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For comfort, serνice, reliability 
and low prices, always fly 

The National Airline 
of Greece. 

$649 ~99 $769 
November 1, 1984- March 31, 1985 Μaγ 10 - .June 14, 1984 Junc 15 - Augιιst 15, 1984 

August 16 - Octoheι- 31, 1984 

*Roundtrip New York οι· Bu~ιun to Athens or Thessaloniki. Ch i ldren 2-12 pay 75% . Ceι·tain restr·iction~ aρply. 

Olympic is Y-Our airline - tl1e only GΓeek 
airline to Greece. Olympic offers you low 
fares on dail)' nonstoρ Boeing747 clepaΓtuΓes 
from New ΥοΓk to Athens. Υοιι get to choose 
when you leavc and return. FΓοιη time ιο 
time even lowe r faΓes arc available ση spe
cial dates. Olyωρic is )'ΟUΓ \Nisest cl1oice. 
With Olympic )'OU feellikc you're ίη Greece 
the moment you step ο η the plane. Olyωpic 
offers you Greek music, ί.reek magazines 
and flight crews that can understand you. 

Connecting flights within the US, Canada 
and ίπ Gι·eece aΓe ωade easy. There are 
ιnany connecting flighιs to ΝΥ fΊ·om all over 

the US and Canada atOI)'mρic's through-fare 
prices. Λnd in Creece, Olympic is the only 
aiι·Ιine tl1at takes you to all of Greece. Right 
tΊ·om οuΓ own pΓivate te rminal in Athens. It 
cοιιlι\ηΊ be easier. So for comfort, seΓVice, 
Γeliability and low prices al'\.vays fly Olympic. 
The aiΓiine that seΓVes Greeks in AmeΓica. 

Please make )'OUr reserνations as soon as 
possihle. The numbe!' σι· seats is limited. For 
reseΓVations call youι· tΓavel agent oΓOlympic 
toll-free at (800) 223-1226. In Neν.r York City 
call1212) 838-3600. 

oz-v.wP•c 
AIRiιWAY.S 

The National Airline of Greece 



Α SEV EN ST A R RECOMME N DATION 

* * * * * * * 

Create your own Greek classic 
witb Metaxa 7 Star. 

Mix with Metaxa 7 Star, 
tbe classic Greek liqueur; 
and see wbat α distinctive 
differmce it makfs in your 
favorite drinks. And bere 
are four tbat prove it. 

Sweet Dreams 

2 oz. Metaxa 7 Star 
2 tsps. Creme de Cassis 
!ι1 oz. lemon juice 
crushed ice 

Mix Metaxa and other 
ingredients together and 
pour into a cocktail glass 
with crushed ice. Add a 
twist of lemon or lime 
wedge if desired. 

Metaxa Sunήse 

1 oz. Metaxa 7 Star 
1 oz. light rum 
V2 oz. lemon juice 
V2 oz. strawbeny liqueur 
1 tsp. bar syrup or sugar 
2 tsps. orange juice 

Shake with ice. Stτain into 
8 oz. old fashioned glass 
with or without ice. Gamish 
with cheny if desired. 

Metaxa Manhattan 

2 oz. Metaxa 7 Star 
V2 oz. Cinzano Vermouthι Sweet or 
Dry 
maraschino cheny 

Stir with ice. Stτain into cocktail 
g!ass. 

Spήng Fever 

I !ι1 oz. Metaxa 7 Star 
I oz. orange liqueur 
2 oz. orange juice 
sugar 
slice of orange. 

Coat the ήm of glass with 
sugar before pouήng. 
Mix ingredients together 
and pour into pre-chilled 
cocktail glass. Gamish 
with orange slice and 
cheny. 

7 S Τ Α R 

The classic liqueur of Greece. 

92 Proof Ιmporιed by Γleι,;chmann Dιstιllιng Co . l ake Success. Ν Υ. \t1 1984. 



~Επιστολές 

Τό ·Ελληνικό προβλήματα 

Κύριε Διευθυντά, 

.. Ολοι ξέρουμε δτι ή • Ελλόδα όντιμε
τωπίζει σήμερα πολλό ζωτικό προβλή
ματα. Τ όν tπεκτατισμό της Τουρκίας στό 
Αίγαίο καί Κύπρο, τόν όναπόφευκτο συ
ναγωνισμό τf'jς Κοινης Εύρωπαίκf'jς 'Α
γορδς καi τό κυριώτερο την αύξανόμε
νη [νταση στr)ν έλληνικη κοινωνία λόγω 
τοίι μετασχηματισμοϋ της όπό κυρίως 
όγροτικr) σε βιομηχανική. 

~Ολοι συμφωνοίίμε δτι γιό νό όντιμε
τωπισθοϋν τό προβλήματα αύτά, μιό 
όνανέωση της έλληνικης κοινωνίας σε 
δλα τό tπίπεδα ήταν καί εΤναι tπιβε
βλημένη. 

Μάλιστα ή σημερινr) Κυβέρνηση χρη
σιμοποίησε την ι( Αλλαγr'ι» ώς τό κύριό 
της προεκλογικό σύνθημα, άλλά όπό 
τr'ιν στιγμη ΠΟU τr)ν ~φερε στην εξουσία 
ό 'Ελληνικός Λαός, δλες της οί ενέργειες 

συντείνουν σέ ενα σκοπό: 

-Στην μονιμοποίησή της στην όρχη 
γιο την tφαρμογή, πάση θυσία, ένός 
Ιδιοσυγκρατικοϋ σοσιαλιστικοϋ μετα
σχηματισμοίι της · Ελληνικης Κοινωνίας 
καΙ ΟΙκονομίας. Γιο νό έπιτύχη τοίι 
σκοποϋ της όδιαφορεί γιο τίς συνέπειες 
καί σχησιμοποιεί συστηματικό όφθαλ
μοφανf'ί όντιδημοκρατικό μέτρα. 'Ό
πως ή προσπάθειά της νό κομματικοποι
ήση δλους τοuς Δημοσίους όργανι 
σμοuς γιό νό όποφύγη μιό πραγματικό 
δημοκρατικη μελλοντικη όναμέτρηση. 

-η όναδομήσεις κυβερνητικές γιο 
την ίκανοποίηση Ισχυρών κομματικών 
καi τοπικών παραγόντων. 

-η κωμικοτραγικές tπιθέσε ι ς κατό 
τών όντιπάλων της ~ όντιφρονούντων 
συνεργατών της, γιο την δημιουργία 
πολιτικf'jς όξυνσης ή όποία τι')ν εύνοεί 
εφ. δσον προέρχονται όπό μεγάλο 

κόμμα. 

-Στι')ν προοδευτικη σκλήρυνση της 
στάσης της ~ναντι τών Συμμάχων της καί 
Ιδιαίτερα τών ' Ηνωμένων Πολιτειών της 
· Αμερικfiς, γιο τι')ν δημιουργία εύνοί
κών εντυπώσεων στοuς όριστεροuς 
στr'ιν Έλλάδα καί εξωτερικό. Οί συνέ
πειες αύτών τών ένεργειών της μδς εΤναι 
γνωστές. • Απογοήτευσις καi έκνευρι
σμός των ·Ελλήνων της • Αμερικί'\ς, σύγ
χυσις καi διχασμός τών ·Ελλήνων της 
• Ελλάδος καi όπομόνωσις δλων μας όπό 
τοuς δοκιμασμένους Ισχυροuς Συμ
μάχους. 

Καi διερωτώμαι: Πότε έπi τέλους ή 
Κυβέρνηση αύτι') θό όλλόξη τακτικι') γιο 
νό όντιμετωπίση τό έπείγοντα έθνικά 
μας προβλήματα. 

D. KIKAS, M.D. 
Greese Pointe Woods, Mich. 
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Γιο τόν iρανο της «Αύyηςιι 

·Αγαπητέ κ. Μακριδ, 

Σδς συγχαίρω θερμότατα διό τό 
ώραία σας εlλικρινί'\ δημοκρατικό οl
σθήματο, σε δλα τό δρθρο τοϋ ώροίου 
περιοδικοϋ σας. 

Πρό κοιροϋ είχατε γράψει διό κάποιον 
[ρανον πρός οlκονομικι')ν ένfσχυσιν τί'\ς 
κομμουνιστικης έφη μερίδος «Αύγή». Θό 
[πρεπε, νομίζω, νό δημοσιεύσετε ενο 
φωτοαντίγραφον τών έφη μερίδων «·Ε
θνικός Κήρυξ» καi «Πρωίνή» μέ τό ~νό: 
ματα δλων τών ιιδημοκροτικών» που το 
στομάχι τους καi ή έλευθερία τους εΤν?ι 
στr'ιν ' Αμερικr) κοi τό μυαλό τους στην 
Σοβιετική .. Ενωση. 
Νομίζω δτι [πρεπε νό ένημερωθf'ί δ 

άρμόδιος ΕΙσαγγελέας της περιοχί'jς διό 
τό περαιτέρω. 

Νέα Ύόρκη 
Εuχαριστώ, μετό τιμης, 

DIMiτRIS SARIS 

Σuyχαρητήρια σuνδρομητiί 

·Αγαπητέ κ. Μακριδ, 

Περιμένω μΕ. όγωνία νό διαβάσω τό 
θαυμάσιο, όπό κάθε πλευρδς, περιο
δικό σος. 

Σδς συγχαίρω, καθwς κ~i τοuς 
έκλεκτούς σας συνεργάτας δΗ) τό θαυ
μάσιο κοi παλμώδη δρθρα. Εύχομαι νό 
συνεχίσετε τήν προσπάθειά σας μf: τiς 
'ίδιες όρχές. 'ΑρχΕ.ς μι δ ς σωστης καi όντι
κειμενικης δημοσιογραφίας. 

Μετά τιμί'jς, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΣΑΟΥΣΗΣ 

• Εyyραψfίτε Συνδρομηταt 
στ ή ν α Νέα · Υόρκη» 

•t Citίc:8ΊI 
ιs3Ε. sua. 
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Σ Τ Α χρόνια τής δικτατορίας ατι'ιν 'Ελλάδα, of 'Ελληνοαμερικανοi άνοιγαν 
κάθε πρωί" την έφημερlδα τους, μi: τι'ιν 
έλπίδα δτι θά έβλεπαν σε κάποια γωνιά 
κάτι γιο τι} ν ·Ελλάδα . .. Κάτι πού θά ένί
σχυε τίς έλπίδες τους δτι θο κατέρρεε ή 
χούντα καί ή Δημοκρατία θά ξαναγύ
ριζε στι'ιν χώρα τής καταγωγής της. UΟτι 
θά περνούσαν οί ήμέρες τής έντρο
πής ... 

' Εν ω δ μ ως τότε άνοιγαν οί όμογενείς 
τι} ν έφη μερίδα μέ μιο λαχτάρα νο βρούν 
κάτι έναντί ον τής χούντας, τώρα, έπi Κυ
βερνήσεως ΠΑ.ΣΟ.Κ., φοβούνται νο τι'ιν 
άνοίξουν. 'Η λαχτάρα άντικαταστάθηκε 
άπό τόν φόβο: Γιά τό τί μπορεί νά έχη 
δηλώσει τήν προηγούμενη ό Πρωθυ
πουργός τής χώρας τής καταγωγής τους. 
Φοβούνται νέες προκλήσεις έναντίον 
των συμμάχων καΙ φίλων τής 'Ελλάδος 
καf, κυρίως, κατο τής «Iμπεριαλιστικής" 
'Αμερικής. Γιά δλα α υ τα που ε χουν 
κάμει τούς ' Ελληνοαμερικανούς νά αί
σθάνωνται ντροπή, καθι.iJς προσπαθούν 
νά πεισθούν οί ίδιοι καΙ νά βεβαιώσουν 
τούς συμπολίτες τους δτι ό Σοσιαλιστής 
Πρωθυπουργός τfjς 'Ελλάδος χρησιμο
ποιεί καί τήν ύπερβολή γιο νά κρατά ίκα
νοποιημένη μιά παράφορη aτόν φανα
τισμό της μερίδα τού έλληνικού έκλο
γικού σώματος . . . 

·Η έπιχειpηματολογία αύτή έχει πάψει 
νά εlναι πειστική, όχι μόνο aτούς άπλούς 
'Αμερικανούς πολίτες, πού δi:ν μπο
ρούν νά καταλάβουν "what's wrong with 
Andreas," άλλο καi γιά τούς φίλους τής 
'Ελλάδος ατό Κογκρέσσο, πού άπελπι
σμένοι κρούουν τόν κώδωνα τού κιν
δύνου. 

* • • 

τι έξήγηση μπορούμε νο δώσωμε 
τώρα aτούς 'Αμερικανούς συμπολίτες 
μας γιο τά δσα εlπε ό κ. Παπανδρέου γιά 
τήν •άλλαvΓι• πού συντελείται στι'ιν Πο
λωνία, γιά τόν χαρακτηρισμό τού Για
ρουζέλσκι σάν «πατριώτη .. καΙ γιο τr}ν 
άποδοκιμασία τού ήρωϊκού λαού τfjς 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1, 1984 

f! Ο ••• <<Πατριώτης>> 

κ. Γιαρουζέλσκι 

Tou κ. ΠΑΝΑΓ. Σ. ΜΑΚΡΙΑ 

Πολωνίας πού όγωνίζεται γιο τό ψωμi 
καί τr}ν έλευθερία του; 

Οί διάφοροι σοφιστικο/ άκροβατι
σμοί χειροτερεύουν τό σοβαρώτατο λά
θος τού Πρωθυπουργού τής ' Ελλάδος. 
'Αλλο . ούτε καΙ εΤναι δυνατό νο άπο
κρουστούν οί λεκτικοί άκροβατισμοί 
καί τά κουτοπόνηρα συλλογιστικά σχή
ματα μi: τι'ιν ψύχραιμη έπιχειpηματο
λογία τής λογικής καί τούς παραδεκτούς 
κανόνες τού διαλόγου. Διότι οί έννοιες 
τfjς ιιΔημοκρατίας» καΙ τfjς ιιδικτατορί
αςιι ίιφίστανται τέτοια διαστρέβλωση 
καΙ παραποίηση, διότι ή όλήθεια κακο
παθαίνει τόσο, πού γιά τόν καλόπιστο 
συζητητή, ή καλύτερη λύση εlναι ή ... 
παραfτηση όπό τιJν συζήτηση. ·οχι, 
δμως, καΙ άπό τι}ν διαμαρτυρία . .. 

' Οπωσδήποτε, ή ' Ομογένεια εlναι ίι
ποχρεωμένη νά ύψώση καΙ πόλι φωνιJ 
διαμαρτυρίας άπό αύτές τΙς στήλες, 
άφού of δυό καθημερινές μας έφημε
ρίδες, of άρμόδιοι ήγετικοl παράγοντες 
καΙ of 'Ελληνοαμερικανικi:ς όργανώσεις 
δi:ν άναλαμβάνουν τΙς εύθύνες τους. 
WΟχι γιά νά άντιπολιτευθούν τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., άλλο γιο λόγους ήθικής 
τάξεως καΙ χάριν τής 'Ιστορίας. ΚαΙ γιό 
Ε:να άκόμη, σπουδαιότατο λόγο: Δια
χωρίζοντας τήν θέση της ή 'Ομογένεια 
θο διακηρύξη τι'ιν άνεξαρτησία της όπά 
τήν 'Αθήνα καί θο πετύχη νο διατηρήση 
τήν συνεχως έλαττούμενη άποτελεσμα
τικότητά της σάν δύναμη έπιρροής στ ή ν 
Ούάσιγκτων. 

* • * 

Καταγράφοντας τήν διαμαρτυρία 
μας, θέλομε νό γvωρlζη ή 'Αθήνα δτι ό 
'Ελληνισμός τής 'Αμερικής άρνείται νό 
τήν άκολουθήση. Θεωρεί τόν στρατηγό 
Γιαρουζέλσκι, έκείνο άκριβως πού πι
στεύει ό λαός τής Πολωνίας: Δικτάτορα 
στυγνό καΙ τύραννο άδίστακτο, ίιποτα
κτικό τής Μόσχας, ήθικό αύτουργό δο
λοφονιών, προδότη των πόθων τού 
λαού του, πού προεδρεύει ένός γραφει
οκρατικού συστήματος βίας καΙ κατα-

πιέσεως. 'Ενός συστήματος πού δi:ν έχει 
νο ζηλέψη τlποτε άπό έκείνο τού 
Καντάφι, τόν όποίον έπlσης έπεσκέφθη 
ό κ. Παπανδρέου. 'Ενός συστήματος 
πού άποτελεί άρνηση δλων των 'Αρχών 
τής έλευθερlας, τού πολιτισμού καΙ τής 
όνθρώπινης άξιοπρέπειας, περιφρόνη
ση των άξιων στΙς δποίες στηρίζονται οί 
έλεύθερες κοινωνίες τής Δύσεως. 

Μέ τό έξώφυλλδ μας άποτίομε φόρο 
τιμής aτόν δολοφονηθέντα άπό τό κα
θεστι.iJς τού λαομίσητου Γιαρουζέλσκι, 
λαοφιλή ίερέα Ποπιελούσκο. Τιμούμε 
τόν συνδικαλιστή Λέχ Βαλέσα καί τούς 
συναγωνιστές του τής " 'Αλληλεγγύης». 
Τιμούμε τόν ήρωϊκό λαό τής Πολωνίας 
πού στενάζει κάτω άπό τό δολοφονικό 
καθεστι.iJς τού άπαίσιου στρατηγού. 
Τιμούμε τούς 54 άγωνιστές πού δολο
φονήθηκαν έν ψυχρω, μετά τήν έπιΒολr'ι 

τού στρατιωτικού νόμου στήν Πολωνlα. 

• • * 

v.r. rιό η'Ίν πληρέστερη ένημέρωση τών 
άναγνωστών μας (ποu δt:ν τήν lχουν άπό τiς 
δυό καθημερινες έφημερlδες) πάνω σi: 
θέματα σχετιζόμενα με τiς έλληνοαμερικα
νικές σχέσεις καi τόν γενικώτερο ρόλο της 
'Ομογενείσς, άναδημοσιεύομε καΙ σ' αύτό 
τό τεϋχος, άπό τόν άμερικανικό Τύπο, άντα

ποκρίσεις καi δρθρα πού συνθέτουν μιiι 
πολu άρνηηκή εΙκόνα yιiι την έλληνική Κυ
βέρνηση. bΟπως σημειώσαμε ξανά, ό έχ 

παραδόσεως φιλελληνικός άμερικανικός Τύ
πος, lγινε Ιδιαίτερα έπικριτικός καi άρνητι
κός καΙ αύτό μόνο λύπη καΙ άnοyοήτευση 
εfναι δυνατό νiι προκαλη στούς όμοyενείς, 
πού βλέπουν τι'ιν yενέτειρα νiι έπικρίνεται 
καΙ νό άπομονώνεται όπό τούς παραδοσια
κούς φίλους καΙ ύποστηρικτές της. 'Η άλλα
νι'ι της νοοτροπίας τοϋ άμερικανικοϋ Τύπου 
άnέναντι της ·Ελλάδος, εfναι δμεση συνέπεια 
τοϋ άντιαμερικανισμοϋ τijς έλληνικijς Κυ
βερνήσεως καi τοϋ διασnαστικοϋ ρόλου της 

σi: ολα σχεδόν τό παyκόσμια προβλήματα -
ρόλου ποu έμφσνίζει τι'ιν . Ελλάδα στό 
πλευρό τών tχθρών της έλευθερίσς καi τijς 
nαyκόσμιας εΙρήνης. 
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Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΜΑΣ 
~ πολλές _περιπτώ.σεις τούς _τελευταίους μήνες τονίσα
Lμε τ~ν ~ιν?υνο ~ξουδετερωσεως καί διαβρώσεως τής 
έπιρρο,ης της Ομογενειας καί τών φίλων τής ' Ελλάδος ατό 
Κογκρεσσο - πράγμα γιά τό όποίο εlχαν έγκαίρως προειδο
ποιήσει τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου of πέν
τε ' Ελληνοαμερικανοί βουλευτές. 

Τό κατωτέρω όπόσπασμαάναλύσεως τού περιοδικού 
'Όe~ence and Diplomacy" τοϋ ·Οκ τωβρίου, δικαιώνει τίς 
καλοβοu~ες έκείνες προειδοποιήσεις. Γράφει τό έγκυρο 
περιοδικο : 

'Ήowever, despite the traditiona l pro-Greek proclivity 
of ~ong~ess, eνen tolerance for what is seen as Papandreou's 
antι-U n ιt~d States rhetoric and policies is erod ing. As Rep. 
Lee Hamιlton (D-Ind.), chairman of the House Foreign Affairs 
s~bcommit_tee on. the Middle East and respected congres
~,ιonal f~re ιgn_ ρolιcy exp~rt, told a public hearing recently, 

There ι s a r ι sιng frust ratιon here w ith the kind of attacks 
that _are made against the United States by the prime minister, 
partιcula r l y, and those attacks cannot continue without at 
some point eroding the congressional support for Greece 
that existed." 

_ Hamilton is a thoughtful man not giνen to idle threats, so 
hιs statement should be νiewed as a deliberate attempt to 
make clear the depth of congressional displeasure." 

.. Μέ 6~λα ,λόγια, ύπάρχει άμεσος κίνδυνος νά χάσουμε 
ολο uς ~οuς φι~ους μας καί ατά δύο νομοθετικά Σώματα τών 
Η_ΠΑ. ': περιπτωση έπιβεβαιώνει δτι of όντιρρήσεις καί 
οι συστασεις πού διατυπώνονται α ' αύτό τό περιοδικό 
δέν ό~οτελο~ν όvτιπολιτευτική πολεμική, άλλά έπικοδο~ 
μητικη κριτικη . 

Mr. PAPANDREOU, AGAIN 

Τό σχόλιο πού όκολουθεί δημοσιεύθηκε σέ lνa άπό 
τίς έγκuρότερες έφημερίδες aτόν κόσμο, τήv Washington 
Post, πού κατά κανόνα ύποστήριξε ατό παρελθόν, φιλελ
ληνικές θέσεις σέ πολλά θέματα: 

Α NDREAS PAPANDREOU, the democraticallyelected prime 
minister of Greece, sure knows how to make it hard for his 

country's American friends to keep smiling. His latest 
proνocation is the hostile and preposterous assertion that the 
KAL airliner shot down last year, with the loss of all 269 people 
aboard, was 'Όn a spy mission for the CIA" and "real ly did 
νiolate Soviet airspace for intelligence-gathering purposes." 
Mr. Papandreou introduced this canard by stating that " the 
world" is now convinced of it. Not so. The only people con
νinced of it are those w ho- when it comes to charges against 
the Un ited States-do not demand proof and are prepared to 
accept circumsta ntial evidence of aπ especial ly flimsy kind. 

ln Mr. Papandreou's Socia list Party, w hich he was ad
dressing at the time, there eνidently are a good number of 
such people. Optimists suggest nervously that especial ly with 
elections coming up next year, the prime minster is under a 
certain politica l obligation to cater to party sentiment to his 
left, and that he would not say any such thing in a consider
ed state paper. lt is not the most satisfactory explanation. 
Principled differences between allies are expected and need 
not be concealed. But the matter of whether the United 
States had dispatched the KAL plane to spy is not one on 
which there is a principled difference. H is spokesman's 
second-day explanation - that eνen though the p lane was 
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spying, Mr. Papandreou did not approνe of the Russians' 
shooting it down - was pathetic. 

As it happened, just a few days before the prime minister 
addressed his party, his goνernment made known that Greece 
was sticking with an earlier conserνatine goνernment's deci
sion to take part next year in a new ΝΑΤΟ project for electron
ic surνeillance of the alliance's southeastern flank. This deν
elopment followed Mr. Papandreou's renewal last year in 
aπ agreement for American use of what he and his party had 
called, in campaigning in 1981, the "bases of death." Mr. 
Papandreou's words, in short, are a lot worse than his deeds: 
that's a key fact of current Greek-American relations. But 
there is a certain king of speech so hosti le and reckless that 
it amounts to an action in itself. lt is foolish of Mr. Papan
dreou to expect, if he does, that the American goνernment 
can merely keep dismissing it as inconsequential blather 
that should haνe no impact on pol icy. 

(ΊΗΕ WASHINGTON POST, Oct. 7, 1984) 

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ο Τ ΑΝ διαβάζονται αύτi:ς of γραμμες ό όμερικανικάς λαός 
θά έχη έκλέξει τάν Πρόεδρό του γιά τήν προσεχή 

τετραετία. Σύμφωνα δε με όλες τiς σφυγμομετρήσεις, ον δi:ν 
σημειωθή κάποια έντυπωσιακr'ι έξέλιξη, τό Δημοκρατικά 
Κόμμα θά έχη ύποστή μιά σοβαρή ήττα. Τά περιοδικό αύτό 
δi:ν ύπέδειξε στούς όναγνώστες του ποιόν νά ψηφίσουν, ον 
καi δσα σημειώσαμε γιά riς τηλεοπτικες άναμετρήσεις τών 
ύποψηφίων γιά τήν προεδρία καi τήν aντιπροεδρία, aντα
νακλούσαν τiς πολιτικές μας άρέσκειες . .. 

~ Αλλωστε, δεν είχαμε σοβαρούς προβληματισμούς στr'ιν 
προτίμησή μας - τά ίστορικά Δημοκρατικό Κόμμα ξέφυγε 
άπό τr'ιν πορεία στήν όποία τό εlχαν όδηγήσει ό Ρούζβελτ, ό 
Τρούμαν, ό Κέννεντυ καΙ ό Τζώνσον. Of ήγέτες του παρα
σύρθηκαν όπά τά πεζοδρομιακά συνθήματα τών ιιε/ρηνο
φίλων» καΙ άνευθυνολόγων γιά τr)ν οΙκονομία, τήν ομυνα καΙ 
τά κοινωνικά προγράμματα. Δi:ν κατάφεραν νά έμπνεύσουν 
έμπιστοσύνη ατά εύρύτερα στρώματα τών ψηφοφόρων. ' Ο 
Πρόεδρος Ρήγκαν, με δλες του τΙς άτέλειες, εΤχε νά έπιδείξη 
ενα πολύ άξιόλογο έργο καi δεν χρειάστηκε μεγάλη προ
σπάθεια νά πείση τούς 'Αμερικανούς δτι εΤναι σήμερα σε 
καλύτερη θέση άπό έκείνη πού βρισκόταν πρΙν τέσσερα 
χρόνια . . . 

.. .. .. 
Σ' δ, τι άφορο τά όμογενειακά στοιχείο, φαίνεται ότι γιά 

πρώτη φορά έκδηλώνει σε μεγάλη έκταση τήν έμπιστοσύνη 
του πράς τό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα καΙ τά φαινόμενο άξίζει 
νά μελετηθή μόλις καταστή δυνατή ή άνόλυση τών έκλο
γικών aποτελεσμάτων. Ή 'Ομογένεια, γιο λόγους εύνοή
τους, εΤχε ταχθή όπά τa χρόνια τού New Deal με τό Κόμμα 
πού θέσπισε τr'ιν πρώτη φιλεργατική καΙ μεταναστευτική νο
μοθεσία καΙ καθιέρωσε τiς Κοινωνικες 'Ασφαλίσεις. Μέχρι 
καΙ πρά δεκαετίας, έλόχιστοι όμογενείς ι>;σαν μέλη ij ψήφιζαν 
τά Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Με τήν οΙκονομική καΙ κοινω
νική 6νοδο τών 'Ελληνοαμερικανών, ό άριθμός έκείνων πού 
ψήφιζαν Ρεπουμπλικανούς ύποψηφίους μεγάλωνε. ~Ετσι, 
ένώ τήν δεκαετfα τού 1920 τά 95% τών ' Ελληνοαμερικανών 
ψηφοφόρων ι>;σαν Δημοκρατικοί, τό ποσοστό αύτό θό 
πρέπει σήμερα νά έχη μειωθή γύρω στό 60%. Συγκεκριμένα 
στοιχεία δεν ύπόρχουν, άλλά εlναι βέβαιο, ότι δπως συμ
βαίνει με 6λλες έθνικότητες, έχει σημειωθή μεγάλη διαρροή 
όμογενών ψηφοφόρων πρός τό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. 
~ Αλλωστε εlναι φυσικό, καθώς άνέρχεται ή 'Ελληνοαμερι
κανικr'ι Κοινωνία, νά έπηρεόζεται όπά τά νέα πολιτικό καΙ 
κοινωνικά ρεύματα . . . Τρείς άπό τοuς πέντε σημερινούς έλ-

NOEMBPIOY 1, 1984 

Α ΛΛΗ μιά άντιαμερικανικr'ι διαδήλωση στr'ιν 'Αθήνα, τάν 
περασμένο μήνα, κατέληξε στο 6γαλμα τού Προέδρου 

τών Η.Π.Α. Χόρρυ Τροϋμαν. Ή παραπάνω φωτογραφία εΤ
ναι ένδεικτική τών αΙσθημάτων μερικών ·Ελλήνων έναντίον 
έκείνου πού έβοήθησε τήν χώρα τους νά μείνη έλεύθερη. 
Αύτή τή φορά οί διαδηλωτες ι'; ταν ιιεlρηνιστές», ποu aπέδει
ξαν τήν παλληκαριa καΙ τήν λεβεντιά τους με ύβρεολόγιο 
κατa τής 'Αμερικής καi με τό συμβολικά πακετάρισμα τοϋ 
άγόλματος με τήν ένδειξη τής έπιστροφής! 'Ερωτόται γιατί 
ή aστυνομία δi:ν έμπόδισε τούς διαδηλωτi:ς άλλο τούς όφη
σε άνενόχλητους στό . .. εύγενες έργο τους. 'Επειδr'] δεν εlναι 
ή πρώτη φορό πού σημειώθηκαν τέτοιες άσχημίες καi έπειδή 
άσφαλώς θά έπαναληφθούν, νομίζομε ότι ή ΑΗΕΡΑ, μέ δα
πάνη τής όποίας άνηγέρθη τά 6γαλμα τά 1963, πρέπει νό 
μελετήση τά ένδεχόμενο τής μεταφορός του στiς ΗΠΑ όπά 
σεβασμό στr'ι μνήμη τοϋ άειμνήστου Προέδρου, άφού τό 
έλληνικά Κρότος δεν προστατεύε ι τά 6γαλμα. ·Η ΝΕΑ ΥΟΡ
ΚΗ θό άφιερώση ί::να άπό τό προσεχή τεύχη τηςστόνμεγάλο 
Πρόεδρο σ · ένδειξη τιμής καΙ εύγνωμοσύνης, τουλάχιστο 
το Ο ' Ελληνισμού τής 'Αμερικής, γιά τήν άνεκτίμητη προσ
φορά του στό 'Ελληνικά "Εθνος. 

• 
ληνικής καταγωγής βουλεuτtς ε1ναι Ρεπουμπλικανοί! Καi 
'Ελληνοαμερικανός εlναι (δ κ. Μόϊκ Σωτήρχος) ό έπικεφαλής 
τοϋ τμήματος τών έθνικοτήτων τοϋ Ρεπουμπλικανικού Κόμ
ματος. 'Η 'Επιτροπή · Ελληνοσμερικανών γιά τόν Ρήγκαν καΙ 
Μπούς περιλαμβάνει δεκάδες διακεκριμένους όμογενείς 
άπό όλα τά σημεία τής 'Αμερικής. ΚαΙ κ ότι 6λλο πού δεν έχει 
προσεχθή: Οί Ρεπουμπλικανοi διώρισαν σε δημόσιες θέσεις 
πολλούς περισσότερους όμογενείς όπά τοuς Δημοκρατικούς 
-παρά τήν ύπi:ρ αύτών προτίμηση τών ψηφοφόρων μας ... 
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ΤΟ ΚΡ/ΤΗΡ/0 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Α ΛΛΑ μιό καί άσχολούμεθα μέ τfιν πολιτικfι καί τίς έκλογές, θό παραπέμψω με τόν άναγνώστη στfιν 6κρως ένδι
αφέρουσα όμιλία τού προέδρου τού Πανεπιστημίου Νέας 
' Υόρκης κ. Τζών Μπραδήμα, ποu δημοσιεύομε στίςάγγλικές 
μας σελίδες. 'Ο κ. Μπραδήμσς σημειώνει, μεταξύ 6λλων, 
έκείνο ποu καί έμείς ύποστηρίξαμε σ ' σύτές τίς στfjλες μας, 
ο τι ή έλληνικfι καταγωγή ένός ύποψηφίου δέν πρέπει νό εlναι 
άρκετfι γιό νό τοϋ δώσωμε τr'ιν ψfjφο μας- καί έίχαμε ύπεν
θυμίσει τfιν περίπτωση· Αγκνιου, ό όποίος, έκτός τώνaλλων, 
έπί χούντας, θυμήθηκε τήν πατρίδα τών γονέων του . . . 

· Εκείνο πού ό κ. Μπραδήμας δέν θίγει, διότι άλλο ήταν τό 
θέμα του, εΤναι τό κατό πόσο οί ' Ελληνοαμερικανοί ψηφο
φόροι πρέπει νό ψηφίζουν τόν ύποψήφιο πού συμβαίνει νό 
ύποστηρίζη τό έθνικό θέματα τfjς Κύπρου καί τfjς ' Ελλάδος, 
χωρίς νό λαβαίνουν ύπ ' όψιν τίς γενικώτερες ίκανότητες, 
προσόντα καί θέσεις τού ύποψηφίου. ΣτΙς δυό τελευταίες 
άμερικανικές έκλογές, ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ χρησιμοποίησε αύτό τό 
κριτήριο. 'Ομολογούμε ο τι καί στίς δυό περιπτώσεις έίχαμε 
κάνει λάθος. ' Οπωσδήποτε, τό στοιχείο αύτό όφείλει νό 
βαρύνη στfιν κρίση μας, άλλό δέν πρέπει νό εlναι τό μονα
δικό. 'Ο ψηφοφόρος πού πηγαίνει ατή ν κάλπη γ ιό νό έκλέξη 
τόν Πρόεδρο τfjς Άμερικfjς (άλλά καί ύποψηφίους γιό 6λλα 
άξιώματα), εΤναι ύποχρεωμένος νό σκεφθfj τό συμφέρον 
πρώτα τfjς χώρας ατή ν όποία ζfj καί μεγαλώνει τό παιδιά του. 
Τό συμφέρον τfjς πρώτης πατρίδας, άκολουθεί τόν πολιτο
γραφημένο ψηφοφόρο ύποχρεωτικά. Άλλό ό δρκος πού 
δίνει έδώ, ύπερισχύει τού χρέους πρός τfιν χώρα rfjς κατα
γωγfjς του. Δέν εΤναι δυνατό νό ψηφίση κανείς εναν ύποψή
φιο ποu δέν έμπνέει έμπιστοσύνη γιό νό κυβερνήση τfιν 
χώρα κai νό ήγηθfj τού 'Ελευθέρου Κόσμου μόνο καί μόνο 
έπειδή λαβαίνει θέσεις εύνοϊκές πάνω ατό θέματα ποu ένδια-
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φέρουν τήν έθνικότητά του. 

Γιό πολλούς, ό προβληματισμός γίνεται άσφαλώς 
έντονώτερος καί ένισχύεται ή παραπάνω έπειχειρηματο
λογία, όταν συμβαίνει ό πρωθυπουργός τfjς πρώτης 
Πατρίδας νό έπιτίθεται έναντίον τfjς δεύτερης, καί, μεταξu 
τών 6λλων, νά τήν χαρακτηρίζη ιιΜέκκα τού ' lμπεριαλι
σμοϋ» ... 

ΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΙΣΥΡΙΩΝ 

χ ΡΕΙΑΣΤΗΚΕ μόχθος καί πολu καλό γούστο γιό τfιν έκδοση 
τού Λευκώματος τού Νισυριακού Συλλόγου ιr~ Α γιος' Ιω

άννης ό Θεολόγος», πού έξεδόθη τόν περασμένο μfjνa μέ τήν 
εύκαιρία τfjς 75ετηρίδος τού Συλλόγου. Πρόκειται γιό ενα 
πραγματικό άριστουργηματικό έργο, ποiι άσφαλώς θό 
έπαιρνε τό πρώτο βραβείο 6ν εΤχε καθιερωθfj lνας διαγωνι
σμός γιό τό καλύτερο λεύκωμα. 'Εξήντα άπό τίς 190 σελίδες 
του εΤναι πρωτότυπο ύλικό, θαυμάσια εΙκονογραφημένο 
άπό τόν κ. Γιώργο Μαρίνο. ' Υπεύθυνος τής συντάξεως τού 
Λευκώματος, ποu τυπώθηκε ατό τυπογραφείο Hermes Litho 
Art, εΤναι ό κ. Γιώργος 'Ανδριώτης ποu πέτυχε νό 
παρουσιάαη lνa τόμο aτόν όποίο άκδμη καί οΙ διαφημιστι
κές καταχωρήσεις παρουσιάζουν ένδιαφέρον. 

'Αξίζουν συγχαρητήρια 6χι μόνο στοiις δυό δημιουργοuς 
τοΟ Λευκώματος, άλλά καί σ ' δλόκληρο τό Διοικητικό Συμ
βούλιο τοΟ ιrΆγίου 'Ιωάννου τοΟ Θεολόγου», ποiι δέν 
θέλησε νό έκμεταλλευθή έμπορικό τήν 75ετηρίδα του, άλλό 
τfιν άξιοποίησε μέ μιό έκδοση ποiι τιμά ολους τοuς Νισυ
ρίους. 'Η άγάπη γιό τό νησί τους, άλλό καί ή δραστηριότης 
τοΟ Συλλόγου, καθρεπτίζονται κατό τόν καλύτερο τρόπο 
στfιν ώραιότατη έκδοση. 

ΑΚΑΡΠΟΣ ΚΑΙ Ο Β' ΓΥΡΟΣ! 

ΚΑΙ ό δεύτερος γΟρος τών συνομιλιών γιό τό Κυπριακό 
στήν lδρα τού ΟΗΕ, έληξε χωρίς, δυστυχώς, άποτέλεσμα 

καί ό τρίτος γύρος θό άρχίση στίς 26 Νοεμβρίου. 
'Όπως δήλωσε ό έκπρόσωπος τής Κυποιακι'jς Κυβέρ

νήσεως κ. Χριστοφίδης, ό Γενικός Γραμματέας τού ΟΗΕ κ. 
Κουεγιάp, δέν κατόρθωσε νά πετύχει στό δεύτερο γύρο 
τήν ούσιαστική συμφωνία πού έπεδίωκε καί τούτο λόγω 
τής άμετακίνητης στάσεως τής τουρκοκυπριακής πλευράς. 

'Απαντώντας ό κ. Χριστοφfδης, σέ σχετική έρώτηση, 

τόνισε: 

Τό σύνολο τών προσπαθειών πού γfνονται στίς συνο
μιλίες, εΤναι νά ύπάρξει, 6ν εΤναι δυνατόν, ούσιαστική συμ
φωνία, ή όποiα νά δικαιολογήση έπαρκώs τή σύγκληση 
άπό τόν κ. Κουεγιάρ συνάντησης μεταξύ τοϋ Προέδρου 
τfjς Δημοκρατίας καί τού κ. Ντενκτάς, ύπό τήν αΙγίδα του. 

Σέ έρώτηση δημοσιογράφου γιοτ( προχωρεί ή Κυβέρ
νηση σέ τρίτο γύρο, ό έκπρόσωπος άπάντησε ότι όλες οί 
πληροφορίες άποδίδουν τήν όποτυχfα του ατό άμετακί
νητο τfjς τουρκικής στάσεως, καί άποφάσισε νά καταβάλει 
μιά νέα προσπάθεια σ ' αύτή τή διαδικασία μέ τρίτο γύρο 

συνομιλιών, γιά νά πετύχει ούσιαστική πρόοδο γιά συνο
λική λύση. 

· Ο άντιπρόαωπος πρόσθεσε, δ τι εΤναι άσφαλές, νά 
προβλεφθεί δτι ό Γενικός Γραμματέας θά καταβάλει κάθε 
προσπάθεια ατό διάστημα πού μεσολαβεί, προκειμένου 
νά πετύχει νά ματαβάλει τήν κατάσταση, ωστε ό τρίτος 
γύρος νά μήν εΤναι έπανόληψη τών προηγουμένων . 

• • • 
Σχετικά μέ τίς συνομιλίες, Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ πληροφο

ρείται οτι κύκλοι τοΟ διεθνοΟς ' Οργανισμού έξέφρασαν 
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τήν aπογοήτευση τους γιά τήν τουρκική άδισλλαξία, τι';ν 
όποία περίμεναν νά εlχε κάπως καμφθεί, άν ή Κυβέρνηση 
Ρήγκσν aσκούσε κάποια πίεση έπί τfίς Τουρκίας, οπως φαί
νεται οτι ε7χε ύποσχεθεί. Καλά πληροφορημένοι έλληνο
σμερικσνικοί παράγοντες, ύπόψιν τών όποίων έτέθη άπό 
τό περιοδικό μας, ή εκτίμηση αύτή, έξέφρασσν τήν άπο
ψη οτι χάθηκε πολύτιμος χρόνος κσί οτι ή άντιδυτική πο
λιτική τής έλληνικής Κυβέρνησης δέν ητσν καθόλου θε
τικό κίνητρο γιά τούς δισχειριζομένους τήν άμερικανική 
εξωτερική πολιτική. 

Παρά ταύτα, δλοι οί παράγοντες συμφωνούν, δτι, μό
νον μέσω τών συνομιλιών, ύπό τήν α/γίδα τού Γενικού 
Γραμματέα τού ΟΗΕ, εlναι δυνατό νά σημειωθfί πρόοδος 
στήν προσπάθεια γιά τήν έξεύρεση μιός δικαίας λύσεως. 

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ '40 

Μ Ε την εύκαιρία τού έορτσσμού τfjς μεγάλης εθνικής έορτής τijς 28ης 'Οκτωβρίου, ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμε
ρικής κ. 'Ιάκωβος aπηύθυνε πρός τΙς Κοινότητες καΙ 
όλόκληρο τό ποίμνιό του τό άκόλουθο μήνυμα, ποιΊ θυμίζει 
οχι μόνο τiς έθνΗ<f:ς θυσίες τού παρελθόντος, άλλό καΙ τΙς 
εύθύνες τών 'Ελλήνων καΙ τΙς ύποχρεώσεις τους ατό παρόν 
καΙ ατό μέλλον: 

ιι44 χρόνια ε πέρασαν άπό την 28η 'Οκτωβρίου 1940, ποu 
ή λέξις ΟΧ/ lγινε ί:νσ μεγάλο ΝΑΙ γιό π'ιν ύπεράσnισι τής 
έθνικής τιμής τού 'Ελληνικού λαού, ποu σόν ί:να σώμα 
ώρθώθηκε κι ' άντιστάθηκε γενναιόψυχα στην · Ιτσλικι) 
εΙσβολή. 

»Μιό ψυχη έμψύχωνε τούς άγωνιστές τού 1940. ΚαΙ μιa 
άπόφασι ε κανε aτσαλένια τι) ν θέλησή τους. 7 Η ταν ή aπάν
τηση σταθερή, δ πως σίώνες πρίν, ο ταν πρωτακούσθηκε, ατό 
πρόσταγμα ιιάμύνεσθαι περl πάτρης". 

»Κι ' ήταν καΙ τότε, ατό 40, ή πατρίδα aνώτερη καΙ 
προσφιλέστερη κι · άπό τούς γονείς άκόμα. Γιατί πίστευαν 
πολύ στην πατρίδα, ο χι μονάχα σον γεωγραφικό χώρο, άλλό 
σον τι)ν σύνθεσι δλων τών έννοιών, πού συνδέονται μέ τι)ν 
ίστορίσ, τόν πολιτισμό K?i τούς έπικούς άγώνες τού Γένους. 

Ι) την Πίστευαν την ΠαΤρίδα UQν Τό QΠQντΟ τfjς ζωής τους. 
Σον τό ίερό του ό καθένας. ' Ορκίζονταν σ · αύτή ν. 7 Η ταν ή 
άγάπη τους. Τό καύχημα. 'Η δόξα κσi ή περηφάνεισ τους. 
'Όπως πρέπει νa εlναι πάντα ή πατρίδα. 'Αμόλευτη άπό εχ
θρούς, άπό μισαλλοδοξίες κai άπό προσωπικές έχθρητες. 

»Στfιν σημερινι) έπέτειο θό μάς έκανε μεγάλο καλό νa 
κάναμε τι)ν μνήμη τού 40 συνείδησι καΙ συναίσθησι. 
Συνείδησι καΙ συναίσθησι χρέους ίερού. Γιατί έτσι μονάχα 
θόναι δυνατόν νό άρθούμε στι)ν κορφr) τής δόξας καΙ τής 
εθνικής ένότητσς, ποιΊ μάς ταιριάζει. 

,ποτέ δέν σύρθηκαν of 'Έλληνες στο δρματσ κανενός. 
Στάθηκαν πάντα όρθιοι. Περήφανοι, μέ δικιά τους ύπόστσσι. 
Δέν δούλεψαν σέ ξένες Ιδεολογίες οϋτε συντάχθηκαν μέ 
ξένες όρδές, πού προσπάθησαν νό κουρσέψουν τr)ν πατρίδα 
τών πατρίδων, τfιν 'Ελλάδα τους. 

Ι) Τό ίδιο άξιοπρεπείς πρέπει νά σταθούμε καi τώρα. Kai 
στr)ν ' Ελλάδα καi παντού. Σώφρονες μπροστa.στές προκλή
σεις, aντρίκεια μπροστό στο άνδράποδσ. Γενναίοι μπροστa 
aτούς δειλούς. 'Ενωμένοι μπροστa στοuς διαιρέτες. Άπού
λητοι καΙ άνσγόρσστοι άπό τοuς έκμετσλλευτές. 

»Μέ τά χέρια άπλωμένσ σέ συνεργασία μέ φίλους κσi 
έχθρούς. M f: τό τραγούδι στο χείλη μπροστa στοuς μεμψί
μοιρους καΙ τούς έθνικοuς μειοδότες. 

Ι) Τό 1940 σον άθλος, άνήκει στοuς πρωταθλητές τής 
έλευθερίσς. Σόν ίστορίσ α ' ολους τοuς λαούς. Σον ύπόμνησι 
στές νέες γενεές. Σον μνήμη σ · δλους μας. "Ας τr)ν σεβα
στούμε κι ' aς τr)ν τιμήσουμεl), 
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ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 

ΥΣΠΡΑ άπό έξονυχιστικές lρευνες καΙ επίπονες, πολύμη
νες άνακρίσεις, ό ·Ιταλός άνακριτr)ς ·Ι λ άριο Μαρτέλλσ 

aπεκάλυψε οτι ό Ισοβίτης Μεχμέτ Άλή Άγκτσό δtν ήταν ό 
μόνος ποu πυροβόλησε εναντίον τού Πάπα 'Ιωάννη - Παύ
λου Β · κατό τfιν είς βάρος του δολοφονικr'ι aπόπειρα, τόν 
Μάϊο τού 1981, άλλΟ ύπfίρχε καΙ δεύτερος όπλοφόρος, ό 
έπίσης Τούρκος Όρόλ Τσελίκ. Ό κ. Μσρτέλλα ζήτησε έπί
σημσ τι)ν προσσγωγr) σε δίκη 6χι μόνο τού δεύτερου ύπο
ψήφιου δολοφόνου Τσελίκ, άλλο κai έπτό άκόμη άτόμων, 
ατό όποία περιλαμβάνονται καΙ τρείς Βούλγαροι: ό Σεργκέϊ 
'Αντόνωφ, προϊστάμενος τού γραφείου Ρώμης τής βουλγα
ρικής άεροπορικijς έταιρίας «Μπσλκaν Αίρλάϊνς"- ποu κρα
τείται /ίδη στiς Ιταλικές φυλακtς- ό πρώην ταμίας τής βουλ
γαρικής πρεσβείας στr) Ρώμη Τοντόρ Άβόζωφ κσi ό ταγμα
τάρχης Ζέλιο Κόλεφ, βοηθός στρατιωτικού άκολούθου στι)ν 
ίδια πρεσβεία. Of δύο τελευταίοι έχουν έπιστρέψει στfιν 
χώρα τους άπό καιρό, πρΙν οί Ιταλικές άρχtς προλάβουν νό 
ζητήσουν τι)ν άρση τής άσυλίας τους. Μαζι μt σύτούς τοuς 
τρείς, στι)ν aπόπειρα κ ατό τού Πάπα ένέχοντσι άκόμη-κστό 
τόν 'Ιταλό άνακριτr)- τέσσερις Τούρκοι, έκτός τοϋ 'Αγκτσά: 
ό 'Ομέρ Μπαγκτσί, πού τού έδωσε τό «μοιραίο πιστόλι1), ό 
Μουσατσερντόρ Τσελεμπί, aρχηγός τών άκροδεξιών «Γκρί

ζων Λύκων» στfιν Δυτ. Γερμανία, ό Μπεκlρ Τσελένκ, aρχηγός 
τής τουρκικής Μαφίας, κσi ό Τσελίκ, ποu πυροβόλησε καΙ 
αύτός έναντίον τού Πάπα, μέ άλλο πιστόλι, τραυματίζοντάς 
τον ατό μπράτσο καi ατό δάκτυλα. Οί βαλλιστικi:ς έρευνες 
δέν άφησαν καμμιό άμφιβολία γιό τι)ν ύπαρξη δεύτερου 
ύποψήφιου δολοφόνου, κοντό στον πρώτο, στr)ν πλατεία 
τοϋ 'Αγίου Πέτρου, στΙς 13 ΜαίΌυ τού 1981. 

'Η δίκη άνσμένεται μέ Ιδιαίτερο ένδιαφέρον, διότι πι
στεύεται οτι θό άποδειχθή πέραν κάθε άμφιβολίας, δτι ή 
συνωμοσία ήταν βουλγαρικής προελεύσεως καΙ εμπνεύσεως 
Κρεμλίνου. Αύτό θό δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα στΙς 
σχέσεις ΗΠΑ- Ρωσίας, οπως δήλωσαν στοuς Ν. Υ. Times Ά
μερικανοi έπίσημοι. 
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The finest seafood restaurant in New York. 
Ε ven the fish know. The Delegate 
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ 

f! Η γέννηση της πυρηvικijς στρατηγικίjς 

---------------
ΑΠΟ ΕΝΑ ΒΙΒΛ/0 ΤΟΥ 
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΛΗΝΑΚΗ 

-.--------------
«Πυρηνικη Στρστηγικη καi Εύρωπαϊκη · Ασφόλειαn εΙναι ό 

τίτλος ένός πολύ tνδιαφέροντος βιβλίου τοϋ κ. Γιάννη Γ. Βαληνάκη, 
πού κυκλοφόρησε τελευταία στην ·Αθήνα. ·Αποσπάσματα άπό τό 
βιβλίο αύτό, πού tξετόζει τό προβλήματα τών tξοπλισμών καi τοϋ 
άφοπλισμοίί, δημο<nεύομε κατωτέρω, μi: την tλπίδα δτι θΟ 
βοηθήσουν τόν άναγνώστη νό έξοικειωθίj καλύτερα μi: την βα<nκη 
όρολογία πού συνδέεται με τό προβλήματα αύτά. ·Ο κ. Βαληνάκης, 
πού θεωρείται αύθεντlα στό θέματα αύτά, γεννήθηκε στην ·Αθήνα 
τό 1955. Σπούδασε νομικό στό Πανεπιστήμιο ·Αθηνών καi εκαμε 
μεταπτυχιακi:ς σπουδi:ς στό Διεθνtς Δίκαιο καi την Πολιτικη ·Ε
πιστήμη στό Πανεπιστήμιο τίjς Χαϊδελβέργης, καi στην Σορβόνη, 
δπου tλαβε το διδακτορικό του μi: δριστα, τό 1981. Ό Δρ. Βαλη
νάκης, διωρίστηκε τελευταίως καθηyητης στο Πανεπιστήμιο Κο
μοτηνί}ς. ΕΙναι σύμβουλος στο ύπουρyείο 'Εξωτερικών tπi θεμά
των άφοπλισμοίί καi διετέλεσε resident fellow στό 'Ινστιτούτο Με
λετών • Ασφαλεlας · Ανατολίjς- Δύσεως, στην Νέα Ύόρκη. Το άπό
σπασμα πού άκολουθεί άφορΟ τήν περίοδο της άμερικανικίjς ύπε
ροχίjς καi την yέννηση της πυρηνικίjς στρατηyικίjς: 

• 
'Από τή στιγμή πού έπινοήθηκαν τό ότομικό δπλα, 

άρχισε μιά ~ντονη προσπάθεια νά προσδιοριστεί ό ρόλος 
τους. 'Όσο διαρκοϋσε ό Β Παγκόσμιος Πόλεμος, τά έρω
τήματα γύρω όπό τήν χρησιμοποίηση της νέας τεχνολο
γίας, ~ταν σχετικά λίγα. 'Από τή στιγμή δ μ ως πού ή όνθρω
πότητα έπανfiλθε στήν είρήνη, ή διαμάχη εγινε σφοδρή. 

'Η όμερικανική κυβέρνηση πίστεψε γιά λίγα χρόνια δτι 
τό πρόβλημα θό λυνόταν μέ τήν παράδοση τών ότομικών 
της δπλων σέ κάποιο διεθνή όργανισμό, πού θά τελοϋσε 
κάτω όπό τήν έποπτεία τοϋ ΟΗΕ. 'Από τό όρχεία τi'jς Οu
άσιγκτων, πού ~λθαν πρόσφατα ατό Φώς, προκύπτει δτι 
μέχρι τό 1947-48 ή όμερικανική κυβέρνηση εΤχε πραγματικά 
έλπίσει καί θελήσει ενα διεθνή tλεγχο πάνω στό νέα δπλα. 
Ταυτόχρονα δμως tθετε δρους, πού ή Σοβιετική 'Ένωση 
δέν ~ταν διατεθειμένη νό δεχτεί. Τό σχέδιο Barυch πού πρό
τειναν οΙ ΗΠΑ aτόν ΟΗΕ τόν ·Ιούνιο τοϋ 1946, πρόβλεπε 
τήν παραίτησή τους όπό τό μονοπώλιο τi'jς παραγωγης ό
τομικών δπλων, όν ή ΕΣΣΔ δεχόταν νό σταματήσει κι αύτή 
τίς σχετικές ~ρευνες. 

Δυστυχώς ή καχυποψία κάθε μιaς πλευράς γιό τίς προ
θέσεις της άλλης, σέ μιά περίοδο ~ντονης όντιπαρόθεσης 
γιό τήν πορεία της 'Ανατολικης Εuρώπης, έξαφόνισε κόθε 
έλπίδα γιά διεθνή tλεγχο πάνω στήν ότομική τεχνολογία. 

ΟΙ 'Αμερικανοί, ώς μόνοι κάτοχοι της βόμβας, όρχί
ζουν νά προβληματίζονται τήν έποχή αύτή, πολύ περισσό
τερο όπό τούς Εuρωπαίους, πού εχουν γιά πρώτο τους μέ
λημα τήν έπιβίωση καί όνοικοδόμηση. Μέχρι τίς όρχές τfjς 
δεκαετίας τοϋ '60,δταν ή Δ. Ευρώπη θό μπορέσει νό σταθεί 
στό πόδια της, ή χάραξη τfjς στρατηγικfjς τι;ς νέας έποχι;ς, 
θό μείνει ουσιαστικό ατά χέρια τών ΗΠΑ (καί φυσικό τfjς 
Σοβ ... Ενωσης}. 

Τό όμερικανικό μονοπόλιο τi'jς ότομικης τεχνολογίας, 
τερματίζεται τόν Αύγουστο τοϋ 1949, δταν ή ΕΣΣΔ όπο-
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κτόει τήν πρώτη της ότομική βόμβα. 'Η Μόσχα δμως δέν 
μπορεί νό πλήξει πυρηνικό τό όμερικανικό εδαφος, γιατί 
ή όκτίνα δράσης τών- έλόχιστων άλλωστε- βομβαρδι
στικών της, δέν εJναι όρκετή. ΟΙ ΗΠΑ (χουν ξεπεράσει τό 
πρόβλημα, χάρη στίς προωθημένες βάσεις πού διαθέτουν 
στή Δ. Εύρώπη, καί όπό τίς όποίες μποροίίν νό πλήξουν τό 
ίδιο τό σοβιετικό (δαφος. 

Παρόλη τή σαφή κατωτερότητά της σέ ότομικό όπλι
σμό, ή Σοβιετική 'Ένωση συμπεριφέρεται σάν νό μήν ύ
πfjρχαν οί πυρηνικές δυνατότητες τών ΗΠΑ. Στό δεύτερο 
μισό τfjς δεκαετίας τοϋ '40, όλοκληρώνεται ή έξόπλωση τfjς 
σοβιετικι;ς έπιρροfiς στήν · Ανατ. Εuρώπη καί το 1950 ή Βό
ρεια Κορέα ένθαρρύνεται όνοιχτό στόν πόλεμο μέ τή Νό
τια καf τίς δυνάμεις τοίί ΟΗΕ. ·Ανάλογες ριψοκίνδυνες πρω
τοβουλίες παίρνονται όπό τή σοβιετική πλευρό καί στό θέ
μα τοίί Βερολίνου. ΕΤναι φανερό δτι ή ΕΣΣΔ εχει όντιληφθεί 
πρώτη δτι τό όμερικανικό δπλα, δέν μποροϋν νό χρησι
μοποιηθοϋν παρά σέ εσχατη περίπτωση, καί σίγουρα όχι 
σέ ενα μακρυνό καί δευτερείίον θέατρο έπιχειρήσεων . . ο 
βομβαρδισμός μέ πυρηνικό δπλα εfναι όπαρόδεκτος, δταν 
ύπόρχει τόσο μεγάλη δυσαναλογία όνάμεσα στήν άξία 
τών συμφερόντων πού διακυβεύονται (π.χ. τό πέρασμα 
τfjς Ν. Κορέας aτόν σοβιετικό συνασπισμό) καί τό μέγεθος 
τών καταστροφών πού θό προκαλούνταν, (όφοϋ ή σύρρα
ξη θό μποροϋσε νό κλιμακωθεί σέ γενικό πυρηνικό πόλε
μο). 

Τό γεγονότα αύτό, ώθοϋν τή στρατηγικη ερευνα σέ 
νέες όναζητήσεις . . Υπάρχει άραγε tνα σημείο πέρα όπό τό 
όποίο ή προσφυγή ατή νέα τεχνολογία εfναι ήθικό όπαρό
δεκτη καί πολιτικο-στρατιωτικά όπαραίτητη; Ναί, λένε οί 
εΙδικοί, όλλό αύτό τό «σημείο πuρηvικοποίησης» προσδιο
ρίζεται όπό τό συγκεκριμένα δεδομένα μιός σύρραξης, καί 
δέν μπορεί νό όριστεί όπό πρίν. 'Ο πόλεμος της Κορέας 
Εδειχνε λ.χ. δτι πυρηνικοποίηση δέν μποροΟσε νό δικαιο
λογηθεί (ήθικό καί πολιτικοστρατιωτικα) γιό δευτερεύον
τα θέατρα επιχειρήσεων. ·Η Εύρώπη δμως, άρχισε στό 
σημείο αuτό νά όνησυχεί μήπως καί το εuρωπαϊκό θέατρο 
ύπαχθεί στήνίδια κατηγορία. "Αν ή ΕΣΣΔ πειστεί- λένε οί 
πρώτοι Εuρωπαίοι είδικοί - δτι μιό έπίθεσή της μέ κλασι
κά δπλα στήν Εύρώπη, θά μείνει χωρίς πυρηνική όπόντη
ση όπό τίς ΗΠΑ, τότε ό πειρασμός εfναι γιό τή Μόσχα πο

.λύ μεγάλος. 'Η γρήγορη καί μαζική όποστράτευση πού ε Τ
χε όποφασισθεί όπό τίς δυτικοευρωπαϊκές χώρες μετά τό 
τέλος τοίί πολέμου (σέ όντίθεση μέ τήν παραμονή ύπο τό 
δπλα τών Σοβιετικών κληρωτών), εfχε δημιουργήσει tνα 
επικίνδυνο κενό. ΟΙ δυτικοευρωπαϊκές χώρες δέν εlχαν κα
τορθώσει νό όντιπαρατάξουν στίς δυνάμεις τών · Ανατο
λικών στρατεύματα Ικανό νά έξαφανίσουν τή δυνατότητα 
τi'jς ΕΣΣΔ νά καταλάβει όστραπιαία, καί σχεδόν όνώδυνα, 
χώρες~ περιοχές τfjς Δ. Εύρώπης. WΕτσι, ή όπροθυμία τους 
νά έπιδοθοίίν σέ αύξηση τfjς στρατιωτικfjς τους fσχΟος εJ 
χε φυσικό κάνει πολύ στενή τήν έξόρτησή τους όπό τήν ό-
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μερικανική πυρηνική κόλυψη. 

β' Η θεμελfωση τίjς όnοτροnl\ς 

ΣτΙς όρχές τi'jς δεκαετίας τοϋ' 50, οΙ ΗΠΑ ~χουν φτόσει 
σιγά-σιγά στήν Ιδέα νό χρησιμοποιήσουν τήν ότομική βόμ
βα, δχι σ' [να ρόλο στρατιωτικό, όλλό όντίθετα, σταθερο
ποιητικό, στό πλαίσια μιδς στρατηγικi'jς όποτροπi'jς τοϋ πο
λέμου, μέ σκοπό νό όποτραποϋν τό κράτη όπό συρράξεις. 
• Η καινούργια Ιδέα, πού πρώτος διατύπωσε τό 1946 ό Β. 
Brodie σ' ενα βιβλίο πού όποδείχτηκε προφητικό, κερδί
ζει γρήγορα Μαφος καί γίνεται τό έπίσημο δόγμα τών ΗΠΑ 
τό 1954. ' Ο Τ ζ. Φ. Ντόλλες διατύπώνει τή δυτική στρατηγι
κή, τόν ' Ιανουάριο τοΟ 1954: 

«ή δυνατότητά μας νό προβοΟμε σέ μαζικό όντί
ποινα (massiνe retaliation) εΥναι, παράλληλα μέ 
τό κλασικό μέσα δμυνας, ενα πρόσθετο μέσο ό
ποτροπi'jς (τοΟ όντιπόλου) όπό έπίθεση». 

Τό δόγμα τών «μαζικών όντιποίνων» όποτελεί τήν πρώ
τη φάση τi'jς θεωρίας τi'jς όποτροπfiς. 'Ο Ντόλλες όρίζει 
τότε τό «σημείο πuρηνικοποίησης» γιό τήν περίπτωση της 
Εύρώπης, λέγοντας δτι οΙ ΗΠΑ θό όπαντοΟσαν μέ μαζικό 
πυρηνικό όντίποινα, σέκόθε «μείζονα έπίθεση» της ΕΣΣΔ 
έναντίον τi'jς Δ. Εύρώπης. Καί τό έρώτημα πού θό βασανί
σει γιό χρόνια τούς Εύρωπαίους, θό εΤναι: 1ί όκριβώς εΤναι 
μιό «μείζων έπίθεση»; Κάτω όπό ποιές συγκεκριμένες συν
θi'jκες θό όπαντοϋσαν οΙ ΗΠΑ πυρηνικό σέ σοβιετική έπί
θεση στή Δ. Είιρώπη ; Σύμφωνα μέ τόν Ντόλλες, τό όμερι
κανικό όντίποινα πάνω στή Μόσχα, θό ηταν τόσο κατα
στρεπτικό, πού θό όποτελοϋσαν γιό τό Κρεμλίνο [να όφό
ρητα ψηλό τίμημα, σέ σχέση μέ τό ένδεχόμενο κέρδος τi'jς 
κατάληψης δυτικοευρωπαϊκών περιοχών. Πώς θό τολμοΟ
σε ή ΕΣΣΔ νό έξαπολύσει έπίθεση κατά τi'jς Δ. Εύρώπης, όν 
ι'\ξερε δτι μιό τέτοια ένέργεια θό συνεπαγόταν μαζικό πυ
ρηνικό βομβαρδισμό τών μεγάλων σοβιετικών πόλεων, με 
όποτέλεσμα δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς; Θό δξιζε ή 
προώθηση πρός τή Δ. Είιρώπη [να τέτοιο τήμημα; 

' Αποτροπή (deterrence) σημαίνει νό πεισθεί tνας όν
τfπαλος νό παραιτηθεί όπό τήν πραγματοποίηση τών σχε
δίων του . Χαρακτηριστικό της εΤναι ή tλλειψη δσκησης βίας 
καί γι ' αuτό πετυχαίνει δταν ό όντίπαλος μένει στρατιω
τικό η πολιτικό όδρανής καί διατηρείται έτσι τό status quo. 

Τό κλειδί τi'jς όποτροπης εJναι ή όξιοπιστία (Credibi
lity) τi'jς όπειλi'jς πού έκτοξεύεται. Τό σημείο αύτό [χει 
αποφασιστική σημασία καί δυστυχώς όγνοείται όπό πολ
λούς παρατηρητές. Μιό όπειλή πρέπει νά εΤναι ταυτό
χρονα τεχνολογικό καί ψυχολογικό όξιόπιστη καί νό τήν 
βλέπει σόν τέτοια ό όπειλούμενος. 

Μιό όπειλή εΤναι τεχνολογικό όξιόπιστη, δταν έκεί
νος πού τήν έκτοξεύει εχει τήν τεχνολογική Ικανότητα νό 
τήν πραγματοποιήσει. Πρέπει δηλαδή, νό ~χει σύγχρο
να πυρηνικό δπλα, Ικανό νά προκαλέσουν όποτεδήπο
τε, πάνω στό χώρο τοϋ ύποψήφιου εΙσβολέα- καί παρά 
τήν όντίστασή του - τόσο μεγάλες καταστροφές, wστε 
νό θεωροΟνται όρκετές γιό νό τόν όποτρέψουν όπό τήν 
πραγματοποίηση μιδς έπίθεσης. 

Μιό όπειλή εΤναι, έξάλλου, μιό ψυχολογικά όξιόπι
στη, δταν όναφέρεται σέ ενα σενάριο η μ ιά κατάσταση 
τόσο κρίσιμη, πού νό δικαιολογείται ή προσφυγή σέ πυ
ρηνικό δπλα. Τό νά όπειλήσουν π.χ. οΙ ΗΠΑ δτι άν ή ΕΣΣΔ 
καταλάβε ι κάποια νησίδα τοΟ ΕrρηνικοΟ, θό όπαντήσουν 
μέ πυρηνικό χτύπημα στή Μόσχα, εΤναι όλοφόνερα 
ψυχολογικό όναξιόπιστο: ή έπfθεση δέν εΤναι τόσο ση
μαντική, wστε νά έπισύρει πυρηνικό όλοκαύτωμα. Γιό 
νό εΥναι μιό όπειλή ψυχολογικά όξιόπιστη, πρέπει όκό
μα ή πολιτική ήγεσία πού τήν εκτοξεύει, νά φαίνεται ό
ποφασισμένη νό τήν πραγματοποιήσει, άν χρειαστεί, 
χωρίς δισταγμό. 
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Πέρα όπό τήν τεχνολογική καί ψυχολογική όξιο
πιστία, ή τρίτη όπαραίτητη προϋπόθεση γιό μιό έπιτυ
χημένη όποτροπή, εΤναι ό όπειλούμενος νό ~χε ι πειστεί 
δτι ή όπειλή εΥναι τεχνολογικό καί ψυχολογικά πραγ

ματοποιήσιμη . Πρέπει δηλαδή νό ~χει πιστεί δτι τό πυ
ρηνικά δπλα τοϋ όντιπόλου του εΤναι Ικανό νό τοϋ προ
ξενήσουν τεράστιες καταστροφές, καί δτι πράγματι ό 
όντίπαλός του σκοπεύει νά πραγματοποιήσει τήν όπει
λή του. 'Απόλυτη σιγουριά δέν μπορεί νό ύπόρξει στό 
θέματα αίιτό. Γι · αuτό, εστω καί άν δίνει κανείς 10% πι
θανότητες νά πραγματοποιήσει ό όντίπαλος τήν όπει
λή του, λογικά πρέπει νό όποτραπεί, γιατί, άν παρόλα 
αύτό πραγματοποιηθεί ή όπειλή , τό όποτελέσματα θά 
εΤναι τόσο τρομακτικό , wστε νά κάνουν κάθε ένέργεια 
φοβερό επικίνδυνη . 

y ' • Αnό τό «μαζικό όντίnοινα• 

στήν «Κλιμακωτή όνταπόδοση• 

Στή διάρκεια της δεκαετίας τοϋ · 50, ή Εύρώπη προ
σπαθεί νό συνέλθει όπό τό θανάσιμο τραυματισμό τοϋ 
Β ' Παγκοσμίου Πολέμου . Τήνίδια έποχή οί δύο ύπερ
δυνόμεις ρίχνονται σέ ενα σκληρό όνταγωνισμό, γιά 
νέες τεχνολογικές έφαρμογές, aτόν πυρηνικό τομέα. 

· Η Σοβ. V Ενωση όποκτάει τήν πρώτη της θερμοπυ

ρηνική βόμβα λίγους μfiνες όργότερα όπό τίς ΗΠΑ (1953-
1954). 'Από τότε οΙ ' Αμερικανοί συγκεντρώνουν τίς 
προσπάθειές τους στά τακτικά πυρηνικό δπλα (1ΠΟ), 
ένώ ή ΕΣΣΔ δίνει προτεραιότητα στούς βαλλιστικούς 
διηπειρωτικούς πυραύλους (ICBM), wστε νό μπορέσει 
έπιτέλους μέ τή σειρά της νά άπειλήσει τόίδιο τό εδαφος 
τών ΗΠΑ. Στή διάρκεια τοϋ 1957, γίνεται φανερό, δτι 
ή ΕΣΣΔ εχει στή διάθεσή της πυραύλους μαγόλου βελη
νεκούς, Ικανούς νά πλήξουν τό όμερ ι κανικό εδαφος. · Ο 
πανικός πού δημιουργείται στίς ΗΠΑ καί τήν Δ. Ευρώ
πη, όπό τίς όποκαλύψεις αίιτές όντικατοπτρίζει τήν Ιστο
ρική όλλαγή : Γιά πρώτη φορά μποροϋν νά πληγοϋν οί 
όμερικανικές πόλεις μέ σοβιετικούς πυραύλους, κα ί μά
λιστα μέσα σέ λίγα λεπτό τi'jς wρας. Σάν όπάντηση στό 
σοβιετικό πλεονέκτημα , οΙ ΗΠΑ ρίχνονται σέ [να μα
ζικό πρόγραμμα έξοπλισμών. Μέσα σέ δύο χρόνια (1958-
1960) τριπλασιάζουν τό πυρηνικό τους όπλοστόσιο, ό
νεβόζοντός το όπό 6.000 σέ 18.000 συστήματα, δίνοντας 
παράλληλα προτεραιότητα στούς διηπειρωτικούς πυ
ραύλους (ICBM) καί τούς πυραύλους πού εκτοξεύον
ται όπό ύποβρύχια (SLBM) .Tό νέα δμως αύτό δπλα θό 
χρειαστοϋν μερικά χρόνια wσπου νά κατασκευαστοϋν. 
Γι' αύτό τό ΝΑΤΟ όποφασίζει γιά τό ένδιάμεσο διάστη
μα, νά έγκαταστήσει στήν Ευρώπη νέους πυραύλους μέ
σου βεληνεκούς, γιό νά ενισχύσει περισσότερο τήν Ικα
νότητά του νά όποτρέψει σοβιετική έπίθεση . · Εξήντα 
νέους πυραύλους Thor έγκαθίστανται τότε στή Μεγ. 
Βρετανία κι δλλοι 30 στήν ' Ιταλία, ένώ 15 Jυpiter τοπο
θετοϋνται στήν Τουρκία . · Η ' Ελλάς δμως όρνείται τήν 
έγκατόσταση τέτοιων πυραύλων, προσπαθώντας ετσι 
νά όσκήσει πίεση πάνω στή Συμμαχία γιά είινοϊκή λύση 
τοϋ ΚυπριακοΟ. Συνολικό, στίς όρχές της δεκαετίας τοϋ 
'60, ύπfiρχαν στήν Εύρώπη κάπου 3.000 πυρηνικά δπλα . 

ΟΙ διηπε ιρωτικοί βαλλιστικο ί πύραυλοι συμπληρώ
νουν τήν τεράστια τεχνολογική έπανάσταση πού ση
μειώθηκε στή στρατηγική μέ τό πυρηνικό δπλα. · Η ση
μασία τών όποστάσεων μοιάζει νό έκμηδενίζεται, καί ό 
χρόνος πού μένει γιά τή λήψη τών όποφόσεων, συνο
ψίζεται σέ μερικό λεπτό. ' Εξάλλου, [να βομβαρδιστικό, 
μπορεί νά όνακληθεί καί μετά τήν όπογείωσή του, όλλά 
κάτι τέτοιο δέν μπορεί νό γίνει μέ [να πύραυλο. ΟΙ στρα-
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τηγικές επιπτώσεις τί'jς νέας τεχνολογίας, εlναι τεράστι
ες: 'Όλη ή δυτική στρατηγική εΤχε βασιστεί ατό άτρωτο 
τοϋ όμερικανικοϋ tδόφους, πρδγμα πού έξισορροποϋ
σε τήν τρωτότητα της Δ. Εύρώπης. Ξαφνικό οί ΗΠΑ βρί
σκονται στήν 'ίδια σχεδόν μοίρα μέ τήν Εuρώπη. 'Από 
τή στιγμή πού τό όμερικανικό εδαφος εγινε τρωτό σέ 
πυρηνική έπίθεση, ή όποτροπή όνόμεσα στίς δύο 'Υ
περδυνάμεις εγινε άμοιβαία. 'Η ΕΣΣΔ μποροϋσε τώρα 
μέ τή σειρά της, νά άποτρέψει τίς ΗΠΑ άπό μιά ένέργεια, 
άπειλώντας την μέ πυρηνικά άντίποινα στίς άμερικανι
κές πόλεις. 

·Η σταθερότητα τfjς άμοιβαίας άποτροπής (ιi Ισορ
ροπίας τοϋ τρόμου) κινδυνεύει άν ό Ε:νας άπό τούς δύο 
όντιπάλους όποκτήσει ιιlκανότητα πρώτου χτυπήμα
τος» (first strike capability), δηλαδή τήν ίκανότητα νό 
πλήξει προληπτικά καί αΙφνιδιαστικά τόν όντίπαλό του, 
τόσο όπqτελεσματικά, wστε νά έξουδετερώσει τίς δυ
νάμεις όντιποίνων τοϋ έχθροϋ του (ιi νό τίς εκμηδενίσει 
τόσο, wστε νό μήν μποροίίν νά χρησιμοποιηθοϋν γιά άν
τίποινα). 

Γιά νά παραμείνει λοιπόν ή όποτροπή σταθερή, 
πρέπε ι ή κάθε πλευρά νά διατηρεί όρκετές δυνάμεις, ω
στενά μπορεί σίγουρα νό άνταποδώσει, Εστω ΚΙ Ον Εχει 
ι'\δη δεχτεί Ε:να πυρηνικό χτύπημα. Αύτή ή δυνατότητα 
νά όνταποδώσε ι κανείς, όκόμα καί κάτω όπό τίς χειρό
τερες συνθfjκες, λέγεται ατή στρατηγική όρολογία ιιίκα
νότητα δευτέρου χτυπήματος» (second strike capability). 
·Η όποτροπή εΤναι λοιπόν όμοιβαία καί σταθερή, όταν 
καί οΙ δύο πλευρές εχουν ίκανότητα δευτέρου χτυπή
ματος. 

'Επειδή όμως ή τεχνολογία προχωρεί όσταμότητα 
καί μάλιστα μέ ξέφρενο ρυθμό, κάθε πλευρό φοβδται 
μήπως ό όντίπαλος όποκτήσει ξαφνικά - χάρη σέ μιό 
τεχνολογική άνακάλυψη - άπόλυτη ίκανότητα πρώ
του χτυπήματος, όπότε θά βρεθεί στό Ελεός του. ·Εδώ 
όκριβώς βρίσκεται καί τό μεγάλο πρόβλημα τοϋ άντα
γωνισμοϋ τών έξοπλισμών: μιό σημαντική όνακόλυψη 
μπορεί ξαφνικά νό όφήσει τή μιά πλευρό στήν όπόλυτη 
διάθεση τfjς άλλης. Γι' αuτό καί παραμένει όμφίβολο 
άν θά μπορέσουν τά όντίπσλα μέρη νά όπαλλαγοϋν κά
ποτε έντελώς όπό τό φόβο, μήπως ή άλλη πλευρά φτά
σει πρώτη σέ μιά επαναστατική τεχνολογία. 

Γιό νό μπορέσει νό διατηρήσει τήν ίκανότητα δευ
τέρου χτυπήματος, κάθε ύπερδύναμη εΤναι ύποχρεω
μένη νά υΙοθετήσει όρισμένα μέτρα: 

- νά διαμοιράσει τά πυρηνικά της όπλα σέ διάφο
ρα μέρη (πολλά όεροδρόμια, πολλές βάσεις έκ
τόξευσης) 

- νό διατηρεί όρισμένα άπό τά μέσα αύτά σέ διαρ
κή έτοιμότητα ιϊ περιπολία 

- νό καλυτερεύσει τήν άμυνα τών έκτοξευτήρων 
τών πυραύλων μέ προστατευτικά τοιχώματα 
(«σιλό») καί νό τοποθετηθεί iνα μεγάλο τμfjμα 
τών πυράλων στό ύποβρυχια πού εΤναι δύσκολο 
νά έντοπισθοϋν καί νό προσβληθοίίν (Εχουν δη
λαδή μεγαλύτερη ιιέπιβιωσιμότητα>> surνiνability) 

- νά παίρνει μέτρα έναντίον τών όνθυποβρυχιακών 
συστημάτων τοϋ έχθροϋ (επειδή όποτελοϋν τήν 
επιβιωσιμότητα τών ύποβρυχίων) 

- νά ένισχύει τήν ίκανότητα τών πυραύλων της νά 
πλήξουν πράγματι τό στόχο τους (ίκανότητα νά 
όποφεύγουν τό όντιαεροπορικά φράγ.ματα τοίί 
όντιπάλου). 

Τό μέτρα αuτά έπιτρέπουν σέ μιά πυρηνική δύναμη 
νό πλήξει μίαν άλλη, άκόμα καί κάτω όπό τίς χειρότε
ρες συνθi'jκες, κι εξασφαλίζουν ετσι τήν ίκανότητα δευ
τέρου χτυπήματος, πράγμα πού κάνει τήν όμοιβαία ό-
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ποτροπή πιό σταθερή, καί πιό σίγουρη τήν παγκόσμια 
είρήνη. 

'Η επιτυχία τών Σοβιετικών νά όπειλήσουν όποτε
λεσματικά τό 'ίδιο τό όμερικανικό εδαφος, εfχε τρομα
κτικές συνέπειες διό τή Δυτική Εuρώπη. Τό δόγμα τών μα
ζικών όντιποίνων, i')ταν όξιόπιστο, δσο ή 'Αμερική ήταν 
άτρωτη σέ σοβιετική πυρηνική έπίθεση. Μποροϋσε τότε 
νά όπειλήσει άποτελεσματικό τήν ΕΣΣΔ, δτι κάθε της έ
πιθετική κίνηση πρός τήν Δ. Εύρώπη, θά συνεπαγόταν 
μαζική πυρηνική επίθεση τών ΗΠΑ πάνω στή Μόσχα κα ί 
τίς άλλες σοβιετικές πόλεις. ·Από τή στιγμή όμως πού ή 
Σοβιετική 'Ένωση εfχε πιά τή δυνατότητα νό όπαντήσει 
σέ μιά όμερικανική πυρηνική επίθεση, καταστρέφοντας 
εξίσου πολλές πόλεις τών ΗΠΑ, ποιός 'Αμερικανός πρό
εδρος θά θυσίαζε π.χ.τήν Ν.' Υόρκη γιό τή Στουτγάρδη, 
ξέροντας δτι ή ΕΣΣΔ θό όπαντοϋσε καί αuτή πυρηνικά 
πάνω στή Ν.' Υόρκη;) 

Δημιουργήθηκε ετσι στίς όρχές τfjς δεκαετίας τοίί 
'60 f:να χάσμα, όνόμεσα ατή ν άμυνα τfjς Εuρώπης καί 
τών ΗΠΑ: "Αν ή Οuάσιγκτων όπαντοϋσε μέ μαζικά πυ
ρηνικό χτυπήματα, όκόμα καί σέ μιά μικρή συμβατική 
επίθεση κατά τfjς Εuρώπης(όπως όπαιτοϋσε τό δόγμα 
τών μαζικών όντιποίνων), θά άπαντοίίσε καί ή Μόσχα 
μαζικά πάνω στίς άμερικανικές πόλεις. Οί νέες έξελίξεις 
εκαναν τό δόγμα τών μαζικών όντιποίνων κάθε μέρα καί 
πιό άναξιόπιστο, καί ή όνησυχία τών Δυτικοευρωπαίων 
μεγάλωνε. 

Νέες Ιδέες γιό τήν όντικατάσταση τοίί ξεπερασμέ
νου στρατηγικοίί δόγματος, εfχαν όρχίσει νά συζητοϋν
ται στό πλαίσια τοϋ διαλόγου μεταξύ στρατηγικών ά
ναλυτών, όπό τά μέσα ι'jδη τί'jς δεκαετίας τοίί ·50. · Α
νάμασό τους ήταν καί ό νεαρός τότε Χένρυ Κίσσινγκερ, 
πού γράφει στό βιβλίο του: «Πυρηνικά δπλα καί έξωτε
ρική πολιτική»: 

ιιΠρέπει νά προσαρμόσουμε τή δύναμή μας aτούς 
σκοπούς γιά τους όποίους θό όναγκαζόμασταν κα
τά πάσα πιθανότητα νά άγωνιστοίίμε. 'Όσο πιό ό
σήμαντος εfναι ό στόχος τοϋ έχθροίί, τόσο πιό μι
κρή πρέπει νά εfναι καί ή τιμωρία του». 

Οί είδικοί εΙσάγουν ετσι τήν Ιδέα μιδςεύέλικτης στρα
τηγικfjς, πού θά μπορεί νά προσαρμόζεται ατό έπίπεδο 
τοίί κινδύνου. Τεχνολογικά ή στρατηγική αύτή εχει γίνει 
δυνατή μέ τήν κατασκευή τών τακτικών πυρηνικών δ
πλων (τΠΟ). Τά ΤΠΟ όποτελοϋν τόν κρίκο όνόμεσα στά 
κλασικό (συμβατικό) στρατηγικά πυρηνικά δπλα, κι οί 
ύποστηρικτές τους διατείνονται δτ ι μόνον αύτά μπο
ροίίν νά ένισχύσουν τήν άποτροπή στήν Εύρώπη. 

'Η ίδέα όμως αuτή μιδς πυρηνικί'jς όνταπόδοσης, 
προσαρμοσμένης στή σπουδαιότητα τfjς έπίθεσης, δη

μιουργεί μιό σειρά άπό σκαλοπάτια,άνάμεσα στά κλα
σικό καί τά πυρηνικά δπλα. Κάτι τέτοιο έξαφανίζει τότε
ράστιο χάσμα πού χωρίζει τίς δύο κατηγορίες όπλων, 
χάσμα πού όποτελεί ψυχολογικό καί τό μεγάλο εμπό
διο γιά τή χρήση τών πυρηνικών. Μέ τ~ν εΙσαγωγή έν
διάμεσων δπλων, τό πέρασμα όπό τό f:να σκαλοπάτι ατό 
άλλο, μπορεί νό γίνει πιό εύκολα καί κανείς δέν μπορεί 
νό πεί μέ βεβαιότητα ότι ή κλιμάκωση θά σταματήσει 
χωρίς νό εξελιχτεί σέ γενικό πυρηνικό πόλεμο. 

Τελικό, όπό τήν άντιπαρόθεση , προέκυψε μιό μέση 
λύση, μέ τή διατήρηση τi'jς βασικi'jς διάκρισης, όνόμεσα 
σέ συμβατικό καί πυρηνικό (σημείο πυρηνικοποίησης) 
καί τόν όποκλεισμό τi'jς πυρηνικοποίησης τών περιορι
σμένων τοπικών πολέμων . Τή χαριστική βολή στό δόγ
μα τών μαζικών άντιποίνων, δίνει μιό μελέτη τοϋ στρα
τηγού Μ. Ταίηλορ, πού προτείνει νό σταματήσουν οί 
ΗΠΑ νά εfναι προσκολλημένες σέ όπολιθωμένα δόγμα-
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Σειρο έκδηλώσεωv γιο τfιv tκδοση 
«Μεταμορφώσεις» τοϋ Η. Λαλαούvη 

"Υ Ε να όληθινό χρυσό φεστιβάλ θά 
όμορφήνει φέτος τή χρυσή σοδειά τών 
φύλων τοϋ ' Οκτωβρίου, καθώς οί φί
λοι τοϋ ' Ηλία Λαλαούνη έτοιμόζονται 
νό τόν τιμήσουν μέ δεξιώσεις καί έπί
σημα γεύματα>>. 

Μέ αύτό τό λόγια ή Eυgenia Separd, 
όνήγγειλε όπό τίς όρχές 'Οκτωβρίου 
στίς στi'\λες τοϋ Ν. W. Post, τίς όλλε
πάλληλες έκδηλώσεις πού συνοδεύουν 
τή μεγάλη όναδρομική εκθεση μέ 800 
έκθέματα τοϋ ' Ηλία Λαλαούνη καί τή 
παρουσίαση γιό πρώτη φορά τοϋ βι
βλίου του: «Μεταμορφώσεις>>. 

_ Σέ μεγάλο γεϋμα πού όργόνωσε πρός 
τιμήν τοϋ 'Έλληνα χρυσοχόου ό πρό
εδρος τοϋ Πανεπιστημίου τi'\ς Νέας· Υ-
όρκης Dr. John Brademas, τήν 4η 'Ο

κτωβρίου, παρουσίασε τόν ·Ηλία Λα
λαούνη καί τό βιβλίο του, μέ θερμά λό
για, σέ ενα κοινό, πού τό όποτελοϋσαν 
κυρίως Πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι, 
κριτικοί τέχνης καί έκδόται. 

·Ο κ. Brademas ύπογρόμμισε κυρίως 
τήν όναγέννηση τοΟ κοσμήματος, χά
ρις στόν ' Ηλία Λαλαούνη καί τήν νέα 
διάσταση πού εδωσε σ' αύτό, μετα
μορφώνοντός το σέ σύμβολο καί φορέα 
ένός μηνύματος. 

'Ο ' Αρχιεπίσκοπος ' Αμερικfjς κ. · Ι
άκωβος, μέ τήν συμπαράσταση τοΟ κ. 
'Αλέκου Παπαμόρκου, ώργάνωσε στίς 
9 ' Οκτωβρίου Δεξίωση-ΓεΟμα σέ γνω
στούς ·Αμερικανούς φίλους τi'\ς 'Ελ
λάδος, καθώς καί σέ έξέχοντας παρά-

γοντας της tλληνικης παροικίας. 

Πρασφωνόντας τόν κ. Λαλαούνη ό 
·Αρχιεπίσκοπος, έ:τόνισε τήν όναβίω
ση τfjς τέχνης της χρυσοχόίας, τήν κοι
τίδα της καί τήν μεγάλη σημασία τfjς 
έμμονης της παραδόσεως τοϋ τόπου 
στούς διαφόρους τομείς Πολιτισμοϋ 
καί Τέχνης καί έξέφρασε τήν εύχή, δ
πως ή ·Ελληνική χρυσοχόία, έπιβληθεί 
διεθνώς, νά ύπάρχουν όκόμη καί όλ
λοι κλάδοι 'Ελληνικής δραστηριότητος 
μέ έπιτυχή διεθνή όκτινοβολία. 

' Η όναδρομική [κθεση τοΟ κ. 'Ηλία 
Λαλαούνη όνοιξε μέ δύο δεξιώσε ι ς στήν 
μεγάλη Γκαλλερί του , τfjς 4W, Πέμπτης 
Λεωφόρου καί 57 Δρόμους, μέ παρου
σία πολλών εκατοντάδων εκπροσώπων 
της τέχνης, Τύπου, Τηλεοράσεως, κο
σμικών καί έ:πιχε ιρηματικwν κύκλων 
της Νέας 'Υόρκης. 

Ταυτόχρονα ό μεγάλος έκδοτικός 
οΤκος Doυbleda, πού εχει όναλάβει κατ ' 
όποκλειστικότητα τήν διανομή τοϋ βι
βλίου «Μεταμορφώσεις>>, τό έκθέτει 
στίς προθηκες των δύο καταστημάτων 
του τfjς Sης Λεωφόρου. Τό ιιφεστιβάλ» 
Λαλαούνη, συνεχίστηκε μέχρι τίς 20 
' Οκτωβρίου (όπότε ή εκθεση μετε
φέρθη στό Hoυston, στήν Γκαλλερί 
Rυtledge). 

Στίς 15 · Οκτωβρίου ό · Ηλίας Λαλα
ούνης μίλησε στό · Αμερικανικοαφρι 
κανικό ' ΙνστιτοΟτο, μέ θέμα: ,( Η αύγή 
τοϋ σύγχρονου κοσμήματος», έπ' εύ
καιρία τοϋ Συνεδρίου · Αφρικανικfjς τέ
χνης καί ΠολιτισμοΟ . 

--------------------------------
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τα καί νό γίνουν εύλύγιστες (flexible) . Η στρατηγική αύ
αύτή ΠΟύ παίρνει Τό ονομα τής «Κλψακωτης>> r'j «εύλύ
γιστης όνταπόδοσης» (flexible response) υ1οθετείται έ
πίσημα όπό τόν 'Αμερικανόν Πρόεδρο Κέννεντυ καί γί
νεται πράξη όπό τόν Υπουργό • Αμυνας Ρ. Μακναμόρα. 

'Η υίqθέτηση τfjς νέας στρατηγικής συναντάε ι δμως 
τήν όντίδραση τών Εύρωπαίων. Γιό μερικούς όναλυτές 
στήν Εύρώπη, ή εΙσαγωγή ένός tνδ ιάμεσου σκαλοπα~ 
τιοΟ (τών ΤΠΟ) aντιπροσωπεύει μιά προσπάθεια τών 
ΗΠΑ νό ξεφύγουν όπό τήν ύποχρέωση νά όπαντήσουν 
όμέόως μέ τά πανίσχυρα στρατηγικά τους συστήματα, 
πού τώρα πιό θά συνεπάγονταν, αύτόματα, πυρηνικά 
όντίποινα τfjς ΕΣΣΔ, πάνω στήν ίδια · Αμερ ι κή. ' Η δια
μάχη γύρω όπό τό νέο πυρηνικό δόγμα, καί τό βαθμό 
σύνδεσης (coupling) όνόμεσα στήν όμυνα τής Εύρώ
πΓις καί έ:κείνη τών ΗΠΑ, θά λήξει έ:πιφανειακά τό 1967; 
δταν τό ΝΑ ΤΟ υίοθετεί έπίση μα τό δόγμα της ιcκλημακω
τf'\ς όνταπόδοσης». Στήν πορεία δμως αύτή, θά χαθεί γιά 
τή Συμμαχία ή Γαλλία, πού aποφασίζει νό κατασκευάσει 
τό δικά της πυρηνικό δπλα, iliστε, τήν όπόφαση γιά τήν 
όσφόλειό της νό πόρt:ι aποκλειστικό ή γαλλική κυβέρ
νηση. 

Τιμητικη χοροεσπερίδα 
γιο την Ροζάννα Μουζάκη 

· Η ίδιαίτερα όγαπητή στήν ' Ομογένεια 
τfjς · Αμερικi'\ς χορεύτρια Ροζάννα 
Μουζάκη, θό τιμηθfj γιό τήν 30ετfj καλ
λιτεχνική προσφορά της, μέ μιό χορο
εσπερίδα ποu όργανώνουν φίλοι της, 
την Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου (8.30 
μ . μ. ) στό ιιΚρύσταλ Πάλας», στήν ·Α

στόρια. 

Θό πα ίξη ή όρχήστρα Michel and 
Papes κα ί θό μετάσχουν στό πρόγραμμα 
ό Φώτης Πολυμέρης καi όλλοι καλλι
τέχνες. 

Οί ένδιαφερόμενοι γιό περισσότερες 
πληροφορίες, μποροϋν νό τηλεφωνή
σουν στόν όριθμό 278-7252. 

----------------

Για τiς Τυπογραφικες 

έργασίες σας 

Στοιχειοθεσία για βιβλία, 

περιοδικά, 

διαφημιστικα κείμενα, 

κάθε ε'ίδους εκδοση. 

Έπίσης: Λευκώματα 

Όργανώσεων 

καi Κοινοτήτων. 

Menus ·Εστιατορίων 

άποταθήτε στη 

~ 
ΥΟΡΚΗ 

(212) 947-3180 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗιι 
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Papandreou Calls Jaruzelski a Patriot 
By HENRY ΚΑΜΜ 

Special to The New York τimes 

ATHENS, Oct. 25 - Prime Minister 
Andreas Papandreou described the 
Polish leader, Gen. Wojciech Jaruzelski, 
as a "patriot" and criticized the Soli
darity trade union movement as "negat
ive and dangerous" in remarks to re
porters Wednesday night. 

Mr. Papandreou spoke as he flew 
home to Greece from aπ official visit to 
Warsaw. He is the first leader of a mem
ber of the North Atlantic Treaty Organ
ization to νisit Poland since Prime 
Minister jaruzelski imposed martial law 
and ouιlawed Solidarity in 1981. 

Mr. Papandreou, whose Sicialist Goν
ernment was the only member of the 
Atlantic alliance to reject the econimic 
sanctions imposed by the United States 
and its allies after the imposition of 
martial law, added that the United States 
and other Western countries were seek
ing to "destabilize" the Soviet bloc 
through their support of Solidarity. 

The Prime Minister singled οuι the 
United States, in describing economic 
sanctions as an attack on the stability of 
Eastern Europe. He said: 

''τhey are part of the specific, con
scious aim of the United States especially 
which in some ways is also accepted in 
the West- not always and not totally- to 
destabilize the political structure of the 
Eastern countries, the countries of the 
Eastern bloc." 

Mr. Papandreou recalled that in its 
early stages he had praised Solidarity as 
the most important movement since the 
October Revolution. 

Βuι he continued: 
"Solidarity had all the elements that 

could lead to peaceful reform, which 
would have required considerable time. 
8oth persistence and patience were 
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necessary. For reasons that Ι can not judge 
or know, the pace of the confrontation 
proceeded so rapidly as to create the 
great showdown. Movements that are 
reνolutionary, that aim for change of 
great scope, should know when to do 
what. 

'Ίf the progressive, radica l move
ments are not in a position to operate 
within the existing framework of his
torical possibilities," he said, "then they 
become negatiνe and dangerous, be
cause then there is regression. 

"Unfortunately," he added, "that is 
my opinion on Solidarity." 

The Prime Minister also said that 
"Jaruzelski is a patriot who within the 
historical framework at his and at Po
land's disposal is promoting as far as 
humanly possible a_ change" that "wi ll 

gain ground step by step if it is not 
sabotaged from any quarter." 

U.S. DISPUΠS PAPANDREOU 
WASHINGTON, Oct. 25 (Reuters) -

John Hughes, the spokesman for the 
State Department, said today that 
"Prime Minister Papandreou's statement 
indicates a total misunderstanding of 
U.S. policy as well as current realities in 
Poland and Eastern Europe," and that the 
Greek Prime Minister had "put himself 
in opposition to the views of the Polish 
people, the Catholic Church and trade 
unions throughout the world." 

U.S. policy toward Poland, he said, 
"continues to be designed to encourage 
genuine national reconciliation between 
the Goνernment and people." 

Rhetoric eases but U.S. -
Greece strain remains 

By Andrew Borowiec 
ΤΗΕ WASHINGTON TIMES FOREIGN SERVICE 

ATHENS - The Greek Socialist goνern
ment has eased its noisy anti-American 
campaign after a summer marked by 
threats against the U.S. bases here. 

This does not mean that all is well or 
that the Greco-American relationship is 
safe and sound. The Greek media con
tinue to thunder about 'Άmerican impe
rialism", and socialist politicians like to 
ills, incliding Greece's growing crime 
rate and drug problem. 

Having re-entered the military 
structure of the North Atlantic Treaty 
Organization (ΝΑΤΟ) in 1980, Greece 
continues to thwart its functioning by 

boycotting various joint exercises. 
Yet, for a change of pace, last week the 

government of Premier Andreas Papan
dreou announced plans to participate 
in the Mediterranean naval maneuνers 
code-named Deterrent Force 84. The 
exercise starts Oct. 10- safely away from 
the Aegean Sea islands oνer which 
Greece and Turkey have been sparring 
for years. 

At the same time, howeνer, Athens is 
demanding the cancellation of more 
than 30 protocols goνerning the U.S. 
military presence here. Most of these 
agreement have been oνertaken by last 
year's three Defense and Economic Co
operation Agreements. 

Washington does not a_p_pear oνerly 
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perturbed . Still, periodic announce
ments by Deputy Foreign Minister Yan
nis Kapsis that this or that protocol is 
being scrapped keep up the atmosphere 
of tension in a country regarded as 
vital to the defense of the Western world. 

The situation is incongruous in more 
than one respect. Mr. Papandreou is on 
record as praising the Soviet Union as a 
peace-loving and constructive power, at 
the same time negotiating the purchase 
of U.S. warplanes. He opposes the de
ployment of U.S. medium-range mis
siles in Western Europe and hails the 
fact that no Soviet missiles are being 
set up in nearby Bulgaria. 

Little is being said about the position
ing of Soviet SS-22 missiles in East Ger
many and Czechoslovakia. 

Under Mr. Papndreou, Greece stead
fastly insists that it does not feel threat
ened by the Soviet bloc but only by near
by Turkey, another ΝΑΤΟ member. 

Durίnlζ the summer, Mr. Papandreou 
toured four Soviet-bloc countries and 
paid a visit to Libya . 

Some chanceries see this attitude as 
nuclear-freez zone in the Balkans and to 
galvanize Greek notes for next year's 
general elections. 

Mr. Papandreou, said .one Western 
envoy here, appears to have embarked 
on the process of Finlandization of 
Greece - a reference to the situation in 
Finland, which is militarily and politi
cally impotent in the shadow of the 
Soviet Union . 

Other diplomats explain Mr. Papan
dreou's noisy anti-Western stand as a 
verbal gesture toward the left wing of 
his party in view of his government's 
failure to fulfill any major foreign policy 
campaign pledge. 

They iclude promises .to withdraw 
from ΝΑΤΟ and from the European Eco
nomic Community, and to expel Amer
ican bases from Greek territory. 

The bases have been allowed to stay 
at least through 1988. 

Mr. Papandreou takes considerable 
pride in the claim that he has given 
Greece a truly independent government 
with an equally independent foreign 
policy. Unquestionably, this reasoning 
appeals to many of his constituents who 
feel that the previous conservative gov
ernments were manipulated by Wash
ington. 

Yet there is a great discrepancy here 
between what is being said and what is 
beinι;t done, and many diplomats have 
become jaded by rousing speeches and 
threats at mass rallies. For example, one 
day Mr. Papandreou can thunder in 
public about an alleged Turkish military 
buildup and the next day turn on his un
disputable charm for a friendly chat with 
Turkish Ambassador Nazmi Akiman. 
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Dispute Deadlocks Talks 
On Greek-U.S. Air Pact 

By Andriana lerodiaconou 
Washington Post, Oct. 6, 1984 

ATHENS, Oct. 5 - Greek and U.S. com
mercial airline service between Athens 
and New York could be disrupted after 
next Feb. 6, unless there is a breakthrough 
in deadlocked negotiations to renew a 
1946 civil aviation agreement that expires 
then, according to sources close to the 
talks. 

Under the agreement's terms the 
transatlantic Greek-U.S. market has re
cently been shared equally between 
Trans World Airlines and Olympic Air
ways. Last winter the Greek goνernment 
gave the 12-month termination notice 
required by the agreement, denouncing 
it as 'Όne-sided and colonial". 

According to the sources, a first round 
of the negotiations collapsed in Washin
ton in late September, after the United 
States rejected a Greek demand that 

only one U.S. airline be designated to 
serve Athens. Νο date has been set for 
a second round. 

The American view is that multiple car
rier designation-which the present pact 
procides for-is essential to assure the 
maximum opportunity for U.S. airlines. 
According to the American side the only 
precedent for single-carrier designation 
is to be found in ciνil aνiation agreements 
between the United States and some 
Communist countries. 

The 1946 agreement allowed multiple 
unspecified carriers. But applications 
by Pan American, Transamerica and 
World Airways to serνice Athens were 
turned down by Greece, according to 
U.S. sources. 

"We support the U.S. government's 
negotiating position, but we hope the 
issue is kept realistic," a TWA spokesman 
in New York said today. "We are con
cerned that aviation issues should not 

be relegated behind other issues in the 
negotiations," he said, apparently refer
ring to the cool relations between Wash
ington and Greece's Socialist govern
nent, which some oberνers said may 
be hampering the progress of talks on 
a new pact. 

Greek Foreign Ministry officials, how
eνer, said Athens is determined to pro
tect the interests of Olympic Airways, 
the financially troubled national carrier 
that the government took oνer from the 
mid-1970s. The transatlantic route re
presented 20 percent of Olympic's in
ternational earnings in 1983. 

"Greece is a very limited market, and 
we can't possibly compete with the 
American giants," one Olympic official 
said. "lf it were opened to free competi
tion, Olympic would disappear." 
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U.S. aid reductions stir anti
American sentiment in Turkey 

By Andrew Borowiec 
The Washington τimes, Oct. 2, 1984 

NICOSIA, Cyprus- Α new anti-Amer
ican campaign in Turkey is causing con
cern for Western diplomats trying to 
shore up the wobbly southeastern flank 
of the North Atlantic Treaty Organiza
tion. 

The campaign was triggered by a series 
of decisions taken in the U.S. Congress, 
regarded as hostile by the sensitive Turks. 
lt has been the focus of media attention 
across the political spectrum allowed 
under Turkey's system of "controlled 
democracy." 

Diplomatic dispatches from Ankara 
speak of the most serious "crisis of con
fidence" between Turkey and the United 
States since the imposition of the Amer
ican arms empargo in 1975. The embargo 
had been decreed by Congress over 
State Department objections to punish 
Turkey for the use of ΝΑΤΟ arms in its 
1974 invasion of nortern Cyprus. 

lt crippled ΝΑ ΤΟ defenses and created 
massive resentment in Turkey. None
theless, Turkey remained a loyal mem
ber of the Western alliance. 

The latest tension does not appear to 
threaten Turkey's commitment to the 
West, despite strident remarks calling 
for a foreign policy reappraisal. ln a re
cent interview, Prime Minister Turgut 
Ozal told The Washington τimes he un
derstood U.S. election-year politics, but 
expected the Reagan administration to 
keep its various p ledges. 

However, subsequently, Defense Min
ister Zeki Yavuzturk indecated Turkey 
might refuse U.S. aid if planned con
gressionai cuts went into effect or if 
strings - such as cori'ditions for a solution 
in Cyprus - were formally attached. 

Mr. Yavuzturk's statement followed a 
decision by the House Appropriations 
Committee to carmark only $540million 
for military aid to Turkey in the 1985 
fiscal year - $215 million less than re
quested by the admin istration. 

The Turks attributed the decision to 
intense influence of the so-called "Greek 
lobby" trying to keep a 7-10 ratio in υ.s. 
aid to Greece and Turkey. 

Other congressional moνes that have 
annoyed the Turks include the designa
tion by the House of Representatiνes of 
April 24 as ''τhe national rememberance 
day of man's inhumanity to man" - a re
ference to the 1915 massacres of Arme-
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nians in Turkey- as well as a Senate com
mittee decision suggesting that the Ar
menian slaughter be a factor in the con
duct of U.S. foreign policy. 

These basically symbolic gestures are 
resented throughout Turkey, where ίhe 
Aι·menian issue remains a festering 
wound. The Turks deny accusations that 
the Ottoman rulers slaughtered more 
than one million Armenians during a for
cib le evacuation to Syria, and they re
fuse to make any concessions on apolo
gies to the cause of Armenian nation
alism. 

Some Turkish politicians have describ
ed the United States as a "false friend" 
and suggested reprisals, including a 
reνision of the defense treaty due for 
renewal next year. The treaty allows the 
United States more than a score of mili
tary installat ions, including ultrasensi
tiνe electronic monitoring devices which 
gained in importance following the loss 
of such stations in nearby lran. 

Western diplomats say that the future 
of U.S. bases in Turkey is not seriously 
in jeopardy at this time, but they point 
out that the present hostile psychological 
cl imate might cause serious damage to 
future U.S.-Turkish re lations. 

Greece says that Turkey depends too 
heavily on NATO's defense umbrella and 
will not make a gesture likely to sever 
its ties with the West. Equally, however, 
the Greek government says that Turkey 
should not be allowed to become mili
tarily strong, because such strength might 
be used against Greece, its traditional 
foe. 

Turkey has a large armed forces equip
ped with obsolete, and its major role is 
to defend its 370-mile border with the 
Soviet Union, as well as the Bosphorus 
and Dardanelles straits linking the Black 
Sea with the Mediterranean. Eνen ΝΑΤΟ 
experts say Turkey does not haνe 
enΌugh modern hardware to fulfill its 
tasks for the alliance. 

Although a staunch supporter of ΝΑ
ΤΟ, Turkey does not have a good re
putation among most Western nations. 
Liberals and socia l democrats in Western 
Europe have criticized Turkey's recent 
return to democracy as incomplete and 
a camouf lage of continuing military con
trol and repression. 

This view was challenged recently by 
Elliott Abrams, assistant U.S. secretary of 
state for human rights and humanitarian, 

affairs. ln an article, Mr. Abrams said that 
"the military's pledge to restore order 
and return to democracy is being kept." 
Α new constitution was adopted by 

national referendum in 1982, national 
and local elections have been held, and 
journalists and generals alike expect that 
martial law will gradually be lifted in 
all proνinces. 
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Papandreou Says U.S. Policy 
Endangers Ties With Greece 

press. Foreign correspontents were in
νited to attend but told not to ask ques
tions. 

As a resu lt, the executiνe committee 
of the Foreign Press Association recom
mended that its members refuse to 
attend or write about the conference. 

By Henry Kamm 
Ν.Υ. Iimes, Oct. 18, 1984 

ATHENS, Oct. 17 - Prime Minister 
Andreas Papandreou said today that he 
had told a Pentagorι official νisiting 
here earlier this week that United States 
policy in the region endangered good 
Greek-American relations. 

The Prime Minister said he had also 
complained to the official, Assistant 
Defense Secretary Richard Ν. Perle, 
about what his Socialist Goνernment 
considers νiolations of its rights to con
trol air traffic in the Athens Flight lnfor
mation Region during a military exercise 
of the North Atlantic Treaty Organiza
tion in the Aegean Sea last week. 

Mr. Papandreou, who spoke at a news 
conference, met with Mr. Perle on 
Monday. The American official left 
Tuesday after a brief νisit during which 

· he inspected an American air base on 
Crete. 

ALLIES' VIEW 
ln the νiew of other members of the 

alliance, Greek air traffic control rights 
apply only to ciνil aνiation. Greece re
fused to take part in the exercise last 
week because it belieνes that the Turkish 
role in such maneuνers prejudices Greek 
interests. 

ln addition to Greece's objections oνer 
the Flight lnfromation Region, Athens 
also is angered oνer NATO's refusal to 
include the Greek island of Lemnos in 

its exercises. 
Turkey maintains that under treaties 

that followed World War Ι, Lamnos must 
be demilitarized. Greece, disagreeing, 
has fortifi ed the island, which is off 
the Turkish coast. 

'POLICEMAN OF ΤΗΕ REGION' 
Mr. Papadreou charged that Reagan 

Admistration policies, in effect, made 
Turkey "the policeman of the region -
Middle East and Southwest Asia". He 
asserted that in American global policy, 
Turkey had taken the place held by lran 
under Shah Mohammed Riza Pahleνi. 

The Prime Minister charged that the 
Administration pursued this policy de
spite support in Congress for United 
States action to redress the military 
balance in Greece's favor. 

Speaking of the increasing military 
role that he said the United States and 
ΝΑΤΟ want to assign to Turkey in the 
Aegean, Mr. Papandreou said this was 
unacceptable to his Goνernment. He 
said the United States was "preνenting 
the Greek Air Force from defending the 
Greek islands and allowing the Turks to 
do that with their own air force." 

The American Embassy issued only 
a brief statement on the Perle νisit, which 
aνoided disclosing its substance. 

THIRD ANNIVERSARY 
Mr. Papandreou held the news con

ference a day before the third anniνer
sary of his election. Questioners were 
limited to political editors of the Greek 
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Greece and Ν ΑΤΟ: An exercise in indignation 

The Economist, Oct. 20, 1984 

Many Greeks suspect that Nato is turning 
a kind eye on Turkey in order to nudge 
the Greek government into behaving bet
ter inside the western alliance. They have 
got it the wrong way round. The impor
tance of Turkev to the western alliance 
inevitably increases, at Greece's expense, 
when Greece causes difficulties in Nato-
as it has done so often since Mr Papan
dreou came to office i η 1981. 

This was neatly illustrated in Nato's 
just-completed Aegean exercise, which 
gave the Turkish air force a major air 
defence role in the central Aegean. Re
senting this , the Greek government not 
only boycotted the exercise but closed the 
region's busiest air corήdor for 36 hours , 
denounced the air manoeuvres as a threat 
to · civilian flight safety, and sent its jet 
fighters to intercept American and Turk
ish aircraft because they had failed to 
submit flight plans to the Greek air traffic 
controllers in advance. 

So the angry spiral continues. The 
Socialist government of Mr Andreas Pa
pandreou needles Nato to show that 
Greece cannot be taken for granted. {lt is 
also useful diversionary stuff when things 
go wrong at home.) Nato, needled , Iooks 
to Turkey as the reliab\e ally in the 
eastern Mediterranean. The Greeks in
dignantly reach for new need\es. Neither 
side draws enough attention to the things 
that go well , such as the basing of Nato 
Α wacs reconnaissance aircraft in western 
Greece. 

lt is doubtful whether Mr Papandreou 
can contemplate a withdrawa\ from Nato, 
if only because there is no plausible 
alternative source of supply for the weap
ons and money the Greek armed forces 
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need. But there is a lso no doubt that, in 
Greek eyes, Turkey is pursuing a long
term policy of expanding its share of the 
Aegean. The Turks have accused Greece 
of taking undue advantage of the interna- . 
tional air traffic contro\ juήsdiction as
signed to the Athens tlight information 
region (FIR). They question the right of 
the Greek air force to have responsibility 
for Nato air defence oνer the entire 
Aegean , as well as Greece 's right to make 
military use of the island of Lemnos. 

The Papandreou government refuses to 
take part in Nato manoeuvres in the 
Aegean whose plans do not include Lem
nos. lt also refuses to set up the agreed 
Nato a ir headquarters under Greek com
mand at Larisa. in central Greece, until 
its area of control is defined to coincide 
with the FIR boundary, the median line 
between the eastern Greek islands and 
the Anatolian coast. This stubbornness is 
popular: if you ask the average Greek, he 
is liable to argue that Nato always sides 
with Turkey against Greece. ΑΙ\ of which 
is the sort of thing that is liable to make 
Nato do just that . 

Not all Greeks accept the logic of the 
vicious spiral. Mr Asimakis Fotilas, a 
de fector from Mr Papandreou's cabinet, 
announced ση October 7th that he was 
quitting the ruling party because its left 
wing was imposing dangerous policies on 

the government. Mr f'uιιlas says that he 
does not criticise the government for 

Paρandreou fumes at Nato 

making the occasional concession to 
Nato--such as the Awacs agreement
but for "squandering the goodwill that 
these would l1ave produced by indulging 
ίη invective". 
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Having it both ways 
FORBES, NOVΈMBER 5, 1984 

By Marcia Berss 

Β 
ΠΙΝG ΤΗΕ HAND that feeds him 
seems Andreas Papandreou's 
favorite sport. Greece's Ameri

can-educated but pro-Soviet prime 
minister runs his one-horse economy 
on capitalist aid and capitalist tour
ism while attacking American "impe
rialism" and cozying up to Moscow. 

This consummate hypocrite has 
brought Greece to the brink of eco
nomic disaster. Stagflation rages. In
flation is 18% in spite of price con
trols, and there 's no economic 
growth. In the Plaka district of Ath
ens, tourism flourishes, but inflation 
and the weak currency mean the tour
ist:> aren't producing the profits for 
the Greeks that they should. The 
owner of a weaving shop points to a 
small tablecloth she has woven by 
hand. "Five days ' work," she says. 
The price is 7,500 drachmas, about 
$60. "Then Ι must pay for materials 
lights, rent and watcr," she recites~ 
"Νο money. Ι make no money." 

----------------Atlantic Bank reports 
increase in net income 

Atlantic Bank of New York reported net 
income for the first nine months of 1984 
of $2,391,951 , as compared to $2,176,846 
in 1983, an increase of $215,105 or 9.9%, 
reported H.S. Kostakopoulos, President 
and Chief Executiνe Officer. 

The increase in net income for the first 
nine months was attributable to an 
increase in net interest income of $1 ,351,-
845 or 10.7% over 1983, an increase in fee
re lated revenues of $689,024 oνer 1983, 
and a reduced rate of increase in non
interest expenses. 

Beginning with the third quarter of 
1984, the Bank initiated a planned effort 
to restructure and upgrade its inνestment 
portfolio. While this program will gene
rate book losses in the current period, its 
long-term objectiνes are to yield definite 
gains for future years. 

Net income for the third quarter ag
gregated $650,490, compared to $707,996 
for the same period of 1983. lncome for 
the third quarter, before securities trans
actions, amounted to $999,561, compared 
to $737,362 in 1983. This is an increase of 
35.6%, representing the Bank's highest
eνer quarterly earnings based on pure 
operating reνenues. 

NOVEMBER 1, 1984 

The Greek people tumed out a 
middle-of-the-road govemment in 
1981 at least partially because of the 
sick economy, at a time when global 
inflation and successive oil shocks 
were battering economies far stronger 
than Greece's. Promising to cure the 
economy, spread the wealth and dis
tance Greece from the U.S., Papan
dreou won the election but is losing 
the economic war. He makes head
lines with his anti-American dia
tribes-like putting the blame on the 
U.S. for the shooting down of the Ko
rean jetliner one year ago. He cynical
ly sells Greek arms to Colonel Qad
dafi, Libya's teπoήst dictator. 

In the economic sphere Papandreou 
has tήed to carry out his impossible 
campaign promises by granting wage 
increases that run above the inflation 
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rate. That's easy to do, but it results in 
making Greece even less competitive 
with its European trading partners 
than it already haq been. He has 
toughened price controls, catering to 
the mob but destroying incentives to 
invest. Despite his anti-U.S. rhetoric 
he has welshed on his promise to 
withdraw Greece from ΝΑΤΟ and the 
Common Market. Why~ Because 
without Westem capital and loans, 
the Greek economy would collapse, 
and without its EEC and ΝΑΤΟ ties, 
Greece would get no Westem money. 

True, the Socialists inherited a 24% 
inflation rate on taking office, double 
that for the remainder of Europe. Now 
inflation is down to 18% to 20%, but 
it is nearly tήple the rate of its EEC 
trading partners. Unemployment has 
doubled, from 4% in 1981 to over 8% 
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this year. Α vast government bureau
cracy even absorbs a hefty share of the 
labor force. About one m seven work 
m the public sector. Nevertheless, a 
lot of able-bodied men pass their time 
sitting around at street cafes. Pήvate 
mvestment has all but dήed up. 

The 9.5 million inhabitants of 
Greece want a Western-style standard 
of living-cars, refrigerators, leisure 
time- but Greece is still a pre-mdus
tήal economy. One in three Greeks 
still labors in agriculture, by far the 
highest percentage in Western Eu
rope. Yet there are so many cars m 
Athens-home for more than 3 mil
lion Greeks-that only half the cars 
may drive in the city on any day. 

Where did the money come from for 
the cars and other good things~ From 
the profits of a locally protected mar
ket, cheap government credit and re
mittances from Greeks abroad. But 
Greek industry was obsolete, and 
Greece's entrance into the EEC, in 
January 1981, instigated by tbe pre
vious New Democracy Party govern
ment, was calculated to pull tbe coun· 
try forward and to force Greek indus· 
try to learn how to function in a free 
market. That was painful. By expand
ing the government's role in setting 
price and wage controls-called an in
comes policy-Papandreou has 
masked the symptoms ot readjust
ment but frustrated the process. 

Greek businessmen feel the frustra
tion keenly. Dimitήs Daskalopoulos 
runs a family business, Delta Dairy, 
the largest dairy in Greece. With its 
large agήcultural sector, Greece 
sbould be able to compete in food 
products. But the Papandreou govern
ment puts obstacles in the way. The 
latest incident, Daskalopoulos com
plains, is that the government now 
tells him what he can spend on pro
moting and advertising his products. 
That's important, he says, because 
the " Greek consumer is becoming 
more sophisticated, and we have to 
start paying more attention to mar· 
keting. 11 Also, Daskalopoulos knows 
that with Greece's protectionist bar
riers down, European food giants like 
Unilever are eyemg the Greek mar· 
ket. "But this government limits how 
we exert our marketmg policy, 11 he 
says bitterly. 

About half of Delta's $50 million in 
revenues comes from pasteurized 
milk. Cheap milk is a way to buy 
votes, so milk is strictly pήce-con
trolled. At current prices, Daskalo
poulos, a Northwestem University 
graduate, figures he loses about 4 
cents on every bottle of milk he 
wholesales for 23 cents. His ice cream 
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and yogurt business ωakes the protits 
to cover milk losses. He would like to 
expand in ice cream and yogurt and 
perhaps fruit juices. "Not cheese, 
though-too politically sensitive, 11 he 
says, because price controls would 
make it unprofitable. 

But his ability to expand is limited 
because his modem production plant 
on the outskirts of Athens is operat· 
ing at capacity. 11With all this EEC 
competition coming m, we'd love to 

build a new plant. Clearly, as an eco· 
nomic decision, we should," he says. 
That would also help the 15,000 farm
ers from whom Delta buys its raw 
milk. But considering the political sit· 
uation, Daskalopoulos is defeπing 
any new plant. "This govemment 
will probably make me go and beg to 
them to take this company off my 
hands, 11 he laughs. 

Since coming mto power, Papan· 
dreou 's Pan-Hellenic Socialist Move
ment (PASOK) has taken control of 15 
llailing" companies, including the 
largest industrial employer, textile· 
maker Piraiki·Patraiki. Does it make 
sense to make the productive sectors 
of the economy subsidize the sick sec· 
tors? Papandreou's Minister of the 
National Economy, Gerassimos Ar· 
senis, has one explanation: 

'These companies borrowed to fi · 
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nance deficits and did not boπow to 
make necessary investments. They 
failed to adjust to the improvement 
and sophistication of Greek consumer 
tastes that came with urbanization 
and the rapid increase in income. 11 

Here is a govemment that lectures 
companies about adjusting to changes 
in the market yet puts bureaucratic 
restήctions on marketing outlays. 

Arsenis continues: 11SO now we 
have a bunch of companies that are 
overindebted, have not made invest· 
ments to adjust their technology and 
are producing commodities that are 
not quality-wise competitive with 
European ones. Debt restructuring 
can't be done on commercial terms, 
so the government moves in. Now we 
have a program to restructure the 
companies, upgrade production and 
change the debt-equity structure. 
Once they tum around, we will sell 
tbeir shares in the stock market. 11 

What stock market~ Mention 
stocks to any Greek investor and you 
will get either a puzzled look or an 
uproarious laugh, because Greek in· 
dustry was built on bank loans and 
family money. Says Arsenis: 'Ύes, we 
have a very limited market. But the 
stock market is weak because indus· 
try performance is poor. If it .is good, 
Greeks will buy stock." 

In fact, if performance is good, the 
socialist bureaucrats will move in to 
penalize the successful. Halyvourgiki, 
a leading steelmaker, was slapped 
with a 9 billion drachma fine (the 
company has total assets of 9. 7 billion 
drachmas) for allegedly overpήcing 
coal imports to lower its reported 
profits and thereby avoid taxes. The 
courts recently overtumed the penal
ty. Similar charges were brought 
against George Tsatsos and his Hera· 
cles General Cement Group, a blue
chipper and the largest cement ex
porter in Europe. "Ι can't say too 
much because I 'm something of a tar· 
get," Tsatsos told FORBES. He recently 
finished four days of preliminary tes
timony in the govemment's case 
against him, and the question in Ath· 
ens was wbether he would be tossed 
mto jail. " Protective custody," sighs 
Tsatsos. 11It's only symbolism, and I'd 
get out. 11 Tsatsos' alleged offenses car
ry a death penalty. It 's unlikely to be 
caπied out, but the threat is there. 

Guilty or innocent, that's the kind 
of harassment dήving private capital 
out of Greece. Between 1981 and 1983 
the Greek drachma lost 59% of its 
value against the dollar, twice the av
erage suffered by Greece's European 
trading partners. Not surprisingly, no 
Greek businessman wants to hold 
drachmas. As a result, a black market 
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has develσped tσ get mσηey σut. 
Greece's mammσth shippiηg iηdustry 
is a favσήte rσute since it's almσst 
tσtally an σffshσre busiηess, with 
transactiσηs executed in dσllars, ησt 
drachmas. It wσrks like this: Α Greek 
shipper pays his Greek bills-wages, 
ship maiηtenance-in drachmas. The 
current rate is abσut 120 drachmas to 
the dσllar. But the shipper uses drach
mas he gets frσm a busiηessman whσ 
wants his mσηey σut σf Greece. The 
busiηessman sells drachmas tσ the 
shipper at 130 tσ the dσllar. The ship· 
per pσckets the 10-drachma cuπeηcy 
prσfit. The busiηessman gets a secret 
fσreign dσllar accσuηt. Can anyσηe 
blame the pair~ 

With private iηvest· 
ment all but gσηe, the 
gσvemment is steppiηg 

iη. The gσvemmeηt defi· 
cit, accσrding tσ the Bank 
σf Greece, rσse as a prσ
pσrtioη σf grσss dσmestic 
prσduct frσm 8.6% iη 
1980 tσ 12% last year. 
Says Minister Arseηis: 

office, Greece's foreign debt has 
jumped σver 40%, and ησw, by Bank 
of Greece statistics, it 's 24% of GDP. 
Greece is ησw bσπσwing just to pay 
the iηterest ση its fσreign lσans. Ar· 
senis dismisses criticism that exter· 
nal debt is reaching a danger zone, but 
just last mσnth American and Japa
nese bankers balked at Greek terms 
on a $300 milliσn loan for the Greek 
phσne cσmpany. 

Bankers are not the σnly sσurce σf 
Westem mσney fσr Papaηdreσu. Last 
year Greece received about $800 mil
liσn in haηdσuts frσm the Cσmmσn 
Market. Includiηg lσans frσm the EEC 
bank, it may receive σver $1 billiσn in 
aid this year. The govemmeηt also 

'Άs a developing coun· 
try we have enormσus 
ηeeds to improve σur pub
lic health, traηspσrtatiόη 
and educatiσn. Withiη σur 
banking system we have 
allocated a certain per
centage of savings for fi. 
ηancing investments, 
publicσrprivate . Now, the 
pσrtiσn fσr pήvate invest· 
ment has ηοt been picked 
up by the private sectσr, sσ 
this public investment is 
ησt crowding σut private 
iηvestmeηt." Α classic 
case of trying to redivide a 
tinypie instead of tryiηg tσ 
bake a bigger one. Α Greek tanker at anchor at Port Elizabeth, Nj. 

has had oηly three years tσ fulfill cam
paign pledges, and three years is ηοt 
eηough time. Taxi drivers love An· 
dreas Papaηdreou because he pushed 
to break the taxi moηopoly and vastly 
iηcreased the ηumber of taxi liceηses. 
Yet knowledgeable polit~cal observ· 
ers, such as Helen Vlachos, publisher 
of the influeηtial ηewspaper Καthimer
ini, believe the taxi driver's assess· 
meηt is the pσpular one iη Greece. 
Last Juηe, iη European Parliameηt 
electiσηs, Papaηdreou's PASOK party 
fell to 42% of the vote from the 48% it 
tσok in the 1981 electioη. Vlachos 
doubts this spells the electoral doσm 
of Papaηdreou, but interprets it sim· 
ply as a waming to Papandreou tσ 

Has the gσvemmeηt 
leamed frσm its mistakes~ 

Tlaejleetιι eanι hcιrcl currency, llιιt tlωy'oefallen οrι llacl tύnes. 

Α gσvemmeηt·maηdated wage pσlicy 
in 1982 pushed up wages 28%, vs. a 
21% inflation rate, while prσductivity 
declined. "1'11 admit we made a mis· 
take there," says Bank of Greece Dep· 
uty Gσvemσr Panayσtσs Korliras. But 
ησ remedy is iη sight: This year wages 
will be up anσther 5% in real terms, 
accσrding to the Bank σf Greece. With 
lσcal industry hobbled and iηefficient, 
and with wσrkers' pσckets bulging, 
much of the increase in speηding 
pσwer goes to buy fσreign coηsumer 
goσds. By the end of next year Greece 
will have accumulated the largest 
current account deficit in Europe, 
says the London-based American Ex
press Bank. 
Το pay for this, Papandreou tums to 

Westem bankers. Since he came into 

NOVEMBER 1, 1984 

looks to Westem investment tσ pull 
Greece into industrializatioη. "The 
Greeks never really invested iη for
ward-lookiηg industry," says the 
Baηk of Greece's Korliras. "We must 
attract the foreign iηvestor." 

Papandreou skillfully directs the 
blame for this mess at the U.S. and 
the CIA. He appeals to Greek senti· 
meηt by lambasting the Thrks. He 
faηtasizes about a $100 million anti· 
Papandreou slush fund operating σut 
σf Chicago to uηdermine him. 

The iroηy is that, with the help of 
Western moηey, ordiηary Greeks 
have beeη iηsulated frσm the effects 
of Papaηdreou's ecσηomic folly. Your 
taxi driver will tell yσu he will vσte 
for Papaηdreou ίη the October 1985 
natiσηal electioηs, because PASOK 

mσve ησ further left. 
So oppositioη leader Cσηstantine 

Mitsotakis, head σf the New Democ
racy Party, will have a difficult fight 
in the fall 1985 electiσns. Mitsotakis, 
nicknamed the Tall Οηe because of 
his 6-foot stature, told FORBEs: "My 
top priσήty is fσr economic coηfi· 
deηce to be restored iη order to get the 
pήvate sectσr activated. We will 
minimize state iηterνentioη to the 
lσwest possible level. Our effσrts tσ 
rejuveηate the ecoησmy will be based 
ση the pήvate sectσr, nσt the public. 
Ours are the politics of mσtivatioη." 

But as lσng as the wily Papandreou 
caη bribe the voters with the help of 
Westem loans aηd grants, it will be 
tough to persuade them tσ tum this 
left-wing Saηta Claus frσm σffice. 8 
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Cyprus: On, off, off 
The Economist, Oct. 20, 1984 

The second round of "proximity talks'' 
between the Greek and Turkish Cypriots, 
which began in New York on October 
15th, got off to a poor start with the 
publication of a blunt statement by Presi
dent Evren of Turkey. His government , 
he said, considered northern Cyprus 
Turkish soil . ofwhich it would not give up 
'Όne stone". As before , the two Cypriot 
leaders sat in separate rooms. The job of 
the United Nations secretary-general, Mr 
Javier Perez de Cuellar, is to plod patient
ly between them. 

lle hopes eventually to arrange a face
to-face meeting between President 
Spyros Kyprianou, on the Greek Cypriot 
side , and Mr Rauf Denktash, the Turkish 
Cypriot leader. But since the first round 
of these negotiations-by-messenger end
ed on September 20th, the bargaining 
positions of both sides have hardened . 
Some members of the UN secretariat are 
;aying that Mr Perez de Cuellar will not 
let the tαlks run into a second week and 
that there could well be no third round. 

In the first round the Turkish Cypriots 
proposed that. in a reunited Cyprus, the 
post of president should alternate be
t\\•een the two communities; that the two 
lots of Cypriots should have equal repre-
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sentation ίη both houses of parliament; 
and that all legislative and administrative 
measures should require separate com
munal majority votes. As to the size of 
the Turkish zone, they offered only a few 
small territorial concessions. 

President Kyprianou had long been 
under pressure both from the communist 
party, Akel , and from the right-wing 
Democratic Rally to agree to the holding 
of these talks and to be more accommo
dating towards the Turkish Cypriots. But 
when. on his re turn from the first round 
he reported the stiffness of the Turkish 
position to the two opposition parties, 
they joined him in rejecting it. So Mr 
Kyprianou went into the second round 
with his back up. 

But so did the Turkish Cypriots. The 
United States senate, yielding to the 
administration 's arguments, has agreed 
that the $770m package of American aίd 
~ο Turkey should be cut by only $55m, 
ιnstead of the $270m proposed by sena
tors who wanted to use this means of 
putting pressure on Turkey. This 
amounts to no more than a slap on the 
Turkish wrist. 

The Americans are said to be canvass
ing a new compromise formula. This 
proposes that the president of Cyprus 
would always be a Greek Cypriot, but 
that al\ executive power would be vested 
in a prime minister and a deputy prime 
minister; each of these two would have a 
right of veto, and the two posts would 
alternate between the two communities. 
The 38% of the island the Turks now hold 
would be reduced to 30%. There is little 
chance of the Greek Cypriots accepting 
these terms. 

----------------
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Fashίons by Adrίenne 

Fanciful fur fashion executed with indi
νiduality of design and uncompromising 
attention to quality enable )ames Galanos 
to maintain his position as the leading 
designer of investment clothing. Fashion 
lon~eνity achieved through sculptured 
silhouettes, exquisite ornamentation and 
distinctiνe combinations of texture are 
masterfully blended to create a breath
taking col lection of furs for 1984 by 
Galanos. He has created the most exciting 
and νa luable fur collection eνer. 

The name Galanos has come to sym
bolize unchallenged luxury during a 
career spanning 30 years catering to the 
likes of lνona Trump, Evangeline Gou
letas-Carey, Diana Ross and perhaps his 
best known fan, Nancy Reagan. 

Galanos fur collection for '84 comprises 
oνer 50 models of coats, jackets, rever
sible raincoats and new coat-dresses; all 
are fashioned of the νery finest skins 
obtained from the foremost fur auction 

houses in the United States, Russia and 
Canada by master furrier Peter Dion, 
chairman of the Board of Galanos Furs. 

Favorably compa red with the best of 
European designers, Galanos re lies not 
only on luxury but more importantly on 
his meticu lous attention to the detail with 
which he constructs his clothes. Detai l 
galore re igns. lmagine such an inovatiνe 
fashion as a slim, straight coat of grey 
Russian Persian lamb, with black suede 
inserts, sleeves gathered into cuffs of 
natural ranch mink and then hip-belted 
with Russian broadtail piped with black 
suede. Rhinestones on a buckle of black 
acrylic complete this so taste~ful coat 
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Reνersable straight raincoat with center
back pleat, low dolman sleeνes, large 
wing collar, with narrow tie-belt, in black 
and fuscia beaux vallette fabric reνers-

able to natural Black Onyx mink. 

fantasy. 
Extend shoulders, the dolman s leeνe 

and double breasted shawl collared 
jackets earned the plaudits of the assem
blage while the deep U-neck coat dress of 
Russian broadtail , lovingly detailed in the 
Galanos manner was indeed chef 
dΌeuvre for his fans. Sable, mink, fox, 
lukahara, ermine, fisher and more- all of 
the finest quality are present in )ames 
Galanos fur collection for 1984 yet beauty 
and excitement reign! 

'Εγγραφή τε Συνδρομηταί 
στην << Νέα 'Υόρκη)) 

'Ετησία Συνδρομτ) 

$25.00 

Slim straight coat of natural grey with 
Russian persian lamb with black suede 
inserts with exaggerated sleeve caps and 
sleeves gathered into cuffs of natural 
ranch mink with band collar of natural 

ranch mink. 

Straight coat with extended shoulders, 
low dolman sleeves, large shawl collar, 
curved front circu larly striped in natural 
white mink closed with buckle of 

rhinestones. 
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. μοναδικό έλληνικό έργοστάσιο πού κατασκευάζει 
άλοuμινένια παράθυρα σέ δλοuς τούς τύπους 

Πωλήσεις καί άποστολtς 
παραθύρων γιά · Ελλάδα 

· Επισκεφθείτε μας γιά τό 
συμφέρον σας!! η τηλεφω
νείστε μας νά έρθουμε t
μείς ... Αν δtν άγοράσετε 
παράθυρα άπό τό Good Deal 
τότε σίγουρα χάνετε χρήματα THERMO 

GLASS ...!. 

Πωλήσεις ~ 
καί ~~=::t~ I τ ώρα γιά δική σας εύκολίa άνοί-1 ξαμε καί aλλη μιά έκθεση στό 

i Brooklyn (67-01 5th Avenue) 

$89 ο~ I 
άnοστολtς 
παραθύρων 

γιά 
. Ελλάδα 

! ___ _ 

~§§f.~~ ΙΔΙοι<τΗτΕΣΣΠΙτΙΩΝ: 
· &τιμείwτε στούς έργοΜ6οuς τά προϊόντα 
vάχουν τήν έγγύηση τού Good DeaL 
· &τιμείνατε στήν ποιότητα κai στίς φθηνές 
ημές 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Τά μοναδικά διπλά 
παράθυρα πού 

κρατούν τό σπίη ζεστό 
τό χειμώνα καί Κερδίστε χρήματα καί χρόνο άγορόζονmς 

άπό τό Good Deal δροσερό τό καλοκα~ίρ~ι ~~~~~ 
•τιμέςam έιδητής ~ .. / 

άnοθήκης μας 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! 

Πρέπει σύντομα ν · άδειά σου με τήν άποθήκη μας 
yιά νά παραλάΒουμε τίς νέες παραwελίες. Πολλά 
παράθυρα διαφόρων μεγεθών κai κουζίνες πρέπει 

γρήγορα νά φύγουν. 

ΦΑΝΤ ΑΣlΊΚΕΣ lΊΜΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟγ . 

ORIA BLVD . ASTORIA i <212> 238-0039 
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Americans of Greek Descent in Ρο Ι itics 

By Dr. John Brademas 

The following is aπ address made by Dr. John Brademas, 
President New York University, at a luncheon ofthe Propeller 
Club of the United States at the Hilton Hotel in Athens last 
summer. On the same subject he spoke to a gathering at the 
Holy Cathedral, in New York City. 

As the son of a Greek immigrant, I always feel at home 
in the land of my father's birth. After all, every one of us who 
is of Greek origin takes a special pride in that fact. For we re
member what the great poet Constantine Cavafy said of King 
Antiochus: 

... He was that best of all things, Hellenic
mankind has no quality more precious : 
everything beyond that belongs to the gods. 

Although there are many subjects that I might have 
chosen to discuss with you today, Ι thought it would be of 
particular interest if Ι to ld you something of a dimension of 
American life w ith which you may not be wholly familiar, 
namely, the role that Americans of Greek o rigin play in the 
politics of the United States. 

You and Ι know that in the early part of this century, 
thousands of Greek men and women emigrated to America. 
My own father, Stephen Brademas, at the age of 21 left Cala
mata to make his way eventually to nothern lndiana where 
he met my mother, a public schoolteacher. Stephen and 
Beatrice settled down and raised their family ίη the town of 
South Bend, Indiana. 

Let me say a word about the number of Greeks in Amer
ica. There are differing estimates but the most reliable figures 
indicate that about 1,5 million people who were either born 
in Greece or are of Greek descent live in the United States, 
with substantial Greek communities in Boston, Chicago, 
Detroit, San Francisco and New York. ln my own city, New 
York, for example, there are 450.000 Greek-Americans, and 
Astoria, an area in the Borough of Queens, is home to nearly 
100.000, making it the largest hellenic commounity outside 
Greece. 

After early years of struggle, most Greek-Americans have 
moved into the ranks of middle income families, w hi le a heal
thy percentage are counted among upper-income persons 
in the United States. 

Over the years, Americans of Greek origin have been 
prominent in science, business, education, the arts, the 
media and public life. ln medicine, for example, the Greek
American contribution is represented by Dr. George Papa
nicolaou, who invented the Pap Test for cancer, and Dr. 
George Cotzias, who developed L-Dopa, the important drug 
used in treating Parkinson 's disease; in business, by the 
president of the Mobi l Corporation, Will iam Tavoulareas; 
the president of the Long lsland Lighting Company, W i/l iam 
Catacosinos; the shipping executine George Ρ. Livanos; 
the Gouletas family of realtors; in education, by my fell oν< 
university president, Peter Liakouras, who heads Temple 
Uniνersity? in the arts, by the painter Theodoros Stamos, the 
conductor Dimitri Mitropoulos, the theater director Elia 
Kazan, the filmmaker George Lucas, the actors John Cassa-
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vetes, Alex Karras and Telly Savalas, the great singer Maria 
Gallas; and in journalism and writing, by Nicholas Gage, 
author of the best-selling book, Eleni. 

lmportant as the achivements of our compartiots in all 
of these areas have been, Ι want to focus today on the parti
cipation of Greek-Americans in public life . 

As an American of Greek heritage priνi leged to have 
served for twenty-two years in the Congress of the United 
States, Ι should like to share with you some obserνations re
garding the inνolνement of Americans of Greek descent in 
American politics. 

First, you must understand that Greeks were different in 
significanrt ways from other ethn ic groups who emigrated 
to the United States. Few in number, they rarely congregated 
in permanent ghettos. By aνoiding the hardships of large, 
overcrowded, working-class neighborhoods, they were not 
compelled to organize politically either for individual gain 
or for community protection. 

Like all immigrants, our people initially worked for some
one else but eventually most succeeded in owning their 
businesses. As independent businessmen, they rarely looked 
to goνernment for jobs or public assistance, and they stood 
apart from the growing polit ical influence of the trade un ion 
movement. 

This commercial independence was further augmented 
by the social isolation stemming from the inward aspect of 
the Greek-American community - the preoccupation with 
family, chu rch and local social clubs. 

Finally, an obsessive preoccupation during the 1920s and 
1930s with the politics of the O ld Country tended to dissipate 
the political energies of Greeks living in the United States. 

Ιt would be a mistake, howeνer, to say that politica l life 
was completely dormant for Greek-Americans. Viewing 
politics as a ciνic obligation, our people νoted proudly and 
regularly and Greek-American political organizations were 
forrήed in many areas. 

By the early 1950s, however, we began to see a change 
with several Greek-Americans emerging into the public lime
light. Two of the most prominent were George Vournas, the 
great ΑΗΕΡΑ leader, and Charles M aliotis of Massachusetts, 
close friend of the Kennedys and of two Speakers of the U.S. 
House of Representatives, the late John W. McCormack and 
the present Speaker, Thomas Ρ. O'Neill, Jr. 

In the subsequent rise of Greek-Americans in American 
politics, certain events and personalities stand out as im
portant symbols. 

One of these was Mike Manatos, who in 1961 became the 
first Greek-American appointed to the White House staf.t, 
where he served both Presidents Kennedy and Johnson; ιπ 
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later years, his son Andrew was aπ assistant.Secretary of Com
merce. Here Ι must also mention Peter Peterson, the first 
Greek-American to hold a cabinet post, that of Secretary of 
Commerce. 

Another symbol was George Christopher, who, in be
came the first Greek-American to lead a big city. ln the years 
since, Greek-Americans haνe serνed as mayors in cities coast 
to coast: Saint Pau"i, Minnesota; Gary, Ιndiana; Saνannah, 
Georgia; Syracuse, New York; Hartfόrd, Connecticut; Anna
polis, Maryland; and Lincoln, Nerbraska. George Athanson 
serνed longer as mayor of Hartford than any other person. 
And Lee Alexander, mayor of Syracuse for fourteen years, 
is chairman of the National Conference of Democratic Mayors. 

ln 1958, I became the first natiνe-born American of Greek 
origin eνer to serνe in either chamber of Congress when, on 
my third attempt, I was elected to the U.S. House of Repre
sentatiνes. 

Actually, the first Greek-American ever elected to Con
gress was Miltiades Miller, who was born in Greece, came to 
United States and serνed one term in the House of Repre
sentatiνes in the late nineteenth century. Ι regret to have to 
tell you that he was a Republican! 

lt would not be until1966 that I would be joined in Con
gress by other Greek-Americans. That year, however, marked 
the beginning of an escalation of political victories by Amer
icans of Greek descent that continues up to today. 

Let me summarize these years for you. 
ln 1966 Peter Kyros of Maine and Nick Galafianakis of 

Carolina were elected to Congress, and Spiro Agnew of 
Maryland became the nation's first Greek-American Goνer
nor. 

ln 1968, Agnew was designated by Richard Nixon to be 
Vice President and oνernight the name Spiro became a house
hold word. Also that year Gus Yatron of Pennsylvania was 
elected to Congress, bringing the Greek-American delega
tion in the House of Representatiνes to four. 

Two years later, Paul Sarbanes of Maryland, the son of 
immigrants from Laconia, Greece, was elected to the House 
and in 1972 L.A. "Skip" Bafalis of Florida also became a Con
gressman. 

ln 1974 Michael Dukakis, the son of a highly respected 
Greek immigrant physician, was elected Governor of Massa
chusetts, a position to which he was again elected last Year 
while in 1974, Paul Tsongas went to the U.S. House of Repre
sentatiνes from the same State. 

ln 1976, Congressman Sarbanes of Maryland set a pre
cedent when he was elected the nation's first United States 
Senator of Greek origin. 

You may be intereςted in this sidelight: Paul Sarbanes, 
Mike Dukakis and Ι haνe in common not only our Greek 

heritage. All three of us are Democrats, all graduates of 
Harνard and all of us studied at Oxford Uniνersity as Rhodes 
Scholars. 

Let me here interject that in my judgment there is no 
abler goνernor in the United States than Mike Dukakis nor 
is there a finer member of the United States Senate than Paul 
Sarbanes. 8oth of these men are exceptionally intelligent, 
haνe now had seνeral years of experience in high public office 
and are nonetheless relatiνely young. ln my judgment, they 
will both be increasingly important figures on the national 
scene. 

ln 1978 Paul Sarbanes was joined in the Senate by Paul 
Tsongas while Nick Maνroules was elected to the House of 
Representatiνes and Olympia Bouchles Snow of Maine be
came the first Greek-American woman elected to Congress. 
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ln 1980, haνing serνed twenty-two years in Congress, Ι 
was defeated in my bid for reelection. My district had become 
over the years more conserνatiνe, unemployment was high 
and Ronald Reagan won in my area by a landslide oνer then 
President Carter. 

But the elections of 1982 brough two more Greek-Amer
icans to Washington - Congressman Mike Bilirakis of Florida, 
and George Gegas of Pennsylνania. 

Of course, my brief survey has focused on persons elect
ed to national office and so does not include the hundreds 
of Greek-Americans in state and municipal posts or in staff 
positions on Capitol Hill. 

Let me here observe that the preoccupation with small 
business, which forty years before had kept early immigrants 
from inνolνement in politics deνeloped during the 1960 s and 
1970s into an effectiνe νehicle for influencing public opinion. 

Beyond this, Greek-Americans haνe generally been treat
ed more faνorably by the press and the public than other 
ethnic groups. 

These factors haνe meant that Greek-Americans are often 
found in positions in business and the professions which giνe 
them a great deal of opportunity for meaningful exposure to 
the public - and for political action. 

This combination of more and more Greek-Americans 
being elected to office, growing economic strenght in the 
small business community and the professions, and public 
respect for persons of Greek origin helped make possible 
their effectiνe political participation in the eνents following 
the inνasion of Cyprus in 1974 by Turkey. 

This is not the place to rehearse the tragic eνents of nearly 
a full decade ago. 

But let me make just a few obserνations here. 
As you know, the American political system is based on a 

constitutional separation of powers. We do not haνe a parlia
mentary system of goνernment in which the legislatu re must 
customarily support the executive branch. 

Even today, on such issues as Central America, you ob
serνe how members of Congress of President Reagan's own 
party may oppose him. 

ln the American democracy, Congressmen and Senators 
haνe an independent and often powerful influence on the 
conduct of foreign policy. 

This fact often frustrates Presidents, of both parties, but 
it is the American way of governing. 

We certainly had an example of such an influence by 
Congress in the Cyprus crisis. 

You will all recall the inνasion, in mid-August of 1974, 
of the sovereign republic of Cyprus by some 40.000 Turkish 
troops equipped with weapons supplied by the United States. 

You should know that under American law, no country 
receiνing arms from the United States is permited to use them 
for other than defensice purposes. 

U.S. law says, moreoνer, that if American arms are used 
by a recipient nation for aggression, all further arms must be 
immediately terminated. The law, to reiterate, mandates a 
halt to further shipments. 

Because the then Secretary of State, Henry Kissinger, 
refused to enforce the clear requirement of American law 
and halt additional arms to Turkey, severaJ of us in Congress 
acted. 

We insisted that the Jaws of our country be enforced and 
we, therefore, organized an effort to impose an arms embargo 
on Turkey. Beyond my own work, the leaders of this moνe
ment were then Congressman Sarbanes and the Jate Ben-
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jamίn Rosenthal ίn the House of Representatives and Senator 
Thomas Eagleton of Missouri in the Senate. 

Although there was much talk of a "Greek lobby", the 
truth ίs that there were only a hadful of Amerίcans of Hel
lenic origίn in Congress at the tίme. That we were able to win 
this struggle was in large measure due to the effectίνeness of 
the land must be respected, even by Presidents and Secretarίes 
of State. 

You must also remember that these eνents occurred only 
a few days and weeks fol lowing the resignation ίn dίsgrace of 
President Nixon, in effect, for his failure to obey the law. 

There was yet another reason for our effectiνeness in 
winnίng the Turkish arms embargo fight in 1974 generated 
across the country by Americans of Greek and Armenian 
orίgin and by our frίends. 

I shall not here describe the legίslatiνe battles oνer the 
last nine a half years concerning the arms embargo on Turkey 
and the occupation of Cyprus. 

Υ ου and I know that the arms embargo was finally lifted 
and you and I know as well that there has still been no just 
resolution of the Cyprus tragedy. 

The struggle for justice for the people of that beleaguered 
island nation therefore contίnues. 

My point here, however, is that the issue of Cyprus pro
duced a remarkable demonstration of political action on the 
Greek-American community and its friends. 

We were effectiνe. 
New organizations were created by these events and old 

er ones made more politically conscious. 
For example, the American Hellenic lnstitute, led by 

Washington attorney Eugene Rossides, and United Hellenίc 
American Congress, organized by Chicago businessman An
drew Athens, helped focus theses political efforts. 

Members of ΑΗΕΡΑ and of other Greek American socie
ties increased their politίcal actiνities while leaders like 
George Ρ. Livanos and others gaνe strong support every step 
of the way. 

* * * 
What Greek-Americans discoνered from the Cyprus 

crisis, then, was that well organized political action, combin
ed with able leadership and the right issue, could signifίcantly 
affect national policy. 

ln the past few years, we haνe seen the mobilization of 
similar coalitions in response to certaίn decisions of the Rea
gan Administration and the escalatίon of tensions on Cyprus. 

What has been happening ίπ Cyprus in recent months 
has once more had the result of intensί fying political actiνity 
by Amerίcans of Greek descent. The Greek-American com
munity has been working to deνelop a more sophistίcated 
strategy to influence policymaking in Washίngton . 

Three organizatίons - the new American Hellenίc Deνe
lopment Al l ίance (AHDA), founded by George Liνanos; the 
United Hellenic American Congress (UHAC); and the Pan
cyprian Assocίation, headed by Philip Chrίstopher- have to
gether hired aπ articulate representatiνe in Washington, D.C., 
Andrew Manatos, of whom I haνe spoken earlier. 

ΑΗΕΡΑ, with its nationwide membership of 55,000, is re
νealing a new capacίty for polίtical leadership. This spring, 
the organization formed the first Greek-American polίtical 
action committee for the purpose of channeling fund to Con
~ressional candίdates who suport the rule of law ίn American 
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foreign polίcy. 
And AHDA is dίscussίng the establishment of a resource 

center to help Greek-Amerίcan candίdates plan their cam
paίghs. 

The recent unίlateral declaration of ίndependence by 
Turkish Cypriots and the proposals of the Reagan Admίnί
stratίon on mίlίtary aid to Greece and Turkey are two deνelop
ments that haνe ίπ recent months, as all of you know, pro
voked widespread criticism by Congress on the part of both 
Democrats and Republicans. 

For ironically, ten years after the invasion and occupa
tion of Cyprus, we must still be concerned over the fate of 
that sma ll, democratic country. 

The question of Cyprus contίnues to trouble not only 
Americans of Greek origin but all Americans who care about 
the rule of law in the conduct of our nation's foreign policy. 

And this is a poίnt on which I should lίke to conclude my 
remarks. 

For all of you should understand that those of us, like 
Pual Sarbanes and me, who as Members of Congress of Gree.k 
descent took the positions we dίd on the Cyprus issue and 
on arms for Turkey, did so not because we were Greeks but 
because we were Americans. 

Proud though we are of our Hellenic heritage, we are 
sons of the United States and deνoted to the American con
stitution and the freedoms it guarantees. 

lt is precίsely because we belieνe ίn the rule of law, be
cause we believe that the forei~n policy of our country must 
be based on principle that we fought as we did on the question 
of Cyprus. 

Ι would remind you, after all, that Paul Sarbanes and John 
Brademas were vigorous and open critics to the military junta 
here in Greece. 

And Ι remind you, too, that some years ago I testifίed 
before the House Foreign Affairs Committee agaist sending 
United States military aid to the Greek military dictatorship. 
Why did Ι oppose sending arms to the land of my father's bίrth; 

The answer ίs that I belieνed then - and I belieνe still -
that our commitment as Americans must be to free and de
mocratic political institutions and that we must oppose those 
who would suppress human liberties and impose totalitarian 
values. 

* • * 

Let me then summarize what I haνe trίed to say this 
afternoon. I have sought to giνe you at least some glimpse of 
the increasing engagement of Americans of Greek origίn in 
the political l ίfe of the United States. 

Although I am proud that more and more Americans 
of Greek background are actiνe in politics and seeking public 
office, I shound like nonetheless to emphasίze that the 
Hellinic origίns of a candidate should not be enough to merit 
our support. 

We need, whateνer their ethnic or religious heritage, 
men and women in public office of intelligence, integrity 
and hίgh ability. 

Now if those persons haνe had the good judgment also 
to have been born Greek, so much the better! 

Ι π closing, then, let me say that by any objectίνe account, 
the contributίons to the public life of the United States of 
Americans of Greek origin haνe been in keeping with the 
finest traditions of democracy and, Ι like to think, of the land 
that gaνe birth to democracy, Greece. 
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Στό δεύτερο ετος λειτουργίας 

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

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

Τό μοναδικό έλληνικό, aγγλόφωvο τηλεοπτικό σύστημα. Τό μεγαλύτερο 
σε διάρκεια καi θεαματικότητα πρόγραμμα τοϋ είδους. 

Φθάνει σε πάνω όπό 10~ Εκατομμύρια σπίτια 

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

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

μέχρι Βοστώνη . 

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

ΠΡΟΒΑΛΛΕJΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-9 Μ.Μ. (EASTERN STANDARD ΊΙΜΕ) 
Τ Α Υ10ΧΡΟΝΑ Σ' ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΕΔΟΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ' 

ΑΠΟ ΤΟΝ IANOY APIO 1984 ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΗΑ Π ΑΝ CABLEι CHAN

NEL ST Α 1ΙΟΝ J, κόθε Δεuτέραι 3-5 μ.μ. 

Τό aποτελεσματικώτερο καi φθηνότερο 

μέσο διαφημίσεως σε παναμερικανικη 

κλίμακα. 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει ή ELAINE PETERS 

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

600 ΕιGΗΤΗ AVENUE, NEW YORK, Ν.Υ. 10018 
Τηλ. 390-0200 
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Το πρώτο έπιμορφωτικο πρόγραμμα έπιχειρηματιών καi 

στελεχών έπιχειρήσεων στο Έλληνικό του μεγαλύτερου 

όργανισμοΟ Management στον κόσμο" AMACOM" (American 
Management Associations). 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΕΠΑΣ : Οί βιβλιοκασέττες τfiς MORAX σθς 
έπιτρέπουν ν· άκοΟτε δταν δεν εχετε χρόνο νό διαβάσετε. 

101 
rv'lORAX ΓΙΑΙΌΥΣΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΠΙΠΓΗ <DOPA 

~:~Ί!~~ϊ~~~~~i·ΣΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΊΟ ΠΙΌΓΡΑΜΜΑ 
~:!~~~;~ι «ΣΥΓΧΙmΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ >) ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
·yραμμα 11ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1», πού παρουm- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ 
ει τώρα ;rtά έ~νιιι:ά 1'1 ;Morax, ε! ναι ένα δίεθνώς 
ιι:ιμασμενο βοnθn}Ια για νεους και παλιους 
νατζερς. Καί συ .. βάλλει άποφασισnιι:ά σπ\ βελτίω
ιι:αί έπιτυχίαάτομων ιι:αί όρyανώσεων. 

Ο ΤΟΝ ΜΕΠUιΠΕΡΟ ΟΡnιΝΙΣΜΟ 

τι ErPA'I'AN rNOITOI ElU\JINEΣ ΠΑ 
ΤΟΠΡΟ~ΑΜΜΑ 

ATZMEN'f ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ό πρόγpαμ11α ccΣΥΓΧΡΟΝΗ Δ!ΟΙΚΗΣΗ I » εiναι 
άπό τα μπεστ σέλλερς τού American Management 

sociations (Α.Μ.Α.) , τού μεγαλύτερου μri χερδο
πιιcού όργς~νισμού μάνατζμεντ και έπιμόρφωσnς 

• Τό βιβλiο αύτό rού R. Α. Mackenzie ει ναι όπό ιό καλύ
ιερα ίσως •ιεχναλογικό» κεiμενα πού tχω δισβόσει Ι"ό ιό 
έργο ιoiJ Προίσιαμtνου ( ... ) Τό βιβλίο ιοί} L. S. Be/ker 
προφανώς δtν tχει yρσ φrεΤ Υ'ά νά όnοιελtσει μιάν όκόμn 
θεωρnrικn εiσαγωγtι σrό μάναιζμεντ, ά.Uό σάν πρακτικό 
βοήθnμα ιού νtου Προίσταμtνου στd καθnμερινό rου 

λεχώνέπιχειρriσεων στόν r------------.. 
ο. Σύντομο, πρακτικό καί 

εσα έφαρμόσιμο. προσφέρει 
υς τρόπους οιcέψnς. αύτοα νό 
nς, καλυτέρευσης καί άνάπτυ 
- καί άγγί"ζε ι τίς άνάyκες τού 
ερινού "Ελλnνα μάνατζερ. Τό 
υν γράψει δύο από τούς 
σnμότερους ουyγραφεiς μάνα 
εντ στόν κόσμο . Ό R. Alec 
ckenzιe καi ό Loren Β. Belker. 
i συμπληρώνεται άπα τρία 
" μη πολύτιμα κείμενα. 

Σ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ 
Ο QPEI ΤΗΝ ΒΜΕΡΑ 
τό ένα βιβλίο τού προγράμμα 
, ό R. Α. Maclr.enzιe μιλάει μέ 
ύγεια καί άπλότnτα γιά τό πιό 

· Η Morax εlναι ό όποκλειστιιtός 

όντιπρόσωηος των έπιμορφωτι· 

ιcών προγραμμότων τοϋ • Εμπο
ρικοϋ • Επιμελητηρίου των 
Η.Π.λ. , τοϋ όρyανισμοϋ λmeri

c.an Management Associatίons 
(λ.Μ.Α.ι τοϋ nεριοδιιιtοϋ 'Ήar
νa rd Business Reνiew" του Πα
νι:πιστημίου Χόρβαρvτ καί πολ

λών όλλων διακεκριμένων t.πι

μοpφωτικών όικων. 

οι περισσότερες μεγάλες έπι
χεφήσεις ατή ν· Ελλόδσ κα ί τήν 
Κύπρο ειναι πελότες τίjς Morax. 

χολο πρόβλημα τοϋ μάνατζερ. τό χpόνο: 

κοθtικοντα•. 

Νικόλαος Μ. Έμntoyλov, Σvμjlοvλος 
Έαιχcιρι\οcων, rcνικός l!.ιcvβvvtι\ς 
•Μtβοδοιιι Α.Ε . 

• Ό Δρ Mackenzίe μός βοnθό νό 
συνειδnιοnοιήσουμε ιlς · 
πού μός όδnyοϋν στιiν 
κακή κο ιανομή ιοϋ . 
χρόνου μας. ό.Uό 
κόί σrriν σπαrάλn 
ιου ( .. .) 'rά κεiμενο 
rού Loren Β. Be/ker 
tπιιρtπουν ιήν 
αισιόδοξη πρόβλεψn 
πώς ατό μt.Uον θd 
γίνονται λιyόrερο λάθn, 
rόσοκαrό ιήν tπιλογιi ιού 
καιολλJ!λου προισιαμtνου .• 
οσο κσί κarά rriν όοκnσn rώi. 
καθnκόνιων ιού όιόμου πού 
γιι\ πρώ ιn φορό όναλαμβόνει 
6εσn μόναrζερ». 

Τό aρόypoppa •ΣΥΓΧΡΟΝΒ ΔJODtD:B 1• 
ucριλσpJΙό.νcι 3 JlιJIAiσ pt ciδ .. ό 
χώρο σιιpcιώοcω-., 4 ιιοοt1cς 
~οι ι χΑcιοtρ JlιJIAι οβι\ 
ιm - J<QOCtoβιbtD. 

ρόνος σας είναι ri ζωr\ σας . Τά έπτο σημάδια τού 
ές . Η καμπύλη 10iί άγχους χαί ri παραγωγικότητα 
χοι . Προτεpα1ότητες. Προγραμματισμός . Μάνα 
εντ σε κρiσιμες ώρες. Τό τηλέφωνο . Ή όνοιχτr\ 

Δρ. Pιlyac; .!!.. Τζελtαοyλοv, Σύpβοvλος Ορyά
vωοnς κai Εκαα.ίδcuοnς, Εκtι:λccrηκός Διεv
θvντι\ς ICAP BELLAS Α. Ε. 
«Τό πρόγραμμα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ Δ/0/ΚΗΣΗ I» μέ tντυπωσΙ

ασε. Αγόρασα από ε να γ ιό ολα rό σιελt xn μου•. 

l!.nμι\τριο c; Kovτopnνdς, Διcvβύνων 

·\1:.~1~~ 

orax• τα κ . ά . 

τό δεύτερο βιβλίο, 6 Loreη Β . Belker προσφέρει 
ύημες συμβουλές στό νέο (κοί τόν παλιό) διευθυ
γιά τόν παράγοντα ccόνθρωπος» : Ο σuγκεντρω -

. ς . "Υπεροψία καί ύφJστάμενοJ . Φίλο1 πού έγιναν 
στάμε νοι. Ή δύναμη τi\ς έξοuσία) ιcαί ri παραγωγι
τα . Ή λi\ψη άποφάσεων . Προσλnψεις καί 
λύσεJς. ΣυμβούλJα καί συσκέψεις. 

έλλον τi\ς καρ1έρaς σας κ ό. . 

Εύμβοvλοc; INTERAMERICAN A.t:. 
«Τό βιβλίο rοϋ R. Α. Mackenzιe είναι πραl'jlαrικα συναρ

πaστικο. σnΛο. aλ.Αο KOJ εnιστnμονJκό, διδαχτιχ6 καi υπο· 
fjλnrικό ( .. .)Ή εργσσiα ιοϋ Lo ren 8. Belker άποιελεi μιό 
σnμανrικιi πνευμαrικιi πρωιαμουΑiα. ιό περιεχόμενο rιiς 
οnοιας ει ναι μεστό. χρήσιμο κοi άποκαλυmικό•. 

Αβαν. Χ. Dααανδρόαοvλος, Οι~ονοpολοyος
l!.npοοιοyρόφος 

ι -" · '>· 

ntrrnationaι 3Jnt. 
ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ο.------------------1 

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

Διατίθενται όπό τrΊν ιcΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)) προς 

$79.00 σύν τό ταχυδρομικό καi δαπάνην 
συσκευασίας. ! 

ι 

Κύριοι, 

' Εσωκλείω δολλ. $83.00 γιό νό μοϋ στείλετε όμέσως τό 
πρόγραμμα aΣύγχρονη Διοίκηση )) nou όποτελείται όπό 
3 βιβλία καi τέσσερις κασέττες. 

Γιό νό όποκτήσετε τό πολύτιμο αύτό 

εργο συμπληρώσετε καi στείλετέ μας 
τό παραπλεύρως δελτίο: 

NEW YORK" 
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Apo/lo Fillo 

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

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

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

Baklava, Kata ifi, Kourabiedes, Foinikia 
and other pastries. 

SPECIAL PRICES FOR COMMUNITY 
FESTIVALS AND OTHER FUNCTIONS 

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

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

τΕL. (201) 797-0888 


