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ATTACK ΟΝ 
ANTI-AMERICANISM 

Κ. MITSOTAKIS 
Leader of Greek Opposition 

"Greeks remain pro
American, buttheGovern
ment tries to advance a 
wave of Anti-Americanism 
that can become danger
ous. This policy must not 
go on for too long. We are 
playing with fire." 
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Gen. PER. PAPATHANASIOU 
Speaksforthe 

American Friends of Greece 

'Όur objective is to re
store the traditional ties 
between Greece and the 
υ .S.A. and let us not close 
our eyes to the disturbing 
fact that these warm, emo
tional bonds have been 
seriously shaken in the last 
few years." 
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ΤΗΕ 
"ΝΟ FRILLS" 
AOTOLOAN. 

Νο gifts. no gimmicks . . . 
just a good low rate on any car, 

foreign or domestic, large or small 

Call ... 204-2613 
For cuπent rates 

You don't have to read the fine print to 
figure out if the low rate applies to your 
loan when you apply at Atlantic Bank for 
your next new or used car loan. And since 
it is our intention to keep our rates low, 
you know you're getting a good deal. You 
can even finance in advance, and take up 
to 100 days after your loan is approved to 
use it. ln a hurry? Then call 204-2613 
and apply by phone. 
It's really easy and economical to get your 
next new or used car loan at Atlantic Bank. 
Do it today! 

ATLANTIC 
ΒΑΝΚt.:ι~ 
DF NEW VDRK ~---..,. 
Monhαttan: 960 ι>wnue of the Amerιco~ New \Ork. Ν.Υ 10001 695-5400 
15 Moιden Lo ne. New \Ork. Ν Υ. 10038 608<>430 "-ι: 29-10 Dιtmors Blvd. 
Astorια N.'r: ttt05 721-2800 • 33-12 30th .ow. Astoιio. Ν Υ. 11103 932-2300 
36-10 θrooct..oy, Astoriα Ν.Υ tttOό 204-2600 • 196-21 Northern Blνd .. flushιng. 
N.'r: 11358 357-7150 llιooklyn: 8010 f ifth ι>wnue. Brooklyn. Ν.Υ 11209 748-6400 
Member federol Depσsn ιnsuιonce Corpoιoιion 



In his new book, Metamorphoses, Ilias Lalaounis analyzes the sources of 
inspiration, the work methods and the creativity of the modem goldsmith
jeweler. He presents, in color, with introductory comments , nineteen of his 
collections of jewelry and art objects ίnspίred by history, nature and technol
ogy. Itias Lalaounis believes that "Every piece of jewelry has a story to tell." 

Book sizc 10" χ 12", 336 pages, 431 colorplaιes. Pricc $60. 

®'roiίi~; .. ,ί_.AϊAoU Ν IS (Θ) 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1, 1984 

4 WEST 57ΤΗ STREET ΑΤ FIFΓH AVENUE, NEW YORK, Ν.Υ. 10019 
TELEPHONE: (212) 265-0600 

ATHENS • PARIS • GENEVA • ZURICH • ΤΟΚ ΥΟ • HONG-KONG 
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For comfort, service, rellability 
and Iow prices, always fly 

The National Airline 
of Greece. 

$649 li99 $769 
November 1, 1984 - March 31, 1985 May 10 - June 14, 1984 June 15- August 15, 1984 

August 16 - Ocιober 31, 1984 

*Roundtrip Νe~ν Yor k or Boston to Athe ns or Thessa loniki. Child ren 2-12 pay 75% . Certain restrictions apply. 

Olympic is xour airline - the only Greek 
airline to Greece. Olympic offers you low 
fares on daily nonstop Boeing747 departures 
from New York to Athens. You get to choose 
when you leave and re turn. From time to 
time even lower fares are available on spe
c ia l dates. Olympic is your wisest choice. 
With Olympic you feellike you're in Greece 
the mome nt you step on the plane. Olympic 
offers you Gr eek music , Greck m agazines 
and flight cr ews that can under stand you. 

Connecting flights within the US, Canada 
and in Greece are made easy. There are 
many connecting flights to ΝΥ from all over 

the US and Canad a a t Olympic's through-fare 
prices. And in Greece, Olympic is the only 
airline that takes you to all of Greece. Right 
from our own private terminal in Athens . It 
couldn't be easier. So for comfort, service, 
re liability and Jow p rices always fly Olympic. 
The airline that serves Greeks in America. 

Please make vour reserνatίons as soon as 
possible. The n~mber of seats is limited . For 
reservations call your trave l agent orOiympic 
toll-free at (800) 223-1226. In New York City 
call (212) 838-3600. 

oz" .. P•c 
AIRIWAY.S 

The National Airline of Greece 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ l, 1984 

IMPORTERS & OISTRIBUTORS, INC. 

''HOUSE OF GREEK SPECIAL YIES" ,,ο. Ιοχ 2039 
515 ,eιιlιιιulσ llνd. 

Hempsteσd, Ν.Υ. 11550 
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Ό γνωστός γιο τήν πλούσια tθνική καί πατριωτική του δράση Σύλλογος «Πελι
ναίον» τίjς Βορείου Χfου γιόρτασε τήν 35η tπέτειο της Ιδρύσεώς του μέ μιό ώραιό
τατη καi Ιδιαιτέρως έπιτυχημένη χοροεσπερίδα, τήν 22α Σεπτεμβρίου, στό Crystal 
Palace στήν Άστόρια. Τό ιιΠελιναίον'' εΤναι lνας άπό τοiις παλαιότερους Χιακοiις 
Συλλόγους στήν Νέα 'Υόρκη και lχει βοηθήσει 24 χωριό της Βορείου Χfου. Ta τε
λευταία χρόνια συντηρεί καΙ τό tξωκκλήσι της Άγίας Μαρκέλλας ποu έκτισε στό 
Upstate τής Ν. 'Υόρκης, σέ lκταάη πέντε στρεμμάτων. Στήνφωτογραφfα, τόΔιοικη
τικό Συμβούλιο τού Συλλόγου. 'Από άριστερά, καθήμενοι: Σταμάτης Λαγός, 
'Αντιπρόεδρος Ν. Τσόκος Πρόεδρος Δ. Γατανaς, Γραμματεiις καi Ν. Μανωλάκης, 
Β' Γραμματεύς. ~Οpθιοι έξ aριστερών, οΙ Σύμβουλοι: Στ. Καβουριaς, Δημ. Μαλλaς, 
Δημ. Μιχαλιός, I. Μοσχούpης καi Σάββας Μοσχούρης. 'Απουσιάζει ό Ταμίας Ι. 

Μιχαλιός. 

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

C:REEK ISLES • TURKEY • EC:YP'r • ISRAEL • CYPRUS 

AIR ONLY r/t: s4ιι 8 one-way $249 
ι$449 seιected oates pnινι ιsetected oates οnινι 
Other dates: $479 to ·$599 Other dates: $269 to $399 
FREE MEALS & SOH DRINKS ΙnfantS Traνel Free 

Departures eνerγ THURS & SAτtrom JFK I NV ... νla AIR NAτiONAL 
aιso: every MONDAY durιng Junι Jut ι Aug ι sep 

S~- . Other9, 11 ,16,23DayTOURS 
AIR • LAND • CRUISE trom: $799 to $2799 

9-DAYS IApr 5.12, 26Ι0Ct Ι NOVI PERPERSON Ι OOUBLEOCCUPANCY 

SEE YOUR TRAVEL AGENT • FREE BROCHURES • CALL orWRITE: 
(212) 753-1100. 800-223-5570 

Ll., ΝΥΙ516Ι935-3400 • NYStatetollfree:θ00- 522 -1717 -----------HOMERIC TOURS • S9S Flfth Αν. NYC 10017 

I 
I 

cιtv state ztρ -- I 
ΝΟΤΕ : ΑΙΙ ρrιces ι cnartersι tounιsub]ect to 
conCΙΙtlons stateCΙ ιn HOMERΙC τoun brocnures. ...J ----------
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θά κλείσουν οί 'Αμερικαvοl τΙς βάσεις; 

Ο
ΠΩΣ έγραψε τό «Κυριακάτικο Βή
μαιι, ή 'Αμερική έπσνεξετάζει τό θέ

μα τής στρατιωτικης παρουσfας της 
στήν ·Ελλάδα καί δτι έχει έκπονηθή σχέ
διο γιά τήν μεταφορά τής βάσεως τής 
Σούδας στήν 'Ιταλία. Σύμφωνα μέ τό 
ίδιο δημοσίευμα, of 'Αμερικανο/ έχουν 
ι'ίδη μεταφέρει σέ κατασκοπευτικούς 
δορυφόρους ώρισμένες άπό τίς δρα
στηριότητες της βάσεως τοϋ · Ηρα
κλείου καί έχουν κάμει άλλayές στό 
σύστημα άμυντικών τηλεπικοινωνιών, 
ώστε νά μή έξαρτόται ή λειτουργία τους 
άπό τούς πέντε σταθμούς πού εΤναι tγ
κατεστημένοι στι)ν 'Ελλάδα. 

Δέν έχει έξακριβωθή άκόμη ή άκρfβεισ 
τών πληροφοριών τοϋ «Βήματοςιι, άλλά 
δέν ξαφνιάστηκαν δσοι παρακολου
θούν τι) ν έπιδείνωση τών σχέσεων 'Ελ
λάδος - 'Αμερικής. Άπεναντfας, δσοι 
δέν παρεξήγησαν τήν άξιοθσύμαστη 
άμερικανική καρτερία, άνέμεναν σόν 
άναπόφευκτη τήν άvαθεώρηση τών 
σχέσεων της Οuάσιγκτων μέ τήν 'Αθή
να. Δέν μπορεί μιό ίιπερδύναμη νά δέ
χεται έπ ' 6πειpον χαστούκια. ·Η σχε
τική διαδικασία προχωρεί ι'ίδη, άλλό δέν 
πρέπει νά άvαμένεται καμμιά ένδειξη 
νέας πολιτικής, έν δψει τών έκλογών. 

Σύμφωνα μέ έγκυρες tκτιμήσεις, tπα
νεκλεγόμενος ό Πρόεδρος Ρήγκαν δέν 
θό εΤναι 6λλο διατεθειμένος νά άκολου
θήση τήν ~<Πολιτική τf'jς ίιπομονήςιι στίς 
σχtσεις τής Ούάσιγκτων μέ τήν 'Αθήνα. 

ΟΙ συνεχιζόμενες σαφώς tχθρικές 
ένέργειες κατό τών ΗΠΑ, παράλληλα 
μέ τ/ς άvτιαμερικανικές δηλώσεις καΙ τά 
πολλαπλό προβλήματα πού άντιμετω
πfζουν of διοικητές τών άμερικανικών 
βάσεων στήν ·Ελλάδα (βλέπε καΙ τίς χυ
δαίες ύβρεις καΙ τόν ξυλοδαρμό 'Αμε
ρικανών στρατιωτικών άπό ΝΕλληνες ά
περyούς), εΤχαν σον άποτέλεσμα: 

Πρώτο: Νά tξορyίσουν τούς 'Αμερι
κανούς tπισήμους. 

Δεύτερο: Νά tνισχύσουν τι)ν θέση 
τών ίιπηρεσιακών παραγόντων πού 
εΤχαν υΙοθετήσει τήν 6ποψη δτι ή άντι
αμερικαική πολιτική δέν ι'jταν μόνο γιο 

Τοϋ κ . ΠΑΝΑΓ . Σ. ΜΑΚΡΙΑ 

«έσωτερική κατανάλωση», άλλά δτι έχει 
«βαθύτερες ρίζες» καί «άλλότριους στό
χους». 

Τρfτο: Νά tνισχύσουν τήν θέση τών 
ύπηρεσιακών παραγόντων καί τοϋ 
τουρκικοΟ λόμπυ πού ίιποστηρfζουν καί 
προπαγανδίζουν δτι ή Τουρκία εΤναι . . . 
πιστότερος(!) σύμμαχος άπό τήν 'Ελ
λάδα καΙ δτι tπιβάλλεται ή tνίσχυση τής 
«άπηρχαιωμένηςιι άμυντικr;ς της μηχα
νής, άvεξάρτητα άπό τiς έλληνικές δια
μαρτυρfες καί τήν tνοχλητική δραστη
ριότητα τοΟ tλληνικού λόμπυ, τό όποίο 
- κατά τούς ίδιους παράγοντες - ένδια
φέρεται άπροσχημάτιστα yιά τήν έξυ
πηρέτηση τών έλληνικών συμφερόντων 
- καΙ δ χι τών άμερικανικών, άκόμη κι' 
aν αuτό παραβλάπτη τό συμφέροντα 
τής 'Αμερικής . .. 

Φιλέλληνες άξιωματούχοι τοϋ Ρε
πουμπλικανικού Κόμματος tκφράζουν 
τόν τελευταίο καιρό βαθύτατη άποyο
ήτευση γιο τΙς άρνητικές προοπτικές στ/ς 
έλληνοαμερικανικές σχέσεις λόγω τής 
άντιαμερικανικr;ς ρητορικής. Τό dίσθη
μα αύτό τής άπογοητεύσεως μεταφέ
ρεται στήν ·Αθήνα άπό ίιπεύθυνους 
όμογενειακούς παράγοντες - άλλά 
χωρίς άποτέλεσμα . .. 

· Εμείς πιστεύομε δ τι of άμερικανικές 
βάσεις στήν ·Ελλάδα εΤναι σήμερα πολύ 
χρησιμότερες, άφοο ίιπάρχει καΙ ό έξ ·Α
νατολών κίνδυνος- πού δέν εΤναι βέβαια 
ό μοναδικός - δπως λανθασμένα Ισχυ
ρίζεται ή έλληνική Κυβέρνηση καΙ πι
στεύει, δυστυχώς, ή συντριπτική πλειο
ψηφία τοΟ ·Ελληνικού λαού. ·Αλλά άκό
μη ΚΙ' aν ι'jταν άκριβής ό Ισχυρισμός, 
γιατί θό δίσταζαν of Τοϋρκοι νά θέσουν 
σέ tφαρμογή τά όποιαδήποτε σχέδιά 
τους, aν έλλειπαν of άμερικανικές βά
σεις άπό τήν 'Ελλάδα; Κα/ ποιός θά τούς 
έμπόδιζε; 

Πιστεύομε δτι οί βάσεις πρέπει νά πα
ραμείνουν διότι τό κλείσιμό τους θό 
σημάνη καί τήν διακοπή τής στρατιω
τικης βοηθείας πρός τήν ·Ελλάδα, καΙ θό 
έχη σον 6μεση συνέπεια τήν άχρή-

• 

στευση τΙ) ς συμμετοχής της στήν ·Α

τλαντική Συμμαχία - aν δέν τής ζητή
σουν νό άποσυρθή . . . 

·Αλλά έτσι πού προχωρούν τά πράy
μστα, tκείνο πού σήμερα φάνεται σάν 

άπομαιcρυσμένη πιθανότης, ίσως νό 
άποτελfί μιό πολύ κοντινή πραγμστι
ιcότητα, πού tγκυμονεί τεράστιους tθνι
ιcούς κινδύνους. "Αν κινηθούν of δισδι
ιcασίες γιά τήν άπομάκρυνση τών βάσε
ων, ούτε έλληνικές fκεσίες, ούτε τό 
άχρηστευμένο έλληνικό λόμπυ στήν 
Ούάσιyκτων, ούτε καμμιά 6λλη δύναμη 
θό εlναι δυνατό νά τίςάνακόψη. (Mt πα
ρακάλια καί μέ άμερικανιιcές πιέσεις έπε
τράπη ή tπιστροφη τής ·Ελλάδος στό 
ΝΑ ΤΟ, μετά τήν 6φρονη άποχώρησή 
της, τό 1974. · Η άποχώρηση tκείνη τής 
στοίχισε τήν άπώλεια τού έπιχειpησια
κοu tλέyχου σέ μέρος τού Αiγαίου. Καί 
δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε προβλήματα πού δέν 
ίιπήρχαν. Προβλήματα πού έπιδείνω
σαν τίς σχέσεις μέ τήν Τουρκία. Το προ
βλήματα αύτά δένε Τ χε προβλέψει κανείς 
στήν ·Ελλάδα, δπως ιcαl σήμερα δέν φαί
νεται νά εlναι δυνατη ή ψύχραιμη tκτί
μηση τών 6μεσων καί μακροπρόθε
σμων συνεπειών τού κλεισίματος τών 
βάσεων άπό τούς ίδιους τούς · Αμερι
κανούς . . . ). 

• • • 
Μαζυ, καί γιά λογαριασμό δλων τών 

ύπεuθύνων παραγόντων της • Ομοyε
νείας ·Αμερικής, πού άγωνίζονται καί 
άyωνιοuν γιά τίς έξελίξεις τών tθνικών 
θεμάτων τής 'Ελλάδος ιcαi τής Κύπρου, 
κάνουμε έκκληση στήν έλληνική Κυ
βέρνηση νό άντιμετωπίση μέ dίσθημα 
ίιψηλής εύθύνης τό δλο πλέγμα τών 
έλληνικών σχέσεων μt τίς ·Ηνωμένες 
Πολιτείες καί τό ΝΑ ΤΟ. την καλούμε γ ιό 
πολλοστή φορά νό έyκαταλείψη τήν 
στείρα καί tθνικώς tπιζήμια άντιαμε
ρικανικι'ι ρητορική καΙ τίς πρωτοβου
λίες πού άποτελοϋν σαφείς προκλήσεις 
πρός την μεγαλύτερη δύναμη τού 
κόσμου καί τόν καλύτερο φίλο καί εΙλι
κρινέστερο σύμμαχο τf'jς ·Ελλάδος . .. 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΠΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ δηλώσεις του πρός τούς Ν.Υ. τimes (σχετικη άντσπό
κριση δημοσιεύεται στΙς άγγλικές μας σελίδες) ό νέος 

ήγέτης τής «Νέας Δημοιcρατfαςιι ιc. Κ. Μητσοτάκης θεωρεί 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1, 1984 

Ιδιαιτέρως tπικfνδυνη τήν άvτιαμερικανική πολιτική τής Κυ
βερνήσεως Παπανδρέου καΙ τονίζει: «Παfζομε μέ την φωτιά•, 
διότι ή Κυβέρνηση προσπαθείνό προιcαλέση ιcϋμα άντιαμε-
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ρικανισμού, πού μπορεί νο γίνη έπικίνδυνο. Καί ζητά νά 
σταματήση ή πολιτικfι αύτή. 

Άλλά ό κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει δτι ό aντιαμερικα
νισμός όσκείται γιο λόγους έσωτερικfjς καταναλώσεως. Κα/ 
δπως κάνουν ξένοι δημοσιογράφοι πού έπισκέπτονται τι'ιν 
Έλλόδα, ό ήγέτης τfjς Άξιωματικής Άντιπολιτεύσεως, έπι
καλείται θετικές ένέργειες τfjς Κυβερνήσεως πού έρχονται σέ 
πλήρη aντίθεση μέ τι}ν άντιαμερικανική ρητορικιΊ καί τίς 
οντιδυτικές θέσεις. 

Ό 'Ελληνισμός τfjς Άμερικfjς, πού θέλει τήν 'Ελλάδα 
στό ΝΑ ΤΟ καi διατήρηση τών καλυτέρων δυνατών δεσμών 
μεταξύ 'Αθηνών καΙ Ούάσιγκτων, εlναι φυσικό νά δεχθf! μέ 
αΙσθήματα Ικανοποιήσεως καί όνακουφίσεως τίς δηλώσεις 
τού κ. Μητσοτάκη. 01 δηλώσεις αύτές θά γίνουν εuμενώς 
δεκτές όπό τά έλληνικfjς καταγωγfjς μέλη τού Κογκρέσσου, 
όπό τήν άμερικανικfι Κυβέρνηση καΙ τι}ν Κοινή Γνώμη. Καί 
έχουν Ιδιαίτερη άξία αύτfι τι}ν στιγμι} ποu τό Κογκρέσσο 
aσχολείται μέ τό ϋψος τfjς βοηθείας πρός 'Ελλάδα καΙ Τουρ
κία, σέ μιά στιγμή πού ή γενέτειρα όναφέρεται όπό άμερικα
νικές έφη μερίδες σάν χώρα Τριτοκοσμικι} καΙ «έχθρικήn προς 
τίς ΗΠΑ . . . 

Ό κ. Μητσοτάκης δήλωσε, tπίσης, δτι ό 'Ελληνικός λαός 
παραμένει «Φιλοαμερικανός», άλλο αύτό τό δεχόμαστε μόνο 
· σάν καλfjς προαιρέσεως φιλοφρόνηση. 'Η πραγματικότης 
εlναι δτι ή μεγάλη πλειοψηφία τών 'Ελλήνων έχει πέσει θύμα 
μιάς προπαγάνδας πού έξυπηρετεί «όλλότρια συμφέροντα», 
δπως δήλωσε ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκωβος στι}ν πρόσφατη 
συνέντευξή του προς τήν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ή πλειοψηφία αύτή 
δέν εlναι άπλώς aντιαμερικανική! Πιστεύει δτι ή 'Ελλάδα 
κινδυνεύει περισσότερο όπό τfιν Άμερικι} παρά τήν Σοβιε
τική 'Ένωση!!! 

Μιά σχετικfι σφυγμομέτρηση tπικαλείται ό στρατηγός 
έ.ά. Περικλfjς Παπαθανασίου, στή συνέντευξή του ποu δη
μοσιεύομε στίς άγγλικές μας σελίδες. 'Ο διακεκριμένος 
ση~ατιωτικός, ποu παρακολούθησε σχεδόν όπό τήν άρχή 
τι}ν aξιέπαινη δραστηριότητα τού συνδεσμου <<Αμερικανοί 
Φίλοι τfjς ' Ελλάδος», όπαντά σέ έρωτήματά μας πού έχουν 
σχέση μέ τfιν σκοπιμότητα τfjς δράσεως τού συνδέσμου 
καί μιλά γιάτούς άντικειμενικούς σκοπούς του καί τfιν έξά
πλωσή του σέ διάφορες πόλεις τών Η.Π.Α. 

Χαιρόμαστε διότι τώρα ό άντιαμερικανισμός χτυπιέται 
άπό ϊναν υπεύθυνο πολιτικό ήγέτη. Μπορεί νά εlναι πολu 
καθυστερημένη ή έπίθεση, άλλά δέν παύει νά εlναι ευπρό
σδεκτη καί άπό πολλοuς στι}ν Μητροπολιτική 'Ελλάδα. 'Ε
μείς έδώ μπορούμε νά tκτιμήσωμε περισσότερο τήν όξία 
τών δηλώσεων τού κ. Μητσοτάκη, ποu συμπίπτουν μέ τήν 
όνάπτυξη μεγαλύτερης δραστηριότητας τών «'Αμερικανών 
Φίλων τής ' Ελλάδοςιι. 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Μ IA φρικτή, όνατριχιαστική πραγματικότητα υπενθυ
μίζει ό γνωστός στοuς όναγνώστες τού περιοδικού αύ

τού συνεργάτης μας καθηγητής Εύστάθιος Μπουροδήμος, 

στο 6ρθρο του ποίι δημοσιεύομε σ . αuτό τό τεύχος, μέ τfτλο 
«'Ολοκληρωτισμός καί Έλευθερίαιι. Τό 6ρθρο αuτό, ποu 
καταχωρήθηκε στι}ν «Καθημερινήιι (19-20 Αuγούστου), όπα
τελεί ιφαυγfι άγωνfας ένός γνήσιου πνευματικά άνθρώπου, 
γιά τό γεγονός δτι παρά τήν τεχνολογική καί πολιτιστικιΊ 
πρόοδο τής άνθρωπότητας, ή ύπόθεση τfjς άνθρώπινης 
έλευθερίαc; καΙ ά(ιοπρέπειας, δχι μόνο δtν προήχθη, άλλά 
συμβαfνει νά κινδυνεύη περισσότερο . . . ·ο κ. Μπουρο
δήμος σημειώνει δτι στι'ιν έποχή μας σημειώνεται lνα«γκρέ
μισμα τών γεφυρών τής άνθρώπιvης tπικοινωνίαςιι μέ τfιν 
χρήση μιάς «νέας γλώσσαςιι καί «διπλης σκέψης» στfιν ζωή 
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μας, δτι πληθύνονται καθημερινά of περιπτώσεις καθιερώ
σεως τού παραλόγου καί τού ψεύδους, ποu υπονομεύουν 
«τήν βασιλεία τής λογικfjς καί τήν πρωταρχία τοΟ λόγου στfιν 
πορεία τοΟ συλλογικού βίουιι. Μιλά γιά έφαρμογfι τής «Ώ
κεανίαςιι τοΟ τζώρτζ νΟργουελλ, δπως έφιαλτικά προβάλλει 
στο βιβλίο του «1984». 

'Ο κ. Μπουροδήμος όναφέρεται μέ λίγες μόνο λέξεις καί 
στήν πνευματικι} σύγχυση πού έπικρατεί στήν 'Ελλάδα τά 
τελευταία χρόνια, δπως χιουμοριστικά τι'ιν έπεσήμανε στό 
τεuχος μας τfjς 15ης Σεπτεμβρίου, ό γιατρός κ. Ε. Βλάχος, 
μιμηθείς ΤΟν τρόπο Τ/jς «ΚΟυλτουριάρικης» γραφfjς. 

Σημειώνει ό κ. Μπουροδήμος: 

«Στον τόπο μας παρατηρείται τά τελευταία χρόνια μιά 
σοβαρι'ι έννοιολογικι'ι διαστροφr).<α/ άποσύνθεση στίς λέξεις, 

στfι γλώσσα, στά «συνθήματαιι. Δέν εΤναι μόνο ή άποπτώ
χευση, ή ρηχή βαναυσότης, ή συνεχής aποδυνάμωσή της -
lνα φαινόμενο aνησυχητικό- στόν Τύπο, στό ραδιόφωνο, 
στήν τηλεόραση, στήν πολιτική, στήν παιδεfα. Εlναι καί ή 
καθιέρωση τής διπλfjς σκέψης, τοϋ έσκεμμένου ψεύόους, ως 
όργάνου τfjς κοινωνικής μας ζωfjς. ΠοΟ βαδίζουμε; 

Στοίις δίσεχτους καιρούς μας άς μη λησμονοΟμε τήν 
έγνοια τού tθνικού μας ποιητfj, πού όέν εΤχε άλλο στό νοϋ 
του, ιιπάρεξ έλευθερία καί γλώσσα». 

Ό διακεκριμένος καθηγητι'ις φέρνει στήν προσοχή μας 
τίς προσωπικές τραγωδίες όνθρώπων-δπως το Ο Ζαχάρωφ
ποu άποτελοΟν ιιύπόμνηση τίjς εύθύνης πώς δ κίνδυνος τοϋ 
δλοκληρωτισμοϋ tλλοχεύει, πώς ή Δημοκροτiο κινδυνεύει». 

Αύτό εlναι έκείνο ποu λησμονούν σήμερα οΙ έλεύθεροι 
6νθρωποι στούς όποίους ή εύμάρεια καί ό καθημερινός 
άγώνας γιο τήν διατήρησή της, δέν tπιτρέπουν προβλημα
τισμούς πάνω στά καθημερινά «νέα». νΕτσι, δέν συνειδητο
ποιούν τί θά πfj νο εΤναι κανείς έγκλειστος σt κάποιο «Γκου
λάγκ», ή έξορισμένος σt κάποιο Γκόρκι, έπειδιΊ συμβαίνει vά 

DAMADJι' 
1\: ΙΝΝ !\ 
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FLORIDA 
Toll Free 
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Deerfield Beach, FLA 33441 
Between Boca Raton and Pompano Beach 

Fiνe minute drive to the beach -
is on center of shopping Centers 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



διαφωνi'j μέ τr)ν Κυβέρνησή του .. . 
Δυστυχώς. ή καταπίεση δέν εΤναι .. . προνόμιο μόνο τού 

κομμουνιστικού όλοκληρωτικού συστήματος. WΕχομε καί τiς 
Δυτικού Τύπου Χούντες ποu παραβιάζουν τό άνθρώπινα δι
καιώματα καΙ κλείνουν πολίτες στ/ς φυλακές . .. ·Η σύγκριση 
δμως αύτr) νομfζομε δτι ... άδικεί τό στυγνό, άπόνθρωπα 
καθεστώτα τi'jς Σοβιετικής 'Ενώσεως καΙ τών δορυφόρων 
της ... 

ΓΙΑ ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΙΣ 

ΟΔιοικητr)ς τi'jς ΠΒλ (' Ελληνικι'j Τράπεζα Βιομηχανικi'jς 
Αναπτύξεως) καΙ ό Διοικητι'jς τι'jς 'Αγροτικής Τραπέζης 

τής ·Ελλάδος κ. κ. Κ. Σοφούλης καί Β. Καφίρης. ποu παρακο
λούθησαν τ/ς έργσσίες τής έτήσισς Γενικής Συνελεύσεως τής 
Διεθνούς Τραπέζης. στι'jν Ούόσιγκτων, έδωσαν κατά τι'jν 
διέλευσή τους άπό τήν πόλη μας, κοινr) συνέντευξη πρός τό 
όμογενειακά μέσα ένημερώσεως, μέ βασικό θέμα τ/ς έπεν
δυτικές εύκαιpίες που παρέχει σήμερα ή γενέτειρα. 

01 δυό Διοικητές τόνισαν δτι γίνονται σημαντικές δημό: 
σιες έπενδύσεις στι'jν 'Ελλάδα σέ μεγάλου μεγέθους μονά
δες καί δτι ή Κυβέρνηση εύνοεί τι'jν ΙδιωτικιΊ πρωτοβουλία. 
'Αναφέρθηκαν στ/ς «προβληματικές» tπιχειpήσεις πού δπως 
εΤπαν κληρονόμησε ή κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ, διευκρίνησαν 
δτι δέν έχουν γfνει κρατικοποιήσεις,δπως λέγεται, καΙ tπικα
λέσθηκαν τ/ς δηλώσεις τού ΠρωθυπουργοΟ κ. Παπανδρέου 
ατό έγκαfνια τι'jς Διεθνούς ·Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. · Εκείνο 
ποu δέν μδς εΤπα~ εΤναι δτι Ιδρύθηκε ιι 'Εθνικό Συμβούλιο 'Ι
διωτικής Πρωτοβουλίας>ι ατό. όποίο μετέχουν οΙ παραγωγι
κές τάξεις σέ κοινό μέτωπο κατό τών σοσιαλιστικών 
μέτρων ... 

Τό λεχθέντα ύπό τοΟ κ. Παπανδρέου στrjν Θεσσαλονf
κη, μεταδόθηκαν στι'jν tφημερίδα journal of t pmmerce καΙ 
τι'jν σχετικι'j όνταπόκριση θό βρή ό όνσγΥώστης στΙς 
όyyλικές μας σελίδες. Στι'jν άνταπόκ.ριση καταφαίνεται τό 
όyεφύρωτο χάσμα μεταξι) τής Σοσιαλιστικής Κυβερνήσεως 
καΙ τι'jς /διωτικi'jς πρωτοβουλίας. 

'Εμείς δέν θό όσχολούμεθσ μέ τό θέματα αύτό, δν δέν 
έρχονταν of δυό Διοικητές νά μδς tξηγήσουν δσα δέν tξη
γούνται καί νό πεfσουν τούς όμογενείς δτι ύπόρχουν tπεν
δυτικές εύκαιpίες στι'jν ·Ελλάδα. Μακάρι νά πεισθούν δσο γf
νεται περισσότεροι, άλλο δς μη κρυβώμαστε πfσω όπό τό 
δάκτυλό μας ... Ό Άρχιεπfσκοπος 'ΙάκωΒο< όνέΦερε aτόν 
ύπουργό Συντονισμού πολλές περιπτώσεις τσλαιπωρηθέν
των καΙ 'ζημιωθέντων στήν 'Ελλάδα όμογενών tπιχειpημα
τιών. 

Πάντως. τό δολλόριο εlναι πάντοτε έπιθυμητό στι'jν ·Α
θήνα δσο κι' δv συνεχfζη τό .. 6τιμο τι'jν όvοδική, «Ιμπερια
λιστική» του πορεfα. ΚαΙ γιά νό προσελκυστούν δσο τό δυ
νατόν περισσότερα Ιμπεριαλιστικό δολλόρια, of παραπάνω 
Τράπεζες ίδρυσαν εlδικιΊ έταιpfα καΙ 6νοιξαν εΙδικό Γραφείο 
στήν Νέα 'Υόρκη. Στό Γραφείο σύτό της Hellenίc Deνelop
ment Corporation έδωσαν τήν συνέντευξή τους οΙ Διοικητές 
τών δυό πατρικών τ pσπεζών τών όποfων διαφημ{σεις tμφσ
νίζονται - γιό λόγους προφσνέστατους- μόνο aτόν « · Εθνικό 
Κήρυκα» καΙ τι'jν «Πρωϊνήιι, καΙ δχι σέ 6λλα «φασιστικό• ή 
ιιόντιδpσστικό» έντυπα, γιό νό . . . tπιβεβαιωθή τό λεχθέν ύπό 
τού ΠρωθυπουργοΟ δτι ήγείται Κυβερνήσεως ιιδλων τών 
'Ελλήνων» ... 

Έν πόση περιπτώσει, τό κτίριο τι'jς 5ης Λεωφόρου ατό 
όποίο στεγάζεται τό Hellenίc Deνelopment Corporation δέν 
έχει ύποστεί ο • • ρωγμές ύπό τό βάρος τών έπενδύσεων ποι) 
προσεfλκυσε. Κα/ εΤναι tνωρlς άκόμη νό άξιολογηθη τό έργο 
του καΙ νό κριθή ή ύπαρξή του, δ πως άπόντησε ό κ. Σοφού
λης σέ tρώτημα τής ΝΕλΣ ΥΟΡΚΗΣ. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1. 1984 

ι(ΡΕΜΠΕΤΗΣ •Ή ΡΕΜΠΕΣΚΕΣ» 

ΓΡλΦΟΝΤλΣ στι'jν «Πρωϊνήιι μέ τίτλο «Τό Ρεμπέτικο» καί ύπότιτλο τοι)ς στfχους « .ο μπαγλαμδς τ ' άδέρφι μου ποι) 
μίλαγε τό ντέρτι μου», ή ποιήτρια Κα Pεyyfνa Παγουλότου, 
παρατηρεί: 

ιιΡεμπέτης ή ρεμπεσκές εΤναι ό άχdίρευτος, ό άκαμό
της. ό τεμπέλης πού τήν τυχόν τεμπελιά του τήν ένίσχυε καί 
τό γενικό κλίμα άναδουλειδς τής έποχ!Jς. Κι' ήταν μιόάντί
δραση-μπορεί παθητικιΊ- ή σύναξη τών ρεμπέτηδων, πού 
βρίσκανε έτσι τόν τρόπο νό aποτοξινωθούν καΙ νό παρα
σύρουν ατό ρεύμα τους μερικά κάποτε στοιχεία τi'jς κα
τώτατης κοινωνικi'jς ύποστόθμης, τών όποίων τό βεβαρη
μένο ποινικό μητρώο εΤχε σάν τελευταίο του γιά αύτοuς 
σταθμό τήν φυλακή. 'Η φυλακιΊ ήταν τό tκκολαπτήριο 
τού ρεμπέτικου, τού βαρειοΟ, μέ τό Ιδιοκατασκεύαστα 
μουσικό δργανα τών ποινικών χασισομανών καί 6λλων, 
τών όποίων ή παρέα αύγάταινε μέ τι'jν πρόσθεση καΙ τών 
πολιτικών κρατουμένων». 

Βεβαfως, «άλλού τό πάει» ή Κα Παγουλότου μέ τήν τε
λευτσfα αύτή όράδα τής παραγράφου ποu μεταφέραμε πα
ραπάνω. • λλλό μέ μιά άράδα δέν tξωρσίζονται of προη
γούμενες πού τόσο εύστοχα περιγράφουν τά κοινωνικό κα
θάρματα καί τιΊν ρεμπέτικη μουσικιΊ τών φυλακισμένων 
χασισομανών .. . λύτός ε1ναι ό Νεοελληνικός Πολιτισμός; 
• Ασφαλώς δχι. 

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ 

Μ /λ άκόμη άναyvώριση τού ρόλου τι'jς Όμογενείας 'λμερικής στι'jν ύπεράσπιση τών tθνικών θεμάτων, έγινε 
άπό τόν ύπουργό 'Εξωτερικών τής ·Ελλάδος κ. Γιάννη Χαpσ
λαμπόπουλο, κατά τήν διάρκεια γεύματος πού παρέθεσε 
πρός τιμήν του ό 'λρχιεπfσκοπος 'λμερικi'jς κ. ' Ιάκωβος. 'λ
παντών σέ προσφώνηση τοΟ φιλοξενούντος. ό κ. 
Χαpσλαμπόπουλος tξέφpσσε τι'jν βαθειά συγκίνησή του γιά 
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τι) ν τιμ ι) πού τοϋ έγινε καί τιJν έπαφή του μέ τό · Ελληνοαμε
ρικανικό στοιχείο καί τόνισε πόσο πολύτιμη εΤναι ή συμβολιJ 
τών όμογενών aτούς έθνικούς άγώνες. Ε7πε, έπίσης, δτι οί 
πρόοδοι πού πέτυχαν of όμογενείς σέ δλους τούς τομείς καΙ ή 
γενικώτερη άνοδός τους στιJν δεύτερη πατρίδα τους, τούς 
έξασφάλισαν έρείσματα, ή άξιοποίηση τών δ ποίων άπό δυ
ναμικούς παράγοντες τής Όμογενεfας, δπως ό 'Αρχιεπί
σκοπος, εΤχε συγκεκριμένα άποτελέσματα, δπως ~γινε μέ τι} ν 
κινητοποίηση γιά τι'ιν μι} άναγνώριση τού ψευδοκράτους 
τού Ντενκτάς. 

ΕΤναι κρίμα πού κανείς άπό τούς συνδαιτυμόνες δέν ρώ
τησε τόν κ. Χσρσλαμπόπουλο γιατί ή Κυβέρνησή του δέν 
άρκείται στούς «δυναμικούς παράγοντες» που άνέφερε κσi 
σ' δλόκληρη τήν 'Ομογένεια. Λίγες μέρες μετά τι}ν άναχώ
ρησή του άπό τι) ν πόλη μας, ή έδώ 'Επιτροπή τού ΠΑΣΟΚ 
καλούσε τήν 'Ομογένεια σέ κομμστικιJ συγκέντρωση, στό 
όικημσ τής Χισκής ' Ομοσπονδίας, στι}ν 'Αστόρισ, στι}ν 
όποία εΤχε προσκληθεί βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ. 

Στίς κομματικi;ς σύτές συγκεντρώσεις γίνονται tπιθέ
σεις δ χι μόνο tναντίον τής χώρας αύτή ς πού φιλοξενεί τούς 
όπαδους του ΠΑ. Σ Ο. Κ., άλλά κσί tνσντίον τής δμογενειακής 
ήγεσfας ... 

Γι' αύτό έμείς έπισημαίνουμε δ τι πρέπει νά διαλυθουν ol 
Έπιτροπtς τοϋ ΠΑΣΟΚ, τής Νέας Δημοιφατfας, τών Κομ
μουνιστών καΙ τών Χουντικών που ~χουν ξεπηδήσει σ' δλη 
τι} ν 'Αμερική ... 

ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

Μ Ε πρσγμστικr) άγωνfα παρακολουθεί ό ' Ελληνισμός τής 'Αμερικής τr)ν έξέλιξη τής πρωτοβουλίας τού Γενικού 
Γραμματέως του ΟΗΕ κ. ντε Κουεγιάρ γιά τό Κυπριακό. Ό 
ιιπρώτος γυρος» δ πως χαρακτηρίστηκε τό σύνολο των ξεχω
ριστών συνομιλιών που ε1χε ό Γενικός Γραμματέας μέ τόν 
Προεδρο Κυπριανού καΙ τόν ήγέτη τών Τουρκοκυπρίων 
Ραούφ Ντενκτάς, δέν φαίνεται νά ε1χε θετικά άποτελέσματσ. 
Καί τό γεγονός δτι of ~μμεσες σύτές συνομιλfες θά συνεχι
στοΟν στΙς 75 'Οκτωβρίου, δέν έπιτρέπει μεγάλη αlσιοδοξfσ. 
'Αντιθέτως, ή άδιάλλσκτη στάση που κράτησε ό Ντενκτάς 
στόν ιιπρώτο γύρο», δtν προμηνύει καλύτερα άποτελέσματα 
γιά τόν δεύτερο. Άλλά γιά τι}ν Κυπριακι'ι Κυβέρνηση δέν 
ύπάρχει άλλη όδός άπό τΙς συνομιλίες- ~μμεσες fj άμεσες. ·Η 
άποτελμάτωση τών συνομιλιών, ή άπραξfα καi ή πάροδος 
τοϋ χρόνου μόνο τους Τούρκους έξυπηρετεί, δπως καί 
άλλοτε τονίσαμε. Μόνο μέ τiς συνομιλfες θά προκύψη κάτι 
τό θετικό, άφου ή Κυπρισκι} Κυβέρνηση δέν εΤνσι σέ θέση νο 
δώση λύση στό πρόβλημα μi; το δπλα - δπως ~χει κάθε δι
καίωμα. 

• • • 
Στό μεταξύ, ό πρώην ύπουργός 'Εξωτερικών τής Κύπρου 

κ. Ν. Ρολάν δη ς, μέ άρθρο του στι}ν «Καθημερινήιι, κατηγορεί 
τιJν Κυπριακr) Κυβέρνηση δτι μέ τι)ν άτολμία καί τους δι
σταγμούς της στι}ν άποδοχή τής ούσίας τής πρωτοβουλίας 
Κουεγιάρ, ένισχύει τόν Ντενκτος καί δτι ~θεσε, άπό τr)νάρχή, 
σέ τροχιά άποτυχfας τr)ν δλη προσπάθεια. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΛΙΒΥΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ μέ πληροφορίες τής ιιΠρωίνής», διευκρινίσεις 
γιά ώρισμένες δηλώσεις του ΥΕλληνα Πρωθυπουργου, 

δ πως κσi γιά τό περιεχόμενο των Ιδιαfτερων συζητήσεών του 
μέ τόν συνταγματάρχη Καντάφι, κατά τήν τελευταία 
έπίσκεψή του στήν Λιβύη, ζήτησε ό ύπουργός 'Εξωτερικών 
των 'Ηνωμένων Πολιτειών Τζιiιρτζ Σούλτς, άπό τόν 'Έλληνα 
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όμόλογό του Γιάννη Χσρσλαμπόπουλο, στήν διάρκεια συ
ζητήσεώς τους στήν Νέα ' Υόρκη, τόν περασμένο μήνα, ένώ 
παράλληλα tξέφρασε καί τήν δυσαρέσκειά του γιο τόν «άντι
αμερικανισμό που καλλιεργείται στήν 'Ελλάδα». · 

Σύμφωνα μέ τίςίδιες πληροφορίες, ό ύπουργός 'Εξωτε
ρικών τής 'Ελλάδος άρνήθηκε δ τι ~γινσν όποιεσδήποτε δη
λώσεις του Πρωθυπουργου έναντί ον τών ' Ηνωμένων Πολι
τειών, άλλο ό ·Αμερικανός ύπουργός τοΟ παρέθεσε συγκε
κριμένα παραδείγματα. 

Παράλληλα, έκπρόσωπος του Σταίητ Ντηπάρτμεντ έδή
λωσε στι}ν Νέα ·Υόρκη, δ τι ιιδέν μός ένώχλησε τόσο ή έπί
σκεψη τοΟ κ. Παπανδρέου στήν Λιβύη, δσο οΙ δηλώσεις του 
σχετικά μέ τό μέλλον τής Μεσογείου κσί τόν ρόλο πού παί
ζουν διάφορες δυνάμεις στήν περιοχή», ύπονοώντας τίς ·Η
νωμένες Πολιτείες. Ό ίδιος έκπρόσωπος, άπαντών σέ έρω
τήματσ ε1πε: 

«01 δηλώσεις τοϋ κ. Παπανδρέου στι}ν Λιβύη καΙ ώρι
σμένες άλλες δηλώσεις, πού έγιναν τελευταία στήν 'Ελλάδα 
άντικατοπτρίζουν άντιαμερικανισμδ. Ό κ. Σουλτς ζήτησε 
διευκρινfσεις έάν έχουν ~τσι τά πράγματα». 

• • • 
Στό μεταξύ, ή Αίγυπτος, μέ τr)ν δποfα ή 'Ελλάς διατηρου

σε πάντοτε Ιδιαίτερα φιλικούς δεσμούς, κατηγόρησε τήν Λι
βύη δτι έτοίμαζε tπfθεση έναντίον του φράγματος του 
Άσσουάν καΙ τής διώρυγας του Σουέζ. ' Η Αίγυπτος ~χει έπf
σης κατηγορήσει τήν Λιβύη δτι ναρκοθέτησε τόν κόλπο του 
Σουέζ καί τήν 'Ερυθρά Θάλασσα, που προκάλεσαν ζημιές σέ 
18 έμπορικά σκάφη ... 

ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΟΡΟ·Ι·ΔΕΥΕΙ! 

Δ ΙΑΒΑΣΑΜΕ τr)ν είδηση σέ άθηναϊκή έφημερfδα καΙ άκόμη δέν μπορουμε νά τήν ... χωνέψωμε: 

•Ό ύπουρyός άναπληρωτης Έθνικί\ς ~ Αμυνας 'Αντ. 
Δροσοyιόννης δήλωσε δτι: •Φάκελλος Κύπρου δtν ύπάρ
χει στι'Ίν πραyματικότητα. 'Υπάρχουν μόνο σκόρπια 
στοιχείο. ΗΟσα άπό αύτό βρiσκονται στό ύπουρyεlο Έ
θνικi\ς ~ Αμυνας θό δοθοϋν στι'Ίν tπιτροπίΊ ποι'ι θό όρiση 
ή Βουλfι μόλις ζητηθούν. Δtν χρειάζεται καμμιό προερ
yασiα η προετοιμασiα. 'Αρκετό άπό το lyyρα~ αύτό 
tξάλλου δtν εlναι άπόρρητα•. 

Μπορεί στι'ιν 'Ελλάδα νά λησμονούνται πολύ εύκολα 
ώρισμένσ πράγματα. 'Αλλά ή δμογένεισ ·Αμερικής διαθέτει 
κάπως καλύτερη μνήμη, γιο νο θυμ6τσι : 

- ΝΟσο ό κ. Παπανδρέου ~ταν στr)ν 'Αντιπολfτευση, ζη
τουσε τό άνοιγμα τοϋ ιιΦάκελλου τής προδοσίας». 

-Δυό τρεϊς ήμέρες μετο τι} ν όρκωμοσία του σάν Πρωθυ
πουργου καΙ μπροστο στόν Πρόεδρο τής Κύπρου κ. Κυπρι-

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

31 -01 BROADWAY, ASTORIA, L.l. 11106 
HL. 545-8402 κα ί 545-2990 

~ Ανετες, πολιτισμένες αίθουσες γιό δλες τίς 

κοινωνικές σαι;; έκδηλώσεις, iδιωτικές 
καί συλλογικές . 

'Αδελφοl ΤΟΜ καΙ ΠΩλ ΚΑλΑΜΑΡΑΣ 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



αvού, δήλωσε δτι άvοίγει ό Φάκελλος άμέσως. 

Πέρασαν δμως τρία χρόνια άπό τότε καί οί μόνοι πού 
ζητούν τώρα τό 6νοιγμα τού Φσκέλλου ε1ναι οί . .. Χουντι
κοί ... Τώρα, ή Κυβέρνηση πληροφορεί τόν λαό δτι ... δtν 
ύπάρχει φάκελλος καί δτι μόνο μερικό έγγραφα ύπάρχουν, 
μερικό άπό τa όποία δtν εΤναι κάν άπόρρητα! Εlναι πρόδηλο 
δτι κάποιος κοροϊδεύει κάποιον! 

Η <(ΦΡΑΓΚΟΣΥΡΙΑΝΗ>> 
ΣΤΑ ΔΗΜΟτJΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΕΝΩ τό Συμβούλιο 'Επικρατείας έκρινε σaν άντισυνταγματικr) τr)ν περικοπr'ι τού μαθήματος τών Θρησκευτικών 
στa Λύκεια, τό έλληνικό ύπουργεϊο Παιδείας φαίνεται δτι 
έτοιμ?ζει τr)ν εlσαγωγr) στό σχολικό πρόγραμμα τής διδα
σκαλιας τραγωδιών ιιέλαφρολαίκών>ι καί ιιρεμπέτικων>ι. Τr'ιν 
εlσήγ.ηση αuτfι έκαμε πρός τό ύπουργείο Νέας Γενιάς μιa 
ε/δικη έπιτpοπή μουσικών πού συντάσσει τεϋχος μΕ; νότες 
κσί στίχους. Τό τεϋχος σuτό θό διανεμηθί'j στο σχολεία καί 
θό παρακινηθούν of διδάσκαλοι νa διδάξουν τά παιδιa τό 
περιεχόμενό τους. ' 

, Μεταξύ τών τραγωδιών ε1ναι: ιιΦραγκοσυριανή» ( ... μιa 
Φουντωση μ ιό φλόγα έχω μέσα στήν καρδιά . .. θ6θελα νa με 
χορτάσης δλο χάδια καΙ φιλιά). 2) ιιΠέντε-πέντε-δέκαιι 
(. ·. Πέντε, Πέντε, δέκα θό OOU δίνω το φιλιά ΚΙ ' OTOV σf: 
μεθύσω κι ' δ ταν θό σε πιώ, θά σέ νανουρίσω μΕ; γλυκό 
σκοπό .. .). 3) ιιΣτοϋ Γιαλού τa Βοτσαλάκια» ( ... πάει ό 
κάβουρας τό βράδυ βρίσκει τό τσαρδί ρημάδι ... ή μαμά 
τ~υς ή κυρfα καβουρίνα πάει τσάρκα με τό σπάρο στην Ρα
φινα ... ). 4) ιιΒαποράκι» ( ... aτόν Περαία έχω σπίτι καΙ στό 
Πέραμα κυρά). 5) ιιτζίν-τζίν» ( ... τζίν-τζίν-τζίν πώς τού πάν 
καλέ τa τζfν) κ.λ. π. 

Τό Συμβούλιο της Παιδικης Χορωδfας τοD Άγfου Εuθυ-

Aegean Church, c. 1976 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1, 1984 

μίου Κερατσινfου πού διαμαρτυρήθηκε γιά τι'ιν ύπόθεση 
αύτή, άναφέρει στό έγγραφό του πρός τό ύφυπουργεϊο Νέας 
Γενιάς: 

«'Υπάρχουν, όπως γνωρίζετε 6ριστα, έκατοντάδεςχιλιά
δες γονείς, πού δtν έπιτρέπουν στά παιδιά τους νό τραγου
δούν σύτό τά τραγούδια γιά λόγους καθαρό πνευματικούς. 
Μέ τ( δικαίωμα λοιπόν ό δάσκαλος τής δημοκρατικής • Ελ
λάδος θό άναγκάση π.χ. τό παιδί μας - άφοϋ πρώτα ύπο
χρεωθεϊ ό ίδιος, γιατί μη ξεχνάτε δτι ύπάρχουν καΙ χιλιάδες 
6λλοι δάσκαλοι πού θό άρνηθούν νό τά διδάξουν- νά πi'j τήν 
ιιΦραγκοσυριανή» ι'j έστω νό τι'ιν άκούη μές στήν τάξη του 
καί νό τάν κοροϊδεύουν, κατόπιν τό 6λλα παιδιa γιατί ε1ναι 
ιιόπισθοδρομικός» lj - γιατί όχι; - ιισκοταδιστής», ιιάντιδρα
στικόςιι κ.λ.π., κ.λ.π.; 

'Αλλa καί τό ύπουργεϊο Πολιτισμού καΙ 'Επιστημών φαί
νεται δ τι έπιδιώκει τι'ιν διάδοση τού . .. ιιάρχοντορεμπέτικουιι 
άφού έστειλε δαπάναις τών 'Ελλήνων φορολογουμένων εl
δικι'ι ρεμπέτικη καί μάλιστα ιιόπισθοδρομική» κομπανfα 
(=ορχήστρα) γιa νa διασκεδάση τούς δμογενείς στό ιιΦεστι
βόλ» τί'jς 'Ομοσπονδίας 'Ελληνοαμερικανικών Σωματείων, 
στήν 'Α στόρια. 'Ελάχιστοι δ μ ως δμογενεϊς πί'jγαν νa άκού
σουν τό πανάθλια αύτά τραγούδια καί έτσι δtν εΤχαν τήν εύ
καιρία νά ... άποθαυμάσουν καί τό περίπτερο τijς ιι · Εθνικής 
'Αντίστασης» μέ τόν ν Αρη Βελουχιώτη καί τiς 6λλες φυσιο
γνωμίες πού μετά τήν άντίσταση δλων τών 'Ελλήνων 
έναντίον τοϋ κατακτητή κο/ μετά τήνάπελευθέρωση τής' Ελ
λάδος άπό τούς Γερμαναούς, έκριναν καλά νά τι'ιν αΙματο
κυλίσουν στήν προσπάθειά τους νά τι'ιν σκλαβώσουν aτούς 
Ρώσους ... 

Καί άφοϋ ό λόγος γ ιό τό Φεστιβάλ, όφεfλομε νό σημειώ
σω με δ τι μ ιό έλάχιστη μόνο μερfδα τοϋ 'Ελληνισμού τijς ·Α
στορίας προσήλθε στΙς διάφορες έκδηλώσεις, ένώ οί πολλοί 
όμογενεϊς τό άγνόησαν καΙ πήγαν καΙ πάλι χαμένα μερικές 
χιλιάδες δολλάρια πού διέθεσε ή Έλληνικι'ι Κυβέρνηση. Τό 
σχετικό ποσό ή 'Ομοσπονδία φαίνεται νa τό κρατά μυ
στικό ... 

ΚALDIS 
ΑΤ 

KOUROS 

October 
1984 

831 MADISON AVENUE 
NEWYORK,NY10021 • (212)879-5454 
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J2 

Ξενοδοχείο 
·Πωλείται 

στfιν ·Ελλάδα 

Ξενοδοχείο περατωθtν το 
1983, πλησίον τοϋ Σουνίου, 
πωλείται σε τιμη εύκαιρίας. 

Διαθέτει 16 διαμερίσματα 2 
δωματίων καi κολυμβητικr'] δε

ξαμενr'] (swimming pool) πόνω 
στr']ν θόλασσα. 

ΖητοΟμε $500,000, πληρωτέα 
στr']ν 'Αμερική. 

Τηλεφωνήσατε: (201) 423-2314 
Μετό τiς 4 μ.μ. 

Γεώργιος Κ. Φωκδς 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ I 
ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12- ΨΑΡΡΩΝ 1J7 

ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλ.: 360-9086 - 522-0260 

--------' 

presents 
an exciting Inιernational 

Flor Show Nitely 
Featuring 

Greek and lnternaιional Singers 
and 

Exotic Belly Dancers 

ΒΕ GREEK ΤΟΝΙτΕ 
Dance the nίte away to fabuloμs 
musίc eνery nίte but Tuesday. Saνor 
the tastes of authentίc Greek cuisine 
ίη thίs excitίng suppc:r club. 

ΟΡΕΝ 5.30 ΡΜ 
CLOSED TUESDA YS 

370 Rτ. 46 · SOUTH HACK. 
SΙLνER FORK AWARD 

R~~~rν;ιΙιοη~ (201 ) 440- Ι77ι 
Major L'redίt 

Cards Accepted 

Με lva άλησμόνητο πάρτυ ατό ιιΚρύσταλ Πάλας>; στi)ν 'Α στόρια, γιορτάσθηκαν τό 
16 χρόνια τfίς ώραιότατης Δέσποινας Σπιθογιάννη, κόρης τοϋ γvωστοίί έπιχειρη
ματία κ. Νίκου Σπιθογιάννη. Στi)ν άναμνηστικi) φωτογραφία διακρίνονται, άπό 
άριστεpά, ό εuτυχής, ύπερήφανος πατέρας, πρόεδρος τfjς άλυσσίδας έστιατορίων 
Dutch Pantry, ή έορτάζουσα, ό 'Επίσκοπος Ν. Τζέρσεϋ κ. Σίλας, ό πατέρας τοίί κ. Σπι
θογιάννη, ή σύζυγος τοίί κ. Σπιθογιάννη ' Ιουνία, ή μητέρα του Δέσποινα, ό αlδ. 
Άλεξ. Καpλοϋτσος, διευθυντi)ς τμήματος 'Επικοινωνιών τfjς Άρχιεπισκοπfjς καΙ ή 

κ. ΕΙρήνη Τετόνη, άδελφi) τοίί κ. Σπιθογιάννη. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

~Ολοκληρωτισμός καi 'Ελευθερία 

.του Καθηγητοϋ Εύσταθίου Λ. Μπουροδήμου, Ph.D. 
Αντεπιστελλοντοc Μέλουc τήc • Ακαδηuίαc ·Αθηνών 

('Αναδημοσιεύεται όπό τήν ιιΚαθημεpινήιι 19-20 Αύγούστοu 1984) 

ιι • •• 'Η τζούλια δtν καταλάβαινε τήν 6βυσσο πού άνοι
γόταν κάτω άπό τά πόδια της στή σκέψη πού τά ψεύδη 
γίνονται άλήθειες . .. ». 

ιι1984ιι, G. ORWELL 

'Ο όλοκληρωτισμός ώς θεωρία καί ώς πράξη συν ιστό 
καθολική 6ρνηση τιjς έλευθερίας. 'Αποτελεί τραγική διά
ψευση τιjς δικαιοσύνης. Ε1ναι ή άποκρουστική σκύλευση τιjς 
άλήθειας καΙ τιjς lερότητος τοϋ άνθρώπινου προσώπου, πού 
εΤναι οΙ ρίζες τιjς δημοκρατίας καί ή ψυχή τοϋ πολιτισμού. 

. Τό ιι1 984» το_ϋ G. Orwell εΤναι ή άνατριχιαστική περιγρα
φη μιός μορφης όλοκληρωτισμοϋ τι'jς έποχι'jς μας, μιό 
έφιαλτική ούτοπία τρόμου, ή ιιπεριγραφήιι τών όσων 
ιιέλαβον. χώpανιι καί όσων μπορεί νά έπισυμβοϋν. Ε1ναι ή 
μαρτυρια, η προειδοποίηση άλλαγι'jς πορείας γιά έπιβfωση. 
Οllστορικtς πραγματώσεις τοϋ όλοκληρωτισμοϋ τά τελευ
ταία πενήντα χρόνια εΤναι ένδεικτι κές: Τό όλοκαύτωμα τιjς 
έβραί~ι'jς φυλής, τό άρχιπέλαγος Gυlag, οί έκατόμβες dίμα
τος των δεκάδων τυραννίδων, πού ζούμε κάθε μέρα στiς 
περιγρ~φtς τ~ν έΦ_ημερίδων καί στίς όθόνες τών τηλεορά
σεων μεσα στο σπιτι μας. 

-Ποιό εΤναι σήμερα γιά τόν 6νθρωπο καί τήν έλευθερfα 
του τό μήνυμα τοϋ έργου τοϋ Orwell; η έσήμαινε τότε, τί 
σr:ιμαίνε~ σήμερα, τί προδικάζει γιά τό αύριο; Ποιά εΤναι ή 
θεση ~σι ή προοπτική τιjς έλευθερίας, τfjς έπιστήμης καί τfjς 
άνθρωπινης άξιοπρέπειας; Ποιά ή πορεία τού όλοκληρω
τισμοϋ στά χρόνια πού πέρασαν άπό τό 1948, όταν εΤδε τό 
Φώς τfjς ζωfjς αύτή ή προφητεία θανάτου τfjς έλευθερίας; 

-Ζοϋμε σήμερα τήν άπειλή 6λλων μορφών όλοκληρωτι
σμοϋ καί κινδύνων τιjς άνθρώπινης ζωfjς καί τfjς έλεuθερίας 
η εlναι καΙ τf θέτει τό ιι1984ιι; ' 

. Τό μυθιστόρη1•α τοϋ ~Οργουελ εfναι ή μαρτυρία τοϋ 
ψευδους - τοϋ έσκεμμένου ψεύδους - ώς όργάνου 
διαστροφης καi έξουθένωσης όνθρώπινων χαρακτήρων, 
συμβόλων καi όξιών στό όλοκληρωτικό, καθεστώς της 
φανταστικης 'Ωκεανίας. ' Η ~ννοια της έπικοινωνίας καi τοϋ 
στοχασμού, δομημένου μέ τοι'.ις κανόνες τοϋ λογικοϋ συν
ει~μοϋ εχ~ ι ~δώ γκρεμια~εί. 'Η δύναμη της όντικειμενικης 
κρισης και θεσης, στη συλληψη της πραγματικότητος (φυ
σι~ης καi Ισ~ορικης) εχει πλήρως όνατραπεϊ. ' Η αύθεντικη 
κριση «έπi των πραγμάτων••, μονοσήμαντη καi καθολική γιό 
τον ~νθρ~πο της λογικης. όντικαθίσταται μΕ: τη δισήμαντη 
διπλη ~κεψη, (doυblε:think) aτόν ίδιο τόπο καi χρόνο, ποu 
όνατρεπει τη βάση και όξιοπιστία τοϋ όνθρώπινου λόγου καi 
διαλόγου. Εf~αι μιό ό.ντιστροφη διαμετρική, μιό πλαστο
γρ~φηση που ένααρκωνεται ατό συνθήματα τοϋ κόμματος: 
«Πολεμος εΤνα~ εΙρήνη», «'Ελευθερία εΤνα ι σκλαβιά••, «ν Α
γνοια εfναι δυναμη»! Εfναι ή έξάρθρωση τοϋ νοητικοίί 
όργάνου καi της αύθεντίας του, ~τσι ποu «νό μην λέει δ τι 
εΤναι όντίθετο σ' δ,τι σκέπτεται όλλό νό σκέπτεται δ, τι εΤv'αι 
όντίθετο τοίί όληθινοίί"- δπως όρθό παρατηρεί ό Ε. Φρόμ. 

Τό γκρέμισμα τών γεφυρών της όνθρώπινης έπικοινω-

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1, 1984 

νΙας μt την όνατροπη τηςλογικης καi την καθιέρωση τiiς«λο
γικης» της παραφροσύνης συμπληρώνει ή έννοιολογική δια
στροφη καl όποπτώχευση τών λέξεων. 'Η νέα γλώσσα 
(Newspeak) εΤναι μιό βάναυση έξουθένωση, μιό σμίκρυνση 
(ποu έγγίζει τό μηδέν) τοϋ έσωτερικοίί χώρου καi της όξiας 
τfjς λέξης καi της γλώσσας. Ή λέξη ώς βασικό δομικό 
στοιχείο τοϋ γλωσσικοϋ όργάνου - εΤναι τό έργαλείο σύλ
ληψης της πραγματικότητος καi μαζi σύμβολο ύψηλό καi 
<<μηχανισμός» κατάταξης καi όναγωγης τών πραγμάτων (καi 
«διαδικασιών••) της φύσης καi της Ιστορίας. ' Η λέξη ώς πνευ
ματική όνθρώπινη πρόβαση, δγγι ζε πόντο τό πράγματα καi 
«ταυτιζόταν» μΕ: τη βαθύτερη ούσία τους. Τό νόημα στη 
χρήση τfjς γλώσσας, εfναι μέριμνα καi όγώνισμα τοίί πνεύ
ματος, αίώνες τώρα. Χωρiς τη γλώσσα δεν ύπάρχε ι «κοινω
νία" μνήμης καi ζωi'jς, μετάληψη τοΟ «όντος" καi τοίί 
γίγνεσθαι. Εfναι τό όξυγόνο τi'jς ζωης (καi ό όνασασμός 
έλπiδος) τοϋ λόγου καi της έλευθερίας. Αύτή ή θεμελιακή 
προϋπόθεση τi'jς βαθύτερης «ταυτότητος» τfjς λέξης καi τi'jς 
όκεραιότητος της γλώσσας θρυμματίζει ή έφιαλτικη σύλλη
ψη τοϋ ν Οργουελ, ένώ παράλληλα έπιχειρείται ή θεμελίωση 
ένός νέου έννοιολογικοϋ προτύπου λέξεων, όρισμών καi 
γλώσσας. Συνέπεια τούτου δέν εΤναι μόνο ή καθιέρωση μιδς 
νοητικό έξουθενωτικης Βαβέλ γιό τό παρόν καi τό αuριο. 
ΕΤναι ή κατάργηση της μνήμης, τi'jς Ιστορίας, τοϋ παρελ
θόντος ώς πνευματικοϋ έρείσματος τοϋ όνθρώπου, ώς 
θεμελίου τοϋ μέλλοντος. «Αύτός ποu έλέγχει τό παρελθόν 
έλέγχει τό μέλλον, έκείνος ΠΟU έλέγχει τό παρόν έλέγχει τό 
παρελθόν» εΤναι τό σύνθημα τοϋ κόμματος. Αύτη ή έννοιο
λογικrΊ διαστροφη τών λέξεων καi της γλώσσας καi ή καθι
έρωση τοϋ ψεύδους, εJναι ή μεγάλη πρόβαση γιό τr) θεμελί
ωση τοϋ όλοκληρωτισμοίί. Αύτη όδηγεί στr) μετατόπιση τfjς 
έξωτερικfjς πραγματικότητος (καl της Ιστορικης «έξέλιξης~>) 
ατό νοϋ τοϋ πολίτη της · Ωκεανίας ποu όναγκαστικό ταυτίζε
ται μf: τr) σκέψη τοϋ Μεγάλου 'Αδελφοίί καi τr) γραμμη τοϋ 
κόμματος. Εfναι τό μόνο όλόθητο (καi παντελώς όνεξέλεγ
κτο) σύστημα όναφοράς καi πορείας. Νό τί tσή μαινε καi τΙ 
σημαίνουν σήμερα τό τεκταινόμενα στr)ν · Ωκεονfα της στα
λινικης βίας τοϋ ~Οργουελ. 

·Η νέα yλώσσα 

'Υπάρχουν δραγε περιπτώσεις «νέας γλώσσας» καί 
αδιπλί'jς σκέψης» στη ζωή μας; Στό καίριο αύτό σημείο ή 
όπόντηαη εΤναι καταφατική, δσχετα άν ή δλη προφητεία της 
· Ωκεανίας δέν πραγματοποιήθηκε - εύτυχώς. ·Υπάρχουν 
όπειλητικtς καi πλη9ύνονται καθημερινό οΙ περιπτώσεις κα
θιέρωσης της «λογικης .. τοϋ παραλόγου καi τοϋ ψεύδους. δ, τι 
ύπονομεύει τr) βασιλεία τi'jς λογικfjς καi τr) πρωταρχία τοϋ 
λόγου στην πορεία τοϋ συλλογικοίί βίου. ΕΤναι ό παραλο
γισμός τών πυρηνικών έξοπλισμών, ή προετοιμασία πολέ
μου γιό τr) διqτήρηση της εΙρήνης, τών ύπερδυνόμεων τών 
ΗΠΑ καi της ΕΣΣΔ- όλλοίμονο όχι μόνον αύτών. Ύπόρ
χουν oi εΙσβολές τών δορυκτητόρων ποu «έλευθερώνουν" 
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(δουλώνουν) άλλους λαούς, ή καταδυνάστευση χωρών κα
τόπιν πρόσκλησης η (μ ή) τοϋ μεγάλου άδελφοϋ γιά τη δια
τήρηση τί'jς <<τάξης» καi τfjς «εύημερίας» των. 

Εfνσι ένδεικτικtς οΙ περιπτώσεις τοϋ Βιετνόμ κσi τfjς 
Καμπότζης, τοϋ 'Αφγσνιστόν κσί τfjς Κύπρου. Εfνσι οί 
πύραυλοι τfjς 'Ανατολfjς (κσi τοϋ Συμφώνου τfjς Βαρσο
βίας) ποu προασπίζουν την εΙρήνη, τη δικαιοσύνη κσί το 
σοσιαλισμό. Καi οί <<άμυντικοi» πύραυλοι τfjς Δύσης (κσί τοίί 
Ν.Α.Τ.Ο.) ποu όποτελοίίν όσπίδα κατό τfjς τυραννίας καί 
ύπtρ τί'jς ελευθερίας καi τfjς εΙρήνης. ' Ο πρόεδρος των 'Η
νωμένων Πολιτειών βάφτισε την πρόσφατη σειρό τwν διη
πειρωτικών πυραύλων, συντηρητές-έγγυητές τfiς εΙρήνης 
(peacekeepers). Ψεύδη, επίσημα, μεγάλα ψεύδη τfiς γλώσ
σας τί'jς «διπλωματίας>> ΠΟU εfνσι μ ιό άλλη μορφη τf'ίς διπλί'jς 
σκέψης. Θεωροίίμε έδw περιδεείς δπλα μσζικfjς καταστρο
φί'jς - θανάτου βεβαίου της aνθρώπινης ζωfjς κο] των 
οΙκοσυστημάτων τοίί πλανήτου- ποu τελειοποιεί μ ιό aχα
λίνωτη, μιό όπνεuμότιστη τεχνολογία Ισχυρών συμφερόν
των κσί μωρών μεθυσμένων γιό δύναμη ήγετwν. Γιατί έδw 
εfναι το μεγάλο παράδοξο τοίί προβλήματος: ΟΙαδήποτε 
πυρηνικη επίθεση σημαίνει σήμερα βέβαια, αυτοκτονία τοίί 
έπιτιθεμένου. Αύτό το όπλΟ καί βσθu σημείο σύνεσης καί 
στοιχειώδους συλλογισμοίί θάπρεπε νό εfχε όλλάξει τη νο
οτροπία (καi ΤΟ σχεδιασμό στρστηγικfiς) των ήγετwν των 
μεγάλων δυνάμεων. Κι δμως ή δι πΜ σκέψη της ·Ωκεανίας 
εχει κατισχύσει δταν «σοβαρό» έξετάζεται ή περίπτωση νίκης 
σέ πιθανη θερμοπυρηνικη σύγκρουση. ' Ο προγραμματι
σμός «σεναρίων επιβιώσεως» σ' ενα πυρηνικό πόλεμο, nou 
έτοιμάζουν τό πεντάγωνα τwν ΗΠΑ καi της ΕΣΣΔ, aποτελεί 
μιό άλλη μορφη εσκεμμένου ψεύδους. Ύπάρχει όκόμη ώς 
πρόκληση, ή κατασπατάληση έκατοντάδων δισεκατομμυ
ρίων δολλαρίων, σ' ενα κόσμο ένός κσί πλέον δισεκατομ
μυρίου πεινώντων καί aρρώστων, μέ έκατομμύρισ νεκροuς 
(παιδιά κσί όδύνατους τοίί τρίτου κόσμου) κάθε χρόνο. 

·Η πεfνο κοί ή έξοθλfωση 

Νό μιό άλλη μορφη όφανοίίς όλλό όλύγιστου όλοκλη
ρωτισμοϋ σέ παγκόσμια κλίμακα ΠΟU εχει τη δική του 
γλώσσα καi νομοτέλεια. Παρουσιάζεται μt τη μορφη ένός 
συλλογικοίί καθεστώτος πείνας, λοιμών καi λιμοϋ έξσθλί
ωσης καi όμάθειας κσί πλημμυρίζει τρόμο καί dιμα, όδύνη 
κσi πόνο δλη τη Γί'j. 

την έννοιολογικη διαστροφη τf'ίς γλώσσας στην 
«Ωκεανία» όκολουθεί ώς όναγκαία καi όνσπόδραστη συνέ
πεια ή ήθικη καταρράκωση, ή έκμηδένιση τηςέννοίας καi τfjς 
όξίας τοίί aνθρώπινου προσώπου. Εfναι ή σκοτεινη όπτικη 
τi'jς μελλοντικfίς όλικί'jς μσζοποίησης των λαών, ώς 
μυρμηγκοφωλιδς, ώς πολιτών -χοίρων (τfiς «Φάρμας τwν 
ζώων») fi ώς αύτομάτων - ρομπότ. Ή aνθρώπινη aξιοπρέ
πεια, ή πεμmουσία τοίί ήθικοϋ πολιτισμοίί, επσθλο αΙμα
τηρών όγώνων καi κατακτήσεων αΙώνων, σκυλεύεται εδω 
βάναυσα. Δέν εfνσι πλέον ή aνθρώπινη προσωπικότης, 
αύτοδύνσμη πηγη δημιουργίας όγαθwν καi όξιwν πολιτι

σμοϋ, δ,τι όμορφαίνει τι'ιν τραχειό μοίρα τοϋ aνθρώπου καί 
όπαλύνει τόν έναγώνιο μόχθο. WΕχει κονιορτοποιηθεί ατό 
χέρια τοϋ κόμματος- κρότους κι εχει όναπλασθεί στην κό
λαση τοϋ τρόμου τwν φυσικών κσi ψυχικών βασανιστηρίων. 
w Ετσι ό πολίτης W. Smith γίνεται ε να άβουλο έτεροκίνητο aν
θρωποειδές, εκμηδενισμένο ψυχικά, ετοιμο νό aποδεχθεί 
οΙαδήποτε πρόταση καi θέση ύποδεικνύει ό Ιεροεξεταστής 
(μέ τή βοήθεια τοϋ μηχσνισμοϋ μαρτυρίου) όκόμη κσi τήν 
αίιτοκαταδίκη του καi τήν ιιόγόπη» - άλλου έίδους όγάπη
το Ο μεγάλου όδελφοϋ. 'Ενδεχόμενη παρέκκλιση όπό τη σι
δερένια Ιεράρχηση καi πειθαρχία στiς κομματικές έντολές, 
σημαίνει έξαφάνιση κσi θανατική έξαέρωση (νaporization). 

Tr) σχέση τijς συνεργασίας, τi'jς άλληλεγγύης, της έλεύ
θερης όντσλλσγijς Ιδεών ώς θεμελιακοϋ Ιστοϋ τi'jς 
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κοινωνικi'jς κσi Ιστορικfjς ζωης, εχει aντικαταστήσει τό μίσος, 
τό μίσος όνθρώπων καi έλεύθερων Ιδεών - ποu πρέπει νό 
βρίσκεται σε ύψηλό βαθμό ετοιμότητος μέ όσκήσε ις μίσους 
καθιερωμένες κσί επαναλαμβανόμενες κστό ώρισμένα χρο
νικό διαστήματα! (two minυtes hate). 

" Ενας κόσμος όνελέητος όδεύει στην όποθέωση τοϋ 
μίσους καi τοίί μαρτυοίου νιό νό φέρει τό «σκοτάδι ατό υε 
σημέρι» (Darkness At Noon), δπως όνάγλυφσ ζωγραφίζει τη 
φρίκη τi'jς σταλινικfjς τρομοκρατίας στίς δίκες τοϋ 1936 ό Α. 
Koestler. ' Η όστυνομία (καi ή aστυνόμευση) τfiς σκέψης 
(thought police), ή παραχάραξη τοϋ παρελθόντος ποu 
[ρχεται ώς συνέπεια χρεωκοπίας των όργάνων της έπ ι κοι
νωνίσς, τfjς γλώσσας καi της λογικης, ό θάνατος τfjς μνήμης, 
ή aπόσβεση της «όνάμνησης» - στόν πλατωνικό προσδιο
ρισμό τοϋ δρου - όποτελεί μιό άλλη καταλυτικη έκτροπή , 
ενσ παραλυτικό έφιάλτη που όιl)ηγεί στό «νενναίο καινούρ
γιο κόσμο», (Brave New World), ποu «συγγενεύει •• μ' tκεϊνο 
τοίί Α. Hυxley. τέλος, ή άρνηση τfjς όξίας της γνώσης καί της 
έπιστήμης (καi ή διαγραφή της ώς μεγάλης δύναμης τijς Ιστο
ρίας καi τοϋ πολιτισμοίί) καθιερώνει ώς τρόπο ζωης την 
«Ελεγχόμενη παραφροσύνη» (controlled insanity). Στη χώρα 
της 'Ωκεανίας μέ την όπόλυτη Ισχu της δικτατορίας τοίί κόμ
ματος ποu έλέγχει μέ τό τελειότερα μέσα τfjς ήλεκτρονικfjς 
οΙαδήποτε κίνηση καί πράξη τοϋ W. Smith (ώς έκπροσώπου 
δλων των πολιτών- ύπηκόων) σέ όποιοδήποτε χώρο η ιϊιρα, 
δέν ύπάρχει όγάπη. Ύπάρχει μόνο ή όγάπη τοϋ μεγάλου 
όδελφοϋ - μιό άλλη όψη, μιό άλλη μορφη μίσους. Δέν θό 
ύπόρχει γέλιο- δ, τι εfδε ό Η. Bergson ώς ύψηλό ιισύμβολο•• 
κσi γνώρισμα τοϋ aνθρώπινου δντος - πέρα όπό το γέλιο 
γιο τόν ήττημένο έχθρό- διακηρύσσεται χαρακτηριστικά. 
Δέν θό ύπάρχει τέχνη καi λογοτεχνία. Δέν θό ύπάρχε ι έπι
στήμη. 'Όταν θό έίμαστε πανίσχυροι -λέγει ό βασανιστης 
Ο' Brien όποτεινόμενος - στό W. Smith - δΕν θό [χουμε 
όνάγκη όπό την έπιστήμη. Δέν θό ύπάρχει διαφορά όνά
μεσα στην όσκήμια καί την όμορφιά ... ». · Αληθινιl πνευμα
τικη ερημος. 

Καίριο συρρίκνωση 

Αύτό τό ερεβος τοϋ εσχατου έξανδραποδισμοϋ άπλώ
νεται στr']ν 'Ωκεανία τοϋ «1984», αuτή ή πρόβλεψη όριοθετεϊ 
καθαρό ενα μέλλον σκοτεινό γιό τον άνθρωπο κσi τη ζωή 
του, ενα χώρο καταλυτικό, γ ιό τήν έλευθερίσ καi τήν aνθρώ
πινη aξιοπρέπεια. Δέν ύπάρχουν έδw ήθικό Ιδανικό καi αΙώ
νιες όξίες. Μόνο το κόμμα εfναι όθόνατο κι άφθαρτο. 'Αθά
νατος εfναι μόνο ό μεγάλος όδελφός - κι δταν όκόμη εfναι 
νεκρός. Τό καίριο έρώτημσ εfναι τοϋτο: Μέχρι ποίου 
σημείου ή πρόβλεψη τοϋ όλοκληρωτισμοίί εγινε σήμερα 
!στορικιl πραγμάτωση; Κι όκόμη ποιό εfναι ή προοπτικιl γιό 
τό μέλλον; Καί ποιό θό πρέπει νό εfνσι ή «εΙδοποιός>• στάση 
καί θέση μας, ή καίρια πρόβαση τοϋ έλευθέρου aνθρώπου, 
ποu θό aποτρέψει την εσχατη αuτη τροπη στr']ν πνευματι κη 
καί Ιστορικι'ι πορεία τοίί πνεύματος καί τfjς ελευθερίας. · Η 
προφητεία τί'jς 'Ωκεανίας δέν εγινε πραγματικότης στr']ν 
εκτσση ποu περιγράφεται στό μυθιστόρημα «1984». Τοϋτο 
εfναι παρήγορο. Παρό τσϋτα ή όπώλεια τfjς έλευθερίας, ή 
καίρια συρρίκνωση τfjς aνθρώπινης προσωπικότητος, ή έγ
καθίδρυση δικτατορικών καθεστώτων- στηριζομένων στη 
σιωπηρη η όνοικτη ύποστήριξη της Δύσης ι"ι τί'jς 'Ανατολf'ίς 
-aποτελεί γεγονός γιό έκστόν έίκοσι καί πλέον «όνεξάρτη
τα» κράτη-μέλη τοίί 'Οργανισμοϋ των ·Ηνωμένων 'Εθνών. 
'Εκατομμύρια όνθρώπων ζοϋν σέ καθεστώτα δουλείας, 
πείνας, όνελευθερίας, διωγμών καi έξάρτησης. Εfναι τό καθε
στώτα ΟΠΟυ «ΠΟδοπατάς ΤΟUς άλλους κα] οί άλλοι σέ nοδο
πατοϋν ... » .' Η Δημοκρατία εχει χάσει έδw τι'ιν εσωτερική της 
φλόγα, τι'ιν έξωτερική της Ισχu καί λόμψη κι όκόμη την ήθική 
της μοναδικότητα. Βεβαίως ή λέξη καi ή εννοια τί'jς Δημο
κρατίας εχει χάσει τό εσωτερικό της χαρακτηριστικό καί 
μορφώματα ώς σύνθεση ελευθερίας καί δικαιοσύνης (ο/κο-
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νομικης καί κοινωνικης). 

Χρειάζεται ίσως ενας καινούργιος όρισμός της Δημο
κρατίας, πού θό ύψώσει τη θέση της στούς πολύπλοκους καi 
τραχείς καιρούς της μεταβιομηχανικης κοινωνίας . 
'Υπάρχουν σήμερα μάρτυρες καi φυλακισμένοι σε 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως, μάρτυρες συνειδήσεως καi 
aρετης σ' δλες τίς γωνιες της Γης. 

Τό δελτίο τϊ;ς ΔιεθνοΟς 'Αμνηστίας παρουσιάζει κάθε 
τρίμηνο aνάγλυφη τι')ν τραγωδία καί τr')ν όδύνη δσων δια
κονοϋν με το dιμα καί τη ζωή τους την πίστη τους στa Ιδεώδη 
της Ελευθερίας καί της aνθρώπινης aξιοπρέπειας . • Ο Σα-
χόρωφ, ό εγκλειστος το Ο Γκόρκι,εΤναι σύμβολο προμηθεϊκό. 
Καί οί μύριοι, of «μικρότεροι»- aλλό ι')θικό Ισάξιοι - Σαχό
ρωφ καί Smith τών όλλων χωρών της Γης μέ τι')ν ϋστατη 
κραυγη aγωνίας aπό το σταυρό το Ο μαρτυρίου, χτυποίίν τr')ν 
καμπάνα συναγερμοίί τών Ελεύθερων συνειδήσεων γιό τη 
σωτηρία τών aρχών της έλευθερίας, τοΟ πνεύματος καi της 
Δημοκρατίας. • Ο δυνατός aντίλαλος φτάνει σε μάς ώς 
μήνυμα ι')θικοΟ χρέους, ώς ύπόμνηση εύθύνης πώς ό κίνδυ
νος τοΟ όλοκληρωτισμοΟ έλλοχεύει, πώς ή δημοκρατία κιν
δυνεύει. 'Υπενθυμίζει σε «γλώσσα προσταγης» πως εfναι a
κέραιο καi πρώτο aγαθό ή έλευθερία καi ή aξιοπρέπεια τοΟ 
aνθρώπου, ή aλήθεια της όμορφιάς καί ή όμορφιa της aλή
θειας. Καί πώς οΙ συνθέσεις αύτες το Ο πολιτισμοΟ δεν εfναι οί 
Α Priori δοσμένες, πως κατακτώνται καi δ ιαφυλάσσονται με 
ίδρώτα καΊ dιμα κάθε στιγμη καi κάθε Ιστορίας. ' Υπενθυμί
ζει πως ή εννο ια της aνθρωποπλασίας καi ήθικης όλοκλή
ρωσης το Ο aνθρώπινου προσώπου εfναι εύόλωτη, δταν πα
ραμονεύουν οί μεγάλοι καi of μικρο] aδελφοί. 

' Η πνευματικι'l aνθρωποπλασία, ή δημιουργία «aρίστου 
πολίτου» σε μιa «όρθr'ι πολιτεία» εJναι ΤΟ έστιακό κέντρο καί ό 
ϋπατος σκοπός της έλληνικης κλασσικης παιδέίας, ή aκοίμη
τη έγνοια τοΟ έλληνικοΟ στοχασμοΟ. WΕτσι το διέγραψε ό W. 
)aeger. Το πρότυπο τοΟτο όλοκληρώνει ή εννοια τηςόγόπης 
προς τον πλησίον - καi προς τούς έχθρούς aκόμη - δ,τι 
εfναι ή aνέσπερη φεγγοβολι') τοΟ χριστιανικοϋ εύαγγελι
σμοϋ. (Προσθέτει aκόμη έδώ τι')ν προσφορά του ό νεώτερος 
εύρωπαίκός ούμανισμός). Αύτη την ίδανικι'l σύνθεση της aν
θρωποπλασίας, μt την πνοι') της aρετης, της εύθύνης καί της 
έλευθερίας, (ρχετα ι νό aντικαταστήσει ή καρκινογόνος δυσ
πλασία τοίί μίσους καί τοΟ ψεύδους, της τυραννίας τοϋ 
μεγάλου aδελφοΟ. · ο W. Smith ζείτό πάθη τοΟ σταυροϋτου 
κάθε μέρα, ξεκομμένος aπό τίς aρχέγονες ρίζες του, aκρω
τηριασμένος σ· δλο το φυσικό καί ψυχικό του σκήνωμα, 
aγκυλωμένος στrΊν καρδιά καί το πνεΟμα. « ... Of παλιοί 
πολιτισμοί Ισχυρίζονται πως θεμελιώθηκαν στην όγάπη καί 
τη δικαιοσύνη . ·Ο δικός μας πολιτισμός θεμελιώνεται στό 
μίσος ... », δηλώνει χαρακτηριστικό ό βασανιστής O'Brien. 
'Ιδοu ή όκραία θέση, ό ήθικό aναιμικός, ό σχεδόν νεκρός 
δξονας τών Ιδεών τοϋ όλοκληρωτισμοϋ. Δέν ύπόρχει Εδώ 
ψυχή fι πνεΟμα . ι'\ έσωτερικr'ι aναφορά. ' Υπάρχει ή όθόνη 
τοϋ κόμματος (telescreen) στr'ι θέση της συνείδησης τοΟ 
έλευθέρου, τοΟ εύρωπαίου aνθρώπου, γαλουχημένου με τό 
νάματα τοΟ έλληνικοΟ λόγου καi της χριστιανικης aγάπης. 
Εfναι ή φοβερότερη, ίσως ή πιο τερατικη ύποκατόσταση καί 
aνατροπή στην ήθικι') Ιστορία τοϋ aνθρώπου πού μπορεί νό 
συμβεί δν οί φύλακες aποκοιμηθοΟν δπως «αf μωραi παρθέ
νοι» της εύαγγελικης περικοπης. Εfναι ή πιο έξωφρενικη πνευ
ματικr'ι aλλοτρίωση, ή κορυφαία aπειλι') της έλευθερίας. 

Γύρω μας πληθαίνουν σήμερα ο! ύπομνήσεις! Οί καμ
πάνες τών μεγάλων παθών ήχο Ον δλο το χρόνο κι δ χι μόνο τη 
Μεγάλη Παρασκευι') της Σταύρωσης. Καi δχι μόνο στiςχώρες 
τοΟ ύπαρκτοΟ σοσιαλισμοΟ, ποu στι'l μεγάλη πλειοψηφία ή 
aνθρώπινη ζωη των Ελευθέρων καί τών διαφωνούντων ΕΧΕΙ 
ύποβιβασθεί στό κατώτερα έπίπεδα εύτέλειας καi προδο
σίας τοΟ ι')θικοϋ της νοήματος. 

Εfναι καί ή Χιλ η καi ή Πολωνία, ή Καμπότζη καί το 'Αφγα-
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νιστάν. Εfναι ή Νικαράγουα καΙ το Έλ Σαλβavτόρ. Το ξεχα
σμένο Τιμόρ της ' Ινδονησίας καi ή Τουρκία το Ο 'Εβρέν: 'Η 
κραυγη τών μαρτύρων συνειδήσεως τών τουρκικών φυλα
κών καί τών δουλωμένων όδελφιϊιν μας της Κύπρου φτάνει 
αύθεντικη σέ μδς. Εfναι aκόμη ή τραγωδία στο ' Ιρόν τοϋ Χο
μεϊνί καί το Πακιστάν τοϋ Ζία, το έρεβος στό ' Ι ράκ τοϋ 
Χουσέίν, ή Βόρειος καΙ ή Νότιος Κορέα, ή Κούβα, ή Κύπρος, ή 
Παραγουάη, το μεγαλύτερο μέρος των χωρών της 'Αφρικης 
(μΕ πρώτη τή Νότιο ' Αφρι κ ή ) . ' Η φωτιό τοϋ πολέμου συντη
ρείται με τό δπλα θανάτου πού διαθέτουν στό όλοκληρω
τικό καθεστώτα of χώρες της Δύσης καi ΗΠΑ- με το πανί
σχυρο βιομηχανικό - στρατιωτικό κατεστημένο (lndustrial -
Military Complex) καi της · Ανατολfiς με προεξάρχουσα τι')ν 
Σοβιετική 'Ένωση. Κι δλα στη διπλη γλώσσα τοΟ ψεύδους: 
'Υπέρ της εΙρήνης καi ύπερ της εuημερίας τών λαών ( ... καi 
τή λύση τοϋ προβλήματος τών έλλειμμάτων τών κρατικών 

προϋπολογισμών .. . ). 
Παρό την aποσύνθεση τοϋ λενινιστικοΟ όλοκληρωτι

σμοϋ (τhe Disintegration of Leninist Totalitarianism) πού 
όναλύει ό Μ. Djilas ή aπειλή παραμένει. · Η καθιέρωση της 
διπλης γλώσσας εχει προσλάβει διαστάσεις επιδημ ικές σ' 
δλες τίς χώρες. 

Στον τόπο μας παρατηρείται τό τελευταία χρόνια μιό 
σοβαρή έννοιολογική διαστροφη καi aποσύνθεση στίς 
λέξεις, στη γλώσσα, στό «συνθήματα». Δεν εfνα ι μόνο ή aπο
πτώχευση, ή ρηχη βαναυσότης, ή συνεχης aποδυνάμωσή 
της- ενα φαινόμενο aνησυχητικό- στόν Τύπο, στο ραδιό
φωνο, στήν τηλεόραση, στήν πολιτική, στι')ν παιδε ία. Εfναι 
καi ή καθιέρωση της διπλί'jς σκέψης, τοϋ εσκεμμένου ψεύ
δους, ως όργάνου της κοινωνικης μας ζωης. ΠοΟ βαδίζουμε; 

Στούς δfσεχτους καιρούς μας δς μη λησμονοϋμε τr')ν 
(γνοια τοΟ έθνικοΟ μας ποιητη , πού δεν εfχε δλλο στο νοΟ 
του απάρεξ έλευθερία καί γλώσσα». 

' Ασφαλώς δεν περιορίζεται στον χώρο τfjς πολιτικης -
καθεστωτικης καταπίεσης ή aπειλή τοΟ όλοκληρωτισμοΟ. Σ' 
όλλες μορφες - έπιφανειακό ήπιώτερες- καi σε χώρες κα
πιταλιστικες καί δημοκρατικες - ή διείσδυση τοΟ κρότους 
στην Ιδιωτικι'ι ζωι'ι aποτελεί έλλοχεύοντα κίνδυνο. Μέ τή 
βοήθεια της ήλεκτρονικης τεχνολογίας καi τών ήλεκτρονι
κών ύπολογιστών δημιουργοΟντα ι «τράπεζες δεδομένων» με 
πληροφορίες τfiς Ιδιωτικης ζω ης, τών έπικοινωνιών (τηλεφω
νι κών συνδ ιαλέξεων, όλληλογραφfας κ.λ. π.) της aπασχολη
σης ΠΟU ~ταν πάντα το aπαράβατο «συνταγματικό» όΙΚαiω
μα τοΟ πολίτη. ' Η ταχύτης καί ή όκρίβεια στήν παροχή 
πληροφοριών καί κυρίως ή χρήση καΙ ή κατάχρησή τους γιό 
όρισμένους σκοπούς aποτελεί μιό ύποχθόνια κυοφορία 
καταπίεσης, μιό πρόβαση νέου μεγάλου aδελφοο στό προ
σκήνιο, τfiς Ιστορίας. Μιό «Ιδεολογία βίας» δλλοι ποιοϋ καi 
μορφης aστυνόμευσης, έξίσου καταλυτικης της έλευθερίας. 

' Η σύγχρονη τεχνολογία καί ή ήλεκτρονικι'l της τρίτης 
βιομηχανικης έπανόστασης εfναι κατά κανόνα προσδοκία 
ζω ης, στήριγμα προόδου. Of έπιτεύξεις της μπορεί νa γίνουν 
aληθινό μεγάλωμα δύναμης καi μεγαλουργίας τοίί aνθρώ
που : Μ ιό «προέκταση τοϋ aνθρώπινου χεριοΟ» δ πως σοφό 
το διετύπωσε ό Heidegger. Συνιστά δμως καi έσχατη aπειλή. 
' Η δύναμη καταστροφης τών πυρήνων στή μορφή τών 
πυραύλων, καi της aνεξέλεγκτης ραδιενέργειας, ή μοριακη 
βιολογία καi ή γενετικη μηχανικη με τiς έωσφορικες aπολή
ξεις της - μιό δγνωστη σε συνέπειες ιιέπέμβαση» στο εργο 
της δημιουργίας- συνιστά μιό δλλη μορφή όλοκληρωτι
σμοΟ ποu μπορεί νό μδς δουλώσε ι , δν λεlψη ή aκέραια, ή 
aταλάντευτη έποmεία τοΟ ήνιόχου λόγου. 'Η δυνατη πα
ρουσία τών ήλεκτρονικών ύπολογιστών στό κέντρα κοσμο
ϊστορικών aποφάσεων πολέμου fι εΙρήνης όποτελεί σήμερα 
γεγονός, κρότο~ τi'jς μηχανης έν κρότει aνθρώπου. 

Εfναι χαρακτηριστικr'} ή διατύπωση τοϋ Η. Kahn «πωςενα 
θερμοπυρηνικό πόλεμο πιθανόν ν' όρχίσει ενας ήλεκτρονι
κός ύπολογιστής>), πού θό έκτελέσει με παγερη λογική καi 
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Νέο Συμβούλιο 
της Παμμακεδονικης 
~Ενώσεως 

Κατά τr)ν διάρκεια τοΟ 38ου έθνικοΟ 
συνεδρίου τi'jς Παμμακεδονικi'jς · Ενώ
σεως' Αμερικf'\ς, ποu συνf'\λθε στr)ν Νέα 
'Υόρκη, έξελέγη νέο Διοικητικό Συμ
βούλιο τό όποίο κατηρτiσθη σε σώμα ώς 
έξης: Πρόεδρος Πf'\τερ Κασσάπης, άντι
πρόεδρος, Γεώργιος 'Αχταρίδης, γραμ
ματέας, 'Αντώνιος Παπαδαμιανός, τα
μίας, Γεώργιος Πασιόνας, νονικός σύμ
βουλος, Τζώρτζ Τζώρτζες, όντιπρόεδρος 
γυναικείων τμημάτων, 'Αγνr) Κατσαμά
κη καί όντιπρόεδρος νεολαίας Ρούλα 
Κούμα. Κυβερνητες: γιά Μiτσιγκαν καί 
Όχάϊο, Νικόλαος Σιοζόπουλος, Νέα Ύ
όρκη Βικεντ. Σκανδάλης, Πενσυλβάνια
Μαίρυλαντ καi Ούάσιγκτων D.C. Τόμας 
Πουσάτης, γιά τr)ν περιοχr'ι μείζονος 
Νέας 'Υόρκης, Παντελης Παπαζόγλου, 
κο] γιά τό Τορόντο Μιχαr)λ Τζίκας. 

'Η όρκωμοσία της' Υπάτη ς Στοδς tγινε 
όπό τόν 'Αρχιμανδρίτη το Ο ·Α γ. · Ελευ
θερlου Ν.Υ. αlδ. Μιχαλδ. 
·Επίσης, τό Συμβούλιο καί πολλό μέλη 

τfjς Παμμακεδονικfjς παρέστησαν στά 
όποκαλυπτήρια τi'jς προτομfjς τοΟ όει
μνήστου Πατριάρχη 'Αθηναγόρα, tργο 
τοϋ γλύπτη ~ Ικαρη, ποu tγιναν όπό τόν 
'Αρχιεπίσκοπο κ. 'Ιάκωβο, στr)ν είσοδο 
τοϋ Ιεροϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου 'Ελευθερίου 
Ν. 'Υόρκης. 

· Εννροψi)τε Συνδρομητοi 
στην ccNέa "Υόρκη» 

·Η φωτογραφία αύτη δημοσιεύθηκε στην έφημερfδα "Newsday" τοίί Λόνγκ w Αϊλαντ 
καΙ δεfχνει τόν όμογενή έπιστήμονα Μαρfνο Νταλάκα, εΙδικό στiς νεuρομυϊκtς άνω
μαλίες μέ τόν γιατρό Ρόμπερτ Σετρακιάν. 'Ο 36ετι)ς όμογενι'ις γιατρός εΤναι άπό τοuς 
πρωτοπόρους στ/ς έρευνες γιc'.ι την άσθένεια πού προσβάλλει δσους έχουν προσ
βληθεί παλαιότερα άπό πολιομυελίτιδα καΙ έχει όνομάσει τι'ιν άνωμαλία αύτηΡΡΜΑ. 

όλάθητη όκρiβεια ενα πρόγραμμα σεναρίου έκτόξευσης 
πυραύλων δοσμένου όπό πρiν- καί μη δυναμένου κατά 
κανόνα νά όνακληθεί. Το μέγεθος τοΟ χρόνου γιά τη λήψη 
όπόφασης ζωης fι θανάτου, εχει φοβερό σμικρυνθεί. ΟΙ 
μεγάλοι ήλεκτρονικοi ύπολογιστές έκτελοΟν σήμερα είκοσι 
έκατομμύρια πράξεις στό δευτερόλεπτο - (ό δνθρωπος 
χρειάζεται πολλά χρόνια ζωf'\ς γιά τr)νίδια έργασία). Ό μι
κρός ύπολογιστr)ς εΤναι σήμερα όπόκτημα ότομικό τοΟ 
σπουδαστοϋ πολλών όμερικανικών Πανεπιστημίων καi όνε
βάζει τη γνωστική του δύναμη καί τr) στάθμη της εκπαίδευ
σής του. Ό ήλεκτρονικός ύπολογιστr)ς ξεπερνάει τόν δν
θρωπο σε δύναμη όριθμητικfiςλογικf'\ς. 'Αλλά δεν σκέπτεται 
έλεύθερα, δεν αΙσθάνεται καί δεν πονάει. 'Ιδοu ή όντινομfα: 
'Η μεγάλη κατάκτηση της τεχνικης, ή ύπέρτατη εΙσφορά 
στr)ν 'Ιστορία καi τόν δνθρωπο, μπορεί νά γίνεται διάψευση 
έλπίδων, τραγική ϋβρη ... ·Η μορφη όλοκληρωτισμοϋ αύ
της της μορφης εΤναι σοβαρή." Οπως παρατηρεί ό Ε. Fromm, 
ύπόρχει ό κlνδυνος δημιουργίας μ ιός κοινωνίας aυτομάτων 
ΠΟU θά 'χαν χάσει κάθε είδους ότομικότητα, όγάπη καί κρι
τικr'ι σκέψη, χωρiς τr) συνειδητοποίηση auτi'jς τi'jς διαδικα
σίας διαστροφι;ς, λόγω τοΟ παραμορφωτικοϋ έξανδραπο
δισμοΟ τi'jς διπλi'jς σκέψης ... 

'Ο Orwell εΤπε πwς ή έλπίδα «σωτηρίας»-άν ύπόρχει έλ-
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πίδα- βρίσκεται στό χέρια τών προλεταρίων. Πιστεύουμε 
δ,τι διδάσκει ή αίματηρη έμπειρία τοϋ τελευταίου μισοΟ αΙώ
νος: Πwς ή Ελπίδα ύπάρχει καί πwς όνήκει σ' δλους τοuς όν
θρώπους τi'jς Γfjς. Γιατί δλων ή ζωή καί ή έλευθερία όπειλεί
ται. 'Ανήκει σ ' δλους γιατί δλοι όγαποΟν τήν έλευθερία καί 
τrΊν όνθρώπινη όξιοπρέπεια. Καί δλοι όρνοΟνται τrΊν 
τυραννία καί το θάνατο. ΉεύθύνητώνόνθρώπωντοΟπνεύ
ματος, τών διακόνων της όλήθειας, της έπιστήμης κai τοίί 
«καλοίί» της τέχνης εfναι κορυφαία, γίνεται Ιστορική, ερχεται 
πρώτη. 

Χωρίς τό «δλας τi'jς Γfjς» τά πάντα <ψωρανθήσονται». 'Η 
έλευθερfα εfναι έδώ κατάφαση καi εσχατο όγώνισμα εuθύ
νης. Εlναι<<αlσχύλειον μάθος» καi πόθος, σύνθεση άρετi'jς. Ή 
ήθικr'} έντελέχεια καί ή πνευματική άκτινοβολία της έλευθε
ρίας εΤναι ό λόγος καί τό φως ποu θά κατισχύσει της 
τυραννίας καί της όπαξfας τοϋ όλοκληρωτισμοίί. 

Γιά τόν όλυμπιακό τοϋτο άθλο, χρειάζεται σήμερα νό 
όκουσθεί δσον ίσως ποτε δλλοτε στr'}ν Ιστορία ό λόγος τοίί 
Παύλου πρός · Εφεσίους: 

« . •. στήτε οιiν περιζωσάμενοι την όσφuν uμών έν 
άληθεfα, καΙ ένδυσάμενοι τόν θώρακα τής δικαιοσύνης, καΙ 
ίιποδησάμενοι τοuς πόδας έν έτοιμασία τοΟ εύαγγελίου τής 
εΙρήνης ... ». 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Τό έγκαίνια τfjς ~, Εδρας 'Ελύτη στό Rutgers 
Μιό θαυμόσια tλληνικώτατη πνευ

ματική μυσταγωγία {)ταν ή πρώτη διό
λεξη τοϋ καθηγητi'j Peter Bien στο Πολι
τειακό Πανεπιστήμιο Rυtgers, στο Νιοί.ί 
Μπρούνσγουϊκ, τοϋ Νιοί.ί Τζέρσεϋ, μέ 
τr'}ν όποία έγκαινιόστηκε ή (δρα ·Ελύτη . 

Τον όμιλητr'} παρουσίασε ό πρύτανις 
τοί.ί Πανεπιστημίου κ. Μπλούστιν, ό δ
ποίος τόνισε δτι ή u Ε δρα όφείλεται στον 
καθηγητη Μπουροδi'jμο, ό όποίος τοϋ 
πρότεινε, προ τριετίας περίπου, την δη
μιουργία της. την πρωτοβουλία τοί.ί κ. 
Μπουροδήμου, τοί.ί όποίου οΙ κοπιώ
δεις προσπόθειες στέφθηκαν τελικό όπό 
έπιτυχία, έξi'jρε καi ό ·Αρχιεπίσκοπος 
'Αμερικi'jς κ. ' Jόκωβος ποu {)ταν (να ς 
όπό τοuς πρώτους ύποστηρικτές τi'jς 
Ιδέας. 

Τι'ιν διόλεξη παρακολούθησαν, 
έπfσης, ό 'Επίσκοπος Νιοϋ Τζέρσεϋ κ. 
Σίλας. ό Πρόξενος τi'jς • Ελλόδος κ. Βέης, 
πολλοί όμογενείς καθιiJς καί φοιτητi:ς 
τοϋ Πανεπιστημίου. 

Μετό τι'ιν όμιλfα τοΟ κ. Bien, τόν λόγο 
~λαβε ό ' Αρχιεπίσκοπος κ. ' Jόκωβος ό 
όποίος μίλησε γιό τι'ιν σημασία της 'Έ
δρας 'Ελύτη καi γιό τr'}ν σημασία της 
ποιήσεως σόν μέσο ϋψιστης πνευμα
τικi'jς έπικοινωνίας καί σόν ~κφραση 
όγόπης. 

ΟΙ διαλέξεις γιό τό ~ργο τοί.ί · Ελύτη θό 
συνεχιστοΟν τr'}ν Πέμπτη, 18 'Οκτωβρί
ου καί Πέμπτη 15Νοεμβρίου,στiς7.30τό 
βρόδυ. ·Η έισοδος ε Τ ναι έλεύθερη. 

Ό καθηγητι}ς κ. Bi;e, όμιλών γιό τόν 
'Ελύτη. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1, 1984 

Ό Άρχιεπfσκοπος κ. 'Ιάκωβος στό βfίμα. 'Αριστερά, ό κσθηγητfις Bien καi ό 
πρύτανις κ. Μπλούστιν. 

'Από όριστερά, ό καθηγητfις κ. Μπουροδήμος, ό πρύτανις τού Πανεπιστημίου 
Rutgers ιc . Μπλούστιν κσi ό Πρόξενος τ/}ς 'Ελλάδος στfιν Νέα Ύδρκη κ. Βέης, στfιv 

δεξίωση ποu όκολούθησε τfιv διάλεξη. 

Νέο Συμβούλιο 
τοϋ Σχολείου <<Πλάτων>> 
Σε πρόσφατες aρχαιρεσίες, τό νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Σχολείου 
«Πλότων», στό Μπpοϋκλυν, συνεκρο
τήθη ώς tξi'jς: Πρόεδρος Χρi'jστος Μο
νεμβασίτης, όντιπρόεδρος Δημ. Κα
ρέλας, ταμίας Φώτης Μαρκαντωνόκης, 
γραμματέας, 'Αλέκος Γκοί.ίζος, β ' 
ταμίας, Χαρ. Τερουλόνος, β ' γραμμα
τέας Ζαχ. Πορτέλος. 

Διευθυντι'ις καί Ιδρυτr'}ς τοϋ Σχολείου 
εΤναι ό κ. Στέλιος Σχουρσίδης. 

Διαμέρισμα 
Στην Σαρωνίδα (πλησίον Σου
νίου) σε πολυτελfj πολυκατοι
κία μέ θυρωρό, έκτάσεως 70 
τετρ. μέτρα, 1 112 ύπνοδωμά
τια, έξαίρετα επιπλωμένο, πω
λείται δπως εΤναι . ' Ο πωλητης 
ζητά $40,000, πλωρωτέα στίς 
ΗΠΑ. 

Οί ένδιαφερόμενοι τηλεφωνή
σατε: (201 ) 423-2314, μετό τίς 

4.00 το όπόγευμα. 
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Στό δεύτερο ετος λειτουργίας 

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

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

Τό μοναδικό έλληνικό, άγγλόφωνο τηλεοπτικό σύστημα. Τό μεγαλύτερο 
σέ διάρκεια καi θεαματικότητα πρόγραμμα τοΟ έίδους. 

Φθάνει σε πάνω όπό 10~ Εκατομμύρια σπίτια 

μέσω 490 σταθμών CABLE TV σε 1,676 πόλεις 
καi κοινότητες 44 Πολιτειών. 

'Απο την Νέα· Υόρκη μέχρι Καλιφόρνια, άπο την Φλώριδα 
μέχρι Βοστώνη. 

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

ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΙΑΒΒΑΤΟ 7-9 Μ.Μ. (EASTERN STANDARD τΙΜΕ) 
Τ Α ΥΤΟΧΡΟΝΑ Ι. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΕΔΟΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ' 

ΑΠΟ ΤΟΝ Ι Α ΝΟΥ APIO 1984 ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΗΑΠΑΝ CABLE, CHAN

NEL ST Α τΙ ΟΝ J, κόθε Δευτέρα, 3-5 μ.μ. 

Τό άποτελεσματικώτερο καi φθηνότερο 

μέσο διαφημίσεως σέ παναμερικανική 

κλίμακα. 

Τό πρόγραμμα παρουσιάζει ή ELAINE PETERS 

M.N.S. CABLE T.V. SyndicatorsJ lnc. 
Πρόεδρος TERRY PETERS 

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

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



GREECE ΙΝ AMERICA 

Greek Opposition Warns 
Against Anti-U.S. Policy 

By HENRY ΚΑΜΜ 
The Ν .Υ . Times, Sept. 26, 1984 

Α THENS - The newly elected opposi
tion leadesr, Constantine Mitsotakis, has 
accused Prime Minister Andreas Papan
dreou of " playing with fire" by making 
what he called anti-American and anti
Western gestures while continuing as a 
member of the Western alliance. 

Mr. Mitsotakis asserted in an interview 
at his party headquarters that the Socialist 
Prime Minister had assumed antagonistic 
public stances for domestic political 
reasons while remaining, in fact, an ally of 
the United States and the West. 'Ήe eνen 
signed the bases agreement," the new 
leader of the New Democracy Party said. 

The conserνatiνe Goνernment in which 
Mr. Mitsotakis was Foreign Minister did 
not renew the accord under which the 

United States maintains four military 
bases here. Long negotiations conducted 
by Mr. Mitsotakis reached noconclusion. 

Last year, howeνer, Mr. Papandreou, 
who won election in 1981 on a platform of 
remoνing the American military, 
concluded an agreement for the bases to 
remain for fiνe more years. 

More than that, Mr. Mitsotakissaid, the 
Socialist Goνernment will also reequip 
the Greek Air Force with American 
fighter aircraft. An announcement that 
Greece will purchase American F-16or F-
18 jets as well as French Mirage fighters is 
expected next month. The price of the 
combined order of about 100 jet fighter
bombers is put at about $3 billion. 

Despite the Goνernment's actions, 
which the opposition leader said were in 
keeping with the policies of the Western 
alliance, Mr. Mitsotakis said Mr. Papan
dreou "plays the game" of taking anti
Western public stances. 

"We must clarify our policy," he said. 
" Greece should act like a real ally. We 
should not take contrary positions to the 
detriment of the alliance just for reasons 
of domestic policies or demagoguery or 
to satisfy the Greek Communist Party." 

Mr. Mitsotakis said that what he 
described as the Greek people's formerly -
"100 percent" pro-American attitude had 
been weakened bywhatwereconsidered 
tolerant United States policies toward the 
military junta that ruled from 1967 until 
1974 and toward the Turkish inνasion of 
Cyprus in 1974. 

''το add to that an anti-Americanism 
created by ourselνes is unacceptable and 
dangerous in the long run" he continued. 

"Greeks remain pro-American," he 
said, but the Goνernment "tries to 
adνance a waνe of anti-Americanism that 
can become dangerous. This policy must 
not go on for too long. We are playing 
with fire." 

Cyprus Talks End; Νο Progress Seen 
By )AMES FERON 

The Ν.Υ . τimes, Sept, 21, 1984 
UNIHD NAJIONS, Ν .Υ. - Two weeks 

of talks between Greek Cypriot and 
Τ urkish Cypriot leaders ended here today 
without any apparent progress, but 
further discussions were scheduled for 
Oct. 15. 

The talks, held separately with Secre
tary )aνier Perez de Cuellar, represented 
the first high-leνel contacts in fiνe years 
between the Greek Cypriot President, 
Spyros Kyprianou, and Rauf Denktash, 
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leader of the Turkish population. 
Α ranking United Nations official said 

neither side had gone much beyond out
lining its own positions, adding that "they 
wi ll haνe to do a lot better" if the October 
discussions between the opposing 
leaders are to haνe further talks. 

Mr. Perez de Cuellar had offered 
"working points," or elements of a plan 
to resolνe the island's long-standing diνi
sion, for the daily discussions he had with 
Mr. Kyprianou and Mr. Denktash. Any 
agreement would be submitted to a joint 

high-leνel meeting. 

STAHMENT ΒΥ SECRHARY GENERAL 

Α statement issued by the Secretary 
General after today's meetings seemed 
sober and terse, a contrast to the 
optimism that surrounded the opening of 
the discussions. 

Mr. Perez de Cuellar, in his statement, 
reported that the talks had been 
" thorough and businesslike" with the 
parties haνing "explained their positions 
on implementing the respectiνe prin-
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FIGHTING ANTI-AMERICANISM 

The American Friends of Greece 
ΑΝ INTERVIEW WITH LT. GENERAL (RET). 

PERICLES S. PAPATHANASIOU 
Gen (ret.) Pericles S. Papathanasiou ίs known to our readers from his recent, 

νery ίnteresting articles in ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ln the following interνiew, he speaks on the 
subject of anti-Americanism and the objectiνes of the "Amerίcan Friends of Greece", 
the newly formed Greek-American Organization, whose actίνitίes he has followed 
almost from the beginnίng. The distinquίshed military leader who now resides in a 
Washington D.C. suburb, has receίved 34decorations for bravery in World War 11, 
in the war against the Commounists in Greece and ίn Korea. He was imprisoned and 
exiled for almost three years during the dictatorship in Greece. After the return of 
Democracy, he serνed for almost five years as President of the General Bank of Greece. 
He has receiνed training in the U.S.A. and was the founder and first commander of 
the Greek Paratroopers. 

ciples," which means they sίmply 
presented their own cases. 

Some diplomats close to the 
discussions spoke of near deadlock and 
said that the Secretary General was disap
pointed. His proposals were intended to 
form the basis for a federal form of 
goνernment on an island long divided 
between the two ethnic groups. 
Α United Natίons peacekeeping force 

has been on Cyprus sίnce 1964, a year 
after fighting broke out between the 
communities. That was only three years 
after the Mediterranean island had 
gained its independence from Britain 
with a constίtution that was intended to 
balance the Greek and Turkish ethnic 
communities. 

GREEK COUP IN 1974 

ln 1974, a coup d'etat by Greek Cypriots 
was followed by Turkish military occupa
tion. Turkish troops took control of most 
of the northern part of the island, leading 
to an extensiνe migration of Greek 
Cypriots to the southern half. One of the 
points in the current talks deals with a 
schedu le of withdrawal of the 25,000 
Turkish soldiers. 

last Noνember, Turkish Cyprίots set up 
an independent goνernment, which they 
cal led the Turkish Republic of Northern 
Cyprus. lt was denounced by the Unίted 
Nations Security Council and ίs recogniz
ed only by Turkey. 

The working points, as outlίned by a 
dίplomat fam iliar with the dίscussions, 
ίncluded a plan for resettlementofGreek 
Cypriot refugees ίn seνen zones under 
United Natίons admίnistration. Anφther 
point would enable Turkish Cypriots to 
use the Nicosia airport, also under Unίted 
Natίons supervision. 
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Question: Why another organization? 

Answer: First of all, it is an Associa
tion - not an organization. Our Jewish 
neighbors have \earned long ago that it does 
not hurt to have many organizations and 
Associations, provided of course that they 
all have the same pro-Israeli orientation. 
The American Friends of Greece lnc. shares 
with our Church, the ΑΗΕΡΑ, the Hellenic 
American Congress, the Hellenic American 
Institute and the other organizations of the 
Omogeneia the same strong commitment to 
the ideals and the interests of Hellenism. But 
the Association focuses more clearly on the 
importance of the democratic values of a . 
free society and the need to strengthen and 
preserve those values in Greece. 

Q. Why should we be concerned with 
the preserνation of the νalues and insti
tutions of afree society in Greece? Are 
they in jeopardy? 

Α. Many of those who have visited Greece 
in recent years have come back with appre
hension about the future. They saw the red 
flags flying at the University of Athens, the 
Marxist slogans on the walls ofpublic build
ings, the casual references in the press and in 
the state-run Radio-TV on 'Άmerican im
perialism" . .. Α recent poll, reported in the 
Christian Science Monitor, revealed that 55 
percent of the Greek people considered the 
U nited States a greater threat to Greece than 
the Soviet Union. Only 22 percent saw a 
Soviet threat. ln the June I 7 Euroe\ection, 
57 percent of the people voted for political 
parties which in one way or other reject the 
W estern values of a free society and instead 
favor a "socialist transformation" along 
Marxist lines. 

Q. Why should we in the United 
States interfere with the preferences 
of the Greek peop/e? /f they want to 
haνe α Marxίst society . .. 

Α. There is no intention to intervene. ln 
fact ι consider it very important that the 

Greek people are always able to determine 
their future in freedom. But people can be 
misled and misinformed by able propagan
dists. ln the contest of ideas we can provide 
the Greek people with helpful and valid 
information so that they can make an 
informed choice. We are fortunate to live in 
the United States, the country where the 
ideals of a free society are alive - the very 
same ideals which originated in ancient 
Greece. We are not subject to political 
pressures, and we have a wide and varied 
exposure to information. We can be very 
helpful. 

Q. How exactly do you expect to he/p? 

Α. First of al\, as an Association in this 
country we can add our vόice in support of 
issues which are of importance to Hellenes 
everywhere. Recently, for example, we 
urged in telegrams sent to the highest 
officials in the American government to 
reconsider a plan to block the sale of F-5 
aircraft to Greece. We also cal\ed on influen
tian Senators - in cooperation with the 
American-Hellenic Institute- to vote for the 
Pressler-Biden amendment which provided 
for the withholding of $250 million to 
Turkey until Famagusta is returned to the 
government of Cyprus. In both cases we 
received favorable replies with substantive 
information. 

Second, within Greece, we can inspire 
articles with factual information, to counter 
the Marxist campaign. The: objective is to 
help those in Greece who "want to set the 
record straight" to do so. 

Q. τhe American Friends ofGreece has 
been νery νoca/ in its opposition to 
anti-Americanism. Is this opposition 
their major objectiνe? 

Α. We must, first of all, make a dis
tinction between two kinds of "Anti-Amer
icanism". One is the legitimate criticism of 
specific actions by the American govern
ment - actions which are harmful to the 
interests of Hellenism. We consider such 
criticism not only justifiable but also neces
sary. The "Friends" will always be at the 
forefront of such criticism and opposition to 
specific policies which.are harmful to Greece 
or Cyprus. There is a second type of anti
Americanism which is ideological, Marxist 
in its orientation. It is directed against the 
so-called "imperialist" America. You may 
recall that Lenin said that "imperialism is the 
final stage of capitalism", and, of course, the 
United States being the foremost "capital-
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Young Yiannakos for Ν.Υ. State Assembly 
By Marina R. Case 

ΑΗΕΡΑ, Sons of Pericles, Boy Scouts of 
America, Association for Computing 
Machinery, Candidate for the New York 
State Assembly, .. . and the list goes on for 
Andrew Ε. Yiannakos. Who is Andy Υ? Απ 
all Greek-American young man from 
Brooklyn who is an outstanding youth of 
the Greek community. 

ln Noνember he will be running as a 
candidate for New York State Assembly, 
the 48th Assembly District in Brooklyn, 
New York. His community inνolνement 

ist" country is a.Jso the center ot" "irηpe· 
rialism ". Manv ρeople were anιzered 
after reading in leading newspapers what 
Mr. Papandreou said, that the Soviet Union 
cannot be regarded as an imperialist power 
Jike the United States. Few realized that the 
statement represented basic Marxist-Lenin
ist theory. This kind of anti-Americanism is 
actually directed against the values of a free 
society. In this regard we believe that it 
undermines the free institutions ίη Greece as 
well. As Arch bishop Iakovos very aptly said, 
this ideological anti-Americanism is being 
"promoted by forces which serve alien 
interests ". ' 

Q. Is this A ssociation interested only 
in politica/ propaganda? 

Α . They are interested in providing 
factual information so that people can 
decide freely a nd with full knowledge of 
what is at stake.They are not interested ίη 
partisan politics - have no organizational 
ties whatever with any political party here or 
in Greece - and certainly do not want to 
deceive people or distort reality if that is 
what you mean by propaganda. 

But the dissemination of valid informa
tion is only one of our tasks. The ο bjective is 
to preserve the Greek-American friendship 
by promoting cultural contacts between the 
two countries. Ι η cooperation with their 
friends in Greecetheyare currently evaluat
ing plans for a visit to Greece next summer 
by "Friends" a nd other Americans. This fall 
a member of the.Association was invited to 
give a series of lectures on major contem
porary issues. Our objective is to restore the 
traditional ties between Greece and the 
U nited States - and let us not close our eyes 
to the distu rbing fact that these warm, 
emotional bonds have been seriously shaken 
in the last few years. Confidence will not be 
restored easily, but the effort must be made. 
It is an effort that will take many forms and a 
great deal of dedication, common sense, 
hard work, and wide support. 
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and his record in youth programs, along 
with his concern and background in edu
cation, give him a great plus for the 
election. The area covers νoters in 
Borough Park, Dyker Heights, Flatbush, 
Kensington and Bay Ridge. The opponent 
is Assemblyman, Dov Hikind. 

His experience includes a νariety of 
things including technical education and 
adult training from work at ΙΒΜ and also 
at New York University. He was an 
administratiνe internist with the New 
York City Police Department and did 
three years νolunteer work with New 
York City Auxiliary Police force. He has 
worked with the youth, including his 

Q. What is the structure of the As
sociation? 
Α. So far it has city committees in 

Bosιon, New York, Washington D.C., 
Virginia Beach, Atlanta, Philadelphia, 
Natchez, New Orleans, Cleveland, Detroit. 
During ·the· cuπent membership drivethey 
project to establish city committees in San 
Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, 
Columbus, Chicago, Tampa, Minneapolis, 
Saint Louis, Akron, Miami. They invite 
those who wish to establish a committee of 
"FRIENDS" in their own city to contact the 
headquarters in Washington. TheChairmen 
of the city committees will elect the Execu
tive Board which will replace the temporary 
Board cuπently managing the affairs of the 
Association in a caretaker capacity. 

Q. How can one become α member? 

Α. In two ways. He may be invited by the 
city committee. Or he can write to the head
quarters (Suite 106, Βοχ 359, 4200 Wiscon
sin Avenue N.W. Washington, D.C. 20016). 
The annual membership fee is $50 for 
regular members, $100 for Senior Fellows, 
and over $200 for sponsors. However, 
smaller contributions are equally welcome. 

Q. One, fina/ question. What is the• 
relationship ιο other, existing Organi
zations of the Omogeneia? 

Α. lt is a relationship of cooperationThey 
are not in competition; all the organizatioήs 
of the Omogeneia are in the service of Hel
lenism. Each Organization can activate 
people who may not be attracted by other 
Organizations. This is the great advantage of 
having many Orga nizations - provided, as 
we said at the beginning, that we all serve the 
same ideals, that we serve Hellenism. We all 
do. ----------... -----
Ή <<Νέα Ύόρκη)) άσκεί 

καλόπιστο ελεγχο 
- έκεiνο πού λείπει!!! 

involvement with the Boy Scouts of 
America, baseball and basketball leagues, 
and local youth groups such as the Greek 
Orthodox Young Adult League. 

Andy Υ is an Eagle Scout and member of 
the National Eagle Scout Association; a 
member of the National Brotherhood of 
Honor Campers; National Public Rela
tions Chairman of the Order of the Sons 
of Pericles; Chapter officer of the Brook
lyn Chapter of the American Hellenic 
Educational and Progrε.ssive Association 
(ΑΗΕΡΑ); a member of the Association 
for Computing Machinery (ACM) and 
author of a number of articles and papers 
aπ computing and data processing 
management. 

Andy went to high school at Stuyvesant 
in New York. He attended New York 
University, Washington Square Univer
sity and College where he received a 
Bachelor of Arts in 1980. He majored in 
Economics and Metropolitan Studies with 
a minor in computer science. With his 
major he hoped to become a lawyer and 
help New York City with its local 
problems. Computer science, his minor, 
is what eνentually became a fulltime 
career. He now works for ΙΒΜ on Third 

ESTAURAN 

Έξαιρετικiι έλληνικiι 
κουζίνα σε τι μες 

άσυναγώνιστες 

ι ι 7 East ι 5th Street 
Ν ew Υ ork City 

Tel. (2ι2) 254-0960 
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Avenue and 56th. After his ΒΑ, he 
decided to attend Pace University where 
he received his Master of Business Ad
ministration with a specialization in infor
mation systems. 

At ΙΒΜ, Andy is an instructor-deνelop
er. He is responsible for marketing 
support after a system has been sold. This 
is done by teaching how to install and run 
the system by way of classroom and satel
lite (ISEN) in six different cities (lnter
national Satellite Education Network). An 
instructor such as Andy comes on liνe to 
screens in the different cities and the 
students can ask questions and be 
answered in front of the entire audience. 

Andy's specialty is the Virtual Machine 
ΙΒΜ operating system (VM) which is the 
computer he demonstrates to the buyers. 
He has also taught at NYU School of Con
tinuing Education an introduction to 
programming course. 

ln 1983-1984 Andy was the Vice-Pres
ident of the Brooklyn Ahepa Chapter Νο. 
41. He will be the secretary in 1984-1985. 
For two years he was the National Public 
Relation Chairman for Sons of Pericles 
and he helped to found Odysseus Νο. 
219, Brooklyn Sons of Pericles. One year 
later in 1982 they bacame chapter of the 
year and in 1984 they were runner up. 

ln Andy's few minutes of space time he 
likes to go camping and get inνolνed with 
the GOYAL (Greek Ortho'dox Young 
Adult League). This past year at their 
National Conference was the Grand 
Banquet Chairman, and a most enter
taining master of ceremonies. He has a 
personal computer (pc) at home which he 
is learning to use, because he's so used to 
larger systems. 

Andy is the son of Eνangelos and 
Eugenia Yiannakos of Brooklyn. Now only 
24, he is an actiνe member at both Saints 
Constantine and Helen Cathedral and the 
Holy Cross Church communities in 
Brooklyn. 

22 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accomodatlonι from 11 to 1,100 
12 ROOMS ΤΟ CHOOSE FROM 

for reserνaιionι 
CALL 

(111) 636-17Μ 

BANQUEτ MANAGER 

ΠΠΡΟΣ ΣΙ&ΕΡΗΣ 

U .S. ROUTES ι Α 9 
WOODBRIDGE, N.J. 0109S 

ΜΕ το 

PEτERS τoURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τa κανονικa 
δρομολόγια τής ·Ολυμπιακής 

με JUMB0-74 7 χωρίς σταθμόν. 
Γιά τήv κράτηση θέσεων καi κάθε πληροφορία 

Άποταθήτε στό δικό σας: 

PETERS TOURS, /NC. 600 EIGH'ΓH AVE., NEW YORK, Ν. Υ. 10018 Tel.: 39HI200 

"NEW YORK" 



Papandreou Pleads to Private Sector 
By VICTOR WALKER 

(τhe Journal of Commerce - Sept. 12, '84) 

ATHENS - Α call on Greece's belea
guered private sector to come to terms 
with the three-year-old Socialist govern
ment and resume investment was made 
by Premier Andreas Papandreou at the 
opening of this year's Thessaloniki lnter
national Trade fair. 

Addressing the business world, Mr. 
Papandreou said his government had 
created favorable conditions for the tech
nological and economic modernization 
of the priνate sector and the strength
ening of its competitiνeness. 

" Now is the time for the priνate sector 
to start taking ~onstructive initiatiνes/' he 
said. "lt should aim not at changing the 
goνernment's economic philosophy, 
which arises from the political choices it 
has made and the popular mandate with 
which it has been entrusted, but should 
take its own developmental initiatives 
with the government's political choicesas 
its criteria. 11 

SApecifically, h~ said, it should accept 
the support role assigned to it in the fiνe
year-plan, which provides for state 
direction of economic development, and 
end its abstention from inνestment at 
least in sectors not designated for 
nationalization. 

The premier's appeal, which brought 
no immediate response from any indus
trial or commercial association, fo llowed 
moves within the business world to set up 
a unified organization that will coor
dinate the private sector's defense against 
government policies regarded as a form 
of persecution. 

The new National Council of Private 
Enterprise will haνe an ,eight-member 
board consisting of representatiνes of 
industrialists, merchants, the professions, 
artίsans and services, including priνate
sector banks, ίnsurance companies and 
hoteliers. 

lt will seek to coordinate opposition to 
Socialist measures so far mounted 
separately by such groups as the 
Confederation of Greek lndustries, 
national and local chambers of 
commerce, industry and shipping, and a 
range of organizations in the profes
sional and service sectors. 

Among policies that have been 
described as constituting a " witch hunt" 
against the priνate sector are state take
oνers of ailing ~ndustries, price controls 
assertedly taking little account of pro
duction costs, and a series of government 
interventions in domestic and foreign 
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commerce. 
While avoiding any direct reference to 

the burgeoning confrontation, Mr. Pa
pandreou insisted that Greece would 
retain its "mixed economy," with a role 
reserved for priνate enterprise "in line 
with the goνernment's national deνelop-

Pήme Minister Andreas Paρandreou 

ment options." 
Meeting one main objection head on, 

he denied that "socialization" of private 
enterprises through the establishment of 
supervisory councils, made up of repres
entatives of management1 labor, the local 
authority and state serνi~es, was "tanta
mount to nationalization without com
pensation." He reassured business that 
the councils would not become inνolνed 
in day-to-day administration. 

Referring to the 32 enterprises so far 
taken over under "problematic industry" 
legislation, Mr. Papandreou said that had 
the government allowed them to close it 
would have been faced by "at least 
another 50,000 unemployed." This is 
unacceptable for a Socialist administra
tion that "represents and serves the 
interests of the working people," he said. 

Mr. Papandreou blamed the policies of 
previous adminίstrations and of the 
industrialists themselves, along with 
defects in the credit system, for the 
present overindebtedness and low pro
ductiνity of much of Greek industry. He 

observed that most of the firms taken 
over lay outside sectors earmarked for 
nationalization, and implicitly rejected 
claims by the business world that govern
ment policies had been designed to force 
them in the direction of bankruptcy as a 
means of softening them up for sociali
zation. 

lt is stated government policy, though 
this was not reiterated by Mr. Papan
dreou in his Thessaloniki speech, that the 
firms should be returned to private enter
prise once their νisibility has been re
stored. So far, none of those taken over 
has even approached this stage. 

Although the opening of the annual 
fair traditionally becomes the opportu
nity for a detailed prime ministerial 
reνiew of the course and prospects of the 
Greek economy, Mr. Papandreou this 
year offered only three specific forecasts. 

He said gross domestic product would 
increase in 1984 by between 1.5 and 2 
percent. Also, inflation would be brought 
down to 18 percent from 20 percent last 
year, and should be cut to 16 percent in 
1985. And the deficit in the current 
account (trade in goods and services like 
tourism) would remain at last year's level 
of $1.9 billion " despite the fact that the 
unfaνorable repercussions of the rise of 
the dollar and the extended interna
tional recession in Europe ο η our balance 
of payments remain serious.11 

"We would, of course, like to have a 
more rapid decrease of inflation, but let 
us not forget that we have deliberately 
made the political choice of not 
burdening the working people with the 
cost of fighting inflation, as the admirers 
of one-sided austerity propose," the 
premier said. As a result of wage indexa
tion, he said, the incomes of lower-paid 
workers would increase in real terms by 4 
to 5 percent this year. 

Ιη what was regarded as an early 
warning to the trade unions against wage 
demands for 1985 going beyond the 
government's wage-restraint or incomes 
policy, which is based on cushioning the 
lower-income groups against inflation 
while allowing a gradual reduction of the 
purchasing power of those earning aboνe 
$500 a month, the premier declared: 
"Wage increases that exceed the possibi
lities of the economy not only do not lead 
to improvements of real incomes but 
create conditions for an increase of 
unemployment. 11 

Διαφημίζετε 

στi)ν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
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The Greek-American political magic 
By DAVID ΝΥΗΑΝ 

The Boston Globe, jan. 22, 1984 
MANCHESτER, Ν.Η.-The kind of unity 

and driνe that makes Greek-Americans a 
considerable political force in Massa
chusetts and Maryland was on display 
here last week. While many ethnic groups 
try to maximize their political influence 
by boasting about it, this one wins the 
old-fashioned way - by working for it. 

Their success in Massachusetts is 
astonishing, considering their numbers. 
Early financial backing from Greek
Americans was important in making 
Michael Dukakis goνernor. Paul Tsongas 
a US senator and Nick Mavroules one of 
the 11 Bay State congressmen. 

lrish-American names are certainly 
predominant in Massachusetts politics, 
but Greek-Americans claim three of the 
biggest prizes the state has to offer. 

The ethnic pride and solidarity that 
makes Greeks far more influential than 
their raw numbers would suggest was 
showcased in the middle of a snowstorm 
here Wednesday night. J.t was "Greek 
Night" for Walter Mondale at the Athens 
Restaurant, nearly a full house despite 
foul weather. The harder it snowed, the 
harder the band played. 

Mondale was far from New Hampshire, 
but his name was repeatedly invoked by 
Chris Spirou, the minority Jeader of the 
New Hampshire HOuse. Spirou,a veteran 
Democratic politician here, is bidding for 
the Democratic gubernatorial nomina
tion. Like any pol, he starts with his base. 

The grape leaνes and lamb were 
finished, the band tuned up, and Spirou, 
who still speaks with a heavy accent, took 
the mike. The featured speaker was a man 
Spirou hailed as "the legend in our 
community," US Sen. Paul Sarbanes (D
Md), who had come to campaign for 
Mondale. But there was another star to 
introduce first, a man "who is ethnic, who 
makes no bones about it." 

After appropriate fanfare, Spirou 
waνed up a working newsman, reporter 
lke Pappas of CBS. Pappas gamely took 
the mike and told how his mother had left 
Greece to settle first in Nashua, where she 
worked in a shoe factory, before she 
headed south "because that's where the 
husbands were." 

The crowd loved it, because many of 
them share the same background: 
migration from poerty, leaving the land 
and the oliνe trees and the sun, to come 
to a strange place where the winters were 
hard, the money depended on how many 
shoe lasts you stitched, and the goal was 
always education for the children and 
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getting ahead. 
One of those applauding was a 78-year

old retired show worker named Gus, who 
used to work at a bench right next to 
Spirou before he left the factory for 
politics. lf you wanted work ethic, family 
pride and the essence of the immigrant 
push for upward mobility, you needed to 
look no further. 

Sarbanes, like Dukakis and Tsongas, is 
firmly implanted in the liberal wing of the 
Democratic Party. He helped lead the 
1974 impeachment drive against Richard 
Nixon. He is considerably more liberal 
than the Democrats of Manchester and 
the bulk of the Greek-American commu
nity generally, which leans toward con
servative values and the small-business 
ethic. 

ΔΙΑΤΙθΕΤΑΙ 
ΑtθΟΥΣΑΓΙΑ 
ΙΔΙΩτtΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΚΑθΕ ΒΡΑΔΥ ΕΚΤΟΣ TPtτtiΣ 

ΜΕΤΑ τΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, 
Η ΒΡΑΚΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΠΛΗΚτΙΚΟ 
ΤΟΛΗ ΝΟΥΣΙΑ 
ΣΤΟ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ 
ΠΟΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕΙΙ 

But Sarbanes was Greek: it didn't 
matter if he is liberal. Spirou introduced 
him as " an idol in the political commu
nity . . . someone we look to for our 
marching orders... the senator from 
maryland, our very own, the Great One, 
Paul Sarbanes!" 

Telly Savalas could not have won a 
bigger hand. Sarbanes began by talking 
about how he and Dukakis had been 
classmates at Harvard Law School. Du
kakis had planned to attend the event but 
got waylaid by the snow in Boston that 
night. 

"I was the first Greek-American in the 
Senate, and Paul Tsongas was the 
second," he added. 'Ύou're doing a great 
job up here in New England ... With each 
election, we elect a few more." He 

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

Ίι\~~v~κ~ 
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Metropolitan Greek Chorale 
Opens 20th Season 

The world-renown Metropolitan 
Greek Chorale, under the direction of 
George Tsontakis, will open its 20th 
season with a performance on Sunday 
eνenin~ October 7th as part of the Three 

puckishly suggested that Greek power is 
"the Trojan Horse technique for taking 
oνer the goνernment of the United 
States." 

This was not so far-fetched as it seemed. 
Until he was unhorsed in the prelude to 
Watergate by an admission of guilt or 
corruption charges, former Vice 
President Spiro Agnew of Sarbanes' own 
state had been one step away from the 
Oνal Office. And Tsongas, until his 
announcement that he would not seek 
re-election because of illness, had 
seriously contemplated a run at the 
presidency in 1988 or beyond. 

Hierarchs Reunion "Grecian Weekend." 
Three Hierarchs in Brooklyn has 

planned a reunion of all its members 
dating back to its inception in 1929. Mem
bers will be arriνing from all parts of the 
country to reunite the weekend of 
October 5th through October 7th at 
Three Hierarchs. The reunion will begin 
with a Film Festiνal on Friday eνening at 7 
p.m., followed by a cocktail and dinner 
reception on Saturday eνening, and cul
minating in a fabulous concert on Sunday 
eνening, October 8th, at 6:30 p.m. at the 
modern, nearby Edward R. Murrow High 
School auditorium. 

The concert eνening, hosted by 
popular mistress of ceremonies and radio 
personality τina Santorineou, will feature 
the Metropolitan Greek Chorale in a 
medley of international songs, ending 
with the eνer popular "Poune Ta Hronia." 

ln addition, there will be performances 
by the exciting Cretan Dancers in natiνe 

costume, nostalgic songs by Mike 
Xenakis, hilarious comedy by Andreas 
Manolikakis, and music by Jίmmy 
Linardos and his orchestra. 

The Chorale has been a faνorite of both 
Greek and American audiences for the 
past 20 years, dedicating itself to perform
ing Greek music in its classical, folk, 
ecclesiastical and demotic forms in 
addition to international sacred music. 
The Chorale has won critical acclaim for 
its presentations of Erotokritos, 
composed by George Tsontakis, Axion 
Esti by Mikis Theodorakis, and excerpts 
from the Mother's Ring, the major 
operatic work of Manolis Kalomiris. 

George Tsontaki s, the Chora le's 
musical director since 1979, has expanded 
the Chorale's repertoire and, under his 
new direction, Mr. Tsontakis and the 
Chorale are committed to the presenta
tion of original works by Greek-American 
artists. 

For further information about Grecian 
Weekend, please call 718-339-0280. For 
information about the Chorale, call Fran 
Pappas at 212-688-8900 or write to MGC, 
Ρ.Ο. Βοχ 2690, NYC, 10185. 

Sarbanes then launched into a repid
fire tale of how he had been helped in his 
first political fight by a fellow Greek who 
kept denying he was helping just because 
Sarbanes was a countryman. Pressed 
repeatedly, he finally admitted he was 
helping "not because he's a Greek, but 
because he's a Spartan." 

Book on Greek Orthodoxy 

The crowd applauded wildly, as the tale 
highlighted the clannishness and mistrust 
of strangers, which makes Greeks partial 
to dealing with someone they know well. 
Mondale, he said, is "a νery close friend 
to our community ... (supporting) justice 
on Cyprus, and peace in the eastern 
Mediterranean." 

New Hampshire νoters haνed " un
precedented influence" on the nation's 
political process, Sarbanes said, appeal
ing to the crowd to back Mondale as a 
champion of the middle class. "Figures 
show the middle class is shrinking," he 
added. 'Όne of the great strengths of this 
country is a strong middle class," and 
'Όpportunity, a chance for education, a 
chance to work, to retire with some 
dignity. Ι see these opportunities being 
shrunk and diminished under this Ad
ministration." 

That was it: the soft sell forMondale, 
the appeal to middle-class νalues, to a 
crowd that didn't need to be reminded it 
has unique leνerage eνery four years 
because New Hampshire's primary is first. 
Then eνerybody was up dancing, the 
dollar bills for the band began littering 
the floor, and the Greeks were hard at 
work at the on ly th ί ng they do better than 
politicking: partying. 
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'Ά Companion to the Greek Orthodox 
Church", the most recent publication of 
the Department of Communications of 
the Greek Orthodox Archdiocese of 
North and South America is now aνail
able. First ίntroduced at the 27th Biennia l 
Clergy-Laity Congress in New York in 
July, this 325 page book is a first-time eνer 
comprehensiνe νolume of essays on the 
essential aspects of Orthodoxy, for 
Orthodox and non-Orthodox alike. 

Edited by Dr. Fotios Litsas of the Classics 
Department of the Uniνersity of Ιllinois at 
Chicago, the articles haνe been written by 
seνeral outstandίng theologians and 
scholars in the fields of theology, social 
issues, Byzantine art, music and the 
humanities. The book is structured to 
allow the reader to deνelop a step-by
step understanding of Orthodoxy. 

Originally conceiνed as a source of 
information on Orthodoxy for religious 
editors and members of the media, the 
Companion can serνe as an inνaluable 
resource for courses in Eastern Orthodox 
Christianity, Catechism and Sunday 
School classes and Bible studies. lt should 
also be made aνailable to religious 
editors, church leaders, ecumenical of
ficers, high schools, colleges and religious 
institutions, newspapers, radio and tele
νision stations in eνery community by the 
local Greek Orthodox parish. 

Chapters include an lntroduction to 

the Orthodox Church, Reν. Dr. Leonidas 
Contos; History of the Orthodox Church, 
Dr. Aristeides Papadakis and Sacramental 
Life of the Orthodox Church, Reν. Dr. 
Alkiνiadis C. Caliνas. The chapter on 
Orthodox Tradition includes: Tradition, 
Dr. George S. Bebis; Worship, Father 
Caliνas; Calendar, Dr. Lewίs Patsavos; 
Saints, Dr. Bebis; Art and Arch itecture, 
Dr. John Yiannias; Byzantine Music, Dr. 
Dimitri Conomos; Hymnography, Ενa Ca
tafygiotu-Topping; Monasticism, Rt. Reν. 
Dr. Maximos Ε. Aghorgoussis and 
Orthodox Content in Slaνic Literature, 
Dr. Andrew ]. Sopko. 

Canonical Tradition is detailed by Dr. 
Patsaνos; Dogmatic Tradition by Bishop 
Maximos of Pittsburgh; Historical Deνel
opement of the Greek Orthodox Arch
diocese of North and South America, Reν. 
Dr. George Papaioannou; lnter-Church 
Relations, Reν. Dr. Robert G. Stephano
poulos; Stand on Controνersial lssues, 
Reν. Dr. Stanley Harakas; Exorcism, Reν. 
Dr. George Papademetriou; Orthodoxy 
in the United States, Reν. Thomas Fitze
rald and a Dictionary of Orthodox Ter
minology by Dr. Litsas. 
Α final section of the Companion is 

deνoted to Administration and jurisdic
tions, important dates in Orthodox 
Church History, historic Orthodox mile
stones in Amerίca, listing of Ecumenical 
Patriarchates and, of special interests, 
forms of address for Orthodox Clergy. 
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Daughter's President Proclaims 
Year of Member 

Thalia Banis of Walnut Creek, CA, the 
newly elected President of the Daughters 
of Penelope, has declared that he tenure 
will be the 'Ύear of the Member: ln 
Pursuίt of Human Excellence," and she 
has outlined a series of programs in 
pursuit of her goal. 'Ί expect a greater 
emphasίs on member education, inνolνe
ment, and identity," Banis said, "and Ι 
hope that improνed communicatίon will 

Your l~ι<acy i~ hP.rP.: ar ι . ιlemocracy. ιhe Olympic ideal. 
λnd yιιu r family ί~ h~r~. wai ιing. wclcιιming. Come. feel ιh .. 
.,mbracr. ιιfGr~Ρ.ιΨ-. So younι~ ίι neνer ""I'" <ing;ng. dancing. 
eaιing. mceιing-ιhere nrP "" '''""~~""' in Gree"". So 
eιernally. ~ιunningly hι,auιiful ιhaι iι• hill~ are a drama. ίι~ 
lighι aπ emιιι ίιιn. And ev~ry Ιomorrow is more glorinu• ιhan 
ιhe une hι,frιr•. f:<ιm• ιrι ιhe ι:ιιιιηι ry perf•CΙ fιιr all ..-a."'"~ · 
for all ιime . FΜ ,_ι..ιι..~.,..ί.~ • ...ιι 
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be the key to our success." She continued 
that: ''τ ο be effectiνe we must project our 
image as capable and νital women who 
assume essential roles in today's world." 

Banis pointed out that after the recent 
establishment of the Daughters of Pene
lope Educatίonal Foundation, her admi
nistration will be able to create new 
aνenues for scholarships and grant 
awards. ''τhe Penelope Foundation wi ll 
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help proνide the financial basis on which 
we can deνelop a membership that is 
stronger, better educated, and better 
suited for tomorrow's challenges," Banis 
noted. 

Concerning the Daughters' public rela
tions effort, the Grand President made 
note of the great νariety of projects 
undertaken by chapters throughout the 
United States, Canada, and Greece. "We 
haνe oνer 15,000 women in the organiza
tion and a great diνersity of interests. Cur
rently, we haνe projects ranging from 
helping day care centers to funding of 
Modern Greek Studies programs." 

An alumni of the Uniνersity of Califor
nia, she has been a prolific organizer of 
ciνίc and philanthropic projects. Απ 
actiνe board member of the Children's 
Hospital of Stanford Uniνersity and a 
supporting member of the lnternatίonal 
lnstitute of Oakland, most of her acti
νities haνe centered on the ΑΗΕΡΑ and 
the Greek Orthodox Church. 
Α member of the Church of the Ascen

si on of San Francisco, she has chaired 
numerous eνents within her parish such 
as Co-Chaίr of the celebration of the 
Consecration of the Church and Chair
woman of the annual Greek Food 
Festiνal. Α former newspaper columnist, 
she has led the public relations effort of 
seνeral local fundraising driνes. 

The Grand President was initiated into 
Echo Chapter Νο. 4 of Oakland, CA, in 
1965 and serνed in eνery office, including 
president. She then serνed as District Ν ο. 
21 Goνernor for two terms before being 
elected to the Grand Lodge, where she 
has serνed as goνernor, two terms as 
t reasurer, secretary, and νice-president. 
Α working associate of the family 

busίness, the Grand President is married 
to Andrew Banis, a Past Supreme Goνer
nor of ΑΗΕΡΑ. Their family consists of 
their sons George and Tom, and daughter 
-in-law Michelle. Pr-esident Banis is the 
daughter of George and the late Margaret 
Bezaitis. 

Sρecislizing ίπ Greek Cstering 
for home snd business ρsrties. 

Tel. (212) 688-8828 
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W. Chirgoιis receiving the awardfrom Dr. Λ. Karanιinos, on the left, and Λ Η ΕΡ Λ President 
Ρ. Cardiges. 

ΑΗΕΡΑ Awards to Outstanding 
Greek~Americans 

The Chairman of the ΑΗΕΡΑ Educa
tional Foundation, Dr. Andrew Karanti
now, has announced the recipientsofthe 
foundation~s 1984 Academy of Achieve
ment Awards, which recognize North 
Americans of Hellenic descent who have 
made significant contributions in their 
fields of endeavor. The recipients are 
William G. Chirgotis, Engineering; Pί'ter 
Paulus, Physical and Social Sciences; 
Harry Meshel, legal and Political; and 
Theodore Perros, Education. 

Architect William Chirgotis, Springfielf, 
NJ, is a member of the ARA, and a 
contributor on architecture to the Asso
ciated Press News. He is founder and 
publisher of the National Home Planning 
Magazine, one of the largest architec
tural home-plan services in the U.S. Cur
rently a member of the board of the 
Middle Klondike Mortgage Corpora
tion, he designed the Truman Memorial 
in Athens, Greece, and was the architect 
of the ΑΗΕΡΑ Hall for Boys at St. Basil's 
Academy. He also recently donated 
$300,000 for the construction of a 
memorial chapel at St. Basil's. 

Α Supreme President for two terms, 
he has established several chapter 
scholarships, and in 1971 created the 
national ΑΗΕΡΑ collegiate athletic award. 
Α member of the Archdiocesan Council, 
he has been honored by the Patriarchate 
and receiνed the Silνer Cross of the 
Phoenix from the Greek Government. He 
was named an honorary citizen of Athens 
and was decorated with the Medal for 
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Meritorious Services to Greece. 

PEIER PAULUS 

Peter Paulus, Coral Springs, Fl, 
received the award in the Physical 
Sciences Division. Prior to retirement he 
was a Corporate Vice-President and 
Technical Director of Research for the 
Standard Products Company. As a 
research head, he directed oνer 75 tech
nicians and scientists who developed 
products and processes for use in auto
mobiles, buildings, and marine craft. 

Dr. Paulus developed one of the most 
successful door seals in history and 
introduced several innovations for auto
mobile flexible bumpers. His division 
monitored all processes for the company 
in 17 production manufacturing plants, 
and for 5 years he was a general manager 
over 8,000 manufacturing employees. 

HARRY MESHEL 

The award for legal and political 
achievements was presented to the 
Honorable Harry Meshel, President of 
the Ohio Senate. State.Senator Meshel of 
Youngstown, ΟΗ, has received over 25 
awards and high honors, including the 
1982 Goνernor's Award for improving the 
quality of life for all Ohioans; the U.S. 
Distinguished Service Award for promot
ing the employment of the handicapped; 
the Uniνersity of Cincinnati's Award for 
Excellence for his strong advocacy of 
hiegher education; the Outstanding 
legislator Award, Ohio Rehabilitation 
Association; and aπ Honorary Doctors of 

law from the Ohio College of Podiatric 
Medicine. 

Dr. THEODORE PERROS 

Dr. Theodore Perros, Washington, DC, 
received the Academy's award for educa
tion. Currently chairman of the Chemis
try Department at George Washington 
University, he has published numerous 
professional articles and participated in 
many international chemical meetings. 
Author of a college chemistry textbook 
and co-author of a laboratory manual, he 
was appointed by President Reagan as a 
federal commissioner on the lnterstate 
Commission of the Potomac River Basin. 

He has directed programs for the 
Atomic Energy Commission, Nuclear 
Regukatory Commission, Air Force 
Office of Research and Deνelopment, 
Office of Naval Research, and the 
Research Corporation of America, and 
has been actiνely inνolved in promoting 
studies of forensic science. Chairman of 
the Department of Forensic Science ίπ 
1970 and 1973, he is listed ίπ Who's Who, 
American Men and Women of Science, 
World Who's Who in Science, Who is 
Who in Technology, and Who's Who in 
Greece. 

The recipients were honored duringan 
awards luncheon at the recently 
concluded 62nd ΑΗΕΡΑ Supreme Con
vention ίπ Miami Beach, fl. 

Greek-Americans 
for Mondale/Ferraro 

William Hennessy, Chairman of the 
New York State Mondale / Ferraro 
campain, today announced the forma
tion of Greek-Americans for Mondale/ 
Ferraro. Prominent Greek civic leader 
lula Alafoyiannis is the chairperson of 
the committee and her co-chai rs are John 
Alafoyiannis and Elias Tsekerides. 

"We are proud of the contributions of 
the Greek American community to New 
York and we are honored to have such 
outstanding members of that group at 
the top of our Mondale/Ferraro efforts", 
said Hennessy. 
Ms. Alafoyiannis is Director · of the Athe

nian Academy and ABC Creative Cent
ers in Queens. ln 1982 she was chair
person of the Greek-Americans for Mario 
Cuomo Governor and over the years she 
has worked closely with other elected 
officials, such as Senator Paul Sarbanes 
and Senator Ted Kennedy. She also 
worked for Congresswoman Ferraro ίπ 
several of her Congressional races. 

)ohn Alafoyiannis is President of the 
United Hellenic American National 
Council. Elias Tsekerides is a leading 
member of the Greek-American com
munity in Yonkers. 
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Greece and Libya 

Sign Accord 
ATHENS- Greece and libya signed a $1 

billion economic cooperation agree
ment Monday, Prime Minister Andreas 
Papandreou's Government announced. 

The announcement, made after Mr. 
Papandreou returned to Athens from 
libya, said the agreement "goes into 
effect immediately." 

The economic accord is expected to 
proνide further justification for Mr. Pa
pandreou's insistence on going ahead 
with his once-criticized plan to pay aπ 
official νisit to Tripoli for talks with Col. 
Muammar ei-Qaddafi, the Libyan leader. 

Costis Vaitsos, Greece's Alternate 
National Economy Minister, who signed 
the accord in Tripoli, said the two sides 
"agreed to expand and broaden their 
economic relations in completely new 
sectors, significantly increasing their co
operation in areas such as inνestments, 
banking, the transfer of Greek techno
logy to libya, Greek participation in 
projects such as road-building, airports 
and land improνements, and the broad
ening of purely commercial ties." 

Mr. Vaitsos also said it was agreed that 
Libya would supply Greece with oil oνer 
the next three years. 

Singers' Auditions 
Talented singers with sight-reading 

ability are invited to join Metropolitan 
Singersιτhe Greek Choral Society, a 
chorus acknowledged as one of the finest 
singing groups in the greater metro
politan area. lts 1984-85 season will 
include a "300th Anniνersary Tribune to 
Composer Handel," Dνorak's Stabat 
Mater, Blzet's Te Deum, and Mozart's C 
Minor Mass. 

Along with the 100 other νolunteer 
singers of Metropolitan Singersιτhe 
Greek Choral Society, conducted by Dino 
Anagnost, newly accepted members will 
be performing at lincoln Center and 
other major concert halls and cultural 
centers in New York City and the tri-state 
area. 

Qualified professional and νolunteer 
singers can call for September/October 
auditions at (212) 757-5496. There is a $50 
membership fee; $35 for full-time 
students. 

Διαφημίζετε 
' . , 

τις επιχειρησεις σας 

στήv ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
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Archbishop lakovos receiνed the Docιor of Laws degree from Sacred Heart Uniνersity, 
Faίrfie/d, in recognition of his accomp/ίshments in promoιίng and preserνing human rights 
and relίgιΌusfreedom. The honorary degree was conferred at α specia/ conνocatίon Septem
ber 26. Shown wίth Archbishop /akovos are Dr. Thomas Ρ. Melady (left), presidenι Bishop 

Walter W. Curtis, founder of Sacred Heart University. 

Over 20 Α Η ΕΡΑ goνernors met with the Supreme Lodge and naιional committees to plan 
Α Η ΕΡΑ s programs for the coming year. Supreme Vice Presidenι George Ρ. Gabriel 
(standίng), outlined the financial status of ιhe organizaιion, while Supreme President Cleo 

Ν. Zambetis (seaιed ιο his left). reνiewed the ΑΗΕΡΑ s current projecιs and goals. 

Το κατάστημα' Ελληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd A ve. ( κοντά στή ν 31st Street ) 
Τηλέφωνα (2 12) 721-9190 καί (212) 721-9191 

'Εκλεκτή συλλογή άπο μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, ύφαντά, 
έργόχειρα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, περιοδικa καi έφη

μερίδες. - Κάρτες γιο ολες τiς περιπτώσεις. 

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

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

Διεύθυνση: Χριστίyα Σαρηyιάννη 

"NEW YORK" 



The Greek Minister of National Economy and Finance, Gerasimos Arsenis, addressed the 
National ΑΗ ΕΡΑ Fami/y /eadership on September 22. From left ro right are Greek Ambas
sador George Papou/ias, ΑΗΕΡΑ Supreme President Cleo Ν. Zambetis, Daughters Grand 
President Tha/ia Banis, Minister Arsenis, Sons of Peric/es President Pete Vlitsas, and Maids 

of Athena President Maria Kyres. 

'Mcta•n S Star. Proof 8-1 ' • Metaxa 7 Star: Proof 96' - O uzo by Metaxa: Proof 90" 
M•taxa Grande Fine: Proof 92' - Manto: r•rnt)f 56° 

OCTOBER 1, 1984 

lmported to the U.S.A. solely· hy: 
FI.EISCHMANN DISΠLLING COMPANY 

Lake Success Ν. Υ. 11042 

Greek Self-Taught 
Cassette Now Available 
Απ opportuπity to learπ Greek at home 

is ποw possible with a Greek Self-Taught 
Cassette produced by the Greek Educa
tioπ Departmeπt ίπ cooperatioπ with the 
Departmeπt of Commuπicatioπs of the 
Greek Orthodox Archdiocese of North 
and South America. 

The first of a two-part series coπsistiπg 
of four cassettes aπd a book desigπed for 
youπg studeπts who are either enrolled in 
a Greek laπguage school or want to study 
Modern Greek on their οwπ aπd at their 
οwπ pace is now available. 

According to Director of Greek Educa
tion Mr. Emmanuel Hatziemmaπuel, the 
cassettes, which make it possible to hear 
the laπguage from natiνe-speaking 
treachers, are also highly recommeπded 
to the motiνated parent who waπts to 
make the learning of Greek a stimulati πg 
and rewarding family ceπtered project. 

The attractiνe package consists of aπ 
illustrated book and four cassettes ίπ a 
vinyl album aπd is priced at $35. 

Υ oung People 
and Confession 

New York, ΝΥ - Young People and 
Coπfess i oπ, the most receπt publicatioπ 
of the Department of Church and Society 
of the Greek Orthodox Archdiocese has 
achieved wide acclaim aπd is already ίπ its 
third priπting . 

Writteπ by the Rev. Dr. Milton Efthi
miou, Director of Church and Society, the 
priπtiπg of the pamphlet arose out of a 
πeed expressed by priests, youπg people 
and the community at large, to clarify the 
meaning of "coπfessioπ" ίπ our day. 

" Although it is focused ο π how young 
people can utilize this importaπt 
sacrament to work through thei r 
adolesceπt problems," said Father Efthi
miou, "it should be read by eνeryoπe 
since it deals with the pereππial problems 
of maπ and how he can live up to his/ her 
potential in spite of his/her siπful 
nature." 

The pamphlets are aνa ilable at 35 ceπts 
each from: Departmeπt of Church aπd 
Society - Greek Orthodox Archdiocese 
8 East 79 Street, New York, Ν.Υ. 10021. 

Specializing in Greek Catering 
for home and bυsiness parties. 

τ el. (212) 688-8828 
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οναδικό έλληνικό έργοστάσιο πού κατασκευάζει 
άλουμινέvια παράθυρα σέ δλους τούς τύπους 

Πωλ καίάποστολές 

· Επισκεφθε ίτε μας γιά τό 
συμφέρον σας!! ή τηλεφω
νείστε μας νά έρθουμε έ
μείς ... Αν δέν άγοράσετε 
παράθυt>α άπό τό Good Deal 
τότε σίγουρα χάνετε χρήματα 

παραθύρων γιά · Ελλάδα 

Πωλήσεις 
καί 

άποστολtς 
παραθύρων 

γιά 
. Ελλάδα 

~ 
-τ 

I Τ ώρα γιά δική σας εύκολία άνοίξαμε καί άλλη μιά έκθεση στό 
I Brooklyn (67-01 5th Aνenue) 
I 

~~~::~ ΙΔIΟΚ1ΗΥΕΣΣΠΙτ1ΩΝ: 
· Εnιμείνατε στούς έργοΜ6ους τά προίόvτο 
vάχουv τήν έwύηση τού Good DeaL 
· Επψείνατε στήν ποιότητα καί στiς φθηνές 
πμές 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Τά μοναδικά διπλά 
πaράθυ{Χl πού 

κρατούν τό σπίη ζεστό 
τό χειμώνα κaί 

THERMO 
GLASS 

$ 89 ο~ ι 

Κερδίστε χρήμπα καί χρόνο άyοράζοvτας 
όπό τό Good Deal δροσερό τό κaλοκaιρ~' ~~ ~~~~§ 

•τιμtς στό έιδη τής ~/,. 
άποθήκης μας 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ EYKAIPIA!! 
Πρέπει σύντομα ν · άδειάσουμε τήν άποθήκπ μας 
γιά νά παραλάΒουμε τίς νέες παραwελiες. Πολλά 
παράθυρα διαφόρων μεγεθών καί κουζίνες πρέπει 

γρήγορα νά φύγουν. 

ΦΑΝΤ ΑΣfΙΚΕΣ τΙ ΜΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙQγ 

l212) 204- 2001 22- 17 ASTORIA BLVD. ASTO~IA (212> 238-0039 
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RoτoNDA 
An outstanding wine 
fmm the country of ~ 
sea and hospitality. 
Rotonda red or 
white 
Α Dry Wine. made trom diflerenf.e 
νarιetιes of Greek grapes. select~a 
ιn such a way as to add some oJ 
Ιheir own special characteristics. 
lt ιs bottled 'after it has aged in 
approprιate containers. 
11 has a distinc liνe pleasing mιld 
tlaνor and a fine fresh bouquet. 
ROTONDA. red or whιte. may b~ 
enjoyed according to your own 
personal taste, at room 
temperature. cooled or 

GATTIKI c> r.o. lox 203t 
Tel. 516-489-7600 IMPORTERS & DISTRIBUTORS, INC. 

212-631·3200 "HOUSE OF GREEK SPECIAL YIES" 
51 5 fleιιlιιιulσ llvd. 

Hempιteσd, Ν.Υ. 11550 



Apollo Fίllo 

IT DOESN'τ CRUMBLE, ΙΤ DOESN'τ STICK, 
, IT DOESN'τ TURN SOUR 

lt stays Fresh for months in the refrigerator. Easy to 
work with. More fillo in eνery pound. Low in calories. 

Sold in Supermarkets from Coast-to-Coast, along 
with our other fine products: Spanakopita, Tyropita, 

Baklaνa, Kataifi, Kourabiedes, Foinίkia 
and other pastrίes. 

SPECIAL PRICES FOR COMMUNITY 
FESTIVALS AND OTHER FUNCTIONS 

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

APOLLO FOODS, INC. 
ΒΟΧ 40 FAIR LAWN, N.J. 07410 

τει. (201) 797-0888 


