


Α SEVEN STAR RECOMMENDATION 

* * * * * * * 

Create your own Greek classic 
witb Metaxa 7 Star. 

Μχ witb Metaxa 7 Star; 
tbe classic Greek liqueur; 
and see wbat α distinctive 
d!lference it makes in your 
favorite dnnks. And bere 
are four tbat prove it. 

Sweet Dreams 

2 oz. Metaxa 7 Star 
2 tsps. Creme de Cassis 
Υ:ι oz. lemon juice 
crushed ice 

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

Metaxa Sunήse 

1 oz. Metaxa 7 Star 
1 oz. light rum 
Υ2 oz. lemon juice 
Υ2 oz. strawbeny liqueur 
I tsp. bar syrup or sugar 
2 tsps. orange juice 

Shake with ice. Strain 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 Vennouth, Sweet or 
Dry 
maraschino cherιy 

Stir with ice. Strain into cocktail 
glass 

Spήng Fever 

I Υ:ι oz. Metaxa 7 Star 
I oz. orange liqueur 
2 oz. orange juice 
sugar 
slice of orange. 

Coat the rim of glass with 
sugar before pouιing 
Mix ingredients together 
and pour into pre-chilled 
cocktail glass. Gamish 
with orange slice and 
cherιy. 
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The classic liqueur of Greece. 
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(φόρος $3.00) 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤ ΑΒΑΣΙΝ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
(Εφ' όσον πάρετε εισιτήριο μετ· επιστροφής) 
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(εκτός Τρίτης και Πέμπτης) 
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Ό Πρόεδρος τής Πανηπειρωτικfjς 'Ομοσπονδίας 'Αμερικής καΙ Καναδό κ. 'Ηλίας 
Μπέτζιος tβραβεύθη όπό τόν Δήμαρχο Κότς μαζι μέ 6λλα μέλη διαφόρων tθνικο
τήτων, γιο τf'ιν συμβολή τους στι'ιν πρόοδο τής πόλεως καΙ τf'ιν tν γένει κοινωνικι'ι 
δραστηριότητά τους. Τόν κ. Μπέτζιο προσφώνησε ή πρόεδρος τοϋ Κολλεγίου 
Χάντεp, Ντάνα Σαλέλα, μέ τήν όποία εΙκονίζεται άνωτέρω. 'Η κ . Σαλέλα άνεφέρθη 
στήν tπιχειρηματική δραστηριότητα καί tθνική δράση τοϋ κ. Μπέτζιου, tπισημαί
νοντας τΙς προσπάθειες καΙ τοuς όγώνες του γιο τήν Βόρειο ~ Ηπειρο καΙ τοuς WΕλ-
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ληνες τής περιοχής, δπως καί γιο το όνθρώπινα δικαιώματα. 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accomoclatlonι from lt to 1,1Μ 
12 ROOMS ΤΟ CHOOSE FROM 

for reιerνaιionι 
CALL 

(281) 6~27Μ 

BANQUEτ MλNAGER 

U.S. ROUTES I Α 9 
WOODBRIDGE, N.J. 0109~ 

ATHENS CENTER HOTEL 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός - 136 δωμότια, 
. λουτρό, τηλέφωνο,pοδιόφωνο,βερόντο 
• · Εστιατόριο πολυτελείας, μnόρ, ρούφ 
γκόρντεν, nολuτελεlς diθοuσες ύnοδο
χl\ς κοί Ιδιωτικό γκαρόζ. 

· Απο 1 Νοεμβρίου- 31 Δεκεμβρίου 
Τιμαi δωματίων : Μονόκλινα 1.510 δροχμ. 
Δfκλινα 2.346 δραχμ . Τρίκλινα 2.913 δρχ. 
Συμπεριλομβόνεται κοντινένταλ μπpέκ
φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όποτοθί;τε στ ή Ν. 
'Υόρκη (212) 483-0642 κ.' Αρσένη ι'\ γρόψατε 
Sophocleous & Athenas 26, Athens,Greece. 
Tel. 524-6511-7 Telex 4466 ALCV 

Tel. (212) 921-0086 
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--------------~~tιΙΙΙΙΙ~--------------
Καί ή f! Ομογένεια Ψήφισε Ρήγκαν ... 

Η Τ ΑΝ χιονοστιβάδα πού παρέ
συρε δλες τίς Πολιτείες τής Συμπο

λιτείας, πλήν μιός, τής Μινεσσότα, καί 

τής περιοχfίι; τfίς Κολόμπια- ήττα συν
τριπτική γιά τούς Δημοκρατικούς, χει
ρότερη καί έκείνης τού τζώρτζ Μαγκό
βερν. "Οπως είχαμε προβλέψει ατό προ
ηγούμενο τεύχος, ποτέ πρίν τόσοι 'Ελ
ληνοαμερικανοί ψήφισαν Ρεπουμπλι
κανό ύποψήφιο γιά Πρόεδρο τών ΗΠΑ. 
"Οπως άναλύονται τά άποτελέσματα 
άπό σφυγμομετρήσεις καί έκτιμήσεις 
όμογενειακών παραγόντων, ή έλλη
νική ψήφος μπορεί νά ξεπέρασε κατά 
1-2 έκατοστά τό γενικό σύνολο τής λαϊ
κfίς ψήφου σ' δλη τήν χώρα, πού έφθα
σε τό 59% ύπέρ τού Προέδρου Ρfίγκαν. 

Κατά τό Hellenic Chronicle, πού 
έκαμε σχετική σφυγμομέτρηση, πάνω 
άπό 60% τών όμογενών προτίμησαν τό 
Ρεπουμπλικανικό ψηφοδέλτιο- πράγμα 
χωρίς προηγούμενο, άφού μέχρι τώ
ρα ή προτίμηση αύτή έκδηλωνόταν άν
τίστροφα ύπέρ τών Δημοκρατικών ύ
ποψηφίων Προέδρων. 

'Η άγyλόφωνη έλληνοαμερικανική έ
φημερίδα άποδίδει τούς λόγους τfίς με
ταστροφής, ιικυρίωι;» στήν βελτίωση 
τfίς άμερικανικής ΟΙκονομίας καί τήν 
ένίσχυση τfίς άμυντικής Ικανότητος τής 
χώρας. 'Αλλά άπό περιωρισμένης έκ
τάσεως έρευνα τfίς ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ με
ταξύ όμογενών ψηφοφόρων, προκύ
πτει ότι ή ψfίφος ύπέρ τών Ρεπουμπλι
κανών ήταν καί μιά έμμεση άντίδραση 
πρός τόν έλληνικό άντιαμερικανισμό, 
ένα μήνυμα καί μιά προειδοποίηση 
πρός τήν 'Αθήνα καί τήν Λευκωσfα. 'Η 
διαπίστωσή μας αύτή ένισχύεται καί ό
πά μιά 6λλη σφυγμομέτρηση τού Helle
nic Cronicle, πού εΤχε γfνει πρίν τίς έ
κλογές. 

* * * 
Τήν στροφή πρός τό Ρεπουμπλικα

νικό Κόμμα, φαίνεται δτι δέν έπηρέασε 

καθόλου μιά άντίθετη άπόπειρα τfίς Κυ
πριακfjς Κυβερνήσεως, τήν προηγου
μένη τών άμερικανικών έκλογών. Καί 
έπί πλέον δημιούργησε σοβαρότατο 
πρόβλημα στήν Κυπριακή Κυβέρνηση. 
Τόσο ατή 'Αθήνα, όσο καΙ στήν Νέα 
'Υόρκη, ό έλληνικός τύπος, μέ τερά
στιους τίτλους μετέδιδε δηλώσεις κυ
βερνητικού παράγοντος, ό όποίος κα
τηγορούσε δτι ... ιιοl ΗΠΑ 6χι μόνο δέν 
πίεσαν τήν Τουρκία καί τόν Ντενκτάς, 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 15, 1984 

Τού κ. ΠΑΝ. Σ. MAKPIA 

ώστε νά έπιδείξουν κάποια διαλλακτι
κότητα ατό Κυπριακό, άλλά άντίθετα, 
συνέστησαν νά μή γfνη καμμιά παρα
χώρηση». Καί δτι αύτό συνεδέθη μέ μιά 
ύποτιθέμενη πρόθεση τών ΗΠΑ νά χρη
σιμοποιήσουν τό κατασκευαζόμενο ά
πό τούς Τούρκους νέο άεροδρόμιο ατό 
Λευκόνικο, yιά βάση έξορμήσεως τής 
Δυνάμεως Ταχείας ·Επεμβάσεως. 

Αύτά διάβαζαν οί όμογενείς καθώς 
πήγαιναν στίς κάλπες τήν 6η Νοεμβρί
ου, άλλά έπραξαν τό καθήκον τους, δ
πως τό άντιλαμβάνονται έκείνοι - προ
τίμησαν οί περισσότεροι τόν Πρόεδρο ... 

Κατόπιν έορτής ήρθε ή... μισοδιά
ψευση τής Λευκωσίας, καί ή διακήρυξή 
της δτι δέν άρχίζει καί αύτή άντιαμερι
κανική πολιτική. Στό μεταξύ, τό Σταίητ 
Ντηπάρτμεντ διέψευσε μέ μιά έντονη 
καί κατηγορηματική δήλωση δσα άπέ
διδαν στήν ·Αμερική of άτυχέστατες 
καί ξεκάρφωτες δηλώσεις τού Κυπρίου 
Κυβερνητικού έκπροσώπου. (Η περί-

πτωση άποδεικνύη πόσο έπιφυλακτι
κοί πρέπει νά είμαστε σέ έντυπωσιακές 
ιιπληροφορίες» καί δηλώσεις πού στρέ

φονται κατά τής 'Αμερικής ... ). 

* * * 
τέλος, μέ fκανοποίηση σημειώνουμε 

τήν έπανεκλογή, μέ μεγάλη πλειοψη
φία, τών πέντε 'Ελληνοαμερικανών 
βουλευτών, ένώ λυπούμεθα γιά τήν 
μείωση τής έλληνοαμερικανικής πα
ρουσίας στήν Γερουσία, μέ τήν άπο
χώρηση τού Πώλ Τσόνγκα άπό τήν πο
λιτική. Οί φιλελληνικές δυνάμεις ατό 
Κογκρέσσο έχασαν, οχι μόνο τήν ψήφο 
αύτή, άλλά καί δυό 6λλες, τού γερου
σιαστή Πέρσυ καί τού βουλευτfί Λόνγκ, 
προέδρων δυό σπουδαιότατων · Επι
τροπών άπό τίς όποίες έξαρτάται ή διά
θεση τής έξωτερικής βοηθείας. w Ετσι, ή 
έπιρροή μας ατό Κογκρέσσο μειώθηκε 
περισσότερο άπό δσο εlχε πετύχει ή άν
τιαμερικανική ρητορική ... 

€ΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
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Ο ΡΙΓΚΑΝ θΕΛΕΙ 
ΤΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ 
ΓΙΑ ΣΓΡΑτ. ΛΟΓΟΥΣ ΣΓΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΕΜΠΝΕΥΣτΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔIΟΥ Ο ΠΕΡΛ 

Επεβαλε αδιαλλαξια στον Ντενκτας 

I Η ΙΣΟΠΑΛΙΑ 
ΤΙΙΣ ΑΕΚ (2-2) 

'!JΕΛΗΣΕΤΟ 
'ΚΕΦΑΛΟ 
VBQPPA 

Πώς οί δυό έλληνοαμερικανικές έφημερίδες μετέδωσαν τίς καταγγελίες τής «έnίσημης Κυ
πριακής nηγijςι τι}ν προηγουμένη ή μέρα τών έκλογών . .. Πάνω, ή πρώτη σελίδα τού « 'Εθνι
κού Κήρυκα». Κάτω, ι) βη σελίδα τής •Πρωϊνής•. 'Όταν τό δημοσιογραφικό l:νστιχτο δέν λει
τουργεί, r'j όγνοεϊται ή δεοντολογία ... 
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Η ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Θ Α παρατήρησαν oi άναγνώστες τήν πρωτοσέλιδη πα
ράσταση τού άγάλματος τής ·Ελευθερίας μέσα aτόν 

κύκλο, μέ τό σύνθημα rrflμaι ύπερήφανος νά ε Τ μαι 'Αμε
ρικανός 'Ελληνικής Καταγωγής>> καί τό εμβλημα τής Α Η Ε
ΡΑ. ·Ολόκληρη αύτή ή παράσταση δέν εΤναι Ιδικίjς μας έμ
πνεύσεως, άλλά τίjς ΑΗΕΡΑ. Πρόκειται γιά μιά αύτοκόλλη
τη έτικέττα (sticker) πού τυπώθηκε μέ τήν εύκαιρfα τού 
έράνου τι'jς μεγαλύτερης έλληνοαμερικανικι'jς όργανώσε
ως, γιά τήν έπιδιόρθωση τού άγάλματος τής έλευθερίας -
συμβόλου τού πανανθρωπίνου πόθου γιά λευτεριά, άξιο
πρέπεια κaf εύημερfα. 

Τοποθετήσαμε τrίν έτικέττα αύτή στήν πρώτη μας σε
λίδα κο( γιά ε να πρόσθετο λόγο, πού σχετίζεται άμεσα μέ τήν 
έπιδείνωση τών έλληνοαμερικανικών σχέσεων, έξ αΙτίας 
τι'jς άντιαμερικανικι'jς έκστρατείας τών 'Αθηνών. 01 πολι
τογραφημένοι πολίτες, καί περισσότερο έκείνοι τι'jς δεύ
τερης καί τρίτης γενεάς, αiσθάνονται τήν ύποχρέωση νά υ
ψώσουν φωνή διαμαρτυρίας. ·Η διακήρυξη τού γεγονό
τος δτι έΊμαστε 'Αμερικανοί έλληνικι'jς καταγωγι'jς,όφείλει 
νά άποτελεί κaf μιά μόνιμη συνεχή ύπενθύμιση πρός τήν 
tκάστοτε έλληνική Κυβέρνηση - · καί πολύ περισσότερο 
στήν σημερινή - δ τι ή 'Ομογένεια εΤναι 6ξια καλύτερης 
μεταχειρήσεως. Καί δτι πρέπει νά καταλάβουν δλοι στήν 
'Αθήνα, δτι τά άντιαμερικανικά βέλη στρέφονται καί έν
αντίον τι'jς Όμογενείας. 

Γι ' αύτούς τούς λόγους, θά διατηρήσω με τήν έτικέττα 
αύτή στήν πρώτη μας σελfδα, δσο πιστεύομε δτι χρειάζε
ται ... 

ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΥ 

ΥΠΟΔΑ ΥΛΙΖΟΜΕΝΟΣ άπό τοuς μαρξιστές καΙ άναρχικά 
στοιχεία τίjς έλληνικής κοινωνίας, ό ι<Αντιαμερικανι 
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The finest seafood restaurant ίn New York. 
Even the fish know. The Delegate 
Ι .u ιιι· hcοιι, \)inιιcr, MΙJΙ><I~y ιlιru ~·riιl~y • R~-serv.ιιion~ nli7-Ι~KO 

~I I Ε. 4:iπJ Strccι (Kcιwccn :irιl & ~rιιl Avcnuc•) 
J:y, ι/ίιιιιπ pt•rAiιιlζ "' J("Y"/(r nncι dtHιr 

σμόςιι συνεχίζεται στην 'Ελλάδα, όχι μόνο σέ έπίσημο tπί
πεδο, άλλά καΙ στό πεζοδρόμιο, πράγμα ποu κάνει τοuς • Ελ
ληνοαμερικανοuς νό αlσθάνωνται ντροπή. 'lδou δύο 
πρόσφατα δείγματα ποu παρουσιάζουν συμπτώματα παρο
ξυσμού: 

αΉ 'Αμερικάνικη βάση τοϋ Έλληνικοϋ περνάει άπό 
λαϊκό δικαστήριο. Μέ πρωτοβουλία τιϊιν δημάρχων τϊ;ς 
περιοχϊ;ς, μαζικών φορέων tργατικιϊιν όργανώσεων καi 
τϊ;ς νεολαίας, δικάζονται σε φιλειρηνικό δικαστήριο οί δυ
νάμεις που προετοιμάζουν σήμερα τόν πυρηνικό πόλεμο 
καί ή ·Αμερικάνικη παρουσία στr)ν περιοχή. Τό δικαστή
ριο θό γίνει Εξω όπό τήν 'Αμερικάνικη βάση τοϋ ' Ελλη
νικοίί». 

· Εξ 6λλου, σέ τηλεγράφημα τού «Ρώϋτεριι άπό τι} ν 'Αθή
να, όναφέρεται: 

α' Εκατοντάδες" Ελληνες φοιτητές κραυγάζοντες αΡϊ;γ
καν! Φασίστα! Δολοφόν~!ιι, συγκεντρώθηκαν εξω όπό τr)ν 
όμερικανικιl Πρεσβεία σέ διαμαρτυρία έναντίον έκείνου 
που όνομόζουν ι( Αμερικανικό ' Ιμπεριαλισμό». ΟΙ δια
δηλωτές φώναζαν έπίσης ι( Αμερικανοί, δολοφόνοι τιϊιν 
λαG.ινιι, κai α Κάτω τό χέρια όπό την Νικαράγουα». • Ομι
λητές όξίωσαν νό φύγη ή ' Ελλάδα όπο το ΝΑΤΟ καί νό 
κλείσουν οί άμερικανικές βάσεις». 

ΕΥΣΤΟΧΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ, δμως, καΙ ol φωνές τι'jς σωφροσύνης καΙ τής 
λογικής, ποu έπιβεβαιώνουν δτι δέν τρελλάθηκε 

όλόκληρη ή 'Ελλάς. ΚαΙ εΤναι χαρακτηριστικό τό σχόλιο τής 
ιι ' Εστίας» ποu όκολουθεί, σχετικά μέ τό πακετάρισμα τού 
άγάλματος Τρούμαν άπό μιά παρέα «Φιλειρηνιστών»: 

•' Εξεδηλώθη, διό μίαν όκόμη φοράν, ό μισαλλόδοξος 
ιφεβανσισμόςιι τϊ;ς όριστερδς συντροφίσς, τί'jς παρελθού
σης Κυριακϊ;ς πρό τοίί όνδριόντος τοϋ Προέδρου 
Τροϋμαν. ' Αφοϋ έτύλιξαν το δγαλμα μέ «λινάτσες» κσi τό 
περιέβαλον μέ ξύλινον περίφραγμα, δίκην κιβωτίου, έξε
τρόπησαν είς ϋβρεις κατό των Η.Π.Α., αξιώσαντες τr)ν 
έπιστροφην τοϋ άνδριόντος cιόπ' έκεί που ~ρθε», μέ την 
δικαιολογίαν δτι ό Τροίίμαν ~το ό Πρόεδρος που εδωσεν 
έντολην νό ριφθοίίν ai ότομικαi βόμβοι εΙς τιlν Χιροσίμα 
καί τό Ναγκασάκι. 

»Βεβαίως, δμως κai εΙς αύτό τό σημείον έξέλαμψεν ή 
ύποκρισία τιϊιν κομμουνιστών. Διότι τό πυρηνικό ολοκαυ
τώματα τών δύο 'Ιαπωνικών πόλεων- τό όποία, δλλως 
τε, έτερμότισαν ενα πόλεμον, ή συνέχισις τοίί όποίου θό 
έστοίχιζε μυριάδας περισσοτέρας άνθρωπίνων θυμάτων 
- τό χρησιμοποιοίίν μόνον προς παρσπλάνησιν τιϊιν όφε
λών καi όπληροφορήτων. ΕΙς τr)ν πραγματικότητα, το μέ
νος των κατά τοϋ Τροίίμαν όφείλεται εlςτό δτι δέντοίί συγ
χωροίίν το γεγονός δτι, μέ το περίφημον cιδόγμα» του έβο
ήθησε τήν 'Ελλάδα νό έξουδετερώση τό ξενοκίνητα κομ
μουνιστικό σχέδια καί νό άποφύγη τήν ύποδούλωσίν της 
είς το Σλαuϊκόν στρατόπεδον!» 

ΝΑ ΦΕΡΩΜΕ ΠΙΣΩ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ! 

Μ Ε τήν εύκαιρία, πληροφορούμε τοuς άναγνώστες μας 
δτι δέν ε'ίμσστε οί μόνοι πού προτείναμε τήν μεταφορά 

τού άγάλματος Τρούμαν άπό τι}ν 'Αθήνα στι'ιν 'Αμερική, 
άφού ή Κυβέρνηση δέν τό προστατεύει. Ό πρώην πρόε

δρος τής ΑΗΕΡΑ κ. Peter Derzis σt έπιστολή του πρός τό 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Hellenic Chronicle άναφέρει δτι θά ζητήση όπά τήν ύπάτη 
Στοά τήν μεταφορά τού άγάλματος ϋστερα άπό τήν μετα
χείριση πού ύφίσταται στήν Άθήνα καί τού δίνει τήν έντύ
πωση δτι άκούει τόν Χάρρυ Τρούμαν, άποτεινόμενο πρός τά 
μέλη τής ΑΗΕΡΑ, νά τούς λέγη: "Piease Brother Ahepans get 
me the hell out of here." Kai προσθέτει ό κ. Ντέρζης: ιιΕlμαι 
βέβαιος δ τι ή εύθύνη γι ' αύτή τfιν πράξη θό άποδοθή aτούς 
κομμουνιστές, άλλό αΙσθάνομαι δτι μιό κυβέρνηση εΤναι 
ύπεύθυνη γιό τiς πράξεις τού λαού της». 

"/σως αύτό νό άποτελή ύπερβολr'ι πού προέρχεται όπά 
τήν άγανάκτηση τού διακεκριμένου όμογενούς. Άλλό ή 
έλληνικr'ι Κυβέρνηση έχει τr'ιν εύθύνη τής προστασίας τού 
άγάλματος. Kai όφοϋ δεν τήν έξασφαλίζε ι, τό καλύτερο εΤναι 
νό φέρη πίσω τόν άνδριάντα ή ΑΗΕΡΑ, μt δαπάνη τής όποία ς 

άνηγέρθη στήν Άθήνα. 

ΓΙΑ ΤΟΝ Ν/ΚΟ ΠΑ ΤΕΡΑ 

Μ /Α προσωπικότητα όπά τίς πιό συμπαθείς στήν ' Ελλη
νοαμερικανικr'ι Κοινωνία τής Νέος 'Υόρκης, ό Νικόλαος 

Πατέρας, έγκατέλειψε πρόωρα τόν κόσμο τούτο κai 6φησε 
άτελείωτο lνa έργο γιό τό όποίο μόχθησε ίδιαίτερα τό τε
λευταία τρία χρόνια, σάν πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Γηροκομείου. 

'Ο Νικόλαος Πατέρας, ό καλός πατριώτης καί πετυχημέ
νος έπιχειρηματίας, ποu τό τελευταία χρόνια δοκίμασε 
ζwηρtς aπογοητεύσεις μέ τήν κακή κατάσταση τής Ναυτι
λίας, εΤχε δοθεί όλόκληρος, μt ένθουσιασμό, πίστη καi άφο
σίωση, στfιν συγκέντρωση τών χρημάτων πού χρειάζονται 
γιό τήν άνέγερση τού νέου Γηροκομείου ατό Hartsdale, Ν .Υ. 
Ό θάνατος τού Ιδιαίτερα συμπαθούς, εύγενοϋς καί άγα-
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πητοϋ άνθρώπου, άφήνει άτελείωτο ενa έργο ποu πρέπει νά 
όλοκληρωθή τό συντομώτερο. Στήν νεκρώσιμη άκολουθία, 
aτόν Καθεδρικό Ναό τής Άγίας Τριάδος, ό 'Αρχιεπίσκοπος 
κ. · Ιάκωβος, τοϋ όποίο υ ό μεταστός ύπfίρξε καλός φίλος, 
διάβασε κατασυγκινημένος τοuς άκόλουθους στίχους τής 
Κος 'Αθηνάς Μπουμπάρη - δάκρυα ψυχfίς γ ιό τόν καρα
βοκύρη συμπατριώτη της, στfιν οίκογένεια τοϋ όποίου, ή 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ έκφράζει είλικρινfί συλλυπητήρια: 

ΔΑΚΡΥ Α ΨΥΧΗΣ 

Μοιρολογοϋνε τά βουνό καί δέρνονται οΙ βράχοι 
κι' ή θάλασσα π ' άγόπησες όδύρεται μονάχη. 
ΣΕ μιό μικρrΊ πατρίδα , έσβύστηκ ' ή έλπίδα, 
σκυθρώπασε δ ούρανος καί σιγοκλαίει ή Πλόση. 
Τό φύλλο πέπλα πένθιμα την γη f:χουν σκεπάσει . 
Τό μότια ποu ξενύχτησαν της μαρτυρούν τον πόνο! . . . 
Στό χείλη τό χαμόγελο μαράθηκε , καί μόνο, 
ό Χόρος χαίρε ι σήμερα. 
Μό μόθε Χόρε όσπλαχνε , πwς κι ' δν τοϋ πηρες την ζωrΊ 

την μαύρη τούτη μέρα , 
γιό πάντα θό θυμόμαστε τόν Νίκο τόv Πατέρα. 
Η φωτοβόλος μνήμη του, όθάνατη θό μένη 
στfις γfις την πιό μικρη γωνιά, σ ' δλη τrΊν οικουμένη . 

ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 

• • • 
Καί άφού ό λόγος γιό τό Γηροκομείο, σημειώναμε δτι 

στίς 11 Νοεμβρίου έγκαινιάσθηκε μt t:νa άπογευματινό τσάί~ 
στfιν Κοινότητα τοϋ Rye, Ν.Υ. , μιά νέα έκστρατεία συλλογής 
χρημάτων γιό τfιν άποπερότωση τού Γηροκομείου . Τονίσα
με καi άλλοτε π) ν σημασία τού Τδρύματος αύτού καί πιστεύ
ομε δτι δλοι θά μετάσχουν στήν προσπάθεια αύτή, μέ 
κόποια προσφορά, άνάλογα μt τίς δυνάμεις του ό καθένας. 
Of προεδρεύοντες-τοϋ -Συμβουλίου τού Γηροκομείου, κ.κ. 
• Αρης Ντούζογλου καί · Αλ. Γιο_ύ~ης, καθώς καί τά άλλα μέλη 
τού Συμβουλίου, κάνουν έκκληση πρός τfιν 'Ομογένεια νό 
συνδρόμη στr'ιν aποπεράτωση τού νέου κτιρίου καί 
πιστεύομε δτι ή έκκληση αύτή θό βρή πρόθυμη άνταπό
κριση. 

ΧΡΗΣΙΜΗ ΥΠΌΜΝΗΣΗ! 

ΣΗΜΕΙΏΣΑΜΕ καί 6λλοτε δτι ένώ τά άδέλφια μας ύποφέ
ρουν στ ή ν 'Αλβανία, δυο βήματα μόλις όπά τήν ' Ελλάδα, 

τό ένδιαφέρον τών ιιδημοκρατικώνιι 'Ελλήνων έκδηλώνεται 
ύπέρ τής άπαίσιας χούντας τής Νικαράγουα καί έκείνων ποu 
θέλουν νό έγκαθιδρύσουν 6λλη ατό Έλ Σαλβαντόρ, μαχό
μενοι έναντίον τής νομίμου, λαοπρόβλητης κυβερνήσεως 
τfίς χώρας. Αύτό ύπενθυμίζει ατό μήνυμά του μέ τfιν εύκαι
ρία τής 28ης 'Οκτωβρίου ό Μητροπολίτης Δρυϊνουnόλεως 
κ. Σεβαστιανός, δπως εΤχε κάμει στr'ιν έμπνευσμένη καi 
παλλομένη όπά πατριωτισμό όμιλία του ατό Συνέδριο τής 
Πανηπειρωτικής ·Ομοσπονδίας, στfιν Ν. 'Υόρκη. 'Αναφέρει 
ό Μητροπολίτης: 

« τί καΙ δν οί Βορειοηπειρώται καΙ oi ' Αλβανοί φυγά
δες, ποu έρχονται εΙς την ' Ελλάδα άθρόοι, περιγράφουν 
μέ τό μελανώτερα χρώματα τό δρδμα πού έπικροτεί έκεί 
μέσα ; Ιί καΙ δν όκόμη Διεθνείς · Οργανισμοί, δπως έαχό
τως καΙ ή ' Επιτροπη · Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τοϋ Ο. Η. 
Ε . , όποφαίνονται όμόφωνα, δτι εΙς την 'Αλβαν ίαν καί μά
λιστα είς τrΊν Β. Ήπειρον τό άνθρώπινα δικαιώματα 
στραγγαλίζονται; 'Εδώ εΙς την ' Ελλάδα , όντί νό γίνη παν
ελλήνιος ξεσηκωμός, μένο μεν οΙ πλείστοι όποθείς καΙ όδι
όφοροι είς τό δρδμα τών όδελφών μας, ένώ, άντιθέτως, 
κοπτόμεθα καί έκδαπανώμεθα είς διαμαρτυρίας διό τό 
στρογγαλιζόμενα δικαιώματα δλλων λαών. Kai τό χειρό
τερον, δέν εfναι όλίγοι καί έκεϊνοι, πού, δυστυχώς, άναλί-
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σκονται είς έ.γκώμια καi έπαίνους τοΟ 'ΑλβανοΟ δικτά
τορος! 

Αύτην άκριβώς την όδιαφορίαν μας έστιγμάτισεν ό έκ 
τών τελευταίων φυγάδων Κωνσταντίνος Ρίζος, 51 έτών (ό 
όποίος ήλθε ν είς την · Ελλάδα μέ τον 19χρονον υ ίόν του 
καi [να νεαρόν · Αλβανον φίλον του, ένώ άφησε μέσα 5 
τέκνα καi σύζuγον όσθενi;), δταν είς σuγκέντρωσιν Φοιτn
τών, έν ·Αθήναις, εiπε καi το Ο τα τά φοβερό λόγια: «Καλύ
τερα νό εΤχα σκοτωθεί όπο 'Αλβανικό βόλι ατό σύνορα, 
παρά nou εζησα καi ήλθα έ.δώ, διό νό ίδώ την όδισφορίσν 
καi την ψυχρότητα της Μάνας· Ελλάδας, γ ιό τό δρόμο τών 
σκλάβων όδελφών μας». 

((ΠΟΥ ΕΦΘΑΣΑΜΕ» ... 
Ό Μητροπολίτης Σεβαστιανός, aνσφέpει σε άλλο 

σημείο τοίί μηνύματός του: 

ιι ΌμιλοΟμε διό τό επος τοΟ 1940, καi δμως δέν τολ
μοΟμε ούτε νό ονοματίσουμε την Β. Ήπειρον. Έπi πλέον, 
έγκατσλείψσμε 400,000 άγνούς" Ελληνας Χριστιανοuς όνυ
περάσπιστους, καi τοuς παραδώσαμε, άνευ δρων, είς τι')ν 
έξοντωτικην μανίαν τοΟ · ΑλβανικοΟ καθεστώτος, χωρiς 
κόν νό ύψώσωμεν φωνην διαμαρτυρίας διό τοuς διωγ
μούς, τός φυλακίσεις κσi τός έξορίος, ποu ένεpγεί είς βά
ρος των. Καημένοι 'Έλληνες, ποϋ έφθάσαμε! Νό ύπάρ
χοuν, άρά γε, όλλοι λαοi κοi άλλο tθνη είς τον κόσμον, 
πού νό όνέχωντσι όδισμορτύρητο, δπως ήμείς, παρόμοια 
έγκλήματα είς βάρος όμοφυλετών τους;» 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΧΗΜΙΩΝ 

Α ΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ τό παράδειγμα τοίί ΠΑΣΟΚ καi τών άγωνιστών « 'Εθνικής 'Αντίστασης>>, ή νεοσυσταθείσα 
στr)ν Νέα ·Υόρκη · Επιτpοπr) Φίλων τής <<Νέας Δημοκρατίας» 
καi μιό άλλη, Φίλων τοίί Κ.Κ. έσωτ., ώpγάνωσαν χοροεσπε
ρίδες γιο τr)ν ένίσχυση τών άντιστοίχων κομμάτων στr)ν · Ελ
λάδα. Με διοφημlσεις καi οί δυό · Επιτpοπες (σε λίγο άσφα
λώς θό aκολουθήση κοi κάποια · Επιτροπr'ι << 'ΕθνικοΦοόνων» 
-όποδών τής Χούντας). κάλεσαν τήν ·Ομογένεια στίς 
συγκεντρώσεις 

Συνεχίζεται έτσι μιά έγκληματικής φύσεως άσχημίο στr)ν 
όποία άπό τr)ν άpxr) άντετάχθη τό περιοδικό αύτό. 'Η άντί
θεσή μας στr)ν aνάπτυξη κομματικών δραστηριοτήτων aτόν 
όμογενειοκό χώρο, άφορά ολο άνεξοιpέτως ΤΟ κόμματο, 
πορό τόν μικρό aριθμό δμογενών πού παρασύρουν - στr)ν 
'Αστάρια πάντοτε ... 

'Αλλό yιά νό μr) άδικήσωμε κοi τό Κ. Κ. έξ., καταγράφομε 
τr)ν θλιβερr) παρουσία του στον έ λ ε ύ θ ε p ο άμεpικανικό 
χώρο με μιά διαφημιστικr) καταχώρηση στiς δυο όμογε
νειοκες καθημεpινες έφη μερίδες, μέ τiς όποίες έκολείτο ή 'Ο
μογένεια νά καταψηφίση τον Πρόεδρο Ρήγκον κοi νό προ
τιμήση τον ύποψήφιο τοϋ Κ.Κ. 'Αμερικής Γκάς Χώλ καi (ποιά 
άλλη!) τήν ... w Αντζελο Νοίηβις γιά ... 'Αντιπρόεδρο .. . 

Τά 6ργονο τής Μόσχος πού τρώνε τό ψωμάκι τής καπι
ταλιστικής 'Αμερικής, έδωσαν τiς διαφημίσεις σiiς δυο έφη
μερίδες, χωρiς νά καταχωρήσουν τά όνόμοτά τους, προ
φανώς άπό έντροπή. w Η aπό έλλειψη στοιχειώδους πολι
τικού θάρρους- πρaγμα ποu δεν φαίνεται νά ένώχλησε έκεί
νους ποu δέχθηκαν τiς διαφημίσεις ύπέp τής ... w Αντζελα ... 

ΝΕΟΣ 0/ΚΟΝΟΜ/ΚΟΣ 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ 

ο 1 Δυτικοευρωπαίοι καταλαβαίνουν τώρα - ϋστεpα άπό 
τούς σοσιαλιστικούς πειραματισμούς - δτι μόνο με τr)ν 
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ένθάppυνση τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας κοi τr'jν έλάττωση 
τοίί κροτικού παρεμβατισμού εΤναι δυνατό νά ύπάpξη 
οlκονομικr) κοi κοινωνικr'j πρόοδος. WΕτσι, σε δλη τr)ν Εύρώ
πη, οί κυβερνήσεις ποu ποοσπαθοϋν νά μειώσουν τiς 
δαπάνες τους κοi νά έξασφολίσουν συγχρόνως τr)ν λει

τουργία τών ύπηρεσιών κοινής ώφελείας, πειραματίζονται 
με τr)ν άνάθεση σε διάφορες Ιδιωτικές tπιχειpήσεις 
ώρισμένων έpγασιών πού παραδοσιακά άναλάμβονον οί 
κροτικες ύπηpεσίες. 'Η τάση αύτr) έντάσσεται σε μία γενικώ
τερη στροφι'ι τής κοινής γνώμης κοτό τών ύπέρογκων κρο
τικών ύπηρεσιών. Πναι fιδη κυρίαρχη σε χώρες δπου κυ
βερνούν συντηρητικό κόμματο, κοί άpχίζει νά κάνη τr)ν 
έμφάνισή της σε χώρες μέ άριστερές κυβερνήσεις. 

Αύτός ό νέος ιιφιλελευθεpισμός» στr)ν οlκονομικr'j πολι
τικr) έμφονίζεται μέ πολλi:ς μορφές: Στι'ιν Βρετανία, τr)ν Δυτ. 
Γερμανία κοi τr'jν ' Ιταλία aκόμη οί κυβερνήσεις πωλούν ώρι
σμένες κρατικες βιομηχανικες έτοιpίες σε Ιδιώτες. 'Εξ άλλου, 
ή κατάργηση τών κροτικών παρεμβάσεων στό πεδίο τοϋ 
έλεύθερου άντογωνισμοίί έχει άρχίσει νά aποκτά πολιτικr) 
βαρύτητα καi νά έπηρεάζη τiς έξελίξεις τής aγopaς. 'Η Δυτ. 
Γερμανία καi ή . Ελβετία συναγωνίζονται την Βρετανία σε 
άποφάσεις δπως ή κατάργηση τών παρεμβάσεων στι'ιν κε
φαλαιαγορά τοϋ Λονδίνου. Τά κρατικά μονοπώλια aτόν 
τομέα τής ραδιοτηλεοράσεως καταρρέουν στι'ιν 'Ιταλία καί 
τr)ν Γαλλία. Οί τοπικες κυβερνήσεις στr)ν Βρετανία καί τr)ν Δ. 
Γερμανία κοi σε μικρότερο βαθμό σέ άλλες χώρες- άκόμα 
κοi στr)ν Σουηδία- παpοχωροίίν σέ Ιδιώτες ύnηρεσίες δπως 
το σχολικά γεύματα, fι ώpισμένες ύπηpεσίες τοϋ τομέα τής 

ύγείας. 

Ε1ναι βέβαιο δτι ή έπιτυχία τής aνάλογης πολιτικής ποu 
έχει έφοpμόσει στίς ΗΠΑ ή κυβέρνηση Ρήγκαν έπηpέασε τr)ν 
σκέψη τών Εύρωποίων. · Αλλa φαίνεται νά ύπάpχουν κοί 
βαθύτεροι ιιεύpωποϊκοi» λόγοι πού διαμορφώνουν νέες 
στάσεις άπένοντι σ' ούτό τά ζητήματα: ή άνάγκη ούξήσεως 
τής διεθνούς άντογωνιστικότητος τών έθνικών βιομηχανιών 
κο/ ή άνάγκη διατηρήσεως σέ ύψηλό έπίπεδο τών ύπηρεσιών 
κοινής ώφελείος χωpiς αύξηση τής φορολογίας. 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

ο 'Αρχιεπίσκοπος ' Ιάκωβος ήταν lνος άπό τούς θρησκευ
τικούς ήγέτες, πού μαζι μi: πολιτικi:ς προσωπικότητες, 

δ πως οί πρώην Πρόεδροι Φόpντ κοί Κάρτερ, ύπέγpοψαν έπι
στολr) πpός τόν Σοβιετικό ήγέτη Κονσταντίν Τσερνιένκο, μέ 
τr'jν όποία ζητείται καλύτερη μεταχείριση τών 'Εβραίων τής 
Σοβιετικής · Ενώσεως. Μέ τι}ν έπιστολr) ζητείται νά έπιτpαπή 
στούς 'Εβραίους ή έλεύθερη άσκηση τών θρησκευτικών 
τους καθηκόντων, καi ή άποδημία τους σε άλλες χώρες, άν 
έτσι άποφασίζουν. 

Οί ύπογpάφοοντες τr)ν έπιστολι'ι έκφpάζουν τι}ν άνη-

J1thenian 

WHOLESA.LE 
AND RETA.IL 

Stefana, 

Vaptistika, 

Books, Records 

G,ft Sλσp 
lmported Ceramics from Greecc 

323 WEST 42nd STREEτ, NEW YORK. Ν.Υ . ιΟΟ36 
Tel.: (2ι2ι CJ 7~244 Ι cι 7~2ι9 
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συχία τους γιο τήν μείωση τfίς μεταναστεύσεως 'Εβραίων 
τήν τελευταία δεκαετία. Τό 1973 έπετράπη σε 34.758 'Εβραί
ους νά άναχωρήσουν άπό τόν παράδεισο τfίς Σοβιετικής 'Ε
νώσεως, ένώ τό 1983 ό άριθμός τους μειώθηκε σέ 1.315, μέχρι 
δε τέλη Σεπτεμβρίου εlχε έπιτραπή ή μετανάστευση μόνο σέ 
721 6τομα ... 

ΤΟ ΠΟΛΙΠΣΠΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΡΙΑ 

Μ, Ε Ιδιαίτερη ίκανοποίηση σημειώναμε δ τι ενα όνειρο τοιJ 
ΕλληνισμοιJ τής Νέας 'Υόρκης, γίνεται τώρα πραγμα

τικότης. Πρόκειται γιά τό tλληνικο Πολιτιστικό Κέντρο πού 
άπό τά πρώτο χρόνια τfίς' Αρχιερατείας του έδώ, έπεδίωκε 
νά ίδρύσει δ Σεβ. ·Αρχιεπίσκοπος κ. 'Ιάκωβος, γιά νά ίκα
νοποιηθεί μιά άνάγκη το Ο πολυάριθμου 'Ελληνικού στοι
χείου τής άμερικανικής μεγαλουπόλεως. 'Ο 'Αρχιεπίσκο
πος aποκάλυψε λεπτομέρειες τού Κέντρου αύτού πού έ
χουν ώς έξής: 

Στή γωνιό τfίς δδού Κρέσεντ κοί τής Λεωφορου Νιου
τάουν, βρίσκεται ενο ώροίο διόροφο κτίριο, πού aποκτή
θηκε πρόσφατα όπό τήν 'Αρχιεπισκοπή. Στόν aπάνω 6-
ροφο έγκατεστάθηκαν τά Γραφεία τοιJ γιά τό Κουήνς άρ
μό?ιο.υ Βοηθ?ύ ~ Επισκόπ?υ τοιJ 'Αρχιεπισκόπου, καθώς 
και τα Γραφεια της Διεuθυνσεως Νεολαίας. Τό Ισόγειο τού 
κτιρίου αύτοϋ καί ό κάτω όπά αύτό χώρος, θά διαμορ
φωθούν σέ dίθουσες, θέατρο καί διάφορα γραφεία, πού θά 
φιλοξενήσουν τό 'Ελληνι'κό · Πολιτιστικό Κέντρο. Τά σχέ-

Ή ~~Νέα ·Υόρκη)) άσκεί 
καλόπιστο έλεγχο 

- έκεiνο που λείπει!!! 

presenrs 
an exciting fnternatιonal 

Flor Sho"'' Nitely 
Feaιuring 

Greek and lnternational Sίngers 
and 

Exotic Belly Dancers 

ΒΕ GREEK TONITE 
Dance the nite away to fabuloμs 
music every nite buι Tuesday. Saνor 
the ιastes of authenιic Greek cuιsine 
in this exciting supper club. 

ΟΡΕΝ 5.30 Ρ Μ. 
CLOSED TUESDA YS 

370 RT 46- SOUTH HACK 
SILVER FORK AWARD 

Re~er~aιιon\ ι 20 Ι ι 440- 1771 
Major t:redit 

Cards Accepted 

NOEMBPIOY 15, 1984 

δια έχουν ijδη καταρτιστεί καί ή μελέτη εχει συμπληρωθεί. 
Γιά τή διαμόρφωσι αύτή θά χρειαστούν, σύμφωνα μέ τόν 
σχετικό προϋπολογισμό, 400-500 χιλιάδες δολλάρια. Τό 
ποσό ούτό, κατά ενο μεγάλο μέρος, θά aντιμετωπισθεί ά
πό τό Ταμείο τfίς ' Αρχιεπισκοπfίς. Τό ύπόλοιπο θά συγ
κεντρωθεί όπά μιά έρανική προσπάθεια τής ' Επιτροπής τού 
Κέντρου, τής όποίας πρόεδρος ε7ναι ό γνωστός δραστήριος 
όμογενής έπιχειρηματίας τfίς Νέας 'Υόρκης κ. Νίκος ·Αν

δριώτης. 

Τό ' Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο θά ε7ναι έξοπλισμέ
νο μέ όλα τά σύγχρονα μέσα καί θό μπορεί νό έξυπηρετή
σει πλήρως τίς πολιτιστικές καί μορφωτικές όνάγκες τού 
έλληνισμού τfίς περιοχfίς. Θό περιλαμβόνει: Παρεκλfίσι 
γιά τίς όνάγκες τών πιστών. Θέατρο, χωριτικότητας δια
κοσίων θέσεων μέ δλες τίς όναγκαίες έγκοταστόσεις. Βι
βλιοπωλείο, μέ κάθε είδους 6λλες ·Ελληνικές έκδόσεις. Αί
θουσα συνεδριόσεων κσί κοινωνικών έκδηλώσεων. Αίθου
σα συνεδριάσεων καί διάφοροι βοηθητικοί χώροι. 

Τό Κέντρο θά έξυπηρετεί τά θεατρικά κοί χορευτικά 
συγκροτήματα πού ύπάρχουν ijδη καί πού δέν έχουν μό
νιμη στέγη. Θά διατίθεται γιά συναυλίες καί διαλέξεις, κα
θώς καί γιά συνεδριάσεις καί 6λλες έκδηλώσεις τών δια
φόρων συλλόγων καί όργανώσεων. Θό μπορεί νά χρηση
μοποιηθεί aπό συλλόγους έλληνοαμερικανών ποιητών 
καί λογοτεχνών πού ύπάρχουν ήδη. Θά διατίθεται γιά σε
μινάριο δπως έκπαιδευτικών, κληρικολαϊκών καί 6λλων 
λαϊκών. Στό ίδιο κτίριο θά έγκατασταθεί καί ή διεύθυνσι 
Τηλεοράσεως τfίς ' Αρχιεπισκοπfίς, wστε νό μπορεί νό όρ
γανωθεί καλλίτερα καί νά παρουσιάσει σύντομα ιιβίντεο" 
μέ έθνικοθρησκευτικά προγράμματα. 

9 



Το πρώτο επιμορφωτικο πρόγραμμα επιχειρηματιών καi 

στελεχών επιχειρήσεων στο • Ελληνικό του μεγαλύτερου 

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

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΕΠ ΑΣ : Οί βιβλιοκασέττες της MORAX σάς 
επιτρέπουν ν, όκοϋτε δταν δεν ε χετε χρόνο νa διαβάσετε. 

101 
Η lv10RAX ΠΑΙΌΥΣΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΠΙΠΓΗ <DOPA 
~~~ακ:r~~~~.χ~ν:l~~ος.ΣfΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΊΟ Πnf"\ΓΡΑΜΜΑ ή όναmvξn του συyχρονου . JV 
=~~~~~:~ι «ΣΥΓΧΙmΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ >) ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
πρόγραμμα •ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΠΟU:Η )Μ, nού !Jαρουσι- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ 
όζει τώρα σtά έλλnνικά ή Morax, εiναι l:να διεθνώς 
δοκιμασμένο βοι\θnpα yιά νέους καί nαλlούς 
μάνατζερς. Καί ι:nηιβ<iλλει όnοφασιστιχά σtι\ βελΠω
σn καί tmτυχίαάτομων καί όρyανώοεων. ΤΙ EI"PA'I'AN I'NQΣTOI ElUUINEΣ ΠΑ 

το ΙΙΡΟΙ"ΡΑΜΜΑ ADO ΤΟΝ ΜΕΙΜΠΕΡΟ ΟΡΠ\ΝJΣΜΟ «Τό βιβλίο aιitό rσιJ R. Α. Mackerιzιe εινσι άπό rά καλύ -
rερα Ισως •ιεχνολογικά• κεfμενσ πού tzω διαβάσει γιά rό 
έργο rοϋ Προίοrαμtνου ( . .. ) Τό βιβλiο roιJ L. 8. Belker 
προφανως δtv tχει γραφrεΤγrά νά dποτελέσει μιάν άκόμn 
θεωρnrικι\ είσαyωγιi σrό μάνατζμενr, dλλά σάν πραιαικό 
βοι\θnμα rοϋ νtου Προίσrαμtνου στά κσθnμερινά του 

~Α~ΣΤΟΝΚΟ~Ο 
Τό πρόγpαμ\Ια ccΣYrXPONH ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι" ε! ναι 

ένα άnό τα μπεστ οέλλερς τού American Management 
A$sociations (Α .Μ.Α.), τοϋ μεγαλύτερου μι\ κερδο 
σχοπικοϋ όργςινισμού μάνατζμεντ και tπιμόρφωσης 

στελεχώνtπιχειρήσεων στόν .. ------------.. 
κοομο . Σύντομο, πρακτικό καί 

καθιiκοντα~rο~. 

Νuιι6λαος Μ. Έμιιtοyλοv, Σύμβοvλος 
Έιιιχeιρι\οcων, Γι:νικ6c; Δu:vθvvτlic; 
•Μtθοδοι" Λ.ε. ό)lεσα έ~αρμόσιμο, προσcpέρει . 

νεους τροπους σκεψnς, αυτοα να 

λυσης, καλυτέρευσης καί όνάπτυ
ξης - καί όγyίζει τίς όνάγκες τού 
σημερινού 'Έλληνα μάνατζερ . Τό 
έχουν γράψει δύο άπό τούς 
διασημότερους συγγραφείς μάνα
τζμεντ στόν κόσμο. Ό R. Aιec 
Mackeηzie καί ό Loreη Β . Be ιker . 
Καί συμπληρωνεται από τρία 
άκόμη πολύτιμα κείμενα . 

ΙΙΟΣ ΝΑ ΚΕΡΔJΖΕΤΕ 
ΔΥΟ DΡΕΣ ΤΗΝ ΒΜΕΡΑ 

· Η Morax εlνοι ό όποκλειστικός 

όντοπρόσωπος τGιν tπιμοpΦωτι

ιcων προyραμμότων τοϋ . Εμπο~ 
ρι~οϋ . Επιμελητηρίου τών 
Η.Π.λ ., του όργονισμοΟ λmeri

a n Management λssociations 

(λ.Μ.λ.), του περιοδικου 'Ήar
νard θusiness ReνiewH τοΟ Πα

νεπιστημίου Χόρβαρντ κοί πολ

λών δλλων διακεκριμένων tπι 

μοpΦωτικών οίιιtων. 
ΟΙ περισσότερες μεγόλες tπι

χειρ~σεις στ~ν ' Ελλόδσ κσί τήν 

Κύπρο ε1νοι πελότες τf\ς Morax. 

• Ό Δρ Maι;kenzie μός βοnθδ 
αυνειδnrοποι ιiσουμε riς 
πού μδς όδnγοϋν στιlν 
κακilκα rα νομιl rοϋ . 
χρόνου μσς. άΜά 
κόί arιiv οnαιάλn 
rου ( ... ) Τά κειμενα 
τοιJ Loren Β. Belker 
έπιrρtπουν rι\ν 
αισιόδοξη πρόβλεψη 
πώς σtό μtΜον θά 
γiνονrαι λιγόrερα λάθη, 
ι6οο καιά ιιiν έπιλογli ιού 
καrαλλιiλου nροιΟιαμtνου. 
oao καί κσrά rtiν άοκnοn rώ'ι. 
καθnκόνιων rοϋ άrόμου πού Στό ένα βιβλίο τού προγράμμα 

τος. ό R. Α. Maclr.eηzιe μιλάει μέ 
διαύγεια καί άπλότητα γιά τό πιό 
δύσκολο πρόβλημα τοϋ μάνατζερ, τό χpόνο: 
Ό χρόνος σας είναι ή ζωή σας . Τά έπτa σημάδια τού 
στρές. Ή καμπύλη τού άγχους καί ή παραγωγικότητα 
Στόχοι. Προτεραιότητες . Προγραμματισμός Μάνα 
τζμεντ σε κρίσιμες ώρες. Τό τηλέφωνο. Ή άνοιχη\ 

γιd πρώιn φορά άναλαμβάνει 
6εαn μάναrζερ». 

Δρ. Pήyac; Δ. Τζι:λtιιοyλοv , Εύμβοvλος Oρyά
vωonc; κai Εκοαίδεuοnς, Eκttλc:cnικόc; 4Jcv
θvνtιlc; ICAP IIELLAS Λ. Ε. 

πορτα κ . ά . 

ΤΙ IIPEDEI ΝΑ I'NOPIZEI 
Ο ΝΕΟΣ ΔΙΕΥθΥΝτΒΣ 

«Τό πρόγραμμα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ Δ/0/ΚΗΕΗ l • μέ tνrυπωσι
οσε Αγόρασα από ε να yιά ολα rά σrελέ xn μου». 

Δnμι\tριος Kovtoμnνiiι;, Διevθύνωv 
Εύμβοvλος INTERAMERICAN Λ.t:. 

•Τό βιβλίο roιi R. Α. Mackenzιe είναι πραγμαrικσ συνσρ· 
nασrικο. ΟnΛΟ. aMa και εnι<Πnμονικό, διδαιπικό καί υno
fJλllrικό ( .. .) Η εργασία roιi Lo ren 8. Belker άποrελεί μιά 
σnμανπκι\ πvευμαrικιl πρωrοβουλία. ro περιεχόμενο rιiς 
οποίας ει ναι μεστό. χρι\σιμο καί aποκαλvmικό». 

Αθσν. Χ. Dαιιανδρόιιοvλος, Οικονομολόyος · 
Δnμοοιοyράφοc; 

1'6 ap<lyfMΙppa οΣ11'ΧJ'ΟΝΒ ΔΙΟΙΚΙΙΣΒ 1• 
aι:ρU.apJiό-rcι 3llιf.Ua pt clδυι6 
χιίpα οapcιιίαcων, 4 κσΚτcς 
ιιιιί ι ιιι.\σοtp ΙΙ•ΙΙΑιοθΩ -
ιιnι - liOΩCtoβaκ:a. 

-~\.~,:~ 

orax• "rι . , ι. ""' 

tεrnatίonaι Jnt. 
ΕΙΔlΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. 

Στό δεύτερο βιβλίο , ό Loreη Β. Beιker προσφέρει 
πολύτιμες συμβουλές στό νέο (καί τόν παλιό) διευθ•J 
ντι\ γιά τόν παράγοντα <ιόνθρωηοc;»: Ό συγκεντρω · 
τικός. 'Υπεροψία καί ύφιστάμεναι . Φίλοι πού έγιναν 
ύφιστάμε νοι . Ή δύναμη τiΊς έξουσία~ καί ή πapavωvι
κότnτα . Ή λl1ψη άnοφάaεων. Προσλnψεις καi 
άπολύσεις. Συμβούλια καi ουσκέψεις . 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ~-----------------; 
130 W. 42nd St., Ν. Υ. 10036- Suite 704 1 Τό μέλλον τι'Ις καριέρας σας κ .ά . 

Διατίθενται όπό τΓιν «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)) πρός 

$79.00 σuν τό ταχυδρομικό καi δαπόνην 
συσκευασίας. 

Γιό νό όποκτήσετε τό πολύτιμο αύτό 
Εργο συμπληρώσετε καi στείλετέ μας 

τό παραπλεύρως δελτίο: 

"NEW YORK" 
ι ο 

New York, Ν.Υ. 10036 I 
Κύριοι, 

' Εσωκλεlω δολλ. $83.00 γιό νό μοϋ στεiλετε όμέσως τό 
πρόγραμμα ιιΣύγχρονη Διοίκηση» πού όποτελείται όπό 
3 βιβλiα καί τέσσερις κασέττες. 

ΝΑΜΕ ............... .... ..... .. .. ...... ........ ... . 

ADDRESS .. .... .. . ...... .. ......... . ........ ·• . . · · · · 

CITY ... ...... . . .... . STATE .... ... ZIP . • . ..... ... . 

L-~--------·------------------
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΊΙΚΗ 

Προκλήσεις καi έξηyήσεις 

ΤοΟ ~αθηγητοΟ ΔΗΜ. Γ. ΚΟΥΣΟΥΛΑ 

Τό όρθρο ποu άκολουθεί τού γνωστού στοuς άναγvώστες μας καθηγητού κ. Δ. Γ. Κού
σουλα, άναδημοσιεύομε άπό τό έβδομαδιαίο άθηναίκό περιοδικό ΠΟΛΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, τό 
όποίο κατεχώρησε άλλες δυό συνεργασίες του τόν τελευταίο καιρό, ποu 6 καθηγητr]ς βρί
σκεται στr] ν 'Ελλάδα. 'Ο κ. Κούσουλας έδωσε σειρό διαλέξεων, ή τελευταlα τών όποΙων ήταν 
aτόν Δικηγορικό Σύλλογο ·Αθηνών μέ θέμα«' Η δομr] μιάς tλεύθερης, σύχρονης κοινωνίας,, 
Προσήλθαν ό κ. Εuάγγ. 'Αβέρωφ, πολλοi πρώην ύπουργοί, βουλευτές κai πλήθος κόσμου. 
'Εξ άλλου, ϋστερα όπά πρόσκληση τής κ. Β. Τσουδερού, μετtσχε σε συνέδριο που ώργάνωσε τά 
« 'Ελεύθερο Πολιτικά Έργαστήριιι μt θέμα «Τ ά ίδεολογικά ρεύματα καΙ οΙ όνάγκες τής tποχής 
μας•. Μίλησε, tπίσης, στάν Πειραϊκό Σύνδεσμο. 'Ένα νέο βιβλίο τού κ. Κούσουλα, μt τίτλο « Ta 
Μεγαθtματα τής 'Εποχής μας - 'Ελεύθερη Κοινωνία - Μαρξιστική Κοινωνία, 'Ανατολή -Δύση, 
Βορράς - Νότος•, κυκλοφορεί στήν 'Αθήνα άρχtς Δεκεμβρίου όπά τήν «Εύρωεκδοτική». 

Η 
κυβέρνηση Παπανδρέου, προφανώς 
θορυβημένη όπό τόν δυσμενή όντι
κτυπο πού είχαν στίς δυτικές πρω

τεύουσες ο\ πρόσφατες πρωτοβουλίες της 
στή Λιβύη, και Ιδίως τήν Πολωνία, έχει έξα
πολύσει μιά σύντονη και πολυμέτωπη προ
σπάθεια γιά νό δώσει «έξηγήσεις• στΙς 
συμμαχικές κυβερνήσεις και lδίως στούς 
'Αμερικανούς. Ή άπλή λογικι'ι βέβαια, θά 
έλεγε δτι ο\ άμφιλεγόμενες αύτές πρωτο
βουλίες δέν θά έπρεπε νό είχαν άναληφθεί 
τή στιγμή πού ύψιστα έθνικό συμφέροντα 
άπαιτούν τή συμμαχική καί ίδ!ως τήν άμερι· 
κανική συμπαράσταση. Άλλά δ, τι έγινε έγι· 
νε. Τό έρώτημα τώρα είναι dν ο\ «έξηγή· 
σεις• αύτές θά κςιτορθώσουν νά διαλύσουν 
τή δυσαρέσκεια καΙ καχυποψία πού έχουν 
προκαλέσει ο\ άντιδυτικές καΙ άντιαμερικα
νικές έκδηλώσεις καΙ δηλώσεις των τελευ
ταίων έβδομόδων (πού όπλώς άποτελούν 
συv.έ@α σειράς dλλων κατά τά τελευταία 
τρία χρόvια). οι σύμμαχοι φυσικό, καί ίδια!
τερα οι 'Αμερικανοί, θά άκούσουν μέ δι· 
πλωματική εύγένεια τΙς έξηγήσεις, άλλά 
θά είναι άφελές νά νομισθεί δτι θά πει· 
σθούν τόσο εCικολα. "Ετσι, ή πάγια πλέον 
τακτική πού έναλλόσσει τ!~ προσβολές μέ 
τΙς δικαιολογίες (σέ μιό προφανή παρανόη· 
ση τού τί σημαίνει πολυδιάστατη καί όνε· 
ξόρτητη έξωτερική πολιτ,ιι<ή) δέν λύνει τό 
πρόβλημα. . 
Τό έθνικό συμφέροντα, τουλάχιστον στό 

βαθμό πού ή ικανοποίηση και προώθησή 
τους έξαρτάται άπό τήν άμερικανική συμ
παράσταση, ύφίστανται τίς όρνητίκές συ· 
νέπειες μέ κερδισμένη φυσικά τήν Τουρκία. 
θό πρέπει νά γίνει άντιληπτό άπό δλους, 

δτι ή άλλοπρόσαλλη αύτή έξωτερική πολι· 
τική ~δένει τά χέρια• τών 'Αμερικανών φι. 
λων τής 'Ελλάδος. Στό άμερικανικό Κογ· 
κρέσο δέν άρκεί, φυσικά, ή συμπαράσταση 
τών πέντε Έλληνοαμερικανών βουλευτών 
και τών δύο γερουσιαστών, ούτε καί ή βοή· 
θειο τών στενών φίλων τους στό δύο νομο
θετικά σώματα. Χρειάζεται fνα σημαντικός 
άριθμός - πάνω άπό 230 στή Βουλή και 
πάνω άπό 50 στή Γερουσία - γιά νά έγκρι· 
θεί μιά έπίμαχη τροπολογία, πού έχει βασι· 
κή σημασία γιά τά έλληνικό έθνικά συμφέ
ροντα. Δέν είναι εύκολο νά κερδηθεί ή συμ
παράσταση αύτή, δταν οί φίλοι της Έλλό· 
δος όναγκόζονται νό άπαντούν σέ «καυτό» 
tρωτήματα έκείνων πού ζητούν νά επηρεά
σουν και νά προσπαθοίιν νό δικαιολογή-
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σουν τίς «περίεργες .. δραστηριότητες τού 
'Έλληνος πρωθυπουργού. 
'Ακόμα μεγαλύτερες δυσχέρειες όνοφύ

ονται στά κέντρο άποφάσεων τής εκτελε
στικής έξουσίας - τόν Λευκό Οίκο, τό 
Σταίητ Ντηπάρτμεντ, τό Πεντάγωνο. 'Εκεί 
ή aξιολόγηση τών θεμάτων γίνεται μέ άκό
μη λιγότερο συναισθηματισμό. Είναι λάθος 
νό ύποστηρίζεται άπό έλληνικούς κύκλους 
δτι οί άντιαμερικανικές έκδηλώσεις πού a
ποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο 
- στό κυβερνητικό έπίπεδο, στήν τηλεό· 
ραση, στόν φιλοκυβερνητικό Τύπο - δέν 
βλάπτουν τό έλληνικό συμφέροντα, γιατί 
κ ατό κάποιο τρόπο οί 'Αμερικανοί δέν τό 
παίρνουν στό σοβαρό. 

Είναι άλήθεια δτι, κατά τό δύο πρώτα 
χρόνια τής κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, είχε κερ
δίσει έδαφος σέ κύκλους τού Σταlητ Ντη· 
πόρτμεντ ή άποψη δτι ό κ. Παπανδρέου μέ 
τήν άριστεροστρεφή πολιτική του είχε έπι· 
τύχει, μέ τήν άνοχή του κ.κ.Ε, μιό ·.cκοινωνι
κή εΙρήνη• πού τού έπέτρεπε νά ύλοποιή· 
σει άποφόσεις - δπως ή ύπογραφή τής 
συμφωνίας γιό τΙς βάσεις - πού iσως νά 
είχαν προκαλέσει «λαϊκές• άντιδρόσεις dν 
τΙς είχε πραγματοποιήσει μιά φιλοδυτική 
κυβέρνηση. 
Άλλά τούς τελευrοίους μήνες δρχισε νό 

ύπερισχύει ή δποψη δτι ή έλληνική κυβέρ
νηση είχε προχωρήσει στις πρωτοβουλίες 
αύτές μόνο καί μόνο γιατί τής ήταν aδύνα
το νά πράξει διαφορετικό. Έμεινε στήν 
ΕΟΚ γιατί χωρίς τίς κοινοτικές έπιχορηγή
σεις ή οΙκονομική κατάσταση τής χώρας θά 
ήταν aκόμη χειρότερη. "Εμεινε στό ΝΑΤΟ 
καΙ ύπέγραψε τή συμφωνία γιά τΙς βΘσεις, 
έπειδή γνώριζε δη ο\ 'Αμερικανοί μελετοίι· 
σον τή μεταφορά τους στήν Τουρκία, πράγ
μα πού θό ένίσχυε άκόμη περισσότερο τήν 
τουρκική έπιρροή. 'Αποχώρηση δέ aπό τό 
ΝΑΤΟ θό δημιουργούσε τρομερό προβλή· 
μοτα έφοδιοσμού γιό τ!ς ένοπλες δυνάμεις 
τής χώρας. 

'Από τήν dλλη πλευρό, σέ κάθε περ!πτω· 
ση πού είχε τή δυνατότητα νά ύπονομεύσει 
τή δυτική συμμαχία, τό έπραξε χωρίς δι· 
σταγμό. 'Επιπλέον, μέ τήν κρατική τηλεό· 
ροση ύποβάλλει τόν έλληνικό λαό καθημε
ρι\ ά σέ μιό άντιαμερικανική προπαγάνδα, 
πού τά κείμενό της θό μποροίισαν νά είχαν 
παρασκευασθεί άπό τΙς σοβιετικές ύπηρε
σlες. Αύτά δέν μένουν άπαροτήρητα. Καί 

φυσικό ένισχύουν τούς κύκλους πού έπη
ρεόζει ή τουρκική διπλωματία. 
Στό άμερικανικό Πεντάγωνο εΙδικότερα, 

δπου ή άντικομμουνιστική νοοτροπία είναι 
έντονότερη, ύπόρχουν κύκλοι πού ύποστη
ρ!ζουν τήν δποψη δτι ή Έλλόδα δέν είναι 
π ιό ένα όξιόπιστο μέλος τής Συμμαχίας κοί 
δτι γιό δσο χρόνο τουλάχιστον θό διατη
ρείται τό σημερινό άντιαμερικονικό κλίμα, 
θό είναι σκόπιμο νό τεθεί ή Έλλόδα στό 
περιθώριο (ln the backbυrner) καί νό δοθεί 
ή έμφαση στήν Τουρκία (καί τήν 'Ιταλία). 
Δέν είναι καΙ τόσο γνωστό στήν 'Ελλάδα 

δτι έχει καταβληθεί ως τώρα μεγάλη προ
σπάθεια (εύτυχώς μέ σχετική έπιτυχίο) γιά 
νά πεισθοίιν τά άνώτατο κλιμάκια τού Πεν
ταγώνου κοί τού 'Εθνικού Συμβουλίου 'Α· 
σφαλε!ας τών ΗΠΑ, δτι πρέπει νά διατηρη
θεί ή στρατηγική ένότης τού χώρου 'Ελλάς 
· Τουρκία. 'Υπενθυμίζουν ο\ φίλοι τής Έλ· 
λάδος δτι άπό τήν άρχαιότητα ό χώρος γύ· 
ρω όπό τό Αίγαίο άποτελούσε μιά στρατη
γική ένότητα καi δ τι Ιστορικά οΙ αύτοκρατο
ρίες πού Ιδρύθηκαν στήν περιοχή - ρω
μαϊκή, βυζαντινή, όθωμονική - κατέρρευ
σαν δταν έχασαν τ!ς προgβάσεις τους εΤτε 
στόν μικρασιατικό, εrτε στόν βαλκανικό χώ
ρο. 

. 'Υπενθυμίζουν έπ!σης δτι τό Δόγμα 
Τρούμαν μέ Ιστορική συνέπεια εtδε τήν Έλ· 
λάδα καί τήν Τουρκία σάν μιά στρατηγική έ· 
νότητα, κο! δτι ή άμερικανική πολιτική δλα 
ούτά τά μεταπολεμικά χρόνια διε:rήρησε 
τήν ένότητα αύτή. 'Υπενθυμίζουν άκόμη δ· 
τι ή 'Ελλάδα καί ή Γιουγκοσλαβία άποτε
λούν μιά άλλη στρατηγική ένότητα καί δτι 
dν οί Γιουγκοσλάβοι δούν μιά μείωση τού 
aμερικανικού ένδιαφέροντος στήν 'Ελλά
δα, rσως νά μή δείξουν τήν ίδια όποφασι· 
στικότητα και έμμονή στή συνέχιση τής a
δέσμευτης nολιτικής τους (πού ούσιαστικά 
σημαίνει aνεξαρτησία άπό τό σοβιετικό 
μπλόκ). 

Μέχρι τώρα, τά έπιχειρήματα ούτά -
πού στηρίζονται στήν ψυχρή, στρατηγική 
πραγματικότητα - έχουν όποφέρει θετικά 
άποτελέσματα. Άλλά αύτό δέν σημαίνει δ
τι ύπόρχει κοί θερμή συμπαράσταση στά 
έλληνικά θέματα. Ή σχέση είναι τοποθετη
μένη στό πλαίσια τής όναyκαστικής συνερ· 
γοσίας, μόνο δσο και δπου δέν γίνεται άλ
λιώς. 

Δεδομένου δέ δτι οί έταίροι τού ΝΑΤΟ 
:αί ίδίως οί 'Αμερικανοί έχουν φθάσει στό 
σημείο νά θεωρούν τούς 'Έλληνες έκπρο
σώπους σάν μιά άναξιόπιστη καί ύποπτη 
ιιφράξια>>, δέν εΙναι δύσκολο νά καταλάβει 
κανείς γιατί ή τουρκική διπλωματία ση
μειώνει τόσες έπιτυχίες. (Τόν περασμένο 
'Απρίλιο στήν Ούάσιγκτον, στή σύνοδο τού 
ΝΑΤΟ, οί ύπουργοί 'Εξωτερικών καΙ 'Αμύ
νης συζητούσαν τό πιό ιιεύαίσθητο• θέμα· 
τα cικατ' lδίαν•, γιά νά όποφύγουν τή συζή
τησή τους στΙς έπίσημες συνεδριάσεις, δ
που κατ' άνάγκην παρίσταντο καΙ οί 'Έλλη
νες άντιπρόσωπο ι !). 
Θό πρέπει, Τσως, νά διευκρινισθεί στό 

σημείο αύτό δτι ό aντιαμερικανισμός πού 
συνίσταται στήν έπίκριση συγκεκριμένων 
aμερικανικών ένεργειών, πού θεωρούνται 
έπιζήμιες γιά τά έλληνικά συμφέροντα, ού
δέποτε δημιούργησε προβλήματα στίς έλ· 
ληνοομερικονικές σχέσεις. Οί 'Αμερικανοί 
πάντοτε δέχθηκαν δτι μιά τέτοια κριτική ή
ταν καί έπιτρεπτή και έπιβεβλημένη. Ό aν
τιαμερικανισμός πού δημιουργεί δυσαρέ
σκεια κaί δυσπιστία, είναι ό μαρξιστικός 
aντιαμερικανισμός, πού θεωρεί τήν 'Αμερι
κή προπύργιο τού •ίμπεριαλισμού» καΙ πού 
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ 

Οί ' Αμερικανικές βάσεις 
Τοϋ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΘΡΗ 

(τ. ύπουργοϋ) 

Κατέστ η καί πάλ ιν έ:πίκα ι ρο τό θέμα 
τών όμερικαν ι κών βάσεων στήν 'Ελλά
δα, Επει τα όπό τήν τελευταίον, ύπό τού 
έλληνικού τύπου όνακοίνωσίν του, καί 
Ιδίως μετά τήν δημοσίευση όπό τήν ε
φημερίδα <<ΒΗΜΑ», σχετικfjς άπορρή
του έκθέσεως τών όρμοδίων ύπηρεσι
ών τών ΗΠΑ. 

' Ως όναγράφεται ατό σχετικό δημο
σίευμα, αί ΗΠΑ προγραμματίζουν τήν 
μεταφορά τών έλληνι κών βάσεών των 
εΙς ' Ιταλίαν iΊ Τουρκίαν. 'Αναφέρετα ι 
πιθανότερον στήν ' Ιταλία, ή όποία δια
θέτει καλύτερα λιμάνια καί βοηθητικός 
εγκαταστάσεις. Στό δημοσίευμα όνο
φέρεται , έπίσης, δτ ι , α! ΗΠΑ Εχουν σχέ
διο μεταφοράς τfiς βάσεως τfiς Σούδας 
στήν ' Ιταλία, τό όποίον ήρχισαν νά ε
φαρμόζουν. "Ηδη Εχουν έγκαταστή σει 
γιό όρισμένες δραστηριότητες τών βά
σεων Γουρνών ' Ηρακλείου, Κρήτης, 
κατασκοπευτικούς δορυφόρους, ώστε 
νό μή έξαρτθτα ι ή λειτουργία τους ό
πό τούς πέντε σταθμούς πού εΤναι εγκα
τεστημένοι στήν ' Ελλάδα. 

' Επιβάλλεται κατ ' όκολουθίαν είς τό 
έλληνι κό πολιτικό κόμ ματα καί Ιδίως εΙς 
τό κυβερνών, νά όντιμετωπίσουν τό 
θέμα τών όμερικανικών βάσεων, μέ τήν 
πραγματικήν των σημασίαν στήν ση
μερινή έποχή τών σύγχρονων στρατι
ωτ ι κών βάσεων, καί στρατιωτικών συμ
μαχιών. Δέν πρέπει , δηλαδή, νά μθς 
διαφεύγει τό γεγονός δτι ό κόσμος εί
σfjλθε όριστικά σέ μιά νέα φάση σχέ
σεων, ή όποία επηρεάζει όμεσα τίς μι
κρές χώρες δπως ή ' Ελλάς. 

Μέ τό πνεύμα αύ τό καί μέ στόχο τήν 
έ:ξυπηρέτηση τών έθνικών μας συμφε
ρόντων, δέον νά όντιμετωπισθεί τό θέ
μα τών όμερικανικών βάσεων στή χώ
ρα μας. 

Γεγονός όναμφισβήτητον εlναι δτι αί 
όμερικανικές βάσεις στήν · Ελλάδα, έξ-

εlναι ο.σχετος μέ τό τι πρΟ.ττει η δέν πρότ· 
τει ή Ούόσιγκτον γιό τά έλληνικό δίκαια. 
Και εΙναι αύτή ή δεύτερη μορφή aντιαμερι
κανισμού πού ύπονομεύει τή θέση τής 'Ελ
λάδος μέσα στή Δυτική Συμμαχία - καί 
πού tνισχύει τήν tπιρροή άλλά και τήν α
διαλλαξία τών Τούρκων. 
Αύτά τά άπλά, άλλά πραγματικό στοι

χεία, καλό θά εrναι νά μήν τά λησμονούν δ
σοι έχουν τήν εύθύνη γιά τή διαμόρφωση 
τής έλληνικής έξωτερικής πολιτικής. 

)2 

υπηρετούν 'ένα έθνικό σκοπό. Εlναι τό 
σύμβολο της ύποχρεώσεως τών συμ
μάχων μας νό ύπερασπίζωνται τήν έ:
δαφικήν μας όκεραιότητα, σέ περί
πτωση εξωτερικfjς επιθέσεως, όνεξάρ
τητα όπό πού προέρχεται . Τούτο δέ Ε
χει μεγίστην ση μασίαν διό τήν διασφό
λισιν της έθνικfjς μας όνεξαρτησίας, 
όσχετα μέ τό γεγονός δτι ή έξέλιξ ι ς 
της τεχνολογίας κατέστησε σήμερα ξε
περασμένες στρατηγι κά τίς στρατιω
τικές βάσεις. 

Δέν πρέπει δμως νό μδς διαφεύγουν 
καί τό συγκεκριμένα όφέλη, τό όποία Ε
χει ή χώρα μας, έκ τfjς λειτουργίας τών 
βάσεων καί τού Πεδίου Βολfjς Κρήτης. 

Είδικό, γιά τό Πεδίον Βολfiς όπό σχε
τι κήν εκθεση , προκύπτουν, δτι, πρώ
τον, όποτελεί τό καλύτερον έκπαιδευ 
τικόν κέντρον τfiς Εύρώπης, δ ιό μονά
δας κατευθυνομένων βλημάτων καί 
πυροβόλων, εξοπλισμένον μέ μέσα 
ύψηλfjς τεχνολογίας, χωρίς νό έπιβα
ρύνει τόν έλληνικόν προϋπολογισμόν. 
Δεύτερον, παρέχει δωρεάν εκπαίδευσιν 
στό έλληνικό στρατιωτικό προσωπι κό, 
στό σύγχρονα μέσα τοίi Πεδίου, καίΕ
τσι πραγματοποιείταιοίκονομία δαπα
νών καί συναλλάγματος. Πρίν λειτουρ
γήσει τό Πεδίον Βολfjς, επιβαρύνετο ό 
έλληνικός προϋπολογισμός μέ τός δα
πάνας έκπαιδεύσεως τών όξιωματικών 
μας στήν ' Αμερική , δπου, ύποχρεωτ ι
κά μετέβαινον διό νά όσκηθοίiν στά 
σύγχρονα τεχνικά μέσα . 

Τρίτον, εΙσαγωγή συναλλάγματος 
στήν 'Ελλάδα ϋψους πεντακοσίων πε
ρίπου εκατομμυρίων δραχμών έτησί
ως. τέταρτον, καταβάλλονται μισθοί 
σέ στρατιωτικό καί πολιτικό προσωπικό 
έτησίως, στά Χανιά, περ ί τό διακόσια 

εκατομμύρια δραχμών. Πέμπτον, αl 
προμ ήθε ιαι το ίi Πεδίου Βολης όπό τό 
Χανιά, διαφόρων έφοδίων καί διό πα
ροχή διαφόρων ύπηρεσιών όπό συν
εργεία κλπ., δαπανώνται περί τό πενi'jν
τα έκατομμ . δραχμών έτησίως. 

Τό Πεδίον Βολfjς κατ ' όκολουθίαν 
γιό κάθε όντικειμενικά κρίνοντα όν
θρωπον, όποτελεί ενα μεγάλο, σημαν
τικό καί σοβαρό όμυντικό προπύργιο 
τής ' Ελλάδος, καί παράλληλα μιά πη
γή πολλαπλών ώφελημότων, γιό τήν 
έλληνική καί Ιδιαίτερα τήν Κρητική οΙ
κονομία. ' Αναλόγους ώφελείας Εχει ή 
' Ελλάς καί έκ τi'j ς λειτουργίας τών λοι
πών βάσεων. 

' Οφείλουν, λοιπόν, ή έλληνική κυ
βέρνηση καί τό πολιτικό κόμματα τi'jς 
'Ελλάδος ν' όντικρύσουν τήν πραγ
ματι κότητα μέ θάρρος, δ ι ό νά έξυπη
ρετηθεί τό έθνικό μας συμφέρον. ΕΙ
σήλθαμε εiς μίαν έποχή τεραστίων όλ
λαγών, εΙς τήν έξέλιξιν τών δπλων. ' 0-
φείλομεν νά τός παρακολουθούμε καί 
νό προσαρμόζουμε όνόλογα τόν έξο
πλισμό τών ενόπλων δυνάμεών μας κα
τά τό δυνατόν, διό νό έίμεθα ετοιμοι ν ' 
όμυνθοΟμε κατά πόσης έπιβουλfjς κατά 
της εθνικfiς μας όνεξαρτησίας. 

Γεννδται δμως τό έρώτημα: Μέ τάς 
Ιδικός μας μόνον δυνάμεις, δυνάμε
θα νό τό επιτύχωμεν; 'Άναμφιβόλως 
όχι. Πρέπει νό στηριχθώμεν εΙς τό συμ
μαχικά κράτη. 

'Ιδού δ ιατί καί έάν α! ΗΠΑ επιθυ- ' 
μοΟν ν ' όπομακρύνουν τίς βάσεις ό
πό τήν χώραν μας, διότ ι έξυπηρετοίiν
ται καί εiς ολλας περιοχός, ήμείς όφεί
λομε ν ' όντιδρόσωμε καί νό ζητήσωμε 
νό έξυπηρετηθεί τό εθνικόν μας συμφέ
ρον καί νά διασφαλισθεί ή εθνική μας 
όνεξαρτησία. 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

31-01 BROADWA Υ, ASTORIA, l .l . 11106 
Hl. 545-8402 κοi 545-2990 

• Ανετες, πολ ιτισμένες αίθουσες γ ιό δλες τiς 
κοινωνικές σος έκδηλώσεις, ίδιωτικές 

κοί συλλογι κές. 
'Αδελφοi ΤΟΜ καi ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 
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Νέο Συμβούλιο της 
f1 Ομοσπονδίας 
Στερεός f1 Ελλάδος 

Στο πρόσφατο Συνέδριο της ' Ομο
σπονδίας Στερεός 'Ελλάδος έξελέγη νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο το όποίο όπηρ
τίσθη ώς έξi)ς: 

'Ιωάννης Τσουκαλδς πρόεδρος (Ν. 'Υ
όρκη), Θ. Τσίγκος α' όντιπρόεδρος 
(Γουίλμινγκτων, Ντελαγουαίαρ), Ν. Κο
τρώνης γεν. γραμματεύς (Ν. 'Υόρκη), 
Στηβ Κοντογιάννης ταμίας (Σικάγο), καi 
ν Αννα Κιούτα νομικός σύμβουλος (Σι 
κάγο). 

Κυβερνητες έξελέγησον οί: Κ. Χαρα
λομπόπουλος Νέας 'Υόρκης, Λούκας 
Περγατδς Σ ικάγου, Στηβ Δημόπουλος 
Γ ουϊσκόνσιν, Γ . Μισέντης Μίσιγκαν, · Ε
φη Τσάτσου Καναδδ, • Αννα Τσίγκο 
Όχάϊο καi Θανάσης Βήτας Ν. Τζέρσεϋ. 
Το συνέδριο όμόφωνα όπεφάσισε νά 

σταλοϋν 10,000 δολλάρια γιά τήν όπο
περάτωση τοΟ ΠνευμοτικοΟ Κέντρου 
Ρουμελιωτών, στήν ' Αθήνα. 

9-DAYS ... 7 -NITES 
Ί5ele<teιl ο~. ΝΟΥ. ·μ ttnι MARCH ssι 

Pllf<Σ · Per Person. DO<.t>Ιe occuι>ancv 

AIR with LAND or AVIS CAR 
ιNCι.UDES: 747 1/ounιltrlρ ΑιR, everγ THURSOAY 
... ChOice Of DeME Η01ΈΙ. or AVIS ιιentaι CAI! ... 
Amerιcan breakfast·buffet Clally .. . haιt · !laγ 
Al'HENS cιtv tour ... Ί'l"ansfers & POrterage, etc. 
OPΠONALS: Classlcaι Sιgtιts Tours. ISiand CRU1Sε 
and 1 ιχ 2wk extensιon tours to· 

AIRONLYr/t 
$499-$529 

νίa 747 

ΝΥ State tOII frH. 800·522·1717 
L.l ΝΥΙ516Ι935·J400 

HOMEI!ΙC TOUI!S • 59S Fiftn Αν . NYC 10017 

ΠilfM-----------

1 a<ΙCΙress 1 
I cltν state ___ zlρ ___ ι 
____________ .... 
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Στιγμιότυπο όπά τfιν δεξίωση που έδωσε ό κ. Νίκος Σπιθογιόννης, σΕ: σuvεργσσία μέ 
τάv ν Αρη Σόv, ατά Σιρόκο, γιά τfιv έvίσχυση τής προεκλογικής έκστρατείας το ϋ κ. Χρ. 
Σπύρου, που ήταv ύποψήφιος γιά Κυβερνήτης τού Νιού Χαμσόϊρ, άλλο δυστυχώς 
άπέτυχε. Άπά άριστερά, ό γεροuσιαστr'jς Πώλ Σαρμπάvης, ό κ. Σπύρου κσi ό κ. Ν. 

Σπιθογιάνvης. 

(Athens lnternational - D. Kessoglidis) 

ΣΕ: πρόσφατη μεγάλη άχεπικfι συγκέντρωση, στfιv όποία έγιvε κοιvfι όρκωμοσία 
vέων μελώv πέvτε τμημάτων τής Α Η ΕΡΑ, έπεδόθη στάv πρώηv Πρόεδρο τού τμήμα
τος «Έρμήςιι κ. 'Αριστείδη Σταυράκη, τιμητικό δίπλωμα άvαγνωρίσεως τών ύπη
ρεσιώv του πρός τr}v 'ΑδελΦότnτα. ΣτιΊν Φωτογραφία, άριστερά, ό τιvώvεvος tvώ 
παραλαμβάνει τό δίπλωμα άπό τόv ϋπατο Κυβερνήτη τής ΑΗΕΡΑ κ. Άνδρέα 
Σταμπουλίόηv. Στfιv μέση, ό Πρόεδρος τού τμήματος ~<Παρθενών» κ. Γ. Τσικλίδης. 

13 



14 

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

IMPORTERS & OISTRIBUTORS, INC. 

"HOUSE OF GREEK SPECIAL 11ES" Ρ.Ο. Ιοχ 2039 
515 Peιιlnsulσ llνd. 

Hempιteσd, Ν.Υ. 11550 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ΠΩΣ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ 

Τό ΠΑΣΟΚ έvαvτίοv τοϋ καθεστώτος 
ΜΙΑ ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΣΤΗΝ ιιΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ΑΠΟ ΤΟΝ κ. Κ. ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ 

Τό ταξίδι τοϋ κ. Παπανδρέου στήν Πολωνία καί, κυρί
ως, δσα ό πρωθυπουργός εΤπε γιά νά τό δικαιολογήσει, 
(άναφερόμενος δχι σέ έξυπηρετούμενα έλληνικά συμφέ
ροντα, άλλά στίς γνήσια δημοκρατι κές προθέσεις - άφοϋ 
εΤναι γνήσιος σοσιαλιστής - τοϋ στρατηγού Γιαρουζέλ
σκι), άναθέρμαναν, τόσο έδώ, δσο καί στό έξωτερικό, τίς 
άπορίες γ ιά τίς φοβερές άντ ιφατικότητες της άσκούμενης 
άπό τήν σημερινή κυβέρνηση πολιτικης. · Η άμερικανική 
πλευρά, πού άποτελεί καί τόν Ιδιαίτερο στόχο της άντιδυ
τ ι κi'jς, άντι καπιταλ ιστι κi'jς, άντιίμπεριαλιστι κi'jς ρητορείας 
τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ., πάσχισε νό κατανοήσει , πώς συμβ ιβάζον
ται οί φιλόφρονες λόγοι πρός τήν κατεύθυνση πού άντι
πι:οσωπεύει, έξαιτίας τού είδους τών καθεστώτων της, τή 
μεγιστη άπειλή γιό τίς έλε υθερίες τοϋ aνθρώπου καί τό δι
καιώματα τού πολίτη, μέ τήν παραχώρηση βάσεων καί δλ
λων διευκολύνσεων σέ στρατιωτική συμμαχία, στήν ό
ποία μετέχει ή ' Ελλάδα, γιό νό προστατευθεί όπό τούς 
κινδύνους πού έγκυμονούν τό aντιδημοκρατικά έκείνα 
κ?θεστώτα! Δέν πρόκειται γιό άκατανόητη , πράγματι, άν
τιφαση; 

·Η τρέχουσα, «ντούμπλ - φός» άπόντηση στό έρώτημα 
ε Τ ναι : ιιΜήν άκοϋτε τί λέει 6 Παπανδρέου, άλλά τί κάνει Ι Καί 
στr)ν άντίθετn «όψη»: Μr'ιν βλέπετε τί κάνει 6 κ. Παπανδρέου , 
άλλό. τί λέει ! Πιθανολογείται, ετσι, δτι μένουν Ικανοποιη
μένοι δλοι : Οuόσιγκτων, ΝΑΤΟ, Ε.Ο.Κ. καi ή Δύση στό 
σύνολό της, μέ τr)ν πρώτη «όψη» τi'jς έξήγησης. Μόσχα, 
σοσιαλιστικό στρατόπεδο, « ' Αδέσμευτοι», μ!: τη δεύτερη. 
Αύτό δέ, κατά τr)ν έπίσημη όρολογία, συνιστά, τr)ν άνεξάρ
τητη, πολυδιάστατη έλληνικr) έξωτερικr)- καi έσωτερικr) 
πολιτι κr) της κυβέρνησης της ιιάλλαγης,, άφού κανένας δ!:ν 
μπορεί νό. εlναι βέβαιος οϋτε γιό. τό. φιλικό, συμμαχι κό, οϋτε 
γιό. τό. έχθρικό. αίσθήματα τοϋ κ. Παπανδρέου καi της 
κυβέρνησής του! Άπλό! 

Σύγκρουση κόμματος καΙ κράτους 

' Η όλήθεια εΤνα ι όρκετό. διάφορη. Κα] εΤναι δ ιάφορη γιατί 
οΙ άντιφατικότητες στ r'ιν έξωτερι κr) - δσο καi στr'ιν έσωτε
ρικr) - πολιτι κr'ι της σημερινης κυβέρνησης δέν εΤναι προϊόν 
δικών της έπιλογwν. ΕΤνα ι τό άνdπόφευκτο παρακολούθημα 
της σύγκρουσης άνάμεσα σέ Εναν «Καταναγκασμό» ΚΟ] σέ 
μία «έπιλογή ». ' Ο ιικαταναγκασμός», εΤναι ή κρατικη ύπό
σταση της χώρας, σέ δλες τiς δ ιακρατικές σχέσεις καί 
άλληλοεξαρτήσεις που εχουν διαμορφώσει αύτό τό κρότος 
καi πού δεν εΤναι ατό χέρι της σημερινης πολιτικης έξουσίσς 
νό. τiς άγνοήσε ι . Ή «έπι λογr'ι» πηγάζει άπό τiς Ιδεολογικές 
πεπο ιθήσεις καί επιδιώξεις τού κόμματος, ποu προσπαθεί νό. 
τiς προωθήσει παρό. τό γεγονός πwς ερχονται σέ δ ιαμετρ ική 
όντίθεση μέ δσα συνιστούν, άναπαρόγουν, όλλό. καi 
πηγάζουν όπό τό συγκεκριμένο κράτος! 'Υπάρχει , λοιπόν, 
σύγκρουση μεταξύ κρότους καί κόμματος που άσκεί τr')ν 
κρατικr) έξουσία. ' Υπάρχει όντίθεση, όνόμεσα σ ' αuτό πού 
«Περιμένει» τό κρότος όπό τiς πολιτικές δυνάμεις πού τό διευ
θύνουν, wστε νό. όναπαρόγωνται τό. συμφέροντά του σε δλο 
καi ψηλότερα έπίπεδα, καi σ' αύτό πού έπιδιώκουv ο1 συγ
κεκριμένες πολ ιτ ι κ!:ς δυνάμε ι ς, όλλό ΔΕΝ μπορούν νό. τό 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 15, 1984 

πραγματοποιήσουν δσο γρήγορα καi σε δση εκταση επιθυ
μούν, έξαιτίας της ϋπαρξης τοϋ κρότους! 

Τό «Κίνημα» τού κ. Παπανδρέου -διατηρεί τόν τίτλο 
τού «ΚΙνήματος» γιό. νό. καλλιεργείται ή έντύπωση ΠWς πρό
κειται γιό. μ ιό. έν έξελίξει ιιίστορική άλήθε ι α», Ε:νw τό ιικόμμα» 
εχει «έΦ' δπαξ» δοσμένες θέσεις καi μεθόδους στήρ ιξής τους 
-ΔΕΝ θέλε ι νό. όνήκει ή χώρα ατό καπιταλιστικό σύστημα. 
Θέλει νό. όνήκει στό σοσιαλιστικό. Τό έλληνικό κρότος - καi 
κ ατό. συνέπεια δσα όπό την κρατικr) έξουσία πηγάζουν, έλέγ
χοντα ι fι έξαρτwνται - δχι μόνον όνήκει στό άντίθετο 
σύστημα όπό έκείνο πού προτιμάει ό κ. Παπανδρέου, άλλο 
εχε ι συνάψει καί συγκεκριμένες άμυντικές, οίκονομικές, πο
λιτιστικές συμμαχίες καί συνεργασίες μΕ: όλλα μέλη τοϋ ίδίου 
συστή ματος γιό. νό. έξασφαλίσει τήν μακροημέρευσή του. 

UΟσο ύπόρχουν καi λειτουργούν αύτές οί συμμαχίες καi 
συνεργασίες, εΤναι άδύνατη ή μετάβαση σε δλλο σύστημα, 
τό καπιταλιστικό fι τό σοσιαλιστικό, δέν τό ύποχρεώνει νό. 
όποτελεί μέλος καί στρατιωτικών Συμφώνων η οΙκονομικών 
·Οργανώσεων πού λειτουργούν στό πλαίσια τού συστή
ματος. ·Η Κίνα, ή Ρουμανία, ή Γιουγκοσλαβία, ή ΑΙθιοπία, ή 
Ν ι καράγουα, τό Μπενίν, ή Μοζαμβίκη κ.λ.π. όνήκουν στό 
παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα, δεν εΤναι μέλη, δμως, 
οϋτε τού Συμφώνου της Βαρσοβίας, ούτε της Κομεκόν. 'Η 
' Ανατολι κή Γερμανία, ή Πολωνία, ή Τσεχοσλοβακία , ή Βουλ
γαρία, ή Ούγγαρία, ποl.ι εΤναι μέλη τού Συμφώνου της 
Βαρσοβίας καi της Κομεκόν, θό. !'ίταν όδιανόητο νό. μr)ν 
όνήκουν στό παγκόσμ ιο σοσιαλιστικό σύστημα. 

την προϋποθετικη τούτη σχέση μεταξυ συμμαχιών fι 
κοινοπραξιών, καί συστήματος που τiς έκτpέφει καί δικαιο
λογεί, θέλει όκριβwς - η ' νομίζει πwς μπορεί.:..._ νό. 
χαλαρώσει ό κ. Παπανδρέου, γιό. νό. προωθήσει τόv 
«σοσιαλιστικό μετασχηματισμό» ποl.ι εύαγγελίζεται. Πιστεύ
ει, δηλαδή, ή σημερινr'ι κυβέρνηση, δτι παρά τiς συγκεκρι
μένες διακρατικ!:ς σχέσεις, ύποχρεώσεις καi έξαρτήσεις, ποl.ι 
εχουν προσδ ιορίσε ι τήν διεθνη τοποθέτηση της χώρας καί 
ε χουν «έπιλέξε ι » τίς «δομές» της-δ πως θό tλεγε καί ό κ. Πα
πανδρέου - εΤνα ι δυνατό νό. όκολουθηθεί πολιτική έξωτε

ρικwν σχέσεων καi έσωτερικwν «άναδομήσεων», που θό 
καθοδηγούνται όπό τό ιιΚόμμα», καi θό τείνουν στην ύπονό
μευση, wς την κατεδάφισή του, τού όστικού, τού καπ ιταλ ι 
στι κού κρότους. 'Όταν αύτό έπιτευχθεί η προχωρήσει όρ
κετό. ή προσπάθεια, τότε θό εΤνα ι δυνατη καi ή έπίσημη κα
ταγγελία των όνεπιθύμητων συμμαχιών καί οΙκονομ ι κών 
κοινοπραξιών, ή τυπική, έπομένως, πράξη μετάβασης όπό τό 
ενα ατό όλλο παγκόσμιο σύστημα . 

.. Ως τότε, ώς δτου, δηλαδή, παραμεριστούν τό άντικειμε
νι κό. έμπόδια, καi καμφθούν οί ύποκειμενικΕ:ς άντιρρήσεις 
γιό. έπίσημη καi όργανικη «συμπαράταξη» - δπως καi πάλι 
θό. tλεγε ό κ. Παπανδρέου - μi: τό άντίθετο άπό τό 
παραδοσιακό μας στρατόπεδο, θό. λείτουργούν ο1 ιιi<ατα
ναγκασμοί», ποu πηγάζουν όπό τό. κρατικό «συμφέροντα». 
Γιατί «καταναγκασμός>> - καί όχι έλεύθερη έπιλογr) - εΤνα ι 
γιό. τό ΠΑΣΟΚ καi τήν κυβέρνησή του, ή παραμονr) ατό 
στρατιωτικό καi πολιτικό ΝΑΤΟ, ή παραχώρηση βάσεων 
στόν άμερ ι κανικό στρατό, όφού μιό. cιπρόωρη» όπόφαση 
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έξόδου όπο το πρώτο καi κaτόργηση τών δεύτερων, θό 
(πρεπε ν' aντισταθμιστεί μΕ: ίσοδύναμες παραχωρήσεις 
ΠρΟς την όνατολικη Πλευρά, WΟΤε νό όναπαραχθεί μ ιό «Και
νούργια προστασία» τών έθνικών μας συμφερόντων. ' Αλλό 
έδώ παρεμβαίνουν οί συμφωνίες μεταξu τών δύο συστη 
μάτων - δπως ή περίφημη συμφωνία της Γιόλτας - ποu 
aπαγορεύει τiς «μεταστάσε ι ς», γιό νό μη «πάρουν θάρρος» 
κα i οί διαφωνοϋντες τοϋ σοσιαλιστικοϋ συστήματος. ' Ανα
διπλώνεται, συνεπώς, ό κ. Παπανδρέου, παραμένει ατό 
ΝΑΤΟ, ύπογράφει την παράταση της παραμονης τών 
βάσεων, wς δτου- δπως εfπε- λειτουργήσει ή «βούληση» 
της έλληνικης πλευράς, γιο όριστικη κατάργησή τους, έπι
τρέπει τη στάθμευση ίπτα μένων ραντάρ, καi όλλα 
παρόμοια, που προκαλοϋν την όγανάκτηση τών ιιέπισπευ
δόντων» κcψμουνιστικών μας κομμάτων, τό όποία μη 
(χοντας «ΚρατικΕς» εύθϋνες, δf.ν [χουν Ο(σθηση καi «Κρα
τικών καταναγκασμών». 

Οί άναγκαστικtς παραχωρήσεις 

«Καταναγκασμός» εΤναι έπίσης, γιά την κυβέρνηση τοϋ 
ΠΑΣΟΚ καi ή παραμονή μας στην ΕΟΚ. ΣΕ [να διακρατικό 
σχημα, ποu στοχεύει, όχι μόνο στην οiκονομικη όνάπτυξη 
τών μελών του με διαδικασίες έντελώς διάφορες όπ ' αύτf.ς 
ποu έφαρμόζονται στον «ύπαρκτό σοσιαλισμό», όλλό καi 
στην έδραίωση της όστι κfjς Δημοκρατίας. Μιάς Δημοκρα
τίας, στην όποία δεν πιστεύει ό ήγέτης τοΟ ΠΑΣΟΚ καi πρω
θυπουργός, γιατί δεν δέχεται δτι ό καπιταλισμός μπορεί νό 
λειτουργήσει μέσα σε ιιόληθινό» δημοκρατι κ <':ι πλαίσια, όφοΟ 
στηρίζεται στην εκμετάλλευση aνθρώπου όπό όνθρωπο! 
Εfναι ή 'ίδια, όκριβώς, όντίληιv.η περi τfjς ιιύφfjς» τοϋ καπιτα
λιστικοΟ καθεστώτος, ποu ΈΤχ~ καi ... ό Στάλι ν! Γι' αύτό δεν 
(λεγε, όν καi συμμαχοΟσε μαζί τους, δτι κόνει ιιόντιφατικο» 
πόλεμο, όφοϋ οί ΗΠΑ καi ή 'Αγγλία δεν ήταν δυνατό νό ε Τ ναι 
όντιφασιστικές, έφόσον ήταν καπιταλιστικες χώρες! (Εύεξή
γητο, λοιπόν, γιατί στο εύχετήριο μήνυμά του προς τον κ. 
Ρfjγκαν, γιό την επανεκλογή του , ό κ . Παπανδρέου δεν λέει 
λέξη περi όμερικανικfjς δημοκρατίας!). 

Δεν προχωρεί, Εν τούτοις - γιό νό επιστρέψουμε σ' 
αύτην- στην όποσύνδεσή μας όπό την ΕΟΚ ό πρωθυπουρ
γός, γιατί όπό εκεί όντλεί όπρόσμενα πολλό χρήματα, ποu 
τοϋ έπιτρέπουν την κάλυψη έλλειμμότων στη δ ιαχείριση τών 
δημόσιων οΙκονομικών μας, όλλό καί, κυρίως, διατηροΟν 
τόσο ύψηλό εΙσόδημα στο 30% περίπου τοϋ πληθυσμοΟ, 
στοuς όγρότες, wστε νό μένουν πλήρως ίκανοποιημένοι όπό 
την πασοκικη διακυβέρνηση ! 'Ενισχύε ι, έπίσης, ή παρα
μονή μας στην ΕΟΚ τη δανε ιοληπτικη θέση της· Ελλάδος στη 
διεθνfj (δυτικη) χρηματαγορά, χωρiς προσφυγη στην όποία 
θό εΤχε καταρρεύσει όπό τον πρώτο, κιόλας χρόνο τfjς 
έξουσίας του το ΠΑ"ΣΟΚ. 

Οί «καταναγκασμοί», συνεπώς, ποu επιβάλλονται όπό 
τι')ν ϋπαρξη τοΟ καπιταλιστικοΟ «κράτους», δf.ν (χουν μόνο 
την έχθρική, όντισοσιαλιστ ική τους πλευρά, όλλό καi τιΊν 
έξυπηρετική, όφοΟ προσφέρουν λύσεις, δημιουργοuν 
όντικειμενικες πραγματικότητες, τiς όποίες οuτε μπορεί, 
όλλό καi δεν εΤναι προς τό συμφέρον του νό όντιστρατευθεί 
ιιπρόωρα" ό ιιφορέας» τοϋ σοσιαλιστικοϋ μετασχηματισμοΟ. 
·Η πορεία γ ιό όλοκλήρωση αύτοϋ τοϋ μετασχηματισμοΟ, 
πρέπει νό περόσει όναγκαστικό μέσα aπό παραχωρήσεις 
προς το «Κατεστημένο», γι' αύτό καi εfναι βραδεία, aπαιτεί 
πολλf.ς «τετραετίες" ή διαδικασία οΙκοδόμησης τοΟ σοσια
λισμοΟ! 

·Η διατήρηση στι)ν έξουσία 

Φτaνουμε, ετσι, στο ΠΙΟ κρίσιμο σημείο τοΟ κυβερνη
τικοϋ - κομματικοϋ προβληματισμοϋ, ποu ένδεχομένως νό 
γεννήσε ι καi το πιο κρίσιμο σημείο τοΟ πολιτικοϋ μας προ
βλήματος. Πώς θό διατηρηθεί στιΊν εξουσία ό ιιφορέας» τfjς 
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σοσιαλιστικης «aλλαγfjς», δταν εΤναι ύποχρεωμένος νό 
σεβαστεί μ ιό όπό τiς θεμελιώδεις προϋποθέσεις ποu θέτει το 
όνεπιθύμητο aστικό πολίτευμα γιό τιΊν aνόδειξη 
κυβερνήσεων, την συναίνεση τfjς λαϊκfjς πλειοψηφίας. "Αν
πράγμα πολu πιθανό - ή έκλογ ι κιΊ δύναμη στι')ν όποία 
μποροϋν νό ύπολογίζουν οί ύπεύθυνοι κυβερνητικοi καi 
κομματικοi παράγοντες, δεν έπιτρέπε ι σχηματισμό αύτοδύ
ναμης κυβέρνησης, με ποιο εκλογικό σύστημα θό πρέπει νό 
διεξαχθοΟν οί προσεχείς έκλογές, wστε, όνεξάρτητα aπό τιΊν 
aριθμητικιΊ κατανομιΊ τών ψήφων, νό παραμείνει στιΊν 
έξουσία ό κ. Παπανδρέου; ' Η δυστοκία τών πασοκικών 
έκλογομαγείρων στι')ν κατόθεση έκλογικοίί νόμου, δέν προ
έρχεται, όκριβώς, aπό τιΊν aδυναμία τους νό κατασκευό
σουν εκλογικό σύστημα ποu θό έξασφαλίζει, με όπο ιαδή
ποτε μειοψηφία, κοινοβουλευτικη αύτοδυναμία; 'Αλλό εJναι 
μήπως καi δυνατιΊ ή κύρωση ένός τέτοιου έκλογικοίί νόμου; 
~Οχι όπό τι') Βουλή, όλλό άπό τον Πρόεδρο της Δημοκρα
τίας; Ηναι δυνατόν, ό Πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, ό όποίος 
εχει τιΊν εύθύνη όμαλfjς λειτουργίας τοίί πολιτεύματος, νό 
προσυπογράψει έκλογικό νόμο ΠΟU θό καταργεί τiς δημο
κρατικές, κοινοβουλευτικές διαδικασίες; Ποu θό aπαγο
ρεύε ι , έκ προοιμίου, τιΊν διαμόρφωση λαϊκfjς έπιταγης aντί
θετης με την δ ιατήρηση στιΊν έξουσία τοίί ΠΑΣΟΚ; 

'Η πρώτη, λοιπόν, κρίσιμη σύγκρουση, μεταξu το Ο ύπόρ
χοντος κράτους, ποu ρυθμίζει τiς λε ιτουργίες του όπό το 
ίσχύον Σύνταγμα, καi τοίί ιικόμματος,, ποu έπιδιώκει τιΊν 
aνατροπιΊ καi τών δύο (κράτους καi Συντάγματος), aναπηδά 
aπό τιΊν aνάγκη πα ρότα σης τfjς έξουσίας το Ο «κόμματος», wς 
δτου προσεγγίσει aποφασιστικό τοuς στόχους του. 'Η δεύ
τερη σύγκρουση - σέ περίπτωση ποu ύπερπηδηθεί ή πρώτη 
- έχε ι ι'jδη έκδηλωθεί, aλλό θό έπιταθοΟν οί aρνητικές της 
συνέπειες. ΕΤναι ή όσκηση τfjς έξουσίας όπό πολιτικιΊ δύνα
μη, ενα κόμμα, ποu ιιίστορική» έπιδίωξή του εχει τι')ν aπο
δυνάμωση, wς τον ένταφιασμό του, τοΟ ύπάρχοντος καθε
στώτος. ΜΕ: ποιοuς μηχανισμοuς θά aντικατασταθοίίν οί 
ύπάρχοντες μηχανισμοί, δταν το κόμμα, δέν εχει, δΕ:ν τοίί ΕΠΙ
τρέπεται - όκόμα- νό εχε ι τον πλήρη έλεγχο τοίί κράτους, 
νά μετατρέψει τιΊ δημόσια διοίκηση, σε κομματικη όργό
νωση; Πώς μπορεί νό έπιτευχθεί ή aποδοτικιΊ λειτουργία 
ένός μηχανισμοΟ, δταν ταυτόχρονα, προγραμματίζεται ή 
aποσύνθεσή του; Καi πώς μπορεί νά «περπατήσει» ή όπα-
σύνθεση τοΟ όνεπιθύμητου ·μηχανισμοϋ, δταν aντικειμε

νικές, έξωτερικf.ς ιϊ έσωτερικές, καi όμετακίνητες δεσμεύ
σεις όναπαράγουν τιΊν ίσχύ του; 

Το aσυμβίβαστο, τfjς όσκησης γόνιμης πολιτικης 

έξουσίας aπό πολιτικιΊ δύναμη ποlι aντιστρατεύεται ΤΟ 
ύπάρχον «Κρότος», καταδείχτηκε πειστικότατα στιΊν περί
πτωση τfjς συμμετοχfjς τοΟ γαλλικοΟ κομμουνιστικοίί κόμ
ματος στιΊν κυβέρνηση Μιττεράν. 'Αναγκάστηκαν νό πα
ραιτηθοΟν οί ύπουργοi τοΟ Γ.Κ.Κ., γιατί, διαφορετικά, 
θόπρεπε νό aπαρνηθεί τό κόμμα τους τiς ιιόρθόδοξες>> σοσι
αλιστικές του έρχές. Το ίδιο Ισχύει καί στιΊν περίπτωση τοίί 
δικοΟ μας δογματικοίί Κ.Κ. Συμμετοχή του σε κυβέρνηση 
ποu δέχεται νά συμβιώνει μέ τίς προδιαγραφες «καπιταλι
στικοΟ κράτους» γιά νό πετύχει τιΊν προοδευτικι') aνατροπή 
του, θά σήμαινε προσχώρηση στον ιιaναθεωρητισμό>>, στι')ν 
Ιδέα, δηλαδή, τfjς έξελικτικfjς μετατροπfjς, της όστικfjς, σε 
σοσιαλιστικιΊ κοινωνία. Πράγμα όπαράδεκτο. 

(Τό λαϊκό μέτωπα, δπως ή γαλλικιΊ κυβέρνηση Λεόν 
Μπλούμ, πρiν όπο τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δέν 
εχουν σχέση μέ τιΊν κυβερνητικιΊ συνεργασία ποu τώρα μάς 
aπασχολεί. ' Εκείνα τά «μέτωπα>> εΤχαν συγκροτηθεί γιά νό 
καταπολεμηθοΟν οί έσωτερικές φασιστικές έξελίξεις. ' Εδώ, 
θά πρόκειται γιά προσπόθεια όλλαγης τοίί καθεστώτος, γιό 
μετακίνηση τοΟ κρότους όπό το ενα ατό όλλο, όπο τό δύο 
παγκόσμια, πολιτικό καi οΙκονομικά, συστήματα). 

Δέν πρόκειται, λοιπόν, γιό aντιφατικότητες στην όσκηση 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Κατάφωρες Παραβιάσεις 

τών 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Τό όνθρώπινα δικαιώματα, πού μδς 

έχόρισε δ Θεός, εύδοκιμοϋν μόνο στiς 
δημοκρατικές κοινωνίες. Τό κομμουνι
στικό καi δικτατορικό καθεστώτα οίίτε 
κδν όνέχονται νό όκούσουν γιό τέτοια 
δικαιώματα. 

Το Ο Δρος 'Αχιλλέως Ν. Σακελλαρίδη 

Στην Σοβιετικι'ι Ρωσία, ή παραβίασις 
τών aνθρωπίνων δικαιωμάτων εχει 
διπλό σκοπό: 'Ιδεολογικά, δ δνθρωπος 
εχει έκεί καταστεί άπλώς μιό οίκονομική 
βιομηχανικι'ι όντότης. ·Ο δνθρωπος δεν 
εχει ψυχήν. ΕJναι άπλώς μιό όσήμαντη 
βίδα στήν κυβερνητική μηχανή. Στερεί
ται κάθε έλευθερίας έκλογ~ς. ·Ως παντο
τινός στρατιώτης, στέλλεται νό έργασθ~ 
σ' όποιαδήποτε περ ιοχήν τοϋ οlκονομι
κοϋ μετώπου ύπάρχει άνάγκη τ~ ς έργα
οίας του. 

Κατά δεύτερον λόγον, όφοϋ εχει ό
φαιρεθ~ όπ' αύτόν κάθε ίχνος aνθρώ
πινης όξιοπρεπείας, ό μηχανόνθρωπος 
πολίτης τοϋ κομμουνιστικου κράτους, 
γιό νό έπιζήση ύποχρεοϋτάι vό τηρήση 
τυφλό τiς διαταγές του Κρεμλίνου χωρiς 
ποτέ νό τολμδ νό έπικρίνη τΙς όρχές τοϋ 
κράτους. ·Ο θόνατος τοϋ 'Αντρόπωβ 
ούδεμίαν θό επιφέρη όλλαγήν. 

ΑΙ Η.Π.Α. εfναι πάντοτε παρά το πλευ
ρόν τών ' Ηνωμένων' Εθνών d ολες τiς ε
νέργειες η όποφάσεις των πρός προ
στασίαν τών aνθρωπίνων δικαιωμάτων. 
'Ο κόσμος δλος έχειροκρότησε τiς όμό
φωνες όποφάσεις του Ο.Η.Ε. νό διορ ι 
σθi'j μία επιτροπι'ι νό έρευνήση συνα
φώς μέ τήν τραγική ν ύπόθεσιν τών 2.000 
όγνοουμένων στr)ν Κύπρον, οί όποίοι, 
εάν ε Τ ναι έν τι; ζωi'j, στενάζουν μέσα στiς 
δγριες φυλακές τi'jς Τουρκίας. 

·Ο έλεύθερος κόσμος έπίσης ζωηρό 

ενδ ιαφέρεται διό τr)ν aξιοθρήνητη 
κατάσταση τi'jς • Ελληνικi'jς μειονότητας 
στην Βόρειο ~Ηπειρο, οπου δ στυγερό~ 
δικτάτωρ ' Εμβέρ Χότζα συστηματικα 
προσπαθεί νό όφελληνίση τήν περιοχr)ν 
αύτην πού όπό άμνημονεύτων χρόνων 
εfναι καθαρώς 'Ελληνική. Τό φλέγοντα 
αύτό ζητήματα συνεζητήθησαν στο Συ
νέδριο τών · Ηνωμένων· Εθνών στr)ν Γε
νεύη καi γίνονται ερευνες καi ενέργειες 
νό δοθi'\ δικαιοσύνη. 

Τ ό Βορειοηπειρωτικό 

Πέρισυ δ γράφων εfχε συστήσει νό 
διεθνοποιηθi'\ ή τραγικr) ύπόθεσις τi'jς Β. 
'Ηπείρου. Μαζί μέ τον Ικανόν "Υ πα τον 
Πρόεδρον τi'\ς Πανηπειρωτικi'jς 'Ομο
σπονδίας κ. Ήλίαν Μπέτζιον, ολοι μας 
χαρήκαμε οταν πρό μηνών το Κοιν~
βούλιο τi'jς Εύρωπαϊκ~ς Κοινότητο.ςάπη~ 
τησε όπό την' Αλβανία νά έπαναφερη τα 
όνθρώπινα δικαιώματα, νό όνοίξη πόλιν 
τiς ' Ορθόδοξες ' Εκκλησίες, νό έπιτρέψη 
την διδασκαλίαν της· Ελληνικi'\ς γλώσ
σης στό παροικιακά καi κρατικό σχολεία 
της χώρας. Προς τούτοις, νό όνοίξη τούς 
δρόμους πού συνδέουν τι'ιν χώραν μέ τό 
εξωτερικό. 

ΕΤναι σκληρές επίσης oi παραβιάσεις 
τών aνθρωπίνων δικαιωμάτων στό 
Τουρκοκρατούμενο νησιά, τήν ~ Ιμβρο 
καi Τένεδο, ώς καi στr)ν Κωνσταντινού
πολιν. ΟΙ δροι της Συνθήκης τfjς Λωζάν
νης γ ιό τr)ν προστασία το Ο ' Ελλην ικοΟ 
πληθυσμοΟ στό δμοιρα αύτό νησιά 
παρεβιάσθησαν κατά τον χειρότερο 

τi'jς κυβερνητικfjς πολιτικfjς, δταν, δ κ. Παπανδρέου, δικαιο
λογεί τiς βαρβαρότητες τοΟ σοσιαλιστικου στρατοπέδου, 
καi τι'ινίδια wρα, διατηρεί τiς όμερικανικές βάσεις η προχω
ρεί στι'ιν αάγορό τοΟ αίώνος». 

Τό πρώτο, ή δικαιολόγηση τοΟ καθεστώτος Γιαρουζέλ
σκι, η ή δολοφονία 269 έπιβατών τοΟ κορεατικοΟ τζάμπο, 
εfναι ή κυβερνητική δραστηριότητα άπό τήν επιλεγμένη 
όπό τό κόμμα, άπό τό ΠΑΣΟΚ πολιτική πορείας πρός τό 
παγκόσμιο σοσιαλ ιστικό στρατόπεδο. Τό δλλα, ή δ ιατήρηση 
τών βάσεων, τό ΝΑΤΟ, ή ΕΟΚ, εfναι ή άναγκαστ ι κή συμβί
ωση με καταστάσεις, πού δέν εΤναι εύκολο νό όνατραποΟν 
άλλά καi πού εΤνα ι έξυπηρετικές γιό τήν δσκηση τfjς έ:ξου
σίας, χωρiς προσφυγή στήν ώμr) βία, οπως θό έπέπβαλε ή 
κατάπνιξη της λαϊκης δυσφορίας έξαιτίας μιδς καταστρο
φι κfjς οlκονομικης έξέλιξης. Δεν ίιπάρχει, δρα, περιθώρ ιο 
«διαλέγματος» όνάμεσα ασ' έκείνα πού κάνει καi σ ' έκείνα 

ποu λέει» ό κ. Παπανδρέου, wστε νό μείνουν ολοι ~συχοι . 
• Εκείνα ποu «Κάνει» καi εκείνα πού ~~λέει», πειθαρχούν σε οσα 
«θέλει» καi ~ψπορεί» νό κάνει! 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 15, 1984 

τρόπο. Ή Τουρκία μετέφερε έκεί χιλιά
δες Τούρκων γιό νά άλλαγfi ό δημογρα
φικός χαρακτr)ρ τών νησιών, καi ό ' Ελ
ληνικός πληθυσμός ύποβάλλεται στό 
χειρότερα βασανιστήρια πού εχουν 
έ:φευρεθfi άπό μοχθηρό μυαλά. 

"'Αλλες Δικτατορίες 

v Αλλα δικτατορικό καθεστώτα, πολλά 
άπό τό όποία δέν εfναι κομμουνιστικά, 
φανερό έπίσης παραβιάζουν τό άνθρώ
πινα δικαιώματα διό κάπως διαφορε
τι κούς λόγους. - Ενας στυγερός δυνά
στης στr)ν ·Αργεντινή, Χιλ η η ΑΙθιοπία 
άναγκάζεται νό γεμίζη τiς φυλακές μέ 
πολιτικούς του όντιπάλους καί νό κα
ταπιέζη παντοιοτρόπως τούς συγγενείς 
των. Ή άξιοπρέπεια καi τό δικαιώματα 
τοΟ άτόμου συνήθως άναγνωρίζονται 
σε τέτοιες χώρες καi ύποστηρίζοντα ι 
στοuς Ισχυρούς εκκλησιαστικοuς 
κύκλους, άλλά δ κύριος σκοπός τών δι
κτατόρων εΤναι ή περιφρούρησις τfjς 
ίσχύος των. · Επομένως, οσοι διαφωνοΟν 
μ' αύτούς, χάνουν κάθε έλευθερίαν κινή
σεως, λόγου, καi συναναστροφfjς. 

Πολιτικοi φυλακισμένοι σε τρομερές 
φυλακές τέτοιων δικτατοριών φυσικό 
άναζητοϋν κάποιο φώς έλπiδος καi σω
τηρίας σε δλλες χώρες, ώς al' Ηνωμένα ι 
Πολιτεία ι της' Αμερι κfjς, δπου το πολι
τικόν σύστημα στηρίζεται στr)νπροστα
σίαν τfjς άπανταχοϋ ελευθερίας. 

"Οπως ε χουν σήμερα τά πράγματα, 
δεν μποροϋμε νό βοηθήσουμε πολύ τόν 
καταδυναστευόμενο λαό τ~ς Σοβιετικης 
Ρωσίας. ΠροσπαθοΟμε δμως νό βελτιώ
σουμε τήν κατάστασιν στlς δλλες δικτα
τορικές χώρες. 'Εκεί δμως έπε μ βαίνει ό 
αΙώνιος θεσμός της «άπολύτου 
κυριαρχίας τών κρατών» καi παρεμπο
δίζει τiς ένέργειές μας γιά τήν προστα
σίαν τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 
μόνον πού μπορούμε νό κάμουμε, εΤναι 
οΙ διπλωματικές μας επεμβάσεις καi ΕΚ
κλήσεις πρός τούς δικτάτορας νά μαλα
κώσουν τήν σκληρι'ιν πολιτικήν των. r 
αύτήν τήν προσπόθειαν ένlοτε μεταχει
ριζόμεθα καi τό δέλεαρ τf'jς έξωτερικης 
μας οlκονομικης βοηθείας. ·Ο θεσμός 
τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων εfναι 
τόσον συνυφασμένος μέ τήν πολιτικι'ιν 
τών Η.Π.Α. οσον καi ή Σοβιετικι') πολι
τικι'ι εfναι στiς όπάνθρωπές της ενέρ
γειες. 
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'Έκθεση Βυζαντινijς 
'Αρχιτεκτονικijς 
Η dίθουσα τοΟ κτιρίου τοΟ Ν.Υ. Port 

Authority i:γινε τον περασμένο μf)να 
εκθεση Βυζαντινf)ς 'Αρχιτεκτονικf)ς το Ο 
γνωστοΟ όμογενοΟς aρχιτέκτονος κ. 
ΣτrΊβ Παπαδάτου. 

Πολλf:ς προσωπικότητες της Νέ-ας Ύ
όρκης καi χιλιάδες διερχόμενοι όπο τόν 

σταθμό τών λεωφορείων εΤχαν τrΊν εύ
καιρία νά θαυμάσουν τά άρχιτεκτονικό 
σχέδια τοΟ κ. Παπαδάτου, ό όποίος, ώς 
γνωστόν, εχει σχεδιάσει μερικ[ς όπό τiς 
ώραιότερες έκκλησίες μας στrΊν 'Αμε
ρική. 

AICitιCM1' 
!53 Ε. S.U lt. 
NewY .. ΙoCity 

IZIZ)6A.
Op.n7.ι.yιι 

L.....dv'Dinιιe. 

· Εγγραφή τε Συνδρομηταi 
σττΊv «Νέα Ύόρκ:η» 

$25.00 

ΕΣΥΙΑΤΩΡ 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

· Εστιάτωρ, μ[ έ μπειρία σε Fast 
Food, Pizza-Snack, έργασθεiς κατά 
προτίμηση στο έξωτερικό, ζητεί
ται γιά manager - συνεταίρος σε 
κεντρικώτατο, ύπό όνέγερση κτί
ριο στrΊν καρδιά της 'Αθήνας, γιά 
dΊθουσα έπιφανείας 500 τ.μ. 
Οί ένδιαφερόμενοι δς γράψουν 
στrΊν διεύθυνση: 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΣ 
4288-10210 

ATHENS - GREECE 

Ξενοδοχείο 
Πωλείται 

στην ~Ελλάδα 

Ξενοδοχείο περατωθf:ν τό 
1983, πλησίον τοΟ Σουνίου, 
πωλείται σε τιμη εύκαιρίας. 
Διαθέτει 16 διαμερίσματα 2 ύ
πvοδωματίων καί κολυμβητικι'l 
δεξαμενι'l (swimming pool) πά
νω στιlν θάλασσα. 
ΖητοΟμε $500,000, πληρωτέα 

στι'lv 'Αμερική. 
Τηλεφωνήσατε: (201) 423-2314 

Μετό τiς 4 μ.μ. 

Το κατάστημα 'Ελληνικών Δώρων 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟ ΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ave. (κοντa στήv 31st Street) 
Τηλέφωνα (212) 721-9190 ιωi (2 12) 721 ·9 191 

Έκλεκτη συλλογη άπιΊ μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, ύφαντά, 
έργόzειρα, άντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, περιοδικό καi έφη

μερίδες. - Κάρτες γιο ολες τiς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΔΙΣΚΩΝ 
καi Τ APES, VIDEO CASSEΠES. 

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

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηyιάνvη 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
~Αίσθηση==~ 

' 

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΊΈ 
ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

EillTAΓΩN 
'Ο λογαριασμός έπιταγών ει ναι lνα ιlπό τά πιό χρή
σιμα τραπεζικά μέσα. Μπορείτε νά πληρώνετε λο
γαριασμούς ταχυδρομικώς - i\ αύτοπροσώπως -
χωρίς νά χρησιμοποιείτε μετρητά. Ειναι άπαραί
τητος γιά τόν οικογενειακό προϋπολογισμό καί 
βοηθάει στήν φύλαξη φορολογικών στοιχείων, 
γιατί τό βιβλιάριο έπιταγών καί οι πληρωμένες 
έπιταγές ε\ ναι γραπτές άποδείξεις άπό δλα τά lξο
δά σας ιcα( τ(ς καταθέσεις σας. 

ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΔΙΟΙ; 
"Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη λογαριασμών 

έπιταγών. Μερικά πληρώνουν τόκο στά ύπόλοιπα, 
άλλα δέν πληρώνουν. Μερικά fχουν προκαθορι
σμένες μηνιαίες έπιβαρύνσεις μέ βάση τά ύπόλοιπα, 
ένώ σέ άλλα οι έπιβαρύνσεις έξαρτώνται άπό τήν 
μηνιαία κίνηση τοϋ λογαριασμού. Πολλές τράπεζες 
θά μεταφέρουν αύτομάτως χρήματα άπό τόν λογα
ριασμό σας έπι ταγών γιά νά καλύψουν τακτικά μη
νιαία fξοδα, δπως ε\ ναι ο! πληρωμές γιά προσωπικά 

ή ένυπόθηκα δάνεια, κ.λ.π. 

ΠΟΙΟ ΕΙΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΣΑΣ; 
Έξαρτiiται άπό τό πώς σκοπεύετε νά χρησιμοποιή
σετε τόν λογαριασμό καί τά άλλα ε1δη τραπεζικών 
λογαριασμών πού fχετε. Γιά μερικούς άνθρώπους 
ό συνηθισμένος λογαριασμός έπιταΊίlιν ε\ναι ό πιό 
κατάλληλος · γιά άλλους ό λογαριασμός πού πλη
ρώνει τόκο ε\ναι ό καλύτερος. Καί θυμηθείτε - ή 
έκλογή τής τραπέζης μπορεί νά ε\ναι έξ ίσου ση
μαντική μέ τό ε\δος τοϋ λσyαριασμοίJ πού διαλέ
ξατε. Βρέστε μία τράπεζα πού δέν σίiς κάνει νά αΙ
σθάνεστε σάν lνας άκόμη άριθμός στό πλ/jθος. Δια
λέξτε μία τράπεζα πού ε\ναι άρκετά μικρή, fτσι 
πού ό άντιπρόσωπος του λογαριασμοί) σας νά μπο
ρεί νά γνωρίζει προσωπικά καί σiiς καί τ(ς τραπε
ζικές σας άνάγιcες - καί συγχρόνως πού ε\ ναι άρκετά 
μεγάλη νά προσφέρει δ λες τίς τραπεζικές ύπηρε
σίες πού χρειάζεσθε. Βρέστε τήν τράπεζα πού lχει 
ώρες έΡΎασίας κατάλληλες γιά σiiς γιά τίς περι
στάσεις πού θά χρειασθείτε είδιιcή έξυπηρέτηση. 

'Εξετάστε δλους τούς παράγοντες προτοϋ νά δια
λέξετε ~να λογαριασμό έπιταΊίlιv - καί μία τράπεζα. 
Αύτός ε\ ναι ό καλύτερος τρόπος νά ώφεληθείτε πιό 
πολύ άπό τήν τραπεζική σας συνερΊασία. 

ATLANTIC 
RANK~•e 
OF NEW VORK ι--..; ~ 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



GREECE ΙΝ AMERICA 

Λ s electίon nears, new Greek 
opposίtίon leader turns up the heat 

By Leigh Bruce 
The Christian Science Monitor, 

Greece's new opposition leader, Con
stantine Mitsotakis, said last week that 
his country must "start a dialogue" with 
its long-time adversary, Turkey. 

ln a Monitor interview, the former 
foreign minister charged that Socialist 
Prime Minister Andreas Papandreou's 
claim that he has nothing to discuss with 
Turkey is "clear and pure irrationality." 

Talks with Turkey would be a first step 
toward solving bilateral problems that 
have severely damaged NATO's cohesion 
on tis southern flank, he added. Last 
week, for example, Mr. Papandreou 
closed a major air corridor over the 
Aegean Sea to commercial traffic be
cause of a quarrel with Turkey and ΝΑΤΟ 
over alliance maneuvers in the area. 

Mr. Mitsotakis, who was elected leader 
of the New Democracy Party a month 
ago, also accused the Socialist govern
ment of setting up a "police state" and 
running a "fascist television" system. 

With national elections due within a 
year, he faces a formidable challenge in 
his efforts to unseat Papandreou, accord
ing to political and diplomatic obserνers. 
Still, New Democracy came within 6 per
centage points of Papandreou's Panhel
lenic Socialist Movement (PASOK) in 
June's elections for the European Parlia
ment. 

Widely viewed as being as dynamic and 
politically skillful as Papandreou, Mitso
takis must quickly gain control oνer his 
party, which has been torn by interne
cine disputes since it lost power to PA
SOK in 1981. And he must make a strong 
case to convince the electorate that his 
pro-American policy is not, as Papan
dreou claims, a sellout of Greek interests 
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Mίtsotakίs: Talks wίth Tur
key would be α fίrst step 
toward solvίng bίlateral 
problems. 

and independence. 
Finally, these obserνers say, he must 

oνercome his own political past. 
Α tall, imposing figure, Mitsotakis fits 

the traditional mold of a Greek national 
leader. Born into a prominent Cretan 
political fami ly, Mitsotakis was elected 
to Parliament with the Liberal Party at 
the age of 28. He later joined the Center 

Union Party and was finance minister in 
the cabinets of the current prime minis
ter's father, George Papandreou, in 1964 
and 1965. 

During a polit ical cr isis in 1965, Mitso
takis and a number of other Center 
Union members of the Cabinet defect
ed from the goνernment, forming a 
minority goνernment with conservatiνe 
support. His role in the socalled " apo
states" goνernment earned him the label 
of opportunist and the suspicion, if not 
hatred, of many in Greece, including 
Andreas Papandreou, another minister 
in George Papandreou's Cabinet. 

When M itsotakis was e lected leader 
of New Democracy last month, the prime 
minister lashed out, calling him a "trai
tor" and a "nightmare" and blaming 
him for the 1967-74 military dictatorship 
and the eνents that led to the Turkish 
inνasion of Cyprus in 1974. 
Α pro-government newspaper ran a 

special series on the 1965 crisis, high
lighting Mitsotakis's role. Papandreou 
would like to keep the spot light on M i
tsotakis, a trap Mitsotakis is acutely 
aware of. 

Mitsotakis has taken oνer a party whose 
leaders had goνerned the country for 
most of the postwar period until 1981. 
ln the last New Democracy goνernment, 
he was foreign minister. As one party 
member put it, "We lost touch with our 
party base and with the people. After 
we lost, we had nothing to fall back on" . 
Mitsotakis has moνed quickly to identify 
his party with the political center, des
cribing his ideology as "radical libera l-
. " ιsm. 

New Democracy faces a promblem in 
conνincing the νoters to trust it to solve 
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the country's acute economic problems, 
as the economy had begun a downward 
spiral two years before Papandreou took 
oνer. Mitsotakis says, however, that his 
party has gained credibility by admitting 
past errors. He says it is formulating a 
program based on private enterprise 
and the free market. An aide described 
his domestic policies as rightist on eco
nomic policy and progressiνe on social 
policy. 

He pledges, as all Greek political can
didates do, to curtail the country's huge 
and inefficient bureaucracy, whose stifl
ing effects on business initiatiνe is legen
dary. But, he says, 'Ύοu cannot have new 
investments if the priνate sector does 
not know the rules of the game. To
day nobody trusts the present κeoνern
ment. This is a crazy government. lt says 
one thing and does another". 

The area in wh ich Mitsotakis may have 
the hardest time winning over the elect
orate is fore ign policy, where pol ls show 
Greeks support Papandreou, if not his 
policies. Unlike the prime minister, Mi
tsotakis has always been strongly pro
West and pro-Europe. And he has as
serted that normalizing relations with 
lsrael would be one of the basic object
iνes of his Middle East policy. 

He strongly supports the position of all 
Greek goνernments since the fall of the 
d ictatorship in 1974 that the regional 
balance of power with Turkey must be 
maintained, a νiew that has led to yearly 
clashes between the White House and 
Congress oνer the allocation of military 
aid to the two countries. 

Stating that the problem of Cyprus 
could be solved quickly if only Turkey 
showed the necessary good will, Mitso
takis wonders, "Why the US does not do 
what it could do" to "influence Turkey 
to show some logic." 

He also does not rule out the possibility 
that a New Democracy goνernment 
might withdraw from ΝΑΤΟ maneuνers 
in the region because of disputes with 
Turkey. But he dismisses the claim of 
some that a Conserνatiνe goνernment 
might be forced by popular opinion to 
fulfill Papandreou's promise to close 
US bases on Greek soil at the end of the 
decade if Greek-Turkish disputes and 
the Cyprus problem are not resolνed. 

''τhose bases are useful because they 
contribute to the balance of power (in 
the region) which is a fundamental ob
jectiνe of Greek foreign policy", he main
tains, ridiculing the goνernment's assert
ion that the base agreement signed in 
July of last year required their remouνal. 
Νο Greek belieνes that "fairytale," he 

says. But polls indicate that this position 
wil l win him few νotes, as a majoritv of 
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ΑΗΕΡΑ Congratulates 
President Reagan 

Supreme President Cleo Ν. Zambetis 
sent the following telegram to President 

Greeks express hostility to the US bases. 
New Democracy knows it must get its 

message across to the people. But getting 
in the way, says Mitsotakis, is goνernment 
control of television. 'Ένen if we had a 
formal dictatorship, New Democracy 
would not haνe suffered more that it 
does presently in the domain of te leνi
sion," he said. He also accuses the goν
ernment of instituting a "police state .... 
that is, persecution, police terrorism, and 
political graft" to intimidate νoters. 

Ronald Reagan on his re-election as Pre
sident. 

" As president of the largest organiza
tion of Americas of Hellenic descent, I 
wish to congratulate you upon your re
election as President of the United States. 
Once again the American people haνe 
debated the issues of our time and freely 
elected our national leaders. lt is this 
great democratic exercise that drew our 
forebearers to this country, and which 
continues to attract oppressed people 
eνerywhre. 

Please be assured that the ΑΗΕΡΑ 
stands ready to assist you and you r ad
mistration in its effort to effectuate a fair 
and just foreign policy, and to adνance 
the cause of justice and human rights in 
the United States and around the world." 

. .. ΟΠΟΥ 
ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ 
ΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΕΚΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ 

Το χορευτικό του Παγκύπριου 
με τον Ανδρέα Αναστασίου 

στο χορό των ποτηριών 
και ο Γιώργος Γεωργίου στο 

χορό του δρεπανιού. 
Επίσης Ελληνικούς και 
Κυπριακούς χορούς 

ΤΟΛΗΣ ΝΟΥΣΙΑΣ 
πιάνο-τραγούδι 

ΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
μπουζούκι 

ΑΞΕΧΑΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ... 

IAAf( IfHN ΤΑΙΕΡΝΑ 
·IPιU:A • 

• • .. .. 
• • 

Ι. ΑΙ fNΩrtl ff ΤΟ ΜΗ ΑΛΕΚJ 
fHl fλλΗΝΜCΗΙ ΙΟΣΜΟΠΟ.ι\ΙΤΙkΗΣ. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑ Σ.Ηl 
23 t 5 J Bf ST51'EH ASfOPΙA.. Ν 'f 1 ΗΟ5 - rel&ρΓΙone (212) 721 ·3007 
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ls Papandreou's Position 
Rocking the ΝΑΤΟ Boat? 

By HENRY ΚΑΜΜ 
New York τimes, 

ATHENS - Greek Prime Minister An
dreas Papandreou last month became the 
first Western chief of government to 
visit Poland since martial law was im
posed in 1981. That in itself was enough 
to upset his allies, but the Socialist leader 
- a former American citizen, wartime 
Navy sailor and Unicersity of California 
economics professor - went farther. He 
denounced Western esteem for the 
Solidarity labor union, contending it 
was motivated by the desire to "destabi
lize" the Soviet camp at Washington's 
behest. Mr. Papandreou also praised 
Gen. Wojciech )aruzelski, the Polish 
leader who crushed the liberalization, 
as a socialist patriot. And he dismissed 
Solidarity as a onetime "progressive" 
moνement that had become "negative 
and dangerous." 

The Warsaw visit was Mr. Papandreou's 
latest challenge to his partners in the 
North Atlantic Treaty Organization and 
the European Community. ln the last 
three years, he has often given them 
reason to wonder what side he wants to 
position Greece on. Earlier this year, he 
categorized the United States as "the 
metropolis of imperialism" and defend
ed Moscow as "a factor against the spread 
of capitalism and its imperialistic pur
suits." He recently said it was common 
knowledge that the South Korean air
liner shot down by the Soνiet Air Force 
with 269 civilians killed had been on a 
spying mission for the Central lntelli
gence Agency. His Gdνernment also 
angered Washington by freeing a sus
pected Arab terrorist and expeljing a C. 
/.Α. man who had provided eνidence 
suggesting that the suspect had at
tempted to blow up an airliner in flight. 
Moreoνer, his advocacy of nuclear 

disarmament initiatiνes outside the 
American-Soviet negotiating framework 
and his espousal of Palestine Liberation 
Organization positions are νiewed with 
distaste in many Western capitals. ln
formed officials add that Assistant Def
ense Secretary Richard Ν. Perle recently 
left here offended by Mr. Papandreou's 
apparently calculated lack of attention 
to the prearranged purpose of his νisit 
and by a Goνernment statement after
ward criticizing American policy. 

Close Papandreou associates urge 
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Americans to pay attention to Greek act
ions, not rhetoric. The latter, they say, is 
mere retaliation against policies that " tilt" 
toward Turkey and against a history of 
"domination" that has been hurtful to 
national self-esteem. Greece's heart, they 
insist, remains in the West. They stress 
that Mr. Papandreou signed an agree
ment that continues four American bases 
for at least five more years, despite his 
election νows to close them. The Social
ists, they add, haνe faithfully carried 
out an earlier Goνernment's agreement 

Greece's Socialist Leater 
Ι ncreasingly Criticizes 
the West 

to let NATO's Awacs surνeillance planes 
use Greek bases. 

Jn seeking to account for Mr. Papan
dreou's νerbal batterings of the United 
States, experts point to reactions to the 
weight and duration of American influ
ence since Washington helped non
Communist forces win the civil war of 
the late 1940's. More recently, many 
Greeks believe that the United States 
had a hand in the 1967 colonels' coup 
and that American support or acquies
cence kept the junta in power for seven 
years. 

STOCKING NAτJONALIST FIRES 

Greeks across the political: spectrum 
also believe that if it so desired, Washing
ton could perνail on Greece's nemesis, 
Turkey, to end its occupation in Cyprus, 
restoring the homes and possessions of 
Greek Cypriots who fled the Turkish in
vaders Greeks also belieνe Americans 
could persuade Turkey to give in to most 
of their demands· in Cyprus and in dis
putes oνer soνereignty in the Aegean 
Sea. Nearly all Greeks belieνe that all 
American administrations, acting under 
Pentagon pressure, faνor Turkey. Mr. 
Papandreou finds a receptiνe public 
when he raises such accusations. Nation
alist feeling - "chauνinism," some di
plomats priνately call it - seems higher 
under Greece's first left-wing Goνern
ment than it eνer was under conserνa
tiνes, including military dictators. 

Because Mr. Papandreou's strong per
sonality dominates his Goνernment, spe
cific explanations of the purpose of his 
anti-American gestures could come only 
from him. Speculation about its sources 
ranges from domestic politics to psy
chology. The political explanations is 
that in next year's elections, he needs 
the left-wing floating νote and must take 
some wind out of the sails of the strong
ly pro-Moscow Communist Party. Those 
who look to psychology speculate that a 
politician who spent two adult decades 
living, learning, teaching and politicking 
in the United States and returned with 
an American wife and children might 
tend to compensate, perhaps unneces
sarily, to establish his Greek credentials. 

)ust as the Prime Minister's motiνes 
are difficult to specify, Greek analysts 
and diplomats find it hard to forecast 
pow far Mr. Papandreou will go in of
lending Washington. The limit, it is 
thought, might be the line at which the 
Reagan Administration might be tempted 
to alter the political and military balance 
between its intractable allies, Greece 
and Turkey. Meanwhile, stewing oνer 
Mr. Papandreou's words on Poland, 
Western Goνernments, particularly the 
United States, are uneasily awaiting what 
he might say during a forthcoming visit 
to Syria. 

ESTAURAN 

Έξαιρετικη έλληνικη 

κουζίνα σε τιμf:ς 

άσυναγώνιστες 

J 17 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 
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The Archdiocesan Council convenedin Denver, COon October 19 
for its regularly scheduled Fa/1 meeting wίth Archbishop lakoνos, 
chairman presiding. Approximately 65 members of the Council 
from throughout the Americas participated in the two-day 
meeting. Seaιed are: Bishop Philip of Daphnousίa; Bishop 
Philotheos of Meloa; Bishop John of Atlanιa; Bishop lakovos of 

Chicago; Beaιrίce Marks, president, National Board of Phίlo
ptochos; Metropolίtan Sί/as of New Jersey; Archbishop lakovos; 
Andrew Α ι hens, first vice president; Elenίe Huszagh, second seae
tary; Bishop Sotirios of Toronιo; Bishop Anthίmos of Denνer; 
Bishop Anthony of San Francίsco and Bishop Methodίos of 

Boston. 



Denver Diocese Hosts Archbishop's 
Nameday Celebration 

From the Gulf of Mexico to the Cana
dian border, from ldaho to Nebraska, 
faithful from the Diocese of Denνer 
gathered on October 20th for a 25th An
niνersary National Nameday Celebration 
in Denνer to honor Archishop lakoνos. 

Oνer 900 people attended the banquet 
at the Hilton Hotel and hear the Rt. Reν. 
William G. Frey, Bishop of the Episcopal 
Diocese of Denver describe Archbishop 
lakovos as " .... an Apostle of Unity and 
tireless ecumenist who does not belong 
the Greek Orthodox alone, but to all 
of us." 

Bishop Anthimos of Denver hosted 
and chaired the celebration and was 
assisted by the Rev. Father George Neo
fotistos, Assumption Catherdral Dean 
and the Rev. Father Dean Talagan, pastor 
of the Southeast Denver Greek Orthodox 
Church as clergy advisors; Emmanuel 
Pavlakis, coordinator and Michael john
son, Anthony Andrikopoulos, Andrew 
Armatas, Georgia Stavropoulos, Christine 
Pavlakis and Connie Maniatis, executiνe 
committee. 

The Mayor of Denver Frederico Pena 
welcomed the guests and proclaimed 
October 20 Archbishop lakovos Day in 
Denver. Toastmasters for the evening 
program were banquet co-c.hairmen 
George Lapaseotes and Christine Paν
lakis and the speakers included : the Rev. 
Willia~ Campbell, USAF Academy 
Chaplaιn ; Cleo Ν. Zambetis, Supreme 
President of ΑΗΕΡΑ; Bishop George 
Evans of the Roman Catholik Archdiocese 
of Denver; Beatrice Marks, National 
Philoptochos president, the Hon. Chri
stos Botzios, Counsul General of Greece 
in San Francisco; Denver City Council
man Samuel Sandos, Andrew Statho
poulos and Jenne Dwight of the γoung 
Adult League who offered the Nameday 
Toast and Andrew Athens, First Vice 
President of the Archdiocesan Council, 
who presented His Eminence with $50,000 
on behalf of the Council for the Arch
bishop lakovos Scholarship Fund. 

The banquet highlighted a four-day 
program which included a visit and 
~oxology at the U.S. Air Force Academy 
ιn Colorado Springs, an Ecumen ical 
Doxo_logy at the Assumption Cathedral, 
meetιngs of the Archdiocesan Council 
National Board of the Ladies Philopto~ 
chos Society and the γoung Adult League 
and an Archierarchal Liturgy on Sunday, 
October 21 celebrated by His Eminence 
with the participation of nine bishops 
and 27 priests. 
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Superintendent of the welcomed Arch
bishop and some 100 visitors to the 
Academy on October 18 where His Emi
nence president at a Doxology and Arto
cladia (Biessing of the Five Loaves) in 
the Cadet Chapel and presented an lcon 
of the Exaltation of the Holy Cross to 
Gen. Scott to be installed in the Chapel. 
ln addressing the cadets His Eminence 
stressed the themes of love and unity and 
asked that " .... through the young the 
spirit of unity and the language of loνe 
be proclaimed the world .... yours is the 
destiny to proclaim peace, not to fight 
wars. We must promote peace not as a 
symbol but as a way of life, so that our 
young people may experience real peace 
for the first time in their lives." The Arch
bishop concluded his νisit to the Aca
demy by having lunch with the 4.800 
cadets. 

GOVERNOR RICHARD LAMM 
WELCOME 

Friday, October 19 was devoted to 
meetings of the Counci l, Phi loptochos 
and γ AL. Governor Richard D. Lamm of 
Colorado attended the opening session 
of the Archdiocesan Council and in his 
welcome to His Er.,inence said : "We are 
honored by your νisit and graced by your 
teachings. I am here to welcome you be
cause your reputat ion and your teachings 
have preceded you. Your spiritual juris
diction is both wide and deep and I be
lieνe that America needs all of the moral 
leaders that it can find to lead in these 
morally tumu ltous times." 

Archbishop lakoνos announced to the 
Council the appointment of an Arch
diocesan Legal Council to advise the 
Archdiocese on legal issues. 'Όυr 
Church," said His Eminence, " is increas
ingly being faced with questions at the 
local, national and international level 
which require adνice with regard to legal 
implicati~ns." Those appointed include: 
Basil Foussianes, Detroit, chairman; John 
Anggelis, Louisvelle, κγ; Andrew Arma
tas, Denver, CO; George Charles, Wash
ington, DC; Elenie Huszagh, Nortbrook, 
ILL; Jerry Lorant, Birmingham, AL; John 
Plumides, Charlotte, NC; Peter Kourides 
and Theodore Prounis, New γork City. 

lt was also announed that the First Na
tional Conference on Religious Educa
tion will conνene in Boston on the cam
pus of Hellenic College/Holy Cross from 
August 22 - 25, 1985. The Conference 
will be open to all interested clergy ι laity 

and teachers. 
Finance chairman George Chimples of 

Cleνeland, on behalf of the Finance Com
mittee made strong mention of the Arch
diocese deficit, gaνe an impassioned plea 
for increased national νoluntary giνing 
and announced that a nine-man clergy 
Stewardship team led by Father Nicho
las Triantafi lou, Dean of the Annuncia
tion Cathedral of Houston, ΤΧ, will νisit 
the 130 parishes, which contripute 80% 
of total parish giνing, to promote im
plementation of increased parish ste
wardship. 

Archdiocesan Council offers for 1984-
1986 are: Andrew Athens, Ch icago, First 
Vice President; George Chimples and 
George Condakes, Boston, Second Vice 
Presidents; Peter Kourides, First Sec
retary; Elenie Huszagh, Second Secre
tary; Sotirios Cachules, New γork City, 
First treasurer; Michael jaharis, Miami, 
FL, Second Treasurer. 

The National Board of Philoptochos 
was inνited to meet in joint session with 
the Archdiocesan Council before con
νening their meetings in the afternoon. 
Officers were announced for 1984-86 and 
Zoe Caνalaris of Charlotte, NC, was nem
ed chairman of a personal committement 
driνe for women to endow St. Basil's 
Academy. Reappointed President was 
Beatrice Marks of Chicago and Board 
officers include: Katherine Pappas, 
Boston, National Honorary President; 
Angelika Latsey, New γork City, First 
Vice President; Mary Spirou, Fort Wayne, 
ΙΝ; Second Vice President; Sophia De
metelin, Montreal, Third Vice President; 
Athena Tooze, Brooklyn, Νγ; Secretary; 
Despina Albanes, Oyster Bay, Νγ, Greek 
Secretary; Argeria Logus, Brooklyn, 
Treasurer; Harriet Dodys, Atlanta, GA, 
Assistant Treasurer and the Hon. γorka 
Linakis, Jamaica, ΝΥ, Legal Adνisor. 

Jr. GQγ Α, GΟγ Α and γ AL members 
met with the Archbishop at the Cathedral 
on Saturday morning and for lunch, pre
pared and serνed by the young people. 
The Archbishop participated in an ex
tensiνe question and answer session with 
some 200 participants and was enter
tained at lunch by a group of young adults 
from Salt Lake City who presented a sing
ing telegram and the Cretan Dance 
Group of the Assumption Cathedral. 

• Εyyραφfίτε Συνδρομητα) 
στήν «Νέα ·vόρκη» 
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τhe newly appoίnted National Board of the Ladίes Philoptochos 
met ίn Denver, CO on October 19. The 41 members present posed 
for the of.ficial 1984-86 Board photo with Archbishop lakovos. 
Seated are: Stella Coumantaros, executive director; Sophia Deme
telin, third vice president; Mary Spirou, second vice president; 

Angelika Latsey, first vice president; Beatrice Marks, president; 
Archbishop Iakovos; Katherine Pappas, honorary national 
president; Argeria Logus, treasurer; Harriet Dodys, assίstant 
treasurer; Athena Tooze, secretary and Thalia Banis, national 

president of the Daughters of Penelope. 



Thanksgiving Day: 
More than turkey on the table 

The traditional great feast day of the 
historical event which took place in 
November of 1621 brings together the 
members of the family to spend time 
together and in many instances to 
strengthen family ties and traditions. The 
annual commemoration ordinarily is 
closely associated with the abundance 
and wide νariety of choice delectables 
which are usually prepared with the 
family's recipes. Awaiting the guests are 
the mouth watering appetizers, hors 
d'aeuvres that constantly are replenished 
and set at an arm's length so as not to 
inconvenience the guests. The children 
are also cared for w ith plentiful snacks of 
chips, peanuts, different types of crackers 
for the dips. At a given time the call is 
issued to take places around the festive 
table. The grownups go for the main 
seating area and the youngsters are 
positioned by their parent nearby at the 
smaller dining table. Amidst all the shuffl
ing and concern to sit next to good 
friend of the family or a willing conver
sationalist, the group is asked to rise for 
grace. All about the tables lower the 
heads and with eyes closed they recollect 
the gratitude of our Founding Fathers at 
that first Thanksgiving Day observance 
with their lndian friends to whom they 
were indebted for their assistance and 
concern throughout the first year in the 
"new land" which made it possible for 
their survival. 

People often wonder what was the 
reason that forced them out of England. Ι 
agree that working conditions were not 
of the best. There were disagreements 
among the different classes of workmen. 
For one they oposed the customary "taxa
tion without representation". Nor did 
they condone the acceptance of the king, 
the government, on the same level with 
God. Their religious concept was that 
God created man and man owes his 
allegiance and worship to his Maker and 
not to a temporal earthly authority. All 
people are equal in the eyes of God and, 
therefore all are equally responsible to 
God. 

This belief was recorded in the May
flower Compact and signed and sealed on 
board the little ship on Dec. 11, 1620, the 
night before they stepped out on 
Plymouth ι Rock and begins with the 
words 'Ίn the name of God" Amen. 

ln our days we find in societal life a 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 15, 1984 

By Fr. Ρ.Ν. Papageorge 

naive enroachment on the basic consti
tutional directive of the separation of 
church and state. Particularly, the distor
tion is found in the new cult fashions that 
have invaded our Land with doctrines and 
teachings foreign and misleading in 
character and design. We certainly prize 
and revere our human rights. Freedom of 
religion is but one of many Freedoms we 
all enjoy and are extended to all 
emigrants in America. The privilege, 
howeνer , is misunderstood and 
oftentimes abused. Freedom of religion is 
not to be interpreted as "freedom from 
religion". God and freedom are insepar
able. lt is a known fact that when God 
goes, freedom soon goes also. 

Freedom of re ligion is a precious 
heritage. America is indeed a shining 
example of pluralism of cultures, tradi
tions, languages, wearing apparel, 
cuisines etc. They vary in concepts and 
attitudes but together they are one 
people and one nation under God. Man 
does not live alone nor does life depend 
on bread alone. 

ovge(111os 
Specializing in Greek Catering 
for home and business parties. 

Tel. (212) 688-8828 

Ι spent as a student of theology four 
Thanksgiving Day celebrations far away 
from home, and in this foreign land I 
realized that there was indeed so much to 
be thankful for in America. Americans are 
appreciative and ever grateful for luxu
riant abundance of God's grace on His 
people and the long list of freddoms that 
are enjoyed by all in our Great Country. 

Takis Metaxas 
President of 
ΑΗ ΕΡΑ Chapter 403 

Takis ). Metaxas, a member of Mayor 
Koch's City Hall staff, has been elected 
President of the Spartan-Karabatos 
Ahepa Chapter Νο. 403. 

Metaxas, long active in the activities of 
the Greek Orthodox Cathedral in 
Manhattan, was given the oath of office 
from Past District Governor George 
Douris at impressive ceremonies held at 
the Spartan Restaurant in Maspeth. 

Other officers installed were: Michael 
Paνlides, Vice-President; Robert Telleria, 
Secretary; Nicholas Ρ. Chahales, Assistant 
Secretary; Dimitrios Markopoulos, Treas
urer; )ohn Anastasi, Warden. The follow
ing are members of the Board of Gover
nors: Angelo Andros, Chairman; Nicho
las Chiarkas, George Douris, Nicholas 
Anest; Archie Mavromatis and Capt. 
Peter Philios. 
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Deno J. Geanakoplos: 

Byzantium: Church, State 
and Civilization 

SEEN THROUGH CONTEMPORARY EYES 

Professor Deno Geanakoplos' book 
Byzantium: Church, Society and Civiliza
tion Seen Through Contemporary Eyes, 
has recently been published by the 
University of Chicago Press, 5801 Ellis 
Ave., Chicago, Ιllinois, 60637, 500 pages, 
price $27.50. The work, which was fifteen 
years in preparation, constitutes the first 
attempt to portray the history and civiliza
tion of Byzantium by means of a narra
ti ve account in which English translations 
o f over five-hundred Byzantine source 
se lections have been inserted in order to 
provide a depiction of the Byzantine 
church, society and culture in action , an 
inside picture of how this society actually 
worked. The select ions (a great many 
translated into English for the first time) 
reflect all the diversity of Byzantine life 
for the military tactics of the long- invin 
cible cataphract cavalry and the warships 
armed with the secret Greek fire, to the 
duties o f imperial officials at the court and 
the act ivities of daily life in Constanti
nople, Hagia Sophia and the Hippodrome 
as wel l as in the market p laces and public 
baths. 
Α major section is devoted to the 

institution and life of the Orthodox 
Church - the method of electing the 
patriarch and the bishops, the mysticism 
of the Orthodox monks living on Mt. 
Athos and other monasteries, the forma
t ion of Orthodox dogma at the Ecu-

menical Councils and the ph ilanthropic 
activities of the emperor and Patriarch. 
These themes and many more are vividly 
described through the eyes of contem
poraries and lucidly explained by the 
author's commentary wh ich connects all 
the selections. 
Νο less important is the vivid picture 

provided of Byzantine culture (which is 
the basis for modern Greek civilization)
Byzantine education, theolog y, 
philosophy, literatυre, l itυrgical hymns, 
medicine, and science. 

This book is of seminal importance to 
any Greek family or community in 
America which wishes to rediscover the 
Byzantine origins of their cultural and 
religious heritage. Το quote from the 
publisher's statement on the book jacket: 
"Geanakoplos has in effect written a nar
rative history of one o f the worlds ' great 
civi li zations in action. There is no com 
parable book on Byzantine history and 
civi li zation in any language." Constan
tine Trypanis, Professor emeritus of 
Greek at the University of Chicago and 
former minister of culture in the Greek 
government, in his review of the book, 
termed it " a monumental achievement 
which can be read with great profit by 
laymen as well as scholars." 

Professor Geanakoplos is professor of 
Byzantine history and Orthodox Church 
History at Yale University and the Yale 
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ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός- 136 δωμάτιο, 
λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βεpόντο 

• · Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ρούφ 

γκάρντεν, nολuτελεlc; diθouσεc; ύποδο
χr'Ίc; κοί Ιδιωτικό γκορόζ. 

• Αnό 1 Νοεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 
Τιμοi δωματίων : Μονόκλινο 1.510 δροχμ. 
Δίκλινο 2.346 δροχμ . Τρίκλινο 2.913 δρχ. 
Συμπεριλαμβάνεται κοντινέντολ μπρέκ

φαστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθfjτε στt'Ι Ν. 
Ύόρκη (212) 483-0642 κ: Αρσένη ι'\ γράψατε 
Sophocleous & Athenas 26, Athens,Greece. 
Tel. 524-8511 -7 Telex 4488 ALCY 

Divinity School. An international ly 
known scho lar, he is Archon Didaskalos 
tou Genous of the Ecumenical Patriar
chate of Constantino ple and has dedi
cated th is work to Patriarch Athenagoras 
and Archbishop lakovos. Among his 
scores of other books and articles is 'Ά 
Short History o f the Ecumenical Patriar
chate of Constantinople: First Among 
Equals in the Orthodox Church," and 
Greek Scholars in Renaissance Venice 
(Harvard) which was translated into 
Greek and received from the Greek 
goνernment in 1966 the Gold Cross of the 
Order of King George I. 

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

Για τiς Τυπογραφικi:ς 

έργασίες σας 

Στοιχειοθεσία για βιβλία, 

περιοδικά, 

διαφημιστικό κείμενα, 
κάθε ε'ίδους εκδοση. 

'Επίσης: Λευκώματα 

Όργανώσεων 
καi Κοινοτήτων. 

άποταθijτε στη 

f\&1 
ΥΟΡΚΗ 

Tel. (21 2) 921-0086 
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Geralis' Golden Greek 
By Lon Tuck 

Wahington Post, Oct. 18, 1984 

For most of the past two years, he's 
been Zorba's teacher. 

Antony Geralis, musical director and 
conductor of the Broadway musical that 
just left the Kennedy Center for a three
week run at the Lyric Theater in Balti
more, got the job rather suddenly. He 
had been "Zorba's" assistant conductor. 
Last May the conductor left, he says, ι ι and 
they gave it to me, right before my 30th 
birthday. And there I was, a Broadway 
music director!" 

Like ιιzorba," Geralis is full of gusto 
;:ιnd go. His musical career began at 
Montgomery County's Springbrook High 
School and Burn Brae Dinner Theater. 
His Broadway break came a few years 
ago with ιι Α Chorus Line"- he beat out a 
dozen others for the job of assistant con
ductor and keyboard player, eventually 
becoming musical supervisor of the 
Broadway show and its two touring com
panies. 

But ιιzorba" has him on a roll. 
He's been a part of the show from the 

beginning. Eight weeks before its open
ing he started teaching the music to 
Anthony Quinn, who makes no pretense 
even of being able to read music, and to 
costar Lila Kedrova, whose only prev
ious experience in a musical was with 
the London company of ιιcabaret." 

ιιsince then," he says, (/things have 
been happening so fast .... I inherited the 
orchestra in New York from my prede
cessor, but here at the center I got to 
break in an orchestra for the first time. 
Right now I am sort of flying hihg." 

Beginning with his Maryland boy
hood, music has served as benchmarks 
for his life. ιιl never remember not know
ing how to read music," he says at the 
Foggy Bottom apartment he is leasing 
by the week. ιιl was taken to teacher 
when Ι was quite young, and she said she 
did not like to take a student before the 
student could read print, but I sat at the 
piano and read some music for her and 
she agreed to take me. 

ιΊ don't know where it came frome. 
I was a quiet, serious child, and had a 
sister five years older who was learning 
to play the piano, and guess I had a great 
capacity to concentrate on what she was 
doing .... Anyway, I began studying. 

((I have studied classical music all my 
life. Ι could always sight-read well, and 
when Ι was in my early teens somebody 
heard about me at the Burn Brae Theatre, 

NOVEMBER 15, 1984 

and I found myself rehearsing for music
als like 1The King and Ι' and 'Man of La 
Mancha'. And it was clear soon that I had 
a real appetite for the drama: 

ιιl remember that the first show I ever 
saw was when Ι was 12. lt was 'Peter Pan' 
at Carter Barron. We sat in the back row, 
and it was just magic. Then I just sort of 
outgrew high school. For those last two 
years my piano teacher was Esther Howe, 
and she guided me and realized my po
tential." 

Geralis went on to Cincinnati's College 
Conservatory of Music and earned a 
degree in piano. But as he proceeded 
through the conservatory he spent more 
and more time studying voice, an interest 
that would eventually lead to a busy pra
ctice as a vocal coach. 
ιιwhen I finished schooι the thing to 

do was to go on New York," he recalls. ιιl 
had never done anything in my life but 
play the piano, and it didn't occur to me 
that Ι could start off in New York doing 
that. So Ι got a job as a waiter, at a Brew 
Burger on Wall Street. Ι was terrible at it, 
and it lasted only a week .... On the last 
day there I accidentally dropped a 
cheeseburger on the manager, on his 
nice powder-blue suit." 

Geralis got a gob that didn't pay much 

at an out-of-the-way spot called the 
Equity Library Theater - as the staff musi
cian, the only one. He did better, though, 
as a private vocal coach. 1 1 1t was by word 
of mouth, and I never bad to advertise. 

1'τhe next summer I did summer stoc 
at Harvard, in Ί Do, Ι Do.' Ι haq ·quite a 
list of shows that Ι new by then. And it 
was clear that I especially loved t.he 
theater, because of the way you cpuld 
directly communicate." 

Back in New York, Geralis participated 
in a production of 'Ήigh Spirits" with 
Jan Miner, better Known as Madge the 
Palmolive Lady. 

His real break came in the fall of 1977. 
'Ά Chorus Line" was two years into its 
seemingly endless run. An opening arose, 
Geralis says, and ι'a friend told me about 
it. lt seemed beyond me, but Ι went to 
the audition anyway. Ι got into the pit 
and tried out with a score. Ι had never 
conducted before, but I didn't have any 
fears about it. I thought, 'Well, 1'11 do it.' 

ιι l think there were 12 of us who audi
tioned. They said Ι wouldn't hear for a 
while. So I came on back to Washington 
for Christmas. And there was a call.l think 
it was the 23rd of December, and they 
said that I had won." 
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When Europe Discovered Greece 

By Thomas DΈνelyn 

Early Greek Traνellers an ' the Hellenic Ιdeal 
by Daνid Constantine. Cambridge, England:' 
Cambridge Uniνersity Press. 241 ρρ. 49.95. 

ln the ''τraνe l Report" that accom
panies Christa Wolf's "Cassandra: Α 
Noνel and Four Essays", she asks, "Who 
would want to by the monster left in
different by the Acropolis of Athens?" 

The question is not simply rhetoriνal. 
Νο one wants to be considered a mon
ster; regardless of the description. Wolf 
knows that monsters were rife during 
the Turkish occupation of Greece; 
neither the conquerors nor the con
quered seemed to care about the Acro
polis. lt is only with the sentimental an
tiquarians d iscussed in this book that the 
Acropolis achieνed its place in the ima
gination. 

Wolf herself νisited the Acropolis 
(" ... floating in the deep-blue ~ky. like an 
airship ... ") as part of her own Aneignung, 
that is, appropriation, of the spirit of 
Cassandra, the prophetess whose re
jection of Apollo was punished by the 
god so that she was neνer taken seriously 
again. Cassandra preoccupies Wolf. 

The astonishing νigor of Christa Wolf's 
Cassandra reflects a larger phenomenon, 
the Greek phenomenon. ln 'Έarly Greek 
Traνellers and the Hellenic ldeal," Daνid 
Constantine discusses traνel as one of the 
forms enthusiasm for ancient Greece 

assumed in the 17th and 1Bth centuries: 
traνel - to Rome, where Roman copies of 
Greek sculpture were often taken for ori
ginals, and less frequently to Greece. The 
traνelers- Lady Montagu appears to haνe 
been the only woman - included "bota
nists and clerics, Oxford scholars, aristo
cratic dilettanti, ambassadors, merchants 
and adventurers. They knew their Bible, 
their Homer, Herodotus, Strabo and 
Pausanias, or Montesquieu, Rousseau, 
Spence, Winckelmann and Webb." 

The 'Όr" here is significant. The pull 
of Greece fi rst asserted itself in the 
schoolrooms when 17th and 16th cen
tury students read Homer, but their con
temporaties such as Rousseau reinforced 
their desire to see Homer's land by 
awakening a desire to come into contact 
with peoples untouched · by Christian 
ciνilization. And Montesquieu taught 
that a people's character survived "des
pite the interferences of history." 

Yet the interferences cast spells of 
their own . Α desire to traνel is, in part, a 
function of the desire to escape oneself 
or at least one's homeland. For these 
antiquarians - some of them, but not 
all, scholars - Greece added the further 
enticement of be ing not really itself. 
What they came to see were ruins. So the 
flight of the early Greek traνelers was 
both spatial and temporal. These traνelers 
left England, France, and Germany to 
discoνer the Hellenic ldeal. 

Nostalgia inνolνes homecoming. The 
closest to Greece Johann Joachim 

AUTUMN 
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By CHRISTALENI LOUKAIDES 

Auιumn, how you touch my heart. 
Your withered beautίes are like last hopes. 
τhe birds are flying Souιh ι ο wίnter 
and the whispering of the dry leaνes 
is mournfu/ musίc ίn my ears. 

On an old branch α pale leaf 
trembles and trίes hard to hold on 
/ike α heart that has nothing left 
ho/ds on to deceίving hopes. 

ln vain the poor leaf clίngs to the branch 
and in vain my lost hopes 
try to deceiνe me. 
The /eaf fa/Js and ίs b/own away by the wind 
and my last hopes 
wi// soon pass. 

Winckelmann came was Paestum, in 
southern ltaly. But, as papal antiquary 
starting in 1763, it was his responsibi lity 
to keep track of the new "finds" turned 
up by more vigorous travelers. He did 
a little collecting on the side; the head 
of a fa.un was his dearest possession. 

Constantine writew powerfully of 
Winckelmann's sensuality; pictures and 
statuary that e mbodied the Hellenic 
Ιdeal can have a powerul erotic appeal. 
Winckelmann's failure ever to visit 
Greece and his νiolent death on the 
road north seem to be two sides of one 
coin. The great connoiseur, in daily con
tact with beautiful things, at last chose to 
go home. 

What possessed these travelers was, 
among other things, the conνistion that 
Homer read in situ was Homer clarified . 
Landscapes and peoples, customs and 
tools are the stuff of art; Homer's poetry, 
charged with heroism and tragedy, was 
rooted in time and space. So argued 
Robert Wood, the great Englishman 
whose essay on the originality of Homer 
(1767) did much to spread the itch for 
traνel to Greece. Greek art copies nature, 
not formal patterns, as in French classi
cism. Constantine's book is, in essence, 
a meditation on the problems symbolized 
by the pairs art/ nature and letter/spirit. 
And his discussion of Wood is fascinating. 

ln brief, this book is itself an eloquent 
defense of the ideal to which the travelers 
bore witness: 'Άccurate ideal to which 
the traνelers bore witness: 'Άccurate 
knowledge is not detrimental to true 
Ιονe ... Α single column is like a basic unit 
of aesthetic pleasure; it pleases the eye 
and the imagination in a peculiarly whole 
and substantial way ..... " And in his "Con
clusion", Constantine asks, "Why should 
not the imagination loνe precisionι" 

The last traνeler discussed here is 
Richard Chandler. His prose is exemplary. 
Constantine quotes from his ''τraνels in 
Asia Minor" (1775) he wrote: "We saw 
no traces either of houses, churches, or 
mosques. All was silence and solitude. 
Seνeral strings of camels passed east
ward over the hill; but a fox, which we 
first discovered by his ears peeping oνer 
a brow, was the only inhabitant of Lao
dicea." 

lf only there were a modern reader's 
edition of ''τravels in Asia Minor!" 

Thomas D'Eνelyn 
is the Monitor's book editor. 
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Greek Businessmen Offer 
Economic Revival Plan 

By VIΠOR WALKER 
(ΤΗΕ )OURNAL OF COMMERCE, 

Oct. 19, 1984) 

ATHENS - The Assocίationof Greek 
Chambers of Commerce and lndustry 
has offered the Socίalist administration 
aπ 11-poίnt plan to brίng about economίc 
recoνery, stίmulate exports and head off 
a threat of mass unemployment. 

lt warned that, far from narrowing the 
gap, Greece at present is in danger of 
falling further behίnd ίts European Com
munίty partners. 

The assiciation, which coordinates the 
actίνitίes of chambers throughout 
Greece, issued the plan after a two-day 
meeting in Thessaloniki. So far there has 
been no goνernment response, and none 
is expected. The association's hope is 
that acknowledgement of some of the 
points wi ll be made indirectly with publi
cation toward the end of the year of the 
1985 budget and goνernment wage and 
price or income policy. 

The first priority, the chambers said, 
which be to create national income, 
which depends on priνate initiatiνe. 
" When the actiνity of the priνate sector 
of the economy is restricted, national 
production falls, along with real income 
and state reνenues, with as a result incres
ed unemployment, intensification of in
flationary pressures, deνaluation and 
social disturbances," the ίntroduction 
to the plan declared. Ιt cal led for less 
consumption and more inνestment, a 
reduction of state interνention , bu
reaucratic controls and disincentiνes, and 
a "correct implementation of the laws 
of the market." 

lt proposed: 
- Abolition of market police measures 

that succeed only in creating "a climate 
of uncertainty, insecurity and confusion," 
in faνor of the free formation Όt prices 
and profits. 

The basic Greek market code dates 
from 1946, when Greece was in ruins at 
the end of World War 11, the absence of 
basic ιωοds was a common phenome
non1 and transportation was practιcally 
non-existent. This no longer applies, but 
the code, "enriched with a host of new 
decrees," remains in force. 

Greece should follow the examble of 
other EC countries that, without policing 
their markets, haνe brought inflation 
under control and increased national 
production while offering decisiνe pro-
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tection to their consumers. Only contro ls 
relating to public health and safety shou ld 
be retained. 

- Reduce interest rates. Recoνery of 
the economy requires improνed com
petitiνeness of domestic production, 
which in turn depends on lower pro
duction costs and higher productiνity. 
Although the cost of money is a substan
tial component of final production cost, 
interest rates now, with inflation at 
around 18 percent, 9re the same as when 
inflation was running at 26 percent. The 
rates for working capital and letters of 
credit should be cut without reducing 
those paίd on deposits. 

- Both Premier Andreas Papandreou 
and National Economy Minister Gheras
simos Arseni~ haνe described the low 
proportion of equity capital inνested in 
business as one reason why many firms 
are in trouble. But this cannot improνe 
;ο long as tax on undistributed profits 
:emains at 50 percent. 

- Hopes of aνerting increased unem
ployment through stepped-up exports 
requires cuts in taxes and social insurance 
contributions, with losses to be recouped 
directly from the taxes that would be paid 
on higher profits and indirectly through 
the reduced cost of unemployment ben
efits when new jobs are created. 

- Since there appears to be no possibi
lity of, or interest in, obtaining a further 
delay from the EC of the 1986 deadline 
for introducing νalue added tax (VA η, 
preparations for the switch should be 
speeded so as to giνe the business word 
adequate time to adjust to the new 
system. 

- Low-interest loans shou ld be made 
aνailable without discriminatίon to all 
small businesses, regardless of whether 
they are registered with the state-con
trolled handicrafts organizaton. The 
present arbitrary and unjust diνision de
priνes whole categories of small - and 
med ium- sized firms of the opportunity 
of equal treatment. 

- As economic recoνery in the United 
States and Europe is becoming more ap
parent, and competition is increasing 
on internationa l markets, Greece must 
proνide at least the same reinforcement 
for the export efforts of priνate firms as 
is offered in deνeloping and deνeloped 
countries. ln particular, the goνernment 
should abandon the unequal treatment 
of priνate expoters as against cooperat
iνes, nationalized industries and firms 

taken oner " temporari ly" by the state to 
aνert their bankruρtcy. 

- Sίnce reduction of inflation is the 
basic condition for halting the decline 
in the competitiνeness of domestic pro
ducts in Greece and abroad, and aνerting 
another drachma deνaluation, the goν
ernment should draw up a 1985 incomes 
policy in consultation with the priνate 
sector and then apply the polίcy more 
strictly than in the past. 

- Unless the public and prίνate sectors 
compete under equal terms, the former 
wi ll end by absorbing the latter, at the 
cost of any hope of further economic 
deνelopment. ln particular, there also 
should be financial transparency in the 
operations of public-sector firms, in
cluding cooperatiνes, for it to be seen 
low state money is spent. 

- The banking sector must be modern
i.?ed, through greater interbank com
petition and reiaxation of contr ls design
ed to channel the lion's share of aνailable 
cred ί ts to the public sector at priνileged 
rates. 

- The public sector deficit, including 
the deficits of utilities and state corpo
rations, is a basic cause of inflation and 
absorbs saνings that otherwise would be 
aνaίlable for manufactυring. 

Orange Chapter to Host 
N.J. ΑΗΕΡΑ Convention 

ORANGE, Ν.). - Eagle Rock chapter of 
the American Hellenic Educational Pro
gressiνe Association (ΑΗΕΡΑ) has been 
selected to host the 1985 conνention of 
AHEPA's fifth district which encompasses 
one Delaware and 18 New Jersey 
chapters. 

According to Chris Mantzaνinos, fifth 
district goνernor who made the 
announ ce ment this week, the 
convention will be held at the Holiday 
lnn, Liνίngston , Ν.) ., from Friday, June 7 
to Sunday, June 9, inclusive. 

Heading the conνention committee of 
the fifth ΑΗΕΡΑ district, which comprises 
oνer 2,000 members, are Solon Ρ. Vardakis 
and Ernest ). Tsaptsinow, the co
chairmen, both of Roseland. 

Other committee members, including 
representatiνes of the Dauaghters of Pe
nelope, Maίds of Athena and Sons of 
Pericles: George Genute, Peter Kokides, 
James Paleologos, Jordan Stamati and 
George Stathakis, all of West Orange; 
Andreas Saitas, South Orange; Constan
tίne Grimbilas, Maplewood; Willίam Τ. 
Maxwell, Pine Brook; Stacy Vardakis, 
Roseland; Peter Dionisίos, Wayne; and 
Mary Α . Padakis and Peter Koνatίs, Cedar 
Grove. 
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Στό δεύτερο ετος λειτουργίας 

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

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

Τό μοναδικό έλληνικό, άγγλόφωνο τηλεοπτικό σύστημα. Τό μεγαλύτερο 
σέ διάρκεια καi θεαματικότητα πρόγραμμα τοϋ είδους. 

Φθάνει σε πάνω όπό 10( Εκατομμύρια σπίτια 
μέσω 490 σταθμwν CABLE TV σε 1,676 πόλεις 

καi κοινότητες 44 Πολιτειwν. 

'Από την Νέα· Υόρκη μέχρι Καλιφόρνια, όπό την Φλώριδα 
μέχρι Βοστώνη. 

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

ΠΡΟΒΑΛΛΕlΆΙ ΚΑθΕ ΙΑΒΒΑΤΟ 7-9 Μ.Μ. (EASTERN STANDARD τιΜΕ) 
ΤΑΥΥΟΧΡΟΝΑ Ι. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΙΧΕΔΟΝ ΤΗΝ AMEPIKH , 

Τό άποτελεσματικώτεpο καί φθηνότερο 

μέσο διαφημίσεως σέ παναμερικανικη 

κλίμακα. 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει ή ELAINE PETERS 

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

600 EIGHTH AVENUE, NEW YORK, Ν .Υ. 10018 
τηλ. 390-0200 

"NEW YORK" 



Apo/lo Fillo 

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

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

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

Baklava, Kataifi, Kourabiedes, Foinikia 
and other pastries. 

SPECIAL PRICES FOR COMMUNITY 
FESTIVALS AND OTHER FUNCTIONS 

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

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

IEL. (201) 797-0888 

. ' 



boutarί 
QUALΠY WINES SΙNCE 1879 

KOTONDA 
Dry White and Red Table Wine 

Α Dry wine produced from different νarieties of 
Greek grapes, which are selected in such a way 
that each adds its own special characteristic. 

Distinguished for its pleasing, mild flaνour and a firtιe , 
fresh aroma. Serνe the white wine chilled (10-12°C) 
an'd the red 

~ATTIKI c> 
,.ο .••• 203t 

τ.ι. 516-489-7600 
212-631-3200 

IMPORTERS & DISTRIBUTORS, INC. 
''HOUSE OF GREEK SPECIAL YIES" 

515 '••lιιιulσ llν4. 
Hempιteσd, Ν.Υ. 11550 


