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Τό Φύλλο 

APOLLO 

, 
ε ει. 

ΔΈν θρυματίζεται- ΔΈν κολλδ - ΔΈν ξυνίζει 

Ε/ΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΡΕΣΚΟ 

Δουλεύεται εύκολα. w Ο ταν ψήνεται φουσκώνει 

καi γίνεται ροδοκόκκινο . Μένει πάντοτε όφράτο . 
Κατασκευασμένο μe τό όγνότερα ύλικά. Πε
ρισσότερα φύλλα στό πάουντ. Διατηρείται 
στό ψυγείο γιό μflνες. 

Διαφέρει. Διότι ή λέξη φύλλο εiναι ταυτισμένη 

μe την έταιρία μας. Διότι έιμαστε πρωτοπόροι. 
Πρώτοι έμείς τό διαθέσαμε στην όμερικανικη 
'Αγορά. 

Τό φύλλο APOLLO τό βρίσκετε σ· όλα τό έλλη
νικό παντοπωλεία καi d όλα τό σούπερμάρκετς . 

Παραγγελίες στέλλονται σ· όλη την Άμερικη 

καi Καναδό! 

Π ροτιμδτε καi τό όλλα έκλεκτό προϊόντα μας: 

ΤΥΡΟΠΙΤΤΑ- ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΑ- ΜΠΑΚΛΑΒΑ 
ΚΑΤΑ· Ι·ΦΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΟΡΓ ΑΝ Ω ΣΕΙΣ 

σημαίνει ΦΥΛΛΟ 

ΦΥ ΛΛΟ σημαίνει 

APOLLO STRUDEL LEA VES CO. 
18-01 RIVER ROAD 

FAIR LAWN, N.J . 07410 
Telephone: (20 1) 797-0888 



RoτoNDA 
An outstanding wine 

from the country of sun} 
sea and hospitality 

RoτoNDA 
Red and White 
Rotonda is Ιhe wine in whιch the experιences 
of a whole Greek tradition may be found 
lt has the taste of the Greek sun and 
hospitality and the bouquet of the νι ne . it 
brings to mind young Oionysos 
lt is also the wine in whose spiril ι s hidden a 
Greece of myths and legends. 
Rotorιda red or white. one of the most 
beloνed wines all oνer Greece . 

ROTONDA AND ITS FOREIGN FRIENDS 
Το drink Rotonda is to feel the wonderful 
Greek sunlight. landscape and hospital ity 
And when you have relurned home. drink 
Rotonda and relινe these memorιes 
wιth a real taste of Greece. 

IMPORTERS 6. DISTRIBUTORS, INC. 

boutarl 
One hundred years experience and traditlon. 

'ΉOUSE OF GREEK SPECIAL 11ES" ιι.ο. Ιοχ 2039 
515 Peιιlnιulσ llνcl. Tel. 516-489-7600 

212-631-3200 
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~Ο έορτασμός 
τών 'Ελευθερίων 
της Χίου 

· Ο Παγχιακός Σύλλογος «Κοραiiς», ό 
aρχαιότερος Χιακός Σύλλογος στην · Α
μερική, θό έορτόση έφέτος την 72α έπέ
τειο της aπελευθερώσεως τi'jς Χίου μέ 
' Αρχιερατικό Μνημόσυνο ύπf:ρ τ~ν 
πεσόντων aτόν ύπf:ρ τfjς έλευθερ ιας 
όγώνα καi μf: τιμητ ι κό δείπνο γιό τόν 
Μητροπολίτη Χίου Σεβ. κ. Διονύσι ο. 

Τό Μνημόσυνο θό τελεσθfj στόν ίερό 
ναό τοϋ 'Αγίου Νικολάου Φλάσινγκ, την 
Κυριακή, 18 Νοεμβρίου καi θό όκολο~
θήση Φιλολογικό Μνημόσυνο στην 
άιθουσα τi'jς Κοινότητος, μf: κύριο όμι
λητη τόν Σύμβουλο ·Εκπαιδεύσεως τοϋ 

· Ελληνικοϋ Προξενείου , Χιώτη την κα
ταγωγή , κ. ' Εμμ. Βασιλόκη. 

Τό δείπνο πρός τιμην τοϋ Μητροπο
λίτου Χίου, θό δοθη ατό ξενοδοχείο 
Marrίot, στό όεροδρόμιο Laguardίa. Στό 
δείπνο θό τραγουδήση ή περίφημη 
χορωδία τοϋ ' Αγίου Νικολόου Φλά

σινγκ ύπό την διεύθυνση της κ. Κατε-
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ρίνας Ζαρμπ;; . 

ΟΙ ένδιαφερόμενοι νό κρατήσουν θέ
σεις, η γιό όποιαδήποτε σχετικιl π~ηρο
φορία, μποροϋν νό τηλεφωνησουν 
στοιΌις όκόλουθους όριθμούς: 691-0277, 
204-7400 καί 224-8772. 
Τό ξενοδοχείο Marrίot θό κρατήση 

ώρισμένα δωμότια, μf: μειωμένες τιμές, 
γιό δσους θελήσουν νό διανυκτερεύ
σουν έκεί. ΟΙ ένδιαφερόμενοι μποροϋν 
νό τηλεφωνήσουν aτόν όριθμό (718) 
565-8900 μέχρι 5 Νοεμβρίου. 
Μέ τήν εuκαιρία, ό σύλλογος «Κορα

fjς» θό έκδώση πανηγυρικό Λεύκωμα, 

στό όποίο γίνονται δεκτές διαφημιστ ι 
κές καταχωρήσεις. 

· Εγγραφή τε Συνδρομηταi 
στην <<Νέα Ύόρκη)) 

'Ετησία Συνδρομη 

$25.00 

Tel. (212) 921-0086 
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ft Ο κ. Παπανδρέου συνεχίζει ••• 

Κάθε φορά πού ό Πρωθυπουργός τής 
'Ελλάδος aνοίξη τό στόμα του γιά νά 
tπιτεθή έναντί ον τής 'Αμερικής, καi τού 
έλευθέρου Κόσμου, ή νά τfιν προκα
λέση μέ tνέργειες συγκεκριμένες, οί 
φίλοι τής 'Ελλάδος στiς ΗΠΑ tλπίζουν 
δτι αύτό εΤναι τό χειρότερο πού θά μπο
ρούσε νά πή, lj νά κόμη. ·Αλλά εύθύς 
άμέσως, διαβάζουν κάτι στΙς tφημε
ρίδες, πολ υ χειρότερο τού προ
ηγουμένου. 'Η tλπίδα αύτfι μάς έκαμε 
νά τιτλοφορήσωμε τό 6ρθρο μας ατό 
τεϋχος τής 1ης Σεπτεμβρίου μέ τό ιιΚσi 
μfι χειρότερα! .. ·''· Τονίσαμε σ' αύτά τό 
έρθρο δ τι ποτέ δέν φανταζόμαστε δ τι θό 
tρχόταν ή ήμέρα πού ή έλληνικfι πρε
σβεία στfιν Ούάσιγκτων θά διαβεβαί
ωνε τόν άμερικανικό λαό, μέ tπιστολfι 
στΙς άμερικανικές έφημερίδες, δτι ή 'Ελ
λάδα ιιδέν aνήκει ίδεολογικώς aτόν 'Α
νατολικό Συνασπισμό»! 

Τόσο μακρυά έχουν φθάσει τά πράγ
ματα - σέ τόσο aπομονωμένα μονο
πάτια, ατά όποία κινδυνεύει νά χσθή τό 
κϋρος μας καi ή όποιαδήποτε aποτελε
σματικότητα τών προσπαθειών τής '0-
μογενείας στfιν Ούάσιγκτων. 

Σέ τέτοιο σημείο ώδηγήθηκαν τά 
πράγματα, που πολλοi άπλοί δμογενείς 
καi γνωστοi παράγοντες, λέγουν στι)ν 
aπογοήτευσή τους δτι δέν μποροϋν 
πλέον νά πασχίζουν, νά άγωνιοϋν καΙνά 
tξοδεύωντσι σέ προσπάθειες που ύπο
νομεύωνται άπό τι)ν άντιαμερικανικfι 
ρητορικι'ι καi πρακτικfι τών ·Ελλήνων 
Ιθυνόντων. Πιστεύουν ο{ όμογενείς 
αύτοi δτι έκαμαν μέ τό παραπάνω τόκα
θήκον τους πρός τfιν ·Ελλάδα καi τfιν 
Κύπρο ... ΝΟτι ύπάρχει μιά μεγάλη πα-

Τοϋ κ. ΠΑΝΑΓ. Σ. ΜΑΚΡΙΑ 

ρεξήγηση, άφοϋ ό ~νας οΙκοδομεί καΙ ό 
άλλος γκρεμίζει! 

Έμάς δεν εύρίσκει σύμφωνους τό 
πνεύμα αύτό. Ε1ναι λανθασμένο. Οί 
προσπάθειές μας δέν καταβάλλονται γ ιό 
χάρη τού κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου, lj 
όποιουδήποτε άλλου πολιτικού. Γι ' 
αύτό καΙ δi:ν έχομε δικαίωμα νά κάνω με 
καΙ έμείς πείσματα, δπως φαίνεται δτι 
γίνεται μεταξύ τών δύο Κυβερνήσεων ... 
'Επειδfι οί δυό καθημερινές δμογενει

ακές tφημερίδες συνεχίζουν τι)ν σιωπή 
τους στό θέμα αύτό, ε'ίμαστε ύποχρε
ωμένοι tμείς νά πούμε άλλη μιά φορά τό 
ιιμι) χειρότερα!), γιά νά έκφράσωμε τfιν 
όπογοήτευση καΙ τfιν πικρία τής 'Ομο
γενείας, γιά τά δσα όπαράδεκτα έκρινε 
καλό νά πή ό κ. Παπανδρέου γιά τι'ιν 
ύπόθεση τού καταρριφθέντος Κορεα
τικού όεροπλάνου. 'Επειδfι έμείς μπο
ρούμε καΙ συγκρατούμε τι'ιν όργή μας, 
θά άρκεσθοϋμε μόνο ατι'ιν παρατήρηση 
δτι δέν ύπάρχει κανένα όnολύτως στοι
χείο πού νά θεμελιώνη τόν Ισχυρισμό 
τοϋ κ. Παπανδρέου δτι τό aεροσκάφος 
έκτελούαε κατσσκοπευτικι'ι. πτήση γιά 

λογαριασμό τής C.I.A. Ό κ. Παπανδρέ
ου, κάνοντας τι)ν βαρύτατη κατηγορία, 
δtν nροσεκόμισε κανένα όnολύτως 
στοιχείο . .Μ:ν lχει κομμιό όnόδειξη. Γι ' 
αύτό καΙ ό tκπρόσωπος τού State De
partment δέν εlχε τι)ν παραμικρι'ι 
δυσχέρεια νά χαρακτηρίση τΙς δηλώσεις 
τού Πρωθυπουργού (δπως έγινε καΙ σέ 
προηγούμενη περίπτωση), σάν ιιπλήρως 
aνεύθυνες>ι, ένώ ή Washington Post 
μίλησε γιά ιιέχθρικι)" καί «Παράλογη" 
πρόκληση. 

'Ο κ. Παπανδρέου εΤναι ό πρώτος "Ε λ-
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ληνας Πρωθυπουργός όπά τής συστά
σεως τού 'Ελληνικού Κράτους- ή 'Αμε
ρικι'ι ήταν ή πρώτη χώρα πού τό όνε
γνώρισε - πού τής φέρθηκε τόσο έχθρι
κά καί ό πρώτος πού άπέσπασε τόσο 
σοβαρούς χαρακτηριαμοuς άπό τήν 
άμερικανικι'ι Κυβέρνηση καί τόν όμερι
κανικό Τύπο . .. 
Σύμφωνα μέ δλα τά ύπάρχοντα 

στοιχεία όnοδεικνύετοι πλήρως δτι ή 
κατάρριψη τού έπιβατηγοϋ ιιτζάμπο", 
ήταν δολοφονiο tν ψυχρώ 269 άθώων 
aνθρώπων. Τι'ιν θεωρία περi κατασκο
πείας ούτε οίίδιοι οί Ρώσοι δέν ύποστή
ριξαν μέ τι'ιν κατηγορηματικότητα καi 
βεβαιότητα τού Πρωθυπουργού τής 
· Ελλάδος, όφού σέ μ ιό φάση τών έξη
γήαεων πού Ε:δωσαν γιά τό όποτρόπαιο 
εγκλημα (ποu κατεδίκασε δλος ό κόσμος 
πλι'ιν τοϋ Παραπετάσματος καΙ τής · Ελ
λάδος), ήταν δτι έπρόκειτο γιά λάθος! 
Ό διοικητfις ποu εlχε δώσει τfιν έντολι'ι 
γιά τι'ιν κατάρριψη τού άεροσκάφους 
έπαύθη καi άργότερα αύτοκτόνησε. Ό 
κ. Παπανδρέου, ποu ύποτίθεται δτι γνω
ρίζει τήν ύπόθεση καί δτι εχει στι)ν διά
θεσή του στοιχεία, 'ίσως μπορεί νά έξη
γήση στι)ν aνθρωπότητα καi τοuς λό
γους τής αύτοκτονίας . . . 
"Αν όποφύγη νά δώση στfιν δημοσιό

τητα τά στοιχείο του, ό Ισχυρισμός του 
γιά τό Κορεατικό άεροπλάνο θά όπο
δειχθή τόσο σοβαρός, δσο καi ή διαβε
βαίωσή του δτι ατό Σικάγο έχει συγκεν
τρωθεί (ύποτίθεται όπά ' Ελληνοαμερι
κανούς) ποσό . . . 120 έκατομμυρίων 
δολλαρίων (όχι 119 έκατομμ.) πού θά 
f.πρεπε νά εΤχε fίδη δαπανηθεί γιά τfιν 
άνατροπfι τής Κυβερνήσεώς του . . . 

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΡΘΗ Ο κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

aμερικανικfι βοήθεια πρός τι)ν 'Ελλάδα καί τfιν Τουρκία 
συζητούνται σέ τελικι'ι φάση στό άμερικανικό Κογκρέσσο. 
τί λόγο εlχε ό πρωθυπουργός μετά τόσο χρόνο νά πάρη 
μονόπλευρη θέση στό θέμα τού Νοτιοκορεάτικου τζάμπο 
καί έπιτέλους τί πληροφορίες εlχε πού τοϋ έπέτρεψαν νά 
εlναι τόσο βέβαιος γιά δσα δήλωσε; Θά έκανε τό ϊδιο ό 
κ. Α. Παπανδρέου ον δέν έπρόκειτο γιά τΙς ΗΠΑ καΙ τό 
θέμα aφορούσε τfι Σοβιετικfι 'Ένωση, τι) Λιβύη, τι)ν Κού
βα ij τfιν Πολωνία; Θεωρώ χρέος μου νά έκφράσω τfιν 
βαθύτατη άνησυχία μου καί νό συστήσω στόν πρωθυ
πουργό αύτοσυγκράτηση καί ύπευθυνότητα. Τό νό παίρ
νει ό Πρωθυπουργός θέσεις σέ σημαντικό θέματα έξωτε
ρικής πολιτικής, στηριζόμενος σέ δημοσιεύματα έφημε
ρίδων εlναι πρωτοφανές καΙ aπαράδεκτο. ·Εξ άλλου τέ-

ο Πρόεδρος τής Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης καi μέ νέες δηλώσεις του aποδοκιμάζει σάν 
«όδικαιολόγητες καΙ έπικlνδυνες" τΙς προκλήσεις τού Πρω
θυπουργοί] κ. Παπανδρέου κατό τών ΗΠΑ καΙ εlναι φυσικό 
νό σημειώνη ή ·Ομογένεια μέ Ιδιαίτερη ίκανοποίηση τίς θέ
σεις τού ήγέτη τής Άξιωματικής Άντιπολιτεύσεως. Δήλωσε 
ό κ. Μητσοτάκης: 

ιι'Ο πρωθυπουργός κλιμακώνει τΙς aδικαιολόγητες 
καί έπικίνδυνες προκλήσεις του κατό τών ΗΠΑ, σέ tποχfι 
ποu τά Κυπριακά περνά τfιν κρισιμότερη φάση του καi ή 
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τοιου είδους προκλήσεις καΙ δυστυχώς δi:ν άναφέρομαι 
μόνο στfιν περίπτωση τού νοτιοκορεάτικου τζάμπο, 
άσφαλώς όi:ν ύπηρετούν τήν έθνική μας ύπόθεαη καΙ δυ
σκολεύομαι νa καταλάβω τί έπιτέλους έπιδιώκει μi: αύτές 
ό κ. Α. Παπανδρέουιι. 

Νομίζομε δτι εΤναι άπολύτως έπιβεβλημένη μιa 
έπίακεψη τού κ. Μητσοτάκη ατfιν 'Αμερική, το συντομότερο 
δυνατό. Γιο νa ένημερώση τfιν Κυβέρνηση καΙ τόν Λαό, μi: 
συνεντεύξεις καί συνομιλίες, γιο τΙς θέσεις τής Άξιωματικής 
Άντιπολιτεύαεως. Γιο νa πείαη τοuς Άμερικανοuς 
νομοθέτες καί τοuς ύπηρεαιακοuς παράγοντες δ τι ή . Ελλός 
παραμένει πάντοτε χώρα φιλική καi σύμμαχος πιστός, ποu 
έκτιμά τfιν άμυντικfι συνεργασία καi τήν διατήρηση άρί
στων σχέσεων μεταξu τών δύο χωρών. ·Ας έρθη πρiν 
προχωρήσει ή 'Αμερικfι ατό κλείσιμο τών βάσεων. Πρίν όλο
κληρωθούν οί διαδικασίες aπομονώσεως τής 'Ελλάδος 
στοuς κόλπους τής συμμαχίας . .. 

ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ 

ΣΕ άθηναϊκή έφημερίδα διαβάσαμε δτι ή έλληνικfι τηλε
όραση, ai: έπανειλημμένα εΙδησεογραφικό προγράμ

!Jατα, έδειξε τfιν παρασημοφορία τοϋ Γεν. Γραμματέως τοϋ 
Κομμουνιατικοϋ Κόμματος τής 'Ελλάδος κ. Χαρ. Φλωράκη 
ατό Κρεμλίνο, μi: τό άνώτατο Σοβιετικό παράσημο όπά τον 
κ. Κ. Τσερνιένκο. 

Διερωτώμεθα τί θa έλεγαν δλοι έκείνοι ποu αύτοδηα
φημίζονται ώς ύπέρμαχοι τής ιιέθνικής άνεξαρτησίαςιι καί 

βρίζουν τοuς άντιπάλους τ:ου.ς γιο ιιύποτέλειαιι, άν ό κ. Μη· 
τσοτάκης έρχόταν στfιν Ούάαιγκτων γιο νa παρασημοφο
ρηθίj aτόν Λευκό αΊκο όπά τόν Πρόεδρο Ρήγκαν ιιγιa τΙς 
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DAMADA~ 
1\ INN Λ 

DEERFIELD 
BEACH 

FLORIDA 

For Reservations: (305) 421-5000 
Toll Free 

800-228-2828 

Deerfield Beach Ramada Inn 
Operated and owned by V outsinas Brothers 

20 years of Hotel experience in Miami and Montreal 
Located at 1401 S . Federal U.S. Ι 

Deerfield Beach, FLA 33441 
Between Boca Raton and Pompano Beach 

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

ύπηρεαίες του · 

Καi δμως, εΤναι τόση ή πνευματικι'ι θολούρα ατήν γενέ
τειρα, ώστε ή κυβερνητικι'ι τηλεόραση άλλο καi ό τύπος δεν 
ε1δαν τίποτε τό παράτυπο στfιν παρασημοφορία τοϋ κ. 
Φλωράκη. 'Αντίθετα, μέ περισσή έλλειψη στοιχειώδους σο
βαρότητος, τόσο τό κυβερνητικό οργανα δαο καΙ of έφη με
ρίδες πού έκφράζουν τήν άριστερό έπετέθησαν την ίδια 
μέρα έναντίον τού κ. Μητσοτάκη, τόν όποίον έχαρακτήρι
ααν ιιέκφραστfι τής πολιτικής τίjς ύποτέλειας ατό ξένο κε
φάλαιοιι . .. καi το παρόμοια. 

ΔΙΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

Η Μι κ τη 'Επιτροπfι τfjς Γερουσίας καi τfjς Βουλής ένέκρινε τελικό τό πρόγραμμα έξωτερικfjς βοηθείας, ύστερα όπά 
τiς διάφορες φάσεις πού πέρασε τό νομοσχέδιο αύτό καi ή 
βοήθεια πρός τfιν 'Ελλάδα καί την Τουρκία διατηρήθηκε στο 
έπίπεδα Ισορροπίας. Συγκεκριμένα, ή βοήθεια προς τiς δυό 
χώρες διαμορφώθηκε at 7,2 πρός 10, ποu εΤναι εύνοϊκώτερο 
γιο τfιν 'Ελλάδα έπίπεδο. 

'Αλλa οί φιλελb-ηνικi;ς δυνάμεις καi ατό δυό νομοθετικό 
σώματα έχασαν_;ι'ι'ιν μάχη γιο σημαντικfι περικοπή τίjςστρα
τιωτικfjς βοηθείας. ' Η 'Ελλaς θό λάβη 500 έκατομμ. δολλ. καΙ 
ή Τουρκία 700 έκατομμ. δολλ. κατa τό προαεχi:ς οΙκονομικό 
έτος. 'Επi πλέον, ιιή έπεκτατικι'ι Μέκκα τοϋ ίμπεριαλισμοϋιι 
έξασφάλισε καΙ γιο τfιν Έλλάδατοuςχαριστικοuςδρουςτών 
δανείων πού άπελάμβανε ή Τουρκία. ·Ετσι, τό 250άπό τό 500 
έκατομμ. δολλ. της βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα, θό δοθοϋν 
μi: πολu χαμηλούς τόκους καi ή έξόφλησή τους θό άρχfση 
μετa όπά έπταετία. 

'Ο γερουσιαστής Σαρμπάνης έπέκρινε δριμύτατα τήν 
Κυβέρνηση Ρίjγκαν γιο τΙς πιέσεις ποu 6σκηαε στο μέλη καί 
τών δυό νομοθετικών Σωμάτων γιά νό μη έλαττωθfj ή βοή
θεια πρός τfιν Τουρκία κατa 250 έκατ. δολλ., πιέσεις ποu 
εΤχαν σον aποτέλεσμα τfιν άπόρριψη τίjς τροπολογίας Πρέα
λερ, ποu συνέδεε τfιν συνέχιση τίjς βοηθείας πρός τr'ιν Τουρ
κία, μi: τfιν i:πιστροφfι τίjς 'Αμμοχώστου άπό τούς Τούρκους. 

'Εκείνο ποu ό γερουαιαστr'ις Σαρμπάνης παράλειψε νa 
παρατηρήση, εΤναι δτι ή μικρfι διαφορό τών ψήφων (46-51) 
μέ τfιν όποία άπερρίφθη ή τροπολογία Πρέσλερ, μπορεί νa 
οφείλεται στiς έπιθέαεις τού κ. Παπανδρέου κατό τίjς 'Αμε
ρικfjς - δπως πιστεύουν ώριαμένα στελέχη τοϋ έλληνικοϋ 
ιιλόμπυ>>. 

ΕΠΑΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ 
ΤΟΥ ΦΕΣΠΒΑΛ 

Α ΝΑΚΡΙΒΕΣΤΑ ΤΑ Ισχυρίζεται τό Δελτίο τοϋ ΈλληνικοΟ 
Οργανισμού Τουρισμού Νέας 'Υόρκης, δτι τό Β' ιιΠολι

τιστικό Φεατιβόλιι τίjς 'Ομοσπονδίας στfιν 'Αστάρια, «ση
μείωσε Ιδιαίτερη έπιτυχία». ·Η άλήθεια εΤναι, δ τι έλάχιστοι 
όμογενείς πίjγαν νά θαυμάσουν. το έμετικa μπουζουκο
τράγουδα τfjς «'Οπισθοδρομικής Κομπανίας>> καi τό περί
πτερο τοϋ • Αρη Βελουχιώτη καΙ τών αίμοαταγών ιιαυντρό
φων» του - μi; δαπάνη τών 'Ελλήνων φορολογουμένων . .. 

Καί προσθέτει τό Δελτίο τοϋ ΕΟΤ: 

Το χαρακτηριστικό τίjς έκδήλωσης ήταν: Ή έντονη 
προβολι'ι τfjς έλληνικίjς παράδοσης καi κληρονομιός, 
σέ άντίθεση μi: έκδηλώσεις 6λλων tθvοτήτων πού έχουν 
καθαρό έμπορικό χαρακτήρα. ΚαΙ ή καθιέρωσή της πλέον 
σον θεσμοϋ, που συμβάλλει ατr'ι διατήρηση τίjς tθνικίjς 
συνείδησης καi συσπείρωσης τίjς ·Ελληνικής όμογένειας 
στfι Νέα 'Υόρκη. 

Βεβαίως, το 6θλια καi άναίσχυντα ρεμπέτικα τραγούδια 
τού ύποκόσμου, κάθε 6λλο, παρό τήν ύπέροχη έλληνικfι 
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παράδοση καί κληρονομιά προβάλλουν. Τό Φεστιβάλ αύτό, 
δ χι μόνο δtν συμβάλλει στr)ν ιισυσπεfρωση» τής · Ομογε
νείας, άλλά ύπονομεύει μέ τά πολιτικά του συνθήματα τr)ν 
ένότητά της. 'Αλλά τό κακό δέν εlνσι μεγάλο, διότι tλάχιστοι 
όμογενείςικα/ μάλιστα άποκλειστικά σχεδόν όπό τfιν ·Αστό
ρια πήγαν στό Φεστιβάλ . .. 

Στό μεταξύ, κανείς δtν άνακοίνωσε άκόμη πόσα ξόδεψε 
ή έλληνική Κυβέρνηση γι ' αύτή τήν άποτυχημένη έκδή
λωση . . . 

ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ! 

Σ ΤΗΝ tκδήλωση γιά τά 10 χρόνια τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. , ποu έγινε 
τόν περασμένο μήνα στό κτίριο τής Χισκής Όμοσπον

δfσς στr)ν • Αστόρισ (εlναι σωστό νά διατfθεντσι oi dΊθουσες 
τών έλληνοσμερικσνικών όργσνώσεων γιά κομματικές συγ
κεντρώσεις;) προσήλθαν ό διευθυντής τού 'Ελληνικού 'Ορ
γανισμού Τουρισμού στήν Ν. Ύόρκη κ. Στέργιος Μούργκο~ 
ή οΙκονομική σύμβουλος τής έλληνικής πρεσβεfας στr)ν Ού
άσιγκτων κ. Τζούλια Κλώνη κσί ό διευθυντr)ς τοϋ Γραφείου 
Τύπου στήν Ν. Ύόρκη κ. Δημήτρης Γέμελος. 

Καί of τρείς εlνσι δημόσιοι λειτουργοί-ύπάλληλοι τού 
έλληνικού Κράτους κσί δχι τού κόμματος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. κσί 
πρέπει κσί γιά λόγους ήθικής τάξεως καΙ σύμφωνα μέ τόν Δη
μοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, νά όπέχουν κάθε κομματικής κσi 
πολιτικής δραστηριότητος- καί δχι νά πρωταγωνιστούν σ ' 
αύτές ... 

Μόνο έπί Κυβερνήσεως τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρατηρείται τό 
φαινόμενο, of προϊστάμενοι δημοσίων ύπηρεσιών καΙ έται
ριών, δπως καΙ ή 'Ολυμπιακή, νά μετέχουν σέ κομματικtς 
συγκεντρώσεις. Πρόκειται γιά νεωτερισμό όπαράδεκτο, 
στόν όποίο πρέπει νά τεθή τέρμα. 

ΚΑΙ AWAC! 

ΤΟ ΝΑ ΤΟ, όπό τό όποίο τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. εlχε όπειλήσει δ τι θά 
όπέσυρε τήν ·Ελλάδα δταν θά tρχόταν στήν έξουσfα, καί 

τό όποίο μόλις τόν περασμένο μήνα κατηγορήθηκε άπό τr)ν 
έλληνική Κυβέρνηση δτι εύνοεί τά κατακτητικά σχέδια τής 
Τουρκfα~ ε/ς βάρος τής 'Ελλάδος, θά συμβάλη τώρα καί 
μέ . . . AWAC στήν 6μυνα τής γενέτειρας. ~Οπως μετεδόθη 
όπό τήν 'Αθήνα, lνα όμερικανικό όναγνωριστικό όερο
πλόνο έφωδισσμένο μέ ραντάρ (AWAC) θά έκτελή πτήσεις 
όπό τήν βάση τής Πρεβέζης μt μικτό πλήρωμα όμερικσνικό 
καί έλληνικό. Πρός βορpδν, όπό δπου κυρίως όπειλείται ή 
·Ελλάς. 'Αλλά, ταυτόχρονα, θά έξασφαλισθή ό tντοπισμός 
τών κινήσεων τών τουρκικών όεροπλάνων . .. 

• Αλλο όεροπλάνο τού ίδιου τύπου θά tγκατσσταθή στήν 
Τουρκία, μέ όποτέλεσμσ νά tξισορροπηθοϋν of τυχόν άμφι
σβητήσεις τής μιόςχώραςόπέναντι τής6λλης ... ΕΤναι λοιπόν 
άνακριβές δ τι τό ΝΑ ΤΟ εύνοεί τήν μιά, lj τr)ν 6λλη χώρα. ·Η 
Συμμαχία θέλει νά tκπληρώση τήν όποστολή της καί χρειά
ζεται καΙ τίς δυό. 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

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

ν Ανετες, πολιτισμένες α'Ίθουσες γιό δλες τiς 
κοινωνικές σας έκδηλώσεις, ίδιωτικες 

καi συλλογικές. 

'Αδελφοί ΤΟΜ kαl ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΙ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15, 1984 

((ΕΝΤΟΝΟ ΔΙΑΒΗΜΑ» 

Ηόπαγόρευση όπό τήν έλληνικfι Κυβέρνηση σt πυρηνο
κίνητο όμερικανικό ύποβρύχιο νά μπή σέ έλληνικά νερά, 

κάθε 6λλο παρά ιιφιλική>ι καί ιισυμμαχική» ένέργεια συνιστά. 
Καί κάθε 6λλο παρά προάγει τίς έλληνοαμερικανικές σχέ
σεις. Κατά δημοσιογραφικtς πληροφορίες, ό 'Αμερικανός 
ύφυπουργός ·Εξωτερικών κ. Μπέρντ κάλεσε στό γραφείο 
του τόν UΕλληνα πρέσβυ κ. Παπούλια πρός τόν όποίο έκανε 

«έντονο διάβημα>>. 

• Ο κ. Μπέρντ tτόνισε στόν κ. Πσπαούλισ δ τι ή όμερικα
νική κυβέρνηση θεωρεί τό θέμα tξόχως σοβαρό. Koi δτι aol 
ΗΠΑ όρχiζουν σοβαρό πλέον νό διερωτώνται ποιο μπορεί 
νό εlναι ή χρξσιμότητα τίjς διατηρήσεως βάσεων σε μιό 
χώρα, ή όποΙα τηρεi tλάχιστη φιλική στάση εναντι μιίίς 
συμμάχου της. Γιά τόν πρόσθετο λόγο δτι ένέργειες δπως ή 
προαναφερθείσα δεfχνουν ίσως δτι ύπάρχει κάποια ούσια
στική μεταβολή τής έλληνικής πολιτικής έναντι τfjς Ούά

σιγκτων». 

Κατά τΙς ίδιες πληροφορίες, ό κ. Παπούλιας άπάντησε 
στόν κ. Μπέρντ δ τι βεβαίως καΙ δέν πρόκειται γιά μεταβολή 
πολιτικαής. 'Απλώς, εlπε, ή έλληνική κυβέρνηση tπιθυμεί νά 
άναθεωρήση, tπί τό αύστηρότερον, τοuς κανόνες όσφα

λεfας σέ σχέση μt τήν tπίσκεψη τέτοιων σκαφών στήν · Ελ
λάδα. ΚαΙ δ τι γιά τόν λόγο αύτό έως τό τέλος τοίί 1984, θά έπι
θυμούσε νά μήν ύπάρξουν 6λλες tπισκέψεις έστω καί προ
γραμματισμένες όπό παλαιότερα. 

Ή tξήγηση τού 'Έλληνα πρέσβυ δέν εlναι, βέβαια, 
καθόλου πειστική. Ούτε γιά .. . 'Αμερικανάκια. 

ΠΡΟΕ/ΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΦΗΣ! 

ΤΑ λεχθέντα όπό τόν 'Αμερικανό ύφυπουργό πρός τόν 
ΝΕλληνα πρέσβυ, όποτελούν σαφή ύπαινιγμό δτι ή 'Αμε

ρική μελετd, ήδη, τήν μεταφορά τών βάσεων άπό τr)ν ' Ελ
λάδα, στr]ν Τουρκία καί τr)ν 'Ιταλία, δπως tγράφη τελευ
ταίως στfιν ·Αθήνα καΙ σχολιάσαμε στήν έκδοση τής 1 ης '0-
κτωβρfου. 

Κάτι τέτοιο θό ήταν όλέθριο yιό τήν 'Ελλάδα. Διότι θά 
έχανε τήν προστασία που τής tξασφσλίζουν αύτές οί βάσεις 
καί θά άντιμετώπιζε τραγικό άμυντικό πρόβλημα. Θά έμενε 
tκτεθειμένη στόν κfνδυνο άπό Βορpδ - ποu εlναι πάντοτε 
tκεί, άμετακίνητος καί μόνιμος- κι ' dς τόν άφηφούν πολλοί 
αΕλληνες. Θά έμενε, tπίσης, tκτεθειμένη στόν κίνδυνο όπό 
τήν 'Ανατολή. Θά έχανε καί τr)ν άμερικανική στρατιωτική 
βοήθεια. ΚαΙ θό άντιμετώπιζε τεράστια 6λλα προβλήματα, 
πού ό φανατισμός καΙ ή προκατάληψη δέν έπιτρέπουν τr)ν 

έγκαιρη πρόβλεψή τους. 

Καλύτερα νό λάβη σοβαρά ύπ' όψιν τόν ύπαινιγμό τού 
κ. Μπέρντ ή έλληνική Κυβέρνηση, τήν στιγμr) μάλιστα ποu ό 
κ. Παπανδρέου τονfζει σέ ·Αμερικανούς tπισκέπτες του δ τι 
κάθε 6λλο παρό τό κλεfσιμο τών όμερικανικών βάσεων 
θέλει ... 

Η ΚΑΤΑΝΠΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Μ /Α άκόμη άπόδειξη δ τι ή ·Ομοσπονδία • Ελληνοαμερι
κανικών Σωματείων Ν. Ύόρκης ξέφυγε όπό τόν πραγ

ματικό σκοπό τη~ ~ταν ή όργάνωση όμιλίας, στό «Κρύσταλ 
Πάλας», στήν • Αστόρια, στήν όποία μίλησε ό βουλευτής 'Α
χαίας κ. Γ. Παπανδρέου, γιός τοίί Πρωθυπουργού. 'Όπως 
διαβάσαμε, τήν συγκέντρωση ώργάνωσε ή ·Ομοσπονδία σt 
συνεργασία μt κάποια ιιuΕνωση Δημοκρατικών 'Επιστημό
νων Βόρειας ·Αμερικής». Τό γιατf of tπιστήμονεςαύτο/ χρειά-
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στηκε νό αύτοχρισf:Jούν σόν ιιΔημοκρατικοίιι δέν μός ένδια
φέρει. 'Εκείνο πού ένδιαφέρει έμός καi τό στελέχη τών δια
φόρων όργανώσεων εΤναι δ τι ή ·Ομοσπονδία κομματικο
ποιήθηκε καί χρησιμοποιείται σόν κομματικό όργανο, κατό 
παράβαση τού Καταστατικού της. Καί σέ άντίθεση μέ όλες 
τίς 6λλες όμογενειακές όργανώσεις πού άγωνίζονται γιό τό 
έθνικό θέματα, ή ' Ομοσπονδία προβόλλει τό .. . ρεμπέτικο 
καί τούς συντρόφους τής ιιέθνικίjς άντίστασης», μέ είδικό 
περίπτερο, ατό ιιφεστιβάλ» της ... 

ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΩΤΗΛΑ 

ΣΑΝ ιιβόμβαιι χαρακτηρίσθηκε στι'ιν 'Αθήνα μιό έκθεση 
τού πρώην ύφυπουργού 'Αποδήμων κ. 'Ασημάκη Φωτή

λα, μt την όποία έπικρίνει δριμύτατα τι'ιν οίκονομικι'ι καi 
έξωτερικι'ι πολιτικι'ι τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου καΙ 
τονίζει δτι ιιστό πολιτικό μας κλίμα αΙωρείται τό θανάσιμο 
νέφος τού διχασμού». 

Δέν δημοσιεύομε τό κείμενο τού κ. Φωτήλα, διότι πι
στεύομε δτι oi καταγγελίες του άφορούν κατα πρώτο λόγο 
τό ΠΑ.ΣΟ.Κ, άπό τό όποίο άπεχώρησε ό πρώην ύφυπουρ
γός 'Α ποδήμων καί, βεβαίως, τούς 'Έλληνες ψηφοφόρους. 
Θό σταθούμε μόνο ατό δσα ό κ. Φωτήλας άναφέρει γιό τι'ιν 
έξωτερικι'ι πολιτικι'ι καi ένδιαφέρουν άμέσως τι'ιν όμογένεια, 
πού αΙσθάνεται έκτεθειμένη στiιν άuεοικανικn Κοινή Γνώμη 
μέ δσα ή Κυβέρνηση Παπανδρέου πράττει καί λέγει κατό τών 

' Ηνωμένων Πολιτειών, τίjς δεύτερης πατρίδας μας. 

Σ ' δ, τι άφορο τι'ιν συμφωνία γιο τiς βάσεις, ό κ. Φωτήλας 
έγραψε aτόν Πρωθυπουργό: 

ιcΚατό τό λοιπό ή συντριπτικιl πλειοψηφία τοίί λαοίί 
ύποδέχθηκε την όναγγελία με εναν καθαρό στεναγμόόνα
κούφισης, δπως άλλωστε ολοι μας καί, δπως έξομολογή
θήκατε στο 'Υπουργικό Συμβούλιο καί σείςόίδιος. Καί στη 
συνέχεια, aσχοληθήκαμε δλοι δν θά βαφτίσουμε τη χρο
νικη διάρκεια της διεθνοϋς σύμβασης σάν χρονοδιόγραμ
μα παραμονi;ς ι'ί χρονοδιάγραμμα aπομάκρυνσης. Καί το 
μόνο aποτέλεσμα όπό την όχαρη καί μάταιη αύτη προ
σπόθεια εΤναι δτι ένώ εΤναι κατάδηλο δτι έχουμε καταναγ
κασθεί σε μιό παραχώρηση, παραλείπουμε νό aντλή
σουμε τό μεγαλύτερο δυνατό καί έφικτόόφελοςόπ ' αύτή. 
Αύτη εΤναι ή πραγματικότητα. Καί στο συμπέρασμα αύτό 
δεν με άγουν εκτιμήσεις δικές μου, όλλό προπάντων δικές 
Σας». 

Δέν καταλαβαίναμε σύτό ποu ίσχυρίζεται ό κ. Φωτήλας, 
ότι ή Κυβέρνηση στην όποία μετέσχε ε Τ χε ιcκαταναγκασθεί σέ 
μιό παραχώρηση» γιό τiς βάσεις. Ποιός ιικατανάγκασε» την 
έλληνικι'ι Κυβέρνηση ποu δέν χάνει εύκαιρία νό διακηρύσση 
την άνεξαρτησία της; Καi γιατί δέν παραιτήθηκε έκείνη την 
wρα ό κ. Φωτήλας άφού θεώρησε αόν ιcκαταναγκασμόιι την 
q,ι.ιuΦωνία ..k:LQ τiι; (J(lσειι:: 

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΌ 
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ΓιΑ τό Κυπριακό, ό κ. Φωτήλας έγραψε: 
«Καi τί νό πεί κανείς σχετικό μέ τό μεγάλο θέμα τής 

έξωτερικής μας πολιτικής άλλό καί τής έθνικής μας ζωής, 
τό Κυπριακό; · Εκτός όπά διαβουλεύσεις πού τελικό χρη
σιμεύουν μόνο στην διακήρυξη τής κρισιμότητας τών 
καιρών καi τι'ιν διατράνωση άνύπαρκτων νέων όποφόσε
ων καi γραμμών καθώς καί άπό δημόσια έρωτήματα σέ 
διεθνείς προσωπικότητες, δπως ό Γ.Γ. τών Η. Ε. πού γνωρί
ζουμε ότι κωλύονται νό άπαντήσουν, ή πλιτική μας, φο
βούμαι, ότι συνίσταται σέ παρορμητικές άντιδράσεις, σέ 
άπογύμνωσή μας άπό όσους πράγματι μπορούν νά μός 

φανούν διεθνώς χρήσιμοι, σέ παραχώρηση τής πρωτο
βουλίας στι'ιν άντίθετη πλευρό κai σέ ούσιαστικι'ι άδρά
νεια. Προπαντός δμως σέ άπώλεια κάθε σχεδόν παρου
σιαζόμενης εύκαιρίας νό tκμεταλλευθούμε τiς δυνατό
τητες πού κ ατό καιρούς μός δόθηκαν νό προωθήσουμε τό 
θέμα μέσα στο δρια τού ρεαλιστικό tφικτού καi τού έθνι
κό εύπρεπούςιι. 

Η «ΑΛΛΑΓΗ>> ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ>> 

ΚΑΘΕ φορό πού κάποιος άποχωρούσε άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., ή 
ύπέβαλε τι'ιν παραίτησή του άπό τι'ιν Κυβέρνηση (Πανα

γούλης, Πέτσας, Χονδροκούκης, Μπουλούκος), ό ιc'Εθνικός 
Κήρυξ» τής Νέας Ύόρκης κρατούσε tπικριτικι'ι στάση 
έναντίον του καi έδινε πολu λίγη προσοχι'ι ατά γραπτά 
τους ... 

' Εξαίρεση έντυπωσιακη άπα τελεί ή περίπτωση Φωτήλα. 
Μέ τεράστιο, πρωτοσέλιδο, όκτάστηλο τίτλο, μt στοιχεία 
ίσου μεγέθους μέ έκείνα ποu χρησιμοποιούν· γιο τι'ιν 
κήρυξη πολέμων, άνήγγειλε τι'ιν Βη 'Οκτωβρίου: ιιΌ Άσ. 
Φωτήλας άποκαλύπτειιι. Χαρακτηρίζοντας την έπιστολή του 
πρός τάν Πρωθυπουργό σάν ι<συγκλονιστικό πολιτικό ντο
κουμέντο», ή όμογενειακι'ι έφημερfδα, άναλύοντας σέ άντα
πόκριση τό περιεχόμενό της, κάνει τiςάκόλουθεςέκτιμήσεις: 

«Πέραν δμως τών συγkεkριμένων αύτών καταγγε
λιών, οΙ δποίες προσλαμβάνουν συγκλονιστικη διάσταση 
άιφιβώς λδyω τίjς πλήρους στοιχειοθέτησής τους, όπό 
τΙς 16 σελίδες της tπιστολίjς Φωτήλα προκύπτει ενας 
πρωτοφανι)ς πολιτικός άμοραλισμός που διέπει τι)ν συμ
περιφορά τοϋ Πρωθυπουρyοϋ καΙ τών συνεργατών του 
καi ή δποfα άποσκοπεi στον διαρκίj tμπαιγμό τοϋ έλλη
νικοϋ λαοϋ δσον άφορδ τΙς σkέψεις, τfς προθέσεις καΙ τΙς 
tνέργειες της kυβέρνησης, kατό το τρία χρόνια πού άσkεί 
τι)ν tξουσία». 

Οί άναγvώστες τού « ·Εθνικού Κήρυκα» εlναι φυσικό νό 
παραξενευτούν μέ τούς βαρύτατους χαρακτηρισμοuς ε/ς 
βάρος τής σημερινής έλληνικής Κυβερνήσεως καi Ιδιαίτερα 
γιό την προσωπικι'ι έnίθεση tναντίον τού Πρωθυπουργού 
καi τών συνεργατών του, ποu κατηγορούνται γιό ιιπρωτο
φσνή πολιτικό άμοραλιαμόιι. 

Ε1ναι φυσικό νό παραξενεύτηκαν μέ τήν δριμύτατη έπί
θεση καί όσοι θυμούνται τούς έπαίνους γιό τόν «χαρισμα
τικό» Πρωθυπουργό καi τόν βαθύτατο θαυμασμό πρός τήν 
«Κυβέρνηση τής 'Αλλαγής», ποu άπελευθέρωσε τι'ιν 'Ελλάδα 
όπά τι'ιν ιιέπάρατη Δεξιό». 

• * • 

·Ο εκδότης τής ιιΝέας 'Υόρκης» ~ταν ιπιvnι,·n•· 

έπί πολλά χρόνια μέ τόν «Εθνικό Κήρυκα». Γι ' 
ρήσαμε χρέος νά σημειώσουμε τό παραπάνω, μέ 
μόνο σκοπό: Γιό νό ύπενθυμfσωμε στήν σημερινή 
θυνση τοϋ «' Εθνικοϋ Κήρυκα» , τή σωστή γραμμή 
εΤχε άκολουθήσει ή εφημερίδα ύπό τόν προηγούμενο 
δότη κ. Μπάμπη Μαρκέτο. • Ηταν ό «Εθνικός Κήρυκας» 
kομμάτιστος.Δέν εύνοούσε κόμματα. • Η ταν άντίθετος 
νον άπέναντι στήν δικτατορία, διότι δέν προερχόταν 
τήν έλεύθερη θέληση τών 'Ελλήνων. ' Η σημειουμένη 
λαγηιι τού «'Εθνικού Κήρυκα» εlναι συνέπεια καί 
σμα τής θέσεως πού εΤχε λάβει τά τελευταία χρόνια 
τού ΠΑΣΟΚ. 'Αλλά καί ή aόλλαγή» εlναι λανθασμένη, 
τι γίνεται ύπέρ ένός 6λλου κόμματος. Έπρεπε νά 
πραγματικά άνεξάρτητος ό ίιΕθνικός Κήρυκας». όπως ~ 
πρίν: "Jδρυμα έθνικό, στήν ύπηρεσfα τής · Ελλάδος -
6χι τού ένός lj τού 6λλου κόμματος. 



ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΠΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Η συζήτηση- έστω καi i:μμεση στr'ιν Τηλεόραση των δύο 
προεδρικων ύποψηφίων κ.κ. Ρήγκαν καί Μοντέηλ καi 

των ύποψηφίων γι<Ί τι')ν 'Αντιπροεδρία, κ. Μπούς μi: τι')ν κ. 
Φερράρο, δεν ήταν μόνο μιά έπίδειξη πολιτισμού καί 
δημοκρατικότητος. 'Αποτέλεσαν καi ενα μάθημα γι<Ί 
πολλούς άλλους λαούς, άνίκανους γιά ψύχραιμη συζήτηση 
καi <Ίλληλοσεβασμό των άπόψεων τού aντιπάλου. 

Καi στΙς δυό περιπτώσεις, κανεiς όπά τούς ύποψηφίους 
ήθέλησε νά διακόψη τόν aντίπαλό του, άκόμη καί δταν ό 
άλλος άνέφερε άνακριβείς άριθμούς, η ιιτραβηγμέναιι συμ
περάσματα, ποu i:τειναν νά άνατρέψουν βασικώτατες θέσεις 
τού άλλου. ' Υπfjρξε aπόλυτος σεβασμός των κανόνων τού 
παιγνιδιού. 

Κατό γενικι') δμολογία, στι')ν πρώτη τηλεοπτικι') συζή
τηση, καλύτερος ύπfjρξε ό κ. Μοντέηλ, tνω στιΊν δεύτερη 
ήταν σαφi}ς ή ύπερο χι') τού aντιπροέδρου Μπούς. ·Ο γε
ρουσιαστής Μοντέηλ ήταν στfιν πρώτη aναμέτρηση, σέ 
καλύτερη ιιφόρμα>ι άπό δσο άνεμένετο, άλλά δεν κατάφερε 
νά ξεπεράση τό πρόβλημα έπικοινωνίας ποu έχει μf: τοuς 
άκροατές του - σi: άντίθεση μi: τόν Πρόεδρο Ρfjγκαν, ό 
όποίος καί φωτογένεια εχει καί τfιν έμπιστοσύνη των aκρο
ατων του άποκτά πολύ εύκολα ... 

Πέραν, δμως, όπά τfιν βασικι') άδυναμία τού κ. Μοντέηλ 
νά συνεγείρη τ<Ί πλήθη, of έπιτυχίες τού Προέδρου Ρfjγκαν 
aτόν οίκονομικό καί άλλους τομείς, στέρησαν τοuς Δημο
κρατικοuς τ<Ί συνθήματα με τά όποία θά συγκινούσαν τόν 
λαό. Ή μεγάλη πλειοψηφία των Άμερικανων, δέν έχει σή
μερα μεγάλη δυσκολία νό άπαντήση όν εlναι σήμερα καλύ
τερα, ή πρό τετραετίας. Οί περισσότεροι · Αμερικανοi αίσιο
δοξούν, μέ αυτοπεποίθηση, γι<Ί ενα καλύτερο μέλλον καί 
εlναι ύπερήφανοι γιο τfιν χώρα τους. . . 'Ο κ. Ρfjγκαν, ό 
όποίος πρέπει νά πιστωθfj με τά θετικό αuτά δεδομένα -
παρά τι')ν κάποια άδεξιότητα ποu έχει δείξει aτόν χειρισμό 
των έξωτερικων προβλημάτων- φαίνεται δτι θ<Ί δρέψη τοuς 
καρπούς των βελτιώσεων, δπως καi οί διάφορες δημοσκο
πήσεις βεβαιώνουν . . . 

Δυστυχως, πολλά όπά τά σημερινά στελέχη τού ίστο
ρικού Δημοκρατικού Κόμματος δεν πέτυχαν νά έκτιμήσουν 
σωστά τά αίσθήματα τού άμερικανικού λαού. ν Ε χουν παρα
συρθεί όπά τάκούφια'<Οi έπικίνδυνα γι<Ί τfιν Δύση εΙρηνι
στικό συνθήματα. Παίρνουν ήττοπαθείς θέσεις σε πολλά 
θέματα έξωτερικής πολιτικής. Καί δίνουν τι')ν έντύπωση 
δημαγωγικfjς άνευθυνότητος δταν μιλούν γιά τιΊν Ε:κταση 
ιιπερικοπωνιι στά κοινωνικό προγράμματα, γιά τfιν άμυντικfι 
Ικανότητα τfjς χώρας, τiς συνομιλίες γιά τόν έλεγχο των 
έξοπλισμων κσί τι')ν πολιτικι') στr'ιν Κεντρικι') ·Αμερική, ποu 
τείνει νά aναχαιτίση τόν κομμουνισμό. Γι' αuτό, ό κ. Μον
τέηλ καί ή κ. Φερράρο δεν κατάφεραν άκόμη ν<Ί συγκινή
σουν τόν λαό μi: τfιν άρνητικfι στάση ποu παίρνουν σε πολλά 
έσωτερικό καί έξωτερικά προβλήματα. 

τέλος, ή συζήτηση των δυό ύποψηφίων 'Αντιπροέδρων 
στι')ν Τηλεόραση, έκαμε Ιδιαίτερα αΙσθητή τfιν τρομακτικι') 
διαφορ<Ί στά προσόντα των δυό ύποψηφίων. 'Η κ. Φερράρο 
ήταν έτοιμόλογος, έπιθετικt'ι καί καλά προετοιμασμένη. 
·Αλλά μi: τι') ν έμφάνισή της έκείνη, πιθανό ν<Ί αύξησε τόν 
άριθμό των 'Αμερικανών - άνδρων καί γυναικών - ποu αΙ
σθάνονται δτι θά κοιμούνται τiς νύχτες πολύ καλύτερα, 
χωρίς τfιν βουλευτίνα άπό τό Κουr'ινς δυό βήματα άπό τfιν 
προεδρία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών . .. 

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Η, Ιεραρχία τής ' Ελλάδος, μf: ύπόμνημά της πρός τόν ύ
πουργό Παιδείας έκφράζει τήν aνησυχία τού Κλήρου καί 

τού Λαού γιά όσα συμβαίνουν ατή ν γενικt'ι έκπαίδευση. ' Η 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15, 1984 

'Εκκλησία, τονίζεται, μf: βάση τfιν πνευματική της δικαιο
δοσία, άνησυχεί γιο δσα συμβαίνουν στ<Ί σχολεία. 'Η μαρ
ξιστική καi ύλιστική προπαγάνδα έχει κυριαρχήσει καί aπο
τελεί τήν μόνη ίδεολογικi; κατεύθυνση. Στελέχη οργανώ
σεων i:χουν κατορθώσει νά περάσουν τίς ίδέες τους καί τά 
έντυπα, σέ μεμονωμένες βέβαια περιπτώσεις, ι.iJστε ν<Ί εlναι 
aντικείμενο καθημερινων διαμαρτυριων των γονέων πρός 
τά στελέχη τfjς 'Εκκλησίας. 

Κυριαρχεί στή διδασκαλία μεγάλου aριθμού έκπαιδευ
τικών ή άντιεκκλησιαστική προπαγάνδα καί ή άμφισβήτηση 
τών πνευματικών άξιών. 

Γιά τfιν τηλεόραση ή ·Ιεραρχία εlναι άκόμη πιά σκληρι') 
στό κείμενό της πρός τόν ύπουργό. 

'Αναφέρεται, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τού κ. Σπύ
ρου 'Αλεξίου, ποu δημοσίευσε ή ιιΚαθημερινήιι, δ τι ιιέφθασε 
ατό έσχατο σημείο τfjς καταπτώσεως. Π συνδυασμό μέ τά 
θεατρικά καi κινηματογραφικά έργα δπου ιraναιδώς έμπαί
ζεται ή 'Εκκλησία καί ό Κλίjροςιι, οί παραδόσεις καί τά ήθη 
τού λαού καί παρουσιάζεται μιά θλιβερι') είκόνα πού δμοιά 
της όi:ν ύπάρχει σε καμμιά άλλη χώρα τού κόσμου, πουθενά 
δεν συμβαίνουν αuτά. 

τέλος, ή ·Ιεραρχία στό έγγραφό της άναφέρει πώς δεν 
εlναι έπιτρεπτό, στίς έκκλησίες κατ<Ί τίς έθνικες έορτες νά 
άνεβαίνουν δμιλητες πού με τά λόγια τους aνατρέπουν τίς 
ίστορικές άλήθειες γιά τόν άγώνα τfjς ·Εκκλησίας καί τού 
λαού στι')ν έπανάσταση τού 1821 καi στοuς νεώτερους έθνι
κοαπελευθερωτικούς άγωνες. · Η Σύνοδος προτείνει δ πως οί 
δμιλητες έγκρίνονται άπό τι')ν Νομαρχία άλλά μΕ. τι') ν συγκα
τάθεση τfjς 'Εκκλησίας. 

ΠΟΙΟΣ ΕΞΟΡΓΙΖΕΙ ΠΟΙΟΝ 

tι ΜΑΣ έξοργίζουν καί πρέπει ν<Ί τό περιμένουν όπά έμάς, 
δτι θ<Ί aντιδράσωμε γιά νά τοuς έξοργίσωμειι. Δη

λαδιΊ ιrμιά σου κai μιά μουιι! 

ΑuτιΊ τfιν έξήγηση i:δωσαν '"Ελληνες κυβερνητικοί άξιω
ματούχοι aτόν aπεσταλμένο τών Ν . Υ. Times κ. Henry Kamm 
στfιν άντιαμερικανικfι ρητορι κr'ι τfjς έλληνικfjς Κυβερνή
σεως. 'Η έξήγηση έδόθη μετά τόν χαρακτηρισμό ώς ιιaνευ
θύνωνιι τών δηλώσεων τού '"Ελληνα πρωθυπουργού δ τι τό 
καταρριφθέν πρό lτους Κορεατικό άεροπλάνο, έκτελούσε 
.. . κατασκοπευτικιΊ aποστολfι γιά τfιv CIA. 

Άλλά εΤναι έπιτρεπτό γιά ενα πρωθυπουργό, κάθε φορά 
ποu έξοργίζεται νά θέλη vά έξοργίζη έκείνους πού έξασφα
λίζουν τfιν aμυνα τfjςχώρας του καί μάλιστα καί μf: AWACS; 

Αuτά δi:.ν εlναι πολύ σοβαρά πράγματα. Καί εlναι κρίμα 
νά βλέπη κανείς δυό παλαιούς φίλους καi συμμάχους νά 
έπιδίδωνται σε τέτοιου είδους . . . ρητορικf:ς aνταλλαγές 
καί . . . πεισματάκια. 

Αuτι') τfιν τελευταία έκδοχι'ι φαίνεται νά υίοθετfj καί 
ιιάνώτατος 'Έλληνας έπίσημοςιι, πού εΤπε στόν 'Αμερικανό 
δημοσιογράφο, δτι ταυτόχρονα, ή Άμερικι') δi:.ν πρέπει ν<Ί 
ξεχνά δτι ατά τρία τελευταία χρόνια έπιλύθηκαν σοβαρf:ς 
διαφορές, τίς άποίες οί προηγούμενες, περισσότερο φιλο
αμερικανικi:.ς κυβερνήσεις, δεν πέτυχαν νά λύσουν. (Η σχε
τικιΊ aνταπόκριση δημοσιεύεται στίς άγγλικές μας σελίδες). 

-----------------------· 
Διαφημίζετε 

τiς επιχειρήσεις σας 

στι)v ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

----------------------
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οναδικό έλληνικό έργοστάσιο πού κατασκευάζει 
άλοuμινένια παράθυρα σέ όλους τούς τύπους 

Πωλήσεις καί άποστολές 
παραθύρων γιά · Ελλάδα 

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

GLASS 
Πωλήσεις 

καί 
άποστολές 
παραθύρων 

γιά 
· Ελλάδα 

I
. Τ ώρα γιά δική σας εύκολiα άvοί
ξαμε καί άλλη μιά έκθεση στό 

I Brooklyn (67-01 5th Aνenue) 
I 

$89 ο~ ι 

fΓF~§i;~~ ΙΔΙΟΚΤΗτΕΣΣΠΙτJQΝ: 
· Επιμείνατε στούς έργοΝ:J6ους ro προίόνrο 
vάxouv τήν έγγύηση τού Good Deal. 
· Επιμείνατε στήν ποιότητα καί στίς φθηνές 
τψές 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
Κερδίστε χρήιnτα καί χρόνο άγοράζονrας 

άπό τό Good Deal 

Τά μοναδικά διπλά 
παράθυρα πού 

κρατοϋν τό σπίτι ζεστό 
τό χειμώνα καί 

δροσερό τό καλοκα~ίρ~ι ~~~~~ 
•τιμές στό έ'ιδη τής ~/ 

όποθήκης μας 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! 

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

γρήγορα νά φύγουν. 

ΦΑΝΤ ΑΣ11ΚΕΣ τΙ ΜΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙQγ 

1212) 204-2001 22-17 ASTORIA BLVD. ASTOPIA (212) 238-0039 
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Νέα Βιβλία 

''~Η ~ Ελληνικι) Πολιτικι) στό Σταυροδρόμι'' 

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ROY C. MAKRIDIS, 
Τοϋ Πανεπιστημίου Brandeis 

Τό κεlμενο ποu άκολουθεί εΤνσι άπόσπσσμα άπό τό τελευταίο 
βιβλίο στά έλληνικά, ύπό τόν τίτλο« ' Η 'Ελληνικη Πολιτικη στόΣταυ
ροδρόμι•, τού διακεκριμένου 'Ελληνοαμερικανού καθηγητού κ. Roy 
C. Makridis, ό όποίος διδάσκει Πολιτικές ' Επιστήμες στό Πανεπι
στήμιο Brandeis, στη Μασσσχουσέτη. Ό κ. Μακρίδης, τού όποίου 
όρθρο θό καταχωρήσωμε καί σt. προσεχfί τεύχη μας, εΤναι Πτυχι
ούχος τού Κολλεγίου 'Αθηνών καi τfjς Νομικής Σχολijς τού Πανε
πιστημίου τών Παρισίων. • Εκαμε μεταπτυχιακές σπουδές στό περί
φημο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ δπου lγραψε καi τήν διδακτορική 
του διατριβη καi δίδαξε γιά άρκετά χρόνια. 'Ο κορυφαίος tπιστή

μων δίδαξε, tπίσης, στήν Διπλωματικη Σχολη τού Πανεπιστημίου 
Κολόμπια, στό 'Ινστιτούτο Πολιτικών 'Επιστημών τού Πανεπιστη
μlου τών Παρισίων, ατό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών καi 6λλα Ιδρύματα. 

"Εχει συγγράψει tγχειρίδια Πολιτικής 'Επιστήμης καi πολλά βιβλία, 
άρθρο γραφεί δέ τελευταίως στην «Καθημερινή» τών ·Αθηνών. Κατά 
την διάρκεια τijς δικτατορίας στήν ' Ελλάδα, ό κ. Μακρίδης σχημά
τισε · Επιτροπη γιά τήν άποκατάσταση τijς Δημοκρατίας καi γιά τήν 
άποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων. Καi τό Πανεπιστήμιό του 
ήταν τό πρώτο ποu κάλεσε τόν σημερινό Πρωθυπουργό, κ. Α. Πα
πανδρέου, νά διδάξη tκεί, πρiν.άιώμη άποφυλακιστή άπό τήν δικτα
τορία. ·Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ μt αΙσθήματα ύπερηφανείας περιλαμβάνει 
τόν κ. Μακρίδη, μεταξu τών έκλεκτών συνεργατών της. 

• 
ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

.. Υστερα όπό δυό χρόνια έξουσίας, τό έργο της κυβερ
νήσεως πρέπε ι νό μδς δίδει κάποιες όπαντήσεις στι'ιν 
έρώτηση πού κάμαμε: εΤνα ι μ ιό γνήσια σοσιαλιστικι'ι κυβέρ
νηση μέσα στην παράδοση τοϋ δυτικοϋ σοσιαλισμοϋ η κι
νείται πρός τιlν κατεύθυνση τοϋ τριτοκοσμικοϋ αύταρχικοϋ 
σοσιαλισμοϋ; Ή λαϊκιστική της φάση εΤναι στά πρόθυρα νό 
aντικατασταθεί άπό μ ιό σταθεροποίηση τοϋ καθεστώτος καi 
'ένα κρατισμό; 'Υπάρχουν τουλάχιστο τρία κριτήρια σε 
σχέση με τό όποία μποροϋμε νό aξιολογήσουμε τό κυβερ
νητικό εργο καi την τωρινι'ι πορεία τοϋ έλληνικοϋ σοσιαλι
στικοϋ κινήματος: (1) ·Εχουν, τό ΠΑΣΟΚ καi ή κυβέρνηση, 
δείξει σεβασμό γιό τόν πλουρσλισμό η κινοϋνται πρός τι'ιν 
κατεύθυνση τοϋ αύταρχισμοϋ; (2) ~ Εχουν, τό κόμμα καi ό 
όρχηγός, αύξήσει τι'ι δημοτικότητά τους ι'j μήπως τή χάνουν; 
(3) Εfναι ή λαϊκιστική φάση της έκλογfjς τοϋ ΠΑΣΟΚ δυνατή 
δσο πρίν Γ\ παρατηρείται μιό όρατή τόση όπομάκρυνσης 
όπό αύτή καί κίνηση πρός τόν κρατισμό; 

·Η Κυβέρνηση σέ ρευστή κατάσταση 

Παρατηρήθηκε ώς τώρα μιό κραυγαλέα όσυμφωνία 
όνάμεσα στήν κλιμακούμενη ρητορεία καί τό tπιτεύγματα 
της κ.υβερνήσεως. Τό κόμμα, καί πολλές φορές ό όρχηγός 
του, ο Πρωθυπουργός, εξακολουθοϋν νά διατυπώνουν τούς 
σκοπούς τους μέ μεσιανικούς δρους: 'ένα τέλος στήν έκμε
τάλλευση, tλεγχος της οΙκονομίας όπό τό κρότος καί τό λαό, 
καί έθνική όνεξαρτησία. Δηλώνουν δτι ή 'Αλλαγή εΤναι όμε
rάκλητη καί δτι όποτελεί τόν τελευταίο σταθμό στό δρόμο 
πρός τήν πλήρη δημοκρατία. Συνεχίζουν νό ύπογραμμίζουν 
δτι, χωρίς λαϊκή συμμετοχή, έλεγχο καi λήψη όποφόσεων, ό 

ΟΚΤΩΒΡJΟγ 15, 1984 

σοσιαλισμός καί ή οΙκονομική όνόπτυξη δέ μποροϋν νά 
πραγματοποιηθοϋν. · Απευθύνονται σέ δλους τούς μ ή προ
νομιούχους V Ελληνες γιά ύποστήριξη. 'Επίσης παρά τίς 
πολυάριθμες παρεκκλίσεις-έλιγμούς, ή ρητορική παραμένει 
όντι-ΝΑΤΟική, όντι-όμερικανική καί, στήν ούσία, άντι
δυτική. ·Εχουν παρατηρηθεί όρισμένες συγγένειες μέ τούς 
Γάλλους Σοσιαλιστές, Ιδιαίτερα δσον άφορο τίς εσωτερικές 
μεταρρυθμίσεις τους- κυρίως τήν όποκέντρωση . ' Η συμ
μετοχή τfις 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ φαίνεται νό εχει γίνει όπο
δεκτή, τουλάχιστο δσο ή 'Ελλάδα όπολαμβόνει εΙδική μετα
χείριση καί όφέλη. Αύτό εφτασαν τά 800 έκατ . δολλ. τό 1981-
1982 καί προβλεπόταν δτι ή . Ελλάδα θά επαιρνε 1,6 δισ. δολλ. 
όπό τήν Εύρωπαίκή Τράπεζα · Επενδύσεων τό 1983. 
Σοβαροί πολιτικοί ύπολογισμοί στό εσωτερικό δυσκόλευ

αν τήν Κυβέρνηση νό πραγματοποιήσει τίς ύποσχέσεις της 
σέ σχέση μέ τό ΝΑ ΤΟ-νό όποχωρήσει καί νό διώξει τίς όμε
ρικανικές βάσεις - ι'j νό διαπραγματευτεί καλοπιστα τούς 
δρους της παραμονης της στό ΝΑΤΟ καί της διατήρησης τών 
βάσεων. Τό dίτια ~ταν πολύ όπλό: ·Αν ή κυβέρνηση ύπέ
γρσφε μιό συμφωνία γιό τίς βάσεις, τότε θό εχανε πολλούς 
όριστερούς όγωνιστές της καί θό εμενε εκτεθειμένη σέ έπί
θεση άπό τό ΚΚΕ. ~Αν εφευγε όπό τό ΝΑΤΟ καί όκύρωνε τή 
συμφωνία γιά τίς βάσεις, μποροϋσε νό χάσει τήν όμερικα
νική, όκόμη καί τήν δυτικοευρωπαϊκή (ΕΟΚ), οΙκονομ ι κή καί 
πολιτική ύποστήριξη , χωρίς τήν όποία ή οΙκονομία δέν 
μπορεί νά έπιβιώσει. ' Ακόμα, θό εχανε ύποστήριξη στό 
μετριοπαθές τμημα τών ψηφοφόρων της . 

Τόν 'Ιούνιο τοϋ 1983, Gστερα όπό πολύμηνες διαπραγ
ματεύσεις, ύπογρόφηκε μιά νέα συμφωνία πού διατηρεί τίς 
βάσεις τών ΗΠΑ στήν ' Ελλάδα γιά πέντε χρόνια. · Ο Παπαν
δρέου παρουσίασε τή συμφωνία ώς τερματισμό της έλλη
νικfiς έξάρτησης, ύποστηρίζοντας δτι οΙ βάσεις θά έφευγαν 
μέσα στήν περίοδο πού καλύπτει ή συμφωνία μόλις τό 
ζητήσει ή έλληνική κυβέρνηση . Μιλώντας στήν Κεντρική 
·Επιτροπή τοϋ ΠΑΣΟΚ όμέσως μετά τήν συμφωνία, τήν χα
ρακτήρισε ώς μ ιό «lστορι κ ή συ μφωνία γ ιό τήν όπομάκρυνση 
τών όμερικανικών βάσεων όπό τήν ' Ελλόδα». 'Η συμφωνία 
σημάδευε τήν όρχή τf'jς έλληνικης όνεξαρτησίας. 'Επανέ
λαβε δτι ή 'Ελλάδα θό όκολουθοϋσε τή δική της έξωτερική 
πολιτική καί στρατηγική. Μέ αύτό τόν τρόπο προσπάθησε 

-----------------------
(Τό βιβλlο τού κ. Μαιφίδη έχει tκδοθεί καi ατά άγγλικά άπό τό 

Hooνer lnstitution Press άπό τό όποίο μπορούν νό τό προμηθευθούν 
οί ένδιαφερόμενοι). 

"Greek Politics at the Crossroad -
What Kind of Socialism?" 
By Professor Roy C. Makridis 

Hooνer lnstitution Press 
Hooνer lnternational Studies 

Stanford Uniνersity 
Stanford, CA. 94305 
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νά κατευνόσει καί τήν άριστερά καί τούς Κομμουνιστές, πού 
άπαιτοϋσαν τήν άμεση άπομάκρυνση τών βάσεων, καί 
τούς κεντρώους καί μετριοπαθείς όπαδούς τοϋ ΠΑΣΟΚ, πού 
εύνοοϋσαν τ ή δ ιατήρηση τών βάσεων. · Αλλά προφανώςδέν 

τό πέτυχε.' Η πρώτη μερίδα ε Τ δε στή νέα συμφωνία τ ή συνέ
χιση τfjς παλιάς πολιτικi'jς καί μιά κατάφωρη όθέτηση τών 

προεκλογικών ύποσχέσεων τοϋ Παπανδρέου· ή δεύτερη 
βρi'jκε τΙς δηλώσε ι ς το Ο Παπανδρέου γιά κατάργηση τών βά
σεων πρόωρες καί παραπλανητικές. 

Σέ σχέση μέ τήν Πολωνία, τό • Αφγανιστάν, τή Μέση · Α
νατολή, τήν άπύραυλη ζώνη στά Βαλκάνια πού ύποστηρίζει 
ό Πρωθυπουργός, καί τήν έγκατάσταση πυραύλων 
Πέρσινγκ στήν Εuρώπη, ή Κυβέρνηση ~χει πάρει μιά καθαρά 
άντι-άμερικανική καί συχνά φιλο-σοβιετική στάση. Εfναι μιά 
στάση πού άφοπλίζε ι τό Κομμουνιστικό Κόμμα στά 
άριστερά της καί πολλούς συμπαθοϋντες αuτό μέσα στό 
ΠΑΣΟΚ, άλλά δυσαρεστεί τούς μετριοπαθείς όπαδούς της. 

ΕΥναι πιθανό αuτός ό επαμφοτερισμός νά συνεχιστεί. 
Εfναι καί διαιρετικός καί εκρηκτικός, γιατί, σέ τελευταία άνά
λυση, ή πραγματικότητα μπορεί νά ύποχωρήσει στήν Ιδεο
λογία. · Αλλά ε Τ ναι καί δυνάμει διαιρετικός. · Οποιαδήποτε 
άπόφαση πάνω στό ΝΑ ΤΟ καί τίς βάσεις, θά παρεμβάλει μιά 
σφήνα άνάμεσα στά άριστερά καί τά μετριοπαθfi στοιχεία 
τοίί ΠΑΣΟΚ, όδηγώντας τούς πρώτους στό Κομμουνιστικό 
Κόμμα καί τούς άλλους στή Νέα Δημοκρατία. · Από τήν δλλη 
μεριά, ή Ελλειψη σταθερfjς άπόφασης μπορεί νά ύπονο
νεύσει προοδευτικά κάθε ύποστήριξη στό ΠΑΣΟΚ, καί άπό 
τήν άριστερά καί άπό τήν κεντροδεξιά. 

~ Ετσι, τό εργο τi'jς Κυβέρνησης στήν εξωτερική πολιτική 
εΤναι σαφώς άβέβαιο. ' Η ΕΟΚ [γινε προσεκτικά καί 
επιφυλακτικά άποδεκτή γιά δσο καιρό τά πλούσια εθνη πλη
ρώνουν καί επιτρέπουν στήν ' Ελλάδα νά διατηρεί μιά εΙδική 
θέση . Οί σχέσεις μέ τήν Τουρκία εναλλάσσοντα ι μεταξύ δια
λόγου καί άναμέτρησης, καί ενώ οΙ ' Ελληνοκύπριοι ύποστη
ρίζονται πάντα, δέν εχει σημειωθεί καμιά πρόοδος στήν επί
λυση τfjς ενδοκυπριακi'jς διαφοράς μεταξύ 'Ελλήνων καί 
Τούρκων - άλλης πηγi'jς έλληνοτουρκικfjς άντίθεσης πού 
μπορεί νά εκραγεί~ νά γίνει άντικείμενο έκμετάλλευσης κάθε 
στιγμή . Ούτε ή προσέγγιση στούς Σοβιετικούς εχει άλλάξει 
τίποτα στή διεθνfi ~ στήν οΙκονομική θέση τi'jς 'Ελλάδος. 
Παρόμοια , οΙ σχέσεις μέ τά · Αραβικά [θνη καί μιά συνεχής 
άντι-Ισραηλινή κα ί φιλο-παλαιστινιακή στάση δέν εχουν 
άποφέρει κανένα οΙκονομικό όφελος στήν ' Ελλάδα. 

· Αντίθετα [γιναν λίγες - ι'j καμία, - σοβαρές δομικές 
άλλαγές τfjς οΙκονομίας ι'\ τfjς κοινωνίας. Καμία νέα εθνικο
ποίηση δέν πραγματοποιήθηκε, άπλούστατα γιατί οΙ 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις στήν ένέργεια, στίς μεταφορές, τη
λεπικοινωνίες, τράπεζες καί στήν πολιτική άεροπορία ~δη 
άνi'jκαν στό δημόσιο καί ~ταν στά χέρια κρατικών ύπηρε
σιών. ΟΙ περισσότερες Ιδιωτικές βιομηχανίες στήν 'Ελλάδα 
εfναι μικρές. ΟΙ Iδιωτικές επενδύσεις ύπfjρξαν άσήμαντες 
συνήθως προέρχονται διαμέσου χαμηλότοκων δανείων, 
άπό τίς τράπεζες, πού Ελέγχονται άπό τό κράτος. · Η ρητο
ρική ύπέρ τών έθνικοποιήσεων, μέ δλλα λόγια, ~ταν μόνο ή 
επιβεβαίωση μ ιάς γενικi'jς άρχfjς. 

Στή γεωργία, προωθήθηκαν άγροτικοί συνεταιρισμοί, 
γιά νά περιοριστοϋν τά κέρδη τών μεσαζόντων καί νά κρα
τηθοϋν οΙ τιμές χαμηλά. ΟΙ συνεταιρισμοί φαίνεται δτι 
πέτυχαν στούς Ελαιοπαραγωγούς, άλλά δχι καί τόσο στούς 
παραγωγούς όπωροκηπευτικών. ~ Αλλωστε, οί επιδοτήσεις 
τi'jς ΕΟΚ στούς ελαιοπαραγωγούς ~ταν τό dίτιο τfjς επιτυ
χίας. · Ανάμεσα στούς άγρότες μέ μεγαλύτερα κτήματα, 
δπως εΤναι οΙ παραγωγοί σιτηρών καί καπνοϋ, συνεταιρισμοί 
δέν εχουν όργανωθεί άκόμα μέ επιτυχία . 

'Η π ιό σπουδαία οΙκονομική δραστηριότητα - ή ναυ
τιλία- έξακολουθεί νά ξεφεύγει άπό τήν κυβέρνηση γιατί τά 
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περισσότερα πλοία 'Ελλήνων εφοπλιστών εΤνα ι νηολογη
μένα στό έξωτερικό. ~Εχουν ψηφιστεί νόμοι πού προβλέ
πουν καλύτερες συνθηκες εργασίας στά πλοία μέ έλληνική 
σημαία καί μιά πολιτική ναυτολόγησης έλληνικών πληρω
μάτων. 

Γενικά, ένώ τό σύνθημα τοίί κόμματος ε Τ ναι πάντα ή • Αλ
λαγή, λίγες άλλαγές εχουν γίνει στήν κοινωνία καί στήν οΙ
κονομία. Καί λίγα [χουν γίνει γιά νά άνακουφίσουν μερικά 
μεγάλα προβλήματα τfjς χώρας. 'Η μόλυνση συνεχίζεται 
άμείωτη, Ιδιαίτερα στήν ·Αθήνα, κα ί οΙ Σοσιαλιστές δέν πέτυ
χαν νά διαλύσουν τό νέφος πού όπλώνεται πάνω άπό τό με
γαλύτερο τμfjμα τi'jς • Αττικης, δπως εfχαν ύποσχεθεί. Ό 
πληθωρισμός φαίνεται δτι μειώθηκε κατά 2-3 τοίς έκατό καί 
τώρα εΤναι, κατά μέσο δρο, 20%. ' Αλλά ή άνεργία, πού ήταν 
μηδαμινή τό 1979-βΟ, εχει άνεβεί περίπου στό 10 τοίς έκατό, οΙ 
επενδύσεις εfναι πεσμένες καί τό έμπορικό [λλειμμα έξακο
λουθεί νά αύξάνεται . Χωρίς μεγάλα δάνεια κα ί έπιδοτήσεις 
άπό τήν ΕΟΚ καί χωρίς τόν τουρισμό, ή έλληνική οΙκονομία 
θά ήταν σέ πολύ χειρότερη κατάσταση. ·Η κυβέρνηση άρ
χίζει νά έπανεξετάζει τήν πολιτική της καί νά εuνοεί μέτρα 
λιτότητας καί άνοδο της παραγωγικότητας, άκολουθώντας 
τό παράδειγμα τοϋ Μιττεράν. 

' Η κυβέρνηση φαίνεται επίσης δτι άπέτυχε νά προωθή
σει τό σοσιαλισμό στή βάση, τό Ισοδύναμο της γαλλικfjς 
autogestion ι'j τοϋ παλιότερου κοινοτικοίί σοσιαλισμοίί. Δi'j
μοι καί κοινότητες εχουν ενθαρρυνθεί νά ξεκινήσουν καί νά 
διαχειρίζονται δικές τους έπιχειρήσεις, καί περίπου 8 τοίς 
έκατό τών προϋπολογισμένων δαπανών θά κατανεμηθοίίν 
μέ διάφορους τρόπους στούς δήμους πού ξεκινοϋν νέες 
επιχειρήσε ι ς. ·Η παροχή δέν μπορεί νά ύπερβαίνει τό 50% τfjς 
όλικης έπένδυσης. 'Ωστόσο, τό σχέδιο δέν δείχνει νά εχει 
πετύχει πρός τό παρόν. Πολλοί δi'jμοι δέν [χουν έπαρκείς 
πόρους γιά νά Ισοφαρίσουν τήν κυβερνητική δωρεά· άλλοι 
δέν εχουν τό προσωπικό· άλλοι δέν γνωρίζουν τίς συμφω
νίες πού προτείνονται καί δέν ξέρουν τί θά γίνει άν ή επιχεί
ρηση πού άναλαμβάνουν χρεοκοπήσει . ' Ο δημοτικός σοσι
αλισμός δημιουργεί καχυποψίες, γιατί οΙ μεγάλες δημόσιες 
επιχειρήσεις στό φωταέριο, έπικοινωνίες, ήλεκτρισμό καί 
μεταφορές εΤναι ύποχρεωμένες. 'Ιδεολογικοί λόγοι έμπο
δίζουν τήν λειτουργία νέων έπιχειρήσεων, Ιδιαίτερα σέ δή
μους πού εlναι ύπό τόν [λεγχο ~ έπηρεάζονται άπό τούς Κομ
μουνιστές, άφοϋ σχετίζονται μέ επιχειρηματικά κίνητρα καί 
κέρδη. · Ωστόσο, ή εύκαιρία νά έξασφαλίσουν · πόρους ά
μεσα άπό τήν κυβέρνηση θά εΤναι εύπρόσδεκτη σέ πολλούς, 
καί ή πιθανότητα νά ζητηθοίίν καί νά δοθοϋν γιά πολ ιτικούς 
λόγους εfναι μεγάλη . Δεδομένου δτι τά δύο τρίτα τών δήμων 
καί κοινοτήτων εΤναι στά χέρια τών Κομμουνιστών, ι'j τοϋ 
ΠΑΣΟΚ ι'j έλέγχονται άπό ΠΑΣΟΚ-κομμουνιστικές πλειο

ψηφίες, ό κοινοτικός σοσιαλισμός μπορεί νά χρησιμοποι
ηθεί γιά νά οΙκοδομηθεί ~να Ισχυρό δίκτυο πολιτικών ελέγ
χων καί δεσμών, πολύ πιό στέρεο καί συνεκτικό άπό τίς 
παλιές πατερναλιστικές σχέσεις. 

·Ο ρόλος τοϋ κόμματος 

Τ ό άληθινό περιεχόμενο τοϋ σοσιαλισμού στήν ' Ελ
λάδα, άντίθετα άπό τό δυτικό σοσιαλισμό, μπορεί νά εντο
πιστεί στ ή ν αύξανόμενη πολιτικοποίηση τιϊς οΙκονομίας, τών 
κοινωνικών ύπηρεσιίίιν, τίίιν δημοσίων καί κρατικών ύπη
ρεσι ίίιν, συμπεριλαμβανομένων καί τών δημοσίων ύπαλλή
λων, τίίιν ύγειονομικών ύπηρεσιίίιν, τών μέσων έπικοινωνίας 
καί τιϊς έκπαίδευσης. 

Καί πάλι, μόνο τάσεις μποροίίν νά εντοπιστούν. · Αλλά ή 
γενική εΙκόνα εfναι αuτή μιάς συγκεντρωτικης προσπάθειας 
νά έκκαθαριστοΟν καί νά έλεγχθοΟν οΙ δημόσιες ύπηρεσίες 
στήν κορυφή, ενώ ταυτόχρονα διαβρώνονται καί έλέγχον
ται τά τοπικά όργανα . Ό κύριος μηχανισμός πού χρησιμο
ποιείται εJναι τό κόμμα· διάφορες όμάδες τοϋ ΠΑΣΟΚ (όνο
μάζονται «Κλαδικές»), σέ δλες σχεδόν τίς δημόσιες, κοινω-
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νικές, καί οΙκονομικές όργανώσεις, έλέγχουν τήν πολιτική 
όρθοδοξία τών δημοσίων ύπαλλήλων καί πατρονάρουν 
τούς ύποστηρικτές - ~να συνηθισμένο φαινόμενο πού δέν 
έκδηλώνεται μόνο στήν έλληνική πολιτική . 'Αλλό ή άδιά

κοπη έπιτήρηση άπό τό κομματικό στελέχη, εΤναι κάτι νέο. 
Δέν περιορίζεται σέ διορισμούς καί προαγωγές, άλλά συχνό 
έπεκτείνεται καί σέ κυβερνητικές διαβουλεύσεις καί άπο
φόσεις. Δέν άρκείται μόνο στό δημόσιο τομέα, άλλά έπη
ρεόζει έπίσης καί Ιδιωτικά Ιδρύματα καί τό πανεπιστήμια, 
πού σύμφωνα μέ τό νόμο καί τήν παράδοση εfναι έντελώς 
άνεξόρτητα άπό κρατικές έπεμβόσεις. Στό δημοσιοϋπαλλη
λικό χώρο, οΙ άντικαταστάτες προέρχονται άπό τό πλί'jθος 
τών πιστών. Στά πανεπιστήμια, νέοι νόμοι δίνουν ύπερβο
λική έξουσία σέ φοιτητικές όργανώσεις πού tλέγχονται άπό 
τούς Κομμουνιστές καί τό ΠΑΣΟΚ. ·Η τηλεόραση καί οί π ιό 
πολλές έφημερίδες όφεiλουν τήν ϋπαρξή τους σέ κυβερνη
τικές έπιδοτήσεις καί δάνεια, καί άντιμετωπίζουν ~να 
άβέβαιο μέλλον δταν δέν πειθαρχοϋν στήν κυβερνητική 
γραμμή. Ή πλειονότητά τουςεύνοείτήν κυβέρνηση. Τόίδιο 
συμβαίνει καί μέ τήν τηλεόραση, πού tλέγχεται άiτ τό 
κρότος, καί πού ή άντικειμενικότητό της ποτέ δέν f!ταν έξα
σφαλισμένη στήν 'Ελλάδα. 

Μέ δυό λόγια, τό περίγραμμα τοίί σοσιαλισμοίί μπορεί 
νό προσδιοριστεί μέσα άπό τόν αύξανόμενο πολιτικό έλεγχο 
πού άσκεϊ τό ΠΑΣΟΚ. Τό κόμμα έχει διαβρώσει, καί μερικές 
φορές ύποκαταστήσει, τό όργανα λήψης άποφάσεων, κά

νοντας δέ αύτό ή ήγεσία κατασκευάζει μηχανισμούς ένσω
μότωσης καί πολιτικοϋ έλέγχου. Τό ΠΑΣΟΚ έξακολουθεί νό 
εΤναι Iσχυρό καί καλά όργανωμένο, λειτουργώντας σύμφω
να μέ τίς άρχές καί τήν πρακτική τοϋ δημοκρατικοϋ συγκεν
τρωτισμοϋ, άπαγορεύοντας τίς φράξιες καί τίς διαφωνίες 
στίς γραμμές του. Συνεχίζει νό εfναι Ιδιαίτερα δραστήριο 
στήν ϋπαιθρο καί στή νεολαία. ·Εχει τώρα πάνω άπό 170.000 
μέλη. 'Ωστόσο, ϋστερα άπό δυό χρόνια, τό κόμμα δέν έχει 
καταφέρει νό καταστρέψει η νό άπορροφήσει τίς άντιπολι
τευτικές δυνάμεις. 'Αντίθετα, τό ΚΚΕ κερδίζει Μαφος, όργα
νωτικό καί έκλογικό, καί τό κόμμα τί'jς άξιωματικί'jς άντιπο
λίτευσης, ή Νέα Δημοκρατία, παρουσίασε μιά άπρόβλεπτη 
έκλογική άνόκαμψη στίς δημοτικές έκλογές τοϋ 1982. Μόνο 
τό κέντρο φαίνεται νό εχει έξαφανιστεί, τουλάχιστο πρός τό 
παρόν. Παρόλο πού, ~ ίσως έπειδή, τό κόμμα βρίσκεται 
παμτοίί, έχουν δημιουργηθεί προστριβές άνάμεσα σ' αύτό 
καί τούς κρατικούς λειτουργούς, συμπεριλαμβανομένων καί 
τών ύπουργών. 'Υπάρχει μιό άντιφατικότητα, μιό άσόφεια , 
σέ σχέση μέ τούς άντίστοιχους ρόλους κρότους καί κόμμα
τος. Τό πρώτο ύποτίθεται δτι παίρνει άποφόσεις καί τίς 
έφαρμόζει, τό δεύτερο κινητοποιεί τούς ύποστηρικτές καί 
διατυπώνει τίς βασικές πολιτικές έπιλογές πού θό παρου
σιάσει στούς έκλογείς. 'Υπάρχουν δ μ ως πολλές ένδείξεις δτι 
τό κόμμα καί ό ήγέτης του έξακολουθοίίν νό έπισκιόζουν καί 
νά έλέγχουν τό κράτος καί τίς κυβερνητικές ύπηρεσίες. 

Μέσα στό κόμμα ό άρχηγός έχει Ισχυροποιήσει τόν 
έλεγχό του. Διορισμοί καi ύποψηφιότητες σέ περιφερειακά 
καί τοπικό όργανα προϋποθέτουν τήν έγκρισή του . ΕΤναι 
έλεύθερος (καί εχει χρησιμοποιήσει αύτή τήν έλευθερία) νό 
διαγράφει μέλη μέ τήν παραμικρή έκδήλωση διαφωνίας. 'Ο 
δημόσιος διάλογος στό κομματικό συνέδρια εfναι όργανω
μένος άπό πρίν καί δέν έχει έμφανιστείίχνος 6λλου ρεύμα
τος έκτός άπό έκείνο πού έπιβόλλει ή ήγεσία . · Υπάρχουν 
συγκρούσεις στήν κορυφή καί προσωπικές φράξιες καί 
κλίκες, μερικές στραμμένες έναντiον τοίί Παπανδρέου. 'Αλ
λό ώς τώρα δέν έχουν δημιουργήσει σοβαρές φραξιονιστι
κές συγκρούσεις πού νό έπιδροίίν στήν βάση. 

τ ό κόμμα έπισκιάζει τούς κοινοβουλευτικούς του εκπρο
σώπους, άπό τούς όποίους άπαιτεί νό όκολούθοίίν τήν 
γραμμή πού χαράζουν τό κομματικό συνέδρια καί οΙ έντολές 
τοίί άρχηγοίί .. ο ρόλος τοϋ τελευταίου εχε ι ένισχυθεί άπό 
μιά άλλαγή στό έκλογικό σύστημα πού κατήργησε τό 
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σταυρό προτίμησης. Ή σειρά προτίμησης στό κομματικό 
ψηφοδέλτιο τώρα καθορίζεται άπό τόνίδιο τόν όρχηγό, καί 
ό ψηφοφόρος δέν μπορεί νό τήν άλλάξει. Έτσι, ό έλεγχος 
τοϋ άρχηγοϋ πάνω στούς βουλευτές τοϋ ΠΑΣΟΚ θό γίνει π ιό 
πιεστικόc. 

Τό ΠΑΣΟΚ δέν έχε ι τ ή μαχητικότητα τοϋ ΚΚΕ, ούτε ή πει
θαρχία του εfναι τόσο σκληρή. " Ο μ ως, μέ περισσότερα μέλη 
καί κρατικά προνόμια διαθέσιμα στό μέλη καί στούς 
τοπικούς του άνίιπροσώπους, εfναι iνα Ισχυρότατο μαζικό 
κίνημα. 'Εντούτοις, άδιάκοπες ερωτοτροπίες στ ή βάση, άνά
μεσα σέ μέλη τοϋ ΠΑΣΟΚ καί τοϋ ΚΚΕ, δημιουργοϋν σοβα
ρές όμφιβολίες ώς πρός τήν άφοσίωση τών πρώτων σέ μιό 
όπό τίς πιό εύαίσθητες περιοχές τί'jς πολιτικί'jς καί εκλογικί'jς 
δράσης καί κινητοποίησης - τήν ψηφοφορία. 

Σταθεροποίηση τοϋ καθεστώτος: 
Ό κρατιστικός πειρασμός 

· Η Ιδεολογία τοϋ ΠΑΣΟΚ ταλαντεύεται άνάμεσα στά 
παλιό λαϊκιστικά συνθήματα τοΟ έθνικισμοϋ καί της ' Αλλα
γί'jς καί τίς άπαιτήσεις της περιφρούρησης τοϋ κύρους καί 
τοίί κρότους καί τίς άνάγκες τί'jς σταθεροποίησης τοΟ κα
θεστώτος. ' Εξακολουθεί νά άκροβατεί στό σχοινί των λαϊκι
στικών συνθημάτων, τοΟ επιστημονικοΟ μαρξισμοΟ, τοΟ 
ούτοπικοΟ σοσιαλισμοΟ, τοΟ Σουηδικοu κρότους εύημε
ρίας, το Ο έκσυγχρονισμοϋ καί της εκβιομηχάνισης ύπό κρα
τικό έλεγχο, καί τοΟ έλληνοχριστιανικοϋ εθνικισμοΟ . 'Αλλά 
μιά πραγματιστική νοοτροπία, ~νας επαγγελματικός έλιτι
σμός καί ~νας έθνικισμός περιορισμένος όπό ύπολογισμούς 
διατήρησης τί'jς έξουσίας έρχονται συχνά στήν εέπιφάνεια. 
Ή Κοινή Άγορά φαίνεται δτι έγινε άποδεκτή · οΙ όμερικα
νικές βάσεις θά παραμείνουν τουλάχιστο γιά πέντε χρόνια · οί 
συχνοί διάλογοι μέ τούς Τούρκους δέν έχουν διακοπεί· τό 
status qυο στήν Κύπρο έχει διατηρηθεί. 

• Εχει άναπτυχθεί μ ιό έντονη φροντίδα γύρω άπό τεχνικά 
θέματσ, καί iνα άπό τό πρώτα εΤναι ή έξεύρεση κεφαλαίων 
στή Δύση. Αύτή εfναι μ ιό άνόγκη πού έρχεται σέ όντίθεση μέ 
τίς συχνές ρομαντικές προκλήσεις πρός τ ή Δύση καί τίς Η ΠΑ. 
Ό οΙκονομικός σχεδιασμός καί έλεγχος [χουν γίνει άναγ
καiοι, μαζί μέ τήν άναβολή της Ικανοποίησης ύποσχέσεων 
πού δόθηκαν στούς καταναλωτές. ·Ο όρχηγός όναγκόστηκε 
νό άναζητήσει διευθυντές επιχειρήσεων μάλλον παρά 
πολιτικούς. 

· Εκδηλώθηκαν, έπίσης, τάσεις άπομόκρυνσης όπό τό 
λαϊκισμό. Γίνονται προσπάθειες νό ένισχυθοίίν μερικοί έξω
κομματικοί θεσμοί. Τό κρότος, ή γραφειοκρατία, καί οί 
πιστοί το Ο ΠΑΣΟΚ παλεύουν γιό τόν έλεγχο. Παρά τίς έπαγ
γελiες γιό άποκέντρωση , τοπικό καί περιφερειακά άντιπρο
σωπευτικό σώματα ύπόκεινται διαρκώς καί περισσότερο 
στόν έλεγχο τί'jς κεντρικης tξουσίας. ·Η κομματική εεουσί?· 
σύμφωνα μέ τή γνώμη uεοικών . uπορεί νό χάνει ε~αψος υ
πέρ τών όναγκών τοΟ κρατισμοϋ. 

Πολλοί τεχνοκράτες καί μάνατζερς άρχίζουν νό χάνουν 
τήν ύπομονή τους άπέναντι στ ή ν ρητορική καί τίς άναβολές. 
'Υποστηρίζουν μέτρα λιτότητας, πού όναπόφευκτα προκα
λοϋν λαϊκή δυσφορία καί άναταραχή. · Η μόνη διέξοδος βρί
σκεται στήν λήψη μέτρων έλέγχου. Τό κράτος καί ή γραφειο
κρατία του"ισως γίνουν τό όργανο σχεδιασμοϋ καί έλέγχου, 
ένw τό κόμμαίσως προπαγανδίζε ι όπλώς τίς νέες θεωρίες τοίί 
άρχηγοϋ καί δικαιώνει τόν έλεγχό του . ·Ο εκσυγχρονισμός 
καί ή οΙκονομική όνόπτυξη ίσως άπαιτοϋν κρατικό αύταρ
χισμό, στόν όποίο ό στρατός μπορεί νό χρειαστι::ί νό παίξει 
iνα σοβαρό ρόλο ύποστήριξης. ~ Οπως σέ πολλές χώρες το Ο 
Τρίτου Κόσμου, άντίθετα άπό τίς Δυτικές κοινωνίες, ό έλλη
νικός σοσιαλισμός μπορεί νό βαδίσει όπό τόν λαϊκισμό στόν 
αύταρχισμό. ΟΙ περιορισμοί καί τό έμπόδια εJναι πολλά, 
άλλά οΙ πειρασμοί κα ί οί εύκαιρίες εfναι άκόμη περισσό
τερες. 

'Η λαϊκιστική ρητορική χάρισε στό ΠΑΣΟΚ τήν έκλογική 
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νίκη τό 1981. Άλλά τέτοια ρητορική δέν μπορεί νά συμφι
λιωθεί μέ μιά σταθερή οΙκονομική πολιτική καί τή διατήρηση 
τοΟ καθεστώτος, πού άπαιτοϋν επενδύσεις καί έπομένως 
μεγάλο δανεισμό άπό τό έξωτερικό, καί ενα πρόγραμμα 
λιτότητας στό εσωτερικό τό όποίο περιλαμβάνει τό πάγωμα 
των δημόσιων δαπανών, των τιμών καί τών άμοιβών. 'Ο Πα
πανδρέου ·ισως άναγκαστεί νά γυρίσει τήν πλάτη του σέ 
πολλές διεκδικήσεις καί νά έπιμείνει στή λιτότητα, ενω θά 
όναζητεί πιστώσεις άπό τίς διεθνείς χρηματαγορές. Θό όναγ
καστεί"ισως νό ύποτάξει τήν Ιδεολογία καί τή ρητορική τοΟ 
ΠΑΣΟΚ, άκόμα καf νό όποσπαστεί άπό τό κόμμα του καί νά 
βρεί νέους τρόπους διάρθρωσης τi'jς ήγεσίας του καί θεσμο
θελ τη σης το Ο προσωπι κο Ο του χαρίσματος- μέ άλλα λόγια 
νά επιβάλε ι μ ιό προσωπική κυβέρνηση . "Ηδη, ή θεσμοθέ
τηση τοΟ προσωπικοϋ του πολιτικοΟ γραφείου, ή νομοθεσία 
πού τοΟ δίνει τό δικαίωμα νά εκλέγονται οί ύποψήφιοί του 
στό ψηφοδέλτιο τοϋ ΠΑΣΟΚ σύμφωνα μέ τήν σειρά τi'jς 
δικi'jς του προτίμησης καί ό μειωμένος ρόλος τών μελών τοϋ 
ΠΑΣΟΚ στή Βουλή (σταδιακό θά χάσουν κάθε πρωτοβουλία 
στήν προπαρασκευή καί στήν ψήφιση νόμων), δλα αύτά 
ε Τ ναι σημαντικά βήματα πρός τήν κατεύθυνση της προσωπι
κi'jς διακυβέρνησης. 

Τά άποτελέσματα τών δημοτικών εκλογών ενίσχυσαν 
τόν κρατιστικό πειρασμό. • Εδειξαν δ τι οί έκλογείς το Ο 
ΠΑΣΟΚ, καί ίσως Ε:να σοβαρό ποσοστό όπό τό μέλη του, 
πλησιάζουν πρός τούς Κομμουνιστές, ένώ άλλοι μπορεί νό 
στραφοϋν πρός τό Κέντρο η τή Νέα Δημοκρατία. Γιό νό 
συνεχιστεί όνεμπόδιστος ό έκσυγχρονισμός, ο! διεκδικήσεις 
πού εξακολουθοϋν νό ζητοϋν Ικανοποίηση, ύποστηριζό
μενες άπό τήν ήγεσία ένός ΙσχυροΟ Κομμουνιστικοϋ Κόμ
ματος, θά πρέπει νό έλεγχθοϋν καί νά φιμωθοϋν. ΔΕν θό εfναι 
ή πρώτη φορά πού 'ένα αύτοαποκαλούμενο μαρξιστικό κόμ
μα στράφηκε εναντίον κομμουνιστικοϋ κόμματος, καί όΠα
πανδρέου μπορεί νά μήν εJναι ό τελευταίος πού θό τό κάνει. 

· Εκλοyική ύποστήριξη 

· Η εκλογι κή δύναμη τοΟ ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει πτώση. Τό 
μεσαία στρώματα όρχίζουν νά όναθεωροϋν τήν στάση τους. 
Οί φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις πού άναφέρθηκαν προη
γουμένως Ικανοποίησαν πολλούς. -ομως, άλλοι έχουνόπο
γοητευτεί όπό τήν αύξημένη φορολογία, τήν ύποτίμηση τi'jς 
δραχμi'jς, τήν f:λλειψn Ικανοποιητικών εύκαιριών γιό έπεν
δύσε ι ς, τήν προτεραιότητα πού δίνεται στό δημόσιο τομέα 
καί τίς δημόσιες έπιχειρήσεις, τήν όποτυχία μπροστά στίς πιό 
νοσηρές μορφές τi'jς μόλυνσης καί στό πρόβλημα τi'jς συγ
κο ινωνίας (Ιδίως στήν ·Αθήνα) καί όπό τίς άβεβαιότητες τi'jς 
έλληνικi'jς έξωτερικi'jς πολιτικi'jς καί τi'jς άμυνας. 

Οί όγρότες έξακολουθοϋν νά ύποστηρίζουν τό ΠΑΣΟΚ, 
κυρίως χάρη στά όφέλη πού προσπορίζονται άπό τίς έπιδο
τήσεις τi'jς ΕΟΚ, πού τίς όποδίδουν στό ΠΑΣΟΚ. ' Η συνέχιση 
τi'jς ύποστήριξής τους θά έξαρτηθεί, συνεπώς, σέ μεγάλο 
βαθμό όπό τήν μελλοντική όγροτική πολιτική της ΕΟΚ. Θά 
έξαρτηθεί όκόμα όπό τήν f:κταση, τό ρόλο καί τίς συγκεκρι 
μένες κατευθύνσεις τών όηροτικών συνεταιρισμών. ·Η πα
ραμικρή έπέμβαση στήν ότομική Ιδιοκτησία θό προκαλέσει 
όρνητικές όντιδράσεις. Οί έργάτες, όπό τήν άλλη μεριά, 
φαίνεται δτι όκολουθοϋν τό ΚΚΕ. Οί δποιες προσπάθειες 
όποό τή μεριά τi'jς Κυβέρνησηςνά έπεμβεί στό συνδικάτα καί 
νό περιορίσει τό δ ικαίωμα όπεργίας, διαμέσου όρ ισμένων 
όπό τούς νόμους πού ψηφίστηκαν, θό κάμει πιό έντονες τίς 
διαμαρτυρίες καί τήν όντίδρασή τους. Τό'ίδιο καί τό μέτρα 
λιτότητας. 

·Αλλά, σέ τελευταία όνόλυση, ούτε ο! όγρότες, ούτε οί 
έργότες θό εfναι ή όποφασιστική δύναμη. ΕJναι τά πλατύ
τερα καί μάλλον όδιαμόρφωτα μικροαστικό στρώματα πού 
θό παίξουν τόν κρίσιμο ρόλο. Αύτό περιλαμβάνουν τούς δα

σκάλους, τούς Ιδιωτικούς ύπαλλήλους, τό χαμηλότερα 
στρώματα τών δημοσίων ύπαλλήλων, τούς μικρομαγαζό-
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τορες, καί τό πολυάριθμο προσωπικό τοϋ τριτογενοϋς 
τομέα, Ιδιαίτερα στό τουριστικό έπαγγέλματα. ' Ωφελήθη
καν όπό όρισμένα μέτρα κοινωνικi'jς πολιτικi'jς πού πi'jρε ή 
Κυβέρνηση στήν όρχή, άλλά ό όνερχόμενος πληθωρισμός 
έχει εξουδετερώσει μερικά όπ' αύτό, ένώ ή όνεργία έπιδρό 
όρνητικό σέ πολλούς στά στρώματα αύτά. ΕJναι μιό 
Ιδιαίτερα εύμετάβλητη τάξη." Οπως παρατηρήσαμε. πολλοί 
όπό αύτούς μετανάστευσαν άπό τό χωριά τους στά όστικό 
κέντρα τό τελευταία 30 χρόνια. Χάνουν τίς ρίζες τους χωρίς 
νό καταφέρνουν νό δημιουργήσουν καινούργιες. 

Πολλοί άπό τήν δεύτερη γενιά φοιτοϋν στό πανεπιστή
μιο- Ε:να κέντρο ζύμωσης καί ριζοσπαστικοποίησης. ΕΙναι 
αύτό τά μεγάλα στρώματα πού εJναι Ιδιαίτερα εύαίσθητα 
στά λαϊκιστικά συνθήματα. ·Αντίθετα όπό τούς μικροα
στούς στίς άνεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες, πού 
έχουν Ισχυρούς δεσμούς μέ τή μεσαία τάξη, βρίσκονται κοι
νωνικά καί Ιδεολογικό πιό κοντά στούς έργότες καί τούς 
όγρότες. ' Η έχθρότητα στό κατεστημένο τούς ένώνει, καί οί 
όβεβαιότητες γύρω άπό τήν όπασχόληση καί τήν κοινωνική 
θέση τούς κάνουν δεκτικούς σέ tξτρεμιστικές λύσεις. 'Ενώ 
φαίνεται δτι τό ΠΑΣΟΚ διατηρεί όκόμα τήν ύποστήριξή 
τους, αuτή γίνεται πιό άβέβαιη καί ύπό δρους. 
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The finest seafood restaurant in New York. 
Ε ven the fish know. The Delegate 
Ι.uικl1ωιι , !Jirιrιcr, Μ<>ΙΗI <ιy ιlιru ~·riιl<ιy • Rc!<erν.ιιίοιι~ tiX7-0~XO 

~ I I Ε . 4:irι.J Sιrc:cι <Bι:ιwccn :{rιl & 2rιι1 Aνcnuc~) 
f 'rrt dιιιιιπ ptιτlι:ίιικ ιι.Ι κιιrιιl(t 111'XI rlιιιπ 

:flthenio.,n 

WHOLESALE 
AND RETAIL 

Stefana, 

νapιίstίka, 

Books. Records 

G,ft Sλσp 
lmported Ceramics from Greece 

323 WEST 42nd STREEτ, NEW YORK, Ν. Υ . ι ΟΟ36 
Tel.: (2 ι2) CΙ 7-ό244 ι cι Ηi2ι9 

ιcΝΕΑ ΥΟ 



~Ομογενειακό ''εύχαριστώ'' στον Bradley 

01 tπικεφσλής τής όργανωτικής tπιτροπής μέ τόν γερουσιαστή. 'Από όριστερ6, 
ό κ. Κόντος, ό κ. Μπράντλεϋ, ή κα WΟνα Σπυριδέλλη κσί ό κ. Τζών Μπαρλάς. 

·Αλλ ο ένα στιγμιότυπο όπό τήν συγκέντρωση. 'Από άριστερά, ό γιατρός κ. Πίτου
ρας, μόλις διακρινόμενος ό κ. • Αρης Δημητρlου, ό κ. Bίll Mίkel ίs, ό κ. Jίm Mikelis, ό κ. 
Σόλων Πετρίδης, ό τιμηθείς γερουσιαστής, ό κ. Ν. Σούμας, ό κ. Κόντος & ή κ. Phillίps. 

' Ο ·Ελληνισμός τοίί Νιοίί Τζέρσεϋ, 
πού τό τελευταία χρόνια αύξόνετα ι μέ 
ταχύτατο ρυθμό καί πρωτοστατεί σ' 
δλες τίς f:θνικές προσπάθειες, τίμησε 
στίς 7 'Οκτωβρίου τόν Δημοκρατικό 
Γερουσιαστή τfjς Πολιτείας Bill Bradley, 
με μιό ώραία συγκέντρωση σέ dίθουσα 
τοίί lmperial Manor, στό Ν ιοίί Τζέρσεϋ. 

· Εκατοντάδες όμογενείς όπό τό Νιοίί 

ΙΛ 
'Ο πρόεδρος τής 'Επιτροπής κ. Κόντος, 
πρόεδρος τής έταιρlας Apollo Foods, 
lnc., προσφωνών τόν παλαιό φfλο του 

γερουσιαστή Μπράντλεϋ. 

ΑΡ/ΣrΕΡΑ: Ό Μητροπολίτης κ. Σίλας μέ δυό καλούς του 
φίλους, διακεκριμένους γιατρούς τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ, τόνδρα 
Κiρκ Κσλεμκέρη, πρόεδρο τοϋ ·Ελληνοαμερικανικού Κο γ-

κρέσσου τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ καi τόν δρα 'Ηλία Τσούκα. 
ΔΕΞ/Α: Ό κ. Βασίλης Μικέλης, Ταμίας τής Πανηπειρωτικής 
·Ομοσπονδίας ·Αμερικής καi Καναδά, ό κ. Μπρ6ντλεϋ καί ό 
Πρόεδρος τής Ιδίας ·Ομοσπονδίας κ. ·Ηλίας Μπέτζιος. 
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τ ό έξώφuλλό μας: 
'Ο πρόεδρος της όμογενειακης 

' Επιτροπης κ. Εuριπίδης Κόντος, 
ένώ παραδίδει στον γεροuσιαστη 
Bill Bradley τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ, τι
μητικι'] πλάκα σάν εκφραση εu
γνωμοσuνης γιά τά δσα επραξε 
ύπέρ της Κύπρου καί της 'Ελλό 
δος. Στό κέντρο, ό είσηγητι']ς της 
βραδυός κ. Τζwν Μπαρλάς. 

IMPEJ 
ί\Λ L\ r\ 

'Ο καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου 
Northwestern, τοϋ ' Ιλλινόϊ κ. Τσάρλu 
Μόσχος, άναφέρθηκε περιληπτικά στήν 
πρόσφατη ίστορία τών ' Ελλήνων στήν 
'Αμερική καί τά έπιτεύγματα τών με
ταναστών στήν φιλόξενη αύτή χώρα. 

Τζέρσεϋ κυρίως, όλλό καί όπό τήν Νέα 
' Υόρκη, προσηλθαν γιό νό τιμήσουν 
τόν φιλέλληνα Γερουσιαστή, πού, ό
πό τήν πρώτη θητεία του στήν Γερου
σία, διακρίθηκε σάν νομοθέτης καί σάν 
καλός φίλος της Κύπρου καΙ της ' Ελ
λάδος. 

Τόν Γερουσιαστή προσεφώνησε ό 
Πρόεδρος τi'jς όργανωτικης 'Επιτρο
πι;ς, Κύπριος τήν καταγωγή κ. Εύρu
πίδης Κόντος, ό όποίος εύχαρίστησε 
θερμό τούς προσελθόντας καί τό μέ
λη της · Επιτροπης πού έργόστηκαν μέ 
τόσο ένδιαφέρον γιό τήν έπιτυχία της 
εκδηλώσεως. 

Μίλησαν, έπίσης, ό συμπρόεδρος της 
· Επιτροπης Ιατρός κ. Κίρκ Καλεμκέρης, 
ό καθηγητής κ. Μόσχος, ό έπιχειρημα
τίας κ. Σόλων Πετρίδης, ο1 όποίοι έξi'\
ραν τήν προσωπικότητα τοϋ τιμηθέν

τος καί τήν όφοσίωσή του στήν προ
στασία τών όνθρωπίνων δι καιωμό-
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Ό Μητροπολίτης Νέας Ίερσέης, πανιερώ τατος κ. Σίλας, όπεuθύνων προσεuχr'ι 
στr'ιν όμογενειακr'ι συγκέντρωση ύπέρ τοϋ Μπράντλεϋ. 

Μιά όκόμη όναμνηστική φωτογραφfα. 'Από όριστερά, ή κα Μιλάνου, ό κ. Μπράν
τλεϋ, ό iατρός κ. Φίλιπς, ό κ. Κόντος, ό Ιατρός κ. Μιλάνος, ή κα Φίλιπς, ό δικηγόρος 

κ. • Αρθουρ Τσαγκάρης καί ή άδελφή του δίς Τσαγκάρη. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



των. 

·Ο Πρόεδρος τής Πανηπειρωτικfjς 

·Ομοσπονδίας κ. ' Ηλίας ~πέτζ.ιος: ~ύ
χαρίστησε τόν Γερουσιαστη, για το εν

διαφέρο πού έδειξε γιό τό άνθρώπινα 
δικαιώματα τών ' Ελλήνων στήν 'Αλ
βανία καί γιό τό δσα ε1πε ατό έπίσ.~~ο 
δείπνο τής πρόσφατης Κληρικολαικης 
Συνέλευσης, στήν Νέα ' Υόρκη. 

Συγκι1ι. 1 μένος άπό τίς θερμές έκδη
λώσεις τών προσελθόντων, ό Γερου
σιαστής τόνισε δτι δέν θά έγκαταλείψη 
τίς προσπάθειες πού κατέβαλε στήν Γε
ρουσία γιά μιά δίκαιη λύση τοίί Κυπρια
κοίί καί θά συνεχίση νό παρακολουθεί 

· Ο συμπρόεδρος τής ' Επιτροπής 
Ιατρός κ. Καλεμκέρης 

τό θέμα τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων 
τών ·Ελλήνων τής 'Αλβανίας, πού τό
σο ύποφέρουν κάτω άπό τό τυρανικό 
καθεστώς τοίί Χότζα. 

' Ο Γερουσιαστής ε1πε, έπίσης, δτι οΙ 
·Ολυμπιακοί άγώνες πρέπει νό έπιστρέ
ψουν καί νό διεξάγονται μονίμως στήν 
'Ελλάδα, δπως ζήτησε καί ή Γερουσία 
μέ ψήφισμα πού ύπέβαλε ό ίδιος, άλ
λοτε · Ολυμπιονίκης ατό μπάσκετ. 

· Ο κ. Μρόντλεϋ, είιρεθείς σε ενα 
άκρως φιλικό περιβάλλον ένθουσιω
δών όμογενών, πού τοϋ εσφιγγαν· τό 
χέρι μέ τήν προτροπή νά συνεχίση τό 
ένδιαφέρον του γιά τίς έθνικές ύποθέ
σεις τής Κύπρου καί της · Ελλάδος, φαι
νόταν Ιδιαίτερα εύχαριστημένος. 

Γιά τήν ένίσχυση της προεκλογικi'jς 
του έκστρατείας - εfναι ύποψήφιος γιό 
έπανεκλογή τόν προσεχη μηνα - οί 
προσελθόντες πλήρωσαν γιό έισοδο 
25 δολλ., ένώ πολλοί προσέφεραν με
γαλύτερα χρηματικό ποσά. 

Τούς συγκεντρωθέντες διασκέδασε 
καί ή όρχήστρα τοϋ 'Ανδρέα Μοδινοίί, 
ό όποϊος τραγούδησε κυπριακά καί έλ
νικά τραγούδια. 

Μεταξύ τών προσελθόντων ήταν καί 
ό Πρόεδρος τοίί Παγκυπρίου κ. Φίλιπ 
Κρίστοφερ. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15, 1984 

·ο γερουσιαστής Bradley μέ τόν γενικό διεuθ~ν;ι'ι τ~ϋ l~perial Manor όμογενή 
George Gines μέ τήν κόρη και την συζυγο του. 

ΣτΙς 9 Νοεμβρίου 
ό Χορός 
τών Χρυσανθέμων 
Μέ Ιδιαίτερο ένδιαφέρον άναμένεται 

έφέτος ή χοροεσπερίδα τών Χρυσανθέ
μων ποu όργανώνεται κάθε χρόνο άπό 
την Φιλόπτωχο 'Αδελφότητα τοίί Κα~ε
δρικοϋ Ναοϋ της ·Αγίας Τριάδος Νεας 
'Υόρκης. 

· Η έφετεινη χοροεσπερίδα, της όποίας 
ή όργανωτικη · Επιτροπr) προεδρεύεται 
άπό την Κα Theodore Triant, θa δοθfi 
την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου, ατό 
ξενοδοχείο Πλάζα. 

Συμπρόεδροι της όργανωτι κfjς Έπι
τροπης ε1ναι ή κ. Ν. Λύρα καi ή κ. 'Αδαμ. 
Πολίτη καί ή κ. Μιχ. Σιδέρη. 

Στό μεταξu άναδιοργανώθηκαν τρείς 
'Επιτροπtς τi'\ς Φιλοπτώχου, στίς όποίες 
άνατέθηκαν καi νέες άρμοδιότητες. 'Η 
Έπιτpοπι'ι Νοσοκομείων, μt πρόεδρο 
την κ. Νίκη Σιδέρη, ή 'Επιτροπή γιο το~ς 
άστέγους μt πρόεδρο την κ. Μαρια 
Λύρα καί ή Έπιτροπι'ι γιά ήλικιωμένους 
μt πρόεδρο την κ. Μαίρη Κρίστυ . 

Ή Φιλόπτωχος παρακαλεί νά της γί
νωνται γνωστtς περιπτώσεις άναξιο
παθούντων ποu χρειάζονται βοήθεια . 

Νέο Συμβούλιο της 
Κυπριακijς · Ομ)δίας 
Μετa άπό πρόσφατες έκλογές, τό νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακi'jς 
· Ομοσπονδίας άπετελέσθη ώς έξi'jς: 

Πρόεδρος, Π Ελενα Ίωάννου, α ' άντι
πρόεδρος Χρίστος Βαρελλδς, β ' άντ ι
πρόεδρος Σωκράτης Χασίκος, γ' άν~ι
πρόεδρος 'Ανδρέας Λούτσιος, βοηθος 
γραμματέας Κυριάκος Μαριόννης, τα
μίας 'Ανδρέας Παπαδόπουλος. 

' Η θέση τοϋ γενικοίί γραμματέα δέ~ 
tχει συμπληρωθεί κα] Εχει άνα~άβει Τ? 
καινούργιο διοικητικό συμβουλιο να 
έπιληφθεί τοίί θέματος .• Κυ~ερνήτης τ~ς 
Νέας 'Υόρκης έξελέγη ο Χριστος Βραχι
μης καί τοίί Σικάγου ό Γιώργος Παφίτης. 

Στην έκτελεστικι'ι έπιτροπr) έξελέγη
σαν ή Μαίρη Χρυσάνθου, ό 'Ιάκωβος 
Ράουνας καί ό Τ όσος Ρόουνας. 

Στr)ν έπιτροπη κυπριακοίί άγώ~α έξε
λέγησαν ό Φίλιππος Χριστοφοριδης, ή 
Θέλμα Πιερi'j, ό Μιχάλης Λεόνδρου καi 
ό Κώστας Παπαδόπουλος. 

· Εyyραφijτε Συνδρομηταi 
στην ccNέo ·Υόρκη» 

Στον Κάλαμο (Άγιοι Άπόστολοι) Άττικiίς 
ΚΑΝΑΔΟΣ πωλεί ΟΙΚΙΑ τριών (3) Δωματ ίων μt τζάκι, ~ουζίνα κ;λ.π. καί 
ύπόγειο δύο (2) δωματίων έπi οΙκοπέδου 47? τ μ . κα:απρασ~νο τ~πι? 300 μ .' 
άπό θάλασσα. Τιμή λογικι'ι $55,000 U.S.A. Χρηματα θα δοθουν στην Αμερι κη 
ιϊ Καναδδ. Γράψατε: 

NICK STRANΠALIS 
Βασ. Σοφίας καί Τιμ. Βάσσου 10 

Πλατεία Μαβίλη - · Αθήνα, Greece 
Τηλ. έργ. 6431-709 οίκ. 6445272 
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ΠΤΩΧΟΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
Τό κατωτέρω ποίημα άπό τήν Βυζαντινι'ι έποχή, άνεφέρ

θη μεταξu 6λλωv, άπό τόv καθηγητι) κ. Bien ατήv διάλεξή 
του γιά τόv 'Ελύτη, ατό Rυtgers, γιά τήν όποία γράψαμε ατό 
προηγούμενο τεuχος μας. "Αν καί εlναι γραμμένο πρiv μερι
κοuς αίώνες, ό 6γνωστος ποιητής συνέλαβε μιάv μεγάλη 
άλήθειο, ποu θό διαπιστώσουν χωρiς δυσκολία όσοι 
διαβάσουν τό άπόαπασμα αύτό άπό τόν«Πτωχοπρόδρομοιι: 

Άπό μικρόθεν μ ' ~λεγεν δ γέρων δ πατήρ μου · 
(Παιδίν μου, μάθε γράμματα, καΙ ώσόν tσέναν εχει. 
Βλέπεις τόν δείνα, τέκνον μου, πεζός περιεπάτει , 
καi τώρα διπλοεντέληνος καi παχυμουλαράτος. 
Αuτός, δταν έμάνθανε, ύπόδησιν ούκ εlχεν, 
καi τώρα βλέπεις τον φορεί τό μακρυμύτικά του. 
Αύτός, δταν tμάνθανε, ποτέ του ούκ tκτενίσθη, 
καi τώρα καλοκτένιστος καΙ καμαροτριχιάρης. 

Αuτός, δταν εμάνθQνε, λουτρόθυραν ούκ εlδε, 
καΙ τώρα λουτροκίζεται τρίτον τr')ν έβδομάδα. 
Αuτός, ό κόλπος του εγεμε Φθείρας εμυγδαλάτας, 
καi τώρα τά ύπέρπυρα γέμει τό μανοηλάτα. 
Καi πείσθητι γεροντικοίς κοi πατρικοίς μου λόγοις, 
καΙ μάθε τά γραμμα·τικά, καΙ ώσόν έσέναν εχει. 

ΚαΙ ~μαθον τά γράμματα μετά πολλοϋ τοϋ κόπου . 
· Αφ' οίι δέ τάχα γέγονο γραμματικός τεχνίτης, 
επιθυμώ καΙ τό ψωμlν καi τοϋ ψωμιοϋ τι')ν μάνναν· 
ύβρίζω τά γραμματικά , λέγω μετά δακρύων· 
(' Ανάθεμαν τά γράμματα, Χριστέ, καΙ όπου τό θέλει, 

ESTAURAN 

'Εξαιρετικη έλληνικη 

κουζίνα σε τιμi:ς 

άσυναγώνιστες 

8 όνόθεμσν κσi τόν καιρόν καi εκείνην rιlν ήμέραν, 
καθ' flν με παρεδώκασιν εΙς τό διδασκαλείον, 
πρός τό νό μάθω γράμματα, τάζα νό ζώ όπ ' εκείνα!) 

Έδάρε τότε ό.ν μ' Ε:ποικαν τεχνίτην χρυσορόπτην, 
άπ ' αuτους όπου κάμνουσι τό κλαπωτό καi ζώσι, 
καi Ε:μαθα τέχνην κλαπωτιlν τι'ιν περιφρονημένην, 
ού μη ήνοιγα τό όρμάριν μου καΙ ηϋρισκα δτι γέμει 
ψωμίν, κρασiν πληθυντικόν καi θυννομαγειρίαν, 
καi παλαμιδοκόμματα καΙ τσίρους καΙ σκουμπρία-
παρ' OU δτι τώρα άνοίγω ΤΟ, βλέπω τους πάτους δλους, 
καΙ βλέπω χαρτοσάκουλα γεμάτο με χαρτία. 

'Ανοίγω τήν άρκλίρσαν μου , νό εϋρω ψωμlν κομμάτιν, 
καi εύρίσκω χαρτοσάκουλον άλλο μικροτερίτσιν. 
· Απλώνω εΙς τό περσίκιν μου, γυρεύω τό πουγγίν μου, 
διό στάμενον τό ψηλαφώ, καi αuτό γέμει χαρτία. 
Άφ ' οίι δέ τός γωνίας μου τός δλας ψηλαφήσω, 
'Ίσταμαι τότε κατηφης καΙ άπομεριμνημένος, 
λιποθυμώ καΙ όλιγωρώ εκ τfjς πολλfjς μου πείνας 
καΙ άπό τι')ν πείναν την πολλr')ν καΙ τιΊν στενοχωρίαν 
γραμμάτων καΙ γραμματικών τό κλαπωτό προκρίνω . 

ATHENS CENTER HOTEL 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔ/Α ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμότια, 
. λουτρό, τηλέφωνο,ραδιόφωνο,βερόντα 
• ·Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ρσύφ 
γκόρντεν, πολυτελείς dίθουσες ύnοδο
χι'\ς κσi Ιδιωτικό γκσρόζ. 

'Από 1 Νοεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 
Τιμσi δωματίων: Μονόκλινα 1.510 δραχμ. 
Δίκλινα 2.346 δραχμ. Τρίκλινα 2.913 δρχ. 
Συμπεριλαμβόνεται κοντινέντσλ μπρέκ
φσστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθi'jτε στι'ι Ν. 
Ύόρκη (212) 483-0642 κ.' Αρσένη η γρόψατε 
Sophocleous & Athenas 26, Athens,Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex 4488 AlCY 

ιr~~1fi] 
22-81 31st STREET. 

ASTORIA, Ν.Υ. ι ι ιΟ5 
Τηλ. (212) 932-7011 

GIFT SHOP 117 East 15th Street 
New York City 

τ el. (212) 254-0960 
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ- ΒΑΠΤΙΣΊ'ΙΚΑ - ΛΑΜΠΑΔΕΣ 
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~ Η ~, Εκθεση τοίί Διοικητοίί 
τijς Τραπέζης τijς ~Ελλάδος 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Τό όκαθόριστα ~σοδα της Τράπεζας 
~φτασαν, δπως προκύπτει όπό τήν ό
νόλυση τών όποτελεσμότων της χρή
σης τοϋ 1983, σελ. 11.869.842.166 δρχ. 
καί οΙ συνολικές δαπάνες λειτουργίας 
της, στίς όποίες περιλαμβάνονται καί 
οί όποσβέσεις καί προβλέψεις, σέ 9.628. 
816.707 δραχμές. Πραγματοποίθηκαν, 
έπομένως, καθαρό κέρδη 2.241.025.459 
δρχ. εναντι 2.493.456.703 δρχ. τοϋ 1982 
καί 591.194.167 δρχ. τοΟ 1981. 
·Από τό καθαρό κέρδη τfiς χρήσης, 

διαθέτονται γιό τήν καταβολή μερί
σματος, σύμφωνα μέ τό όρθρο 71 τοϋ 
Καταστατικοϋ 465.234.724 δρχ., πού 

όντιστοιχοϋν στό 12% τοϋ καταβλη
μένου μετοχικοϋ κεφαλαίου . W Ετσι τό 

μέρισμα κατά μετοχή θό εΤναι 702,60 
δραχμές. ' Από τό ύπόλοιπο ποσό τών 
καθαρών κερδών θό διατεθεί τό μισό, 
δηλαδή 887.894.868 δρχ., γιό τήν αuξη
ση τοϋ τακτικοϋ όποθεματικοϋ καί τό 
ύπόλοιπο μισό γιό όπόσβεση συναλ
λαγματικών διαφορών καί λοιπών έ
ξόδων όπό έργασίες συναλλόγματος, 
σύμφωνα μέ τό όρθρο 8, παρ. 1, τοΟ 
Ν . 1083/ 80. 
Τό συνολικό όκαθόριστα εσοδα της 

Τράπεζας όπό τόκους, προμήθειες καί 
λοιπές ώφέλειες, μετά τήν όφαίρεση 
τών χρεωστικών τόκων, έμφανίζονται 
αύξημένα τό 1983 κατά 2.065.794.241 
δρχ. fι 21% σέ συγκριση μέ τό εσοδα 
τοϋ 1982. Σημειώνεται δτι στή διαμόρ
φωση τών όκαθόριστων έσόδων δέ συ
νυπολογίστηκαν οί συναλλαγματικές 
διαφορές, σύμφονα μέ τό ίδιο όρθρο 
τοϋ παραπάνω νόμου. ' Η αuξηση τών 
όκαθόριστων έσόδων προηλθε κυρίως 
όπό τόκους τών αύξημένων, σέ σύγ
κριση μέ τόν προηγούμενο χρόνο, χο
ρηγήσεων πρός τήν Ιδιωτική οΙκονομία 
καί τό Δημόσιο. 

ΟΙ συνολικές δαπάνες λειτουργίας 
της Τράπεζας, στίς όποίες περιλαμβά

νονται οΙ όποδοχές τοϋ προσωπικοϋ, 
συντάξεις, εΙσφορές της Τράπεζας στό 
όσφαλιστικό ταμεία , λοιπό εξοδα δια
χείρισης, καθώς έπίσης οί όποσβέσεις 
καί προβλέψεις, εφτασαν τό 1983 σέ 
9.628.816.707 δραχμές, αύξήθηκαν 
δηλαδή σέ σύγκριση μέ τήν προη
γούμενη κατά 2.318.225.486 δραχ
μές, η 31 ,7%. ΕΙδικότερα, οί δαπά
νες γιά άποδοχές τοϋ προσωπικοϋ 
αύξήθηκαν τό 1983 κατά 752.219.358 
δραχμές η 23%, ένώ τόν προηγούμενο 
χρόνο ή όντίστοιχη αuξηση fιταν 591. 
173.617 δρχ. η 22.1 %. Σημειώνεται δτι 
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ή όνοδος κατά τό 1983 όντανακλδ καί 
τίς αύξητικές έπιδρόσεις πού εΤχε στίς 
συνολικές όποδοχές ή έφαρμογή της 
συλλογικης σύμβασης τοϋ 1982, ή όποία 
καθιερώνει τό ένιαίο μισθολόγιο καί 

Ό Διοικητης τής Τραπέζης 
τfjς ·Ελλάδος κ. Δ. Χσλικιaς 

στήν Τράπεζα της ' Ελλάδος (όπόφα
ση Γενικοϋ Συμβουλίου 27/22.12.1982). 
· Εξάλλου, οί δαπάνες γιά συντάξεις, 
βοηθήματα καί μερίσματα αύξήθηκαν 

τό 1983 κατά 789.815.053 δρχ. fι47,5%, 
σέ σύγκριση μέ 457.871.508 δρχ. η 38% 
τό 1982. 

Γενικές έξελίξεις 

καί οΙκονομική πολιτική 

·Από τό 1979, μετά τή δεύτερη ένερ
γειακή κρίση, ή έλληνική οΙκονομία εί
σηλθε σέ μιό νέα φάση . Τό κύρια χα
ρακτηριστικά της, εlναι, όρχικό, ή έπι
βρόδυνση τοϋ όνοδικοϋ της ρυθμοϋ, 
πού τελικό όδήγησε σέ οίκονομική κάμ
ψη στό 1981, ή εξαρση καί ή εμμονή τοϋ 
πληθωρισμοϋ σέ ύψηλό έπίπεδα καί ή 
διεύρυνση τοϋ έλλε ίμματος τοϋ Ισοζυ
γίου πληρωμών. · Από τό 1982, ή καθο
δική πορεία όνακόπηκε, ή οΙκονομία δ
μως παρέμεινε ούσιαστικό σέ κατά
σταση στασιμότητας. Γιό τό 1984 προ
βλέπεται περιορισμένη οίκονομ ική ά
νόκαμψη , πού θά προέλθει κυρίως άπό 
τήν αuξηση τί'jς Ιδιωτικης καί δημόσιας 
κατανάλωσης, τών δημόσιων έπενδύ
σεων καί τήν άνοδο τί'jς όγροτικfiς πα
ραγωγης, μετά τήν κάμψη της τό 1983. 
' Επίσης ή οΙκονομική άνάκαμψη στό 
έξωτερικό, όναμένεται δτι θό εχει θε
τικές έπιπτώσεις στό Ισοζύγιο πληρω-

μών καί στήν πορεία της έλληνικfiς οί
κονομίας. · Εξάλλου, ό πληθωρισμός 
σημείωσε έπιβράδυνση στό πρώτο τρί
μηνο τοϋ 1984, σέ σύγκριση μέ τό άν
τίστοιχο τρίμηνο τοϋ 1983. Πρέπει, δ
μως νά σημειωθεί, δτι ή οΙκονομία βρί
σκεται σέ σαφή όνάρρωση καί δέν ε
χουν όκόμη έξασφαλιστεί οΙ όναγκαίες 
προϋποθέσεις γιά μιό ούσιαστική καί 
μονιμότερου χαρακτηρα οΙκονομική 
άνοδο. Τό Ισοζύγιο πληρωμών κα ί ό 
πληθωρισμός έξακολουθοϋν νά εlναι 
σοβαροί περιοριστικοί παράγοντες. 

' Ο πληθωρισμός διπλασιάστηκε μετά 
τή δεύτερη ένεργειακή κρίση - ~φτασε 
τό 26.2% στή διάρκεια τοϋ 1980 - καί 
έξακολουθεί νά διατηρείται σέ ύψηλό 
έπίπεδα ( μεταξύ Μαρτίου 1983 καί Μαρ
τίου 1984, ή αuξηση τοϋ δείκτη τιμών 
καταναλωτή ήταν 16.9%), παρά τήν οΙ
κονομική στασιμότητα καί τήν άλλαγή 
στήν κατεύθυνση της οlκονομικης πο
λιτικfiς πού όρχισε άπό τήν όνοιξη τοϋ 
1982. Οί πληθωριστικές προσδοκίες καί 
οί πιέσεις άπό τήν πλευρό τοϋ κόστους 
έξακολουθοϋν νό εΤναι Ισχυρές καί νό 
τροφοδοτοϋν τήν πληθωριστική δια

δικασία. 

· Από τήν άνοιξη τοϋ 1982, μέ τήν κα
τάθεση τοϋ κρατικού προϋπολογισμού, 
άρχισαν νά γίνονται προσαρμογές στή 
δημοσιονομικήκαί νομισματική πιστω
τική πολιτική. ·Από τήν όρχή τοϋ 1983 
άποφασίστηκε άνόλογη μεταβολή καί 
στήν ε Ισοδηματική πολιτική . Οί προ
σαρμογές αύτές άπέβλεπαν στή στα
θεροποίηση της οΙκονομίας, στή βαθ
μιαία άποκλιμόκωση τοϋ πληθωρισμοϋ 
καί τή βελτίωση τοϋ Ισοζυγίου πληρω
μών, μέ παράλληλη στήριξη ένός κοι 
νωνικό έπιθυμητοΟ έπιπέδου οίκονο
μικfjς δραστηριότητας καί άπασχόλη
σης. 

Στή σφαίρα της δημοσιονομικfjς πο
λιτικfjς, οχι μόνο άνακόπηκε στό 1982 ή 
εντονα αύξητική τόση τοϋ έλλείμματος 
τοϋ δημόσιου τομέα ώς ποσοστό τοΟ 
άκαθόριστου εγχώριου προϊόντος, άλ
λά έπιτεύχθηκε καί σημαντική μείωση. 
Συγκεκριμένα, τό Ελλειμμα τοΟ δημό
σιου τομέα, σέ ταμειακή βάση, ένώ εΙ
χε αύξηθεί άπό 8.8% στό 1980 σέ 15,1%, 
στό 1981 ύποχώρησε στό 1982 στό 13,4%. 
·Η πρόοδος συνεχίστηκε στό 1983 καί τό 
ελλειμμα μειώθηκε στό 12,1%. 

·Εξάλλου , ή νομισματική καί πιστω
τική πολιτική μέσα στό 1982 επαψε νό 
στηρίζε ι τήν πληθωριστική διαδικασία 
καί τελικό εφερε μεγάλο βl σος γιά τn 
σταθεροποίηση τfjς οΙκονομίας. ~σπω~ 
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όναφέρεται σέ έπόμενες παραγράφους 
καί λεπτομερέστερα στό εΙδικό κεφά
λαιο της ~Εκθεσης, σημειώθηκε βαθμι
αία έπιβρόδυνση τών ρυθμών αϋξησης 
τί'jς προσφορδς χρήματος καί τών πι
στώσεων πρός τόν Ιδιωτικό τομέα της 
οΙκονομίας. Παράλληλα, t:γινε ενοποίη
ση πρός τό πάνω τών έπιτοκίων τών 
τραπεζικών πιστώσεων, μέ όποτέλεσμα 
ή διάρθρωση καί τό ϋψος τους νό δια
φέρουν σήμερα σημαντικό όπό αύτά 
πού ίσχυαν πρίν όπό δύο περίπου χρό
νια. Πρόσφατα, όπό τίς 15 Φεβρουαρί
ου 1984, αύξήθηκαν τό έπιτόκια τών τρα
πεζικών καταθέσεων, δπως καί τό επι
τόκια τών εντοκων γραμματίων τοίί Δη
μοσίου. Παράλληλα, ή Τράπεζα της' Ελ
λάδας εχει προχωρήσει σέ ούσιαστι κές 
όλλαγές στό σύστημα τών πιστωτικών 
κανόνων, ρυθμίσεων καί έλέγχων, πού 
θό εχουν σημαντικές επιπτώσεις στήν 
όποτελεσματικότερη λειτουργία τοίί 
τραπεζικοίί συστήματος στά επόμενα 
χρόνια. 

τέλος, σημειώθηκε μεταστροφή στήν 
εΙσοδηματική πολιτική στό 1983. ' Απο
τέλεσμα τί'jς μεταβολί'jς αύτης, ~ταν νό 
ύποχωρήση ή μέση αύξηση τών χρη
ματικών μισθών κατά 9 περίπου ποσο
στιαίες μονάδες (όπό 26% στό 1982, σέ 
17% περίπου στό 1983) κάί vό διαμορ
φωθεί κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μο
νάδες χαμηλότερα όπό τό ρυθμό τοϋ 
πληθωρισμοίί. 

Βραδεία nροσαρμοyή 

της οΙκονομίας 

οι μεταβολές πού [γιναν στή δημο
σιονομική πολιτική, καί Ιδίως στή νο
μισματική πολιτική καί τήν πολιτική εΙ
σοδημάτων, εfναι ούσιαστι κές. 'Όπως 
προκύmει δμως όπό τήν έξέλιξη τών οΙ
κονομικών δεικτών, οΙ μεταβολές αύτές 
δέν εχουν, μέχρι τώρα τουλάχιστο, ση
μαντική έπίδραση στήν οΙκονομική πο
ρεία τί'jς χώρας. Τό έρώτημα εlναι για
τί ό πληθωρισμός καί τό [λλειμμα τοίί 
Ισοζυγίου πληρωμών διατηροίίνται σέ 
ύψηλό έπίπεδα κα ί γενικότερα γιατί εf
ναι βραδεία ή προσαρμογή της οΙκονο
μίας, παρά τίς σημαντικές αύτές μετα
βολές στή μακροοικονομική καί τήν πα
ρατεινόμενη οΙκονομική στασιμότητα. 

Κατ' όρχήν ή προσαρμογή τf\ς οΙ
κονομίας στή νέο κατάσταση πού δη
μιουργήθηκε κατά τή δεκαετία του 1970, 
Ιδίως μετά τήν πρώτη ένεργειοκή κρίση 
τοίί 1973, fιταν πολύ βραδεlο καί όνε
παρκής, σέ σύγκριση μέ δ,τι συνέβη σέ 
πολλές δλλες χώρες. Εiδικότερα, στήν 
περίοδο 1975-1978 εφαρμόστηκε έπε
κτατική οΙκονομική πολιτική πού όδή
γησε - μέσω τί'jς αύξησης καταναλω
τικf\ς δαπάνης - στή στήριξη σχετικό 
ύψηλοϋ ρυθμοϋ αύξησης τοίί έθνικοίί 
εΙσοδήματος (5% κατά μέσον δρο τό 
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χρόνο). Παράλληλα δμως, ή πολιτική 
αύτή εfχε ώς όποτέλεσμα, όντίθετο ό
πό δ,τι [γινε σέ πολλές δλλες χώρες νό 
διατηρηθεί δ πληθωρισμός σταθερό 
γύρω στό 12% κοί νό εfναι Ιδιαίτερα ό
δύνοτη ή οΙκονομική θέση της χώρας, 
δταν έκδηλώθηκε ή δεύτερη ενεργεια
κή κρίση στό 1979. · Από τό 1979 ~ως 
καί τήν δνοιξη τοίί 1982, tγιναν μερικές 
προσπάθειες, γιό νό δοθεί περιοριστι
κή κατεύθυνση στήν οΙκονομική πολι
τική, πού δμως σύντομα έγκαταλείπον
ταν πρίν όσκήσουν δποιοδήποτε έπί
δροση στήν πορεία τi'\ς οΙκονομίας. ' Εξ
άλλου, μετά τήν πρώτη ένεργειακή κρί
ση, ο! επενδύσεις σημείωσαν κάμψη, 
κοί τό κυριότερο, χειροτέρευσε ή ποιο
τική τους σύνθεση . 

Συγχρόνως, ή έπικείμενη ενταξη στήν 
ΕΟΚ δημιούργησε κλίμα όβεβαιότητας 
στόν επιχειρηματικό κόσμο πρός τό τέ
λος της δεκαετίας τοϋ 1970 καί εlχε όρ
νητικές έπιπτώσεις στήν άνόληψη επ ι
χειρηματικών πρωτοβουλιών. Εlναι χα
ρακτηριστικό δτι στή δεκαετία τοϋ 1970 
δέν πραγματοποιήθηκε σχεδόν καμιά 
όξιόλογη νέα Ιδιωτική έπένδυση στόν 
βιομηχανικό τομέα. Φυσική συνέπεια 
fιταν νά καθυστερήσουν ο! όναγκαίες 
προσαρμογές, Ιδίως στή βιομηχανική 
δομή της χώρας, καί γενικότερα νά ό
ξυνθοίίν ο! διαρθρωτικές όδυναμίες 
καί οΙκονομικές όνισορροπίες, καί νό 
Εξασθενίσει ή όνταγωνιστική Ικανότη
τα τiΊς έλληνικί'jς οΙκονομίας. 

· Επίσης ή νομισματική πολιτική πού 
όσκήθηκε στή δεκαετία τοίί 1970, στή
ριξε τήν πληθωριστική διαδικασία, καί 
σέ συνδυασμό μέ τή συνεχή ώς τά μέ
σα τοϋ 1980 ύποτίμηση τi;ς δροχμi'jς, 
περισσότερο ίσως όπ' δσο fιτον οΙκο
νομικό δικαιολογημένη, δδήγησε στr'ι 
συσσώρευση πληθωριστικών πιέσεων 
στό σύστημα κοί στήν ένlσχυση τών 
πληθωριστικών προσδοκιών. 'Ιδιαίτε
ρα, ή γενική χαλάρωση της οlκονομι
κης πολιτικi;ς στό 1981, κατά τήν προ
εκλογική περίοδο, έπέτεινε τΙς όνισορ
ροπίες στήν έλληνική οlκονομlα. τέλος, 
ή εΙσοδηματική πολιτική πού όποφα
σίστηκε στίς όρχές τοϋ 1982, ένίσχυσε 
σημαντικά τίς πιέσεις όπό τήν πλευρό 
τοίί κόστους. Συγχρόνως, στή διατή
ρηση τοϋ πληθωρισμοϋ σέ ύψηλό έ
πίπεδο στά τελευταίο δύο χρόνια, συν
έβαλαν δρισμένοι εΙδικοί παράγον
τε~: (α) _Οί όνοπροσαρμογές τών τιμών 
τών όγοθών καί ύπηρεσιών πού προ
σφέρονται άπό τό κρότος καί τίς Επι
χειρήσεις κοινης ώφελείας, οί όποίες 
ήταν όναγκαίες γιά τή συγκρότηση τών 
διαχειριστικών Ελλειμμάτων (β) ή ύ
ποτlμηση τί'jς δραχμi'\ς στίς όρχές τοίί 
1983, ή όποία ήταν όνογκαία γιό τήν ό
ποκατόστοση της όνταγωνιστικότητας 
τών έλληνικών προϊόντων, πού εΤχε ση
μαντικό διαβρωθεί στά δυόμισι περί
που χρόνια πού προηγήθηκαν, κοί (γ) ή 

ενταξη στήν ΕΟΚ, καί μάλιστα σέ περίο
δο πού τό διεθνές οΙκονομ ικό περιβάλ
λον fιτον Ιδιαίτερα δυσμενές, όποδεί
χθηκε δτι βροχυχρονιο τουλάχιστο, εl
χε όπό όρισμένες σοβαρές όρνητικές 
έπιπτώσεις. ΕΙδικότερα, ή σημαντική 
καί όπότομη αύξηση τών όγροτικών τι
μών όπό τό 1981, πού συνδυάστηκε σέ 
σημαντικό βαθμό μέ τή μεταφορά επι 
δοτήσεων τοϋ κόστους στίς τιμές, τρο
φοδότησε τήν πληθωριστική διαδικα
σία. 
Τό γενικό συμπέρασμα εΤναι δτι οΙ 

οΙκονομικές δυσχέρειες πού όντιμετω
πίζει ή χώρα - οΙκονομική στασιμότη
τα, όνεργία, ύψηλό καί έπίμονο πλη
θωρισμό, μεγάλο [λλειμμα στίς τρέ
χουσες συναλλαγές - όντονακλοϋν σέ 
μεγάλο βαθμό τίς έξαιρετικό δύσκολες 
συνθηκες πού έπικρότησαν καΙ έξακο
λουθοίίν νά έπικpατοίίν στή διεθνή οΙ
κονομία. Παράλληλα, δμως, όφείλον
ται καί σέ σοβαρές διαρθρωτικές όδυ
ναμ ίες σέ δλους σχεδόν τούς τομείς της 
οΙκονομίας, Ιδιαίτερα στό μεταποιητι
κό. Εlναι έπίσης γεγονός δτι καθυστέ
ρησε, συγκριτικά μέ δλλες χώρες, ή έ
φαρμογή πολιτικiΊς γιό τή σταθεροποl
ηση κοί τήν προσαρμογή της οΙκονο
μίας. Αύτός εfναι ενος βασικός λόγος 
γιό τόν όποίο, άντί νό μικραίνει, διευ
ρύνθηκε στό τελευταία χρόνια ή όπό
κλιση τοϋ έλληνικοίί ρυθμοίί πληθω
ρισμοϋ στίς χώρες της ΕΟΚ καί τοΟ 
ΟΟΣΑ, ένώ τό [λλειμμο τών τρεχουσών 
συναλλαγών, μετά τή βελτίωση πού ση
μειώθηκε μεταξύ 1981 καί 1982 εχει στα
θεροποιηθεί σέ σχετικό ύψηλό έπίπεδο, 
σέ περlοδο κατά τήν όποία σχεδόν δ
λες οΙ λοιπές χώρες τοίί ΟΟΣΑ έπωφε
λήθηκαν όπό τή μεγάλη διόγκωση τοίί 
έμπορικοίί Ισοζυγίου τών ΗΠΑ καί βελ
τίωσαν τό Ισοζύγιο πληρωμών τους, 6-
ρισμένες μάλιστα μέ έντυπωσιακό 
ρυθμό. 

' Η σημερινή κατάσταση τi'jς έλληνι
κης οΙκονομίας έπιβόλλει τή συνέχιση 
καί ενταση τi'\ς συντονισμένης προσ
πάθειας πού καταβάλλεται γιό τή στα
θεροποίηση της οΙκονομίας. 'Η προ
σπάθεια αύτή συνδυάζει τή χάραξη καί 
έφαρμογή τi;ς δημοσιονομικf\ς κοί εl
σοδηματικi'\ς πολιτικης μέ κατάλληλη 
νομισματική κοί πιστωτική πολιτική . 
Μόνο μιό συντονισμένη μακροοικονο
μική πολιτική, πού χρησιμοποιεί ταυ
τόχρονα καΙ σέ κατάλληλο συνδυασμό 
δλα τό μέσα πού εχει στή διάθεσή της, 
μπορεί νό όντιμετωπίσει όποτελεσμα
τικό, σέ συντομότερο χρόνο καί σέ μι
κρότερο οΙκονομικό καί κοινωνικό κό
στος, τό στάσιμο πληθωρισμό κοί τό 
έλλείμμοτο τοϋ Ισοζυγlου πληρωμών, 
καί νό δημιουργήσει τΙς κατάλληλες 
προϋποθέσεις γιό μιό μονιμότερη οΙ
κονομική όνόκομψη καί σταθερή βελ
τίωση τοίί βιοτικοίί έπιπέδου. 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



GREECE ΙΝ AMERICA 

Greeks Blame U.S. for Papandreou's Wrath 
By HENRY ΚΑΜΜ 

The Ν. Υ. Times, Oct. 7, 1984 
ATHENS, Oct. 6- Greek officials blam

ed the United States this week for the 
frequent anti-American statements of 
Prime Miπister Aπdreas Papaπdreou aπd 
his associates. 

They said Washiπgton so iπfuriates 
Atheπs with policies seeπ as pro-Turkish 
that their Goνerπment must retaliate -
ποt with actions but with words that 
proνoke aπger ίπ Washingtoπ. 

The officials were commeπting οπ a 
caustic reactioπ from the State aπd De
feπse Departmeπts to aπ assertioπ by 
Mr. Papaπdreou at a political meetiπg 
this week hat the South Koreaπ jetliπer 
shot dowπ by the Soνiet Uπion last year 
had beeπ on a spyiπg missioπ for the 
Central lntelligeπce Ageπcy. The United 
States has repeatedly denied that charge. 

"WE Wlll REACT" 

''τhey iπfuriate us? it must be expected 
that we will react to infuriate them", a 
seπior Greek official said of the Amer
icans. At the same time, he contiπued, 
the United States must be aware that in 
the nearly three years in which Mr. Pa
paπdreou's Socialist Goνernment has 
beeπ in power, serious differences bet
weeπ the two πatioπs haνe beeπ resolνed 
that preceding goνernmeπts, more 
faνorable to the United States, could 
ποt settle. 

He cited the agreemeπt last year to 
allow American military bases to remain 
here. ln his election campaign Mr. Pa
pandreou made a pledge to close the 
bases a major issue. 

Greek anger is at a peak now, a senior 
official said, because the Nort Atlantic 
Treat Orgaπization is conductiπg ma
neuνers in the Ageaπ that Greece coπ
siders "a direct threat to our πatioπal se
curity." 

ln the exercise, called "Display Deter
mination '84," the Turkish Air Force has 
been assigned a priπcipal operational 
role in "protectiπg" internatioπal air
space that falls uπder Greek control in 
ciνil aνiatioπ. 

Greece refused to take part in the ex
ercise aπd formally protested to ΝΑ ΤΟ. 
ln discussing ποt only the maneuνers 
but also general Greek dissatisfaction 
with the alliance, Greek officials seemed 
to equate ΝΑΤΟ with the United States. 
Απ offial said the maneuνe rs νiolated 

ciνil aνiatioπ agreements as well as a 
ΝΑ ΤΟ uπderstandiπg that each member 
couπtry is responsible for the defense of 
its internationally allotted "flight infor
mation region." 

·"Turkish pilots will be trained to at
tack ships, which in this region caπnot 
be other but Greek ships," the official 
said. "ΝΑΤΟ is training Turkish pilots 
agaiπst us." 

Greek objections to regional Turkish 

role under the alliance are based largely 
on fea r that actiνities conduted uπder a 
ΝΑ ΤΟ umbrella could serνe as prece
dents in Greek-Turkish relations. Greece 
rejects Turkish demaπds for a large 
Aegeaπ role because it νiews them as a 
threat to the populated Aegean islaπds, 
most of which are Greek. 

Ά PRO-TURKISH STAND' 

Asked about the Greek tendency to 
carry over objectioπs to ΝΑΤΟ policies 
into relations with the United States, a 
Cabinet-leνel official said, "ln the tria
gular Greek-Turkish-Americaπ relation
ship, in all cases the United States takes 
a pro-Turkish stand." 

The official accused the Reagan Ad
ministration of repeated attempts to 
supply more arms to Turkey. The United 
States is committed to a 7-to-10 ratio in 
its arms sales to Greece aπd Turkey. Oπly 
Congress preνents an increase in the 
Turkish share, the official said. 

Senior officials here credit two Amer
ican diplomats with keeping relations 
between the two nations on a good work
ing leνel in what Yaπnis Kapsis, Deputy 
Foreign Minister, called "a delicate pe
riot." They are Ambassador Moπteagle 
Stearπs, a career diplomat who has re
presented the United States here since 
1981, aπd Reginald Bartholomew, who 
headed the American side in the negotia
tios that led to renewal of the bases agree
ment. Mr. Bartholomew is now Ambas
sador to leabanon. 

Greeks Rejecting Official Anti- Americanism 
By HENRY ΚΑΜΜ 

The Ν.Υ. τimes, Oct. 4, 1984 

Gl YPHADA, Greece- Americans liνing 
in Greece report a wide gap between the 
frequeπt anti-American pronounce
meπts of the Socialist Goνernmeπt of An
dreas Papandreou, the Prime Minister, 
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and the geπeral amiability in their eνery
day relations with Greeks from νaried 
walks of life. 

This suburban beach resort, where 
coπνersations are ofteπ punctuated by 
pauses to await the passiπg of low-flying 
planes from nearby Athens Airport, has 

beeπ a major focus of political aπger at 
the Uπited States. 
Betweeπ Glyphada and Athens Airport 

lies Hellenikoπ Air Base, the largest of the 
four American military installations in 
Greece. About 1,500 military personπel 
and 2,500 dependents Ιίνe in the sur-

Zl 



rounding Greek communities, mainly 
Glyphada. 

Mr. Papandreou pledged to remoνe 
the bases in his election campaign in 1981 
but last year renewed their lease until at 
least 1988. At the entrance to the base 
hang anti-American posters, a reminder 
of continuing strain sίnce a 27-day strike 
by ciνilians in June. 

But wίth the exception of Mayor 
Theodoros Spondylides, Greeks 
questioned at random ίn a day of inter
νίews here said they had no objections to 
the Amerίcan presence beyond wίshίng 
that sailors on shore leaνe would drink 
less and break windows on theίr way back 
to their ships. This was not the νiew of the 
Mayor, who was electt wίth 60 percent 
of the νote two years ago on the Com
munist tίcket, although he said he did not 
belong to any party. 

" American soldiers are in thίs area 
eνery day," Mr. Spondylides said in an 
inte rνiew ίn his waterfront offίce. "We 
are ίn a place occupίed by a foreign 
country. My posίtίon ίs that the base ίs 
unacceptable here." 

The Mayor said Amerίcan troops were 
responsible for a subcu ltu re centering on 
bars that proνide prostίtutes and nar
cotίcs and are the scenes of frequent 
fights. 

Despite the Mayor's assertion that 
drunken νanda lism by Americans occur
red daily, the authoritίes at the base said 
no such case had been registered by the 
Greek police thίs year. 

Some Greeks carried pro-American 
enthusiasm as far as denyίng that any 
probems were caused by the mi litary 
presence. Saννas lazarides, who was 
Mayor for 19 years until his defeat two 
years ago, said that not so much as "a 
single misunderstanding" marred Greek
Amerίcan relations here. 

"WE DEPEND ΟΝ ΤΗΕΜ" 

"We feed on the Americans, we 
depend on them and then we condemn 
them," he saίd, angrily striking the 
restaurant . table with a flat hand. 
'Ύοu don't haνe to be Einstein to know 

what would happen if they left," he 
added, wίth a gesture across his stomach 
that suggested hunger. 

The present Mayor's antί-Amerίcan 
sentίments are seldom put ίnto practice in 
Glyphada. 

"Ι haνe yet to see a sigle fίght or un
p leasant ίncident," saίd Staff Sgt. Linda S. 
Flythe, w ho said she often νisίted public 
places w ith a Greek male friend. 

The bars exίst, said other residents, but 
they haνe flourίshed and multiplied in 
recent years not because of Amerίcans 
but because of a great increase in other 
foreίgners. They are largely from the 
Middle East, partίcularly Lebanon , and 
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As part of the Maids of Athena voter regωration proje('(, Maids Grand Presidenι Maria 
Kyres registers young Greek Americans Martha Evdokion. /eft, and Fa.ι ·e Kal/as. right, in 
Merrillville, !n. Maids chapters throughout the country have been registering voters during 

September and October. 

Diocese of Detroit and Logos 
In Tribute to Archbishop Iakovos 

New York, Ν.Υ. - Over 500 guests 
gathered in Detroit on September 16 to join 
a tribute to Archbishop lakoνos for his 
'Όutstanding spirit ual and moral 
Jeadership" as Primate of the Greek Onho
dox Church in the Americas for the last 25 
years. 

Sponsored by the Diocese of Detroit and 
the League of Greek Onhodox Stewards 
(LOGOS), the dinner was held at the Hyatt 
Regency Hotel in Dearborn and guests 
included religious and civic leaders as well as 
Greek Orthodox from throughout the Arch
diocese. 

The principal speaker was Congressman 

haνe become temporary residents of fre
quent νisίtors to escape unrest at home. 

The communίty relatίons adνiser at the 
base, a Greek resident of Glyphada, said 
that there was increasing sentίment 
againsy foreigners but that it was directed 
against Arabs, not Americans. ' 'τhey haνe 
the money and they're buying us," she 
said. "Nowadays Americans no longer 
Ιίνe richer than eνerybody." 

Big spenders o r not, Americans are 
considered good customers in shops and 
restaurants, as well as desίrable tenants. 

''τhey are wonderful," said Sotirios 
Youles in his gift shop. ''τhe families that 
Ιί νe here behaνe wonderfu lly. American 
tourists in his shop are just like children. 
lt's fun just to watch them." 

Michael Bilirakis (R-FL) who said in his 
address 'Ίf there was a single characteristic 
that describes His Eminence, it would have 
to be 'dedication and consecration to a 
cause'. His life has been an example of 
continuing battles against the injustices that 
exist in the world - regardless of whether 
they are social or political - because, to 
him, they are all moral baιtles calling for the 
service of moral leaders." 

Louis G. Allan, tribute chairman served 
as toastmaster and speakers included Bishop 
Timothy of Detroit, honorary chairman; 
Beatrice Marks, National Philoptochos 
President of Chicago; Michael Johnson, 
National LOGOS Chairman of Denver and 
lrene Barbas, Dctroit Dioccsc Philoptochos 
prcsidcnt. 

Ι η his response, Archbishop lakovos 
challengcd those attending to "liνe" their 
Onhodox Christian faith for 'Όrthodoxy is 
η οι a denomination, but a life-style - a way 
of liνing ... " 

Hc funhcr cmphasized the importance of 
making 'Όur youth the stewards of today so 
that they may become God's faithful 
servants tomorrow" and asked that the 
message of ste\\•ardship be spread across the 
entire Archdiocese "so that we can all 
become stewards of the soul and hean ... " 

Members of the LOGOS tribute commit
tee who assisted Mr. Allan included Basil 
Foussianes, James Pamel. Tom Demery. 
Nick Madias. Thomas Jordan and Peter 
Staνropoulos. 
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Α rsenίs Explaίns Greek Economίc Polίcίes 
Higher ourput and reduced inflationary 

pressures haνe resulted from the economic 
adjustment implemented by the current 
Greek goνernment since its advent to power 
in October 198 Ι. 

This was stated by Greece's National Eco
nomy and Finance Minister, Mr. Gerassi
mos Arsenis, in his address last Wednesday 
to the annual meeting in Washington, D.C. 
of the lnternational Monetary Fund and 
World Bank. 

Mr. Arsenis added that the re-structured 
economic policies haνe laid the foundation 
for non-inflationary sustainable growth. He 

cautioned, howeνer, that nanonal economic 
policies should not be considered in isola
tion from the influences of world deνelop
ments for which there must be collective 
international responsibility. In this context 
also he discussed the repercussions, espe
cially for the deνeloping countries, of the 
expensiνe dollar and high υ .s. interest rates. 
He urged the need for a medium-term 
strategy to reduce the imbalances between 
the industrial and the deνeloping nations, 
with Iong-term economic support for the 
latter. 

The day before his address to the IMF
World Bank Conference, Mr. Arsenis had 

the opportunity of briefing U.S. Congress
men and Senators ση the major aspects of 
Greece's current economic and social 
policies when he addressed a Juncheon 
meeting on Capitol Hill. 

The meeting, which was called ση the 
initiative of Democratic Representative 
Nicholas Mavroules of Massachusetts, was 
attended by numerous members of both 
Houses of Congress, of both parties. Greek 
Ambassador George Papoulias was also 
present. 

Mr. Arsenis also discussed bilateral trade 
and ainvestment topics in a meeting with 
U .S. Commerce Secretary Baldrige. 

AHEPA-PAC Outlines New Directions 
The members of the Ahepa-PAC Exec

utive Committee held their sixth policy 
and planning meeting in Washington, 
DC. At the conclusion of the five-hour 
business session, co-chairman Peter 
Derzis said that "although Ahepa-PAC 
has been in existence for only twelve 
months, it has already aπ impact on the 
political process. Greek-Americans have 
always been extremely active politically at 
the every level - city, state, and national
and now Ahepa-PAC is coordinating that 
involvement." 

"Greek-Americans are a very diνerse 
group, both socially and economically," 
adds co-chairman Sam Nakis, "and, 
beyond having a shared cultural back
ground, many members of our comunity 
actually represent a νariety of interests. Α 
political action committee traditionally 
represents νery narrow and specific 
interests; because of the nature of the 
community we represent , we haνe a 
broader perspectiνe." 

During the meeting, the Ahepa-PAC 
Executiνe Committee identified six do
mestic and foreign policy issues which 
reflect concerns common to the majority 
of the Greek-Americans. The following 
areas of interest were outlined, and the 
Executiνe Committee has appointed 
indiνidual members to draft position 
papers on the following: 

1. Education issues, particularly 
student loans and federal support for 
bilingual education and minority cultural 
programs; 

2. Health issues, with a strong focus on 
medicare legislation and funding for 
health research, particularly thalassemia; 

3. Senior cιtιzens, with particular 
attention on social security benefits and 
federal support for housing programs 
sponsored by the Department of 
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Housing's Section 202; 
4. lmmigration, all aspects of legisla

tion and policy; 
5. Small business issues in the 

executive, judicial, and legislatiνe 
branches; 

6. Foreign policy, to include both 
broad foreign policy perspectives, as well 
as specific references to U.S. policy in the 
Eastern Mediterranean. 

These position papers will be used to 
identi fy key legislation in the House and 

Senate; νotes on these bills will be 
tabulated and used to compile annual 
Ahepa-PAC νoting records for each 
member of Congress. 

The Ahepa-PAC committee also νoted 
unanimously to initiate a political educa
tion program aimed at Greek-Americans. 
The purpose of this program will be to 
increase political awareness within the 
community, and to promote an apprecia
tion of America's pluralistic political 
institutions. The program will include 
actiνities at both the grassroots and 
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Young Ahepans ''Getting on Board'' 
The newly-elected president of the 

Maids of Athena, Maria Kyres, Merrill
ville, ΙΝ, has launched an ambitious 
program for the coming year under the 
theme "Get on Board!". Kyres has 
presente the year's program as a "cruise" 
from Miami Beach, the site of the recent 
ΑΗΕΡΑ Convention, to Boston, site of the 
1985 convention. 

The program was presented to the 
national leadership of the Maids, the 
young women's auxilliary of the ΑΗΕΡΑ, 
at their annual district goνernor's seminar 
and grand lodge meetings held in 
Washington, OC, from September 21-23. 

ln addition to outlining the Order's 
goals for the year, Kyres presented the 
national representatives with a list of 
"souvenirs" that members would have 

from their "Get on board!" cruise at the 
end of the year, including: increased 
social awareness and civic participation, 
leadership and communication skills, 
new friends, and a keener appreciation of 
one's Greek heritage. 

During September and October the 
Maids started a voter's registration driνe 
to get Greek Americans registered. ''τhe 
ΑΗΕΡΑ Family has always stressed good 
citizenship," Kyres noted, "and voting is 
an essential civic duty we cannot over
look." 

She continued by saying that 'Όur 
national program is varied enough to 
attract every young Gteek American 
woman's inerest. ln addition to our 
scholarship and athletic programs, we 
plan to expand regional activities such as 

athletic tournaments and seminars. 
Although we will continue our support of 
Special Olympics, Cooley's Anemia, and 
St. Basil's," she added, "we have decided 
to focus our energies on raising funds for 
the Deborah Heart and Lung Center," in 
Browns Mill, New Jersey. The Maids have 
pledged $8,000 to pay for heart surgery 
for two young children from Greece, 
under Deborah's 'Children of the World' 
program. 

Also serving of this year's Grand Lodge 
are: Despina Chrisohou of Calgary, Al
berta, vice president; Mary Varvaris of 
Montreal, Quebec, secretary; Georgina 
Karalekas of Morton Grove, I L, treasurer; 
and governors Georgiean Tarabicos of 
Wilmington, ΟΕ, and Valerie Veloudos of 
Dunedin, FL. 

Video Programs Examine Religious/ Medical 
Relationships and the "Dying Patient" 

The Department of Communications of 
the Greek Orthodox Archdiocese in co
operation with the Hellenic Medical 
Society of New York has recentJy com
pleted production of two νideo programs 
designed to provide a νehicle for the 
Greek Orthodox priest and doctor to talk 
the same language when dealing with a 
Greek Orthodox patient. 

The programs, introduced by Father 
Alexander Karloutsos, Executive Director 
of the Department of Communications 
are video tapes of two symposiums spon~ 
sored by the Hellenic Medical Society 
and the Greek Orthodox Archdiocese 
aimed at critically examining the attitudes 
of clergy and physicians towards one 
another, both positive and negative, and 
reflecting on their specific role in health. 

Archbishop lakovos, in encouraging 

----------------national leνels. 

The officers of the Ahepa-PAC Execu
tive Committee are: Co-chairmen Peter 
Ν. Derzis, vice president, investments, 
with J.C. Bradford and Co., Washington, 
DC, and Sam Nakis, president of ΚΧ Mar
keting Services, St. Louis, ΜΟ; Secretary 
Constantine Gekas of Harrisburg, ΡΑ, 
consultant; Assistant Secretary James 
Scofield, chief librarian of the St. Peters
burg τimes, St. Petersburg, FL; Treasurer 
Ε. Peter Mitchell of Mitchell's Markets, 
lnc., Niantic, CT; and Assistant Treasurer 
Johnny Economy, president of Zomma 
Enterprises, Atlanta, GA. 
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the participation of clergy in the program 
said, "We ask you to avai l yourselves of 
this opportunity to further open the lines 
of communication between clergy and 
physicians as they relate to and serve our 
Greek Orthodox faithful." 
Α Self-Assessing Dialogue was 

presented May 21, 1983 at Fordham 
Uniνersity and was sponsored and 
accred ited by the Office of Continuing 
Education of Lutheran Medical Center. 

The clergy and medical participants 
crit ically examine their attitudes toward 
each other - both positive and negatiνe -
and reflect on their specific role in health 
care with the goal of developing a better 
understanding of each other's role. 

The dialogue was moderated by Dr. 
Steve Ε. Fochios and the participants and 
their topics are: 'Ήοw a Physician Sees 
His Own Role", Dr. James Kotsilimbas, 
Associate Professor of Neurosurgery, 
New York Medical College; " Priest's 

View of the Physician", the Rev. Nicholas 
Krommydas, pastor of Holy Trinity 
Church, Waterbury, CT; 'Ά Physician's 
View of the Priest", Dr. Paul Α. Stavro
lakes, Attending Pediatrician, St. Charles 
Hospital, Port Jefferson, Ν.Υ.; 'Ήοw a 
Priest Sees His Own Role", the Rev. Dr. 
Robert G. Stephanopoulos, Dean, Arch
diocesan Cathedral of the Holy Trinity, 
New York City and " Common lmages of 
the Physician and Priest", Chaplain Peter 
Poulos, Directorof Training, Department 
of Pastoral Care, Methodist Hospital, 
Brooklyn, Ν.Υ. 

The religious, legal and medical 
dilemma of the Dying Patient was the 
topic of a symposium on January 14, 1984 
at New York Uniνersity, sponsored by the 
Department of Continuing Medical Edu
cation of St. Francis Hospital, Roslyn, Ν.Υ. 

Attorney Simos C. Dimas in his initial 
presentation outlined the history of 
Karen Quinlan's parents' experience with 
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Papandreou Charges K.A.L. 
Jet Was On Spy Mission 

The Ν.Υ. Times, Οcι 4, 1984 

ATHENS, Oct. 3 (UPI) - Prime Minister 
Andreas Papandreou charged today that 
a Korean Air Lines Boeing 747 that was 
downed oνer Soνiet territory by a Soνiet 
wa rplane last year was on a spy mission for 
the United States. 

"lt is now a fact that it was carrying out a 
spying mission for the American C.I.A. 
and that it had actually νiolated Soνiet 
airspace to spy on targets," he told 
members of Parliament from his ruling 
Pan-Hellenic Socialist Moνement. 

The speech was made public by the 
Greek lnformation Ministry. ln it, Mr. Pa
pandreou did not offer proof for the 
accusation, wh ich was simi lar to one that 
has been made by the Soνiet Union and 
that the United States has denied. 

Last year, Mr. Papandreou refused to 
jo in Greece's Western allies in condemn
ing the downing of the Korean airliner on 
Sepι 1, 1983, in which 269 people were 
killed. 

On all points where we differed with 
our allies in ΝΑΤΟ and the E.E.C., we 
were justified. We did not succumb to 

---------------the courts and the California Natural 
Death Act which giνes the patient the 
right to giνe the physician a "direct iνe" 
with respect to the law he wants to die. 
Also presented is the appearance of a new 
waνe of 'Ίiνi ng wills" or adνanced 
directiνes" recognized by law in 15 states 
and the District of Columbia. Responding 
to th is legal outline, the Reν. Dr. Stanley 
Harakas, Professor of Christian Ethics at 
Holy Cross School of Theology, Brook
line, ΜΑ, stressed the dangers of trying to 
define where life ends. He reiterated the 
Greek Orthodox Church's holistic 
approach . 

Following Father Harakas, Dr. Nicholas 
Romas, Director of Urology at St. Luke's 
Rooseνelt Hospital Center and Associate 
Professor of Clinical Urology at Columbia 
Un iνersity, stressed the need for formal 
definition of medical ethics and faνored 
the formation of ethics panels in each 
hospital center composed of groups of 
physicians, clergy, administrators and 
lawyers to help make difficult ethical 
decisions. · 

Both 30 minute programs conclude 
with a liνe l y interchange of νiews 
between the panelists and audience, 
composed largely of clergy, physicians 
and their spouses. 
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hysterίa," Mr. Papandreou said , referr ίnjζ 
to the North Atlantic Treaty Organization 
and the European Economic Community. 

Accuses Allies 
of Double Standard 

He accused Greece's a/lies of using a 
double standard in imposing sanctions on 
Poland following the declaration of 
martial /aw in that country in December, 
1981, but not acting against the military 
regimes in Turkey or Chile. 

Mr. Papandreo u is scheduled to νisit 
Poland on Oct. 22, when he would 
become the first ΝΑΤΟ head of 
goνernment to do so since the proc/ama
tion of martia/ law there in December, 
1981. 

"We condemned the regime in Poland 
but we stressed the need not to haνe 
sanctions," Mr. Papandreou said. 

" Turkey did not suffer any sanctions 
while it was an oppressiνe military 
regime, but Turkey belongs to the West. 
Chile suffers no sanctions imposed by the 
democratic West. Does Poland suffer only 
because it belongs to the other side of the 
diνiding line?" 

The Prime Minister reiterated that 
Greece would only resume discussions 
with Turkey if the Turkish Cypriot decla
ration of independence issued /ast 
Noνember is withdrawn and if Turkey 
respects Greek rights in disputed areas of 
the Aegean Sea. 

Pulos Posthumously Receives 
''Ahepan of the Year'' Award 
ΑΗΕΡΑ Supreme President Cleo Ν. 

Zambetis has announced that the coνeted 
'Άhepan of the Year" award was 
presented posthumously to Harry ]. 
Pulos, of Detroit, ΜΙ, who had made out
standing contributions to Greek Amer
ican life. He died on August 19. 

" The impact of his extensiνe work on 
beha/f of Greek American youth and 
Modern Greek Studies wi/1 be felt for 
many years to come," Zambetis noted, 
"while his efforts to change U.S. policy in 
the Eastern Mediterranean introduced a 
sense of dignity and humanity to the issue 
that wi/1 be sorely missed by the people of 
Cyprus and Greece. " 
Α 37-year member of ΑΗΕΡΑ, he serνed 

in eνery e lected and numerous 
appointed offices of the Detroit chapter 
and of District Νο . 10. He serνed for 
seνera/ years as National Sons Adνisor and 
in 1981 was elected Supreme Goνernor. 
For the /ast 10 years he serνed as 
secretary of the ΑΗΕΡΑ Cyprus and Hel
lenic Affairs Committee and was a 
member of the ΑΗΕΡΑ fact-finding 
mission to Greece and Cyprus in 1977. He 
was also a founding member and past 
chairman of the American Hellenic Con
gress of Michigan. 

The owner of Metropolitan Work
rooms, a fabric manufacturer, he partici
pated in numerous ciνic and church acti
νities. He was co-chairman of the Hel
lenic Bicentennia/ Float Committee and a 
member of the Detroit Bicentennia/ 

Committee, and was chairman of the 
Wayne State Uniνersity Commemoratiνe 
Exhibit Album on the Greek Family. 
Actiνe in the /ocal and state Republican 
Party, he was a delegate to the 1980 
Republican National Conνention. He was 
recently presented with a resolution from 
the Michigan State Senate for his serνices 
to the state. 

Pu/os had a distinguished was record 
during World War 11, serνing for 29 
months in Europe behind enemy lines as 
an agent for the Office of Strategic Ser
νices. He receiνed a number of medals, 
including the Distinguished Serνice 
Cross, the Military Cross of England, the 
Cruis de Guerre of France, the Medal of 
Military Merit of Greece, and the British 
Paratroopers Wings and Unit Citation. 
Α member of the Detroit Orthodox 

Diocese since 1980, he serνed for 18 years 
on the parish council of Detroit's 
Assumption Church, attended three 
Clergy-Laity Congresses as a delegate, 
and was treasurer of the Hellenic Educa
tiona/ Committee for the last 21 years. 

He is surνiνed by his wife, Diane Gust 
Pulos, two daughters Alexis Magdeline 
Polydoropoulos and Christine Joanne 
Pulos, and three grandchildren. Α 
scholarship in memory of Harry Pulos has 
been established by District Νο. 10. Those 
interested may send their tax-deductible 
contributions to the Order of ΑΗΕΡΑ 
District Νο. 10 Educational Foundation, 
1628 Crimson Driνe, Troy, ΜΙ, 48084. 
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Greece: Out of Aegean 
Defense & Foreign Affairs Daily 
The strategic Northern Aegean island 

of Limnos is once again at the center of 
or the pretext for, depending on one's 
point of νiew - Greece's refusal to parti
cipate in NATO's fall maneuνers in the 
Aegean once again. 

At the behest of Prime Minister and 
Defense Minister Andreas Papandreou it 
was announced on August 17 that 
"Greece will not participate in the future 
in any maneuνers in the Aegean unless 
Limnos is also included." 

This, howeνer, does not affect Greece's 
participation along with the Turks in 
other ΝΑΤΟ maneuνers, 26 of which will 
be held beginning in September under 
the code-name Autumn Forge. 

lt was noted that official confirmation 

of Greece's withdrawal came as the Com
munist Party's newspaper Rizospastis at
tacked the Goνernment for abandoning 
"its policy of peace" by joining the 
exercises aimed at countering a hypo
thetical threat from the Warsaw Pact. 
Papandreou has long said that in his 
opinion the major threat to Greece was 
from "the east" not the Warsaw Pact, with 
whom he has cu ltiνated warm relations. 

Greece's withdrawal from the maneu
νers drew swift criticism from both Turkey 
and the Greek opposition party, New 
Democracy. Turkish Prime Minister 
Turgut Ozal has repeatedly ca lled for 
better relations, cla iming that "we do not 
coνet any Greek territory." 

Such comments haνe done little to 
assuage Greek fears, at least in public, of 

ΜΕ το 

26 

, PETERS WURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε μέ τa κανονικa 
δρομολόγια τής 'Ολυμπιακής 

μέ JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 

ΓιΟ. την κράτηση θέσεων καi κάθε πληροφορία 
Ά τιοταθήτr. στό δικό σας: 

PETERS TOURS, INC. 

566 7th Ave., Suite 701, New York, Ν.Υ. 10018 ·~ι. 391-0200 

Maneuvers 
what they call "the shrinking of Hel
lenism." The issue of Cyprus still burns in 
the Greek psyche. Matters were only 
made worse by the unilateral Declaration 
of lndependence creating the Turkish 
Republic of Northern Cyprus in 
November of 1983, which to date only 
Turkey has recognized. 

Strategically placed some 50 mifes op
posite the Dardanelles, Limnos has fong 
been a source of Greek-Turkish tension. 
As far back as 1914, most of the eastern 
islands of the Aegean were ceded to 
Greece by the Six Powers under the con
dition that they remain demilitarized. 
This was reaffirmed in Treaty of Lausanne 
in 1923, following the Turkish defeat of 
the Greek occupation forces in Anatolia 
by Attaturk. 

GREEK POSJτJON 

According to the Greeks, howeνer, this 
was superceded by the Treaty of Mon
treaux in 1936, which permitted the 
island's remilitarization. Limnos cur
rently has modern militry installations in
cluding radar and aπ airfield, which one 
Greek official sa id would be made 
aνailable to ΝΑΤΟ if Limnos were to be 
used in the maneuνers. ' 'rhe question is," 
Papandreou says, "whether Limnos is a 
territory which ΝΑΤΟ will or will not 
defend in case of war. We say it is and 
therefore it must be included in all exer
cises in the Aegean." 

Greek officials stress that the nearby 
Turkish islands of Jmbroz and Bozcaada, 
which guard the entrance to the Dar
danelles, are also fortified and serνe as a 
reminder of the ''τurkish challenge to the 
legal status of the Aegean." Furthermore, 
Papandreou adds, "the presence of the 
Fourth Army, the Aegean Army on the 
Asia Minor Coast, with 170-180 landing 
craft, is obviously not for the purpose of 
reinforcing the Alliance against the 
Warsaw Pact, but a direct threat to our 
country's territorial integrity." The Aege· 
an Army is outside the ΝΑ ΤΟ command 
structure and although it is apparently 
largely a training brigade, it also carries 
specific responsibilities for surνeying 
Greek-related threats. 

Another example of the mistrust - if 
indeed any more were needed - between 
the two nations can be seen in the recent 
Turkish offer to supply Greece's Aegean 
islands with food, water and electricity. 
Ozal made repeated claims that Turkey's 
intentions haνe only been to offer the 
hand of friendship, stressing that Turkey 
can supply the islands much more 
cheaply than can Greece, a fact that 
neither country disputes. Howeνer, Pa-
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pandreou ι snιsts that Turkey's real 
purpose in so doing is to create " an issue 
oνer the sovereignty of the islands", so 
that " the Aegean would remain under an 
obscure status." 

Despite official Greek commentary that 
"no anti-American policy has been 
followed at the government level," the 
best efforts of US, ΝΑΤΟ and SHAPE of
ficials recently have apparently done little 
to heal the serious woumd in NATO's 
southeastern flank, a fact that can only 
please the Soviet Union. Whatever poli
ti ca l considerations compel Papandreou 
to take a continually alarmist tone about 
Turkish designs on Greek territory as well 
as deliberately cu ltivating hostility 
towards ΝΑΤΟ and the US in public all 
the while being somewhat more reason
able in private, it is clear that the centuries 
-old question of who controls what in the 
Aegean is sti ll a very thorny one for the 
ΝΑΤΟ alliance. 

The Hellenic Women's 
Club of North Shore 

The Hellenic Women's Club of North 
Shore will hold its Annual Philanthropic 
Luncheon on Tuesday, October 23, 1984 
at North Hempstead Country Club, Port 
Washington Blvd., Port Washington, New 
York. The proceeds of this luncheon wi ll 
benefit the building fund of Saint 
Michael 's Home for the Aged. 

The luncheon co-chaired by Marina 
Katsoulis and Louise Zukevas will feature 
a fabulous fashion show by Debbie Van 
Horn. 

Cocktails/ Boutique : Eleven-Thirty 
O'Ciock. Luncheon: Twelνe-Thirty 
O'Ciock. Donation $25.00. 

For reservations please call Libby An
geliades: 516-627-6137. ----------------
·Η «Νέα· Υ όριcη)) άσιcεί 

καλόπιστο ελεγχο 
- έκείνο ποu λείπει!!! 
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~ Η !j, Εκθεση τοίί Διοικητij 

τijς ' Εθvικijς Τράπεζας 
Στίς 27 ' Ιουνίου πραγματοποίθηκε 

ή tτήαια γενική συνέλευση τών με
τόχων τής ' Εθνικής Τράπεζας τfjς 'Ελ
λάδος, κατά τήν όποία ό διοικητής 
τοΟ πιατωτικοΟ ίδρύματος κ. Στέλιος 
Παναγόπουλος άνέγvωαε τήν ·Εκ
θεαη γιά τή χρήση τοΟ έτους 1983. 
Παρακάτω δημοσιεύουμε τά κύρια 
σημεία άπό τήν "Εκθεαη: 
Κύριοι Μέτοχοι 
Τά άκσθάριστα εσοδα της Τράπεζας, 

μετά τήν όφαiρεση τών χρεωστικών 
τόκων κα ί τών σχετικών φόρων, εφτα
σαν, τό 1983 τά 38.383,6 έκατομμύρια 
δραχμές καί αύξήθηκαν κατά 6.892 ε
κατομμύρια η 21 ,9% εναντι τών άντί
στοιχων έσόδων τοϋ 1982 πού εΤχαν δια
μορφωθεί στό ποσό τών 31.491 ,6 εκα
τομμυρίων θραχμών. Τά [ξοδα της 
χρήσης όνηλθαν σέ 34.452,5 εκατομ
μύρια δραχμές, εναντι 27.831,0έκα
τομμυρίων τό 1982, σημείωσαν όηλα
δή αύξηση 6.621,6 εκατομμύρια η 23,8% 
(μαζί μέ τήν αύξηση τών άποσβέσεων 
κα ί προβλέψεων κατά 645,3 έκατομμύ
ρια δραχμές) . ΟΙ δαπάνες προσωπικοϋ 
μαζί μέ τίς όμοιβές τρίτων καί τίς εΙσ
φορές στούς aσφαλιστικούς όργανι
σμούς τοϋ προσωπικοϋ αύξήθηκαν κα
τά 28,8% εναντι άντίστοιχης αύξησης 
30,1% τοϋ 1982. ' Η έξέλιξη αύτή όφεί
λεται κυρίως ατή χορήγηση της αύτό
ματης τιμαριθμικi'jς άναπροσαρμογης 
καί στήν όλοκλήρωση τi'jς έφαρμογης 
τοϋ ένια ίου μισθολογίου μέσα στό 1983. 
Οί δαπάνες γιά τό προσωπικό έπιβα
ρύνθηκαν τό 1983 καί άπό τή μισθοδό
τηση σημαντικοϋ άριθμοϋ νέων ύπαλ
λήλων, οΙ όποίοι εfχαν πετύχει στό δη
μόσιο διαγωνισμό τοϋ Μάιου 1982, άλ
λά προσλήφθηκαν τούς τελευταίους 
μi'jνες τοϋ ετους καί στίς όρχές τοϋ 
1983. ' Επίσης μεγάλος όριθμός ύπαλ
λήλων, όποχώρησε τούς τελευταίους 
μi'jνες τοϋ 1983, καί κατά συνέπεια ή 
μισθοδοσία τούς έπιβάρυνε όλόκλη
ρη σχεδόν τήν χρήση, σέ aντίθεση μέ 
τό 1982, όπότε πολλές aποχωρήσεις 
εfχαν γίνει στίς άρχές τοϋ χρόνου. 
Τά γενικά Εξοδα διαμορφώθηκαν σέ 

ϋψος μεγαλύτΕρο κατά 24,8% σέ σχέση 
μέ τό 1982. ·Η Όuξηση αύτή όφείλεται 
στή γενικότερη δνοδο τών τιμών καί 
ατή συνέχιση τi'jς προσπάθειας τi'jς 
Τράπεζας γιά τή συντήρησή, τήν έπέ
κταση καί τόν εκσυγχρονισμό τοϋ δι
κτύου της. Καί κατά τό 1983 ή επιβά
ρυνση τών έξόδων τi'jς Τρόπεζας όπό 
τίς εΙσφορές της σέ λογαριασμούς έπι
δοτήσεων (έξαγωγών καί Ν . 128Π5) 
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έξακολούθηοε νό εfναι μεγάλη (1983: 
18,6% τών συνολικών , tξόδων, 1982: 
19,5%). τέλος ή κράτηση ποσοϋ 4.345,0 
έκατομμυρίων δραχμών ώς πρόβλεψη 
γιά ένδεχόμενες ζημιές όπό έπισφα
λείς άπαιτήσεις, f:ξάντλησε όλόκληρο 
τό άφορολόγητο δριο πού επιτρέπε
ται άπό τό σχετικό νόμο (1% στό μέσο 
επίπεδο τών πραγματικών χορηγήσε
ων) . 

Τά κέρδη της χρήσης 1983, μετά τήν 
άφαίρεση τών f:ξόδων καί τή μεταφο
ρά στό εΙδικό aποθεματικό τοϋ Α.Ν. 
148/ 67 ποσοστοϋ 205,1 εκατομμυρίων 
δραχμών όπό κέρδη πώλησης χρεο-

Ό Διοικητι']ς τfjς 'Εθνικής Τράπεζας 

Στ. Παναγόπουλος 

γράφων, διαμορφώθηκαν στό ϋψος 
3.725,9 έκατομμυρίων, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 44,3% εναντι τών όντί
στοιχων κερδών τοϋ 1982, πού εΤχαν 
φτάσει τά 2.582,6 έκατομμύρια δραχ
μές. Τα συνολικά κέρδη της χρήσης 
1983, μετά τήν προσθήκη καί τοϋ ύπό
λοιπου τών 15,9 εκατομμυρίων τi'jς προ
ηγούμενης χρήσης, προτείνεται, σύμ
φωνα μέ τό καταστατικό τi'jς Τράπε
ζας, νά διατεθοϋν ώς έξης: Ποσό 1.178,2 
έκατομμυρίων γιά τήν καταβολή στούς 
μετόχο.υς πρώτου μερίσματος καί πο
σό 2.094,5 εκατομμυρίων γιά τήν κα
ταβολή πρόσθετου μερίσματος, δηλα
δή συνολικά γιό μερίσματα, ποσό 
3,272.7 εκατομμυρίων πού aντιστοιχεί 
στό 87,8% τών καθαρών κερδών τό 
1983. τέλος προτείνεται νά διατεθοϋν 
450,0 εκατομμύρια γιά ενίσχυση τών 
aποθεματικών κεφαλαίων καί πρόβλε
ψη φόρου εΙσοδήματος 4,0 εκατομμύ
ρια γιά άμοιβές μελών τοϋ Διοικητικοϋ 
Συμβουλίου καί τό ύπόλοιπο άπό τά 
κέρδη , πού όνέρχεται σέ 15,2 έκατομ-

μύρια νά μεταφερθεί στή χρήση 1984. 
Τό μέρισμα που διανέμεται κατά με

τοχή όνέρχεται σέ 750 δραχμές καί εΥ
ναι κατά 50% μεγαλύτερο όπό τό aντί
στοιχο τοϋ 1982, πού ήταν 500 δραχμές. 
'Η αύξηση αύτή πρέπει νά θεωρηθεί 
πολύ Ικανοποιητική, δν λειφθεί ύπό
ψη δτι τά κέρδη της Τράπεζας f:ξακο
λουθοϋν νά διαμορφώνονται σέ χαμη
λά έπίπεδα , γιά λόγους κυρίως άνεξάρ
τητους άπό τήν πολιτική της, ένώ πα
ράλληλα εχουν αύξηθεί σημαντικά οί 
όνάγκες πού πρέπει νά καλύπτονται ά
πό δικά της πλεονάσματα, έξαιτίας της 
σημερινi'jς οlκονομικi'jς συγκυρίας. 

Εlναι γεγονός δτι ή τιμή της μετοχης 
της Τράπεζας παρουσίασε καί το 1983 
πτωτικές τάσεις, δπως δλλωστε καί τό 
σύνολο τών τιμών τών μετοχών στό 
Χρηματιστήριο. Τά dίτια της έξέλιξης 
αύτi'jς, άσφαλώς δέν εΤναι δσχετα μέ τίς 
διαρθρωτικές άδυναμίες της κεφαλαι
αγοράς, πού επιδεινώθηκαν σέ έξαιρε
τικά μεγάλο βαθμό όπό τίς συγκυρια
κές δυσχέρειες τi'jς έλληνικi'jς οΙκονο
μίας. Στό σημείο αύτό δμως εΤμαι ύπο
χρεωμένος νά έπαναλάβω τή δήλωση 
πού εfχα κάνει στή περσινή Γενική Συν
έλευση καί συγκεκριμένα νά τονίσω δτι 
ή τιμή τi'jς μετοχί'jς της Έθνικi'jς Τρά
πεζας βρίσκεται καί σήμερα αέ άφύσι
κα χαμηλά έπίπεδα, καί άπέχει σημαν
τικά άπό τήν πραγματική της άξία. · Η 
άπλή αύτή άλήθεια, πιστεύω δτι 
γίνει φανερή εύθύς άμέσως, μετά 
περίοδο άνάρρωσης πού διανύει 
μερα ή οΙκονομία μας. 

Κύριοι Μέτοχοι, 
Συνεχίστε καί στό 1983 τή rττιnΑ.οnι"\

ποίηση τi'jς οΙκονομίας, μέ τήν 
πού έμφανίστηκε σέ σοβαρά ot~:ovΌιJ 

κά μεγέθη, χωρίς βέβαια καί ν 
στραφεί πλήρως ή δυσμενής 
μική συγκυρία τών τελευταίων έτών. 
Βασικό χαρακτηριστικό της 

τικi'jς πολιτικης τί'jς Τράπεζας στό 
νο πού πέρασε, ήταν ή βαθμιαία 
σαρμογή τi'jς έπέκτασης τών χορηγ 
σεών της στά δρια τών διαθεσiμ 
της, μέ άποτέλεσμα ν' όπαλλαγεί 
οδευτικά άπό τή δαπανηρή έξάρτ 
της γιά δανειακά κεφάλαια όπό τήν 
τρική Τράπεζα καί νά βελτιώσει 
λογα τήν άποδοτικότητά της. 
Στά πλαίσια αύτά ή Λnn,.,cτnnιr\ΤΠ•τι 

τi'jς τράπεζας 
στήν Ικανοποίηση τών πραγματι 
άναγκών σέ κεφάλαια ύγιών έπιχειρ 
σεων καί στήν περιορισμένη στήρι 
μεγάλων βιώσιμων ύπε..,Λ1..,.,,..,..,,,. 



μονάδων, μέ σκοπό νό έξασφαλιστεί 
ή συνέχιση τfjς λειτουργίας τους, μέχρι 
ν' όρχίσει ή έξυγίανση της χρηματοοι
κονομικfjς τους δομfjς, μέ τήν ένεργό 
συμπαράσταση καί δλλων φορέων τοΟ 
δημόσιου τομέα. 

ΟΙ έξελίξεις 

στήν έλληνική ΟΙκονομία 
Τό 1983 ενaς όκόμη δύσκολος χρό

νος γιό τήν έλληνική ΟΙκονομία. Μέσα 
σ' αύτόν Ε πρεπε νό όντιμετωπιστοΟν δ
μεσα πιεστικό προβλήματα, δπως ή οΙ
κονομική στασιμότητα, ό ύψηλός πλη
θωρισμός, ή όνεργfα καί τό Ελλειμμα 
στό Ισοζύγιο πληρωμών, καί παράλλη
λα νό προωθηθοΟν οΙ μακροχρόνιες 
επιδιώξεις μέ προτεραιότητα στή προ
σπάθεια έξόδου τi'jς ΟΙκονομίας όπό 
τήν έπενδυτ ική καχεξία τών τελευταί
ων tτών. Κύριος στόχος τi'jς οlκονομι
κfjς πολιτικΡjς, ήταν νό ένισχυθεί ή στα
θεροποίηση τfjς ΟΙκονομίας, πού δρ

χ•nε το 1982 καί νό μπουν οΙ βάσεις 
γιό ούσιαστική κaf αύτοδύναμη οΙκο
νομική δνοδο κατά τό προσεχή χρό
νια. ' Ο στόχος αύτός πραγματοποίθη
κε ώς ενa σημείο, όφοο κατά τό 1983 
όνακόπηκαν οΙ δυσμενείς τάσεις σέ βα
σικά οΙκονομικό μεγέθη, γεγονοi,; πού 
θό διευκολύνει στή συνέχεια τή διαδι
κασία ύλοποίησης τών όναπτυξιακών 
tπιδιώξεων. Τό προβλήματα τfjς έλλη
νικi'jς ΟΙκονομίας συνδέονται δμως σέ 
μεγάλο βαθμό καί μέ τίς οΙκονομικές 
έξελfξε ις στό διεθνή χώρο. 'Η διεθνής 
συγκυρία παρουσίασε τό 1983 σημεία 
όνόκαμψης, όλλό στίς χώρες της ΕΟΚ, 
πού όποτελοΟν τούς κύριους έμπορι
κούς εταίρους μας, ήταν στό σύνολό της 
όσθενική. 'Η συναλλαγματική πολιτι
κή που έφαρμόστηκε στήν . Ελλάδα, δρ
χισε νό όποδίδει καρπούς μέσα στό δεύ
τερο έξόμηνο τοΟ 1983, μέ όποτελέσμα
τα νό βελτιωθεί σχετικό ή συμβολή τοίί 
tξωτερικοΟ τομέα στήν έξέλιξη τfjς έλ
ληνικης ΟΙκονομίας. 

Τό όκαθόριστο έγχώριο προϊόν σέ 
σταθερές τιμές συντελεστών παραγω
γΡjς, παρουσίασε όριακή αύξηση κατά 
0,3% μετά όπό στασιμότητα τό 1982 καί 
μείωση κατά 0,2% τό 1981 . 

'Από πλευρδς ζήτησης, ή προώ· 
θηση της οlκονομικης δραστηριότητας 
προηλθε όπό τό δημόσιο τομέα μέ τήν 
έπέκταση τών tπενδύσεων σέ κατα
σκευαστικό κυρίως εργα, καί κατά δεύ
τερο λόγο όπό τόν tξωτερικό τομέα. 
' Η συμβολή της Ιδιωτικiiς δαπάνης ή
ταν όρνητική, έπειδή ή μικρή αύξηση 
πού παρουσίασε ή κατανάλωση δεν όν
τιστόθμισε τή συρρίκνωση τών Ιδιω
τικών έπενδύσεων. 

· Η αύξηση τοΟ όκαθόριστου έγχώ
ριου προϊόντος στό 1983, όφείλεται στόν 
όστικό τομέα, τό προϊόν τοίί όποίου με
τά τήν κάμψη τοίί 1982, αύξήθηκε κατά 
ποσό πού ύπερκόλυψε τή πτώση τοΟ ό-
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γροτικοίί προϊόντος. Στήν έξέλιξη αύτή 
τοΟ όστικοΟ εΙσοδήματος, συντέλεσε 
κατά τό μεγαλύτερο μέρος ό τομέας τών 
ύπηρεσιών καί σε μικρότερο βαθμό ό 
δευτερογενής. 

Οί συνθηκες στήν όγορό έργασίας 
έξακολούθησαν νά εfναι δυσμενείς. 'Ε
νώ ή όπασχόληση στό σύνολό της, φαί
νεται δτι διατηρήθηκε περίπου στό έ
πfπεδο τοίί 1982, ή συνολική τρέχου
σα δραστηριότητα δέ μποροίίσε νό ό
πορροφήση τή νέα προσφορό έργα
σίας όπό τή φυσική αύξηση τοΟ πληθυ
σμοΟ. VΕτσι ή όνεργία αύξήθηκε σέ πο

σοστό 7,8% τοΟ tργατικοΟ δυναμικοΟ. 
·Ο ρυθμός πληθωρισμοίί συγκρατή

θηκε στό έπίπεδο τοΟ προηγούμενου ε
τους, παρά τήν αύξητική έπίδραση πού 
δσκησαν στίς τιμές ή συναλλαγματι
κή πολιτική πού έφαρμόστηκε στό πλαί
σια της γενικότερης οlκονομικης πολι
τικfjς, κα ί ή όναπροσαρμογή στό έσω
τερικό τών τιμών τών καυσίμων, κaf δρι
σμένων υ;πηρεσιών πού παρέχουν δη
μόσιες έπιχειρήσεις καί όργανισμοί. 

Τό ελλειμμα στό Ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών, διαμορφώθηκε στό vιδιο 

περίπου ϋψος μέ τό 1982 (1,9 δισεκατομ
μύρια δολλόρια). ·Ο περιορισμός τοίί 
πλεονάσματος τών δδηλων πόρων, όν
τισταθμίστηκε όπό μείωση τοϋ έμπορι
κοΟ tλλείμματος, λόγω κάμψης τfjς συν
αλλαγματικi')ς δαπάνης γιό εΙσαγωγές. 

Κύριο χαρακτηριστικό τών νομισμα
τικών καί πιστωτικών έξελίξεων τό 1983 
ήταν ή σημαντική έπιβρόδυνση της πι
στοτικi')ς έπέκτασης στόν Ιδιωτικό το
μέα. · Η έξέλιξη αύτή ήταν όποτέλεσμα 
τΡjς χαλαρΡjς ζήτησης πιστώσεων, τών 
μέτρων πού πηραν οΙ νομισματικές όρ
χές γιό έξυγίανση τi')ς δομi'jς τών tπιτο

κίων, καί τf'\ς έκλογίκευσης τfjς πιστωτι
κfjς πολιτικi'jς όπό τίςίδιες τίς τράπεζες. 

Χαμηλότερη, σέ σχέση μέ τό 1982, ήταν 
καf ή αύξηση τi'jς χρηματοδότησης τοϋ 
δημόσιου τομέα. 

ΟΙ κύριες έξελfξεις στό βασικά νομι
σματικό καί πιστωτικό μεγέθη ήταν στό 
1983 oi έπόμενες: 

· Η νομισματικr, κυκλοφορία, σέ μέσα 
tτήσια έπίπεδα, αύξήθηκε κατά 11,5%, 
ας, σέ σχέση μέ τό προϊόν, ύποδηλώνει 
δνοδο τΡjς εlσοδηματικΡjς ταχύτητας, 
δπως καί κατά τόν προηγούμενο χρό
νο. 'Η αύξηση της εlσοδηματικf'\ς τα
χύτητας τi'jς νομισματικης κυκλοφορί
ας δείχνει δτι ή ζήτηση χρήματος, σέ 
σχέση μέ τό χρηματικό εΙσόδημα, πε
ριορίστηκε όκόμη περισσότερο. 

Οί Ιδιωτικές καταθέσεις σέ δραχμές 
στίς έμπορικές τράπεζες καί τούς εΙδι
κούς πιστωτικούς όργανισμούς αύξή
θηκαν τό 1983 κατά 331,4 δισεκατομμύ
ρια η 22,1% ενaντι 349,5 δισεκατομμυ
ρίων η 30,4% τό 1982. ' Η έξέλιξη αύτή 
όφείλεται κυρίως στή σημαντική έπι 
βρόδυνση aτούς όριθμούς αύξησης τών 
όποταμιεύσεων καταθέσεων τών Ιδιω-

τών (1983:22,5%, 1982:31,68%). · Ο ρυθ
μός όνόδου τών καταθέσεων προθεσμί
ας ήταν καί πάλιν ύψηλότερος όπό τόν 
όντίστοιχο τών καταθέσεων ταμιευτη
ρίου, έκφρόζοντας τήν προτίμηση τών 
όποταμιευτών σέ τοποθετήσεις μέ ύ
ψηλή όπόδοση. 

τέλος ή χρηματοδότηση τοϋ Ιδιωτι
κοϋ τομέα τfjς ΟΙκονομίας, αύξηθηκε 
κατά 223,5% δισεκατομμύρια δραχμές 
η 17,5% εναντι 249,8 δισεκατομμυρίων η 
24,0% τό 1982. Εfναι χαρακτηριστικό δτι 
μέ έξέρεση τή Γεωργία, ή πιστωτική tπέ
κταση στό 1983 ήταν χαμηλότερη όπό 
τήν όντίστοιχη τοϋ 1982, σέ δλες τίς έπι
μέρους κατηγορίες τών Ιδιωτικών χο
ρηγήσεων. Τό μεγαλύτερο μέρος όπό 
τήν αύξηση τών πιστώσεων στόν Ιδιωτι
κό τομέα καf συγκεκριμένα 106,2 δισε
κατομμύρια δραχμές, όπορρόφησε ή 
μεταποίηση. ΕΙδικότερα, τό ύπόλοιπα 
τi'jς βιομηχαν ίας αύξήθηκαν κατά 80,5% 
δισεκατομμύρια δραχμές η 14,5% καΙ 
τi'jς βιοτεχνίας κατά 25,7% δισεκατομ
μύρια η 23,3% (1982:51,9%). 
Τό 1983 έπιτεύχθηκε σταθεροποίηση 

τi'jς έλληνικης ΟΙκονομίας σέ Ικανοποι
ητικό βαθμό. 'Εξάλλου οΙ ένδείξεις πού 
ύπόρχουν καί τό στοιχεία πού όναφέ
ρονται aτούς πρώτους μΡjνες τοϋ 1984, 
συνηγοροϋν δτι ή ΟΙκονομία βρίσκεται 
στή φάση της όνόρρωσης. 

Οί διαγραφόμενες έξελίξεις προβλέ
πεται νό δδηγήσουν σέ αύξηση τοϋ προ
ϊόντος καί στούς τρείς βασικούς τομείς 
τfjς ΟΙκονομίας, κυρίως δ μ ως στή Γ εωρ

γία. ·Αλλά καί ή βιομηχανική παραγωγή 
μετά τή σταθεροποίησή της κατά τό 
προηγούμενο ετος, παρουσίασε αuξη
ση τό πρώτο δίμηνο τοΟ 1984, ή όποία 
σύμφωνα μέ τίς εκτιμήσεις τών όρμο
δίων φορέων, φαίνεται δτι συνεχίζεται. 

• Αναφορικό μέ τήν προσπάθεια όνα
χαίτησης τοΟ πληθωρισμοϋ, σημειώνε
ται δτι κατά τό πρώτο τετράμηνο τοΟ 

1984, πραγματοποιήθηκε σημαντική tπι
βρόδυνση τοΟ ρυθμοΟ όνόδου του δεί
κτη τιμών καταναλωτή. Στόχος τi'jς οl
κονομικi'jς πολιτικi'jς εfναι τό μέσο έπί
πεδο τοΟ πληθωρισμοϋ, τό 1984 νό μήν 
ξεπεράσει τό 18%. 

τέλος, οί εύνοίκές έπιπτώσεις όπό τή 
συναλλαγματική πολιτική όνόκαμψη 
τi'jς ζήτησης όπό τό έξωτερικό, πιστεύ
εται δτι θό έπιδρόσουν θετικό στό Ι
σοζύγιο πληρωμών, μέ συνέπεια τότε
λευταίο νό όποτελέσει προωθητικό πα
ράγοντα τi'jς έλληνικΡjς ΟΙκονομίας. 

ovge[il1os 
Specializing in Greek Catering 
for home and business parties. 

Tel. (212) 688-8828 
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IN ΑΝ INDUSTRY WBERE 
Α DAY'S WAIT IS Α DAY ΤΟΟ LATE, 

LIAMAR IS ΤΒΕ CHANDLER ΟΙ' ΤΒΕ BOUR 

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

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

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

Our buyers sett le for nothing less than 
quality, and pay not a penny over fa ir market 
prices. 

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

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

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

ΜΑRΙΝΕ AND INDUSTRIAL SUPPLIES 

NEW ORLEANS 
122 lndustrial Aνenue 
Jefferson. La. 70121 

Telephone: (504) 832-3994 
Cable: LIAMAR N LN: Telex 67 11102 LIANL 

NEW YORK 
4100 Wesl Side Aνenue 

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

Cable: LIAMAR Ν. Υ : Telex 6711065 LIANY 

HOUSTON 
5922 Harνey Wilson Driνe 

Houston. Texas 77020 
Telephone: (7 13) 672-1000 

Cable: LIAMAR HOU: Telex 6711038 LIAHU 



ΓΙΑ ΤΗΝ AKINHTH ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Εμπορική Τρόπεzα 
«τα δικό σας μάτια)) στην Πατρίδα ! 

Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ υπάρχει η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ακινήτων . Μια υπηρεσία που φροντίζει το ακίνητά σος 
στην Ελλάδα, όπως θα το φροντίζατε εσείς .και ακόμα καλύτερο. Γιατί διαθέτει τεράστιο πείρο και γνώσεις πάνω στη 

νομοθεσία των ακινήτων, φερεγγυότητα και άρτιο οργάνωση . 

Είναι δηλαδή ο πιο κατάλληλος και άμεμπτος r . 'χειριστής της ακίνητης περιουσίας σος. 

Η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ακινήτων : 
• ενοικιάζει κενό διαμερίσματα ή άλλα οικήματα, φροντίζεt γιο την επιδιόρθωση τυχόν φθορών, 

συντάσσει το μισθωτήριο, εισπράττει το ενοίκιο και το μεταφέρει σε τοκοφόρους λογα
ριασμούς στο όνομά σος. 

• παρακολουθεί τη νομοθεσία τη σχετική με το ακίνητο και προστο· 
τεύει το συμφεροντά σος. 

• φροντίζει γιο την ασφάλιση των ακινήτων, ον το θέλετε. /"' 
• ενεργεί το νόμιμο εναντίον ενοικιαστών. που δυστροπούν . ~ ~ 

·Αν έχετε οπουδήποτε στην Ελλάδα ακίνητη περιουσία, και η ~ 
Εμπορική Τράπεζα διαθέτει εκεί υποκαταστήματα, είστε ~ /" 

σίγουροι ότι το ακίνητό σας βρίσκεται σε καλά χέρια. /" 

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε το κουπόνι ~~ 
και ταχυδρομήστε το στη διεύθυνση: ~ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Γιά την Διοχείρηση Ακινήτων Τρίτων 

Σοφοκλέους 11 , ΑθΗΝΑ 1 02 35 
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Tel. 516-489-7600 
212-631-3200 

IMPOATEAS & OISTAIBUTORS, INC. 

''HOUSE OF GREEK SPECIAL YIES" ιι.ο. Βοχ 2039 
515 lteιιlnιulσ llνd. 

Hempsteσd, Ν. Υ. 11550 


