect of ~om~ou~?ing is to 
increase the · average effectιve yιe ld of an ac
count. Some banks make interest available 
monthly - others on a quarterly basis. ~nd 
you should pick a bank that has flexιble 
hours- so you have access to your money 
when you need it. 

GET ΤΗΕ BEST DEAL 
When you open an account, ask questions. You 
should be able to get all the information you 
need to know to make the right choice. And 
remember, a bank can on ly be as good as it ς 
people. They should be we ll informed, con· 
cerned and understanding of your partίcular 
needs ~nd concern s. Shop for your bank. lt's . 
worth takίng the extra time when making such · 
an ίmportant decίsίon. 

ATLANTIC 
~~Re 
Monhαtton: 960 A.oenue 01 tne Amerίcas. New Yorl<. Ν.Υ 10001 695·5400 
15 Maiden ιane New Yorlι. Ν.Υ 10038 608<>430 Q.-ns: 29-10 Oι!mors βlνa_ 
Astoria, Ν.Υ 11105. 721-2800 • 33·12 J ()tn A.oe .• As1oria, N.V 11103 Q32-2300 
·36-10 BroadWaγ. As1orίa, Ν.Υ 11106 204-2600 • 196-21 Northern Bl\ld., f lushιng, 
ΝΥ 11358 357-7150 lrόolclyn: 8010 fifth A.oenue. βrooklγn. ΝΥ 11209 748-όΔΟΟ 
Member Federaι Oepasitlnsuronce Corparo~on 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ•• 



ΠΑΛΙ ΠΕΡ/ ΟΜΟΨΥΧΙΑΣ 

ΤΟ μήνυμα τοίί Προέδρου τής 'Ελληνικής Δημοκpστfας 
κ. Κ. Καραμανλή πρός τό 62ο Συνέδριο τής ΑΗΕΡΑ, ποi.ι 

συνήλθε τόν περασμένο μήνα στην Φλώριδα, δικαιώνει 
πλήρως τοuς άγώνες τοD περιοδικού αύτού έναντίον τής 
κομματικοποιήσεως τής • Ομογενείας ·Αμερικής άπό τό έλ
ληνικό πολιτικό κόμματα καί εΤναι καιρός νό άντιληφθούν 
καί οί δυό καθημερινές έφη μερίδες μας, δτι δέν βοηθούν τήν 
ύπόθεση τής όμοψυχfας κομματιζόμενες ύπtρ τοD ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ν Εγραψε ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας: 

•Εlμαι βέβαιος δτι θό διατηρήσετε ιcai θό tνισχύσετε 
την tθνιιcή σας δμοψυχiα. μακρυό άnό μισαλλόδοξους 
κομματισμούς ιcoi ψατριασμούς. ~Ετσι θό μnορέση δ 
·Ελληνισμός σόν όλότης νό άnοδεiξη yιό μ ιό άιcόμη ~ρό 
τήν tθνικη Ισχύ του καi νό nροασniση τό συμφέροντά 
τουn. 

Καί βεβαίως πρέπει νό μείνη ένωμένη ή 'Ομογένεια, μα
κρυά άπό «μισαλλόδοξους κομματισμοi.ις καί φατριασμούς» 
πού μετέφερε έδώ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί τό άκολουθοϋν καί 6λλα 
πολιτικά κόμματα. 'Αλλά ή όμοψυχfα γιά τήν όποfα μιλά ό 
κ. Καραμανλής εΤναι πλέον στόχος, παρά πραγματικότhς. 
Τό δηλητήριο τοίί κομματισμού έχει προσβάλει τόν δμογε
νειακό όργανισμό καΙ ξαπλώνεται σάν καρκίνος στΙς όργα
νώσεις καΙ στiς Κοινότητές μας. · Η 'Ομογένεια εΤναι άποδέ
κτης κηρυγμάτων μίσους άπό τηλεκατευθυνομένους πρά
κτορες δημοσfων 'Υπηρεσιών καi κομματικούς «παράγον
τες» πού έκθέτουν την Κυβέρνηση μΕ. τiς δραστηριότητές 
τους καί πείθουν τούς όμογενεϊς δτι μόνο γιά την ένότητά 
μας δέν ένδιαφέρεται ή Κυβέρν~ση Παπανδρέου. 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΑΝΠΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ 

ΘΑ πρέπει νά δοθή Ιδιαfτερη προσοχή στην διαπίστωση 
τοίί ·Αρχιεπισκόπου 'Ιακώβου δτι rό άντιαμερικαvικό 

κλfμα στήν ·Ελλάδα «προωθείται άπό έκεfνους πού ύπηρε-
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The finest seafαχi restaurant in New York. 
Even the fish know. The Delegate 
!.urιι '""'"· IJinrιcr, Monιl;ιy ι lιru ~-riι l;ιy • Rcscrν<ιtίrιrι• 6Η7-ΟΥΗΟ 

:!I I Ε. 4:~rιl Stn:ct (1\ctwccll :~r<l & 2nιl Aνcnuθ) 
ι-·,_, r/1111/PY fχπ/ιirικ α/ I(UYfl/ζf nn/ r/ιHJY 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ι. 1984 

τοίίν άλλότρια συμφέροντα" (Νέα 'Υόρκη, 1 'Ιουλίου 1984). 
~Οπως γράφει ό καθηγητής κ. Κούσουλας σΕ. 6ρθρο του δη
μοσιευόμενο σε 6λλη σελίδα, ύπάρχουν δύο έίδη άντιαμε
ρικανισμού - ό άντιαμερικανισμός ποi.ι έκδηλώνεται μέ μιά 
νόμιμη κριτική συγκεκριμένων tνεργειών τής άμερικανικής 
κυβερνήσεως, καί ό άντιαμερικανισμός πού έχει Ιδεολογική 
προέλευση καί Ιδεολογικό προσανατολισμό. Ε1ναι αύτός ό 
Ιδεολογικός - μαρξιστικός - άντιαμερικανισμός ποi.ι ύπο
σκάπτει καΙ ύπονομεύει τ/ς προσπάθειες τών 'Αμερικανών 
φfλων τής 'Ελλάδος στό Κογκρέσσο καΙ στην άμερικανικη 
Κυβέρνηση. Καί σ' αύτόν τόν άντιαμερικανιαμό άνεφέρετο 
ό 'Αρχιεπfσκοπος δταν μίλησε γιά ιιάλλότpια συμφέροντα,. 
Κατά τήν 6ποψη τοϋ Μαρξισμού - Λενινισμού «ό Iμπερια
λισμός εΤναι τό έσχατο στάδιο τού καπιταλισμοϋ,. Σ' αύτή 
την θέση τοϋ Λένιν στηρfζεται ό Ισχυρισμός δ τι «ή 'Αμερικr'ι 
εΤναι lμπεριαλιστικr'ι άκριβώς γιατί εΤναι καπιταλιστικr'ι ένώ ή 
Σοβ. 'Ένωση δέν εΤναι Iμπεριαλιστική έπειδή εΤναι σοσιαλι
στική». 'Επομένως, τό έιδος τοϋ άντιαμερικανισμοϋ ποi.ι 
προωθοϋν ώρισμένες δυνάμεις στήν ' Ελλάδα δέν εΤναι παρά 
μιά - σημαντική - πλευρά τής μαρξιστικής Ιδεολογίας. ~Αν 

δtν δούμε τr'ιν διαφορά άνάμεσα στά δυό αύτά είδη άντι
αμερικανισμού "we are missing the point." 

ΨΥΧΡΑΙΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΜΕ πολi.ι ένδιαφέρον καΙ προσοχιΊ διαβάσαμε μιά tπι
στολr'ι τοϋ κ. Andrew Α. Athens, προέδρου τού Unίted 

Hellenic American Congress, ύπό ήμερομηνfα 13 'Ιουλίου 
1984, πρός τόν Πρόεδρο Ρήγκαν. ·Η έπιστολr'ι αύτή, στην 
όποΙα καθρεπτfζονται of άνησυχίες τών μελών τής όργανώ
σεως αύτής, καί πολλών 6λλων δμογενών, όντιμετωπίζει μέ 
ψυχpσιμfα καΙ άποτελεί μιά πολύ θετικr'ι προσέγγιση στό 
πρόβλημα τών σχέσεων 'Ελλάδος - ΗΠΑ, δ πως διαμορφώ
θηκαν μετά τΙς έπίσημες έλληνικές διακηρύξεις καΙ ένέργειες 
έναντίον τής 'Αμερικής καί τής Δύσεως. 

'Η έπιστολή τοϋ κ. Athens πρός τόν Πρόεδρο εχει ώς έξή ς: 

Dear Mr. President: 
The importance of Greece to the United States and of 

the Unίted States to Greece should not be overlooked by 
either country in the heat of a disagreement. The long term 
relationshίp of support and alliance between the people of 
these two nations is of paramount significance and must be 
maintained. 

The leader of each country must weigh carefully the 
impact of his words and deeds upon the public opinion of 
the other country. lt ίs that public opinion which will ulti
mately shape each democracy's policy toward the other. 

The Greek people have a right to expect from their long 
time ally, the Unίted States, the ίmplements of defense to 
protect themselνes agaίnst American armaments which 
mίght be used against them. Lίkewίse, the American people 
haνe a rίght to expect from their long time ally, Greece, co
operation and public expressions whίch recognίze and 
respect America's positίve role wίth that country. 

lt is our hope that the leaders of both nations will thίnk 
carefully before takίng action regarding the other, partίcu
larly during this present crisis. Further ίnjudicίous actions by 
either could escalate the problems and lead to develop
ments that neither country wants and both countries would 
regret." 

"Εyyραφijτε Συνδρομηταi 

στην «Νέα ~Υόρκη» 
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Aris Estate: f:, Ενας μοντέρνος οίκισμός 
σε εξαίσιο φυσικό περιβάλλον 

'Η διατήρrjdη' τής φυσικής όμορφιός, ό σεβασμός τού τοπίου καί ή άξιοποίησή του 
~ταν ή κύρια μέριμνα τών κατασκευαστών τού Aris Estate. 

τσ δέντρα στολίζουν καί συμπληρώνουν τό πρωτότυπα σχέδια τών σπιτιών. 

Στό γενικώτερης σημασίας καi ένδια
φέροντος όμογενειακό επιτε ύγματα στiς 
' Ηνωμένες Πολιτείες, περιλαμβόνεται, 
όαφαλώς, μ ιό έξαιρετ ι κιϊς ποιότητος 
μοντέρνα συνοικία, ατό Allendale, της 
γειτονικης Πολιτείας Νιού Τζέρσεϋ. 

Πρόκειται γιό τό συγκρότημα μονο
κατοικιών ARIS EST Α HS, πού εfναι [μ
πνευση καi δημ ιούργημα τού γνωστού 
ατr')ν 'Ελληνοαμερικανικr'J Κοινωνία τών 
δυό Πολιτειών, κ. ·Αριστείδη Ντούζο
γλου. 

Τό συγκρότημα αύτό όποτελεiται όπό 
30 σπίτια σε μιά θαυμόσια δεντροφυ
τευμένη, έξοχικr'ι περιοχή, έκτόσεως 36 
acres. Κόθε σπίτι εχει τό δικό του σχέδιο 
καi τr')ν δική του προσωπικότητα- κα
νένα δεν εlναι δμοιο μέ τό όλλο - καi 
εlνα ι δλα κτισμένα σε οΙκόπεδα έκτό
σεως 3/ 4acre. Εlναι δλα κτισμένα κατό 
τρόπο πού έξασφαλίζει όπόλυτη δνεση 
καi εlναι διαρρυθμισμένα έσωτερικώς, 
κατό τρόπο πού έξασφαλίζε ι την πληρέ
στερη όξιοποίηση τοΟ διαθέσιμου, 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 



δφθονου χώρου. Εύρύχωρα ύπνοδω
μάτια, τεράστιο σαλόνι, ύπερμοντέρνα 
μπάνια καi όσυνήθιστα μεγάλες κουζί
νες, εlναι το κύρια χαρακτηριστικό τών 
σπιτιών αύτών. 

'Ο κ. Ντούζογλου μιλδ μi: δικαιολογη
μένη ύπερηφάνεια γιά τό τελευταίο 
αύτό δημιούργημά του, πού ξεκίνησε τό 
1982 μ i: την βοήθεια τοϋ γιοϋ του, Ρόμ
περτ, πού σπούδασε Πολιτικός Μηχανι
κός καi εχει την εύθύνη τi'jς οrκοδομή
σεως τών σπιτιών. 

' Εκείνο γιά τό όποίο ό κ . 'Αριστ. Ντού
ζογλου εΤναι περισσότερο ίκανοποιη
μένος, ε Τ ναι τό γεγονός δ τι όξιοποίησε τό 
θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον σον όνε
κτίμητο συμπλήρωμα καί στόλισμα τοϋ 
οrκιστικοϋ συνόλου, χωρίς νa τό κατα
στρέψη ~ νa όφαιρέση τίποτε όπό την 
φυσικη καλλονι'ι τοϋ μαγευτικοϋ τοπίου. 

Πανύψηλα δέντρα περιβάλλουν καi 
πλαισιώνουν σον κορνίζες ζωγραφικi'jς 
το ώραιότατα σπίτια, πού πωλοϋνται 
τώρα όπό 300-330 χιλιάδες δολλόρια, 
tνw τόν οrκισμό διασχίζουν τεραστίου 
πλάτους δρόμοι . 

Πολλa όπό το σχέδια τών σπιτιών 
εΤναι τοϋ κ. Ντούζογλου, δ όποίος συν
εργάζεται με τόν κ. Thomas Manos Ρ. Ε . & 
L.S. 

' Ο δλος οΙκισμός όποτελείται όπό 30 
σπίτια. Μέχρι στιγμi'jς εΤναι [τοιμα καi 
lχουν πωληθεί τό 20. Αύτό lγινε μέσα σε 
χρόνο-ρεκόρ, σε 22 μi'jνες. Μένουν ύπό 
κατασκευι'ι δλλα 10 σπίτια, μi: το όποία 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ I, 1984 

ν Αλλα δυό μοντέλα τοu Aris Estate. 

θa όλοκληρωθi'j τό θαυμάσια σχεδια
σμένο συγκρότημα. 

·Ο tπισκέπτης αΙσθάνεται στι)ν tξοχή, 
σον νa πi'jγε γιο διακοπές, μερικές εκα
τοντάδες μίλια μακρua όπό τι)ν πόλη, 
tνώ τό Aris Estate βρίσκεται γύρω στο 40 
λεπτό όπό τό Μανχότταν. ·Η σύντομη 

αύτη διαδρομι) γίνεται όπό τι'ιν γέφυρα 
George Washington, Route 4καi 17 μέχρι 

τι)ν Exit Allendale. Τό Allendale βρίσκε
ται στό Βορειοδυτικό τμi'jμα τοϋ Bergen 
County, διαθέτει tξαίρετο σύστημα 
σχολείων καi όπέχει λίγα μόνο λεπτό 
όπό πολλa shopping centers. 
Ό κ. Ντούζογλοu έτοιμάζεται τώρα 

γιό ενα δλλο οΙκοδομικό tγχείρημα . 
νΕχει όγορόσει μιa μεγάλη έκταση στό 

Saddle Riνer, μιa δλλη tξαιρετικι'ι περι-
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«Παραμύθια 
τijς Μικρασίας>> 
'Από τι'ιν παιδικη σειρό «Μικρόπολη» 
κυκλοφόρησε στην' Αθήνα Ένας ώραίος 
καλλιτεχνικός τόμος κατάλληλα μετα
γλωττισμένος όπο Ένα έκλεκτό λογο
τέχνη καi παιδαγωγό τόν Χιώτη ποιητι'ι 
καi συγγραφέα παραμυθιών Γιώργο 
Κρόκο. Ό τόμος μέ τό «Παραμύθια τi'jς 
Μικpασίας» εfναι εΙκονογραφημένος 
έπάξια μέ σεβασμό στό κλίμα, στο 
χρόνο καi χώρο τι; ς μεταβυζαντινιϊς ·Α
νατολi'jς καi ή ζωγραφικη έργασία εΤναι 
τοΟ νέου όγιογρόφου Σπύρου Καρδα
μάκη . 

·Η Ιδέα για την δημοσίευση παρα
μυθιών τi'jς Μικρασίας ξεκίνησε πρό διε
τίας που γιορταζόταν ή έξηντάχρονη 
έπέτειος τi'jς Μικρασιατικi'jς καταστpο
φης, καi <iρεσε όμέσως γιατί οΙ συνερ
γάτες τi'jς Μικpόπολης ζητοΟν γνήσια 
'Ελληνικό παραμύθια γιό τό 'Ελληνό
πουλα . Στι'ι Βιβλιοθήκη τi'jς · Εστίας Νέας 
Σμύρνης που όναζητήθηκαν οΙ πηγές, ή 
ύπεύθυνη Κα Δέσποινα Ρίζου aποκά
λυψε στους έκδότες Ένα όμύθητο θη
σαυρό όπό παλιό λαϊκό παραμύθια τi'jς 
Μικρασiας διασωμένο στό χαρτί όπό 
γυναίκες καi δνδρες τi'jς 'Ιωνίας πού 
~χοντας ζήσει τη μεγάλη καταστροφη 
τοΟ Γένους τό 1922 πάσχιζαν ~τσι νό δια
φυλ(Jξουν αύτό τό θησαυρό στι'ιν έλλη
νικη καi πανανθρώπινη μνήμη. Τό τεΟ
χος που άποατελείται όπό 72 σελ. 
μπορείτε νά όναζητήσετε στό πιό 
γνωστά βιβλιοπωλεία, καi στοιχίζει 500 
δρχ., ι'\ στiςέκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ- ' Εφέσου 
24 Νέα Σμύρνη 17121. 

οχι'ι τοΟ ΝιοΟ Τζέρσεϋ καΙ θό κτίση 
σπίτια που θό πωλοΟνται γύρω στiς 
600.000 δολλάρια. 

·Ο κ. Ντούζοyλου διαθέτει μεγάλη καΙ 
μακροχρόνια πεipa στΙς οΙκοδομικές 
έπιχειρήσεις. Ύπf'jρξε Ιδιαίτερα πετυχη
μένος επιχειρηματίας στι'ιν Βενεζουέλα, 
δπου εfχε όναλόβει την οΙκοδόμηση με
γάλων lργων γιό την Κυβέρνηση αύτης 
τι'jς χώρας. Στην 'Αμερικι'ι ~ρθε τό 1969 
καi συνέχισε τι'ιν όνάληψη έργολαβιών 
γιό μεγάλες οΙκοδομές, δπως σχολεία 
καΙ κτίρια γιό βιομηχανίες καΙ γραφεία. 
~ Ενα όπό τό έργα του εfναι καί οί έγκα
ταστάσεις τi'jς γνωστι'jς βιομηχανίας 
καφέ Coffee Associates, στο ΝιοΟ 
Τζέρσεϋ. 
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Διαφημίζετε 

τiς έπιχειρήσεις σας 

στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Τfιν άπόφασή τους νο άγωνιστούν γιο τfιν άποκατάσταση τών άvθρωπίνων δικαι
ωμάτων καΙ έλευθεριών τών ύποδούλων 'Ελλήνων τfjς 'Αλβανίας, διεκήρυξαν γιο 
μι ο άκόμη φορά of ' Ηπειρώτες τών ΗΠΑ στό 23ο Συνέδριό τους στιΊν Νέα · Υόρκη. 
Στήν πάνω φωτογραφία, ό έπανεκλεγείς Πρόεδρος τfjς Πανηπειρωτικfjς • Ομοσπον
δίας κ. 'Ηλίας Μπέτζιος. έπιδίδων τιμητικήν πλάκα στήν διεθνολόγο Δρα ~Ερικα
Εiρήνη Νταfj, πρόεδρο τfjς Έπιτροπfjς Προστασίας 'Εθνικών Μειονοτήτων τού 
ΟΗΕ, γιο τήν συμβολή της στι'ιν προβολή τού μεγάλου έθνικού θέματος. ΑΡ/ΣrΕΡΑ, 
ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμερικής κ. ·Ιάκωβος, ό όποίος μίλησε ατό έπίσημο δείπνο. Στfιν 
ΚΑΤΩ φωτογραφία, τό νεοεκλεγtν Διοικητικό Συμβούλιο τfjς Παvηπειρωτικfjς. Στό 
μικρόφωνο, ό κ. Μπέτζιος καΙ άριστερά του ό Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως κ. Σε
βαστιανός, ό όποϊος συνεκfνησε δλους μέ τr)ν έμπνευσμένη δμιλfα του, στό έπίσημο 
δείπνο πού έδόθη στό ξενοδοχείο Grand Hyatt. Στό δείπνο παρεκάθησαν, έπίσης, ό 
άπεσταλμένος τού ΟΙκουμενικού Πατριαρχείου Μητροπολfτης Σταυρουπόλεως 
κ. Μάξιμος, ό βουλευτής κ. Yatron, ή βουλευτίνα καΙ τώρα ύποψηφία τού Δημο
κρατικού Κόμματος γιά τήν 'Αντιπροεδρfα κ. Ferraro, ό πρέσβυς τfjς ·Ελλάδος κ. Γ. 
Παπούλιας, ό άντιπρόσωπος τι'jς Κύπρου aτόν ΟΗΕ πρέσβυς κ. Μουσιούτας, άντι-

πρόσωποι πολλών ·Ομοσπονδιών καΙ πλήθος κόσμου. 
(Athens lnternational - D. Kessoglides) 
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ΠΩΣ ΦΘΑΣΑΜΕ 
ΣΤΟΝ ΑΤΤΙΛΑ 

'' Αγνωστα στοιχεία ποu παρουσιάζουν 
' ' t: , 

την πραγματικη ιστορια 

2ov- Τελευταίο 

·Η 'Αποστολιl Σίσκο 

'Από την άμερικανικη πλευρά ή εuθύνη γιό την λήψη 
aποφάσεων στην έξωτερικη πολιτικι'l εfχε περάσει ατό χέρια 
κατωτέρων aξιωματούχων καi μόνο κατά τiς πιο κρίσιμες 
φάσεις ατά χέρια τοϋ Κίσσινγκερ. 'Εντελώς συμπτωματικά, 
μιά διοικητικι'l όπόφαση γιό την άναδιοργάνωση τών 
ύπηρεσιών τοϋ Σταίητ Ντηπάρτμεντ, ποu εfχε ληφθεί πολu 
πρίν, Ε.τυχε νά μπεί σε tφαρμογη την aνοιξη τοϋ 1974, λίγο 
πρiν άπο τό γεγονότα της Κύπρου. · Επi χρόνια, το · Ελληνικό, 
Τουρκικο καi Κυπριακο τμfiμα τοϋ Σταίητ Ντηπάρτμεντ 
βρισκόταν Ιεραρχικά κάτω όπό την Διεύθυνση ·Υποθέσεων 
· Εγγυς · Ανατολης. "Οταν ό Κίσσινγκερ Ε.γινε • Υπουργος τών 
·Εξωτερικών, Ε.κρινε δτι οί τρείς χώρες fιταν περισσότερο 
στι']ν Διεύθυνση Εuρωπαϊκών Ύποθέσεων. Αύτη λοιπόν ή 
όπόφαση Ε.τυχε νό μπεί σf: έφαρμογι'] τον 'Απρίλιο καi Μάϊο 
τοΟ 1974. Διευθυντι']ς τοϋ ΕUρωπαϊκοϋ Γραφείου fιταν ό 
βοηθός ύφυπουργος Arthυr Hartman μέ ύποδιευθυντι'l τόν 
Wells Stabler. ΟΙ δυο αύτοi διπλωμάτες εJχαν ελάχιστη πείρα 
πάνω στίς ύποθέσεις καi τά προβλήματα της νευραλγικfiς 
περιοχης που εΤχε τεθεί κάτω όπό την δικαιοδοσία τους. 
WΕτσι, δταν ξέσπασε ή λαίλαπα, ό μηχανισμος όποφόσεων 
tχώλαινε ουσιαστικά. 

"Ο πως καi νό Ε. χει ΤΟ πράγμα, ό Κίσσινγκερ (καi πρέπει νό 
σημειωθεί δτι τiς μέρες εκείνες aντιμετώπιζε καi αuτος την 
άπειλη νά έμπλακεί προσωπικό στο σκάνδαλο Γουωτερ
γκαίητ) όντέδρασε aποφασιστικά όμέσω~ μετά το κίνημα 
κατά τοϋ Μακαρίου. Στiς 17 'Ιουλίου (δυο μέρες μετά το 
κίνημα καί τρείς μέρες πρiν όπο τι']ν τουρκικη άπόβαση) ό 
Κίσσινγκερ Ε.στειλε στην περιοχη τον ύφυπουργο Τζόζεφ 
Σίσκο ποu ίεραρχικά fιταν δεύτερος μετά τον Κίσσινγκερ. 
'Αποστολή του fιταν νά προλάβει μ ιό τουρκικι'] όπόβαση. 
Ήταν όποστολι') χωρiς έλπίδα. Οί Τοϋρκοι δtν ήταν διατε
θειμένοι νό άφίσουν την όπίθανη εύκαιρία νό πάει χαμένη. 

Στο Λονδίνο, ό 'Ετσεβiτ παρουσίασε στον Σίσκο τους 
τουρκικοuς δρους. Οί 650 'Έλληνες στρατιωτικοi θό Ε.πρεπε 
νό άπονακρυνθοΟν- δπως aλλωστε εΤχε ζητήσει καi όίδιος 
ό Μακάριος. ·Ο Σαμψwν Ε. πρεπε νό φύγει όμέσως όπο την 
εξουσία. WΕπρεπε νά δεχθεί ή έλληνικη πλευρόενα όμοσπον
διακο κράτος καl νό σταματήσει την παράνομη όποστολη 
δπλων στην Κύπρο. 'Ο 'Ετσεβiτ ύποσχέθηκε νό περιμένει 36 
ώρες γιά νά δοθεί καιρός στόν Σίσκο νά πάει στην' Αθήνα καi 
νό παρουσιάσει τοuς τουρκικους δρους στην · Ελληνικη 
Κυβέρνηση. Λίγο πρlν χωρίσουν στο όεροδρόμιο τοϋ Λον
δίνου, ό Σίσκο επανέλαβε στόν 'Ετσεβίτ: «Μι'Jν κάνετε τίποτε 
μέχρι νό ξανακουβεντιάσουμε». 

Στην ·Αθήνα, την έπομένη, 19 'Ιουλίου, ό Σίσκο τελικά 
κατάφερε νό συναντηθεί μt τόν 'Ιωαννίδη παρουσία τοϋ 
·Ανδρουτσόπουλου καi τοϋ στρατηγοϋ Μπονόνου. ·Ο 
'Ιωαννίδης Ε.μεινε καμμιό εΙκοσαριά λεπτό καl μετά 
σηκώθηκε όπότομα καi λέγοντας «ή ·Ελλάς εfναι 'Ελλάς>> 
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όπεχώρησε όπό την σύσκεψη. 

'Ο Σίσκο πηγε τό wιδιο βράδυ στην ~ Αγκυρα μt aδεια 
χέρια. "Οταν έζήτησε όπο τόν 'Ετσεβiτ νό τοϋ δώσει όλλες 48 
ώρες, ό 'Ετσεβiτ τόν διέκοψε παγερό λέγοντάς του δτι οί 
Τοϋρκοι δtν επρόκειτο νό επαναλάβουν τό σφάλματα τοϋ 
1964 καi 1967. Κατά τό ξημερώματα, οί Τοϋρκοι όπήντησαν 
τελεσίδικα στόν Σίσκο δτι δtν επρόκειτο νά τοϋ δώσουν τiς 
σαρανταοκτw ώρες που ζητοϋσε. Θανάσιμα aπογοητευ
μένος, ό Σίσκο επεκοινώνησε μt τον Κίσσινγκερ στι']ν Οuά
σιγκτων καi τοϋ εfπε δτι τό μόνο ποu Ε.μενε ήταν νό γυρίσει 
πίσω.· Ο Κiσσινγκερ* τόνΕ.βαλε κυριολεκτικό_μπροστό άπει
λώντας νό κατέβει όίδιος στην περιοχη καi νό όναλόβει τον 
μεσολαβητικο ρόλο όφοϋ ό Σίσκο δtν εfχε την Ικανότητα νό 
φέρει την όποστολή του εΙς πέρας! 

Πολu ·Αργά! 

·Ο Σίσκο ξαναγύρισε στην 'Αθήνα, δπου ό 'Ιωαννίδης 
μπροστά στiς πληροφορίες δτι οΙ Τοϋρκοι έτοίμαζαν άπό
βαση, aρχισε νό καταστρώνει σχέδια γιό επιστράτευση καi 
πόλεμο μt την Τουρκία. • Ητανάργά. Τό τουρκικό όποβατικό 
εΤχαν f\δη όποπλεύσει όπο την Μερσίνη. 

Μετά την τουρκικη όπόβαση, ή όποστολη τοϋ Σίσκο 
άλλαξε περιεχόμενο. Το πρόβλημα τώρα ήταν πώς νό στα
ματήσει ή αίματοχυσία. Τελικά, ό Κίσσινγκερ επενέβη προ
σωπικό. ΣΕ τηλεφωνικη επικοινωνία μt τόν Έτσεβiτ τόν 
όποίο εγνώριζε προσωπικό όπό τό Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, 
ό Κίσσινγκερ [πει σε τόν ΤοΟρκο πρωθυπουργό νό δεχθεί την 
διακοπη τών εχθροπραξιών. 'Η όνακωχη ώρίσθηκε γιό την 
έπο μένη στiς 2 τό όπόγευμα, Δευτέρα 22 'Ιουλίου. • Η ταν 
σχεδόν μεσάνυχτα της Κυριακης προς την Δευτέρα δταν ό 
Σίσκο έπεκοινώνησε μt τον στρατηγό Μπονόνο καi τοϋ έζή
τησε νό γίνει καi όπό την έλληνικη πλευρό μιό δήλωση όπο
δοχης της εκεχειρίας. 'Ο Μπονάνος, που προφανώς i'jθελε νό 
συνεννοηθεί με τον 'Ιωαννίδη καi τους όλλους στρατιωτι
κους ήγέτες, όπήντησε δτι όφοϋ ή άνακωχη δέν θό aρχιζε 
μέ'χρι την έπο μένη το άπόγευμα, ή έλληνικη πλευρό θό Ε.διδε 
την άπάντησή της το πρω'ί της Δευτέρας. 

Στiς δύο τό ξημερώματα, σε άλλη τηλεφωνικη επικοι-

• Κατό τr'ιν διόρκεια δείπνου προς τοuς "Ελληνες δημοσιογρό
φους, μέ τήν λήξη τfjς 27ης Κληρικολαϊκi'jς Συνελεύσεως (6 'Ιουλίου) 
ό ·Αρχιεπίσκοπος • Αμερικfίς κ. 'Ιόκωβος όνεφέρθη σέ συνόντησή 
του μέ τόν Κίσσινγκερ τον Αύγουστο τοΟ 1984. ·Ο 'Αρχιεπίσκοπος 
τοΟ ύπενθύμισε τr)ν έπιστολη Τζώνσον τοΟ 1964 μέ τr)ν όποία 
όπετράπη ή εlσβολr'ι στr'ιν Κύπρο καi τον ρώτησε γιατί δέν lκανε καΙ 
έκείνος τό ίδιο. ·Ο Κίσσινγκερ έπεκαλέσθη τiς διαφορετικi::ς συν
θfjκες ποu έπικρατοϋσαν στr'ιν Ούόσιγκτων έκείνη τr'ιν έποχr'ι (έπέ
κειτο ή πτώση τοΟ Νίξον) καi τόνισε δτι δf.ν εΤχε κανένα άπολύτως 
λόγο νό εuνοήση τr'ιν Τουρκία- όπό παιδi όκούει γιό τr'ιν Έλλόδα 
κai τr'ιν θαυμόζει. Καi πρόσθεσε: •Ποτέ δένθό μποροQσα νόάνεχθώ 
εlσβολr) στην Κύπρο. ΕΥχα μιό προειδοποίηση, όλλό δχι συγκεκρι
μένη. Κατελήφθην έξ όπροόmου». 
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νωνία μt τόν Κίσσινγκερ, ό Σίσκο άνέφερε την άπάντηση τοϋ 
Μπονάνου . Ό Κίσσινγκερ που ι'jθελε νά άποφευχθεί μιά 
έλληνοτουρκικη σύγκρουση που θά εΤχε δυσάρεστες 
συνέπειες γιά τό ΝΑΤΟ, έζήτησε εντονα όπό τόν Σίσκο νό 
έπι κοινωνήσε ι καi πάλι μέ την έλληνικη πλευρά καί νό έπιμεί
νει πάνω στr')ν άμεση όποδοχη της έκεχειρίας. Κατά τίς δύο 
καί τριάντα, ό Σίσκο κατάφερε νό έπικοινωνήσει μt τόν ναύ
αρχο ' Αραπάκη πού διενυκτέρευε ατό γραφείο του. 'Ο 'Α
ραπάκης όνέλαβε νό τηλεφωνήσει aτόν Μπονάνο, τόν ' Αν
δρουτσόπουλο καi τόν τότε ύπουργό 'Εξωτερικών Κυπραίο. 
Μη θέλοντας, προφανώς, νό πάρουν θέση χωρiς την εγκριση 
τοϋ 'Ιωαννίδη, όπήντησαν δτι καλό θό ήταν νά περιμένουν 
ως τό πρωϊ. ' Ο ναύαρχος 'Αραπάκης ποu προφανώς ε Τ χε 
σαφέστερη όντίληψη τών πραγμάτων, ήγνόησε τους 
ένδοιασμοuς τών άλλων καί άπήντησε στον Σίσκο δτι καί ή 
έλληνικη πλευρό ήταν σύμφωνη γιά την εκεχειρία. 

. Η . Ελλάδα ., Αοπλη 

'Η έλληνικr') κωλυσιεργία ήταν όδικαιολόγητη. · Η όνα
κωχr'ι ήταν πρός όφελος της έλληνικης πλευρός. Στr']ν Κύπρο, 
οί έλληνοκυπριακές δυνάμεις όντιμετώπιζαν χωρίς όεροπο
ρικr'] προστασία τό πολύ ίσχυρότερα τουρκικό στρατεύ
ματα. Στ ή ν 'Ελλάδα, ή έπιστράτευση εΤχε μετατραπεί σt Ι λα
ροτραγωδία. ' Η ' Ελλάδα δtν εΙχε τήν δυνατότητα νό έξα
πολύσει μιά σοβαρή πολεμικr'] έπιχείρηση όντιπερισπασμοϋ 
στr']ν ' Αν. Θράκη, Fι μ ιό σοβαρη άποβατικη Ενέργεια στι']ν 
Κύπρο. 

Την Κυριακή, 21 ' Ιουλίου, ένώ ό Κίσσινγκερ έπίεζε τόν 
· Ετσεβίτ νό δεχθεί την σύναψη έκεχειρίας, ή έλληνική στρα
τιωτικη ήγεσία έξήτασε τό ένδεχόμενο έλληνοτουρκικοϋ 
πολέμου. · Από τό πρωΊ' εΤχαν συνέλθει σt σύσκεψη στό έλλη
νικό «ΠεντάγωνΟ>> aτόν Χολαργό, ό στρατηγός Μπονάνος, ό 
στρατηγός · Ανδρέας Γαλατσάνος, · Αρχηγός τοϋ Στρατοϋ 
Ξηρός, ό στρατηγός · Αλέξανδρος Παπανικολόου , ' Αρχη
γός της ·Αεροπορίας, καί ό ναύαρχος Πέτρος · Αραπάκης, 
· Αρχηγός τοϋ Πολ. Ναυτικοϋ. Κατά την διάρκεια της συσκέ 
ψεως ό ' Ιωαννίδης εστειλε τόν εμπιστο ύπασπιστή του 
άντισυνταγματάρχη Λούκουτο μt τό μήνυμα δτι «έλήφθη 
άπόφασις νά έπιτεθοϋμε κατό της Τουρκίας σέ δλα τό 
μέτωπα, Κύπρος, Θράκη, παντοϋ». Οί στρατιωτικοί ήγέτες 
εΤχαν ι'jδη καταλήξει στό συμπέρασμα δτι οί έλληνικές 
ενοπλες δυνάμεις δέν ήταν σε θέση νό όναλάβουν σοβαρές 
έπιθετικές ένέργειες. " Ετσι, ό Γαλατσάνος χωρίς περιστρο
φες όπήντησε δτι δ έλληνικός στρατός δtν εΙχε τά μέσα νό 
έξαπολύσει μιά σοβαρη έπίθεση άντιπερισπασμοϋ στην · Αν. 
Θράκη. << Ο Στρατός θό όμυνθεί έάν παραστεί όνάγκη , όλλό 
δέν εΤναι εΙς θέσιν νό διεξαγάγει έπιθετικόν πόλεμον». 

'Όταν ό Λούκουτος έζήτησε , έντολfj τοϋ Ίωαννίδη, νό 
όποσταλοϋν στήν Κύπρο τό 'έξη μαχητικό «Φάντομ» γιά νό 
δώσουν όεροπορικη προστασία στοuς μαχομένους έκεί, ό 
Παπανικολάου άπήντησε δτι μιό τέτοια ένέργεια θό 
ώδηγοϋσε στην όπώλεια τών όεροπλάνων, που δέν θά εΤχαν 
τήν δυνατότητα νό έπιστρέψουν στην βάση τους. 

(Ση μ. Πολλοί π ιστεύουν όκόμη δτι τό ΝΑΤΟ καί οί ' Α
μερικανοί έμπόδισαν τό 'έξη «Φάντομ» νό χρησιμοποιηθοϋν 
στην Κύπρο. ' Η όλήθεια εΤναι δτι ή όπόφαση προfjλθε όπό 
την έλληνική πλευρά, γιό λόγους καθαρό τεχνικούς. Λόγω 
της όποστάσεως, τό όεροπλάνα δέν εΙχαν την δυνατότητα 
νό πόνε στην Κύπρο μt τό όπαραίτητο φορτίο καυσίμων καί 
όπλισμοϋ , νά προσφέρουν όποτελεσματικη προστασία στό 
στρατεύματα ξηρός, καί νό έπιστρέψουν στήν Κρητη fΊ την 
Ρόδο μετό τήν έκπλήρωση τfjς όποστολfjς τους) . 

Τό συμπέρασμα ποu προκύπτει όπό τά παραπάνω στοι
χεία , εΤναι δτι ό ' Ιωαννfδης έξαπέλυσε τr']ν τυχοδιωκτική του 
ένέργεια στr']ν Κύπρο χωρίς νό λάβει σοβαρό ύπ ' όψι του δτι 
οΙ έλληνικtq στρατιωτικές δυνάμεις δέν εΤχαν τr']ν 
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δυνατότητα νό όντιμετωπίσουν μt έπιτυχία μιά τουρκικη 
στρατιωτικη ένέργεια. ΟΙ έλληνικtς ενοπλες δυνάμεις εΤχαν 
άποδυναμωθεί έξ α Ιτίας τοϋ «'Εμπάργκο» . 

Τ ο . Εμπάργκο 
Άπό τό 1971, tπί τρία σχεδόν χρόνια, ή παροχη 

στρατιωτικης βοηθείας στην 'Ελλάδα εΤχε ούσιαστικό 
διακοπεί μέ όπόφαση τοϋ ' Αμερικανικοϋ Κογκρέσσου. · Η 
διακοπr') της βοηθείας, τό περίφημο «tμπάργκο» εΤχε tπίμονα 
ζητηθεί όπό τίς πολ ιτικtς δυνάμεις που ήταν όντίθετες πρός 
την δικτατορία. Mt έλάχιστες έξαιρέσεις, δλοι σχεδόν οίκο
ρυφαίοι έκπρόσωποι τών όντιδικτατορικών δυνάμεων -
' Ανδρέας Παπανδρέου,' Ελένη Βλάχου, Γ. Μαϋρος, Ι. Ζίγδης 
καί άλλοι λιγώτερο έπιφανείς- εrχαν όσκήσε ι όποτελεσμα
τικη πίεση καi μt την συμπαράσταση φιλελευθέρων μελών 
τοίί Κογκρέσσου εΙχαν tπιτύχει την έπιβολη τοίί ' Εμπάργκο . 
· Από τό Πρακτικό τών ' Ακροάσεων πού εΤχε πάνω ατό θέμα 
τi;ς βοηθείας ή Ύποεπιτροπη γιό τήν Εύρώπη τfjς Έπιτρο
πι;ς ·Εξωτερικών Σχέσεων τι;ς · Αμερικανικi;ς Βουλfjς ( ύπό 
την προεδρία τοϋ Βουλευτοϋ Benjamίn S. Rosenthal) προ
κύπτει δτι ύπi;ρξαν καί έκείνοι όνάμεσα στην δημοκρτικη 
ήγεσία που διέβλεψαν τους κινδύνους πού ένείχε γιά την 
· Ελλόδα ή διακοπη τι; ς στρατιωτι κι;ς βοηθείας καί παρά τr']ν 
όντ ίθεσή τους πρός τό δικτατορικό καθεστώς, όντετάχθη
σαν δημοσία στην διακοπή. ' Από τά πρακτικό προκύπτει δτι 
κ ατό τi;ς διακοπi;ςεΤχαν τότε, τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1971, έκδη
λωθεί ό μετέπειτα ύπουργός · Αμύνης κ . • Αβέρωφ, δ Παυσα
νίας Κατσώτας, στρατηγός, βουλευτης καί πρώην Δήμαρχος 
· Αθηνών, τι; ς' Ενώσεως Κέντρου, δ πρώην βουλευτηςτi;ς' Ε
νώσεως Κέντρου ' Ιωάννης Τσιρ ι μώκος καί ό καθηγητης Δ. 
Κούσουλας ό όποίος μάλ ιστα εΤπε στην κατάθεσή του δτ ι 
«δπως ή βοήθεια δεν δίδεται σόν έπιβράβευση κατά τόνίδιο 
τρόπο δtν πρέπει νό διακοπεί σόν τιμωρία», καί άλλοι . 'Επί
στευαν δτι ή διακοπη θό όνέτρεπε την ίσορροπία είς βάρος 
τi;ς · Ελλάδος έφ ' δσον ή μtν Τουρκία θό έξακολουθοϋσε νό 
έξοπλίζεται όπρόσκοπτα ένώ ή ' Ελλάδα θό εμενε ούσιαστικό 
άοπλη. ' Αντιθέτως, έ κείνοι ποu ζητοϋσαν τό έμπάργκο, 
πίστευαν δτι με την διακοπη οί έλληνικες ενοπλες δυνάμεις 
θό έστρέφοντο κατό τi;ς δ ι κτατορίας, επιταχύνοντας την 
πτώση της. 

Ό Ίωαννίδης έγνώριζε, φυσικά, την μειονεκτικη θέση 
τών έλληνικών δυνάμεων. Δtν τόν συνεκρότησε τό καταλυ
τικό αύτό δεδομένο, γιατί έπfστευε δτι οΙ Τοϋρκοι δf:ν θό 
εκαναν όπόβαση άλλά, τουναντίον, μετό την έξουδετέρωση 
τοίί Μακαρίου, θά συνειργάζοντο γιό μιά συμπεφωνημένη 
λύση στι'ιν τράπεζα τών διαπραγματεύσεων. Τοίί εΤχε δοθεί 
εγγραφη διαβεβαίωση όπό τοuς Τούρκους; Κανένα τέτοιο 
όποδεικτικό στοιχείο δf:ν εJδε ως τώρα τό φως τfjς δημοσιό
τητος. 'Αλλά σt δλα τά στοιχεία που έιδαμε, δf:ν ύπάρχει 
πουθενά ούτε μιό περίπτωση, κατά τίς κρίσιμες μέρες μετά 
τό κίνημα, δταν δ Σίσκο εύρίσκετο στr']ν 'Αθήνα, που νό 
όναφέρεται εστω καί εμμεσα δτι «ύπόρχει αύτη ή συμφωνία 
ποu θό πρέπει νά σεβασθεί ή • Αγκυρα». ΕΙναι λογικό νά 
ύποθέσει κανείς δτι όν ύπηρχε μιό τέτοια συμφωνία, θά 
tγίνετο γνωστι'ι στόν Σίσκο, γιά νά ένισχύσει τι'ιν μεσολαβη
τική του προσπάθεια καi νό όποτρέψει τr']ν όπόβαση. 

Μετά την · Ανοκωχιl 
'Η άδοξη κατάρρευση τοίί 'Ιωαννίδη καί ή έπάνοδος τi;ς 

δημοκρατικi;ς ήγεσίας στr']ν έξουσία άλλαξε τό σκηνικό. 
Παρά τiς συνεχιζόμενες μ ικροπαραβιάσε ι ς τι; ς όνακωχiiς, τό 
τουρκικό προγεφύρωμα εμενε σχετ ι κά περιορισμένο. 
· Εκόλυπτε f:να τρίγωνο μΕ: κορυφη την τουρκικι'ι συνοικία τι; ς 
Λευκωσίας καi βάση τι']ν όκτι'] τι;ς Κυρηνείας, 10 περίπου 
χιλιόμετρα όπό τι']ν μιά καi όπό τr']ν άλλη πλευρό της πόλεως. 
' Ο βλακώδης τυχοδιωκτισμός τοϋ ' Ιωαννίδη εΙ χε όνοίξει τiς 
πύλες στόν πρώτο ·Αττίλα. ~ Η ταν πληγμα σοβαρό, χωρίς 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



όμφιβολία. ' Αλλά άν το κακό σταματοϋσε ώς έκεί, ή κατά
σταση δεν θό ήταν άπελπιστική. 'Όμως τό κακό δεν σταμά
τησε έκεί. Με την έξαπόλυση τοϋ ' Αττίλα 11, ή Τουρκία εθεσε 
κάτω άπό τόν ελεγχό της τό 40 έκατοστό τοΟ νησιοΟ . Πώς 
εφθασαν τό πράγματα ώς έ κεί; Ποιές έλληνικές η ξένες ένέρ
γειες δνοιξαν τΙς πύλες στον δεύτερο, τον τόσο πιο καταστρε
πτικό ' Αττίλα 11; 

Τό στοιχεία ποι'.ι εχομε στην διάθεσή μας καi ποι'.ι κατά 
μέγα μέρος, γιό πρώτη φορά (ρχονται στην έλληνικη δημο
σιότητα, δίδουν μιό άρκετό διαφωτιστικη άπάντηση. 

' Επειδη καi οί γνωστές άκόμη λεπτομέρειεςΊσως νό ε χουν 
κάπως λησμονηθεί μέ τήν πάροδο τοΟ χρόνου, δς κάνωμε 
μιό σύντομη άναδρομή. 

Μετά τr)ν πρώτη τουρκική όπόβαση στiς 20 'Ιουλίου, τό 
Συμβούλιο ' Ασφαλείας τοΟ ΟΗΕ (μέ τήν σύμφωνη ψηφο της 
' Αμερικης, Βρετανίας, Γαλλίας, Σοβ. · Ενώσεως καi Κίνας) 
έζήτησε μέ το Ψήφισμα 353 όπο δλες τiς χώρες νο σεβα
σθοΟν τr)ν κυριαρχία, άνεξαρτησία καi έδαφικη έκεραιότητα 
της Κύπρου, έκάλεσε το ένδιαφερόμενα μέρη νό σταματή
σουν όμέσως τiς έχθροπραξίες, καi έζήτησε την δμεση κατά
παυση της ξένης επεμβάσεως καi την όποχώρηση ccχωρiς 

καθυστέρηση» τών ξένων στρατευμάτων όπό τό κυπριακό 
εδαφος. Το Ψήφισμα εΤχε σαφώς όντι-τουρκικη αίχμή. Το 
Ψήφισμα καλοϋσε έπίσης τiς κυβερνήσεις · Ελλάδος, 
Τουρκίας καi Βρετανίας, ύπο την Ιδιότητά τους ώς «έγγυή
τριες δυνάμεις» νο άρχίσουν ccχωρiς καθυστέρηση διαπραγ
ματεύσεις γ ιό τr)ν aποκατάσταση της εΙρήνης εΙς την περιοχη 
καi (γ ιο τr)ν aποκατάσταση) της συνταγματικης κυβερνή
σεως στήν Κύπρο» (SC/353). 

'Ανταποκρινόμενες στην εκκληση αύτη τοΟ Συμβουλίου 
' Ασφαλείας, οί τρείς κυβερνήσεις εστειλαν τους όντιπροσώ
πους των στην Γενεύη. ' Η διάσκεψη διήρκεσε όπό τiς 25 
μέχρι τiς 30 ' Ιουλίου. την 'Ελλάδα aντιπροσώπευσε ό τότε 
ύπουργος 'Εξωτερικών Γ. Μαϋρος. Ή διάσκεψη αύτη κατέ
ληξε στην ύπογραφη μ ιός συμφωνίας που προέβλεπε (α) δτι 
ή όνακωχη που εfχε γίνει όποδεκτη όπο τiς 22 ' Ιουλίου θό 
έτηρείτο πιστά, δλες οί έχθροπραξίες θο κατέπαυαν πάραυ
τα, καi οί εκατέρωθεν δυνάμεις δi::ν θο έπεξέτειναν τον ύπο 
την κατοχή τους χώρο, (β) δτι θό διεξήγοντο περαιτέρω δια
πραγματεύσεις σύμφωνα μέ το Ψήφισμα 353 τοΟ Συμβου
λίου 'Ασφαλείας τών Ήν. Έθνών, ccγιό τr)ν έπόνοδο της 
εΙρήνης καi την aποκατάσταση της συνταγματικi'jς κυβερ
νήσεως στήν Κύπρο». 

Το όποτέλεσμα της Διασκέψεως ήταν βασικό εύνοΊ.κό γιο 
την έλληνικη πλευρό δταν όναλογισθεί κανεlς δτι τό κίνημα 
κατο τοϋ Μακαρίου εΤχε ήδη προσφέρει στους Τούρκους μ ιό 
«χρυση εύκαιρία» γιό νό πραγματοποιήσουν τiς βλέψεις 
τους. Τό εύνοϊκο αύτό όποτέλεσμα θό ήταν τελείως όνεπί
τευκτο χωρiς τήν εντονη πίεση που όσκήθηκε πάνω στούς 
Τούρκους όπο τοι'.ις Βρετανούς καi τούς · Αμερικανους καi 
Ιδίως όπο τον Κίσσινγκερ, σέ προσωπικέςτηλεφωνικέςσυνο
μιλίες μέ τον . Ετσεβίτ. 
Ή πρώτη διάσκεψη τfjς Γενεύης ήταν καi μιό διπλωμα

τικη έπιτυχία γιό την νέα δημοκρατικη κυβέρνηση στην · Α
θήνα καi γιο τόν ff Ελληνα ύπουργο των· Εξωτερικών Γ. Μα Ο
ρο. ff Ε να όπο τό βασικό επιχειρήματα το Ο Κίσσινγκερ στiς τη
λεφωνικές επικοινωνίες του μi:: τον 'Ετσεβiτ ήταν δτι Ε πρεπε 
νό ένισχυθεί ή επάνοδος τi'jς Δημοκρατίας στην 'Ελλάδα, 
γιατί αύτο όπαιτοΟσαν καi τό μακροπρόθεσμα συμφέροντα 
της Τουρκίας. 

·Η Δεύτερη Διάσκεψη της Γενεύης 

·Η συμφωνία που συνήφθη στην πρώτη διάσκεψη τfjς Γε
νεύης προέβλεπε την διεξαγωγη περαιτέρω διαπραγματεύ
σεων «γιό την έπάνοδο της εΙρήνης καi την άποκατάσταση 
τi'jς συνταγμτικης κυβερνήσεως στην Κύπρο». Με βάση την 
συμφωνία αύτή, συνηλθαν στι'jν Γενεύη άντιπρόσωποι της 
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Βρετανίας, της Τουρκίας, τfjς · Ελλάδος άλλο καi τών δύο κοι
νοτήτων στrΊν Κύπρο. την Βρετανία άντιπροσώπευε ό 
ύπουργος τών ·Εξωτερικών Τζαίημς Κάλλαχαν, την Τουρκία 
ό ύπουργός τiών · Εξωτερικών Ταρόν Γκιουνές, τrΊν · Ελλάδα ό 
ύπουργός τών ·Εξωτερικών Γ. ΜαΟρος, την κυβέρνηση τfjς 
Κύπρου ό όναπληρωτι'jς Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γ λα Ο
κος Κληρίδης καi την τουρκοκυπριακη πλευρό ό Ραοuφ 
Ντενκτάς. 

Ή δεύτερη αύτή διάσκεψη της Γενεύης παρουσιάζει το 
πιό δραματικό ενδιαφέρον. Γιατί έκεί όνοίχτηκαν οί πύλες 
στόν 'Αττίλα 11. Οί πληροφορίες ποu παραθέτομε έδώ, προ
έρχοντα ι όπο τό πρακτικό καi όπό πηγtς που (χουν προσω
πικι'] γνώση τών δσων διαδραματίσθηκαν στι'jν διάσκεψη. 

' Η πρώτη συνεδρίαση δρχισε το Σάββατο 10 Αύγούστου, 
1974. ' Από τι']ν πρώτη στιγμή, ή τουρκικι'j πλευρό επέμενε δτι 
(πρεπε νό δοθεί ccγεωγραφικη λύση» στό πρόβλημα. ccOί δυό 
Κοινότητες όποτελοΟν τό συστατικό μέρη της Κύπρου . Κάθε 
μιό Κοινότητα θό πρέπει νό αΙσθάνεται όσφαλι'jς στι']ν δική 
της περιοχή» ετόνισε ό Τουρκοκύπριος εκπρόσωπος 
Ντενκτάς συνεπικουρούμενος όπό τον Γκιουνές. · Ο Κληρί

δης όντέταξε δτι ή μόνη ενδεδειγμένη λύση ήταν ή έπάνοδος 
στο Σύνταγμα τοϋ 1960. Δεδομένου δτι τόσο ό Μακάριος, 
δσο καi ή Κυπριακή ήγεσία γενικώτερα, εΤχαν επανειλημ

μένα καταδικάσει το Σύνταγμα τοΟ 1%0 ώς ιιόνεφάρμοστο>> 
καi ώς «έπιβληθi::ν εκ τών δνω>>, ή θέση τοϋ Κληρίδη εΤχε 
βασικη όδυναμία την όποία φυσικό οί Τοϋρκοι δέν δφησαν 
όνεκμετάλλευτη. 

Την έπάνοδο στό Σύνταγμα τοϋ 1960 ύπεστήριξε καi ό Γ. 
ΜαΟρος. Ό Βρετανός ύπουργός Κάλλαχαν, ποu έκ τών 
πραγμάτων εΤχε όναλάβει f:να μεσολαβητικο ρόλο, εκλινε 
στr)ν όρχή μάλλον προς την έλληνικι') δποψη. Σύμφωνα μi:: τό 
Πρακτικό εΤπε πρός τούς Τούρκους: ιιΕ!ναι φανερό δτι ή 
τουρκική πλευρό προτείνει κατ' ούσίαν την δημιουργία δυό 
χωριστών κρατιδίων έπάνω στήν νησο, μέ όποτέλεσμα νό 
μετατραπεί ή νησος, έν οψει της παρούσης κατανομης τοΟ 
πληθυσμοΟ, σ' f:να στρατόπεδο προσφύγων. Εlναι αύτο πού 
πράγματι έπιζητείτε; >> 

Ό Γκιουνές εμεινε όμετάπειστος. «Κάθε άλλη λύσις>>, 
έπέμεινε, «ΕΧΕΙ δοκιμασθεί καi δtν έ'ιχαμε τίποτε δλλο άπο 
όλλεπάλληλες κρίσεις. • Εφτασε ή ώρα γ ιό μ ιό όριστική γεω
γραφικη λύση τοΟ ΚυπριακοΟ προβλήματος>>. 

·Ο Μαϋρος προσεπάθησε νό έπαναφέρει τήν συζήτηση 
στό Σύνταγμα τοϋ 1960. «Αύτό ποι'.ι έπιβάλλεται πρώτα όπ ' 
δλα", εlπε, ιιεΤναι νό όποκατασταθοϋν άρμονικές σχέσεις 
μεταξύ τών δύο Κοινοτήτων, καi δεύτερον, νό aποκαταστα
θεί ή κανονικι') λειτουργία της κρατικfjς μηχανης>>. Καi προ
σέθεσε: «Δέν ε'ίμεθα διατεθειμένοι νό δεχθοϋμε δτι ή τουρ
κική ένέργεια θό επρεπε νό άποτελέσει την βάση γιό την 
λύση το Ο ΚυπριακοΟ προβλήματος. ' Ιδίως δέν μποροΟ με νό 
δεχθοΟμε δτι ή κατοχη μέρους της έπικρατείας ένός όνε
ξαρτήτου καi κυριάρχου κράτους μπορεί νό περιληφθεί στό 
κριτήρια ποu θό έπηρέαζαν την λύση τοϋ συνταγματικοϋ 
προβλήματος". Τό έπιχειρήματα αύτό θό εlχαν βαρύτητα δν 
βέβαια δέν εfχαν προηγηθεί τό γεγονότα τών τελευταίων 
έβδομάδων καi δν τό τουρκικό στρατεύματα δέν ήσαν fjδη 
πάνω στό κυπριακό εδαφος. 

·Η πρώτη συνεδρίαση Εληξε χωρiς οί δυο πλευρές νό 
εχουν κλείσει το χάσμα που τiς έχώριζε, ούτε κατό Ε:να 
έκατοστό. Το ύπόλοιπο τοϋ Σαββάτου καi όλόκληρη τι'jν Κυ
ριακη οί προσπάθειες συνεχίστηκαν γιό νό βρεθεί μ ιό λύση 
στό όδιέξοδο. 

Μιό Χαμένη Εύκαιρία 

Τό πρωΊ· της Δευτέρας ό Κάλλαχαν ύπέβαλε στην έλλη
νικι') πλευρό ενα συμβιβαστικό σχέδιο ποu προέβλεπε τήν 
δημιουργία ccδυό αύτόνομων διοικήσεων (Autonomous Ad-
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ministrations) μέσα σε κατάλληλα σύνορα (appropriate 
boυndaries). ένωμένες κάτω όπό μιό κεντρική κυβέρνηση», 

·Ο Βρετανός ύπουργός τών 'Εξωτερικών έδήλωσε σαφώς 
(made it clear) δτι έόν ύπηρχε ακατ' όρχήν συμφωνία» τότε 
θό όσκοϋσε πίεση έπl της Τουρκίας γιό την aποχώρηση τών 
τουρκικών στρατευμάτων. Ό Κόλλαχαν προσέθεσε δτι ή 
πρότασή του εfχε τηνπροσωπικη ύποστήριξη (endorsement) 
τοίί Κίσσινγκερ. Ό Κληρίδης aπέρριψε την πρόταση διότι, 
ώς εΤπε, ούσιαστικό ώδηγοϋσε στι'}ν γεωγραφικη διαίρεση 
τf'jς νήσου όφοίί μιλοίίσε γιό «σύνορα» καΙ γιό δυό «αuτό
νομες διοικήσεις». Θό έδέχετο, εfπε, τό πολU «'ένα σύστημα 
αυτονομίας πάνω σε ώρισμένα θέματα». 

Τήν Δευτέρα τό όδιέξοδο συνεχίστηκε. Προσπαθώντας 
νό μεταπείσει τοuς Τούρκους, ό Κόλλαχαν ύπεστήριξε δτι ή 
δημιουργία δύο χωριστών κρατιδίων όπαιτοϋσε μ ιό έκτετα
μένη όνταλλαγη πληθυσμών καi έκρίζωση χιλιάδων 
Κυπρίων όπό τό σπίτια τους. ·Η τουρκικη πλευρό δέν μετε
πείθετο. 

Κατό τήν διάρκεια τf'jς ήμέρας, ό Κίσσινγκερ έπεκοινώ
νησε πάλι τηλεφωνικό μέ τόν ' Ετσεβίτ. Χρησιμοποιώντας τό 
επιχείρημα δτι ή δημιουργία δυό κρατιδίων όπαιτοίίσε μιό 
aνταλλαγή πληθυσμών ποu θό διαιώνιζε τι'}ν διαμάχη 
μεταξύ τών δύο κοινοτήτων, δ !<ίσσινγκερ Ελαβε τελικό τήν 
διαβεβαίωση τοίί 'Ετσεβiτ δ τι θό (δι δε δδηγίες aτόν Γκιουνές 
νό προτείνει 'ένα σύστημα καντονίων (ση μ. ώς γνωστόν κάτι 
όνόλογο εfχε προταθεί εΙς τό πάρελθόν καi όπό τόν aντιπρό
σωπο τοίί ΟΗΕ Πλόζα, τό 1965). 

Πράγματι, στήν βραδυνι'} συνεδρίαση τi'jς Δευτέρας, 
12ης Αuγούστου, ο Γκιουνες έπρότεινε έπισήμως τι'}ν 
δημιουργία μιδς αύτόνομης ζώνης που θό τr'ιν όποτελοϋσαν 
κατό μέγα μέρος τό τουρκοκυπριακό χωριό στό βορεινό 
τμf'jμα τf'jς νήσου, καi πέντε μικρότερα διαμερίσματα 
(districts) ~ καντόνια σε δλλες περιοχες δπου ύπf'jρχε συγ
κεντρωμένος τουρκοκυπριακός πληθυσμός. Ό Γκιουνές 
προσέθεσε δτι τό ύπό τουρκοκυπριακι'ι διοίκηση τμήματα 
θό επρεπε νό καλύπτουν συνολικό περίπου τό 34 έκατοστό 
τοίί νησιοίί. 'Ο Κόλλαχαν έζήτησε όπό τόν Κληρίδη νό μην 
aπορρίψει τΙς τουρκικες προτάσεις γιατi αuτό θό ώδηγοίίσε 
στι'}ν πλήρη aποτυχία της διασκέψεως με aπρόβλεπτες συ
νέπειες. · 

' Ανταποκρινόμενος στην βρετανικη εκκληση, δ Κληρίδης 
συνέταξε 'ένα aντισχέδιο τό όποίο προέβλεπε δτι τό 
συνταγματικό πλαίσιο της Κύπρου θό (πρεπε νό διατηρήσει 
«Τόν δι-κοινοτικό του χαρακτηρα βασιζόμενο στην συνύ
παρξη τών δύο Κοινοτήτων, μέσα στό πλαίσια μ ιός κυριόρ
χου, όνεξαρτήτου καi ένιαίας (integral) Δημοκρατίας». ·Η 
τρίτη παράγραφος διευκρίνιζε δτι ή συνύπαρξη τών δύο Κοι
νοτήτων θό έξασφαλίζετο «εΙς τό πλαίσια θεσμικών ρυθμί
σεων γιό την συμπεφωνημένη κατανομrΊ (allocation) Εξου
σιών καi λειτουργιών μεταξu τf'jς κεντρικf'jς κυβερνήσεως, ή 
όποία θό εχει άρμοδιότητα έπi τών κυβερνητικών ύποθέ
σεων (Oνer State Affairs) καi τών άντιστοίχων αuτονόμων 
κοινοτικών διοικήσεων ποu θό όσκοίίν τiς έξουσίες των 
μέσα στiς περιοχες ποu θό δημιουργηθοίίν••. 'Η πρόταση 
Κληρίδη έδέχετο νό δοθεί κάποια αύτονομία στήν τουρκο
κυπριακη κοινότητα όλλό χωρiς γεωγραφικό διαχωρισμό 
της νήσου." Οπως γράφει δ Κύπριος καθηγητής τf'jς ' Οξφόρ
δης Πολύβιος Γ. Πολυβίου (ό όποίος μετέσχε στην διάσκεψη 
τf'jς Γενεύης ώς μέλος τf'jς Κυπριακiiς aντιπροσωπείας) ατό 
έξαίρετο σύγγραμμά του "Cyprus: Conflict and Negotiation 
1960-1980" τό όποίο περιέχει πολύτιμα στοιχεία γύρω όπό 
την διάσκεψη τi'jς Γενεύης, ή έλληνικι'ι πλευρό «έγνώριζε δτι 
ούσιαστικό δέν ύπf'jρχε καμμιό πιθανότητα νό συζητηθοίίν 
σοβαρό οΙ προτάσεις της όπό τοuς Τούρκους». 

'Ο Πολυβίου συνεχίζει (σελ. 175) όναφερόμενος στiς έλ
ληνικές έκτιμήσεις: «Εfχαν, βέβαια, γίνει πολλές παραχωρή
σεις όπό τι'ιν έλληνικη πλευρό ... • Αλλό όν εκρινε κανείς όπό 
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τiς τουρκικές προτόσεις, μόνο μιό γεωγραφικη δμοσπονδία 
μέ σχεδόν πλήρη κοινοτικό διαχωρισμό θό ήταν όποδεκτή. 
Καί, έπi πλέον, εφθαναν σε μδς συγκεκριμένες τώρα πληρο
φορίες δτι ή Τουρκία έτοιμαζόταν νό έξαπολύσει περαιτέρω 
στρατιωτικές έπιχειρήσεις καi εfχε i'jδη διατάξει την κινητο
ποίηση τών δυνάμεών της. Τουρκικό εγγραφα πού εfχαν πε
ριέλθει ατό χέρια τών έλληνικών δυνάμεων δεν δφηναν 
καμαμιό όμφιβολία. Διαταγές εlχαν i'jδη δοθεί γιό την προ
έλαση καi την κατάληψη καΙ δλλων περιοχών «μόλις όποτύ
χει ή διάσκεψις». Ύπό τiς συνθi'jκες αύτές, κατέληξε ό 
Κληρίδης, δεν πρέπει νό ύπόρχουν αύταπάτες γιό τiς 
τουρκικές προθέσεις». 

· Αvεδαφικοl Χειρισμοl 
Ίδοu τί γράφει, έν συνεχεία, δ Πολυβίου: ιι ' Ο 'Έλλην 

ύπουργος τών 'Εξωτερικών συνεφώνησε μέ τον Κληρίδη ώς 
πρός τήν έκτίμηση τf'jς καταστάσεως. Δέν tβλεπε καi εκείνος 
λύση στο όδιόξοδο ΠΟU εΤχε δημιουργήσει ή τουρκικη 
όδιαλλαξία καi εκβιασμός. Έόν ή Τουρκία έπετίθετο- καi 
ήταν λίαν πιθανόν δτι θό έπετίθετο έν όψει τών δημοσίων δη
λώσεων τοίί Τούρκου ύπουργοϋ τών ' Εξωτερικών- καi άν ή 
' Αμερικη συνέχιζε τήν όδράνειά της, τότε ή ' Ελλός θό όπο
χωροϋσε όπο τό ΝΑΤΟ καi θό υίοθετοίίσε διαφορετική 
στάση tναντι τών ' Ην. Πολιτειών» . Συνεφώνησε πάντως μέ 
τόν Κληρίδη δτι γιό λόγους τακτικf'jς θό ε πρεπε «νό όφήσουν 
νό φανεί δτι ή τουρκικrΊ πλευρό εφταιγε γιό τrΊνόποτυχία της 
Διασκέψεως». 

· Επi πλέον, οΙ δυό όντιπροσωπείες συνεφώνησαν νό Φέ
ρ'συν καi πόλι τό θέμα ατό' Ηνωμένα νΕθνη. 'Όσο κι όν εΙχε 

τό στοιχεία ένός όπεγνωσμένου ήρωϊσμοϋ ή πολιτικη ποu 
υίθέτησαν οΙ δυό όντιπροσωπείες, έστερείτο ρεαλισμοϋ. 
Έφ' δσον ή έλληνικη πλευρό δέν εfχε τrΊν δυνατότητα νό 
έμποδίσει με στρατιωτικό μέσα την έπέκταση τοίί τουρκικοίί 
έλέγχου στην Κύπρο, ή πολιτικrΊ αύτη Ισοδυναμοίίσε με την 
Εγκατάλειψη χιλιάδων έλληνοκυπρίων ατό tλεος τών 
τουρκικών όρδών. 

Ή όνεδαφικότητα τών έλληνικών χειρισμών όπό τό 
σημείο αύτό καΙ πέρα, γίνεται δραματικό έμφανrΊς δταν δια
βάσει κανεlς με προσοχrΊ τό πρακτικό καΙ τό στοιχεία ποu 
δίδονται όπό δλλες πηγές. 

Τό πρωί της Τρίτης, 13ης Αύγούστου, ό Κόλλαχαν εfχε 
Ιδιαίτερη συνάντηση μέ τόν Κληρίδη καi τόν Μαίίρο. Κατό 
τ Γιν συνάντηση, δ Βρετανός τοuς Εδωσε τiς όκόλουθες πλη
ροφορίες: 

α) Εύρίσκετο σε διαρκi'j έπαφη μέ τόν Κίσσινγκερ. 'Ο 'Α
μερικανος ύπουργός τών 'Εξωτερικών δέν μποροίίσε νό 
όναλόβει την δσκηση «περαιτέρω .. πιέσεως έπi της νήσου. 

β) 'Η Μεγ. Βρετανία ή το διατεθειμένη, μέ όμερικανικrΊ 
ύποστήριξη, fi εΙς τό πλαίσια κοινi'jς ένεργείας με τό 'Ην. ν Ε
θνη, νό χρησιμοποιήσει τiς βρετανικές δυνάμεις στrΊν Κύπρο 
γιό νό έμποδίσει μ ιό τουρκικrΊ προέλαση, όλλό ούτε δ Κίσ
σινγκερ ούτε ό Γεν. Γραμματεuς τοϋ ΟΗΕ Βαλντχόϊμ, μπο
ροίίσαν νό ύποσχεθοϋν τέτοια ύποστήριξη ή όποία, γιό 
τεχνικοuς λόγους, δεν ήταν δυνατόν νό φθάσει έγκαίρως καi 
μέ έπαρκείς δυνάμεις ώστε νό εJναι aποτελεσματική. 'Επi 
πλέον, ήταν φανερό δτι οΙ Τοϋρκοι δέν έπρόκειτο νό έπηρε
ασθοϋν όπό τrΊν συμβολική έπίδραση ποu θό μπορούσε νό 
εχει μιό τέτοια παρέμβαση. 

γ) Τόσο όίδιος, δσο καi ό Κίσσινγκερ εΤχαν καταλήξει ατό 
συμπέρασμα δτι έπεβόλλετο νό όναγνωρίσει ή έλληνική 
πλευρό την όνόγκη νό τεθεί 'ένα τμi'jμα τf'jς νήσου κότω όπό 
τουρκοκυπριακό tλεγχο. 'Η εκταση ποu τελικό θό εfχε ΤΟ 
τμΓjμα αύτό, r'ίταν στοιχείο διαπραγματεύσιμο (negotiable). 
Τόσο δ ίδιος δσο καi δ Κfσσινγκερ «θό όναλόμβαναν νό 
aσκήσουν μεγάλη πίεση (great pressυre) έπi τών Τούρκων γιό 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



νά περιορισθεί ή πσροχωρουμένη περιοχη ατά 20 μέ 22 
έκοτοστά τοίί νησιοϋ». ' Ο Κόλλοχον έπέμεινε δ τι μόνο όν 
όπ~δέχετο ή έλληνικη πλευρά κατ ' όρχην την διαμόρφωση 
το~ συντογμοτικοϋ πλαισίου έπί τη βάσει (along the lines) 
μιας γεωγροφικi'jς όμοσπονδίος μποροϋσε νό διασωθεί ή 
?ιάσκεψη κοί νό aποφευχθεί ή τουρκικη στροτιωτικη προ
ελοση. 

. 'Ο ~ληρίδης δεν ε Τ χε ούτοπάτες. Σέ συνομιλία του μέ 
μελη της aντιπροσωπείας όνεγνώρισε δτι μιό τουρκικη 
στροτιωτικη ένέργειο θό ώδηγοϋσε στόν έκπροσφυγισμό 
180.00~ έλληνοκυπρίων. (Πολυβίου, σελ. 176). · Από την δλλη 
πλευρο, δέν εlχε την δυνατότητα νό όποδεχθεί μιά ιιγεω
γροφικη 6μοσπονδίω έν όψει τών όρνητικών όπόψεων τοΟ 
Μακαρίου 6 6ποίος έτηρείτο διαρκώς ένήμερος στό Λονδίνο 
δπου εύρίσκετο. ' Ο Μοίίρος έπίσης θεωροϋσε τοπεινωτικη 
μιό ύποτογη στον τουρκικό έκβιοσμό . Τό χέρια τοίί Κληρίδη 
~τον δεμένο. Τό μόνο πού εμενε ~τον νό ζητήσει μιό 
πίστωση χρόνου . Τονίζοντας δτι δέν εΤχε έξουσιοδότηση νό 
δεχθεί τίς τουρκικες προτάσεις, χωρίς την συγκατάθεση τοΟ 
Κυπριοκοίί λοοΟ, όπεφόσισε νά ζητήσει νό διακοπεί ή διά
σ~ε~η γιό νό μπ.ορέσε~ νά πάει στην Κύπρο νό συνεννοηθεί 
με την Κυπριοκη ήγεσιο. Ταυτοχρόνως, μέλος της · Ελληνο
κυπριοκi'jς όντιπροσωπείος θό πήγαινε στό Λονδίνο γιά νό 
ζητήσει την γνώμη τοίί Μακαρίου. 

., Ενα Κολοσσιαίο · Ολίσθημα 

Την όνοβολη αύτη έσκόπευε νό ζητήσει ό Κληρίδης 
κο~ό τ r')ν συνεδρίαση που εΤχε όρισθεί γιό τό όπόγευμο της 
Τριτης. Δεν ~τον δύσκολο νό δεί κανείς δτι τό διαπραγμα
τευτικό ότοίί της έλληνικfjς πλευρδς ~σον έλόχιστο. · Ανα
ζητώντας έρείσμοτο, 6 Κληpίδης όπεφάσισε νό aπευθυνθεί 
στόν σοβιετικό ποροτηρητη Βίκτωρ Μενίν, ό 6ποίος 
ποροκολουθοίίσε την διάσκεψη. Θό ~τον διατεθειμένη ή 
Σοβ. "Ενωση - έρώτησε 6 Κληρίδης - νά aποστείλει στρο
τιωτικη βοήθεια έάν έξοπολύετο νέο τουρκικη έπίθεση ;>>Ο 
Ρώσος έπίσημος έζήτησε νό μάθει κοτό πόσον ή έλληνοκυ
πριοκη όντιπροσωπείο εΤχε έξετάσει (considered) δλες τίς 
πιθανές έπιπτώσεις πού θά εΤχε μιά όποδοχη τοϋ οίτήμοτός 
της. Ό ' Ανοπληρωτης Πρόεδρος (Κληρίδης) όπήντησε κα
ταφατικά. ·Ο Ρώσος παρατηρητης έρώτησε περαιτέρω έόν 
οΙ Κύπριοι εΤχον «καθορίσει» (cleared) τό dίτημο ούτό μέ 
τοι'.ις ' Αμερικανούς, ύπονοώντος μέ τόν τρόπο ούτό δτι μ ιό 
μο~~με~ής_ σοβιετικη ένέργειο στην Κύπρο ~τον όπίθονη, 
και οτι υπηρχε κάποιο συνεννόηση (understanding) με τίς 
' Ην. Πολιτείες που όπέκλειε μονομερη στροτιωτικη 
~πέμβ~ση κ~ί όπό ~ίς δύο πλευρές. ·Ο Ρώσος παρατηρητης 
υπεσχεθη να όνοφερει την κυπριοκη πρόταση στr)ν σοβιε
τική ήγεσίο. τίποτε δλλο δεν όκούστηκε όπό τr)ν πλευρά 
aυτή». (Πολυβίου σελ. 177). 

· Η δστοχη αύτή ένέργειο έξουδετέρωσε κοί τήν πορο
μικρη έπίδροση ποι'.ι δυνατόν νό εΤχε ό «σοβιετικός μπαμπού
λας» πάνω στους τουρκικούς ύπολογισμούς. ΤΗτον πιό 
φανερό δτι ή Σοβ. " Ενωση δέν εΤχε κομμιά πρόθεση νό 
παρέμβει ύπερ τών Κυπρίων. ΟΙ Τοίίρκοι δεν εlχον τίποτε νά 
φοβηθοίίν όπό την σοβιετικ r) πλευρό! 

Πο!ό ~τον τά άλλο δεδομένο τr)ν στιγμη έκείνη; "Οπως 
όπεκλειετο μιά σοβιετικr) έπέμβοση, τό ίδιο όπεκλείετο κοί 
μ ιό όμερικονικη ένέργειο την τελευταίο στιγμη γιά νά aπο
τραπεί μιό καινούργιο τουρκικη προέλαση -ίσως«κοτόπιν 
συνεννοήσεως» τών δύο ύπερδυνάμεων. (Την έποχr) έκείνη ή 
«Εξελισσόμενη ϋφεσις» μετοξι'.ι τών δύο ύπερδυνόμεων όπο
~ελοϋσε κ~ντρικό στοιχεί<? τi'jς έξωτερικfjς τους πολιτικi'jς). 
Η Βρετονιο, όπό την δικη της πλευρό, εΤχε δηλώσει κατη
γορηματικό δτι δέν έπρόκειτο νό όνολάβει μιό στροτιωτικη 
πρωτοβουλία χωρίς τr)ν συμπαράσταση τών 'Ην. ' Εθνών η 
της Οuόσιγκτων. 

·Η ·Ελλάς, τέλος, δεν ε Τ χε την δυνατότητα νό σταματήσει 
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την τουρκικη προέλαση. Ή δημοκροτικη κυβέρνηση εlχε 
βρεί Ένα στράτευμα σέ θλιβερη κατάσταση, δπως φαίνεται 
όπό τό όκόλουθο χαρακτηρ ιστικό έπεισόδιο. τiς μέρες 
έκείνες (τυχε νό εuρίσκετοι στην 'Αθήνα ό τότε " γποτος 
Πρόεδρος τfjς ΑΧΕΠΑ Β. Τζοφόρος μέ τόν κοθηγητη 
Κούσοuλο. ΕJχον σταλεί στην 'Αθήνα γιά νά διατρανώσουν 
την όλόθερμη συμπαράσταση τfjς ' Ομογενείος πρός την 
δημοκροτι κη κυβέρνηση Κορομονλi) . Τό πρωΊ' τfjς Δευτέ
ρας, 12ης Αύγούστου, ό ύπουργός ' Αμύνης κ.' Αβέρωφ πηρε 
στο τηλέφωνο τόν κ. Κούσουλα, τον όποίο έγνώριζε προ
σωπι κά, καί τοϋ έζήτησε νό όσκηθεί ή έπιρροη τών εκπρο
σώπων της ' Ομογενείας γιο νό σταλοϋν όμέσως στr)ν ' Ελ
λάδα τό στρατιωτικό όεροπλάνα ποι'.ι έκρατοίίντο στίς · Α
ζόρες, συνεπεία τοίί · Εμπάργκο. Προτοίί προλάβουν νά όν
τοποκριθοϋν οί 'Αμερ ικανοί στό dίτημο οuτό, οΙ Τοίίρκοι 
εΤχον έξοπολύσει την προέλασή τους στην Κύπρο. Τό 
δίλημμα που aντιμετώπισε ή έλληνικη πλευρά στην Γενεύ η 
τό όπόγευμα τϊ;ς Τρίτης, 13ης Αύγούστου, ~ταν πραγματικό 
δραματικό. ·Από την μ ιό πλευρό ο! Βρετανοί κοί οΙ ' Αμερι
κανοί ύπεδείκνυαν όποδοχr) ένός όμοσπονδιακοϋ πλαισίου, 
όνολαμβάνοντας παράλληλα τr)ν ύποχρέωση νό πιέσουν 
την Τουρκία στίς διαπραγματεύσεις που θά όκολουθοϋσαν, 
νά περιορίσει τίς όξιώσεις της ατά 20 με 22 έκοτοστά τοίί 
νησιοίί. ' Αποδοχη της όμοσπονδ ίος έσήμοινε γεωγραφικr) 
διχοτόμηση της Κύπρου, ούτό ποu ό Κυπριακός · Ελληνι
σμός εΤχε κατηγορηματικό όπορρίψε ι δλο τό προηγούμενα 
χρόν ια. ·Από την άλλη πλευρό, μιά όπόρριψη τοϋ γεωγρα
φικοίί διαχωρισμοϋ πού ζητοίίσε ή Τουρκία, θό ώδηγοίίσε 
όναπόφευκτα σε μιό στροτιωτι κr) κοτοστροφη μέ την 
έκρίζωση χιλιάδων όπό τίς εστ ίες τους. 

·Η Τελευταία Εύκαιρία 

"Οταν οί σύνεδροι συνηλθον καi πάλι στίς 6.45 τό όπό
γευμα τi'jς Τρίτης, ό Κληρίδης έζήτησε μιά όνοβολr') 36-48 
ώρών, γιό νά πάει στήν Κύπρο. ' Ο Γκιουνές όρνήθηκε κάθε 
παράταση. 

' Ο Κόλλαχαν, όπό την δική του πλευρό, ύπέμνησε στόν 
Τοίίρκο ύπουργό δτι όν ή διάσκεψη δεν εΤχε όποδώσει καρ
πούς, αύτό ώφείλετο κατό μέγα μέρος στό γεγονός δτι ή 
τουρκικη πλευρό «δεν ύπηρξε διαλλακτική ». Μιό όποτυχία 
έδώ, προσέθεσε, δεν πρόκειται νά λύσει τίποτε. Προσωπι 
κώς όνεγνώριζε την όνάγκη γιά μιά τουρκικη γεωγροφικr') 
ζώνη, άλλά χρειαζόταν χρόνο γιό νό μελετήσει τίς λεπτομέ
ρειες. Τό ίδιο, εΤπε, ζητοίίσε κοί ό κ. Κληρίδης. «ΕΤνοι τερα
τώδες νό ζητείτε νό τοίί επιβληθεί (dictate) μ ιά όπόφοση σε 
Ένα τόσο λεπτό θέμα». Ό Κόλλοχαν κατέληξε ύποστηρίζον
τας τό Κυπριακό dΊτημα γιό μιά σύντομη δ ιακοπή. 

· Η μόνη «ύποχώρηση» που ήταν διατεθειμένος ό Γκιου
νες νό δεχθεί ~τον μιά «Κατ ' όρχήν» (in prίnciple) συμφωνία 
δτ ι ή τελικr) λύση θά έβοσίζετο σέ (ο) Ένα όμοσπονδιοκό 
γεωγραφικό σύστημα καί (β) περίπου 34 έκοτοστό ώς τr)ν 
πιθανr) τουρκικη περιοχή. Ή πραγματικη διαρρύθμ ιση καί 
εκτοση τών καντονιών, προσέθεσε, θά όπεφασίζετο σε 
εlδικr) δ ιάσκεψη. 

• Ητον 11 κοί 5 τr)ν νύχτα, δτον μέλος τi'jς Βρετανικfjςόντι
προσωπείος έπλησίοσε τόν Κληρίδη κοί τόν επληροφόρησε 
δτι την ίδιο στιγμη βρισκόταν στην • Αγκυρο ό ' Αμερικανός 
πρέσβυς στο γραφείο τοϋ Τούρκου πρωθυπουργοΟ κοί ή 
όνοβολη ~ταν δυνατόν νά δοθεί όν ή έλληνικη όντιπροσω
πείο προέβαινε σf:. μερικες παραχωρήσεις. 'Ο Κληρίδης συ
νέχισε την όμιλία του χωρίς νό όνοφερθεί σε συγκεκριμένες 
παραχωρήσεις. 

• Ητον περίπου μεσάνυχτα δτον εφθοσε στr)ν διάσκεψη 
τηλεγράφημα τοίί Κίσσινγκερ στό όποίο ό ' Αμερικανός 
ύπουργός συνώψιζε τίς όπόψε ι ς της Ούόσιγκτων. Τό 
τηλεγράφημα (λεγε : 

ο) ΟΙ ΗΠΑ tχουν παίξει ένεργό ρόλο στi ς διοπρογμο-
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τεύσεις έπl του Κυπριακου. · Ο Δρ. Κίσσινγκερ συνωμίλησε 
τηλεφωνικώς τέσσερις φορi:ς μΕ: τον κ. · Ετσεβlτ κατά τΙς 
τελευταίες 24 ώρες. Ηναι έπίσης σΕ: έπαφη μΕ: τον κ. Κάλλα
χαν, μi: τον Πρωθυπουργό Καραμανλfi καi τοuς Κυπρίους 
ήγέτες. 

β) Οί ΗΠΑ πιστεύουν δτι ή θέση της τουρκικης Κοινό
τητος άπαιτεί σημαντικ ή βελτίωση καί προστασία. 

γ) ΕΤναι άνάγκη νά δοθεί μεγαλύτερος βαθμός αύτο
νομίας. 

δ) Οί ΗΠΑ ύποστηρίζουν τίς διαπραγματεύσεις ποu διε
ξάγονται μεταξu τών Ενδιαφερομένων μερών γιά τήν δη
μιουργία μιδς Γι περισσοτέρων τουρκικών περιοχών. (Σημ. 
τέτοιες δ ιαπραγματεύσε ι ς δi:ν εΤχαν κόν όρχίσε ι , άλλά ό 
Κίσσινγκερ ήθελε προφανώς μΕ: τον τρόπο αuτο νό ένισχύ
σει τr)ν προσπάθεια του Κόλλαχαν γ ιό τήν συνέχιση της δια
σκέψεως). 

ε) Οί λεωφόροι τfiς διπλωματίας δi:ν εχουν κλείσει καi 
γιά το λόγο αuτό οί ΗΠΑ θεωρουν άδ ι κα ι ολόγητη μιό 
προσφυγr) σε στρατιωτικr) ένέργεια. 

• Ο Γκιουνi:ς άγνόησε το σημείο πού κατεδίκαζε μιά στρα
τιωτικr) Ενέργεια καi όντιθέτως ύπεστήριξε δτι το μήνυμα 
Κίσσινγκερ συνηγορουσε μΕ: τΙς τουρκικi:ς όπόψεις. ' Ηταν 
πρόθυμος, προσέθεσε, νό μ είνε ι στήν Γενεύη καί νό συνε
χίσε ι τίς δ ιαπραγματεύσεις «όρκεί ό κ. Κληρίδης νό δηλώσει 
δτι θεωρεί τΙς τουρκικtς προτάσε ι ς μi: κάποια συμπάθεια 
(with some sympathy)». "Αν αύτή ή «συμπάθεια» ήταν «Πραγ
ματικr) καί γνήσια καi δχι θεωρητική», πρόοδος θό έσημει
ώνετο ταχύτατα. 

Ό Κληρίδης δΕν δέχθηκε νό προβεί σi: μιό τέτοια δή
λωση. «Δi:ν έίμαστε όποικία ούτε του ΝΑΤΟ, ούτε της· Αμε
ρικης. Ό καιρός πού τό συντάγματα έπεβάλλοντο όπο tξω 
έχει περάσε ι », εΤπε. 

Καί πάλι ό Κάλλαχαν ύπεστήριξε το άιτημα της όναβο
λfjς. «Δi:ν πρόκειται νό λυθεί το θέμα μi: στρατιωτικr) ένέρ
γεια. Μόνο στr)ν τράπεζα τών διαπραγματεύσεων θό βρητε 
λύση», εΤπε όπευθυνόμενος, μΕ: αύστηρό τόνο, πρός την 
τουρκικη aντ ιπροσωπεία. 

·Ο Γκιουνtς έμεινε όμετάπειστος. "Αν ό κ. Κληρίδης δi:ν 
έκανε τr)ν δήλωση ποu του έζητείτο, ή τουρκικr) πλευρό θό 
έθεωρουσε δτι τά διπλωματικό μέσα όπέτυχαν καi δτι τον 
λόγο πλέον τον έχουν τά δ π λα. 'Ο Κληρίδης όντέδρασε στΙς 
όπειλητικi:ς αύτi:ς δηλώσεις λέγοντας: ιι' Αρνουμαι νό ύπο
κύψω στι'jν πίεση αύτή. Δi:ν θό διαπραγματευθώ στι'jν κάννη 
του πιστολιου». 

Στίς 1:40 μετό τό μεσάνυχτα, έγινε σύντομη διακοπη καί 
ό Κάλλαχαν έκαμε μιό τελευταία προσπάθεια νό σώσει τήν 
κατάσταση. Η τηλεφωνικι'j συνδιάλεξη μi: τόν Κίσσινγκερ 
έκανε μ ιό σύντομη όνασκόπηση. ·Ο ·Αμερικανός ύπουργός 
ύπέδειξε νό προβεί ό Κληρίδης τουλάχιστον σΕ: μ ιό δήλωση 
δτι θό έπήγαινε πίσω στην Κύπρο γ ιό νό «Εξετάσε ι αύνοϊκά» 
(faνoυrably considering) την ίδέα (concept) μιδς όμοσπον
δίας. "Αν ό Κλ ηρίδης ή το σύμφωνος, ό Κίσσινγκερ θό έπίεζε 
τον 'Ετσεβίτ νό δεχθεί τι'jν όναβολr) πού ζητουσε ό Κληρίδης 
καί νό όποτραπεί μ ιό στρατι ωτικη ένέργειο τών Τούρκων.· Ο 
Κόλλοχαν ύπέδε ι ξε στον Κληρίδη νό προβεί σέ μ ιά τέτοια 
δήλωση. ·Ο Κληρίδης όπάντησε δτι δi:ν μπορουσε νά πάει 
ώς έκεί (to go that far). Το μόνο πού μπορουσε νά κάνει ήταν 
νά συμφωνήσει νά πάει στι']ν Κύπρο γιό νά έξετόσει «προσε
κτικό καΙ χωρlς προκατάληψη» (carefully and with an open 
mind) τί ς τουρκικές προτάσεις. 

. Ο Κάλλαχον προσπάθησε νό πείσει τοuς Τούρκους δτι ή 
φράση «χωρίς προκατάληψη» (with an open mind) θό (πρεπε 
νό θεωρηθεί όρκετη tνδειξη δτ ι 6 Κληρίδης δΕ: ν όπέρριπτε τiς 
τουρκικές προτάσεις . .. Ολο ι ξέρουμε τί σημαίνει στό όγγλικά 
ή εκφραση "with an open mind", προσέθεσε . 

·Ο Γκιουνtς όπόντησε δτ ι δi:ν ήταν διατεθε ιμ ένος νά 
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κάνει καμμιό όλλη ύποχώρηση. ''Ο κ. Κληρίδης», εΤπε, 
«έπρεπε νά όποδεχθεί την όρχι'] (prίnciple) της γεωγραφικης 
όμοσπονδίας αύτη τη νύχτα (tonight)». 

· Η aτμόσφα ι ρα ήταν ήλεκτρισμένη. «Αuτό εΤναι τελεσί
γραφο» όντέτεινε 6 Κόλλαχαν. «~ Εχω καταστήσε ι την θέση 
μου σαφη» εΤπε 6 Μαυρος. α' Ως Εγγυ ήτριες δυνάμε ι ς δΕν 
έχομε τό δικαίωμα νό έπι βόλλωμε ενα σύνταγμα στι'jν 
Κύπρο. Οί δυό Κοινότητες πρέπει νό συμφωνήσουν μεταξύ 
τους». ·Εν πόση περιπτώσει, προσέθεσε, ή ' Ελληνι κι'j άντι
προσωπείο δi:ν εΤνοι δυνατόν νά διαπραγματευθεί ύπό τι'jν 
όπειλr) τελεσιγράφων. · Ο Μουρος κατέληξε μΕ: την δήλωση 
δτι ή • Ελληνικr) aντιπροσωπεία ήταν πρόθυμη νά έπονέλθει 
στιlν τράπεζα τών διαπραγματεύσεων την Πέμπτη, 1 5η 
Αύγούστου. 

·Ο Κάλλαχον προσπάθησε νά όξιοποιήσει τι'jν έλληνικι'j 
δήλωση. ιιΘό ήθελα νό μοϋ δίδοτε μιά όπόντηση κ. Γκιου 
νές. Ησθε διατεθειμένος νό έπιστρέψετε τι'jν Πέμπτη τό 
πρωί;» 

«Θεωρώ δτι tλαβα όρνητική όπάντηση στΙς προτάσεις 
μου. Συνεπώς δέν εΤμοι σε θέση νά συμφωνήσω στό νό 
συνεχισθεί ή διάσκεψις». 

·Η δεύτερη διάσκεψη της Γενεύης εΤχε καταλήξει σε τρα
γική όποτυχία. ' Η τον τρείς τό ξημερώματα δταν οί aντιπρό
σωποι όρχισαν νό μαζεύουν τά (γγροφό τους καi νό όποχω

ρουν όπό τr)ν άιθουσο. 

Στι'jν Κύπρο, τό τουρκικό τόνκςέπαιρνανθέσειςγιότι'jν 
έξόρμηση . Στίς 4:30 το πρωl της 14ης Αύγούστου, οί Τουρκοι 
έξαπέλυσαν τr)ν έπίθεση ... 

• 
Τί λέγει ό Χένρυ Κίσσινγκερ 

'Ο Χένρυ Κίσσινγκερ στο βιβλίο του «Χρόνια 'Ανοτοραχi'jς• 
(Years of Upheaνal, Boston: Litt le, Brown, 1982) σελ. 1188-1192, άφήνει 
νό φανεί άρκετό εύδιόκριτα ή πολιτική του κατό την Κυπριακιl κρίση 
τοϋ 1974. · Η τοποθέτησή του εlναι ψυχρή, χωρίς συναισθηματι
σμούς. Ή παρουσίαση τοϋ κειμένου μi: τόίδια τό λόγια τοϋ Κίσ
σινγκερ θό δώσει τήν εύκαιρία στόν άναγνώστη νό κρίνει τr')ν πολι
τική Κίσσινγκερ άπό πρώτο χέρι. 

ιι .•. 'Όπως συμβαίνει καΙ σi: δλλες χώρες μi: άνόμικτες έθνικό
τητες, ή όβέβαιη εΙρήνη (στήν Κύπρο) διατηρήθηκε δσο ή Νi'jσος 
βρισκόταν κάτω άπό ξένη διοίκηση. 'Αλλά δταν οί Βρετανοί έχορή
γησαν στήν νησο τr')ν άνεξαρτησία της τό 1960 ... ό εύστροφος .. Ελ
λην 'Ορθόδοξος ·Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 111, άρχηγός της Έλλη
νοκυπριακης Κοινότητος καί τοϋ όγώνος κατό τi'jς Βρετανικi'jς κυρι

αρχίας, όναγκόστηκε νό παραχωρήσει στιlν Τουρκικr') μειονότητα 
[να βαθμό αύτοκυβερνήσεως ποu έρχόταν σi: άντίθεση μi: κάθε 
άντίληψή του περί κυβερνήσεως iΊ έθνότητος. Δi:ν εlχε δεχθεί μi: τr')ν 
καρδιά του (τό πραγματικό πλαίσιο) καΙ ετσι μi: τr')ν άπόκτηση τi'jς 
άνεξαρτησίας δρχισε νό άντιδρδ συστηματικό σε δσα εlχε ύποσχε
θεί, ζητώντας νό δημιουργήσει κρότος στο όποίο ή τουρκικιl μειο
νότητα θό tμενε μόνιμα ύποδεέ:στερη. 

Έτσι, ή έξέλ ιξη της Κυπριακης άνεξαρτησίας ύπi'jρξε θϋμα τών 
διακοινοτικών όνταγωνισμών καΙ τό 1967 ή όπειλι'l τ i'jς Τουρκίας νό 
έπέμβει στρατιωτικό εlχε άποτραπεί μόνο τr')ν τελευταία στιγμή μέ 
μιό αύστηρη προειδοποίηση όπό τόν Πρόεδρο Τζώνσον. "Εκτοτε 
εlχε γίνει όρθρο πίστεως της τουρκικης πολιτικης δτι ή ύποταγr') 
έκείνη στΙς άμερικανικtς προτιμήσεις ήταν έσφσλμέ:νη κοί δi:ν 
fπρεπε νό επαναληφθεί ποτέ. ' Εθεωροϋσα πάντοτε ώς δεδομένο δτι 
ή έπόμενη κοινοτικιl κρίση στr')ν Κύπρο θό προκαλοϋσε τουρκικη 
έπέμβαση . 

Παρό ταϋτα, ό Μακάριος έξακολουθοϋσε νό παiζει με τήν 

φωτιά. Τό 1972 (ό Μακάριος) εφερε Τσεχικό δπλα στι'}ν νi'jσο μέ τόν 
προφσνη σκοπό νά δημιουργήσει μιό Ιδιωτικη παραστροτιωτικι'l 
δύναμη σόν aντίβαρο στΙς δυνάμεις ποu ύπi'jρχαν βάσει τοϋ συντάγ
ματος. Το 1974 ό Μακάριος έπενέ:βη καi πάλι στr')ν ύπό έλληνικό 
έλεγχο 'Εθνοφρουρό με σκοπό νό τr')ν φέρει κάτω όπό τόν δικό του 
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έλεγχο. την έποχη έκεiνη την ' Ελλάδα κυβερνούσε μ ιό στρατιωτικη 
χούντα, βiαια όντικομμουνιστική, μt βαθειό ύποψία γιό τΙς έρωτο
τροπiες τοϋ Μακαρίου μέ όκροσριστερές (radίcal) χώρες τοϋ Τρίτου 
Κόσμου, πού τΙς θεωροϋσε σόν δείγμα τών φιλοκομμουνιστικών του 
συμπαθειών. Γι ' αύτό το λόγο ή χούντα ενεθάρρυνε σχέδια γιά την 
όνατροπή του καΙ την έγκατάσταση στην Κύπρο ένός καθεστώτος 
πού θό ~ταν φι λικώτερο προς την · Ελλόδα, χωρίς νά άντιλαμβάνε
ται (ή χούντα) δτι ή άνατροπι) τών συνταγματικών συμφωνιών γιά 
τι)ν Κύπρο θά άπήλλασε τr)ν Τουρκία άπό κάθε προηγούμενη 
δέσμευση. ('Υπογράμμιση δική μας). 

Φυσικό, ή • Αγκυρα όνησυχοϋσε τουλάχιστον δσο κα1 ή · Αθήνα 
γιο την κατεύθυνση πού όκολουθοϋσε ή πολιτικη τοϋ Μακαρίου, 
όλλό γ ιό τούς Τούρκους ή προτιμητέα λύση ~τανε να όμοσπονδιακο 
κρότος πού Ισοδυναμούσε μέ διχοτόμηση. Μιό (νωση τf'jς Κύπρου 
μέ τήν ' Ελλάδα θό καταδίκαζε ατό τουρκικό μάτια την τουρκική 
κοινότητα καΙ θό εθετε σέ κίνδυνο τό τουρκικό συμφέροντα όσφα
λείας έπί τi'jς νήσου. Δεν ~ταν δυνατον νό τούς καθησυχάσει κανείς 
(τοuς Τούρκους) μέ διαβεβαιώσεις. Στό κάτω-κάτω, οί Τοϋρκοι δέν 
ξεχνοϋσαν πιlις εΤχαν aντιμετωπίσει οΙ ίδιοι ενα όνόλογο πρόβλημα 
πρΙν όπο πενήντα χρόνια δταν έξόντωσαν τήν μειονότητα (Σημ . 
·Εννοεί τούς • Αρμενίους). 

... ΣτΙς 15 ' Ιουλiου - (ξη ήμέρες μετά όπό την έπιστροφή μου 
όπο την Σοβ. "Ενωση καΙ την Εuριlιπη- ό Μακάριος όνετρέπετο μέ 
πραξικόπημα δταν έπέστρεψε όπο (να Σαββατοκύριακο στην έξοχή. 
Μόλις διέφυγε την δολοφονία. 'Αντικατεστάθη άπο (να όπεχθi'j 
τυχοδιώκτη, τον Νίκο Σαμψών, γνωστό ώς ίσχυρο ύποστηρικτή τi'jς 

ένώσεως μέ την ' Ελλόδα. ' Η κρίση ~ταν τώρα άναπόφευκτη. 

Τίποτε δέν χρειαζόμαστε τότε λιγώτερο όπο μιά κρίση- Ιδίως 
μιά κρίση ποu άφοροϋσε δυό συμμάχους στό ΝΑ ΤΟ. " Οποιον καi δν 
ύποστηρίζαμε καΙ όποιαδήποτε κι ' άν ~ταν ή lκβαση, ή άνατολικη 
πτέρυγα τοϋ ΝΑΤΟ θό έξετίθετο σέ κίνδυνο. ΚαΙ ή κυβέρνησή μας 
δέν εΤχε οΟτε όρκετη συνοχη ούτε ό Πρόεδρος (Ν ίξον) εlχε όρκετό 
κϋρος γιό νά aντιμετωπίσει την παρατεταμένη περίοδο κρίσεως. 

. . :Η όποψή μου δπως την έξέθεσα στήν συνεδρίαση τijς 21ης 
'Ιουλίου στην WSAG ( ' Ομάδα ΕΙδικών ' Ενεργειών τi'jς Ούάσιγκτων 
- Washίngtom Specίal Actίons Groυp) ~ταν δτι ή έλληνικη κυβέρνη
ση (ή χούντα Ίωαννίδη) δέν θό έπιζοϋσε τών όνοησιών της. Αύτο 
έπέβαλλε περισσότερο στΙς ΗΠΑ νό μην θεωρηθούν στην· Ελλάδα 
δτι προεκάλεσαν την ταπείνωσή της•. (Αύτό κατά τόν Κίσσινγκερ 
όπέκλειε μιά στάση όνοικτά έχθρικη προς την χούντα τήν κρίσιμη 
έκείνη ιί:ιρα). «Ταυτόχρονα δέν μπορούσαμε χωρίς κόστος νό άντι
σταθούμε σέ μιά τουρκικη εlσβολη γιατί αύτό θό έθεωρείτο δτι 
όντι κειμενικό εύνοούσαμε την έλληνι κή χούντα•. (Περίεργη λογική, 
όλλά αύτό όκριβώς γράφει ό Κίσσινγκερ). α Εν πάση περιπτώσει 
μόνο ή όπειλη στρατιωτικi'jς ένεργείας θό μποροϋσε νό εlχε όπα
τρέψει μιό τουρκικη όπόβαση στή νi'jσο. Μιό τέτοια ένέργεια ~ταν 
όδύνατη. Οί διαβουλεύσεις μου μέ ήγέτες τοϋ Κογκρέσσου κατέ
ληξαν σέ όμόφωνη σύστασή τους δτι δέν θά ε πρεπε νό όναμιχθοϋμε 
καθόλου. Δέν μπορούσαμε νό όποφύγωμε μιό διπλωματικη όνά
μιξη σε μ ιό κρίση πού όφοροϋσε τό ΝΑΤΟ,όλλό κατά τΙς τρείς τελευ

ταίες έβδομάδες τf'jς Προεδρίας Νίξον δέν εi μαι σέ θέση νό κάνω με 
πιστευτές όπειλές fι νό δώσωμε πιστευτές ύποσχέσεις- τό κύρια 
μέσα τi'jς διπλωματίας. "Ετσι την έβδομάδα τi'jς 15ης 'Ιουλίου 
εστε ιλα τόν Τζό Σίσκο ατό Λονδίνο, την • Αγκυρα καΙ την ·Αθήνα.· Η 
Βρετανία σόν μιό όπό τΙς έγγυήτριες δυνάμεις, προσπαθοϋσε νά 
μεσολαβήσει μεταξύ τών μερών. ' Η όποστολή τοϋ Σίσκο ~ταν νό 
βοηθήσει τήν Βρετανία νό άρχίσει την μεσολαβητικη διαδικασία πού 
θό μποροϋσε νό καθυστερήσει την τουρκικη εlσβολη καi νό 
όδηγήσει στήν αύτοκατάρρευση τοϋ κατασκευάσματος τοϋ Σαμ
ψιlιν στην Κύπρο. ' Αλλά ή Τουρκία δέν tνδιεφέρετο yιά μιά δισπροy
ματευτικiΊ λύση. • Ηταν όποφασισμένη νό ξεκαθαρίσει παλιους 
λογαριασμούς. ('Υπογράμμιση δική μας). ΣτΙς 19 'Ιουλίου εΙσέβαλε 
στην Κύπρο δπου όπήντησε aπροσδόκητα Ισχυρη aντίσταση. 

... Δυό μέρες μετό την τουρκι κη είσβολή, ό (ύπουργός · Αμύ
νης) Σλέσινγκερ έζήτησε έπίμονα την έμφανij aπομάκρυνσή μας όπό 
τήν έλληνικη κυβέρνηση, την μεταφορό τών άμερικανικών πυρη
νικών δπλων έξω όπό την 'Ελλάδα καΙ τόν τερματισμό τi'jς συμφω
νίας έλλιμενισμοϋ μονάδων τοϋ ΗΕκτου Στόλου ... ' Ο,τιδήποτε καΙ 
άν νομίζει κανείς γιά την όρθότητα της προηγούμενης πολιτικi'jς μας 
εναντι τi'jς έλληνικf'jς χούντας, (νας ' Ελληνοτουρκ ι κός πόλεμος δέν 
~ταν ή κατάλληλη στιγμη γιό μ ιό δ ιακοπή σχέσεων. ' Ο όμεσοςάντι
κειμενι κός μας σκοπός ήταν ή διακοπη τοϋ πολέμου •. ·Ο Νίξον ~ταν 
ατό Σόν Κλεμέντε (Καλιφορνiας) καΙ μολονότι τον ένημέρωνα τακτι
κά, δέν ήταν σέ θέση νό συγκεντρωθεί η νά πάρει μιό άπόφαση 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1, 1984 

άνάμεσα στ ή ν δική μου καΙ στήν όποψη τοϋ Σλέσινγκερ, Ιδίως ένώ ή 

κατάσταση άλλαζε τόσο γρήγορα. 

... Τήν νύχτα τi'jς 21 ης προς τι']ν 22α · Ιουλίου, έπιβάλαμε μιά έκε
χειρία, άπειλώντας τι']ν Τουρκία δτι θό μετακινούσαμε πυρηνικό 
δπλα άπό προκεχωρημένες θέσεις- καί μάλιστα σέ θέσεις δ που θό 
μπορούσαν νό έμπλακοϋν σε ε να πόλεμο με τήν · Ελλάδα . .. 

. .. Στίς 22 ' Ιουλίου άνετράπη ή χούντα στην ' Αθήνα καΙ άντ ι
κατεστάθη άπο μιά δημοκρατικη κυβέρνηση ύπό τιΊν ήγεσία τοϋ 
διακεκριμένου συντηρητικού ήγέτη Κων. Καραμανλf'j. Μέσα σε λίγες 
μέρες όλλαξε τό πνεϋμα στην ·Αμερική. ΟίΊδιες οί όμάδες πού πρΙν 
μδς κατεδίκαζαν έπειδιΊ διστάζαμε νό κτυπήσωμε τr')ν ' Ελλάδα, μδς 
ζητοϋσαν τώρα νό όντιταχθοϋμε χωρίς περιορισμοuς κατό τi'jς 
Τουρκίας. Μδς ζητοϋσαν νό στραφοϋμε έναντίον τi'jς Τουρκίας γιό 
μ ιό κρίση ποu εlχε προκαλέσει ή 'Ελλάδα, νό προσαρμόσωμε την 
πολιτική μας στιΊν tσωτερικιΊ μορφη τών κυβερνήσεων στι'}ν ' Αθή
να καΙ τι']ν ·Α γ κυρα άνεξάρτητα όπό τήν γένεση ή το περιεχόμενο 
της διαφωνίας γιό τι']ν Κύπρο, νό πάρω με μ ιό μονόπλευρη θέση όνε
ξάρτητα όπο τό συμφέροντά μας στιΊν · Ανατολ ικ ιΊ Μεσόγειο, καΙνό 
γίνουν δλα αύτό μέσα στίς έβδομάδες πού ή όμερικανικιΊ κ υβέρ
νηση βρισκόταν στό πρόθυρα καταρρεύσεως. · Επί δυό έβδομάδες 
κρατηθήκαμε πάνω στό σκοινί σάν άκροβάτες, άλλό τό Σαββατο
κύριακο μετά την παραίτηση Νίξον ιΊ κρίση ξέσπασε καί πάλι καΙ 
κορυφώθηκε μέ μ ιό δεύτερη τουρκικη είσβολr') στι']ν νi'jσο ... 

• 
Τί λέγει ό κ. Γεώργιος Ράλλης 

Με παλαιότερο όρθρο του στήν tγκυρη ccΚαθημερινή» , 
ό διακεκριμένος πολιτικός, πρώην Πρωθυπουργός κ. Γ. Ράλ
λης, κατεδίκασε έντόνως την προσπάθεια τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ . 
καi τοϋ Κομμουνιστικοϋ Κόμματος νό όποδώσουν ατήν φοι
τητική εξέγερση τοϋ Πολυτεχνείου «Παραταξιακό» χαρο
κτηρο ποu κατευθυνόταν έ:ναντ ίον μιδς «ξενοκίνητης» τυ
ραννίας. ·Απόσπασμα τοϋ όρθρου αύτοϋ, πού καταχωρή
σαμε στό τεϋχος τοϋ Δεκεμβρίου 1982, όκολουθεί: 

«Ή άλήθεια εlvαι δτι ή δικτατορία ύπήρξε νομοτελειακό όπο
τέλεσμα τής όποδυναμώσεως τfjς κοινοβουλευτικής δημοκρατίας 
καi τοϋ έξευτελισμού τών θεσμών ποi.ι οφείλονταν στόν κοντό
φθαλμο κομματικό άνταγωνισμό καi στήν όξυνση τών πολιτικών 
παθών τής προδικτατορικής έποχής. Γιό τό άπια τής έπιβολfjς τής 
δικτατορίας ύπεύθυνοι ήταν δσοι μέ τήν πολιτεία τους δημιούργη
σαν τότε τό κατάλληλο κλίμα κσί άποτελεί πλαστογράφηση τής 
άλήθειας τό νό ύποστηρίζεται δτι ή δικτατορία ήταν •ξενοκίνητη•. 

• ·Η ·Αμερική, πού ατή ν πρεσβεία της καταλήγει παραπλανητικό 
ή πορεία, θό μπορούσε νά άντιτάξη περισσότερο άπό πολλές χώρες 
έπιχειpήματα μ ιός τυπικής- έστω-άλλά έμπρακτης άποδοκιμσσίσς 
τής δικτστορίσς. ΗΟπως εlνσι γνωστό διέκοψε τήν στρατιωτικr) βο
ήθεια, τήν όποία tπανέλαβε ϋστεpο άπό πολi.ι καιρό, δταν πιά ε/χε 
δημιουργηθεί καθεστώς καi θ6πρεπε νά σταθμίση τό στρατιωτικά 
της συμφέροντα στήν περιοχή. 

• Άλλά κσί ή Δυτική Εύριlιπη άντέδρασε ούσιαστικά. ·Η ΕΟΚ 
πάγωσε τίς διαδικασίες έντάξεώς μας καΙ τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μός άπέπεμψε άπό τό Στρασβούργο. 

• ·Αντίθετα οί · Ανστολικοi άποκατέστησσν έξ άρχής 6ριστες δι
πλωματικές σχέσεις καi στή συνέχεια άνέπτυξαν διογκωμένες οΙκο
νομικές καi tμπορικέςσχέσεις μέ τό έλληνικό δικτατορικό καθεστιlις. 
·Ενδεικτικά θά μπορούσε νά προστεθή δ τι κσμμιά χώρο δέν κατήγ
γειλε τό πλαστό δημοψήφισμα τής χούντας τό 1973. 'Αντίθετο όλες 
τό άποδέχθηκσν σιωπηρό. Μάλιστα ήγέτης άνατολικfjς χιlιρας εΤχε 
προγραμματίσει έπίσημη έπίσκεψη, ή όποίο ματαιώθηκε τήν τελευ
ταία στιγμι) λόγω άκριβώς τής tξεγέρσεως ατό Πολυτεχνείο κσί τών 
γεγονότων πού έπακολούθησαν . . . •. 

··Οσο yιά τι'ιν Κυπρισκι'ι τραyωδlα, δέν νομlζω δτι ύπόρχει 
κανένας ·Ελληνος που νά διστηρ~ όμφιβολίες δτι όποκλειστικό 
ύπεύθυνοι "ταν οΙ μαθητευόμενοι μόyοι που αύτόκλητοι διαχει
ριζόντουσαν τΙς τύχες τοΟ ·Εθνους μέ την διπλωματική τους όπει
ρlα καΙ τά όλέθρια tyχειρήματό τους . • . 

8Η δικτατορlα "ταν 4ΚJινόμενο 'Ελληνικό καΙ μόνο καΙ δέν 
ύπηρξε yέννημα καμμιδς nοροτόξεως ... •· 
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AMERICAN FRIENDS OF GREECE, INC. 

The organization "American Friends 
of Greece Jnc." sent the following 
telegram to President R. Reagan, Sec
retary of State G. Shultz, and Secretary 
of Defense C. Weinberger: 

"While we can understand the d is
pleasure of the American goνernment 
oνer the release όf an Arab terrorist by 
the Papandreou goνernment, we hope 
that a decision to block the sale of F-Ss 
to Greece wi ll be aνoided because it is in 
the interest of both countries that Greece 
remains an effectiνe member of the 
Western Alliance. Moreoνer the project
ed decision will be exploited by those 
who wish to undermine the traditional 
friendship between the Greek and the 
American apeople. Finally, it is impera
tiνe that in the light of the difficult rela
tions between Greece and Turkey a 
balance between their forces must be 
maintained in the interest of peace in the 
area." 

Our support for the sa le of the aircraft 
to Greece does not mean that we con
done the release of the alleged terrorist. 
lt is inspired solely by our interest that 
Greece preserves her defense capabi
lities especially in the light otτurkish pro
νocations. But we are deeply concerned 
oνer the current trend in the relations 
between Greece and the United States 
because of the pro-Soνiet νiews fre
quently adopted by the Papandreou 
goνernment. 

This concern is shared by many. ln a 
recent interview (ΝΕΑ YORKI, 1 )uly, 
1984) Archbishop lakoνos said: 

"We certainly shou ld concern 
ourse lνes with the anti-American climate 
which is promoted in Greece by those 
who serνe alien interests." 

Earlier the fiνe Congressmen of Greek 
origin expressed similar concerns in 

PRESS RELEASE 

letters to the Greek premier. Spokesman 
for the ΑΗΕΡΑ in a νisit to Athens spoke 
publicly on the effects of anti-Amer
icanism. 

Our o rganization sent to the members of 
the Senate the following telegram: 

" We urge you to νote for the Pressler/ 
Biden Amendment which is now part of 
S-2582, the Foreign Aid Authorization 
Bill. Do not allow occasional anti-Amer
ican statements in Greece affect your 
support. These statements are the pro
duct of frustration for American anacti
νity to bring an end to the Turkish occu
pation in Cyprus, entering now its eleν
enth year. They do not represent a weak
ening of the traditiona l ties between the 
Greek and the American people. 
Howeνer, a negatiνe νote on the 
Pressler/ Biden amendment w ill be ex
ploited by those who wish to undermine 
these ties. The return of Famagusta/ 
Varosha to the Republ ic of Cyprus and 
the resettlement of 45,000 refugees to 
their homes there, is a positiνe step which 
will contribute to better relations and a 
more secure foundation for American 

interests in the Eastern Mediterranean 
and the Southern flank of ΝΑΤΟ." 

The organization "American Friends 
of Greece I nc." was established to help 
the efforts of the Omogeneia orga
nizations in Congress to defend the 
Greek and Cypriot rights. Since anti
Americanism undermi nes th ese 
efforts, the organization of "Friends" 
has made as one of its object i νes to 
dea l wit h anti-Americanism by 
drawing the attention of the 
Omogeneia to the damage caused to 
the Greek interests by this propagan
da, and by showing to the American 
public that the anti-American propa
ganda does not reflect the feeling of 
the majority of Greeks eνerywhere. 

· The organization accept5 as 
members all those who share· these 
concerns and wish to assist its work. 
The annual membership contribution 
is $50 and its address: 4200 Wisconsin 
Avenue, Suite 106-359, Washington 
D.C. 20016. 

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

Please fill out this coupon. Make checks payable to: 

----------------------------~ 

The Fund-raising Committee 
BYRON ANDREOU M .D. 

Detroit, Mich. 

Ε. Μ. BUCUV ALAS, Attorney 
Boston, Mass. 

LEO FRANGIS, Ρ.Α. 
Atlanta, Ga. 

JOHN PERROS, Businessman 
Virginia Beach, Va . 

BILL ST Α THAKOS, Businessman 
Brooklyn, Ν.Υ. 

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

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

Name 

Address 

City . .... ... . . . . .. State . ...... Zip .. . .... . . 
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GREECE ΙΝ AMERICA 

Issues of the Month 

Α Need for Fundamental Changes 
By General (ret.) Pericles S. Papathanassiou 

As al l of my adult life has been dedicated to the ldeals of 
Democracy, it was natural for me to question all of the realated 
factors of "Democracy" in order to determine where Greece 
of today belongs "Democratically". 

ln my effort to define and characterize the Democratic 
system in Greece, I researched and studied the systems used by 
the member countries of the United Nations. The conclusion 
of this study is that out of its 157 members approximately 35 
enjoy a multi-partisan democratic system. The remaining 
countries part ly or entirely do not comply with the spiri t of the 
free world. 

lf we examine the true meaning of the word Democracy, 
we see it indentified with the words GREECE-GOLDEN AGE OF 
PERICLES. Late ly many of America's most w idely read news
papers haνe carried unflattering articles about the present 
political system of Greece, howeνer, they praise the "found
ers" of Democracy. 

The word Democracy has been misused and abused 
worldwide by almost all nations which haνe applied it to their 
political systems at different times. Therefore, its meaning is 
not clear when its eνaluating factors and its expressing system 
is not studied. 

Etymologica lly Democracy means the free thinking 
citizens haνe the right of choice. These citizens haνe the right 
to choose the political system and the persons they see best fit 
to carry it out. 

Recently Political Science, as a science and as a truth, has 
been tested and diνided. lt has managed through its dema
gogic representatiνes to disorient entire nations peaking to 
them of " Freedom-Democracy" yet denying them these 
νalues foreνer. 

l s this deνelopment of political scientists or a decline of 
mankind~ Some say both. Obνiously this is identified with the 
realism of today and particularly within the realm of Europe. 

The deνelopment of political science was ineνitable after 
the Russian reνolution and the eνolution of incompatible 
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systems mainly in the areas of economics and goνernments. 
The word Democracy, eνen when misused, is expressed 

and represented by two basic factors: 
1) the kind of economic system used, and 
2) the kind of goνernment and its e lectiνe system. 
These two factors determine in the last analysis eνery 

other aspect of indiνidual and sosiallife. There are three basic 
economic systems used around the world: 

1) The Free Market Economy, primarily conserνatiνe
Democratic. This system is exemplified in the United States 
where both parties belieνe in this system, differing only in the 
methods of implementation. The citizen is ~ntirel~ free to u~e 
his own initiatiνe to create and enjoy the fruιts of hιs economιc 
efforts. He abides by the law and is protected by .the 
goνernmen t which interνenes only in the matters of taxatιon , 
health and security. 

There haνe been efforts in the past to create a third 
politica l party in the Un ited States wit~ a phil?sophy othertha~ 
that of the Republican or Democratιc partιes. Howeνer, thιs 
philosophy attracted only a small minority. 

The American economy and the dollar is preνalent in 
eνery corner of the earth - this alone proνes the νalue and the 
strength of free market economy. 

lmmigrants to the United States from all countries of the 
world haνe accumulated wealth under this free market 
economy, a portion of which they send to their homelands for 
different purposes. 

2) The State-Controlled Economy is an outgrowth of 
Marxism. This system is mainly represented by the one-party 
Soνiet Union where eνery aspect of economic life is controlled 
and dominated by the State . The indiνidua l has no opinion or 
rights, does not work for his own or his family'~ interests ~~t for 
the State, thereby acting as the hammer and sιckle, specιfιcally 
for the chosen few of the Party. 

This system has no influence on the world eco_nomy and its 
currency is not used in business dealings outsιde the lron 
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Curtain countries. Nobody leaviπg the Easterπ Block countries 
aπd returπiπg to his homeland has transferred aπywealth since 
it was ποt possible to have accumulated any. 

Any expression of freedom or creativity is punished by 
long term jail seπteπces or exile. lt is aπ oppressed society 
where you succumb because you cannot do otherwise. 
Howeνer there are those who faπatically pursue the system as a 
drug-adict contiπues to poison himself. 

3) The Planned Economy in major economic sectors is 
expressed by aπ ill-defined Socialism. lt is geπera lly 
considered to be a movemeπt, lead by iπexperienced theo
rists, not realists. lt does not haνe positive leadership but 
demagogues who use situations aπd circumstances to mislead 
and disorieπt the society. lt is a coπtiπuous experiment with 
uπfulfilled promises of social justice and either collapses ίπ 
falure aπd disarray or degenerates into a State-Controlled 
economy with the demise of freedom. 

lt does not express social programs aπd institutions as it 
publicly declares. The most successful and proνeπ institutions 
of socia l serνices are found ίπ the United States withiπ the free 
market economic system aπd in Europeaπ couπtries which are 
goνerπed by coπserνatiνes, ποt the socialists. Eνen ίπ Greece, 
the social security system (I ΚΑ) was established by the Dictator 
loanπis Metaxas with fuπdamental laws for the protection of 
the workers. 

Most of the so-cal led socialist countries aligπ their 
Planned Economic System with the State-Controlled Ecoπomic 
System in order to surνive. As a result, the people of those 
countries succumb in ignorance. 

Greece has repeatedly implemented the Planned 
Economic System, sometimes successfully. ln 1975 Greece 
experienced the first strong iπdications of a socia list-like spirit 
·in the ecoπomic realm. ln 1981, there was a gradual applica
tioπ of the State-Coπtrolled Economy (eastern style) which 
started in a totally misleadiπg maπner. The goνerπment did not 
nationalize al l of the businesses ίπ the priνate sector, but 
created special restrictions causing these businesses to 
become "problematic". The demagogues conνinced the 
people this was successful. Therefore nationalization of the 
compaπies was mede to appear to be in the worker's best 
iπterest. The results of this moνe will be the same as those 
described earlier in the State-Coπtrolled Economy. 

The elective system of a goverπment is probably the basic 
indicator of its functioning Democracy and usually parallels 
the kind of economy it follows. 

ln a State-Controlled Economy as in Russia, the represent
atiνes are appointed by the Party-State as they are one ίπ the 
same. The purpose is only one, absolute dedicatioπ and 
allegiance to the Party. The people are sked to νote for these 
representatiνes with no alternative, thereby electing them 
uπanimously. 

The electiνe system of the Free Market Economy, as in the 
United States, is perhaps the healthiest aπd most stable system. 
The people select the political candidates. Primaries are held 
by both parties where they νote for the persons who will run 
for political office representing their party. Elections are held 
οπ alllevels for all offices state-wide and nation-wide. Policies 
of the parties are set out and νoted upon by the members. The 
National Committee directs its party based upon the policies 
νoted upon at conνention. 

The losing candidates seldom run again as the accept the 
νoice of the people. They return to their place in the business 
world and continue their efforts for the success of the party. 

Voters welcome and elect πew (not necessarily young) 
faces who uphold the idelas of the party. The faces change 
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from election to election but it is the party that remains. The 
life of a politiciaπ is from one term to seνeral. Very few remain 
in politicallife more than 25 years. This is the basis for a healthy 
democracy. Retired politicians return to priνate life contiπuing 
to support their parties. Often times they a~e.cou~se_led and at 
times called upon by their country for offιcιal mιssιons. 

Examples of the political life of former presidents are: 
John F. Kennedy from 1947,and had he serνed a full8 years 

as President would haνe completed 21 years; 
Lyndon Β. Johnson from 1937 to 1968, retired as he did not 

choose to run agaiπ, 31 years; 
Jimmy Carter from 1%6 to 1980, 15 years; 
Ronald Reagan from 1%6, was elected President in 1980 at 

the age of 69. lf reelected he wi ll haνe serνed a total of 22 years. 
The electiνe system of the socialist goνernments, Planned 

Economy, is a compound of the two other systems and 
includes all their weakπesses differing from country to couπ
try. One would need a whole book to d_es~ribe its var_ious 
complex coπbinations. They are opportunιstιc systems wιth a 
common goal to mislead and direct the people's attention 
away from their main, important problems. 

• • • 
This rather long "introduction" was necessar.y to help us 

assess more realistically the present-day democratic 
institutions in Greece. 

ln the economic field, there is no more room for tamper
ing. Today, most of the economy is already ~oνer~m~nt 
directed. The small businesses that hope to survιve wιll fιnd 
that it is oπly a matter of time and electoral expediency before 
they go under. The same applies to priνate property. 

Ι η the area of selecting the representatiνes of the people, 
maπy changes haνe beeπ imposed without the knowledge of 
the people: 

The internal division (a loπg-time goal of Greece's ene
mies) has been achieνed and this resp<;>nsibility wei~~s _on 
eνerybody. lt will be most unfortunate ιf the same dινιdιng 
spirit is imparted to the immmigrant Greeks. 

The leader of the party has now become likea Dictator. He 
designates who the Deputies wil l be and in which o~der they 
will be placed on the bal lot. The people haνe no choιce but to 
vote for their party. Therefore, the Deputies are elected by 
percentage of each party νotes. 

There is at present no procedure for bringing new blood 
into the political process even though there are many new 
professional with international exposure. The people cannot 
elect those who are willing and best able to serνe them but 
have to accept the so called "parliamentary syndicalism" 
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sterile and self-perpetuating. 

lnstead of moνing forward to a democratic and more 
noble representation, we are retrogressing into a demagogic 
misleading dictatorship. ' 

Two and a half years ago the New Democracy Party had an 
opportunity to bring about a reνolutionary and democratic 
chan~e "':'hen it accepted the suggestion to hold primary 
electιons ιn each electoral district within its party. lts members 
wou ld now be well organized, and the responsibility to choose 
t~~ir candidates a~ election time. Unfortunately, old time poli
tιcιans preνented ιmplementation of this suggestion which was 
in tune with the spirit of change. Howeνer, it is never too late. 

~in_a lly, as . there are many people supporting their 
predιctιons of decadence, I will simply refer to some of these 
indications leaving the conclusions to our readers: 

- The pre~alence of faνoritism instead of meritocracy; 
- The rapιd and unconscionable acquisition of wealth; 
- The absence of noble competition and indiνidual 

progress; 
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- The absence of respect for institutions such as the 
church, the judicial system, the armed forces; 

-The indifference to the decaying conditions that prevail 
in the realm of ou r traditions, history and family; 

- The decay and disorganization of basic agencies created 
to serνe the people - the civil serνice, the banking 
system, the social insurance system, the schools, the 
press, radio and teleνision , the labor unions, the 
business community. 

I would only hope that the conclusions will be positiνe. lf 
not there is a possibility that our nation will become 
nonexistent. 

The existence and surνiνa l of Greece as we haνe known 
her depends on the ability of the Greek people to understand 
that the problem they face is fundamental. The choice they 
have to make is between Marxism and the Hellenic-Christian 
philosophy. 

The challenge is not merely political or partisan as many 
would have us believe. 
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lssues of the Month 

ΤΗΕ PRESSLER-BIDEN AMENDMENT 

I Ν a letter addressed to the organization American Friends 
of Greece lnc., Sen. Charles Η. Percy, the Chai rman of the 

Committee on Foreing Relations of the Senate, . reaff irmed 
his support for the Pressler-Biden amendment to the 1985 
foreign assistance legislation. This amendment proposes to 
withhold $250 mil lion from the mi litary aid to Turkey unless the 
city of Famagusta is returned to the goνernment of Cyprus. 

Sen. Percy referring to his support for the amendment 
wrote: 

"Since the sitυation on Cyprus has deteriorated sadly 
in the last year, I found it νery important to send this signal. 
We cannot allow the illegitimate secession of the Turk Cyp
riots to be solidified into a permanent diν i sion of Cyprus." 

ln another letter also sent to the American Friends of 
Greece lnc. Sen. Charles Mc C. Mathias wrote: "Νο one is 
more disappointed than I am in our inability to persuade Tur
key to remoνe its troops from Cyprus. Perhaps we were un
realistic to think that lifting the arms embargo in 1978 would 

foster reconcil iat ion between Greece and Turkey oνer the 
Cyprus issue." Thoughful words by two American leaders who 
beliνe that a just solution in Cyprus is in the best interest of the 
United States. 

ΤΗΕ HUSSLE OVER ΤΗΕ F-5 AIRCRAFT 

τ ΗΕ organization of American Friends of Greece voiced 
strong opposition to the proposed blocking of the sale to 

Greece of a number of F-5 aircraft as a signal of American 
displeasure for the release of aπ Arab terrorist by the Greek 
authorities. ln telegrams to President Reagan, and Secretaries 
Shultz and Weinberger, the Organization asked that a negative 
decision be aνoided. 

ln a letter from the Secretary of Defense on the sale of the 
planes it is clearly stated that "no final decision has been made 
as to the disposition of the planes. Υ ου may be assured that all 
releνant factors wi ll be considered before a decision is made. 
Among the principal considerations wil l be the effect of US
Greek relations as wel l as the military requirements of 
Greece . .. " 

America "More Confident Tban Eνer" 

Followίng are excerpts from the address of Presίdent 
Ronald Reagan ίn acceptίng nomίnatίon for a second term at 
the Republίcan natίonal convention ίn Dallas on Aug. 23, 1984: 

America is coming back and is more confident than ever 
about the future. Tonight, >νe thank the citizens of the 
United States, whose faith and unwillingness to give up on 
themselves or this country saved us all. 

Together, we began the task of controlling the size and 
activities of the government by reducing the growth of its 
spending while passing a tax program to provide incentives 
to increase productivity for both workers and industry. 
Today, a working family earning $25,000 has about $2,900 
more in purchasing powcr than if tax and inflation rates 
were still a t the 1980 leve l. 

Today, of all the major industrial natioπs of the world, 
America has the strongest economic growth, one of the 
lowest inflation rates, the fastest rate of job creation-6Y2 
million jobs in the last year and a half- a record 600,000 
business incorporations in 1983, and the largest increase in 
real, after-tax personal income since World War 11. We're 
enjoying the highest level of business investment in history, 
and America has renewed its leadership in developing the 
vast new opportunities in science and high technology. 

America is on the move again and expanding toward new 
eras of opportunity for everyone. Now, we're accused of 
having a secret. Well, if we have, it is that we're going to 
keep the migh ty engine of this nation reνved up. And that 
means a future of susta ined economic growth without infla
tion that's going to create for our children and grandchil
dren a prosperity that finally willlast. 

Today, our troops have newer and better equipment. 
Their morale is higher . The better armed they are, the less 
likely it is they will have to use that equipme nt. But if, heav-
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en forbid, they are ever called upon to defend this nation, 
nothing would be more immoral than asking them to do so 
with weapons inferior to those of any possible opponent. 

We have also begun to repair our valuable alliances, 
especially our historic ΝΑΤΟ Alliance. Extensive discus
sions in Asia have enabled us to start a new round of 
diplomatic progress the re. In the Midd le East, it remains 
difficult to bring an end to histoήc conflicts, but we are not 
discouraged. And we shall always m aintain our pledge nev
er to sell out one of our closest friends-the sta te of Israel. 

Closer to home, there remains a struggle for survival for 
free Latin American states-allies of ours. They valiantly 
struggle to prevent Communist takeovers fueled m assively 
by the Soviet Union and Cuba. Our policy is simple: We are 
not going to betray our friends, reward the enemies of 
freedom or permit fear and retreat to become American 
policies--especially in this hemisphere. None of the four 
wars in my life time came about because we were too 
strong. It is weakness that invites adventurous adversaries 
to make mistaken judgments. 

"Peace ιs Our Professien" 
America is the most peaceful, least warlike nation in 

moder n history. We are not the cause of all the ills of the 
world. We are a patient and generous people. But for the 
sake of our freedom and that of others, we cannot permit 
our reserve to be confused with a lack of resolve. 

Ten months ago, we displayed this resolve in a mission to 

I 
rescue Ameήcan students on the imprisoned island of Grena
da. Democratic candidates have suggested that this could be 
likened to the Soviet invasion of Afghanistan, the crushing of 
human rights in Poland or the genocide in Cambodia. Could' 
you im agine Harry Truman, john Kennedy, Hubert Hum
phrey ot Scoop J ackson making such a shocking comparison? 
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Two Forms of Anti- Americanism 
Α Greek-American friend was com

plaining the other day about recent 
articles in the American press attacking 
the Greek goνernment for its "anti
Americanism." An anti-American 
climate, he said, has been in eνidence in 
Greece for more than ten years, mostly 
the product of a common belief that 
Washington was behind the dictatorship 
and that Washington gaνe its blessings to 
the 1974 Turkish inνasion of Cyprus. He 
implied that the current spate of 
American criticism was politically motiν
ated, reflecting opposition to the PASOK 
goνernment. 

He was right, of course, in saying that 
the anti-American climate did not 
emerge in the last two or three years. But 
he had missed a key point: there are two 
kinds of anti-Americanism. 

One is the "anti-Americanism" which 
takes mostly the form of criticism for 
specific actions or policies by the 
American goνernment. This is a 
legitimate form of criticism. Not only we 
are entitled but we should express our 
opposition to any American policies 
which are harmful to the interests of Hel
lenism. This is the criticism that takes 
place between friends and al lies. We 
rightly feel that, as o ld and reliable 
friends, we are entitled to expect Amer
ican policies which faνor our side. And we 
feel that we haνe a right to criticise 
policies which we find unfair or unfriend
ly. This is a legi timate form of "anti-Amer
icanism"- and for this reason no one has 
seriously objected to it. 

The second type of anti-Americanism is 
entirely different. lt is ideologically
oriented. lts intellectual source is Marxist 
and Leninist. lt is not related to any po
licies Washington may haνe fo llowed 
toward Greece; it would be there no 
matter what Washington did or failed 
to do. 
Α little background may be in order for 

those who are not familiar with Marxist 
and Leninist thought. Marx had predicted 
a hundred and thirty years ago that the 
working class in the "capitalist industrial 
countries would turn into a miserable 
mass of proletarians ready to launch the 
great socialist reνolution . When Lenin 
came upon the scene a generation later, 
around the turn of the century, he saw 
that the standard of liνing of the workers 
ίn the "capitalist states" was actually 
improνing instead of going down as Marx 
had predicted. So, he came up with his 
theory of imperialism. He wrote a pam
phlet titled "lmperialism, the Ultimate 
Stage of Capitalism" in which he said that 
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the "capital ist monopolies" were using 
the exploitatίon of the colonia l empires 
to reap huge profits and from these 
profits they were throwing a few crumbs 
to the workers in the "metropole" ι there
by improνing somewhat their standard of 
liνing and blunting their reνolutionary 
ferνor. ln the years since then, America 
has become for the Marxists and Leninists 
the citadel of "imperialism" . 
Το a Marxist, America is "an imperialist 

power" because ίts "capitalist" system 
requires it. On the other hand, the Soνiet 
Union cannot be an imperialist power 

because it does not haνe a capitalist eco
nomic system! With this reasoning in 
mind one can better understand a recent 
statement by the Greek Prime Minister: 
''τhe Soνiet Union cannot be aπ imperial
ist state like the United States." This Mar
xist νiew reflects a different, more fun
damental, and pernicious form of anti
Americanism. lt strikes at the founda
tions of our free society, of our demo
cratic νalues, of our way of life. This 
explains the deep concern of so many 
oνer this νi rulen t strand of anti-Amer
icanism in Greece. This ideological anti
Americanism is not designed merely to 
criticize specific policies - although 
specific policies are cleνerl y used to draw 
support from well-meaning, patriotic 
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By Bernard Gwertzman 
The Ν.Υ. Times, August 22, 1984 

WASHINGTON, Aug. 21- The United 
States criticized Greece today for cancel
ing a planned military exercise with 
United States troops without warning. 
Such exercises have been regularly held 
for 20 years. 

The incident was the latest in a series 
between the two North Atlantic Treaty 
Organization allies that has produced 
considerable irritation here with the 
Socialist Goνernment of Prime Minister 
Andreas Papandreou, eνen though in 
recent weeks there had been signs that 
Mr. Papandreou was trying to ease the 
tension. 

The canceled exercise, called Zeus, was 
to have taken place Sept. 1-15 in the 
Greek part of Macedonia with about 200 
American troops. lt has been held every 
two years for 20 years, Defense Depart
ment officials said. On Monday, the 
Greek Goνernment spokesman, Dimi
trios Maroudas, announced in Athens 
that Mr. Papandreou, who isalso Defense 
Minister, had canceled the maneuvers 
and that they would not be held in the 
future. 

U.S. ΝΟΤ TOLD IN ADVANCE 

Explaining the decision, which had not 
been conνeyed to the United States 
Goνernment in adνance, Mr. Maroudas 
was quoted by the Athens radio as saying 
that because the ΝΑΤΟ alliance had 
refused to reco~nize ''τurkey's provoca-

pecψle. lts real aim is to turn people 
agaιnst the νalues of the free society we 
know and cherish. 

Without some knowledge of Marxism 
and Leninism one may not be able to see 
the real meaning and the real objectiνes 
of this form of ideological anti-American
ism. Yet, it is necessary that we see crearly 
the dιfference . We are fortunate to live in 
a free society which may not be perfect 
but wh~ch has the capacity of constantly 
ιmprovιng and progressing through the 
free, democratic interaction of its people. 
lt is only natural that we wisj to pass its 
blessings on to our children. lt is only 
natural that we wish and hope that 
Greece - the land we all loνe, the land 
where democracy was invented and 
individual freedom was cherished as the 
ultimate value - will remain a free 
democratic society. We are concerned 
that the ideological, Marxist strand of 
anti-Americanism is targeted against this 
free society. 

As Ι see it, unless we can see the dif
ference between these two kinds of anti
Americanism we are missing the point. 
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U.S. Assails Greek 
Cancellation of Exercises 

tiveness and aggressiνeness/' the Greek 
Goνernment saw no point in holding 
maneuvers to deal with a possible Soνiet
bloc threat from the north when the 
"existing danger to our country comes 
from the east." 

" Maneuvers in Greek territory that do 
not provide any experience for confront
ing the country's visible danger are 
meaningless," the spokesman said. 

Alan D. Romberg, a State Department 
spokesman, said today that the United 
States regretted the decision " to cancel 
the exercise, which we belieνe would 
have been of benefit to the forces of both 
nations." 

" We, of course, do not agree with the 
reasons put forward by the Greek spokes
man justifying the cancellation," he said. 

Greece also said again that it would not 
participate in ΝΑΤΟ air, naval and land 
exercises in the Aegean Sea by forces 
from ltaly, Turkey, the United States, 
Britain and Portugal from Sept. 17 to Oct. 
20. The reason, a Greek spokesman said, 
was NATO's refusal to have maneuvers 
around Lemnos because the Turks 
contend that the Greek island is in a 
demilitarized zone. 

But the spokesman said Greece would 
participate in another ΝΑΤΟ naval 
exercise in the Mediterranean. 

Mr. Papandreou, who came to office 
with a p ledge to end the American mili
tary presence in Greece, agreed to the 

extension of American air-base rights but 
has sought to distance Greece from some 
of the ΝΑΤΟ alliance's major policies. He 
has conti nually insisted that Turkey, a 
ΝΑΤΟ member, is more of a threat to 
Greece than the Soνiet Union is. 

ln recent weeks, senior American 
officials have complained that Greece 
was lax in dealing with international ter
rorism and had re leased a man accused of 
terrorism without bringing him to trial. 
The Papandreou Government was also 
accused here of having backed a long 
strike against an American air base. Greek 
security was called inadequate to prevent 
νiolence. The strike was settled this 
month, and there was hope then that 
tension between the two countries would 
ease. 

The United States has accused the Pa
pandreou Government of embarking on 
an overall anti-American policy, criticiz
ing American arms-control policies, 
seνerely attacking American policy in 
Central America and refusing to criticize 
Soviet actions in Afghanistan and in 
Poland. 

Greece has been seeking 16 old 
American-made F-5 jets from Norway, 
which no longer needs them. But the 
Administration, which has to give its 
permission before the planes can be 
transferred, has delayed acting, appar
ently to show unhappiness with the 
Greek Goνernment's actions. 
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Flavor of Greece 
a Subway Token Away 

By FRED FERREΠI 
{New York Times) 

What you notice first in the rectangle of 
Astoria that has come to be known as 
"Little Greece" are the signs. Taverna 
Vraka reads one, Omonoia 11 another, 
and Kostas, Olympus, Thessaloniki, Nea 
Hellas, Aegean, Agrinion, Kalamata, Ki
ryakos, lkos Efkerias, Athens and Zaxaro
plasteion, the last a wonderfully conνo
luted word that is Greek for pastry shop. 

The music of the bouzouki and the 
mournful songs of men come at you from 
the taνernas and the coffee shops, called 
caffenion, until the early hours of the 
morning. You can smell the aromas of 
rich ol iνe oil and thick, pureelike coffee, 
of bitter, pungent olives and sharply 
salted Halloumi cheeses, of garlic-laced 
potatoes called skordalia and spit-roasted 
lambs, of souvlaki and honey-drenched 
baklava. 

This section of western Queens is one 
of the few places in New York City where 
you can find a "hypo vrychio/' literally a 
"submarine," a humorous name the 
Greeks have for a sweet that involνes 
placing a spoonful of sugary mastic resin 
in a glass of water, then eating and 
drinking it. 

Nowhere else in the city is a morning
after patsa available; an eye-opener made 
from beef tripe, calf's feet and garlic, 
boiled together into a soupy stew. 'Ίt 
absorbs everything," says Jerry Haritos, 
owner of the Κ & Τ Meat Market, 33-14 
Ditmars Bouleνard, Astoria, from which 
500 whole lambs are sold each week. 
"Patsa cures everything." 

Little Greece is where Greek and 
Cypriot immigrants from all oνer the 
metropolitan area go for lamb, for that 
special barbecued preparation of lamb 
innards called kokoretsi, for black olives 
from the old country and Gruyere-like 
graviera cheese. Fish markets like 
Metthew Vrasidas's Hunter of the Sea, at 
22-78 31st Street, pile up red mullet and 
smelts and porgies, fish the Greeks call 
barbuni, marides and tsipoura. lt is where 
you can buy basterma, dried beef with a 
hot crust, and the spicy coriander-laden 
sausages called sojouk. 

There is dried sage, or fascomelos, to 
ma ke a tea that is said to be good for one' s 
stomach; unsalted mizithra, which is like 
cottage cheese; feta cheeses from Thes
saly and Bulgaria, and Attiki honey from 
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Athens. 
Greek food is far from subtle; its tastes 

are hearty and sharp, and from Litt le 
Greece's best restaurants, Kalyva, Rou
meli Taverna, Taygetos, Taverna Vraka 
and Athena come the smells of avgole
mono, that pungent egg-lemon soup; of 
moussaka; of octopus grilled whole over 
charcoal and squid deeply fried in oliνe 
oil; of lamb baked with ricelike pasta 
called orzo; of pastichio, a casserole of 
ground lamb and cheese, and of sagana
ki, which is sharply salted kefalotiri 
cheese that is served fried or grilled. 

Thus surrounded, it becomes not at all 
difficult to imagine that you have been 
dropped into an Athen ian byway, 
perhaps in the streets of Plaka , and like 
that liνely and aromatic enclave of tradi
tional Athens, Little Greece neνer closes. 

According to Robert Nicolaides, a 
director and board member of the Hel
lenic-American Neighborhood Action 
Committee, a goνernment-funded com
munity group charged with helping im
migrants become assimilated, there are 
approximately 80,000 Greeks and Greek
Americans living in Astoria, many of 
whom in recent years have come from 

Cyprus as well. 
Scattered through the area bounded 

roughly by Ditmars Boulevard to the 
north , 31st Street to the west, Steinway 
Street to the east and Broadway to the 
south are 11 Greek Orthodox churches, 
from the starkly modern poured-con
crete church of SS. Catherine and George 
Church to the high-domed orange brick 
Byzantine church of St. Demetrios, which 
is more than 50 years old and boasts the 
largest Greek Orthodox congregation 
outside Greece, according to its pastor, 
the Rev. Demetrios Frangos. 

Most days-and nights-in Little Greece, 
it seems virtually eνerybody in that 
spreading neighborhood is out on the 
streets, walking, shopping, talking or 
reading one of the 13 daily neaspapers in 
Greek for sale in its shops. Dozens of 
folding chairs are set out in front of the 
huge Continental Souvlaki Meat Center 
at 31st Street and 23rd Avenue and eνen 
the roar of the trains on the elevated 
tracks above them seems not to disturb 
the men sitting aroιιnd talking about their 
home νillages in Macedonia and the Pelo
ponnesus, on Corfu and Samos and trying 

Γιό γνήσιο έλληνικό φαγητό 
f:λδτε στην έλληνι κ η , :~~~~a ΚΑΛ ΥΒΑ 
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earnestly to solve the world's problems. 
On these warm nights in Bohemian 

Hall, an outdoor beer hall at 29-19 24th 
Avenue, not only can the sounds of Greek 
music be heard but those of Thrace and 
Crete as wel l, as lambs roast and imported 
beer from Greece is poured along with 
the red and white wines of Greece, many 
touched with retsina, and the Cypriot 
brandy called agglias. The traditional 
music and dancing are prevasively joyous 
in places like the Oyster Bay, the Crystal 
Palace and the Grecian Cave, once three 
Greek nightclubs, now all melded into a 
vast entertainment center at Broadway 
and 31st Street. 

ln Taverna Vraka, 23-15 31st Street, 
Lambis Krokydas sings the sad songs that 
Aristotle O nassis once liked, and around 
the corner in the Athena Restaurant, 31-
17 23rd Avenue, Demetri Stavridis sits in a 
stone alcove quietly playing his pearl
inlaid bouzouki and singing songs of 
Mykonos in a whisper. 

Many of Little Greece's food shops are 
open at least until midnight and most ta
vernas and restaurants, including those 
inexpensive p laces the Greeks call psista
ries, serve until 4 Α.Μ. Every night the 
area's two kaffenion, the traditional Lef
kos Pyrgos, at 22-85 31st St~eet, and the 
new, glossy two-story Hilton Pastry Shop 
at 22-()6 31st Street, less than a block away, 
are fil led with people drinking thick 
Greek coffee and doing what Greeks 
seem to like to do most, talking. And if 
they decide to talk through the night, the 
coffee shops obligingly stay open and 
keep the sweet cookies known as kou
lourakia and kourabiedes and the sweet 
custard-filled pastries cal led flogheras 
coming non-stop. 

"I FEEL LIKE IN GREECE" 

'Ίn Astoria Ι feellike I am in my vi llage 
in Greece," says Helen Stavropoulou, 
who has wo rked in Lefkos Pyrgos since 
coming to Astoria from her home in 
central Greece two years ago. And so do 
most of the people who live, work and 
shop there. 

Kiryakos Moutaphopoulos, the pro
prietor of Kiryakos Grocery, 29-29 23rd 
Avenue, a slight man of 55 who came to 
America 11 yearsago bywayof lstanbul, is 
as proud of his black kalamata olives and 
his νast selection of Greek dried peas and 
beans as he is of the United States citizen
ship he acquired just a month ago. "But 
Άmericans' don't come to my store," he 
says, adding that hardly anybody who 
isn't Greek and isn't from Astoria buys his 
jars of lemon, orange, almond, cherry, 
rose and tamarind essences used in Greek 
cookery. 

Little Greece was once an ltalian im
migrant e nclave and the two peoples still 
inte rmingle in its streets. Around the 
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Arι·hbίshop Iakovos offered the ίnvocation at the New York Cίty Tribute to the 0/ympίans 
on August 15. Over ιwο mίllίon spectators lίned the tίcker tape parade through /ower 
Manhattan and Mayor Ed Koch presided αι the ceremonίes honorίng the 215 0/ympic 
medalίsts ίn attendance and α// 0/ympίans. Archbίshop /akovos was the on/y c/ergyman 
ίnvίted to partίcίpate ίn the ceremonίes, as he was at the ofjicίal Olympic Torch Lighting 

ceremonies held at the Unίted Naιίons on May 8. 

corner from Kiryakos is Europa Delica
cies, 22-42 31st Street, which is owned 
jointly by the Greek immigrant Nick 
Haniotis and the ltalian immigrant Sal
vato re Davi. The c lerk, Andrea 
Damianou, is a Cypriot. lt is a shop where 
you can buy basterma and pepperoni, 
salted Greek sardines and ltalian 

bonito packed in oliνe oil, Greek bean 
salad called fasolada and ltalian eggplant 
salad called caponata, and the cheeses 
mizithra and ricotta. 

But their business union is a rarity. Most 
of the wonderfully aromatic shops in 
Little Greece are owned by natiνe 
Greeks: places like John's Fruit Market, 
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31-27 Ditmars Bouleνard, where 
Eνangelos Barous from the island of 
Andros sells Cypriot sheep-milk cheeses 
and thich, dense, hot basterma; Kala
mata, 38-01 Ditmars Bouleνard, where 
Constantine Redas, from Volos in Central 
Greece, sells thick cheeses from Metsoνo 
in northern Greece, and loukoumi, gum
my Greek candies flaνored with roses and 
dusted with powdered sugar, and the Κ & 
Τ Meat Market, where Mr. Haritos, from 
the island of Ιthaca, sells his lambs to 
customers from as far away as Connec
ticut and Riνerhead, L.l. 

There is a sameness to the menus of the 
restaurants of Little Greece, but area 
residents know that certain dishes, are 
best at certain restaurants, )ohn Nikas, an 
assistant for ethnic affairs to Governor 
Cuomo, is a familiar figure in Greek Asto
ria. He goes to Taνerna Vraka for its shef
talies, highly spiced sausages of lamb. 
Haroula Spilies, owner of Roumeli Ta
verna, 33-04 Broadway, is proudest of her 
selection of mezedakia, a traditional pre
dinner selection of hors d'oeuvres that 
includes taramosalata (salad of carp roe), 
a garlic potato spread called skordalia, 
tzatziki (salad of cucumbers in yogurt), 
stuffed grape leaνes and grilled lamb liver 
and sweetbreads. 

Many who live in Little Greece go to 
Mike Moraitis Kalyva Restaurant, 36-15 
Ditmars Boulevard, for his roast lamb and 
his broiled fish, and to Taygetos for the 
thick stews and peasant cooking of the 
Greek countryside practiced by the chef, 
Andreas Menegos whose repertory in
cludes thick slabs of fried eggplant and 
huge whole roasted peppers, stewed veal 
and lamb and charcoal-grilled octopus. 
Whereνer you go in Little Greece, you 

are surrounded by food. lt is perhaps the 
neighborhood's most unifying aspect. 
'Ήere in Astoria," says Matthew Vrasidas, 
" we have eνerything we need, eνery
thing." 

LUXURY VILLA 
FOR 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 STREH 

ATHENS 115-24 
Τηλ . 692-6379 

New York Tel. 249-0403 

"NEW YORK" 

ΔΙΑΤΙΘΠ ΑΙ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣFΙΣ 

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

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔ Υ ΕΚΤΟΣ ΤΡιτΗΣ 

ΕλιΗΕ ΣlΗΝ Τ λ ΒΕΡΝ λ 
Ι(ΒΡλΚΑ• 

ΚΑΙ ΓΝΩΡ1Σ1Ε 10 MEr λλΕIΟ 
ΤΗΣ ΕλλΗΝΙΙΙ:ΗΣ ιι:ΟΣΜΟΠΟλlflkΗΣ 

ΔlλΣkΕΔλΣΗΣ 

23· 15 31sl STRH T ASTORIA. Ν. Υ 11105 - Telephone (212) 72 1·3007 

Το κατάστημα 'Ελληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ave. (κοντά στήv 31st Street) 
Τηλέφωνα (212) 721-9 190 ιcαi (212) 721 -9191 

Έκλεκτή συλλογή άπό μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, ύφαντά, 
έργόχειρα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, περιοδικa καi έφη

μερίδες. - Κάρτες γιa δλες τiς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤ ΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
καί TAPES, VIDEO CASSEΠES. 

· Ανοιιcτό Δευτέρα - Σάββατο 10 ττ.μ. - 8 μ.μ . - Κuριαιcέ ς: 12-6 μ.μ . 

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηγιάvvη 
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Α BREATH OF GOD PORTRAIT OF Α PRELATE 

BIOGRAPHY OF ARCHBISHOP IAKOVOS 

By Fr. George Poulos 
Α one on one confrontation with a dynamic Orthodox Prelate as seen 
through the eyes of a Priest who has borne close witness to the amaz· 
ing rise to world prominence of the greatest Hierarch in the thousand 
years since the great Photios. This book reflects the charm, brilliance 
and grace of a grand Churchman . written in a manner that ingratiates 
and entertains. 

ΑΙ/ ρroceeds from sale of this book wi/1 be donated to 
"The Archbishoρ lakoνos Library of Ecclesiastica/ 

and Historical Sources Fund" At Hellenic College. 

Hard coνer $1 9. 00 plus $1 . 50 for · mailing cost. 
Soft coνer $1 2. 00 plυs $1 . 50 for mailing cost. 

Make your check out to: Archbishop lakoνos Library Fund 
Holy Cross Press 
so Goddard Ave. 
Brookline, Mass. 02146 

Doukas Establishes 
ΑΗΕΡΑ Ίhιst 

Beginning in 1985, the ΑΗΕΡΑ will ad
minister a $10,000 trust created by Past 
Supreme President Κimon Α. Doukas for 
the establishment of the Κimon Α. Dou
kas AHEPA-Hellenic College Athletic 
Award, Supreme President Peter Η. Car· 
diges has announced. 

The award will be given annually to a 
graduating senior of Hellenic College, 
Brookline, ΜΑ, with outstanding ath
letic achievements, an amateur sports 
status, excellent sportsmanship, and high 
scholastic standing. One of the award's 
criteria is that the student has been ac
cepted to enter the Holy Cross Theolog
ical School, also in Brookline. 

The recipient will be selected by the 
President of Hellenic College and the di
rector of the college's athletic depart
ment. The award includes both a plaque 
and a cash scholarship, and will be pre
sented during Hellenic College's com
mencement exercises. 

"We are very pleased to have received 
this trust from Dr. Doukas, one of our 
most prominent members," Cardiges said. 
'Ήis great interest in the education of 
our youth has been amply demonstrated 
through the years, and we are grateful 
that this trust rewards athletic 
excellence." 

Among the numerous educational pro
grams of the ΑΗΕΡΑ Educational Foun
dation is the Touris Trust, which pre
sents several annual scholarships to 
Hellenic College students. 

Currently living in Boca Raton, FL, Dr. 
Doukas was elected ΑΗΕΡ Α Supreme 
President in 1965 and re-elected Presi· 
dent in 1966. From 1977 to 1980 he served 
as chairman of the ΑΗΕΡ Α Educational 
Foundation. He received his law degree 
from New York University and a Mas
ter's and Ph.D. from Columbia Univer
sity. He is very actiνe in community atfJ 
church affairs, including service on the 
Greek Orthodox Archdiocesan Council. 

"NEWYORK' 



ROTONDA 
An outstanding wine 

from the country of sun) 
sea and hospitality 

RoτoNDA 
Red and White 

Rolonda ιs lhe wιne ιn whιch Ιhe experιences 
οΙ a whole Greek l radιtιon may be ιound 
lt has the taste οΙ lhe Greek sun and 
hospιta lity and the bouquel οι the v ιne: ι t 
brings to mιnd young Dionysos 
lt ιs also the wιne ιn whose sp ι ri t is h ιdden a 
Greece οι myths and legends 
Rotonda red or while. one οι the ιnost 
beloved wines all over Greece 

ROTONDA AND ITS FOREΙGN FRΙENDS 
Το drink Rolonda is Ιο ιee l the \vonderful 
Greek sunlιghl. Ιandscape and hospi t alι ty 
And when you have retu rned home. dr ιnk 
Rotonda and relινe lhese memories 
wιth a real taste οι Greece. 

boutarl 

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

One hundred years experience and traditlon. 

IMPORTERS & OISTRIBUTORS, INC. 

''HOUSE OF GREEK SPECIAL 1ΙΕ5'' ιι.ο. Βοχ 2039 
515 Peιιlnιula Blνd. 

Hempstead, Ν.Υ. 11550 



Αρο/Ιο Filfo 

. . 
ΙΤ DOESNT CRUMBLE, · rτ DOESNT STICK, 

ΙΤ DOESNT TURN SOUR 

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

Baklava, Kataifi, Kourabiedes, Foinikia 
and other pastries. 

SPECIAL PRICES FOR COMMUNITY 
FESTIVALS AND OTHER FUNCTIONS 

For Free recipe booklet, Sε!nd stamped, self-addressed envelope to: 

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

TEL. (201) 797-0888 


