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In his new book , Metamorphoses. ll ias Lalaounis analyzes the sources of 
inspiration, the work methods and the creativity of the modem goldsmith
jeweler. He presents, in coloι·, with introductory comn1ents, nineteen of his 
collections or jewelry and art objccts inspired by history. 11ature and tcchnol
ogy. Hias Lalaounis hel ieves that "Ε very ρiccc of .iewelry has a story to tcll ." 
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r ο κ. καi ή κ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΒΑΡΔΑΚΗ 

εuχοvται σ' δλοuς τοuς φίλους τους 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

r ο κ. καi ή κ. 

ΒΛΑΣΗ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ 
Euxovτaι aτou φίλους τους 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

.. 
Χρόνια Jlo)) .. a στον έφοπλιστικο κόσμο 

καi σ . δλους τοuς ναυτιλλομένους 

Hellenic Ship Supply, Inc. 
Bonded Warehouse 

Custom House License Νο. 37 

CAPTAIN ALEX KORAKIS, Manager 
210 NORTH 13th STREET, ΎΑΜΡΑ, FL. 33602 

Tel. (813) 229-1507 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Louis Butter Eggs 
& Cheese Co. Inc. 

VOUYIOUKLIS BROS 
TEL. 833-2326, 833-2544 & 833-2375 

5423 1st Ave. 1 Brooklyn 11220 
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Κοιvι) δράση 

προτείνει ήΑΗΕΡΑ 

Μετά τά δ σα γράψαμε στό τεϋχος μας της 1 ης Δε
κεμβρίου 1984, γιά την διάσπαση το Ο<<· ΕλληνικοΟ Λόμ
πυ>> καί την έπιτακτικη όνάγκη γιά κάποια συνεννόηση 
μεταξu τwν όμέσως ένδιαφερομένων, καταχωροϋμε 
άνακοίνωση τοΟ κ. John G. Ploumides, προέδρου της 
<< · Επιτροπης γιά την Κύπρο καί την · Ελλάδα» της 
Α Η ΕΡΑ. 

Με την όνακοίνωσή του αύτή, ό κ. Πλουμίδης, ώς 
έκπρόσωπος της μεγαλύτερης Έλληνοαμερι καν ι κ ης 
· Οργανώσεως, εκφράζει την άντίθεσή του στίς έπικρί
σεις τοϋ American Hellenic lnstitute έναντίον της 
American Hellenic Alliance, τοϋ United Hellenic Amer
ican Congress καί τοϋ CYPAC (τοϋ Παγκυπρίου Συν
δέσμου) καί τοϋ έκπροσώπου τών τριwν αύτών όργα
νώσεων στην Ούάσιγκτων, κ. Andrew Manatos. 

Ταυτοχρόνως, ή ΑΗΕΡΑ έκφράζει την άποψη δτι ό 
πολλαπλασιασμός <ψικρwν όμάδων χωρίς μέλη» πού 

The Chairman of the ΑΗΕΡΑ Cyprus and Hellenic Affairs 
Commmittee, John G. Plumides, has issued the following state
ment concerning the Noνember 19 public letter of the 
chairman of the American Hellenic lnstitute Public Affairs 
Committee, Dean lomis: 

" The ΑΗΕΡΑ objects to the criticisms leνeled by certain 
Greek American organizations against other organizations 
with respect to last year's efforts to secure justice for Cyprus. 
Such public attacks only generate a spiral of accusations and 
counter-accusations and do not improνe our abi lity to secure a 
balanced U.S. policy in the Eastern Mediterranean. 

''τhe ΑΗΕΡΑ does belieνe that the proliferation of small, 
memberless groups working on these issues has created con
fusion not cohesion; the illusion of unity rather than unity 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΑ! 

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΑ πολιτικό μηνύματα πρός τfιν Έλλ6δα 
6ποτελοίiν δuό κείμενα ποu καταχωρούνται στΙς 6γyλι

κές μας σελίδες, σ' αύτό τό τεύχος. Τ ό ί:να εΤναι τό πΜjρες 
κείμενο μιάς έξαίσιας, άριστοuργηματικής όμιλfας τού 'Αμε
ρικανού πρέσβu στfιν 'Αθήνα κ. Μ. Στέρνς στό «Προπέλλερ 
Κλάμπ». Τ ό δεύτερο, ί:να ρεπορτόζ τής uΟύάσιγκ των Πόση. 
Καί άπό τό δυό κείμενα προκύπτει πόσο, δυστυχώς, έχουν 
έ· rιδεινωθεί οί σχέσεις μεταξu τής πρώτης καΙ τής δεύτερης 
τrc: rρίδας μας- 6ντανακλοϋν μ ιό χωρiς προηγούμενο, όδu-
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όσχολοϋνται με τά έθνικά θέματα, εχει προκαλέσει 
«σύγχυση καί όχι συνοχή)). Καi καλεί δλους τούς ενδια
φερομένους, νά συσπειρωθοϋν γύρω στην ΑΗΕΡΑ, γιά 
νά μιλδ καί πάλι ή ' Ομογένεια ιψε μιά μοναδική, κα
θαρη φωνή». 

Ή άνακοίνωση τοΟ κ. Πλουμίδη, θά προκαλέση, 
άσφαλwς, συζητήσεις μεταξύ τών όμέσως ένδιαφε
ρομένων καi έλπίζομε δτι θά όδηγήση σε ενα δημι 
ουργικό διάλογο μέ στόχο την καλύτερη όργάνωση 
των δραστηριοτήτων των διαφόρων όργανώσεων 
στην Ούάσιγκτων. 'Όπως σημειώσαμε ιlδη , διάφορες 
δραστηριότητες της Κυβερνήσεως τοΟ ΠΑΣΟΚ στόν 
όμογενειακό χwρο προκάλεσαν την ρήξη μεταξύ τών 
παραγόντων ποu ύποστηρίζουν τά έλληνικά συμφέ
ροντα στι)ν Ούάσιγκτων καi τίναξαν στόν άέρα τι)ν 

όμοψuχία καί τfιν συνεργασία μεταξύ τους ... 
' Η όνακοίνωση της ΑΗΕΡΑ, εχει ώς έξης: 

itself. We strongly encourage al l Americans interested in self
determination for the people of Cyprus to get inνolνed in 
AHEPA's efforts on Capitol Hill, and hope that our community 
can once again speak with a single, clear νoice. 

"At this critical time in the history of Cyprus, we must 
actiνely search for and support new initi atiνes thatwill proνide 
positiνe incentiνes for progress in the intercommunal negoti
ations. The U.N. Secretary General's announcement of De
cember 12 that President Spyros Kyprianou and Turkish Cyp
riot leader Rauf Denktash haνe agreed to a summit meeting in 
January is an important and heartening deνelopment. 

'Άs one who has been actiνely i nνolνed for more'than 20 
years in the struggle for a just and peacefu l Cyprus settlement, I 
urge all genuinely concerned with the future of the Cypriot 
nation to carefully weigh their words and actions." 

νηρfι γιό τfιν · Ομογένεια έμπειpία. 

Μέ αlσθητfι - καί γιό πολλούς 6δικαιολόγητη - καθυ
στέρηση, ό κ. Στέρνς, ύπ' άριθμόν ί:να είσπράκτωρ τού άντι
αμερικανικού μένους τών 'Αθηνών, χρει6στηκε, (προφανώς 
κατόπιν ύποδείξεως τής Ούάσιγκτων) νό ύπενθυμίση : 

«Δtν παίρνουμε σον δεδομένο δτι tπειδι'ι μιο χώρα 
παίρνει ιιόποιο διαφορετιιιό δρόμο, εlνοι έχθριιιι'ι πρός 
το συμφέροντά μας . .. Ομως δέν έπιθυμοϋμε νό tπιβόλ
λουμε τή φιλία μας σε δσους δέν τήν άντοποδίδουν ιιαi 
δέν θο τη στερήσουμε οπό έιι:είνους πού άνταποιιρf-
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Θέματα rov Μηνός . 

~Η ~Ομογένεια διαμαρτύρεται! 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΚΕΔΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 

'Όπως τονίσαμε στό τεuχος της 1ης Δεκεμβρίου, 
καΙ βεβαίως δέν tκλεισε τό θέμα τών ϋβρεων κοτό της 
'Ομογενείος τοϋ πρώην · Αεροπορικοu ·Ακολούθου 
στΓιν ΈλληνικΓι Πρεσβεία της Ούάσιγκτων. Θό μείνη 
όνοικτό, μέχρις δτου ή Κυβέρνηση τιμωρήση τόν ύβρι
στη γ ιό τό όσο όπορόδεκτο εlπε ένοντίον ένός έκλεκτοu 
κομμοτιοu τοiί 'Ελληνισμοu, ποu μt: όνιδιοτέλειο κοi 
άγνό πατριωτισμό προσφέρει δ, τι μπορεί στ Γιν ·Ελλάδα 
κοi προασπίζει τό έλληνικc'ι δίκαιο στόν άμερικονικό 
χώρο. 

· Επικρίνομε τiς ·Ελληνοαμερικανικές όργονώσεις 
διότι κομμιό δt:ν εlχε τό στοιχειώδες θάρρος νc'ι όντι
στοθη στΙς πιέσεις κοi νc'ι διαμορτυρηθη δημόσιο γιά τiς 
6βρεις τοu ΗΕλληνο ταξιάρχου, στόν όποίο οϋτε όπλη ••• 
έπίπληξη δtν έπέβολε ή ·Ελληνική Κυβέρνηση, περιο
ρισθείσο στfιν έπονόληψη ••• κομπλιμέντων δνευ όξίος 
yιc'ι τήν περίπτωση. 

·Αλλά, εύτυχώς, ύπάρχει κοi ή έξοίρεση άπό τόν κο
νόνα. Πρόκειται γιό τ Γιν λομπρη όρyάνωση ••' Αμερικανοί 
Φίλοι της 'Ελλάδοςu, ποu μέ όνοκοίνωσή της όποδοκι
μάζει τό ύβρεολόγιο τijς έκθέσεως Μοκέδου κοi διαμαρ
τύρεται γιο λογαριασμό τών μελών της. 'Αλλό κοi γιό 
λογαριασμό τοu ύπερήφονοu 'Ελληνισμοu της 'Αμε
ρικijς. 

· Η σχετικΓι όνοκοfνωση της όργονώσεως · Ελληνο
ομερικονοi Φίλοι τijς Έλλάδος όκολοuθεί: 

• 
The official report to the Greek Government by 

former Αίr Attache to Washington Brig. Gen. F. Ma
kedos has caused a wave of indignatίon ίn the Omo
geneia. His remarks that the Greek-Americans are 
" agents" of the CIA, that they are "fasc ists", " brain
washed by Amerίcan capitalism", " paid organs" of 
the Americans, and the like, show ίgnorance and 
malice on his part. Much moredisturbing, however, is 
the fact that the Greek government, ίnstead of repu
diating the offensίve and slanderous report, turned 
against the newspaper "Vradyni" which made the 
secret report public and took the newspaper owner 

νοντοιιι. 

Ό 'Αμερικανός πρεαβευτι')ς θέλοντας νά θεμελιώση τήν 
6ποψή του δτι οΙ · Ηνωμένες Πολιτείες καί ή πολιτική τους, σέ 
πολλές περιπτώσεις έχουν παρεξηγηθεί, άνέφερε ώς 
παράδειγμα τι') ν πορεία το Ο Πολυτεχνείου. «' Επρόκειτο, 
εΤπε, γιά ένα έορτασμό τής θυσίας τοΟ έλληνικοΟ λαοΟ γιό 
τήν όποκατόσταση τής δημοκρατίας. Καί τό μόνο στοιχείο 
τοϋ έορτααμοΟ αύτοΟ πού μοΟ φάνηκε 6σχετο γιά τίς 
περιστάσεις καί όνάξιοαύτών, ήταν ή κατάληξή της μπροστό 
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to court on charges of espionage! 
The American Friends of Greece sent the follow

ing telegram to the Greek Ambassador in Washington 
Mr. G. Papoulias: 

" We vehemently protest the slanderous insu lts 
against the Omogeneia contained in an official 
report to the Greek Government by the former Air 
Attache in Washington. Even more outrageous is 
the reaction of the Greek Government which in
stead of repudiating the offensive report took to 
court the newspaperwhich madethe report public. 
Actions of this type seriously hinder our efforts to 
defend and promote the interests of Hellenism." 

Dr. Byron Andreou, Detroit; Attorney C.M. Bu
cuvalas, Boston; Dr. G. Camatsos, New Orleans; Prof. 
D.G. Kousoulas, Washington , D.C. ; Basil Stathakos, 
New York. 

• • • 
The society of the American Friends of Greece 

has been established " to promote and strengthe.n the 
friendly relations and ties between Greece and the 
United States" as it is stated in its Charter. This society 
has no connection with any political party here or ίn 
Greece. lts work will be done in cooperation with 
exίsting organizatίons in the United States and in 
Greece and through established news media and 
other effective means of communicatίon and 
informatίon. 

I f you feel as we do that it ίs ίmperatίve to streng
then the traditional bonds between the two countrίes 
and counter antί-Americanism in Greece joίn us in 
th ίs endeavor. 

For more information write: 

AMERICAN FRIENOS OF GREECE. INC. 
Suite 106-359 
4200 Wisconsin Ave .. N W 
Washington, D .C. 20016 

στήν άμερικανική πρεσβεία. Τό γεγονόςαύτόόπέδειξε πόσο 
έχουν παρεξηγηθεί οΙ ΗΠΑ, έκούσια ή όκούσια. 

Τό ρεπορτάζ τής "Washington Post" περιέχει δηλώσεις 
·Αμερικανών tnισήμων στίς όποίες καθρεπτίζεται ή δυσα
ρέσκεια τής Κυβερνήσεως Ρήγκαν γιό τήν όντιαμερικανικιΊ 
στάση τής έλληνικής Κυβερνήσεως σέ διμερή καΙ παγκόσμια 
προβλήματα. Οί έπίσημοι αύτοί, θεωροΟν τήν νοοτροπία 
τοΟ κ. Παπανδρέου δτι ταιριάζει περισσότερο σέ μιά χώρα 
τού κομμουνιστικού συνασπισμού, ή τοϋ Τρίτου Κόσμου, 

.. ΝΕΑ VOPKH .. 



πορό σέ μιό χώρα που οί ΗΠΑ θεωρούν αόν παραδοσιακό 
φίλο κοί σύμμαχο. Οί επικρίσεις, θό όντιμετωπίζωνται μέ 
έντονώτερες όμερικανικi::ς aπαντήσεις καί θό τοποθετούν
ται το πράγματα ατή ν θέση τους, αναφέρει τό ίδιοίτερο ένδι- . 
αφέρον ρεπορτaζ τής έγκυρης αμερικανικής εφημερίδας. 

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΡΗΓΚΑΝ 

ΕΔΗΜΟΣ/ΕΥΘΗ στον τύπο ή εϊδηση δτι λίγο μετa π}ν επανεκλογή του ό Πρόεδρος Ρfjγκον lστειλε aτόν Τούρκο 
Πρόεδρο ' Εβρέν προσωπική έπιστολr'] ατή ν όποία τόν 
έκαλούσε νό δείξει μετριοπάθεια καί νa συμβάλει σέ ιιμιό δί
καιη κοί βιώσιμη» λύση τού Κυπριακού επειδr) αύτό aπαιτεί 
τό συμφέρον τής Δυτικής Συμμαχίας. Συγκεκριμένα, ό κ. 
Ρήγκον έζήτησε aπό τόν στρατηγό 'Εβρi::ν νa δεχθεί τίς aπα
ραίτητες εδαφικi::ς διευθετήσεις ιίJστε νa καταστή μιa συμ
φωνία έφικτή. 'Επί πλέον, συνέστησε τήν aποδοχiι ένόςσυν
τογματικού πλαισίου ποι.J θό μπορούσε νa γίνει άποδεκτό 
aπό τr)ν . Ελληνοκυπριακr) πλευρά. 

Φοίνεται δτι ή έντονη παρέμβαση τού 'Αμερικανού 
Προέδρου έπεισε τόν στρατηγό 'Εβρέν δ τι δέν θό συνέ φερε 
μ ιό σύγκρουση μέ τόν 'Αμερικανό Πρόεδρο. 

Παράλληλα, ό 'Υπουργός' Εξωτερικών κ. Σουλτς έστειλε 
επιστολή aτόν ~Ελληνα όμόλογό του κ. 'Ιωάννη Χαραλαμ
πόπουλο στήν όποία έζητούσε τi)ν έλληνική συνεργασία 

στr'ιν έπίτεuξη λύσεως. 

Μετa τi)ν προεδρικr) παρέμβαση, εlναι φυσικό νa αύ
ξάνουν οί έλπίδες δτι ή συνάντηση Κυπριανού - Ντενκτάς 
στίς 17 'Ιανουαρίου, στr)ν Ν . . Υόρκη, μπορεί νa έχη άποφα
σιστικr) σημασία γιο τr)ν έξεύρεση μιaς λύσεως τού Κυ
πριακού προβλήματος. 

DAMADA~ 
IX ΙΝΝ l\ 

DEERFIELD 
BEACH 

FLORIDA 
Toll Free 

For Reservations: (305) 421-5000 800-228-2828 

Deerfield Beach Ramada Inn 
Operated and owned by V outsinas Brothers 

20 years of Hotel experience in Miami and Montreal 

Located at 1401 S. Federal U.S. Ι 
Deerfield Beach, FLA 33441 

Between Boca Raton and Pompano Beach 
Fiνe minute driνe to the beach -
is οη center of shopping Centers 
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«ΕΞ /Δ/ΩΝ ΤΑ ΒΕΛΗ ... >> 

Ηέπίσημη έφημερίδο τού Κομμουνιστικού Κόμματος 
τής Κίνας, ή "'Ημερησία τού Λαού» σέ όρθρο της που 

δημοσιεύθηκε στίς 7 Δεκεμβρίου στήν πρώτη της σελίδα 
προέβη σέ μιά δήλωση π ρ ω τ ο φ ο ν ή γιο όργανο Κομ
μουνιστικού Κόμματος. Οίίτε λίγο οίίτε πολι1, ή«· Ημερησία 
τοιJ Λaou» διεκήρυξε δτι οί θεωρίες τού ΜαρξισμοιJ - Λενι
νισμού εΤναι ξεπερασμένες. Δέν μπορούμε νό περιμένουμε, 
έγραψε, «Οπό τίς θεωρίες τού Μάρξ καί τοιJ Λένιν νά λύσουν 

(δλα) το σημερινό μας προβλήματα". 

Κοί προσέθεσε: «'Ο Μάρξ πέθανε πρίν άπό 101 χρόνια 
καί τά βιβλίο του έχουν γραφεί πρίν aπό ί:να αίιiJνα. 'Εν πολ

λοίς ήταν όρόμοτο τfjς εποχής του, aλλά άπό τότε ή κατά
σταση έχει μεταβληθεί τρομερά. 'Ορισμένες άπό τίς ίδέες 
του δέν εlναι πιο aναγκαστικa εφαρμόσιμες γιατί οίίτε ό 
Μάρξ, οίίτε ό "Ε γκελ ς, οίίτε ό Λένιν εlχον aντιμετωπίσει το 
σημερινό προβλήματα». "Ας προσέξουν το λόγιο ούτa δσοι 
έξοκολουθούν νά i;πιμένουν σέ μαρξιστικές συνταγές. 

ΠΕΡ/ΠΟΥ ΙΔΕΩΔΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

ο πριiJτος 'Έλληνος ύπουργός 'Εξωτερικών ποι.J έπεσκέφθη τήν 'Αλβανία, ό κ. Κάρολος Παπούλιας, έπέστρεψε 
ένθουσιασμένος άπό τi)ν μεταχείριση τfjς 'Ελληνικfjς Μειο
νότητας έκ μέρους τών όρχων τής 'Αλβανίας. Οί συνθfjκες 
τής ζωής των έκεί · Ελλήνων, εlπε ό κ. Παπούλιας, εlναι «Πε

ρίπου iδεώδεις» καί δτι ιιοί 'Έλληνες τυγχάνουν προνομιο
κijς μεταχειρίσεως». 

Οί διαπιστώσεις τού .. Ελληνα ύπουργού έρχονται σε 
πλήρη άντίθεση όχι μόνο μi:: τiς μαρτυρίες των 'Ελλήνων 
φυγόδων, aλλά καί μi:: έκείνες των άρμοδίων οργάνων τού 
ΟΗΕ κοί τής ιιΔιεθνούς 'Αμνηστίας». Ή τελειπαία αύτi) ορ
γάνωση σέ πρόσφατη εlδικr) έκθεσή της αναφέρει κατάφω
ρες παραβιάσεις άνθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεν εlναι 
δυνατό νά πιστέψωμε δ τι δέν aφορούν καί τόν 'Ελληνικό 
πληθυσμό - έκτός όν, πρaγμοτι, ό πληθυσμός αύτός τυγ
χάνει «προνομιακής μεταχειρίσεως». 

Μετοξι.J τών άλλων, ή έκθεση τής ΔιεθνοιJς 'Αμνηστίας, 
γράφει δτι οί 'Αλβανοί πολίτες που κατηγορήθηκαν γιο 
άσκηση κριτικής τού πολιτικού συστήματος τής χώρας ι'ί γιά 
άσκηση θρησκεuτικιiJν καθηκόντων έκτίουν μακροχρόνιες 
ποινi::ς σέ στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων, μετό aπό 
«ομολογίες» που τους aποσπάστηκαν μέ βία. τα δικαστήριο 
συστηματικά aρνούνται στους πολιτικούς κρατουμένους τό 
δικαίωμα νά έχουν συνήγορο στίς συνοπτικές δίκες. Σύμφω
να μi:: τi)ν έκθεση ή Διεθνr)ς ·Αμνηστία διαθέτει 400 όνόμοτα 
πολιτικών κρατουμένων ποι.J έκτίουν πρόσφατο ποινές, 
aριθμός πού aαποτελεί μόνο ε να ποσοστό τοϋ συνόλου των 
κρατουμένων. 

Πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι καταδικaστηκαν μέ τi)ν 
κατηγορία τής aπόπειρας νά διαφύγουν aπό τi)ν 'Αλβανία. 
'Ολόκληρες οίκογένειες μεταφέρθηκαν μακριά aπό τόν 
τόπο καταγωγής τους καί τέθηκαν ύπό περιορισμό κaτωaπό 
σκληρές συνθfjκες γιατί κάποιος συγγενής τους κατόρθωσε 
νά διαφύγη aπό τr)ν χώρα. 

Σύμφωνο μέ τi)ν aλβανικr) νομοθεσία, ώς ιισαμποτάζ» 
θεωρείται άπλιiJς ή rιένέργεια» ι'ί rιπαράλειψη ενέργειας» μέ 
σκοπό «τi)ν aποδυνaμωση τού κράτους, τοϋ κομμουνιστι
κού κόμματος ι'ί τfjς κοινωνίας». Οί ποινές κλιμακώνονται 
μέχρι καi 25 χρόνιο φυλακίσεως ή aκόμη κοί θάνατο . . . . 
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ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΘΝΙΚΟ! 

ΚΗΡΥΓΜΑ καθαρό έθνικό καΙ ύπερκομματικόάποτέλεααν 
δαα ό βουλεuτr'ις Χfου κ. Γιώργος Μισαηλίδης εlπε aτούς 

έδώ συμπατριώτες του καΙ σέ συνέντευξή του aτόν τηλε
παρουσιαστr'ι Δημήτρη Καστανά, κατό τήν πρόσφατη έπί
σκεψή του στ/ς ΗΠΑ. 

Σέ άντίθεση μΕ: άλλους 'Έλληνες βουλευτf.ς πού έρχον
ται έδώ καΙ έπιδfδονται σε πολεμική έναντί ον τών άντιπάλων 
τους, ό κ . Μισαηλίδης τόνισε τήν όνάγκη άποφυγής τής πο
λιτικολογίας καί τήν άφοσίωση τής Όμογενείας στήν προ
άσπιση τών έθνικών συμφερόντων, μακρυό άπό κομματική 
δραστηριότητα. Ό κ. Μισαηλίδης πιστεύει δτι τό έλληνικά 
πολιτικό κόμματα δεν πρέπει νό παρεμβαίνουν μΕ: τίς δρα
στηριότητές τους ατό δμογενειακό διότι θό έξουδετερωθή 
πλήρως ή δύναμη τής Όμογενείας καΙ θό διαιρεθή άκόμη 
περισσότερο. 

' Η συνέντευξη τού κ. Μισαηλίδη προκάλεσε άριστες έν
τυπώσεις στfιν 'Ομογένεια, πού έχει όνάγκη άπό κηρύγματα 
έθνικό καΙ όχι κηρύγματα μίσους καΙ μισαλλοδοξίας . .. 

.. .. .. 

ο κ. Μισαηλίδης, ό όποϊος έτυχε νό βρίσκεται έδώ δταν 
δημοσιεύθηκαν άποσπάσματα τής έκθέσεως Μακέδου, 

άπέστειλε τό άκόλουθο τηλεγράφημα πρός τόν Πρόεδρο τής 
Δημοκρατίας κ . Κ. Καραμανλή, τόν Πρόεδρο τής Κυβερνή
σεως κ. Α. Παπανδρέου καί τόν Πρόεδρο τής Νέας Δημο
κρατίας κ . Κ. Μητσοτόκη: 

•<Α πό τήν Ν. Ύόρκf} διαμαρτύρομαι Ε:ντονώτατα γιο 
: τούς συκοφαντικώς δυσφημιστικοuς χαρακτηρισμούς 
έκθέσεως Μακέδου κ ατό τών όμογενών τής ·Αμερικής, 
πού δλοι τους εlναι πραγματικοί 'Έλληνες πατριώτες καΙ 
lχουν βοηθήσει καΙ βοηθούν θετικό σΕ: δλα τό έθνικό θέ
ματα. ΜΕ: τι) ν εύκαιρία διαβιβάζω τήν άγανάκτηση τής '0-
μογενείας καΙ γιο τό περιεχόμενο τής άναφοράς, άλλο 
πρό παντός γιατί ή 'Ελληνικfι Κυβέρνηση άπέφυγε μέχρι 
σήμερα νό άποδοκιμάση συγκεκριμένα καί κατηγορημα
τικό τούτο καΙ νά τιμωρήση παραδειγματικό τόν κοινό 
συκοφάντη aξιωματικό τόν όποίον άντ{θετα, διατηρεί σε 
έμπιστευτική καΙ σπουδαία θέση. Οί χθεσινf.ς καθυστε
ρημένες (μετά όκτώ ήμέρες) δηλώσεις τού ύφυπουργού 
Μαρούδα καί τού πρεσβευτού Παπούλια, δέν Fκανοποι
ούν τό κοινό dΊσθημα καΙ τοuς κατασυκοφαντηθέντες 6-
μογενείς: Πρώτον γιατί άναφέρονται γενικό καΙ άόριστα 
στήν ιιέκτίμησηιι τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως πρός τήν 
'Ομογένεια κο{, δεύτερον, γιατί σκόπιμα άποφεύγουν νό 
πάρουν θέση γιό τήν συγκεκριμένη άναφορό καΙ νό τιμω
ρήσουν παραδειγματικό τόν ύπεύθυνοιι. 

ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΗΕΡΑ 

ΠΟΛΥ εύστοχα άναγvώρισε ό Πρωθυπουργός τής 'Ελλά
δος κ. Α. Παπανδρέου τόν «τόσο σκληρό καΙ άποτελε

σματικό άγώνα τής Όμογενείαςιι ατό έθνικό έλληνικό θέ
ματα, κατό τήν συνομιλία ποu εlχε μi: τούς aξιωματούχους 
τής ΑΗΕΡΑ στήν 'Αθήνα. Μέ τήν δήλωσή του αύτή, δπως με
ταδόθηκε άπό τό 'Ελληνικό Γραφείο τύπου καΙ Πληροφο
ριών ατή ν Νέα ' Υόρκη, ό κ. Παπανδρέου άναγvωρfζει τήν 

ήγετικfι θέση τής ΑΗΕΡΑ aτόν δμογενειακό χώρο. Εlπε ό 'Έλ
ληνας Πρωθυπουργός: 

«Elxo τη χορό, σήμερα τό πρωί, νό συναντηθώ με 
τόν 'Ύπατο Πρόεδρο της ΑΗΕΡΑ κ. Ζομπέτη κοi τοuς δ
μεσους συνεργάτες του. Πρόκειται yιό μιό άντιπροσω
πείο της ΑΗΕΡΑ, ποu μος tπισκέπτετοι σε μ ιό πόρο πολu 

ΗΑΡΡΥ H OLI DA Υ$, 
ΗΑΡΡΥ NEW YEA R 

Captain and Mrs. 

Demetrios Sarigiannis 

Complίments and Best Wίshes 
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lnsurance Brokers and Α νerage Α djustors 

One, World Trade Center, Suite 14-37 

New York, Ν.Υ. 10048 

τ el.: 432-0550 

SITAM 

ΚΑΤΥ FASHION 
200 Ε. 84th SΤRΕΕΊΌ ΝΕ\\' YORK. Ν .Υ . 

ΊΈL. (2 12) 249-44 19 

· Εκπαιδευτικόν σύστημα δ ιδασκαλίας 

μοντέρνας κοπτικfl ς - ραπτικης 
ΔΙΔΑΧΘΗΤΕ ΚΟΠτΙΚΗ SΠΑΜ. ΓΙΝΕΤΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΚΟΠτJΚΗΣ- ΡΑΠΊΊΚΗΣ 

Ή ΔιωΟιj ι·τρια rr).; l.'χrιλrλ· 

ΚΑΙΠΙ ΓΑΡΜΠΙΙ- ΣτΕΦΑΝΑΤΟΥ εiiχι:τιιι 
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ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Seasons Greetings 

JOHN S. LATSIS (U.S.A.) Inc. 
5 West 54th Street New York, Ν.Υ. 10019 
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κρίσιμη περίοδο, σε δ, τι άφορδ τά μεγάλα tθνικά θέματα 
ποu άντιμετωπfζει ό ·Ελληνισμός, το Κυπριακό καt τtς 
τουρκικf:ς διεκδικήσεις στο ΑΙγαίο. 

~Εκανα σαφf:ς στο φfλο Πρόεδρο δτι όλόκληρος ό έλ
ληνικος λαός καi ή κυβέρνησή μας, έκφράζουν τiς εύχα
ριστίες τους γιο τόν τόσο σκληρό καi άποτελεσματικό 
άγώνα τijς · Ομογένειας, κάτω άπό τήν ήγεσία τijς ΑΗΕ
ΡΑ, πάνω σΕ θέματα πού άφοροϋν πραγματικό τήν 
πορεία τijς χώρας μας, σ' αύτή τήν περιοχή. 

'Όλοι μας άναyνωρfζουμε τή συμβολή σας. Καi θέλω 
νό τονίσω δτι πάντοτε έίμαστε ετοιμοι νά σδς δεχθοϋμε 
μf: χαρά καi τιμή. Καi θά ijθελα νά περάσετε αύτό τό μή
νυμα σε ο λ ους τοuς "Ελληνες πού άπαρτίζουν τήν 'Ομο
γένεια καi νά τούς διαβεβαιώσετε δτι εlναι πάντοτε εύ
πρόσδεκτοι στή χώρα άπό τι)ν όποία προέρχονται». 

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ιιΛΟΜΠΥ>> 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ . .. 

ο 
Τ ΑΝ of δμογενείς άγωνίζωνται γιά τήν έπιβολή διακ~
πής, fι περικοπής στήν άμερικανική βοήθεια πρός τήν 

Τουρκία - πράγμα πού μός ζητούν oi έκάστοτε tλληνικές 
Κυβερνήσεις καΙ Ιδιαιτέρως ή σημερινι'ι - τό κύριο έπιχεlρη
μά μας εlναι ή συνεχιζόμενη παραβίαση τών άνθρωπfνων 

δικαιωμάτων στr)ν Κύπρο, άπό τiς βάρβαρες στρατιές τοϋ 
Άττlλα. 

~Η δη, έκτός όπό τό έμπάργκο ποiι εΤχε έπιβληθεί γιά τρlα 
χρόνια, ·Επιτροπές καΙ τών δυό Νομοθετικών Σωμάτων 
έχουν ταχθεί ύπέρ ούσιαστικών περικοπών. 

Μακάρι νά εΤχαν τήν εύχέρεια καΙ οΙ διαβιοίίντες στό 
Παραπέτασμα "Ελληνες κομμουνιστές νά . . . έπηρεάζουν 
τr)ν ρωσική έξωτερικr) πολιτική. Δέν μποροίίν, όμως_ άκόμη 
κι' dν τό ~θελαν. Ή έλληνικr) Κυβέρνηση ώφειλε νά προ
σπαθήση. Νά ζητήση, δηλαδή, όπό τήν Σοβιετική "Ενωση 

τr)ν άναστολr) χορηγήσεως οΙκονομικής βοηθείας πρός τήν 
Τουρκfα. Ή Τουρκία εlναι ΠΡΩΤΗ στόν κατάλογο τών μή 
κομμουνιστικών χωρών πού παίρνουν βοήθεια άπό τr)ν Σο
βιετικr) ΥΕνωση. ~Αν lχη ήδη προβή σέ σχετικά διαβήματα ή 
Κυβέρνηση Παπανδρέου - θά ~ταν άξιέπαινη γι · αύτό- εΤναι 
καλύτερο νά τό γvωρίζη ή ·Ομογένεια. 

~Αν όμως δέν lχη γίνει τίποτε, έπιβάλλεται ή άνάλη ψη 
μ ιός όμογενειακι'jς πρωτοβουλίας στr)ν 'Αθήνα, γιά νά 
πεισθή ή ·Ελληνική Κυβέρνηση καΙ προβfl στά άναγκαία δια
βήματα. ·Η άνάγκη αύτή μός θυμίζει έκείνο πού γράψαμε σέ 
6λλη περίπτωση: "Οτι ή 'Ομογένεια Άμερικfjς έχει άνάγκη 
όπό ενα «Λόμπυ» στr)ν 'Αθήνα, πού νά μεταφέρη έκεί τά 
προβλήματα καΙ τά θέματα πού μός ένδιαφέρουν. Γιά νa 
ένημερώνη άντικειμενικά τήν δηλητηριασμένη όπό τήν σο
βιετικr) προπαγάνδα έλληνική ΚοινrΊ Γνώμη. ΚαΙ γιά νά έχη ή 

'Ομογένεια μιά συμβολr'ι στfιν διαμόρφωση τής έξωτερικflς 
πολιτικής της 'Ελλάδος, δ πως γίνεται στήν Ούάσιγκτων, γιά 
τόν έπηρεασμό της άμερικανικι'jς πολιτικ~ς ... 

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

Tel. (212) 688-8828 

ΕΥΤΥΧΕΣ 
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Manhottan I long lslond 
Tel. (212) 599-3355 516/ 822-7900 

Brooklyn I Athens, Greece 
212 / 680-6666 Paparigopoulou 3 • 324-5926 

TOLL FREE: 800/ 223-7605 

---------· 15 yeσrs of service to the Greek-American community. ---------
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'Απαράδεκτα όλισθήματα 
Ό Έλληνισμός της 'Αμερικής, δύναμη τοϋ έθνους 
άπό τόv τέως ύπουργό κ . Κωνσταντίνο Καλλία 

1 Ό άεροπορικός . ακόλουθος τής 
πρεσβείας μας στίς 
'Ηνωμένες Πολι· 
τείες έλαβε μιά άδl· 
στακτη πρωτοβου· 
λlα. 'Έξω άπό τήν 
aρμοδιότητά του 
συνέταξε έκθεση 
μέ προκλητικό καΙ 

έθνικά έπ ι ζήμιο περιεχόμενο καί τήν aπέ-
στειλε στούς προϊσταμένους του. Πρίν 
γνωσθεί τό περιεχόμενό της όπό τή δημο
σίευση μερικών άποσnασμάτων στή «Βρα
δυνή .. , δέν φαίνεται δυστυχώς νά είχε κα
μιά συνέπεια γιά τόν συντάκτη της. τουλά
χιστον δέν έχει έως τώρα γίνει γνωστή οία· 

- δήποτε aντίδραση τών προϊσταμένων του. 

2 Γεννώνται πολλαπλά έρωτήματα γύρω . aπό αύτή τήν έκθεση κaί τόν τρόπο aν
τιμετώπισής της. Γιοτ! τή συνέταξε ό έντε· 
λώς aνaρμόδιος άεροπορικός άκόλουθος; 
Για τΙ συνέστησε άλλaγή προσανατολισμού 
τής έξωτερικής πολιτικής μας; Μόνο γιό νό. 
γίνει εύχάριστος στήν κυβέρνηση τού ΠΑ
ΣΟΚ, προσπάθησε νά παρουσιασθεί άντια· 
μερικaνικότερος καΙ άπ' αύτή; Πώς aπο
τόλμησε νά έξυβρlσε ι καΙνά συκοφαντήσει 
τήν όμογένειο , δηλ. ένα έπίλεκτο τμήμα 
τής έθνικής μας όλότητaς; Π ώς ύποδέχθη
καν οί πολιτικο( και στρατιωτικοί προ·ίστό
μενοι τού τaξ(aρχου τήν έξωφρενική έκθε· 
σή του; Γιατί μέ τόση ταχύτητα καί νευρικό
τητα στράφηκαν ένaντίον τής έφημερίδος 
"Βραδυνή•, άλλά κaί τής έλευθερίας τού 
Τύπου καΙ έξέθεσαν τήν 'Ελλάδα στά μάτια 
δλων τών δημοκρατών τού κόσμου; Πώς ά
ποτολμήθηκε ό χαρακτηρισμός τής άποκa
λύψεως ένός aντεθνικού κειμένου ώς κατα
σκοπείας; Γιοτ( χρειάστηκε περίπου ένα 
δεκαήμερο γιά νά μιλήσει ή κυβέρνηση γιά 
τόν 'Ελληνισμό τής "Αμερικής; Γιατί τό έκα
με μόνο όταν γνώσθηκε δτι έπίκε1ται ή όφι
ξη έδώ άνωτάτων έκπροσώπων τής όμογέ
νειος κοί ϋστερα άπό καθολική κατακραυ
γή; 

3 Τά έρωτήμaτο ούτά προκαλούν βαθύ· . τaτη aπογοήτευση καΙ άγονάκτηση. 
Kai πρέπει νά τά σταθ μίσουν δλοι οί "Έλλη
νες πού ένδιaφέροντaι περ1.σσότερο γιό 
τήν 'Ελλάδα παρά γιά έναν, πρωτότυπο μά
λιστα ή τριτοδρομικό, .. σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό" τής κακής ώρας. 

4 Άλλά τό κύριο θέμα μου είναι ό.λλο. Μέ .aφορμή τήν πρωτάκουστη έξύβριση 
κaί κατασυκοφάντηση τού 'Ελληνισμού τής 
"Αμερικής άπό τήν έκθεση Μακέδου , είναι 
aνάγκη νά άνογνωρισθεί όλλη μιά φορά ή 
Ότόθμη του καΙ ή σημασία του καθώς καί ή 
θέση του μέσα στή συνείδηση τού έλληνι
κού λαού. 

5 ΠρΙν φθάσω, όμως, στή συγκεκριμένη • περίπτωση τού 'Ελληνισμού τής 'Αμε
ρικής, πρέπει νά άναφερθώ στή σύνθεση 
τού Έλληνισμοίί, στήν όλότητό του. συμ
περιλαμβανομένου δηλ. καί τού ΟΙκουμενι
κού Έλληνισμοίι. "Ετσι, θά έπρεπε νά όνο
μόζεται ό έκτός τού έλληνικού κράτους 
'Ελληνισμός, λόγω τής aριθμητικής του δυ· 
νάμεως κaί τής ίστορικής άποστολής του. 
Τό 'Εθνικό Κέντρο τού 'Ελληνισμού είναι 

βέβαια τό tλλη~·ικό κράτος. "Εξω, δμως, ά · 
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τ ό δρθρο αύτό αναδημοσιεύ
εται όπό τό tβδομαδιαiο tλληνικό 
περιοδικό «ΠΟΛΙΙΙΚΑ ΘΕΜΑΤ Α ... 

· Ο συγγραφεύς του, πρώην ύ
πουργός κ. Κ. Καλλίας, όσχολεί
ται με τιΊν συκοφαντικιΊ εκθεση 
Μακέδου, τιΊν στόση της έλληνι
κfjς Κυβερνήσεως καί όξιολοyεί 
τόν ρόλο τών όμοyενών τών ΗΠΑ. 
Τό σχόλιο με τίτλο •Διπλοπροσω
πία• εJναι τοϋ nεριοδικοϋ •Πολι
τικό Θέματα ... 

• πό τό σύνορό του ύπόρχει μιά όλλη Έλλά· 
δα. μιά κολοσσιαία δύναμη 'Ελληνισμού. ή 
όποία είναι έθνικά βαρυσήμαντη ~ωί πνευ
ματικά καΙ οΙκονομικό πολύ άξιόλογη. Έ· 
χει tπιτύχει άξιοθαύμοστη πρόοδο. _ . 

Τό δυναμικό αύτό τού Έλληνισμου άνη-

κει σέ πολλές κατηγορίες πού τό συνθέ
τουν. Καί όν έ,ξαιρέσει κανείς τούς τραγι
κούς 'Έλληνες τής Κύπρου καί τής Βορείου 
'Ηπείρου, γιά τούς όπο Ιους είναι άπόλ υτες 
τόσο η έθνι κτ'ι άλληλεγγύη οσο κaί ή εύθύ· 
νη μας. τό σημαντικότερο (είναι ό.λλωστε 
καΙ τό πολυηληθέστερο) τμήμα τού έξω 
τών όρίων ωύ έλλαδικοϋ χώρου Έλληνι-

ΔΙΠΛΟΠΡΟΣΩΠΙΑ 

Η προκλητική καί tθνικό όξιοκοτόκρι
τη «tκθι:ση Μακέδου" yιό τή δρα· 

στηριότητα τοίι Έλληνισμοίι τής 'Αμε
ρικής, tφόσον δημοσία δtν όπεκηρύ
χθη καΙ δtν όνεκλήθη πάραυτα, ό συν
τό«της της yιό νό τιμωρηθεί άφήνει tκ
θετη τήν κυβέρνηση κσί στήν 'Ομογέ
νεια κσί στό λαό. 
Ή θεαματική καΙ θερμή έξάλλου ύπc> 

δοχή καΙ προσφώνηση όπό τόν 'Έλληνα 
πρωθυπουργό τής όντιπροσωπείας τής 
ΑΧΕΠΑ πιστοποιεί τήν όντιφατικότητα 
τής tλληνικής κυβερνητικής ήyεσίας. 
Ό λαός tκπληκτας πράγματι, εΤδε κοi 

δκουσε τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό νά 
tξαντλείται σt έπαΙνους γιό τή δραστη
ριότητα καΙ τήν tθνική προσφορά τών 
όμογενών, tνώ ύπήρξε δφωνος καΙ 
σύννους yιό τήν ποινική δίωξη, μέ τήν 
κατηγορία τής κατασκοπείας πού άσκή
θηκε κατ' tντολήν τής κυβερνήσεως έ· 
νσντlον τής tφημερίδος «Βραδυνήn, 
πού όπι:κάλuψε τήν ύπαρξη τής όνθελ· 
ληΥικής έκθtσι:ως. 

ΕΙνσι, λοιπόν, ό πρωθυπουργό<; όμέ· 
τοχος κσί ξένος πρός δλα αύτό; Καί τό· 
τι: yιοτl τό καλύπτει; t_ελεί tν γνώσει 
όλλό προσποιείται τόν όvήξερο; 
Ό,τιδήποτε καί δν συμβαlνι:ι, ή κοινή 

γνώμη θό προτιμούσε νά πληροφορη· 
θεί ύπεύθυνα τά καθέκαστα όντί τών 
όμφιβολιών πού tχει καΙ τών όντιφόσε· 
ων rι τής διπλοπροσωηt;ιας πού διαπι
στώνει. 

σμού, ε!νaι τά tκατομμύρια τών 'Ελλήνων 
τής 'Αμερικής μέ τΙς χιλιάδες τών έπιστη
μόνων ύψηλής στάθμης, τούς πάρα πολ
λούς οΙκονομικά σταδιοδρομημένους όμο
γενείς, άλλά καΙ μέ τίς μυριάδες τών έπ ιτυ
χημένων άγωνιστών τής ζωής. 'Όλο ι αύτοί 
άποτελούν μιό σημαντική δύναμη - πού 
τόσο πολύ τήν ύπολογίζουν έχθροί καί Φi· 
λοι τής Έλλάδσς - προσπαθούν νό έξου
δετερώνουν ξένες, κακόβουλες προπαγάν· 
δες καί καθιστούν όνετότερη τήν ό.σκηση 
τής έλληνικής έξωτερικής πολιτ ι κής, στό 
μέτρο βέβαια πού μπορεί νά άντιμετωπί 
ζονται προκαταλήψεις καί ύποθετικά συμ
φέροντα τής ύπερδυνάμεως τών ΗΠΑ . 

Τό δικό μας καθήκον είναι νό βοηθούμε 
δλους τούς 'Έλληνες τής διασποράς στή 
διατήρηση τού δεσμού μέ τήν πατρίδα καί 
τήν όρθοδοξία κaί νά τούς ένισχύουμε δ· 
ταν ύπάρχει άνάγκη κο{ δυνατότητα. Τι
μώντας πάντοτε τήν προσπάθειά τους, πα
ραkολουθώντας μέ στοργή τήν έξέλιξή 

τ ους, μεριμνώντας γι.'Ι τά σχολεία τους καΙ 
τ-ήν 'Εκκλησία. ένισχι"ιοντας τόν έλληνικό 
τύπο, ίδρύοντας έθνικά πολιτιστικά κέντρα 
(τύπου Λυκείου τών 'Ελληνίδων) πού άπο
τ ι;:λούν πραγματική γέφυρα μεταξύ τών μα
κ ρ ινών ήπε\ρων κο\ τέλος άνaγνωρίζοντας 
τούς άγώνες τους, τή στάθμη τους κοί τήν 
π ροσφορά τους. 

··οσοι δέν μπορούν νά άντιληφθούν ού· 
τ ·~ς τίς ύποχρεώσεις, οσοι έχουν τή συνή
θεια νά γκρινιάζουν, νό φθονούν καί νά ά· 
ν αζητουν παραλείψεις σ τούς ό.λλους. καλά 
θ ά κάνουν νό σωπαίνουν. Άλλως, ή συμπε
ριφορά τους γlνεται έθνικά έπιζήμια. ·" Εντε
λ.ώς άπαράδεκτη δμως καί όξιόμεμπτη εί
' •ο ι ή συμπεριφορά έκεlνων πού. άπό έπιπο
ίωιότητο ή κακή πρόθεση. δέν διστάζουν 
·ιό πληγώσουν τούς ξενιτεμένους άδελ
φούς μας κοί νά τούς άπομακρύνουν έτσι ά· 
πό τήν έθνική οίκογένεια. 

6 Πρέπει νά γίνει συνείδηση δλων τών . 'Ελλήνων, άλλά καί νά τό ξέρουν αύτό 
καλά δλοι οί 'Έλληνες τής διασποράς. δτι 
είναι άκοτόλυτος ό έθν ικός καί συναισθη
ματικός δεσμός μας μέ τόν δπου γής Έλλη· 
νισμό. "Ότι οΊ ξενιτεμένοι 'Έλληνες είναι 
προσφιλή καί πολύτιμα μέλη τής έθνικής 
οΙκογένειας. ό.ξ ια στελέχη τού έλλ ην ικού έ· 
θνους, δτι μετέχουν τής ύπερηφάνειας τού 
Ίστορικού τίτλου τού 'Έλληνα. καί δλων 
τών δικαιωμάτων καr τών εύθυνών άπέναν-

τι τής ίστορίας. άπέναντι τών tκατοντάδων 
γενιών πού l:φυγαν, άλλά καί τών μυριά· 
δων γενιών πού έρχονται. 

'Όλοι μαζί άποτελούμε τή σημερινή γε
νιά τού ίστορικού. άλλά δυστυχώς όλιγό
ριθμου. γένους τών 'Ελλήνων μέ τούς πα

· ιάρχοιους τίτλους. 

'Όλοι μαζί σφιχτοδεμένοι μεταξύ μας μέ 
· ·ήν όκατόλυτη έθνική μας συνείδηση. άντι
t φίζουμε τό μέλλον "μέ πεισματ ική άποφα
ι ηστικότητa καΙ aίοΊοδοξία. 

'Όσοι ύπονομεύουν τήν έθνική συμπαρά
τ Όξη όλου τού 'Ελληνισμού. φέρουν βαρύ
τΌτες έθνικές εύθύνες. 
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Χιακός έορτασμός τώv ' Ελευθερίων 
Μέ Ιδιαίτερη λαμπρότητα έορτό

σθηκαν έφέτος τό ελευθέρια της Χίου, 
6πό τόν 6ρχαιότερο Παγχιακό Σύλλο
γο «Κοραής», παρουσία τοϋ ε/δικό 
προσκληθέντος Μητροπολίτου Χίου κ. 
Διονυσίου καί τοϋ ' Αρχιεπισκόπου ' Α
μερικης κ . ' Ιακώβου. 

Στό πλαίσιο τών έορταστικών εκδη
λώσεων, δ ιιΚοραfjς" εδωσε δείπνο στό 
ξενοδοχείο ιιΜόριοτ,., πρός τιμήν τοϋ 
Μητροπολίτη , στό όποίο, έκτός 6πό 
τόν 'Αρχ ιεπίσκοπο καί τόν ' Επίσκοπο 
Μελόης, προσηλθαν δ βουλευτής Χίου 
κ. Γεώργιος Μισαηλίδης, ό Γενικός Πρό
ξενος καί ή κ. Κοπελλάρη, ό προξενικός 
λιμενάρχης κοί ή κ. τζάνου καί πολλοί 
Χιώτες. 

Κατά τήν διάρκεια τοϋ δείπνου , δ 
· Αρχιεπίσκοπος κ. ' Ιάκωβος κάλεσε 
τόν «Κοραη, νά πρωτοστατήση γιό τήν 
μεταφορά τών λειψάνων τοϋ · Αδα
μαντίου Κοραfi στήν Χίο, ένώ ό ε Ισηγη
τής της βραδυδς κ. Σ. Τζούμας μίλησε 
γιά τήν ζωή καί τό εργο τοϋ δημοφι
λέστατου κ . Διονυσίου, δ όποίος χορο
στάτησε τήν έπόμενη στήν δοξολογία 
στόν ναό τοϋ · Αγίου Νικολάου, Φλά
σινγκ. 

'Ο βουλευτής Χίου κ. Μ ισαηλίδης, έ
ξfjρε, έπίσης, τήν προσωπικότητα τοϋ 
Μητροπολίτου Χίου κοί συνέστησε 6-
γόπη καί όμόνοια . 

Στά πλαίσια τοϋ έορτασμοϋ της 6-
nελευθερώσεως της Χίου 6πό τούς· 
Τούρκους, ~γινε στήν Κοινοτική dΊθου
σα τοϋ · Αγίου Νικολάου συγκέντρωση, 
στήν όποία μίλησε δ χιακης καταγω
γης Σύμβουλος εκπαιδεύσεως στό Γε
νικό Προξενείο της ' Ελλάδος κ. Μαν. 
Βασιλάκης. 

' Ο Μητροπολίτης Χfου σέ μιά άναμνηστική φωτογραφfα, μέ στελέχη τού «Κο
ραή». 'Από άριστερά, ό Νομικός Σίιμβουλος τοϋ Συλλόγου κ. Χρήστος Στρατάκη<;, 
ό κ. Σ. Τζοίιμας, ό Πρόεδρος τού «Κοραή» κ. Γιάννης Κλειδός, ό Μητροπολίτης Χί
ου, ό πρόεδρος τής ' Επιτροπής όργανώσεως τού δείπνου καf πρώην Πρόεδρος 
τού Συλλόγου κ. Στέλιος Τάτση<; καί ό σίιμβουλος κ. Θεοδ. Καλαμωτουσάκης. 

~ Αλλη μιά άνσμνηστική φωτογραφία τού Συμβουλίου τοϋ ιrΚορσήΙJ, μέ τόν 

Μητροπολίτη Χfου. Athens lnternationai- D. Kesoglidis 

' Αριστερά, ό Μητροπολίτης Χίου εuχσριστεί γιά τίς θερμές έκδηλώσεις τών συμ
πατριωτών του. Στήv δεξιά φωτογραφfα, ό 'Αρχιεπίσκοπος ·Αμερικής κ. ' Ιάκω

βος όμιλώv ατό δείπνο. Διακρίνονται, tπίσης, ό βουλευτής κ. Γ. Μισαηλίδης, ό Μη-
τροπολίτης Χfου κσf ό κ . Καπελλάρης. Athens Ιnternationai-D. Kesoglidis 
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pr~s~πιs 

an exciιing fnternaιional 
Flor Show Niιe/y 

F~αιurιπg 

Greek and lnternational Sίngers 
and 

Exotic Belly Dancers 

Ίs.leemcl Dilt9S. NOII ·μ ti'Y\J I\IIA/ICH 8Sι 
P1ttC'E: ~ ~- D<>Ubιeoι:cwancv 

AIR with LAND or AVIS CAR 
INCl.UDeS: 747 I!OUndtτiρ AIR, Ner'/ THURSOAY 
... 010k:e Of DeiUII! ΗCΠΒ. or AVIS Rental CAI! . . . 
Amencan breakfast·I>Uffet csa;ιy . .. half·daν 
AfHEWSCity tour ... τra~s & Porterage, etc. 
OP1'10NALS: Classical Slgl1tS TOUI'S, ISianCI CRUISE 
aoo 1 or 2wk extension tours to: 

ESTAURAN 

ΒΕ GREEK TONITE 
Dance the nitc: away to fabulous 
music eνery nitc: but Tuc:sday. Saνor 
thc tastes ο( authc:ntιc Grc:c:k cu ιsιnc: 
in this c:xcitinι supper club. 

AIRONLY r/t 
$499-$529 

νia 747 ' Εξαιρετικfι έλληνικη 

κουζίνα σε τιμi:ς 

άσυναγώ νιστες 
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OPEIV !ι :JΟ Ρ. Μ. 

CLOSED TUESDA YS 

370 RT 46 - SOUTH HACK 
SILVER FORK AWARD 

Rc:irrνιιιon\ (201J .W0-1771 
Major <.:rcdiι 

Cards Accepιed 

"'Υ State rοιι free: 800·522·1 717 
L I NYIS16193S·3400 

HOMERIC TOURς • S9S Flftn .\ν. NYC 10017 

I nornt---------
1 ,.,..,... Ι 

ι ι 7 East 15th Street 
Ν ew Υ ork City 

Tel. (212) 254-0960 
I c1tv sutι -- ιΙρ -- ι 
___________ ...., 

ΑΝ INVITATION 
From 

NIKOS C. PAPADOPOULOS, President 

Hellenic Development Corporation* 
Το 

INVEST ΙΝ GREECE 
Call or Write Today to Learn More About The Profitable 

New lnvestment Opportunities Emerging ln Greece 
Ranging From Advanced Technology to Our Traditional 

Export Oriented lndustries. 

Hellenic Development Corp. 
610 Fifth Aνenue 

• Jointly owned by the Agricultural Bank of Greece 
and the He/lenic lndustrial Deνelopment Bank 

Suite 308 
New York, Ν.Υ. 10020 
Tel.: (212) 315-2300 
Toll Free: (800) 237-0019 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

~σ λιμός της Αίθιοπίας ώς πρακτικη 
καi ήθικη πρόκληση τίjς έποχί1ς μας 

ΤοΟ ΚαθηγητοΟ Ε .Λ. Μπουροδήμου- Rutgers University, 
• Αντεπιστέλλοντος Μέλους τfjς 'Ακαδημίας • Αθηνwν 

• .. . Στοuς καιρούς μας ό δρόμος nρός την όγιότητα 
περνάει άναγκαστικό άnό τό κόσuο της Πράξης ... • 

Dag Hammarskjold ("Markings" ) 

· Η Εποχή μας διέρχεται μ ιό έπώδυνη ώρα ήθικί'jς δοκι
.μασfας, μ ιό σεισμικη όνατροπι') τών συνθετικών δομών τί'jς 
·Ελευθερίας καί Δι καιοσύνης πού όποτελοϋν κατάκτηση 
όγώνων στη πορεία τf'jς ' Ιστορίας τοϋ · Ανθρώπου καΙ τοϋ 
Πνεύματος. 

Βαθύτερα όπειλητικr\ καΙ πρώτη προβάλει ή κρίση τί'jς 
ήθικi'jς στάσης καΙ ή χρεωκοπία τοϋ σεβασμοϋ τfjς όνθρώ
πινης ζωi'jς ώς αύταξίας, όκριβώς τι')ν Ιστορικη στιγμη πού ή 
· Επιστήμη καΙ ή Τεχνολογία μποροϋσε νά τήν κατασφαλfσει . 
· Η όνατροπή τi'jς πfστης, ή καταλυτικrΊ άρνηση θέσεων καΙ 
δ ιαθέσεων καταξίωσης τοϋ ' Ανθρώπινου Προσώπου όπο
τελεϊ τραγικrΊ ϋβρη -ίσως τη μεγαλύτερη. 

Γιατi, χω ρΙς τη πρωταρχία τοϋ ' Ανθρώπου, τί'jς ϋπαρξης 
καi aξιοπρέπειάς του, ή 'Ιστορία ώς πολυδύναμη σύνθεση 
διανθρώπινων θεσμών, πράξεων διδαχi'jς <<μαθημάτων» καi 
ιιπαθημότων• φρονηματισμοϋ καi παιδείας, δέν ~χει Ίσως 
νόημα καΙ σημασfα . · Ο ίιπατος σκοπός της 'Jστορiας εlναι ή 
· Ελευθερία τοϋ ' Ανθρώπου, ό w Ανθρωπος ώς αύτοσκοπός 
κι· όχι ή όγνόηση καΙ ό μηδενισμός του. · Ο ηθικός μας 
πολιτισμός παρουσιάζει σημεία Εξουθενωτικi'jς πτώσης καί 
ρωγμών όπειλi'jς θανάτου, όπ' τΙς μεγαλύτερες τών πιό σκο
τεινών περιόδων τοϋ Jστορικοϋ βίου. 

Στίς έφημερίδες δλου τοϋ κόσμου δημοσιεύθηκαν, τούς 
τελευταίους μηνες, φωτογραφίες μικρών πεινασμένων παι
διών, γυναικών καί όνδριiιν στη περιοχη Korem της ΑΙθιο
πίας πού προκαλοϋν όληθινή φρίκη Εξέγερσης καΙ συγκλο
νισμοϋ τi'jς όνθρώπινης συνείδησης. 

w Ι δι ες φωτογραφίες τρόμου καί όγωνίας πεινασμένων καΙ 
όρρώστων τιϊς · Αφρικi'jς κυρίως - καΙ άλλων ηπείρων -
προβάλλονται όπ ' τίς όθόνες τών τηλεοράσεων τών προηγ
μένων χωρών τοϋ Βορρδ καΙ τοϋ Νότου κάθε βράδυ σόν «Εν
διαφέρον» πρόγραμμα γιά χορτασμένους .. 

Μερικά πρόσφατα στοιχεία στατιστικfjς δfνουν μιό 
πλευρό τοϋ «πίνακος όργοϋ θανάτου», της «γεωγραφfας τf'jς 
πείνας». 

' Αναφορι κό μΕ την ΑΙθιοπία, τά έξfjς δεδομένα πρέπει νό 
προστεθοϋν, σύμφωνα μέ ε Ιδικές μελέτες τοϋ Ρ.Μ. Boffey 
(Ν . Υ . Times τf'jς26ης 'Οκτωβρίου1984) καΙ τοίί C.D. May (Ν. Υ. 
τimes της 18ης Νοεμβρίου 1984). 

Περίπου tξη μέ έmό έκατομμύρια κατοίκων της Αlθιο
πiας- σ' Ε να έθνος σαράντα εκατομμυρίων- κινδυνεύουν 
άμεσα όπό πείνα. · Η ' Αμερικανική Κυβέρνηση τοϋ Προέ
δρου Reagan ύποσχέθηκε δμεση βοήθεια σαράντα πέντε 
έκατομμυρlων δολλαρίων γιά τήν όγορά όγδόντα χιλιάδων 
μετρικών τόννων σταριοϋ καί δλλων δημητριακών δσων θό 
μεταφερθοίίν στη χώρα αύτη ώς δμεση βοήθεια πού θό μοι-
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ράσουν στούς πεινώντες, Ιδιωτικοί οργανισμοί βοηθείας 
κυρiως. - (Catholic Relief Serνices) . 

' Ο Διευθυντης της · Υπηρεσίας Δ ιεθνοΟς ·Ανάπτυξης Α.Ρ. 
_ Mc. Pherson δήλωσε πώς ή βοήθεια αύτη εΤναι διπλασία 
έκείνης το Ο περασμένου έτους. ' Ο Κ. Curtin , βοηθός Διευ
θυντής τί'jς Ύπηρεσίας Βοηθείας τί'jς Καθολικης 'Εκκλησίας 
- ύπεγράμμισε - πώς ι ή · Αμερικανικη βοήθεια εlναι ση
μαντική , άλλό δΕν μπορεί νό λύσει τό πρόβλημα τοϋ λιμοϋ 
τί'jς Α Ιθιοπίας. Πρώτον, γιατί ή βοήθεια δεν εlναι έπαρκης σέ 
συσχετισμό μέ τό μεγάλο άριθμό τών πεινώντων. Δεύτερον, 
γιατί οί Ιδιωτικοί όργανισμοi - καΙ στη καλύτερη περiπτωση 
τfjς μεγίστης άπόδοσης, - μποροϋν νό καλύψουν μόνο τό 
ενα τέταρτο τοίί δλου κρισίμου θέματος. Γιό ΤΟ λόγο αύτό 
καθίσταται άναγκαίο δπως ή 'Αμερικανικη Κυβέρνηση aντι
μετωπίσει το πρόβλημα τοϋ λιμοίί σέ συνεργασία μέ τη Κυ
βέρνηση τfjς Αiθιοπίας. ·Ο Ν . Mottern- στηνίδια μελέτη
άναφέρει πώς ή Κυβέρνηση Reagan, «όγνόησε• τό θέμα κι' 
έδειξε σοβαρή καθυστέρηση στή παροχη βοηθείας στη Κομ
μουνιστικη Κυβέρνηση, τί'jς Αlθιοπfας, τό καλύτερο σύμμα
χο τί'jς Σοβιετικί'jς U Ενωσης στην ' Αφρική . . . •ΚαΙ θό εlναι 
ύπογραμμίζει - άληθινη ύποκρισία νό παρουσιάζεται σή
μερα οί έκπρόσωποι της Κυβέρνησης Reagan ώς aνθρωπι
στές καί καλοί Σαμαρείτες στην α Ιθιοπική τραγωδία ... ». 

' Η Σοβιετική - Ενωση - πού διακηρύσσει την άδελφω
σύνη καί τόν όνθρωπισμό τοϋ σοσιαλιστικοϋ της συστή
ματος - έδειξε όλική άδιαφορfα καΙ ούσιαστική άγνόηση 
τοϋ λιμοϋ τί'jς ΑΙθιοπίας. ·Η άπύθμενη ύποκρισία τί'jς ΕΣΣΔ
γράφει ό Boffrey - θεμελιώνεται στο γεγονός πώς έχει παρα
χωρήσει «έπi πιστώσει» τό τελευταία χρόνια δπλα καΙ πολε
μικό ύλικό μεγέθους 2.5 εως 4 δισεκατομμυρfων δολλαρίων 
καΙ τήν άποστολι'ι μικρί'jς ποσότητος σιτηρών καί ρυζιοίί 
όξίας τριών εκατομμυρίων δολλαρiων - σε μιό χώρα πού 
δεν ζεί καί δέν θρέφεται με ρύζι I ' Η μεσουράνηση βεβαίως 
της όπανθρωπfας όρθώνεται στην wιδια τή χώρα δπου δια
δραματfζεται ή όσύλληmη aνθρώπινη τραγωδία : Ή Κυ
βέρνηση της ΑΙθιοπίας τοϋ συνταγματάρχου Mengistu, δα
πάνησε πρόσφατα έκατό εκατομμύρια δολλαρfων γιά τόν 
πανηγυρισμό τί'jς δεκάτης έπετείου τf'jς κομμουνιστικί'jς έ
πανάστασης - πού εχει έπιβάλλει ενα άπό τό στυγνότερα 
δικτατορικό καθεστώτα διωγμών καΙ άιματος στήν Ιστορία 
τi'jς ' Αφρικανικfjς ηπείρου . Το ποσό τi'jς δαπάνης τών πανη
γυρισμών μέ τη συμπληρωματικη βοήθεια τιiιν χωρών τfjς 
Είιρώπης καΙ ' Αμερικης θά έλυνε ~στω καΙ προσωρινό τό 
δμεσο dίτημα ζωfjς ii θανάτου, της όπειλης άφανισμοϋ tξη 
εκατομμυρίων ψυχών .. Σ' αύτό θό βοηθοϋσε καΙ ή διά
θεση άριθμοϋ οχημάτων μεταφορδς καΙ διανομής τροφwν 
όπό τΙς χιλιάδες τών στρατιωτικwν όχημάτων πού εΤναι στη 
διάθεση τi'jς Κυβέρνησης σ' f:να αΙματηρό έμφύλιο πόλεμο 
με τούς άντάρτες τί'jς 'Ερετρlας, πού έρχεται ώς aποκορύ-
φωση τί'jς τραγωδίας. 

ΟΙ στρατιωτικt~ δαπάνες τί'jς φτωχi'\ς σε φυσικούς 
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πόρους Αiθιοπίας όνέρχονται στό πενηντα τοίς έκατόν τοΟ 
κρατικοΟ της προϋπολογισμοΟ. ΟΙ έξαγωγές της χώρας -
τοΟ καφέ ώς κυρίου έξαγωγικοϋ προϊόντος - εlναι μεγέ
θους (800) όκτακοσίων εκατομμυρίων δολλαρίων, ένώ oi 
εΙσαγωγές ϋψους 1.6 δισεκατομμυρίων δολλαρίων 
σημαίνουν [να έτήσιο έλλειμμα οκτακοσίων εκατομμυρίων 
δολλαρίων. Τό πρόγραμμα τροφίίιντών · Ηνωμένων ' Εθνίίιν, 
λογαριάζει πώς έφέτος θά άπαιτηθοϋν εΙσαγωγές (354) χιλιά
δων τόννων σταριοΟ έναντ ι (600) έξακοσίων χιλιάδων πού 
εlναι oi πραγματικές όνάγκες. Ή άκολουθούμενη κολλε
κτιβοποίηση της Γης- πού εΤναι ή tπίσημη πολιτική της Κυ
βέρνησης Meπgistu -.έδωσε άποτελέσματα άντίθετα άκρι
βίίις άπό τά έπιδιωκόμενα μέ πρίίιτο καΙ κύριο τή κάθετη 
πτώση της παραγωγης καi τό μηδενισμό της παραγωγικό
τητος. · Εκείνο πού χρειάζεται ή χώρα- τονίζουν είδικοi της 
Διεθνοϋς Τραπέζης - δέν εΤναι τά κρατικά όγροκτήματα 
δπου λείπει κάθε πρωτοβουλία καΙ κίνητρο, άλλά τό προσω
πικό ένδιαφέρον έργασίας καί άνόδου της παραγωγης (καί 
παραγωγικότητος) καΙ ή διαμόρφωση ύγιοΟς άγορός 
προσφοράς καί ζήτησης. (ΟΙ νεοφώτιστοι τίίιν αlθιοπικίίιν 
κολλεκτιβοποιήσεων δέν Εχουν πληροφορηθη καΙ δέν 
έμαθαν τίποτε άπό τό τραγικό σοβιετικό πείραμα τίίιν 
κολχόζ, πού κατέστρεψε [να ζωτικό χώρο παραγωγης της οί
κονομίας της ΕΣΣΔ. ΟΙ tπιπτώσεις ύπάρχουν έκεί ώς σήμερα 
μέ τίς tτήσιες εΙσαγωγές εκατομμυρίων τόννων σι!ηρίίιν. Καί 
ήταν ή Ρωσία ό σιτοβολών της Εύρώπης, ό κύριος έξαγω
γεύς σιτηρίίιν καi δημητριακίίιν πρiν όπό τήν έπανάσταση). 
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Τονίζεται πώς στ ή ν ΑΙθιοπία σήμερα ή μείωση της παρα
γωγης έχει ύποβαθμισθη ίσως σέ μέγεθος ένός 
εκατομμ υρίου τόννων σιτηρίίιν τό χρόνο. ΟΙ λόγοι εΤναι 
πολλοί καΙ συγκλίνοντες στην όλοκλήρωση της συμφοράς. 
ΕJναι ή αύξανόμενη έλλειψη καυσίμων λόγω της ένεργεια
κης κρίσης, ή έκτροπη τίίιν ιιφυσικών» λιπασμάτων (της κο
πριάς τίίιν ζώων) σε χρήσεις θερμαντικές, ή καταστροφη τοϋ 
δασικοΟ πλούτου της χώρας καί της δασοκάλυψης (άπό πο
σοστό 40% σαράντα τοίς έκατόν στΙς άρχtς τοΟ αίίίινα στό 
ποσοστό 3% σήμερα), ή μεγέθυνση τών διαβρώσεων τοΟ 
έδάφους καί της άνομβρίας (ή έλλειψη δασίίιν έπιτείνε ι τήν 
άνομβρία σέ μιό χώρα τροπική). Συνέπεια δλων αύτίίιν εΤνα ι 
ή ούσιαστικr') άποψίλωση καΙ ή κατάρρευση τοϋ οiκολογι
κοΟ Ιστοϋ της χώρας καΙ της παραγωγης μέ άκρα ία κατάληξη 
ένδ ημικό λιμό καί θάνατο έκατομμυρίων όνθρώπων στην 
ΑΙθιοπία - καΙ τήν λοιπή 'Αφρικανικη ήπειρο. 

Λιμός "ισως σέ μικρότερο μέγεθος όναμένεται στιl Μο
ζαμβίκη τίίιν δέκα τεσσάρων έκατομμυρίων ψυχών δπου ή 
άνομβρία, ή έλλειψη φυσικίίιν πόρων καi ό έμφύλιος πόλε
μος όποτελοϋν μ ιό δλλη όψη φρίκης καi τραγωδίας. · Η χώρα 
εΤναι χρεωκοπημένη οΙκονομικά καi κοινωνικά, μέ [να Εξω
τερικό χρέος δύο δισεκατομμυρίων δολλαρίων, μt παντελη 
έλλειψη συναλλάγματος γιά εΙσαγωγές τροφίμων καi μ Ε: 
τήν όναμενόμενη μικρή όγροτικr') συγκομιδή τr')ν tρχόμενη 
όνοιξη. Σ' δλα αύτό πρέπει νά προστεθοϋν οί συνεχείς 
tχθροπραξίες καi tπιθέσεις τίίιν όνταρτίίιν κατά το Ο κομμου
νιστικοϋ καθεστίίιτος τοϋ Προέδρου Samora Μ. Machel -
πού έχουν παραλύσει τiς μεταφορές καί συγκοινωνίες. ·Ε τ σι 
δημητριακό καi σιτηρά μεγέθους έκατό χιλιάδων τόννων
πού δόθηκαν σt "ι ση μοίρα όπό τΙς χίίιρες της ΕΟΚ, τίς ΗΠΑ 
καί τά · Ηνωμένα· Εθνη- κι· όχι όπό τούς φίλους τίίιν · Ανα
τολικίίιν χωρίίιν- δtν μποροϋν νά φτάσουν έγκαίρως στΙς 
περιοχές τοΟ λιμοΟ καΙ νό σώσουν τούς πεινίίιντες καi θνή
σκοντες. τέλος ή παγκόσμια κοινr') γνώμη καi βοήθεια Εχει 
συγκεντρωθεί στr')ν αiθιοπικr') τραγωδία, κι ' ΕΧΕΙ σχεδόν 
άγνοηθεί μιά έξίσου μεγάλη συμφορά λιμοϋ καί θανάτου 
έκατοντάδων χιλιάδων ψυχίίιν τό τελευταίο χρόνο. Γιατί 
όναφερόμαστε στiς δυό αύτές περιπτώσεις λιμοΟ τίίιν 
χωρών τf'jςΑίθιοπίας καi της Μοζαμβίκης; Δέν ύπάρχουν 
όλλες χώρες μέ συμφορές ·ισου ιϊ μεγαλύτερόυ μεγέθους 
όδύνης καί θανάτου; · Η άπάντηση εlναι όσφαλώς κατα-
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φατική . ' Ο όριθμός των χωρwν ποu ζοϋν τrΊ ζοφερή μοίρα 
θανότου τfίς ΑΙθιοπίας καΙ τfίς Μοζαμβίκης εJναι μεγαλύ
τερος (καΙ συνεχώς αύξόνει) στiς χwρες τfίς · Αφρικης, της 
Μέσης • Ανατολης, της ' Ασίας καΙ της Λατινικης · Αμερικης. 

01 χώρες - σύμβολα όδύνης, με τό εκατομμύρια τwν 
νεκρών σε περίοδο εΙρήνης- δίνουν όνάγλυφη τήν όνθρώ
πινη τραγωδία - πού ξεπερνάει οίαδήποτε προηγούμενη 
τfίς ίστορίας - όριοθετοϋν τό έστιακό κέντρο της ήθικης 
όντινομίας της έποχης μας καί φωτίζουν τό μέγεθος της πνευ
ματικης χρεωκοπίας τοϋ πολιτισμοϋ μας. Τό μέγα, ήθικό 
dΊτημα καί τό εσχατο μέλημα τfjς . Ιστορίας καi τοϋ Πολι
τισμοϋ , εJναι ό • Ανθρωπος, ή ·Ελευθερία καΙ ή ' Αξιοπρέπειό 
του. 'Όλα στηρίζονται στη ζωή του. Καί εΤναι αύτή ποu 
έγγίζει σήμερα μιό εσχατη εύτέλεια, μιό όπόλυτη εκμηδέ
νιση. Βεβαίως οί πόλεμοι, οί πρόσφατοι- όλλό καΙ οί πόλε
μοι τοϋ παρελθόντος καΙ τοϋ μέλλοντος-αύτή την όπόλυτη 
όξία τi'jς όνθρώπινης ζωfίς γκρεμίζουν καί όπαξιώνουν πρiν 
καΙ πρώτα όπ ' δλα. ' Αλλό μπορεί αύτrΊ ή θέση καΙ στόση νό 
εJναι ή ίδια στή πορεία τfjς ίστορικης ζωης σε περίοδο 
εΙρήνης; Μπορεί αύτη ή έκτροπrΊ νό συμβιβάζεται μέ τΙς δια
κηρύξεις συνεργασίας γιό παγκόσμια οlκονομικη όνόπτυξη 
καί ήθικη άνοδο ποu εύαγγελίζεται ή · Επιστήμη καΙ ή μεσου
ράνησή της μέ τΙς ccπρακτικές» έφαρμογές της Τεχνικής; 
• Υπfίρχαν βέβαια στην πορεία τfjς ' Ιστορίας tίιρες πτώσης 
καΙ χρεωκοπίας των όξιών καΙ των κριτηρίων - μοχλών τi'jς 
διαδικασίας, της κίνησης, τοϋ 1στορικοϋ γίγνεσθαι: Ύπηρ
ξαν πόλεμοι φοβεροί, λιμοi σαρωτικοί της όνθρώπινης ζωfjς, 
λοιμοl πού νέκρωσαν ήπείρους - (ή πανώλης στόν Εύρω
παϊκό χώρο μέ τό έκατομμύρια τών νεκρών εΤναι σχετικό 
πρόσφατη έμπειρία .. ), όνομβρίες καί ξηρασίες, πλημμύρες 
καί σιτοδείες όποφασιστικης σημασίας γιό τη ζωη η τό θά
νατο ένός Πολιτισμού. Ό Α. Toynbee όνατέμνει καi έρευνα 
τrΊν έπιβίωση η τό θάνατο δεκάδων πολιτισμών όκριβώς μέ 
τrΊν έσωτερικrΊ δύναμη καΙ τrΊν έξωτερική iσχύ τών κοινω
νικών καΙ ήθικών δομών τους, νό ccόποκριθοϋν» καί νό όντι
σταθοϋν (Resistance and Response) στιΊ «Πρόκληση» (Chal
lenge) ένός συγκλονιστικοϋ γεγονότος (λιμοϋ, πολέμου 
κ.λ.π.) (Α. Toynbee : Α Study of History). 

· Η εiδοποιός διαφορό εΤναί πώς ή έποχή μας μέ τήν 

έπικουρία τfjς 'Επιστήμης κai τfjς Τεχνολογίας μπορούσε νό 
όποκριθεί μt έπιτυχία κai πληρότητα στΙς «προκλήσεις», 
μποροϋσε νό κατασφαλίσει τι'Jν έπιβίωση τοϋ πολιτισμού . Οί 
παλαιότερες έποχές, ι1jταν έπιστημονικό «καθυστερημένες" 
σέ σχέση μέ τrΊ σημερινrΊ καΙ τεχνολογικό όπροετοίμαστες. 
·Η έποχή μας, που κυριαρχεί στοuς χώρους τοϋ μακροκό
σμου (κai στό διάστημα) στiς όσύλληπτες καΙ όδιανόητες 
μέχρι χθές, περιοχές τοϋ μικροκόσμου, εJναι παντοδύναμη. 
ΚαΙ ο1 σημερινές «Προκλήσεις>> καΙ συμφορές πού όμαυρώ
νουν τόν πολιτισμό μας κai μηδενίζουν τrΊν όξία τοϋ όνθρώ
που δέν εΤναι πράξεις τοϋ Θεοϋ- η της Φύσης- όλλό Εργο 
όμέλειας, κακης επενέργειας, η βαρειaς παράλειψης τοϋ όν
θρώπου. Λίγες εJναι οΙ περιπτώσεις γεγονότων δπου ή όν
θρώπινη έπενέργεια εΤναι όποϋσα fι ότελέσφορη . 
(Περίπτωση καταστρεπτικοϋ σεισμοϋ η θανατηφόρου 
τυφώνος). ΣτΙς περισσότερες περιπτώσεις οί μεγαλύτερες 
συμφορές λιμοϋ κai λοιμών, σιτοδείας καi θανάτου όπό 
πείνα καΙ όσθένειες, εΤναι ή όκραία κατόληξη όνθρώπινων 
έπεμβόσεων η παραλείψεων μέ παντελή Ελλειψη προνοίας 
καΙ όραματισμοϋ γιό τό μέλλον τοϋ ·Ανθρώπου καΙ τοϋ Πο
λιτισμοϋ του. 

Κακη χρήση της παραγωγικfjς Γfjς, καταστροφη των 
δασών - σήμερα ή δασοκόλυψη τοϋ Πλανήτου εΤναι τό 
~μισυ έκείνης των όρχων τοϋ αΙώνος καΙ μειώνεται 
(παγκοσμίως) μέ ρυθμό aνησυχητικό. ' Ακόμη, ή ρύπανση 
της ίιδροσφαίρας, ή οlκολογικη όνατροπή, ή όπειλη της 
Ισορροπίας τών οΙκοσυστημάτων, ή όλλαγr'ι τών κλιματικών 
συνθηκwν μέ τη διόγκωση τοϋ μεγέθους τοϋ διοξειδίου τοϋ 
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δνθρακος, ή έκθετική αύξηση τοu πληθυσμοϋ σε σχέση μέ 
τούς φυσικούς πόρους εfναι τό γενεσιουργό dίτια καi οΙ 
προσδιοριστικοi παράγοντες των δεινών πού ζοuμε ατή 
μορφή λιμοD καΙ θανάτου στήν Αiθιοπία . ΟΙ παραδοσιακές 
μορφξς όρωγwν ατή μορφή βοηθείας (τροφές καΙ φάρμακα) 
δέν μποροuν νό λύσουν τό πρόβλημα : συνιστοϋν μικρό μέ
ρος τi'jς κάλυψηςτwνόναγκwν, πού καθημερινό μεγαλώνουν 
καί κατά κανόνα φτάνουν πολύ όργό. Αύτή ή έπιμrjθεϊκή θε
ώρηση, ή a posteriori aντιμετώπιση τοϋ μεγάλου προβλήμα
τος, ύπογραμμlζει καlρια τή θεμελιακη όποτυχία μιός ξεπε
ρασμένης μεθοδολογlας βοηθείας πού πρέπει νό έγκατα
λειφθεί. ' Η έκ τwν ύστέρων βοήθεια- Ιδιαίτερα ατή μορφή 
μιδς aσυντόνιστης καΙ όλυσιτελοDς «φιλανθρωπίας••- παρά 
τήν ήθική της όξlα - δέν μπορεί νό λύσει σήμερα προβλή
ματα μεγέθους έκατομμυρlων όνθρώπων. ·Απαιτείται όκέ
ραιη έπιστημονικι) δεοντολογία καΙ όκριβι)ςσχεδιασμόςτwν 
ύφισταμένων πόρων καΙ μέσων, των τιθεμένων σκοπών καί 
στόχων. ' Αλλοιwς ή οΙαδήποτε όπρογραμμότιστη προσπά
θεια, θό δημιουργήσει μεγαλύτερες συμφορές ατό μέλλον, 
γιοτ! δfνει δχι σωστές λύσεις όλλό μ ιό έπίφαση λύσεων. Εfναι 
οΙ λαθεμένες λύσεις, πού όπευθύνονται ατό συμπτώματα 
της όρρώστειας κι· δ χι στΙς ρίζες της, τό γενεσιουργό dίτια 
της έκτροπης. Εfναι ή περίπτωση θεραπείας καρκίνου μέ χο
ρήγηση όσπιρίνης! Εfν'αι ή όντικατάσταση της ύψηλfίς έπι 
στημονικfίς μελέτης, της όκέραιης θεώρησης καί χειρουργι
κf\ς έπέμβασης μέ παροχι'ι παυσιπόνων. 

'Από τήν δλλη πλευρά, όποτελεϊ πανηγυρική όμολογία 
χρεωκοπίας το Ο πολιτισμοu τi'jς έποχi'ίς μας. Πώς μπορεί σή
μερα ό Χριστιανικός κόσμος της Δύσης «νό νίπτη τός χείρας 
του όπό το Ο dΊ ματος των όθώων»- των έκατομ μ υρf ων όθώ
ων πού πεθαίνουν όπό πείνα σ' δλες τiς ήπείρους της Γi'jς; 
Ποιό μπορεί νό εfναι ή δικαιολογfα δταν τό όποθέματα 
τροφών, «τυροϋ καi βουτύρου» όξίας της όγορδς μεγάλης 
(όξlας βέβαια όσήμαντης μπροστά στη Ζωή κι ' ένός μόνον 
·Ανθρώπου - γιατί δέν ύφίσταται σύγκριση όνο μ οίων .. ) 
καταστρέφονται σε πολλές χwρες γιό νό μήν ύποβιβασθη ή 
όγοραία τιμή τους; Γιατί τί θό ποϋν οί Χριστιανοl (καί οΙ μη 
Χριστιανοί όνθρωπιστές τοϋ καιροϋ μας) δταν ύμνοϋν τή 
Γέννηση καΙ τήν ' Ανάσταση τοϋ Θεανθρώπου - ώς ένσαρ
κωτοD της ' Αγάπης πρός τόν πλησίον, ώς « ' Ηλίου της Δικαι
οσύνης» ένw διαθέτουν δισεκατομμύρια δολλαρίων γιά έξο
πλισμούς πολέμου καΙ όγνοοϋν τό θάνατο των όδελφwν 
τους, δ, τι εfναι θέαμα καθημερινό στίς όθόνες των τηλεοπτι
κών συσκευών, τwν έφημερίδων καi τwν περιοδικών; 

ΚαΙ πώς μποροuν oi χώρες τοϋ ύπαρκτοϋ (~ όνυπόρ
κτου) σοσιαλισμοu νό κωφεύουν ύποκριτικό στήν όγωνία 
καΙ τόν έπιθανότιο ρόγχο, τι)ν όδύνη καΙ τή τραγωδfα τwν 
πεινώντων συντρόφων κο) όδελφwν; Καί δέν όποτελεί ούτι) 
ή όδιαφορfα τήν ήθική καταδίκη της πρακτικης έφαρμογi'jς 
τwν ύψηλwν Ιδανικών τοD σοσιαλισμοϋ ώς σύνθεσης όρχwν 
δικαιοσύνη~ Ισότητος καΙ έλευθερίας; Πώς μποροϋν νό δια
κηρύσσουν τή μεγαλωσύνη της σοσιαλιστικi'jς όδελφωσύ
νης, τήν aνωτερότητα ι'\θους καΙ συμπαράστασης «aτόν 
καθένα όνόλογα μέ τίς όνόγκες του»; Ν Οταν προδίδουν τό 
πόντο ατή πράξη μέ τή παροχή δπλων καΙ πολεμικοD ύλικοϋ 
σε χwρες φτωχές πού χρειάζονται βοήθεια τεχνική καi ύλική 
ένiσχυση τοQ συστήματος έκπαίδευσης,τ!'jς όργόνωσης καΙ 
μεθόδευσης κοινωνικης καΙ οlκονομικi'jς όλλαγης καΙ προό
δου μέ στόχο τήν έδραίωση της 'Ελευθερlας, τi'jς Δικαιοσύ
νης κο) τl'jς ΕΙρήνης; ΟΙ χwρες πού χειμάζονται όπό πείνα καi 
όρρώστειες, χρειάζονται βοήθεια ύλική καΙ έπιστημονική 
πού θό όλλόξει τή βάση της παραγωγi'j~ τί'\ς Παιδείας, της 
κοινωνικi'jς τους όργόνωσης ετσι πού νά γίνουν έλεύθεροι, 
όνεξόρτητοι καΙ Ικανο) νό όνaπτύξουν τούς φυσικούς τους 
πόρους κaί τό δυναμικό τwν λαών τους. Δέν χρειάζονται 
δπλα καΙ πολεμικό ύλικό οϋτε όπό τή Δύση fι τήν 'Ανατολή . 
Τοuτο μδς όδηγεr σέ μιό νέο πρόβaση θεώρησης καΙ πρά
ξης, έκεfνης της Προμηθεϊκl'jς θέσης τοQ προβλήματος. Εfνaι 
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Στήν έκλεκτή πελατεία μας 

καi σ· όλόκληρη τήν ·Ομογένεια 

Coach House 
110 WAVERLY PL. , NEW YORK, Ν.Υ . 

Tel. (212) 777-0303 

Best Wishes ι ο Α 11 

Papaya King lnc. 
lmporters and Processors 

America's largest dealers 
ln Papaya Frult Products 

179 East 86th Street 
New York, New York 10028 

Tel. : 369-0648 

Καλtς γιορτtς σ' δλοuς 

όπό τήν ΟΙκογένεια 

EYTYXIOY ΜΠΑΣΙΑ 

BETSY ROSS DINER 
998 WOLCOΠ STREΠ 

WλfERBURRY, CONN. 06705 
TEL. (203) 573-1165 

Best Wίshes for the Holίdays 

ARENA 
RESTAURANT-DINER 

COCKTAIL LOUNGE 
"ΤΗΕ FAMILY RESTAURANT' 

We Doze But Never Close • All Balcing Done On Premises 
CATERING ΤΟ PARτiES ΟΝ AND OFF PREMISES 

GUS VETSAS 
MICHAEL SHOREMAS 

250 ESSEX STREET, HACKENSACK, N.J. 07601 
(201) 342-2275 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



ό προβληματισμός τοϋ έπιστημονικοϋ προγραμματισμοϋ 
άνάπτυξης (παραγωγi'jς - διανομi'jς) των φυσικών πόρων, ό 
μαθηματικός σχεδιασμός των πληθυσμιακών μεγεθών γιό 
κάθε χώρα. Mt τιΊν tπέκταση τοϋ όρίου της άνθρώπινης 
ζωi'jς καί τή μείωση τών θανάτων της παιδικης ήλικίας -
χάρη στό θαύματα τi'jς ίατρικης tπιστήμης καί τήν tπικουρία 
τfίς φαρμακολογίας καί μοριακης βιολογίας - άντιμετω
πίζουμε σήμερα καi στόν έπόμενο αΙώνα σοβαρό προβλή
ματα δυσαναλογιών καi επιβίωσης, διλήμματα όδιεξόδων 
καταλυτικό στιΊν έξίσωση πληθυσμοϋ - φυσικών πόρων. 

Τό πρόβλημα μετατοπίζεται στό χώρο τοϋ tπιστημονι
κοϋ σχεδιασμοΟ. Κορυφαία tπιταγη παραμένε ι ή θέσπιση 
είδικών γιό κάθε περιοχή προγραμμάτων παραγωγί')ς, μετα
φοράς καί διανομfίς άγαθών, μόρφωσης έργατών καi έπι
μόρφωσης στελεχών στίς νέες μεθόδους της τεχνολογίας, 
τέλος προγράμματα δημοσίας ύγείας καί μελέτης τοϋ 
Optimυm τοΟ όριθμητικοϋ μεγέθους τfjς οΙκογενείας 
(Parenthood Plannίng). Τότε μόνο μπορεί ή σχέση πόρων -
παραγωγfίς καί πληθυσμοϋ (μελών οΙκογενείας) νό βρεί μιά 
δυναμικιΊ Ισορροπία. ' Η tποπτεία καλλιεργειών Γfjς, ή χρήση 
των ενδεδειγμένων λιπασμάτων - φυτοφαρμάκων, ή όπο
τροπιΊ τfjς οlκολογικης ύποβάθμισης καi τfjς δημιουργίας 
βιολογικών tρήμων - κατασφαλίζει τήν όδιατάρακτη ροιΊ 
καi διάθεση τροφών καί πόρων. (τό αίτημα τοϋ προγραμ
ματισμοΟ παραγωγfjς καi διάθεσης πόρων τfjς πρωτογε
νοϋς καί δευτερογενοΟς παραγωγfjς μi: στόχο τιΊν όλοκλή
ρωση μι δ ς Ισόρροπης έθνικης όνάπτυξης Ισχύει καί άποτελεί 
έπιταγιΊ καί στόν 'Ελληνικό χώρο- κι ' ός μην aντιμετωπί
ζουμε κίνδυνο λιμοϋ. Mi: την tγκατόλειψη χιλίων καί πλέον 
χωριών στην έλληνικιΊ ϋπαιθρο, τη πληθυσμιακη συσσώ
ρευση τοϋ μισοΟ τοϋ πληθυσμοΟ της χώρας στiς τέσσαρες 

με.yαλύτερες πόλεις- μi: πρώτη τήν 'Αθήνα- μi: τό όξύτατα 
προβλήματα ρύπανσης τί')ς έλληνικης ύδροσφαίρας, τiς 
πυρκαϊές, τiς διαβρώσεις καi την όπόπλυση των tδαφών 
(όπώλεια τοϋ Humus) όντιμετωπίζοuμε σοβαρή όπειλιΊ κα
ταστροφί')ς τοϋ οlκολογικοϋ ίστοϋ της χώρας καi άμεσης 
πτώσης της δημοσίας ύγείας). 

·Η aνισορροπία στή σχέση παραγωγfίς- φυσικών πόρων 
καi πληθυσμιακi'jς διόγκωσης όποτελοΟν διαδικασία έτών 
όνθρώπινης όπραξίας καi παραλείψεων. Καi ή έποπτεία καί ό 
προγραμματισμός τών γεννήσεων καί νοικοκυριών που έγ

γυδται τη σύμμετρη διάταξη, αύξηση καi όντικατόσταση τοϋ 
πληθυσμοΟ μt στόχο τήν άνόσχεση τi'jς πληθυσμιακi'jς 
πλημμυρίδας, όποτελεί [ργο μακροχρόνιου προγραμμα
τισμοϋ. Στή Κομμουνιστική Κίνα - μi: πληθυσμό που ξεπερ
νάει τό [να δισεκατομμύριο ψυχών- οίαδήποτε περαιτέρω 
πληθυσμιακή όνόπτυξη θά δημ ιουργήσει μέγιστα προβλή
ματα στενότητας όγαθών καί ένδεχομένως λιμοΟ, λόγω περ ι 
ωρισμένων φυσικών πόρων. Στό πλαίιο αύτi'jς τfjς όμείλι
κτης όριθμητικi'jς λογικης, τό μέγεθος της οΙκογενείας- μt 
[να παιδί γιό κάθε οΙκογένεια - ή ήλικία καi ή •ώριμότης» 
τοΟ ζεύγους που δημιουργοΟν τιΊ νέα οΙκογένεια «προσδιο
ρίζεται» όπό τό Κρότος καί δέν εΤναι ύπόθεση της tλεύθερης 
βούλησης των αύριανών γονέων. 'Ο άκριβης συντονισμός 
τfiς όρθης μελέτης των δυό σκελών τοΟ προβλήματος 
πληθυσμοϋ - τροφών μπορεί νό όποτρέψει τραγωδίες μελ
λοντικών λιμών. ' Η ΑΙθιοπική τραγωδία φαντάζει ώς μονα
δικr) στό «εfδος» της,στr) κλίμακα καί σχέση των άλλων τρα
γωδιών τοϋ καιροϋ μας: των πολέμων τοϋ ' Ιράν - ' Ιράκ, το Ο 
Βιετνόμ καί τi)ς Καμπότζης, τών τραγωδιών τοϋ Λιβάνου, 
το Ο Έλ Σαλβαντόρ, το Ο Άφγανιστόν- γ ιό ν ' όναφερθοϋ με 
σέ περιπτώσεις ένδεικτικες που δi:ν καλύπτουν τό φάσμα 
θανάτων καi όδύνης τών λαών καί τfjς έποχfjς μας. 

· Η ΑΙθιοπική τραγωδία τοϋ μαζικοϋ λιμοϋ καi των εξου
θενωτικών λοιμών καi όσθενειών σ ' όλόκληρη σχεδον τr)ν 
' Α φρι κανικιΊ r'jπ ειρο μδς όδηγεί πέρα όπ ' τή συναίσθηση της 
τραγωδίας καi τήν συλλογική μας εύθύνη γιό τr'ιν όποφυγή 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1, 1985 

Hon. and Mrs. 

Gabriel Μ oustakίs 
And Son 

Wish all their friends. in New Υ ork, 
in Chile and ίη Greece 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Santiago, Chile 

Capt. and Mrs. 

G. J. CARRAS 

Προς ιfπαντας τοvς ναυτιλλομένους 
εύχόμεθα tγκαρδiως 

ΕΠΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΊΌΣ 

Best Wishes to All 

lndependence Maritime 
Agency, lnc. 

19 Rector Street. New York, Ν.Υ. 

ΕΥΥΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

PERRAKIS 
MARINE SUPPL Υ CORP. 

Ship Chandlers 
Cabin, Deck and Engine Supplies 

Full Line of Dry and Fresh Proνisions 
271 40th STREH, BROOKLγN, Ν.Υ. 11232 

Phone: (212) 499-1700 Telex 422812 
Cable Address: "PERMARSUP", Ν.Υ . 

17 



τους, σε tπιστημονικtς θέσεις καi συζητήσεις σχετικό με τι'ιν 
όντιμετώπιση του προβλήματος τί'jς ύπέρμετρης α(ίξησης 
τοϋ πληθυσμού σ ' εva πλανήτη περιωρισμένου μεγέθους 
φυσικών πόρων. 

Εlναι ή μαλθουσιανι'ι άποψη της γεωμετρικf'ίς αuξησης 
τοίί πληθυσμοίί σ' ενα πλανήτη όριθμητικf'ίς α(ίξησης τών 
τροφών καi πόρων μ[ 'ένα εύρύτερο χόσμα- πού συνεχώς 
μεγαλώνει - ήτο ι τf'ίς όνισορροπίας στη κόλυψη βιοτικών 
όναγκών , πού όδηγεί σε μαζικό λιμό. 

Εfναι ή άποψη τf'ίς θεωρίας καί πρόξης το Ο ήθικοϋ όλλό 
καί πρακτικού διλήμματος της «ναυαγοσωστικf'ίς λέμβου>> 
πού ~χει ώρισμένη «χωρητικότητα» έπιβατών πού δεν μπο
ρεί νό ξεπερασθεί χωρiς θανόσιμη όνατροπή. 

τέλος εfναι ή πρακτικr) κοί θεωpnτικr) θέση καί πρόβασn 
τοίί «ξεκαθαρίσματος» καί δ ιαχωρισμοίί (τriage-Sorting) σε 
όpιακtς περιπτώσεις ζωί'jς η θανότου . ' Ο T.R. Malthus θεμε
λίωσε διακόσια χρόνια πρίν τή θεωρία όνισορροπίας παρα
γωyης τροφών καί αύξησης πληθυσμοίί πού θό όδηγήσει σε 
σοβαρή κρίση λιμοϋ η όρρώστειος μ[ τό θόνατο εκατομμυ
ρίων όνθρώπων πού θό έπαναφέρει τήν όναγκαfα έξισορ
ρόπηση . Ή φοβερή «Προφητεία» έπαληθεύεται σήμερα 
στήν • Αφρικανική ήπειρο. ' Η δύναμη της έπιστήμης καί της 
τεχνολογίας καί Ε:νας όρθολογικός προγραμματισμός, πού 
μποροίίσαν νό όποτpέψουν τήν τραγωδία, όπουσιόζουν. Ο! 
λόγοι , Ιδεολογικο ί, πολιτικοί κοί οΙκονομικοί συνιστούν τήν 
ήθική χρεωκοπία της έποχης μας. Τό έ:ρώτημα παραμένει : 
Πώς θό όντιμετωπισθη ή κρίση τροφf'jς, κατο ι κίας, μεταφο
ρών, ένεργείας καi φυσικών πόρων στόν έπόμενο αΙώνα 
δταν ό πληθυσμός της Γης θό εχε ι σχεδόν διπλασιασθf'ί ; ' Εόν 
όντιμετωπίζουμε σή μερα κρίση διατροφης, λιμοίί καi 
θανότου εκατομμυρίων όνθρώπων, ποιό θό εfναι ή μοίρα 
έκείνων πού θόρθουν σ' Ε:να κόσμο μ έ σμικρυνόμενο τό 
χώρο παραγωγικης Γης, μt μεγενθυνόμενη έξόντληση τών 
ύφισταμένων φυσικών πόρων καί ένεργείας; Μποροίίμε νό 
φαντασθοίί με χώρο, κεφόλαιο καi πόρους γιό τι'ι θεμελίωση, 
συντήρηση καi διατροφή τριών χιλιόδων μεγόλων πόλεων 
πληθυσμοίί ένός εκατομμυρίου κατοίκων ή καθεμιά- πού 
θό ε/ναι ό έπi πλέον πληθυσμος τfjς Γf'jς δηλ. τό πρόσθετα 
τρία δισεκατομμύριο ψυχών; · Η όπλf'ί παρόθεση τών 
όναγκών διατροφης, κατοικίας, ϋδρευσης καi όποχέτευσης, 
ένεργείας καi συγκοινωνίας παραλύει τή σκέψη δταν κανείς 
σκεφθεί τη σημερινή στενότητα πόρων, τήν ύφιστόμενη 
όπειλr) πυρηνικfjς σύγκρουσης, τό aποκαλυπτικό φόσμα οl
κολογικfjς ύποβόθμισης, ρύπανσης καi οlκονομικf'ίς εκμη
δένισης τών φτωχών χωρών τοϋ τρίτου κόσμου . Πρέπει νό 
ε χου με στό νοϋ μας πώς ή πλnθυσμιακι'ι έξέλιξη στό πλανήτη 
μας παρουσιάζει έ τιθετικι'ι μ εγέθ υ νσ η , όληθινή 
πληθυσμιοκι'ι «Εκρηξη» (Population 8omb) μέ προοπτικι'ι κα 
τακλυσμ ι κή. Ό πληθυσμος τf'ίς Γfjς πού ~ταν διόκόσια πε
νfjντα εκατομμύρια ψυχών στον πρώτο αΙώνα τί'jς χρ ι στια
νι κf'ίς περιόδου, χρειόστηκε δέκα πέντε αΙώνες γ ιό νό διπλα
σιασθεi καί νό γίνε ι (500) πεντακόσια εκατομμύριο τό 1600 
μ .Χ. Μέ τήν όνόπτυξη της ίατρικf'jς καΙ τών επιστημονικών 
μεθόδων καλλιεργειών Γί'jς καί τή προστασία της δημοσίας 
ύγείας χρειόστηκαν μόνο διακόσια Είκοσι πέντε χρόνια γ ιό τό 
νέο διπλασιασμό, πού εφτασε τό 'ένα δισεκατομμύριο τό 
1825. w Εκτοτε σε έκατόν τριόντα πέντε χρόνια εχου με τριπλα
σιασμό τοίί πληθυσμού ~το ι τρίο δισεκατομμύρια ψυχών τό 
1960 μt πρόβλεψη μιό πληθυσμιακή μεγέθυνση πού θό ξε
περόσει τό πέντε δισεκατομμύρια τό 2000. 

Μ ' αύτη τη δυσοίωνη προοπτική πού θό εχει ώς όκραία 
όπόληξη 'ένα μαζικό λιμό γιό έκατομμύρια όνθρώπων τών 
πτωχών χωρών- δπου ό συντελεστης πληθυσμιακf'ίς αύξη
σης εlνοι μ εγαλύτερος έκείνου τών όνεπτυγμένων χωρών
καίρ ιο σημείο όληθινf'ίς έπιδείνωσης- ό προγραμματισμός 
τf'ίς πληθυσμιακης όνόπτυξης έπιβόλλεται ώς πρόξη εύθύ
νης κα ί ώς πρόβαση προνοίας. ' Η παραδοσιακι'ι όντιμ ετώ
πιση τοϋ ιοαύξόνεσθε καΙ πληθύνεσθε» δέν εχει πλέον θέση 
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δταν τό μέσα aνθρώπινης συντήρησης καί διαβίωσης ε/ναι 
μετρημένα. 'Η όρχι'] της μηδεvJ κης αύξήσεως τοϋ πληθυ
σμοϋ (Zero population growth) καθιερωμένη ώς μέτρο οΙ
κουμενικό - δπως μεθοδεύει μΕ όκέραιη πίστη καί ήθικό 
φρόνημα ή · Επιτροπι'] tπi τοίι πληθυσμου τών ·Ηνωμένων 
' Εθνών - εΤναι μ ιό πρόβα ση σωτηρίας όναγκαία (καΙ Ι καν η 
εφ· δσον συνδυασθεί μέ συναφη μέτρα συγκλίνοντα πρός 
τόνίδιο σκοπό) . Βεβαίως χρειάζεται νό ξεπερασθοϋν καθιε
ρωμένες θρησκευτικf:ς καΙ κοινωνικές aντιλήψεις ποu πρέπε ι 
νό εμπλουτισθουν μέ νέες όρχές εύρύτερων όνθρωπιστικών 
θεωρήσεων. Χρειάζεται γενικώτερη όναβάθμιση καί όνύ
ψωση της Παιδείας, ώς Παιδείας επιβίωσης τών έρχόμενων 

γενεών, ώς Παιδείας συντήρησης τών φυσικών πόρων καi 
διαφύλαξης τfjς οίκολογικης ποικιλίας καί Ισορροπίας. 

Στό σημείο αύτό προτείνονται σήμερα έν δψει τοϋ έλ
λειμματικοϋ όνοίγματος τροφών (Food Gap) μ ιό γενικώτερη 
κινητοποίηση της σημερινfjς γενηδς στό «πόλεμο κατά τi'jς 
πείνας» (War on Hυnger) ποu εχει τρία καίρια μέτωπα: (α) Τι'] 
σχέση του μεγέθους παραγωγης τροφών σε παγκόσμια κλ ί
μακα. (β) Τ ό πρόβλημα κατανομ fjς του πληθυσμοϋ καί δυνα
τοτήτων παραγωγης τροφών. ' Υπάρχει μ ιό σοβαρη άνισορ
ροπία γιατί ή παραγωγη τροφών εΤναι μειωμένη έκεί δπου ή 
αύξηση του πληθυσμοϋ εΤναι ή μεγαλύτερη . (γ)' Η άπάλειψη 
μιδς πορείας καθαρης παραφροσύνης της «όοράτου χειρός», 
της έλεύθερης καπιταλιστικfΊς όγορδς τών Δυτικών χωρών, 
ετσι ποu χιλιάδες τόννοι τυριοϋ καί βουτύρου καί τροφών 
όξίας μεγάλης- καί κυρίως όξίας συντήρησης της όνθρώ
πινης ζωfΊς καταστρέφονται γ ιό νό μην πέσει ή τιμ η τfjς όγο
ρδς καί τό προσδοκώμενα κέρδη! Στη Πατρίδα μας χιλιάδες 
τόννοι φρούτων καi πορτοκαλλιών θάβονται κάθε χρόνο 
στΙς χωματερές .. Η ναι τό ίδιο φαινόμενο, ή Ίδια κραυγαλέα 
ήθικι'} όντινομία . Κρατουμε ύψηλό τίς τιμές τών προϊόντων 
καί γκρεμίζουμε θάβοντας βαθειό στη γη την ' Αξία της 
ζωης τοϋ ' Ανθρώπου . . Δf:ν μοιάζουν, ετσι οί θρfjνοι μας 
νάνοι μιό καταγέλαστη ύποκρισία, μιό όπύθμενη aνθρώ
πινη μωρία; 

~ Ενα άλλο βfΊμα ποσοτικου ύπολογισμου - καί μαζu 
πνευματικfΊς διαστροφi'jς όδηγεί στη θεωρία καί πράξη τfjς 
όλληγορικfjς μεταφοράς τi'jς cιναυαγοσωστικης λέμβου» καί 
τοϋ ήθικοϋ διλήμματος ποu θέτει (Lifeboat Ethics) . Εfναι θε
μελιωμένο σε μιό παγερη λογικι'} όριθμών που όφανίζει την 
εννοια της όγάπης καΙ τfjς συμπαράστασης μέ όλάθητη δια
λεκτική. Ή Γi'j- τονίζει ό θεμελιωτήςτης, ό βιολόγοςG . Har
din- μοιάζει με ναυαγοσωστική λέμβο ποu μπορεί νό «χω
ρέσει» καi νό ιcέπιπλεύσει» μ' ενα περιωρισμένο άριθμό έπι
βατών καί ήδη ό όριθμός αύτός τών επιβατών εχει ξεπεράσει 
τό δριο. Μποροίιμε ίσως νό θρέψουμε τοuς πεινασμένους 
τi'jς Γi'jς σήμερα όλλό λύση του προβλήματος δΕν ύπάρχει μ · 
αύτη τη μεθοδολογία σε μακροχρόνια προοπτική. Οί πεινα
σμένοι ποu θά σωθοϋν σήμερα θά πολλαπλασιασθοΟν 
αύριο, θά αφέρουν» κι ' άλλους έπιβάτες στη ccλέμβο» ποu 
εΤναι ήδη γεμάτη κι ' εχει ξεπεράσει την ccφέρουσα χωρητι
κότητα» (Carrying Capacity) της. "Ετσι όργό η γρήγορα θό 
τεθεί σοβαρό πρόβλημα μαζικi'jς πείνας, καί αόνατροπης -
ναυαγίου» τi'jς λέμβου . . 

Of φτωχf:ς χώρες μf: τη στενότητα τών φυσικών πόρων 
καί παραγωγικών δυνατοτήτων τους, δf:ν μπορουν νό θρέ
ψουν τοuς κατοίκους των. 'Η φιλανθρωπία δεν λύνει τόπο
σοτικό πρόβλημα ποu εχει δυό σκέλη ποu δtν μποροίιν νό 
«συναντηθοϋν>> καi νό ccσυμπλησιάσουν» : τό ενα εΤναι τό 
μικρό μέγεθος τών φυσικών πόρων, τό άλλο τό μεγάλο 
μέγεθος τοϋ πληθυσμοϋ. ΚαΙ κανείς δf:ν θό δώσει τr'ιν 
όσφαλi'j θέση ποu εχει μέσα στη ναυαγοσωστικr'ι λέμβο 
(δσοι εχουν φυσικοuς πόρους) σε κείνους που κολυμποϋν 
στόν ώκεανό τi'jς πείνας καi τοϋ θανάτου (τοuς στερημένους 
φυσικών πόρων). Κι ' δν ύπάρξουν έ:θελοντές τi'jς ύψηλi'jς 
αύτi'jς θυσίας - τi'jς όνταλλαγης θέσεων ώς βήματος βοη-
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~, Ενας καινούργιος χρόνος. 

Μιό νέα έποχή. 

Με ενα νέο σημα: 

anτιs 
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θείος - τό πρόβλημα δέν λύνεται_ · Εάν ή νουογοσωστικη 
λέμβος δέν άνοτροπεί θά σωθοϋν οί λίγοι τυχεροl- ποu καΙ 
ούτοΙ κινδυνεύουν όν μηδενισθfi ό συντελεστης άσφολείος 
- ένώ οί πολλοί πού σήμερον άγωνιοϋν άρρωστοι κοi λιμο
κτονοϋντες στό πέλαγος τών στερήσεων, θό χοθοΟν. Τό 
σχfiμο τfiς «νουογοσωστικfiς λέμβου)) μοιάζει στόν εσωτε 
ρικό ήθικό του πυρfiνο, τό έξΊσου όπάνθρωπο σχi'jμο έκκο 
θάρισης κοi ccδιοχωρισμοΟ» (τriage) τών πληγωμένων στά 
πεδίο τών πολεμικών συγκρούσεων, ποu χρειάζονται 
νοσοκοuειοκn περίθαλψη καΙ τό μέσο βοηθείας (φάρμακο, 
νc•JΌκόμους κοi κλίνες), εfνοι πεpιωρισμένο. Ή λογική τοϋ 
σκεπτικοΟ της πογερfiς όριθμητικfiς, ccέπιτάσσει)) παραχώ
ρηση βοηθείας στοuς έλοφρώς τραυματισμένους - εκεί
νους ποu ή πιθανότης νό ζήσουν εΤνοι μεγάλη, κι ' δχι στούς 
βορειό τραυματισμένους ποu δέν έχουν έλπίδο ζωfiς .. Ή 
ίδιο λογικη υΙοθετεί σήμερα διοκοπη νοσοκομειοκi'jς περί
θαλψης ποu εfνοι δαπονηρη (fι περιωρισμένη) σε φτωχούς 
καΙ ήλικιωμένουςχωρών πλουσίων κοi όναπτυγμένων, Ιδιαί
τερο ούτών . 

Ν Ολο όποτελοϋν σενάριο ήθικοϋ πορολογισμοϋ όληθι
νfiς τραγωδίας κοl φρίκης, πού δμως στηρίζει μιό σκληρη 
λογιστική άριθμών. Μέγιστο ήθικά διλήμματα προβάλλουν 
όμείλικτο : Ποιός θό ζήσει κοi ποιός θό πεθάνει ; Koi πώς, 
πότε καi ποιός ώς ϋποτος Θεϊκός δικοστης θό όποφοσίσει ; 
Πότε ή ποιότης της ζω ης το Ο · Ανθρώπου καθορίζεται άπό 
την άριθμητικη ποσότητα τών μέσων κοί τών πόρων; Τό 
συγκλονιστικό δ μ ως έ.ρωτήμοτα εΤνοι έκείνα ποu σπάζουν τό 
ήθικό όποπνικτικό όλλό λογικό σχημα τijς ναυογοσωστικης 
λέμβου , τοΟ διαχωρισμοϋ τών τραυματιών ΙΊ της σωτηρίας 
τών πεινώντων τi'jς ΑΙθιοπίας. ~ Αραγε ε1νοι περιωρισμένες 
οί πηγές τών όγαθών τοϋ 'πλανήτη μας; Δέν μπορεί ό 
στρατηγικός σχεδιασμός τών μέσων πορογωγi'jς δλων τών 
χωρών νό έξοσφολίσει τροφές γιό δλους; Δέν εfνοι δυνα
τός ό όρθολογικός προγραμματισμός τών γεννήσεων νά 
όποτρέψει τό όδ,ιέξοδο τοϋ ύπερπληθυσμοΟ, τη φρίκη τών 
λιμών; Δέν εfνοι όσήμοντη ή δαπάνη βοηθείας κοl 
διατροφης τών πεινώντων μπροστά στά τρισεκατομμύριο 
δολλαρίων τών έξοπλισμών σήμερα; 

' Η δαπάνη σωτηρίας τών iξη εκατομμυρίων λιμοκτο
νούντων της ΑΙθιοπίας (καί της · Αφρικης) εΤναι περίπου ή 
Ίδια μέ τη δαπάνη δυό πυρηνικών ύποβρυχίων όλέθρου -
ένός τών ΗΠΑ καί ένός τi'jς ΕΣΣΔ. Αύτή εΤναι μιό δλλη ήθικό 
άμείλικτη όριθμητική πού κανεiς δf:ν μπορεί νό όντικρούση. 
Αύτη εΤναι ή τραγικη ϋβρη τοϋ κοιροΟ μας. Καί ίσως αύτη 
δδηγήσει στη κάθαρση καi στη καταξίωση της ζωής τοϋ ' Αν
θρώπου. 

TSAKOS SHIPPING& 
TRADING (USA) L TD 
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May we all rejoice and be filled with 
peace and love this Christmas. Το the 
lncarnate Son and Word ofGod Ι offer 
fervent prayers that the New Year be 
one of renewal, enriched by His 
Divine Grace and Love. 
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΌΛΕΜΟΥ 

Κάτω άπό τήv κρύα πέτρα 
Τοϋ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Τό 1938 τελείωσα τό Πολυτεχνείο τίίιν 
' Αθηνίίιν, περνώντας τίς τελευταίες δι
πλωματικές tξετάσεις στίς 3 · Ιουνίου. 
Κατάλαβα δτι εfχα πάει καλά καί εΤχα 
στό μυαλό μου Εξασφαλισμένο τό δί
πλωμα τοϋ Μηχανολόγου - • Ηλεκτρο
λόγου. ~Ετσι όποφάσισα νά μή χάσω 

καιρό περιμένοντας τά όποτελέσματα, 
άλλά νά φύγω μετά 2-3 ήμέρες γιά τήν 
·Αγγλία δπου θά σπούδαζα καί Ναυπη
γός. Βέβαια ό πατέρας μου, δημόσιος 
ύπόλληλος, επιθεωρητής τίίιν σχολείων, 
δέν μπορούσε νό κάνει τέτοια εξοδα, 
γιατί σπουδές στήν ' Αγγλία τότε γιά ενα 
φοιτητή κόστιζαν δσο ι'\θελε δλη ή όλλη 
οΙκογένεια γιά νά ζήσει στήν · Ελλάδα. 
Καί έιμαστε 6 παιδιά καί δλα έιχαμε εξο
δα μεγάλα καi στ ή ν ' Ελλάδα όκόμα πού 
σπουδάζαμε, παρ' δλο δτι πληρώναμε 
Ελαττωμένα δίδακτρα σάν παιδιά πολυ
τέκνου οΙκογενείας, πού tθεωρείτο -
καί σέ περίπτωση δημοσίου ύπαλλήλου 
πραγματικό ήταν - άπορος!! 

Ηχε προσφερθεί τότε ό μακαρίτης ό 
θείος μου 'Απόστολος νά μέ βοηθήσει 
οΙκονομικά ώστε νό όντιμετωπίσω τό 
μεγάλα Εξοδα πού τότε όνήρχοντο σέ ... 
12 λίρες χάρτινες τό μήνα. Δηλαδή μέ τίς 
σημερινές όξίες 14 δολλόρια τό μήνα. 
'Απ' αuτό επρεπε νό τρώω, νά ντύνο
μαι, νό πληρώνω νοίκι, βιβλία, δίδακ
τρα καί μερικά Εξοδα ψυχαγωγίας τό 
όποία όνήρχοντο σέ 10 σελίνια τό μήνα, 
δηλαδή 60 σέντσια τοϋ δολλαρίου! Ή 
ψυχαγωγία ήταν νά πδμε τά Σαββατό
βραδα σέ κανένα χορό, εΙσιτήριο ενα 

σελίνι (πεντέμισυ σέντσια), καί συμπε
ριλάμβανε ενα τσάϊ καί ενα μπισκότο, η 
μιά λεμονάδα. ~Οξω φτώχεια! 

Βιαζόμουνα νά φτάσω στήν 'Αγγλία 
ώστε νά χρησιμοποιήσω τό χρόνο πρίν 
όρχίσουν τό μαθήματα τόν Σεπτέμβριο 
γιά νά βελτιώσω τά όγγλικά μου, πού 
εJχα όρχίσει νά ψευτομαθαίνω στήν ·Α
θήνα σέ κάτι βραδυνά μαθήματα τοΟ 
Μπέρλιτς. Εfχα γίνει καί δεκτός ατή Ναυ
πηγική Σχολή τοΟ Νιουκάστελ, ατή δεύ
τερη τάξη, επειδή εJχα ι'\δη σπουδάσει 
τεχνικές έπιστfjμες στήν 'Ελλάδα, ύπό 
τόν δρο δμως δτι θά εfχα επαρκείς γνώ
σεις τfjς · Αγγλικfjς γιά νά μπορώ νά πα
ρακολουθίίι τά μαθήματα. Δέν ήθελα μέ 
κανένα τρόπο νό χάσω ενα χρόνο μόνο 
καί μόνο γιό νό μάθω τή γλώσσα. 

Στίς 5-6 ·Ιουνίου μπfjκα στό βαπόρι 
aτόν Πειραιά γιό τό Μπρίντιζι. ·Από κεί 
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θά τραβοΟσα Ρώμη μέ τό τραίνο, Παρίσι 
καί τελικά Λονδίνο. Γιά νά πάρω πιό οΙ
κονομικό εΙσιτήριο χρησιμοποίησα τό 
ναυτικό φυλλάδιά μου όντί διαβατήριο 
κι' ετσι πfjρα τήν εκπτωση τίίιν ναυτι
κών. Στά 'Ιταλικά τραίνα δίνανε κι' όλλη 
μιό εκπτωση όν ό έπισκέπτης tρχόταν 
ατή Ρώμη - ήταν ό Μουσολίνι ατά 
πράγματα τότε - γιά νά δεί τήν διεθνfj 
εκθεση. ~ Επρεπε δμως νό τοΟ σταμπά

ρουν τό εΙσιτήριο στήν εκθεση γιά όπό
δειξη δτι τήν επεσκέφθη. 

Βέβαια τό εΙσιτήριο τοϋ βαποριοίί 
-καί τοΟ τραίνου φυσικά- i'ιταν τρίτη 
θέση. 'Όταν τό εΤδε ό έλεγκτής καί εΤδε 
δτι f:ταξίδευα ώς ναυτικός μέ δίπλωμα 
3ου Μηχανικοίί γιά νά μπαρκάρω στήν 
'Αγγλία σέ ενα βαπόρι, - ετσι έιχαμε 
γράψει ατό φυλλάδιο-θύμωσε καί μοΟ 
εκανε σοβαρές παρατηρήσεις δτι έξευ
τελίζω τήν'Ένωση Μηχανικίίιννό δέχω- . 

Τό παληκάpι κοιμάται τόν άξύπνητο 
κάτω άπό τήν κρύα πέτρα. 

' 
'Η τελευταία φωτογραφία τοΟ Γκόντφρυ, 
λίγο πpίν σκοτωθεί. ΜοΟ τήν έστειλε ό 

άδελφός του. 

μαι νό μέ στέλνουν τρίτη θέση δταν 
δικαιούμουνα όπό τή σύμβαση νό πάω 
Δευτέρα θέση κ.λ.π., κ.λ.π. Τά μπουρ
δούκλωσα τελικά· κόf!ω.5 καί μέ όφησε 
i)συχο γιατί δέν ήθελα νά φανεί δτι πάω 
γιά σπουδές, μή τυχόν καί χάσω τήν 
εκπτωση τοίί ναυτικοίί. 

Στό σκεπαστό πού έιχαμε γιό προφύ
λαξη στό κατάστρωμα ήταν κάτι κου
κέτες στρατοπέδου, δηλαδή μουσαμα~ 
δένιες χωρίς στρώματα η κουβέρτες. 
Μιά νύχτα ήταν αuτή καί θό περνοΟσε 
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Τό μοναστήρι δπως ήταν πρίν άρχίσοuν οΙ μάχες τό 1943. 

Τ ό ίδιο μοναστήρι κστσστρεμμένο άπό τούς κατακλυσμικούς βομβαρδισμούς κατά 
τίς μάχες. Μετά τόν πόλεμο ξαναχτίστηκε δπως ήταν πρίν. 

εύκολα. Στή διπλανή μου κουκέτα ήταν 
ενα νέο παληκόρι πού φαινόταν ξένος. 
'Από τήν δλλη μεριά πάλι [νσς ξένος, 
πού φαινόταν τοϋ ναυτικοϋ έπογγέλ
ματος. 'Ανταλλόξομε λίγες λέξεις. Λίγο
λίγο κοτόλοβο δτι ό νέος i"}τον φοιτητής 
στό Καίμπριτζ καί εΤχε tλθει στήν · Ελλά
δα μέ ύποτροφία γιό νά γράψει ενα 
βιβλίο γιό τήν ·Ελληνική κλασική έποχή. 
Μιλοϋσε καί λίγο έλληνικά κι' tτσι διευ
κολύνθηκε ή συνεννόησις! Μοϋ εΤπε δτι 

ovge[111os 
Sρecializing in Greek Catering 
for home and business ρarties. 

Te/. (212) 688-8828 
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όγαποϋσε πολu τήν ·Ελλάδα καί τούς 
'Έλληνες, όρχαίους καί νέους. Τοϋ εJχε 
κάνει έντύπωση, €λεγε, δ τι παρ ' δλο πού 
εχουμε τήν τόση νά πολιτικολογοϋμε, 
νά τσακωνόμαστε καί νά φωνασκοϋμε, 
έίμαστε όνθρωποι γεμάτοι ζωή καί δτον 
γινόμαστε φίλοι εϊμοστε πόντο εΙλικρι
νείς καΙ πιστοί στή φιλία. Τοϋ εΤχε κάνει 
Ιδιαίτερα έντύπωση δτι οί οΙκογενειακοί 
δεσμοί μας μένουν πόντο όδιάσπαστοι 
δσα χρόνια κι' δν περνδνε, δ πως ε Τ ναι 
καί ή όγάπη μας γιό τήν πατρίδα μας. 
Μδς εJχε καταλάβει καλά! 

Προσεφέρθηκε νά μέ βοηθήσει δσο 
έίμαστε μαζύ στό ταξίδι, νά βελτιώσω τά 
όγγλικό μου κι · έγώ πάλι τό ψευτο-κσ
τάφερσ νό κουβεντιάζω μαζύ του σέ ... 
όρχαία έλληνικάl Ή «Κάθοδος τών 
Μυρίων» μοϋ f}λθε πολύ βολικά γιατί καί 
εύκολο κείμενο εΤναι καί σχεδόν δ,τι έκ
φράσεις θέλεις τίς βρίσκε ις έκεί μέσα 
όρκετό εύκολα . 

Τό παιδί αuτό εΤχε μιό περίεργη ΕΚ-

φραση στό πρόσωπό του πού μοϋ €κανε 
έντύπωση όπό τήν όρχή." Ενα όόριστο 
χαμόγελο μέ μιό έλαφρή πικρία σόν νά 
tβλεπε κάτι τό λυπηρό μπροστά του. 
Ταυτόχρονα tδειχνε μιό όπεριόριστη 
άγνότητσ καί εύγένεια, κάτι πού σοϋ 
€λεγε δτι ό όνθρωπος αuτός ούτε ποτέ 
άμάρτησε ούτε ποτέ θ ' όμαρτήσει στ ή 
ζωή του. Κάτι σάν τίς είκόνες τοϋ Χρι
στοϋ πού εϊχα με κρεμασμένες στίς 
τάξεις τών σχολείων, δπως δέχεται καί 
μιλάε ι στό μικρά παιδιά. 

·Ο όλλος γείτονάς μου στόν κοιτώνα 
της r· θέσεως i"}ταν ~νας Γερμανός ναυ
τικός. Μπi'jκε κι ' αuτός στήν παρέα μας 
καί γίναμε οΙ τρείς σωματοφύλακες τοϋ 
' Αλεξάνδρου Ντουμδ. Αuτός δέν εJχε 
ούτε λεπτότητες, ούτε φιλοσοφίες. ΕJχε 
φτάσει μέχρι λοστρόμος καί γύριζε στή 
Γερμανία μδς εJπε, νό μαζέψει δ,τι εΤχε 
καί δέν ε Τ χε κσί νά φύγει στή Νότιο 'Α
μερική. «Αuτός ό μπάσταρδος ό Χίτλερ», 
μδς (λεγε, «θά αΙματοκυλίσει καί τή Γερ
μανία καί δλον τόν όλλο κόσμο, γιατί 
θέλει νό κυβερνήσει τήν ύφήλιο. ' Εγώ 
δέν θέλω τίποτα όπ ' αύτό», €λεγε. «Λίγο 
καλό φdί, τό σνόπς μου κσί καμιά γυ
ναίκα ποϋ καί ποΟ, κσί μέ φτόσνουν. Ού
τε νά κατακτήσω κανέναν θέλω, ούτε νό 
κυβερνήσω κανέναν»! Πολλές φορές τόν 
θυμήθηκα στό τρομερό χρόνια τοϋ πο
λέμου πού όκολούθησε. τι νό'γινε 

όραγε; 

Μέ τήν καλή αύτή συντροφιά 
χωρίσαμε λίγο πρίν περάσουμε στήν 
·Αγγλία, όφοΟ χαζέψαμε μιά μέρα στίς 
όμμουδιές τi'jς Δουνκέρκης. Ποϋ νά 
φσντσζόμουνο τό μακελειό πού θό γινό
τανε έκεί, στίς όμμουδιές ούτές μετά δυό 
όκριβώς χρόνια. ' Από τό φίλο μου τό 
φοιτητή €μαθα δτι ήταν ' Ιρλανδός, 
όλλό Διαμαρτυρόμενος, γυιός ίερέως 
καί ζοϋσσν σ ' ενα μικρό μέρος κοyτό 
στό Δουβλίνο, τό Μπόντρυ, πού εχει 
γίνει σήμερα μεγάλο λιμάνι πού ξεφορ
τώνουν τά τάνκερ. Γ δνομό του ήταν 
Γκόντφρυ Τόκεϋ. 

· Εγώ πi'jγa στό Λονδίνο κι' όπό κεί στό 
Νιουκόστελ δπου γράφτηκα στό Πανε
πιστήμιο, στή σχολή ναυπηγών καί τά 
πi'jγa καλό. Μέ τόν Γκόντφρυ κρατή
σαμε όλληλογραφία κοί συναντιόμαστε 
ποΟ καί ποΟ στό Λονδίνο, πόντο μέ με
γάλη εύχαρfστηση. 'Απ' τό Γερμανό δέν 
ξανάκουσα τίποτα. ? Ηρθε ό πόλεμος κοί 
τό 40 μπηκε κι ' ή 'Ελλάδα . Οί νίκες τών 
·Ελλήνων κοτόπληξαν τούς · Εγγλέζους. 
~ Ηρθε καί μέ βρηκε. ·Η όγόπη του γιά 
τήν · Ι:λλόδο κοί ό θαυμασμός του γιά 
τούς .. Ελληνες εΤχαν θεριέψει. οΣτίς φλέ
βες σος τρέχει τό dιμα τοϋ Λεωνίδα καί 
τοϋ Θεμιστοκλi'j » , μοϋ €λεγε καί 
ξανάλεγε. «Τελειώνω μέ τό Καίμπριτζ σέ 
λίγο καί θά καταταχθw έθελοντής στόν 
·Αγγλικό στρατο, όλλό θδθελα πιό πολύ 
νό πολεμήσω μαζύ μέ τούς" Ελληνες. Νά 
βοηθήσω κι' έγώ νό σωθεί ό πολιτισμός 
τοϋ κόσμου όπό τό Χίτλερ». Σόν 'Ιρλον-

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



δός ύπήκοος δέν τοίί έπετρέπετο κανο
νικά νά καταταχθεί σέ ξένες δυνάμεις 

γιατί ή 'Ιρλανδία εμενε ούδέτερη. 

'Επειδή δέν μποροίίσε ή Πρεσβεία μας 
τοϋ Λονδίνου νά μδς στείλει στήν 'Ελ
λάδα- ή Μεσόγειος εfχε κλείσει- κι ' 
έγώ καί όλλοι "Ελληνες Φοιτηταί κατα
ταχθήκαμε στίς Βρετανικές δυνάμεις. 
·Εγώ ατό Ναυτικό, στό Ναυπηγικό Σώ
μα. Τό 41, μετά τήν πτώση τi'jς Έλλόδος 
οί ν Αγγλοι Εδωσαν στ ή ν' Ελλόδα τέσσε
ρα καινούργια όντιτορπιλλικό ~ καί 3-4 
όκόμα όργότερα- πού έπανδρώθηκαν 
μέ τά πληρώματα πού εΤχαν έπιζήσει 
όπό τά πλοία μας πού βούλιαξαν τό 
γερμανικά όεροπλόνα. Μ. tνα όπ' 
αύτά, τήν «Πίνδο», εφυγα κι' έγώ όπό 
τήν ·Αγγλία γιό τή Μεσόγειο, όφοϋ ζή
τησα καί μέ άφησαν νό μεταταχθίίι στό 
·Ελληνικό Ναυτικό. 

'Ανάμεσα στίς μάχες τfjς Μάλτας, τοίί 
'Ελ 'Αλαμέϊν καί τfjς Τύνιδας, λαβαίνω 

ενα γράμμα τοϋ Γκόντφρυ σέ όπάντηση 
ένός παληοϋ δικοϋ μου. νΕπαιρνε τότε 
δύο καί τρείς μί'jνες καμιά φορά νά πάει 
γράμμα όπό τή Μέση · Ανάτολή στήν 
'Αγγλία καί τ' όνόποδα. ·Η ταν όξιωμα
τικός, κυβερνήτης τόνκ στό σύνταγμα 
τοίί 'Ιρλανδικοϋ Μηχανοκινήτου 'Ιπ
πικοίί, σταθμευμένου στήν Τύνιδα δπου 
οΙ μάχες εΤχαν τελειώσει καί οί Γερμανο
'Ιταλοί εJχαν ξεκουμπιστεί όπό τήν 'Α
φρική. Οί 'Αγγλο-' Αμερικάνοι τούς κυ
νηγούσανε μέ όποβάσεις στ ή Σικελία, τό 
Σαλέρνο καί τό ν Αντζιο. Γράφω πίσω καί 
τοίί λέω δτι θδπαιρνα σύντομα δυό
τρείς έβδομόδες δδεια καί νό βρισκό
μαστε στήν Τύνιδα νό έπισκεφθοϋμε τό 
έρείπια τfjς όρχαίας Καρχηδόνος καί 
δλλα όρχαία, Ρωμαϊκό καί 'Ελληνικά 
μνημεία. Περίμενα όπάντησή του σύν
τομα, γιατί δέν επαιρνε καιρό όπό τήν 
Α'ίγυπτο πού ήταν ή βάσις τοϋ στόλου 
μας μέχρι τήν Τύνιδα, όλλό δέν Ελαβα 
τίπο·rε. Σκεπτόμουνα δτι θά εΤχε μετακι
νηθεί τό σύνταγμά του, όπότε μοϋ Ερχε
ται tνα γράμμα όπό τήν 'Ιρλανδία, 
όπό τόν πατέρα του. Ό Γκόντφρυ σκο
τώθηκε ατό Κασίνο τfjς 'Ιταλίας, στίς 

τρομερές μάχες πού γίνονταν έκει γύρω 
όπό τό περίφημο μοναστήρι πού ήταν 
στήν κορφή τοϋ βουνοίί. Μοϋ εστειλε 
καί τό γράμμα πού εΤχε λάβει όπό τό 
στρατηγείο μέ τήν όγγελία τοίί θανάτου 
τοϋ γυιοϋ του. Βγfjκε όπό τό τάνκ του 
κατά τήν μάχη γιό νό βοηθήσει κάποιον 
δλλο πού εΤχε χτυπηθεί καί χτυπήθηκε 
κι' αύτός όπό δλμο. νΕλεγε καί τό γράμ
μα δτι ό θάνατος ήταν όκαριαίος, δέν 
ύπέφερε καθόλου κ.λ.π., κ.λ.π. Πόντο τό 
βάζανε κι' αύτό στίς όγγελίες γιά νά 
παρηγοροίίνται οΙ συγγενείς τοϋ σκο
τωμένου. «Παρηγοριά στόν άρρωστο 
ώσπου νά βγεί ή ψυχή του» πού λέει καί ή 
παροιμία! Μοϋ πρόσθετε ό πατέραςδτι 
δυό έβδομάδες πρίν εfχε σκοτωθεί καί ό 
δλλος γ υιός του, έθελοντής κι· αύτός, 
στή Μπούρμα. Τοίί Εμενε μόνον ενας 
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·TheKey 
togreel( 
hospitality! 

For any reason you come to Greece for business or vacations 
the ELECTRA GROUP OF HOTELS are ideal for your sta}'. 

Two ELECTRA hotels in the heart of Athens and one in the 
center of Thessaloniki are designed to meet the demands of 
every businessman making on the other hand a business trip 
a relaxing pleasure. 

In the beautiful greek islands, Rhodes and Crete, 
two luxurious ELECTRA hotels promise you un
forgettable Vacations. The ELECTRA GROUP 
OF HOTELS invite you to share the key to Greek 
hospitality. 

electra group of hotels 
ATHENS ELECTRA HOTEL: 5, Hermou Str. Syntagma Sq. 
Tel.: 322.3223 Tc:lex: 216896 
Central Rc:serνations for all our Hotels TELEX: 2 I -6896 
ATHENS ELECTRA PALACE HOTEL: 18, Nicodimou Str .. 
Tc:l.: 324-1401-7 Telex: 216896 
THESSALONIKI ELECTRA PAL.ACE HOTEL: Aristotelous Sq. Tel. : 23.222i 
Telex: 412590 
CRETE CRETA BEACH: HERACLION, CRΠE, Tel. : 28.6301 
RHODES ELECTRA PALACE RHODES: TR1ANTA, RHODES, Tel.: 92521 
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Τό μοναστήρι ατό Κασfνq, πάνω ατό καταραμένο βο,υν? πο~ έφαγε τόσα παλη
κάρια. Τό μοναστήρι ξαναχτfστηκε μετα τον πολεμο. 

γ υιός πού μόλις εlχε χειροτονηθεί ίερεύς 
γιό νό πάρει τή θέση τοϋ πατέρα του. 
Μοϋ tστειλε καί (να βιβλίο πού εlχε 
γράψει ό Γκόντφρυ καί τύπωσε τό 
Καίμπριτζ. 

Στενοχωρέθηκα πολύ δταν διάβασα 
τό θλιβερό νέο. 'Ε ματαίωσα τήν άδειά 
μου, κι· (μεινα συνέχεια στό καράβι. Στ ή 
φαντασία μου έξήγησα τή θλιβερή ΕΚ
φραση πού εlχε πάντα τό χαμόγελο τοϋ 
φίλου μου. Μήπως ένδόμυχα καί άσυ
ναlσθητα ι'jξερε τί τοϋ Εμελε; Πάντως τό 
τέλος του, πού fιρθε δπως βγfίκε άπό τό 
τόνκ γιό νό βοηθήσει δλλον άνθρωπο, 
ταlριαζε στό εύγενικό του αiσθήματα. 
Θεός συχωρέσε ι τον. 

Τελείωσε ό πόλεμος καί περνοϋσαν τό 
χρόνια. ' Αρκετές φορές πού πfίγα στήν 
' Ιταλία προσπάθησα νό βρώ ποϋ βρι
σκόταν δ τάφος τοϋ φίλου μου καί νά 
μπορέσω νό πάω νό τόν έπισκεφθώ καί 
νό βάλω μερικά λουλούδια. Δέν κατά
φερα ποτέ νά μάθω. • Εγραψα άρκετές 
φορές καί aτόν πατέρα του στήν παληό 
διεύθυνση πού εlχα άλλά ποτέ δέν 
tλαβα άπόντηση . v Εγραψα καί στό Δή
μαρχο τοΟ Μπόντρυ άν μπορεί νό μέ 
πληροφορήσει ποϋ βρισκόταν ή οΙκο
γένεια αύτή, άφοο προφανώς εlχαν φύ
γει άπό τό Μπάντρυ ι'j εlχαν πεθάνει . 
Καμιά άπόντηση δέν Ελαβα ούτε άπο 
κεί. 

Πέρασαν 40 χρόνια άπό τότε, καί 
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φέτος τό καλοκαίρι πηγα στή Ρώμη σόν 
άντιπρόσωπος της · Ελλάδος ατό δια
συμμαχικό συνέδριο έφέδρων άξιωμα
τικών τοϋ ΝΑΤΟ. Τυχαίως συνάντησα 
έκεί tναν • Αγγλο παληό tΦεδρο άξιω
ματικό σόν κι' έμένα πού εΤχε πολεμή
σε ι ατό Κασίνο. Το Ο όνόφερα γιά τό φίλο 
μου πού fιταν ατό ' Ι ρλανδικό Μηχα
νοκίνητο ' Ι ππικό. v Η ξερε τό σύνταγμα 
αύτό καί άπό τό ρόλο πού εΤχαν πα ίξει 
στή μάχη, θά εlναι μοΟ εlπε, θαμμένος 
στό τάδε στρατιωτικό νεκροταφείο, 
κάτω άπό τό βουνό τοϋ μοναστηριοϋ. 
Ξεκινάμε μέ τή γυναίκα μου καί τήν 

άνεψιό μου πού έργόζεται ατό ' Ηνω
μένα "Εθνη ατή Ρώμη, στήν 'Υπηρεσία 
Διατροφης τοΟ Κόσμου, καί πάμε στό 
Κασίνο. Βρίσκουμε τό νεκροταφείο καΙ 
τό δνομα τοΟ φίλου μου aτόν κατάλογο, 
άλλά ή θέση τοΟ τάφου fιταν γραμμένη 
λάθος! Ψάχνουμε, ψάχνουμε, άλλά ποΟ 
νό βροϋμε τήν πλάκα μέ τό δνομό του 
όνόμεσο στίς χιλιάδες τών ποληκοριών 
πού κοιμοϋντον έκεί τόν τελευταίο τους 
ϋπνο. Διαβάζαμε όνόμοτα 'Εγγλέζικα, 
'Ινδιάνικα, Γαλλικό, Πολωνικό, τών 
Γκούρκα, τών Μαροκινών κι ' δ, τι άλλο 
μπορεί νά φανταστεί κανείς. Φάγομε 
σχεδόν δλη τήν ήμέρο άπρακτοι, δτον 
ξαφνικό μέ φωνάζει ή γυνοlκο μου : 
«'Εδώ, έδώ εΙ ναι πολλοl τοίί ' Ιρλανδικοϋ 
' ΙππικοΟ». Τρέχω καί κυττάζουμε κοί οΙ 
τρεiς μέ προσοχή. 'Εκεί fιταν! Τόν βρή
καμε, άνόμεσα aτούς συναδέλφους του, 

καμιά έκοτοστή . ·Η έπιγροφή άπέριττη 
καί τό σi;μα τοΟ συντάγματος, μ ιό δρπα, 
σκαλισμένα στήν μαρμάρινη πλάκα. 
Εlχε τήν ήλικία του , πότε σκοτώθηκε, 
άπό ποΟ καταγότανε καί τή διακεκρι
μένη θέση του ατό Πανεπιστήμιο τοΟ 
Κοίμπριτζ. Είχαμε τήνίδιο ήλικία. 

Βγάλαμε μερικές φωτογραφίες το~ 
τάφου κοί τοΟ πεδίου της μάχης και 
βάλαμε μερικό όγριολούλουδα γιά στό
λισμα. Είπαμε καί μ ιό προσευχή. Σάν νό 
μ ' (π ια σον τύψεις συνειδήσεως. Λέω τfίς 
γυναίκας μου: «Κύτταξε έμάς, κάναμε 
οΙκογένεια μέ παιδιά καί έγγόνια, 
ζήσαμε καί ζοϋμε καλά αάννά μάςεύλό
γησε ό Θεόςάπό τήν άρχή. Τό παιδί ούτό 
κοιμδται τόν άξύπνητο ϋπνο 40 χρόνια 
τώρα κάτω άπό τήν κρύο πέτρα. Δέν 
εΙ ναι άδικία; Δέν εΙ ναι ό ίδιος Θεός γι· 
ούτόν δπως καί γιό μάς;» Κούνησε τόκε
φάλι της, (κανε τό σταυρό της κοί δέν 
άπάντησε τίποτα. MoD εlπε άργότερα: 
«Ξέρε ι ς, δπως περπατοϋαα ψάχνοντας 
όνάμεσα aτούς τάφους σόν κάτι νά μέ 
τράβηξε καί γύρισα άπότομο ατό δεξιά, 
βγαίνοντας άπό τή γραμμή πού άκο
λουθοϋσα. ·Ε τ σι βρfjκο τούς τάφους 
τοϋ ' Ιρλανδικοϋ ' Ιππικοϋ . Δέν σοΟ φαί
νεται παράξενο;» Τή φορά αύτή έγώ 
κούνησα τό κεφάλι μου κοί δέν 
άπόντησο. 

• Εγραψα στή διεύθυνση πού εlχε ή 
πέτρα τοΟ τάφου νό δώ άν ύπόρχει κα- ·-

' Ο ίερεύς άδελφός τού φίλου μου μέ τή 
γυναίκα του όταν τελικά έπικοινώνησο 
μοζύ τους, έφέτος (1984). Πάντα φοράει 
μέ περηφάνεισ lνα πουκάμισο μέ τά 
έλληνικά χρώματα πού εlχε φέρει ό 
Γκόντφρυ άπό τήν 'Ελλάδα πρίv άπό 

τόσα χρόνια/ 

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,. 



νένας τfiς οΙκογενείας τοG Γκόντφρυ, ό 
ιΊδελφός του τουλάχιστο, καί νά τοΟ 
στείλω μερικές φωτογραφίες. Καμιά ιΊ
πάντηση. Γράφω πάλι στό Δήμαρχο, καί 
πάλι καμιά ιΊπάντηση. 

Μ ιό μέρα έλεγα τήν ίστορία αύτή στό 
γαμπρό μου, τόν ναυπηγό Βάν Ράϊν
μπαχ. «" Ακουσε», μοG λέει, «πρίν δυό 
χρόνια εΤχε τιναχτεί στόν ιΊέρα 'ένα πε
τρελαιοφόρο στό λιμάνι τοG Μπάντρυ, 
καί σκοτώθηκαν καμιά εκατοστή άν

θρωποι μαζύ μέ δλο τό πλήρωμα. Πi'jγα 
Εγώ ΕΚΕί σάν εμπειρογνώμων καί γνώ
ρισα πολλούς ντόπιους ιΊνθρώπους, 
ναυτικούς πράκτορες, κυβερνητικούς 
ύπαλλήλους τοG λιμανιοΟ κ.λ.π. Γράψε 
καί ρώτησε τούς τόδε καί τάδε πού εΤναι 
ήλικιωμένοι καί μπορεί νά θυμούνται 
τήν οΙκογένεια Τόκεϋ». 

Γράφω σέ δλους καί ώς έκ θαύματος 
λαβαίνω όπαντήσεις όπό 3-4 μέ διάφο
ρες κομματιασμένες πληροφορίες πού 
τελικά μέ ώδήγησαν στόν ιΊδελφό τοG 
φίλου μου, τόν ίερέα, πού εΙχε φύγει όπό 
τήν 'Ιρλανδία καί ζοGσε ατό Μπάθ τοG 
Σόμερσετ στήν ·Αγγλία σάν συνταξι
ούχος. 'Επικοινώνησα μαζύ του καί τοG 
εστειλα τίς φωτογραφίες. Με εύχαρί
στησε θερμά, γιατί κι' αύτός δέν εΤχε 
ποτέ έπισκεφθεί τόν τάφο τοG ιΊδελφοG 
του. Οί γονείς τους εΤχαν πεθόνει πρό 
πολλοϋ. MoG έστειλε καί 'ένα όλλο 
βιβλίο πού εΤχε γράψει ό Γκόντφρυ καί 
τό εΤχε τυπώσει κι' αuτό τό Πανεπι
στήμιο τοϋ Καίμπριτζ μετό τόν θάνατό 
του. Ηναι μιά φιλοσοφική όνόλυση ιΊπό 
'ένα έργο τοϋ Πλάτωνος. 

Μετό όπό δλα αύτά αΙσθάνθηκα μιό 
ιΊνακούφιση καί ίκανοποίηση σόν νά 

εΤχα Εκτελέσει 'ένα καθfiκον ι'Ί ύποχρέ
ωση πού εΤχα ιΊναλάβει όπό πολύ καιρό. 

' Η τύψις συνειδήσεως δμως, πάντα 
μένει μέσα μου. Γιατί μερικοί ιΊπό μός 
νά περνάμε ευτυχισμένα χρόνια μέ τό 
παιδιά μας καί τό f:γγόνια μας, κι' όλλοι 
νά κείτωνται έτσι κάτω ιΊπό τήν κρύα 
πέτρα περιμένοντας παληούς φίλους νά 
περάσουν νά τούς χαιρετήσουν μετά 
σαράντα χρόνια;! 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Νέα Ύόρκη, Δεκέμβριος 1984 

IANOYAPIOY I, 1985 

~Cίtίcοηο 
ι 53 Ε. 53dlt. 
NewYMiιCity 

(2121 688-8828 
Open7 cU)I'I 

l.undVDίιιaer 

. ΣΑΝ ΑΝΤΟΝ/0, τέξας- ·Η Κοινότης τής · Αγίας Σοφίας φιλοξένησε φέτος τ/ς όμάδες 
καλαθοσφαίρας ατό έτήσιο τουρνουά τής 'Ιεράς · Επισκοπής τοϋ Ντένβερ. Τριάντα 
όμάδες 22 aρρένων καi 8 θηλέων έφθασαν τι)ν Πέμπτη τό βράδυ, ήμέρα τιϊ:ιν Εύ
χαριστιιϊ:ιν, μαζί μέ Ιερείς, γονείς καΙ φίλους, καi τfιν έπομένη άρχισαν τά παιγνίδια. 
Τ ό μεσημέρι τής Παρασκευής έφθασε καί ό Θεοφιλ . . Επίσκοπος κ . • Ανθιμος, ό όποί
ος καi παρακολούθησε ολα τά μότς καi εύλογοϋσε καi ένεθάρρυνε τούς παίκτες. 
Ήταν ενα πραγματικό πανηγύρι συντροφιάς, άδελφωσύνης, όρθοδοξίας καi ρω
μηοσύνης ποu κράτησε τρείς όλόκληρες μέρες καi τελείωσε μέ ενα θαυμάσιο δεί
πνο. Στά τελικά νικητές άναδείχθηκαν στοuς Υ AL ή όμάδα τοϋ Εύαγγελισμοϋ Χιού
στον, τών έφήβων ή όμάδα τής ·Αγίας Τριάδος Da llos, τών θηλέων ή όμάδα τού Ε ύ
αγγελισμού Χιούστον καi τιϊ:ιν jυniors ή όμάδα τού Εύαγγελισμού Χιούστον. Στfιν 
φωτογραφία ό Θεοφιλέστατος . Επίσκοπος κ . • Ανθιμος όνάμεσα σέ μερικό aπό τά 

παιδιά μας. 

Εuτuχές το Νέο "Ε τος 

ΕΘΝΙΚΗ KTHMATIKH ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ 

(NATIONAL MORTGAGE ΒΑΝΚ OF GREECE) 
33-20 DΠMARS BOULEV ARD 
ASTORIA, NEW YORK 11105 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (212) 204-7333-35-36 

DITMARS 
PAINT SUPPL Υ CO. 

33-10 Ditmars Blνd., Astoria, Ν.Υ. 
(Ιό ιΊρχαιότερο έλληνικό χρωματοπωλείο στιΊν Νέα Ύόρκη). 

Ό Ιδιοκτήτης κ. ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΑΚΗΣ μαζι μέ τό προσωπικό 
τού καταστήματος, Tόvu Κωστούλα, ΣτιJβ Κασομεvάκη, 

Otto Hodik καΙ Joe Biscaglia, εuχοvται στιJv πολυπληθή 
πελατεία τους καΙ γενικώτεpα σ' δλη τηv 'Ομογένεια 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ 
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Mr. Nick J. Spithogianis 

Owner of 

Joins his Home Office Staff 

Regίonal Supervisors, the Management of 
Kembelίng foods and the employees 

of the Qualίty Inn Motel ίn 

Extending warmest wishes 
for α Merry Christmas 

and the Happiest 
of New Years in 1985 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



ι: Ο ι: Ελληνικός ' Ιατρικός . Σύλλογος Ν. Υ. 
τιμδ τούς Μπραδήμα καί Κοτζιδ 

'Από άριστεpά, ή κ. Μουσούτα, ό Πρόεδρος τοϋ 'Ιατρικού Συλλόγου κ. Βασίλας, 
ό κ. Μπραδήμας, ό ίατpός κ. Χαρόβας, ή κα Μπέττυ Κοτζιό, ό συμπρόεδρος τι'jς 
όρyανωτικι'jς 'Επιτροπής ίατρός κ. fζάκ Σωτηράκης, ό Σεβασμιώτατος κ. 'Ιάκω
βος, ή κα Μπραδijμα καί ό μόνιμος άντιπράσωπος τι'jς Κύπρου στάν Ο. Η.Ε. κ. 

Κων. Μουσούτσς. Athens lnternationai-D. Kesoglidis 

· Η κα Μπέττυ Κοτζιά 

IANOYAPIOY Ι, 1985 

·Ο ·Ελληνικός 'Ιατρικός Σύλλογος 
Νέας· Υόρκης, τίμησε στι'ιν έφετεινιl έτή
σια χοροεσπερίδα του, τόν πρώην βου
λευτι'ι κα1 τώρα Πρόεδρο τοϋ Πανεπι
στημίου Νέας Ύόρκης Δρα John Brade
mas, μέ τό ·Ανθρωπιστικό Βραβείο καΙ 
τόν όείμvηστο, διάσημο Ιατρό Γεώργιο 
Κοτζιδ μέ τό βραβείο " Physician of the 
Year" τό όποίο έπεδόθη μεταθανατfως 
στι'ιν σύζυγό του Κα Μπέττυ Κοτζιδ. 

'Ηταv μ ιό έξαιρετικό πετυχημένη έκδή
λωση, που συγκέντρωσε έκλεκτό κόσμο 
-ή μόνη ποu προσελκύει κάθε χρόνο, 
τόσους πολλοuς όμογενείς έπιστήμονες. 

Πρόεδρος τfiς ' Επιτροπfiς τfiς χορο
εσπερίδος, στfιν όποία προσfiλθαν κα1 
μίλησαν ό · Αρχιεπίσκοπος κ. · Ιάκωβος 

τ ό έξώφυλλό μας 
Ό Πρόεδροςτοϋ Πανεπιστημίου 

Ν. Ύόρκης κ. Τζων Μπραδήμας 
με τόν Πρόεδρο το Ο 'Ιατρικοϋ 
Συλλόγου κ. Anthony Vasilas, κατό 
τr'ιν έπίδοση τοίί 'Ανθρωπιστικοίί 
Βραβείου , ατό ξενοδοχείο ιιΠλό
ζα». 
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καί ό μόνιμος aντιπρόσωπος της Κύ
πρου aτόν ΟΗΕ πρέσβυς κ. Ντίνος Μου
σιούτας, ήταν ό ίατρός όπό τό Νιοϋ 
Τζέρσεϋ κ. Δημ . Φλέσσας καί συμπρό
εδρος ό ίατρός κ. Τζόκ Σωτεράκης. 

Τό fσοδα της χοροεσπερίδος διατί
θενται όπό τόν ' Ιατρικό Σύλλογο γ ιό τr)ν 
χορήγηση ύποτροφιών σε σπουδαστές. 
'Ο Πρόεδρος της · Επιτροπης · Υποτρο
φιών ίατρός κ. Μαρίνος Πετρδτος έδωσε 
ενα σύντομο aπολογισμό τοϋ i';ργου της 
'Επ ιτροπης, ένώ στr)ν κοινωνικr) καi έπ ι 
στημον ι κr) προσφορό τών δυό τιμη θέν
των, όνεφέρθησαν ό ·Αρχ ιεπίσκοπος, ό 
κ. Μουσιούτας καi ό ίατρός κ. Peter 
Tzairis ό όποίος έπέδωσε τό βραβείο 
στr)ν χήρα τοϋ διαπρεποϋς έπιστήμο
νος. ' Η έπίδοση τοϋ βραβείου aτόν κ. 
Μπραδήμα εγινε όπό τόν Ιατρό κ . 
Antoine Haroνa s, Α ' 'Αντιπρόεδρο τοϋ 
' Ιατρικοϋ Συλλόγου. 

Μεταξύ δλλων παρευρέθησαν καί οί 
Mr. and Mrs. Τ. Cambouris, Mrs. Elpis 
Chandras, Mr. leon Chandras, Mr. and 
Mrs. Andrew Cyprus, Mr. and Mrs. 
George Karalis, Miss Sylνia Keklas, Mr. 
and Mrs. August Michaelides, Mrs. )ack 
Zarcadoolas, Dr. and Mrs. Ρ. Allan, lisa 
Danias, Dr. Diktaban, Dr. and Mrs. Steνen 
Fochios, Mr. Steνen Fochios, Miss Eliz
abeth Gabriel, Dr. and Mrs. )ames 
Gabriel, Dr. and Mrs. Ν. Romas, Mr. and 
Mrs. Τ. Calamaras, Mr. and Mrs. Τ. 
Ganiaris, Dr. and Mrs. Μ. McGuire, Mr. 
and Mrs. C. Pappas, Miss Mary Razelos, 
Dr. and Mrs. G. Argirakis, Dr. and Mrs. 
Christodoulou, Dr. and Mrs. D. Kotsilibas, 
Mr. and Mrs. Ρ. Makrias, Dr. and Mrs. Di
deris, Dr. and Mrs. C. Stefanides, Mr. and 
Mrs. R. Decker, Mrs. Popi Hadjiνasiliou, 
Dr. and Mrs. George Kokotakis, Mr. and 
Mrs. C. Mouzakitis, Mr. and Mrs. Τ. Tha
nasoulis, Dr. and Mrs. Antoine Haroνas, 
Dr. and Mrs. Μ. Kalogerakis, Dr. and Mrs. 
Η. Nafpliotis, Dr. and Mrs. l. Siderides, 
Dr. and Mrs. Ε. Spyropoulos, Dr. and Mrs. 
Ρ. Tsairis, Dr. and Mrs. ). Apostolides, Mr. 
and Mrs. ). Frangos, Dr. Ι brahim, Dr. C. 
Kyriannis, Dr. and Mrs. D. Pappas, Dr. Ε. 
Pappous, Dr. and Mrs. )ack Soterakis, Dr. 
Ε. Zisis, Dr. and Mrs. D. Flessas, Reν. and 
Mrs. Alex . Karloutsos, Reν. and Mrs. D. 
Strouzas, Miss Christina Chaparis, Dr. and 
Mrs. Peter Eνdos, Dr. and Mrs. Μ. Geor
gis, Dr. and Mrs. George loannou, Dr. and 
Mrs. Taki lordanou, Mr. and Mrs. S. Tsou
tsouras, Dr. Mrs. Steνe Tsoutsouras, Mr. 
and Mrs. Ν. Pappas. 

' Επίσης παρόντες ήσαν οί Alex. Alexi
ades, Marcelle Diamandis, Peter 
Diamandis, Mr. )ames Β. Gabriel )r., lynn 
Gabriel, Anna Hilaris, Sandy Kalkanis, Fay 
Kozas, Sandy Koutelos, Ted Koutelos, 
Bessie lygnos, Anna Mallis, Mezitis Ν., 
Mezitis S., Demetri Pyrros, Maria Pyrros, 
Patricia Spanos, KathyTsougranis, Dr. and 
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Άπό όριστερά, ό Ιστρός καί ή κα Διαμαvτι'j, ό ίατρός κσl ή κα Χίλλαρη, ό Ια_τρός 
κοί ή κο Γεωργ. Χοζίρη, ό Ιατρός καί ή κα Γκε{3ά καf ό Ιατρός καί ή κο Μ. Μομακου. 

' Η κο Μ . McGuire, πού ήταν πρόεδρος τι'jς · Επιτροπι'jς γιό τόν λαχνό, ό Ιατρός κ. 
McGuire, ή δvίς Μ. Ρσζέλου, ή κ. Κ. Πάππος, ό κ. Κ. '1άτ.rσς, ή κ. Ν. Πάππος, ό κ. Ν. 

Πάππος, ή κσ τ. Καλαμαpό, ό κ. Τ. Γαvιόρης κaf ή κσ Τ. Γανιάρη. 

Athens lnternationai-D. Kesoglid i! 

· Από όριστερό, ή δνίς Χριστίνα Τσάπαρ.η, ό Ιατρός κaf ή~ - Μ. Georgis, .ό ίατρός κα~ 
ή κ. Κ. Ίορδόνου, ό κ. κοί ή κ. Σ. Τσοuτσοupα, ό κ. και ή κ. Στ. Τσοuτσοuρα και 

ό Ιατρός κοί ή κ. Γ. ·Ιωάννου. 

Athens lnternationai-D. Kesogl idis 



Mrs. Harry Diamanadis, Dr. and Mrs. Ρ. 
Geνas, Dr. and Mrs. George Haziris, Dr. 
and Mrs. Β. Hilaris , Dr. and Mrs. Μ. Ma
makos, Dr. and Mrs. S. Arkoulakis, Dr. 
and Mrs. R. Fadi l, Dr. and Mrs. Ε. Halivo
poulos, Dr. and Mrs. Karfopoulos, Dr. and 
Mrs. Ε. Kopidakis, Dr. and Mrs. C. Pappas, 
Dr. and Mrs. Pituras, Dr. D. Papadopou
los, Dr. and Mrs. C. Pyrros, Dr. and Mrs. 
Samoulides, Mr. and Mrs. George Serres, 
Dr. and Mrs. Τ. Yanos, Dr. and Mrs. C. 
Anagnostopoulos, Prof. Alex. Demetra
copoulos, Mr. and Mrs. Τ. Demetraco
poulos, Dr. and Mrs. Α. Papadopoulos, 
Dr. and Mrs. Parris, Dr. and Mrs. Zodiatis, 
Dr. Α. De metriou, Dr. and Mrs. Ρ. Kymis
sis, Dr. and Mrs. Ν . Samios, Dr. and Mrs. 
Tallis, Dr. and Mrs. G. Yat rakis, Dr. and 
Mrs. G. Zazamis, Dr. Peter Corines, Dr. 
and Mrs. Β. Dacaνala s, Dr. and Mrs. Gala
kos, Ms. Demi Kalkanis, Dr. and Mrs. Ρ. 
Kalkanis, Dr. and Mrs. R. Orphanos, Dr. 
Μ. Petratos, Dr. and Mrs. G. DΈmilia, Dr. 
and Mrs. Α . Maurillo, Dr. and Mrs. Ν. 
Megally, Mr. and Mrs. Η . Olshin, Dr. and 
Mrs. Ρ . Tarte ll, Dr. and Mrs. Cosmatos, Dr. 
Η. Josifides, Dr. and Mrs. Lignos, Dr. C. 
Paνlides, Dr. and M rs. Pilaνas, Dr. Lucille 
Xenophone, Dr. and Mrs. C. Constant, 
Dr. and Mrs. Carνounis, Dr. and Mrs. Α. 
Loucopoulos, Dr. and Mrs. C. Mattheou, 
Dr. and Mrs. Andrew Niarchos and Dr. 
and Mrs. Ν. Tsirilakis. 

'Ο Πρέσβuς κ. Μοuσούτας δμιλών 
στήν έκδήλωση τοϋ Συλλόγου. 'Ο λό
γος του δημοσιεύεται σέ 6λλη σελίδα. 

IANOYAPIOY Ι , 1985 

Στήv φωτογραφία διακρίνεται ό κ. καί ή κ. Γ. Καράλη, ό κ. καί ή κ. Θ. Καμπούρη, 
ό κ. κqί ή κ. Αίίγοuστ. Μιχαηλίδη, ό κ. καί ή κ. Andrew Cyprus, δ κ. Λ. Χανδρaς, ή κ. 

·Ελπίδα Χονδρό, ή δvίς Σύλβια Κέκλα, καί ή κ. Ζάκ Ζαρκαδούλα. 

Athens ln ternationai- D. Kesoglidis 

'Από άριστερά, ή κο Πίτουρα, ό ίατρός κ. Πίτουρας, ατή ν μέση ό ίατρός καί ή κ. 
Χρ. Πύρρος, καί όρθιος ό γιός τους, φοιτητής Δημήτριος, καί δεξιά ή κο Γιάννου καί 
ό Ιατρός κ. Γιάννος. Διακρίνονται, έπίσης, ό κ. καί ή κ. Γ. Σέρρες, καί ό Δρ. Παπα-

δόπουλος. Athens Jnternationai-D. Kesoglidis 

'Από άριστερά, ή κ. · Αργυράκη, ό Ιατρός κ. Γ. ·Αργυράκης, ή κ. Χριστοδούλου, 
ό Ιατρός κ. Δ. Χριστοδούλου, ή κ. Σιδέρη, ό iατρός κ. Μιχ. Σιδέρης, ή κ. Μακριά, 
ό κ. Π. Μακριάς, ή κο Στεφανίδου, ό ίατρός κ. Κ. Στεφανίδης, ή κ . Κοτσιλίμπα καί 

ό Ιατρός κ. Δημ. Κοστιλίμπας. 

Athens lnternationai-D. Kesoglidis • 
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· Από άριστερά, ό Πρέσβυς κ. Ντίνος Μουσούτσς, ή κο Μπροδήμο, ό · Αρχιεπί
σκοπος, ή κο Μουσοϋτο, ό κ. Μπρσδήμος κοί ή κο Φλέσσο:Ορθιοι, ό ίστρός κσί 

ή κ. Χρ. Πύρρου κσί ό γιός τους Δημήτρης. 

Aιhens lnternaιionai-D. Kesoglidis 

Στήν φωτογραφία διακρίνονται ό ίστρός κ. Χ. · Ιωσηφίδης ό Ιατρός κοί ή κ. Παυλίδη, 
ό ίστρός κ. Νίκος Λυγνός, ή σύζυγός του ίστρός κ. Λυγνοϋ ό fστρός καΙ ή κ. Κο

σμάτου, ό Ιατρός κο/ ή κ. Πιλοβό κοί ή fοτρός Λουσfλ Ξενοφώντος. 

Aιhens lnternaιionai-D. Kesoglidis 
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Πέμπτος άπό άριστερά, διακρίνεται ό iστρός κ. Μαρίνος Πετρότος, Πρόεδρος τής 
·Επιτροπής · Υποτροφιών τοϋ · /οτρικοϋ Συλλόγου. Διοκρfνοντοι, έπίσης, ό ίο
τρός κοί ή κ. Δ. Κολκάνη, ή δνίς Ντέμη Κολκάνη, ό Ιατρός κοi ή κ. Β. Δολοβάγη, 
ό ίοτρός κοί ή κ. Ρ. 'Ορφανού, ή δνίς • Αννο Ράζβερ, ό fοτρός κ. Πή τερ Κορίνης 

κοί ό ίοτρός κοί ή κ. Ν. Γιολάκου. 

Athens lnternationai-D. Kesoglidis 
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Γιa τiς Τυπογραφικες 
έργασίες σας 

άποταθήτε στη 

f\&1 
ΥΟΡΚΗ 

Tel. (212 ) 921-0086 

HOMERIC 
REAL ΤΥ, I nc. 

40-14 Astoria Bouleνard 
Long lsland City, Ν.Υ. 11103 

Tel. 718/ 204-7400 

MANAGEMENT- INVESTMENTS 
MORTGAGES 

EMANUEL MORAiτiS 
Licensed Real Estate Broker 
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ΕΦΟΠΛΙΣΠΚΑ ΠΕΝΘΗ 

ΕΥΤΥΧΙΟΣ Ι. ΓΚΟΥΜΑΣ 
u Ενας όπό τούς πιο όγαπητοuς όνθρώ
πους της Έλληνικfjς Έμπορικfjς Ναυτι
λίας, ό Εύτύχιος Ι . Γκούμας όπεβίωσε 
στΙς 22 Νοεμβρίου κai έτάφη στήν όγα
πημένη του Ιδιαιτέρα πατρίδα, τίς Σπέ
τσες. 

Ό θάνατος τοΟ Εύτυχίου Γκούμα 
προκάλεσε Ιδιαίτερη λύπη στήν 
·Ελλάδα, όλλά καΙ στούς πολλοuς φί
λους κai συγγενείς του στην 'Αμερική, 
στην όποία εlχε ~ρθει προ ~τους περί
που, γιό νό έπισκεφθη στο Νιου Τζέρ
σεϋ την όγαπημένη του κόρη κ. " Ελλη 
ΛυγνοΟ, σύζυγο του γνωστου καΙ όγα
πητου στι'ιν κοινωνία τfjς Νέας Ύόρκης 
κ. Γιώργου ΛυγνοΟ κai τό έγγόνια του . 

Πολλοl γνωστοl ' Αθηναίοι καί Πει
ραιώτες, έπίση μοι καί όνεπίσημοι 
όποχαιρέτησαν τον Εuτύχιο στό Α' Νε
κροταφείο . Αθηνών, στον ναό τών ' Α
γίων Θεοδώρων, δπου έψάλη νεκρώ
σιμος όκολουθία. Μετά τήν λήξη της 
όκολουθίας, λόγους έκφώνησαν ό πρό
εδρος της έφοπλιστικf'jς λέσχης τοϋ Πε ι
ραιώς - έκ μέρους της ναυτιλιακi]ς οΙ
κογενείας- ό κ. ' Ανδριανός Ντάνος, έκ 
μέρους τοϋ ΌλυμπιακοΟ καί ό κ. Σαχί
νης έκ μέρους τοΟ Κολλεγίου. Κατάμε
στος ό σχετικός χώρος τοΟ νεκροταφεί
ου όπό φίλους το Ο έκλιπόντος, όνόματα 
ξεχωριστό του έφοπλιστικοϋ καί τοϋ 
όθλητικοϋ κόσμου. ΚαΙ στεφάνια. Δε
κάδες στεφάνια, στερνης έκδήλωσης έκ
τίμησης στον κοσμοαγάπητο παράγον
τα πού έγκατέλειψε όπρόσμενα τό έγ
κόσμια. 

' Επίκεντρο τi'jς συμπάθειας, της συγ
κίνησης ή χήρα κ. Σοφία Γκούμα, ή κόρη 
της κ. " Ελλη Λυγνοϋ μέ τον σύζυγό της 
Γιώργο, ό γιός της Γιάννης Γκούμας, ό 
όδελφός τοϋ νεκρου κ. Νίκος Γκούμας 
καΙ ή σύζυγός του Μαίρη, οΙ στενοl συγ
γενείς κ.κ. ΉλΙος, Τάκης καί Μανώλης 
Διακάκης, ό κ. Μαυρολέων, ή κ. Μαρία 
Κουλουκουντfi. 

Χαρακτηριστικό τών αΙσθημάτων 
της γενικης όγάπης καί έκτιμήσεως πού 
όπελάμβανε ό έκλιπών, ήταν το σχόλιο 
τών «Ναυτικών Χρονικών»: 

"' Η εuγένεια, το ήθος, ό ~πιος κai προ
σηνι')ς χαρακτήρας του Εuτύχιου Γκού
μα καΙ ή μεγάλη του όγάπη καί όφοσίω
ση στή θάλασσα καΙ στό πλοίο θό μεί
νουν όνεξίτηλα στή μνήμη δσων εlχαν 
τι'ιν χορό νό τόν γνωρίζουν. 

Καί τόν γνώριζε όλόκληρη ή ναυτική 
μας κοινότητα. 

~Η ταν πάντοτε πρόθυμος νό κάνει τό 
καλό, νό βοηθήσει τούς συνανθρώπους 
του». 

Ό Εύτύχιος Γκούμας έγεννήθη στήν 
' Αθήνα τό 1917 κal σπούδασε στήν ·Α
ναργύρειο Σχολή τών Σπετσών κai στήν 

IANOYAPIOY 1, 1985 

Σχολή τi'jς " Υδρας, όπό την όποία όπε
Φοίτησε τό 1937. 

Στίς όρχές του πολέμου, ήταν πλοί
αρχος τοΟ σκάφους «Λεωνίδας Βογια
τζίδης», σέ ι'ιλικία 25 έτών. Μετά τι']ν είσ
βολή τών Γερμανών ήρθε στήν Νέα 'Υ
όρκη. Κατετάγη στό Ναυτικό σόν εφε
δρος σημαιοφόρος, όνέλαβε ώς κυβερ
νήτης την κορβέττα CT 13 καί τήν ώδή
γησε στήν ' Αλεξάνδρεια γιό νό ύπαχθη 
στήν δύναμη τοϋ 'Ελληνικου Στόλου. 
'Ύπαρχος ήταν ό όεiμνηστος Κ .Π. Γου
λανδρi'jς. 

Μέχρι τό τέλος του πολέμου παρέμει: 
νε κυβερνήτης τi'jς κορβέτας CT 13, που 
ήταν τό πρώτο έλληνικό σκάφος. π<;>ύ 
μπηκε στό λιμάνι του Πειραιά, μετα την 
aπελευθέρωση της · Ελλάδος. Γ ιό τήν 
πολεμική του δράση ό Εuτύχιος Γκούμας 
παρασημοφορήθηκε πολλές φορές. 

Μετά τι']ν όποστρατεία του έγκατε
στάθη στό Λονδίνο καi ύπηρέτησε σε 
πλοία μέχρι τό 1956, όπότε έπέότρεψε 
στ Γιν 'Ελλάδα καί όνέλαβε τ Γιν όντιπρο
σωπεία του σικου Ρεθύμνη - Κουλου

κουντίΊ καΙ άλλων ναυτιλιακών όικων 
τοΟ Λονδίνου. 

Διετέλεσε μέλος τοΟ Ναυτικοϋ ' Επι
μελητηρίου, τοϋ διοικητικοϋ συμβου
λίου της ·Ενώσεως 'Ελλήνων ' Εφοπλι

στών καί τοϋ ΝΑΤ, έργάσθηκε γιό τήν 
όργάνωση τών Δημοσίων Σχολών καί 
ήταν μέχρι του θανάτου του διευθύνων 
σύμβουλος της ' Εταιρίας «' Ελληνικ?ί 
Ναυτιλιακοί ' Ασφαλίσεις κατό Κινδυ
νων Πολέμου». 

· Υπηρξε tπίσης πρωτεργάτης στήν 
'ίδρυση της Λέσχης· Αποφοίτων 'Ύδρας 
καΙ πρόεδρός της τήν περίοδο 1981-82. 
' Ακόμη προήδρευσε τi'jς έρασιτεχνικης 
όμάδας τοΟ «Όλυμπιακου Πειραιώς» 
δπου τόν διεδέχθη ό όείμνηστος Νίκος 
Γουλανδρης. 

ΟΙ nροσελθόντες 

Μεταξύ τών προσελθόντων στήν νε
κρώσιμη όκολουθία fιταν οΙ κ. κ. Σ. Ντα
ϊφδς, Ν. Φιλίνης, Δ. Καρέλας, ή κυρία 
Ντόλυ Γουλανδρη, ή κ. Μαρία Καρέλα, 
ή κ. " Ελλη Λυκιαρδοπούλου, ή κ. Πα
τρούλο, ή κ. Λ. Κώτσου, ή κ. Παπαδάκη, 
ό κ. καΙ ή κ. Καρύδη , οΙ κ. κ. Περικλης καi 
ν Αγγελος Λαναράς, ό κ. Ντίνος Καίλά
νης, ή κ. 'Ελένη Μαυρολέοντος, ό κ. Δ. 
' Αλιμπράντης, ό κ. Α. Ντάνος, ή κ. Π~
τρικάκη, ή κ. Βογιατζίδου, ό κ. Κ. Θανο
πουλος, ό κ. Λ. Θεοδωρακάκης, ό κ. κai ή 
κ. Κ. Μπαρμπη, ό κ. Σπ. Χαραμης, οΙ κ.κ. 
Ε. καί Γ. Τσαχειλlδης, ό κ. Πότης 'Ηλιό
πουλος, ό κ . Β. 'Ανδριανόπουλος, ό κ. Μ. 
Κρικίδης, ό κ. Τζ. Σπανός, ό κ. Μαθιός 
Μαυριδόγλου, ή κ. Τσαγκάρη, ό κ. Λυ
κουρέζος, ό κ . Δ. Πατέρας, ό κ. 

Κωνσταντινίδης, ό κ.· Αλ. Γιάννακας, ό κ. 

Κίτσιος, ό κ . Παππάς, ό κ. Ν. Νομικός, οί 
κ . κ. Α. κai Χ. Βουράκης, ό κ. Ν . · Αναγνω

στόπουλος, ό κ. · Ηλ. Μπιρμπάκος, ό κ. 
Μαστρανδρέας, ό κ. Γ. Πατέρας, ό κ. 
Μαρκομιχελάκης, ό κ. Γ όντικας, ό κ. ' Αν
δρεάδης, ό κ . Γ. Μαρίνος, οί παλα ίμαχοι 
ποδοσφαιριστές Κ. Λινοξυλάκης, Σ. Πα
πάζογλου, Θ. Μπέμπης, Κ. Πολυχρο
νίου Σ. Θεοδωρίδης, Δ. Δομάζος. Πα
ρόν;ες έπίσης ό κ." Εκτωρ, ή κ. Ζακλίν καί 
ή κ. Μπετίνα, οΙ κ. κ. Β. καΙ Ε . Σακελλα
ράκης, Μολφέτας, Καραγιώργη~, 
Μέλλιος, Χρονόπουλος, Π. Στασινο
πουλος, Δ. Τράγος κ.ά . 

Ό έnικήδειος τού κ. Τ. Τσεβδού 

Κατό τόν tνταφιασμό τοϋ ΕUτυχίου 
Γκούμα στίς Σπέτσες έψάλη τρισάγιο. 
Μεταξύ tκείνων πού τόν όποχαιρέτησαν 
στήν τελευταία του κατοικία, fιταν όπα
λαιός φίλος του , όρχιπλοίαρχος κ. τ άκης 
Τσεβδός, όμογενι']ς όπό τό Νιου τζέρ
σεϋ, ό όποίος εlπε : 

cc Κανένας όπό δλους πού ήλθα με νό σε 
κατευοδώσουμε εΙς τό ώραίο καί ίστο
ρικό νησί τών Σπετσών, μπο~εί νό .πι: 
στέψη καί νό συνειδητοποιηση αυτο 
πού όντικρύζη. Εlναι πολύ δύσκολο νό 
πιστέψουμε, δτι δεν εΤναι πλέον κοντά 

μας ό λεβέντης, ό καλοκάγαθος, ~αί ~t 
τό τόσα ψυχικό χαρίσματα, Καπεταν Ευ
τύχης. 

Σκοπός της ζω ης σου ήτο ή όπλότης, ή 
καλωσύνη καί χαιρόσουν νά προσφέ
ρης όγάπη καί χορό καί γι ' αύτό r'jσουν 
τόσο όγαπητός όπό δλους. 

Διό τήν όπουσίαν σου σήμερα, κλαίει 
ή σύζυγός σου Μπέμπα . καi γύ~ω τ_? 
όγαπημένα παιδιά σου, Γιαννης και Σο_υ, 
ή •· Ελλη σου μέ τόν Γιώργο καί νοεl?ω~ 
όπό τόν ΕΙρηνικό ό Μηνάς, καθώς και τα 
έγγόνια σου Εuτύχης καί · Ανδρέας καί 
όπό τι']ν Νέα ' γερσέη ' Αμερικi'jς ή Πη
νελόπη σου, Νικόλας κai Είρήνη , τό 
όδέλφια σου , όνήψια, οί συγγενείς καi 
έ μείς οί φίλοι σου . 

Θρηνεί καί πενθεί δ.λο τό νησί. τώ~ 
Σπετσών πού τόσο έλατρε υσες μα και 
πού τόσο όγάπησαν καΙ καμάρωσαν διό 
τόν Καπετάν Εύτύχη τους. 

Πενθεί καi ό 'Ολυμπιακός σου, τό 
Ναυτικό Γραφεία καί τό προσωπικό 
τους, στόν Πειραιά, τό Λονδί_νο ~αi Νέα 
Ύόρκη, καθότι εlχες λαμπρο περασμα 
ίκανοτήτων καί όνθρωπισμοϋ. 

Καί τώρα θέλω νό σοϋ εύχηθώ καλό 
σου κατευόδιο καi έλαφρό τό χώμα τών 
Σπετσών πού σέ λίγο θό σε δεχθi'j κοντά 
του, πάντα ό Σαρωνικός πού θό όγναν
τεύης νό σέ δροσίζη όπαλό καi ό "Α γιος 
Νικόλας ό δικός μας τών θαλασσινών νό 
σε συντροφεύη στό μεγάλο καί όπέ
ραντο ταξίδι της αlωνιότητος. 

ΚαλΟ ταξίδι όξέχαστε, όγαπημένε μου 
φίλε» . 
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Το πρώτο επιμορφωτικο πρόγραμμα επιχειρηματιών καΙ 

στελεχών επιχειρήσεων στό • Ελληνικό του μεγαλύτερου 

όργανισμοΟ Management στον κόσμο ' 1AMACOM" (American 
Management Associations) . 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΕΤΤ ΑΣ : Οί βιβλιοκασέττες της MORAX σδς 
επιτρέπουν ν ' όκοϋτε δταν δεν εχετε χρόνο νό διαβάσετε. 

ΝΗ 101 Η 
Η MORAX ΠΑΙΌΥΣΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΠΙΠΓΗ <DOPA 
~~:~~:=~~~~_r::;~~ος.ΣfΑ c ΛΛΗΝΙΚΑΊΟ πnJ\rnΛ "- Α"- Α Λ ή άναmυξn τοϋ συy:ιρονου .L..J \ Ι'-.) 1-.ι-ιι. ν 11 ν Ir\. 

~Ι~~~~:~ι <<ΣΥΓΧΙrnΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ >> ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
πpόyρομμα «ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ! », πού παρουσι- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ 
όζει τώρο σrά t~ηνιχά ή .M~rax. εί~αι ένα δίεθνώς 
δοκιμασμενο βοηθnμα για νεους και παλιους 
μάνατζερς. Καί συμβάλλει άποφασισrιχά απ\ βελτίω -
ση καi tπιrυχiα άτομων καί όρyανώσεων. ΤΙ ΕΙ'ΡΑΨΑΝ rNOΣTOI ElU\.IIN'EΣ ΠΑ 

το ΠΡΟΙ"ΡΑΜΜΑ ADO ΤΟΝ ΜΕΠU\ΥΤΕΡΟ ΟΡπιΝΙΣΜΟ 
•Τό βrβλiο αύrό rοιί R. Α. Mackenzίe ει ναι από τό κολύ 

τερο ίσως •τεχνολογικά• κεlμεvα πού tχω διαβάσει γιά ιό 
έργο ιοϋ Προϊσιαμενου ( ... ) Τό βιβλίο τού L . .8. 8elker 
προφανώς δtv tχει γροφτεΤ γιά vά άποιελtσει μιάν άκόμn 
θεωρnrικιi εiσαγωγr\ σrό μάνατζμεντ. ολλά σάv πρακτικό 
fjoιiθnμo ιοϋ νέου Προίσrομtνου σrά καθημερινά rου 

ΜΑ.ΝΑΤΖΜΕΝ1' ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
Τό πρόγpαμιια «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I » είναι 

ένα άπό τα μπεσr σέλλερς τού Americaη M anagement 
A~socίatioηs (Α.Μ.Α.). τοί! μεγαλύτερου μή κερδο 
σκοπικοί! όργςινισμοϋ μάνατζμεντ και έπιμόρφωσης κσθι!κοντο•. 

σrελεχώνέπιχειρησεων σrόν .. -------------. 
κοσμο. Σύντομο, πρακτικό καi 

Νικόλαος Μ. Έμοtογλοv, Σύμβουλος 
Έοιχc:ιρι\οc:ων, Γc:νικός Διc:vθvνηiι; 
•Μtβοδοι" Λ.Ε. άμεσα έφαρμόσιμο. προσφέρει 

νέους τρόπους σκέψης. αύτοa να 
λυσης, καλυτέρευσης καί άνάπτυ 
ξης - καί άγγίζει τίς άνάγκες τού 
σημερινού -ελλnνa μάνατζερ. Το 
έχουν γράψει δύο aπό τούς 
διασημότερους συγγραφείς μόνα
τζμεντ aτόν κόσμο. Ο R Aιec 
Mackenzιe κai ό Loren Β. Beιker . 
Kai συμπληρώνεται άπό τρία 
άκόμη πολυτιμα κείμενα 

ΙΙΟΣ ΝΑ ΚΕΡΔ.ΙΖΕΤΕ 
ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
Στό ένα βιβλιο τού προγρόμμa 

τος, ό R. Α. MacY.enzιe μιλάει με 
διαύγεια κai aπλότητα γ ιό τό π ιό 

· Η Morax ε1ναι ό όποκλειστικός 

όντιπρόσωnος τών tπιμοpφωτι 
κώv προγρσμμότωv τοϋ Έμηο

ρικοϋ . Επιμελητηρίου των 
Η.Π.λ., τοϋ όργανισμοϋ λmeri· 

ccιn Management λssociaιions 
(λ.Μ.λ.), τού πιριοδ ικοϋ 'Ήar

νard Business Review" τοϋ Πα~ 
νε.πιστημίου Χόρβορντ κai πολ~ 

λών δλλων διακεκριμένων έπι

μορφωτικών οίκων. 

Οί περισσότερες μεγόλες tnι ~ 

χειρήοεις στήν · Ελλόδα καΙ τήν 
kύηρο εlνοι πελότες τfjς Mor~x . 

• Ό Δρ Mackenzιe μδς 
συνειδnrοποι ι1οουμε riς 
πού μ δ ς οδn γούν σrιi ν 
κακιi κο rσνομn rου 
χρόνου μας. αλλά 
καί οrι\ν σποιάλn 
ιου ( ) ΊΌ κειμενο 
rοίί Loren 8. 8eiker 
cnιrpέnoυν rιίν 
αιοιόδοξn npόβλεψn 
πώς σrό μtλλον θά 
γι'νονται λιγόrερα λαθn. 
ιόοο καιά ιιiv cπιλογri roU 
κοιaλλι\λου πpοιοιαμένου, 
οοο και' κσιά rriv όσιmσn rώ• 
κσθnκόνrων ιού όι6μου πού 

δύσκολο πρόβλημα τοiί μάνατζερ , τό χρόνο. 
Ο χρόνος σος είναι η ζωή σας . Τά επτa σημάδια τού 
στρές. Ή καμπύλη ιού άγχους καi η πορογωγικόrnτα 
Στόχοι. Προτερο ιότnrες . Προγραμματισμός. Μάνα 
tζjlεντ σε κρίσ ιμες ώρες. Τό τηλέφωνο. Ή άνοιχτή 

γιe'i πρώrn φορά άνολαμβάνει 
6εσn μάνοιζεp ... 

Δρ. Ρήγας Δ. Tζc:λc:uoyλov , Σliμβοuλος Ορyα-

πορτα κ. ό . 

ΤΙ ΠPEDEI ΝΑ rNOPIZEI 
Ο ΝΕΟΣ ΔΙΕΥθΎΝτΒΣ 

νwοnς ιςa.ί Eκaaiδr:uonc;; , Εκτc:λc:στ ικός Διεu. ~ 
θvvτής ICAP BELLAS Λ. Ε. -....-
•Τό πρόγραμμα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I • μέ εντυπωσι 

αοε. Αγόρασα από εvσ γιό ολσ rό στελt xn μου» . 

Δημήτριος Kovτoμnvdc;;, Διι:vθuνwν 
J:Ιiμβοvλος INTERAMERΙCAIII A.t;. 
«Τό βιβλiο rού R Α. Mackenzιe είναι προγμαrικο συναρ 

nοοrικο. anΛo. aλAa καJ εnrσrnμονJκο, 6ιδακτιχό κοi υπο· 
βλnrικό r .. Ι Η εpγασiο ιοίi Loren 8. 8e!ker άnοιελεί μιά 
σnμavrJκri πνεuμοrικri npωroμovAJO. ιοπερJεχομcνο rnς 
οποίας ει να ι μεσrό, χρήσιμο κσi αnοκαλυmικό•. 

Λβαν. Χ.Dααανδρόαοvλος , Οικονομολοyος
Δnμοσιοyραφος 

Τό σpόypσμμα οΣΎΠCΡΟΝΒ ΔJΟΙΚΒΣΒ lκ 
ucρι.AσpflliYcι 3 βιflλJα μ~ cιδucό 
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GREECE ΙΝ AMERICA 

STEARNS: 

Most of Our Critics 
Come from the Extremes 
Α SPEECH ΑΤ ΤΗΕ PROPELLER CLUB, IN ATHENS 

The following is the full text of a very important and interesting 
speech - a real masterpiece - delivered by the American Ambassador 
to Greece Mr. Monteagle Stearns, at the Propeller Club in Athens, 
Greece. An editorial on this long overdue message appears in Greek, on 
another page. 

Odysseus, the world's greatest wander
er, outclassing eνen the members of the 
Propeller Club, was put ashore on his 
natiνe lthaca while asleep. Athena 
shrouded the landscape in mist. We had 
been long away and when we awoke he 
did not know where he was. Homer 
reports that Odysseus exclaimed: 

understand ing the United States can sti ll 
generate in the rest of the world. 

The second eνent took place a few days 
later. lt was the annual commemoration 
of the struggle of the Greek students of 
the Polytechnion against the military 

the rest of the world. 
These two eνents - the American elec

tion and the Polytechnion march - were 
both celebrations of democracy. Yet they 
aroused totally incompatible emotions 
about the oldest constitutional demo
cracy in the world, the United States of 
America. This explains why Ι wished to 
speak to you in Noνember and why Ι 
chose as my theme conceptions and 
misconceptions of U.S. foreign policy. 

Ι hope today to clear away some of 
Homer's mists to reνeal a clear νiew of 

'Άias, whose country haνe I come to 
now. Are they some sort of brutal tribe of 
lawless saνages or a God-fearing people 
who Ιονe foreigners?" 

Ι sometimes think that my own country, 
the United States, is simi larly shrouded in 
a mist of misconception. ln the past two 
weeks two unconnected eνents have 
occurred which show what Ι mean. 

"We do not assume that because a nation takes a 
different route it is hostile to our interests. But we 
do not wish to impose our friendship on those who 
do not reciprocate it and will not withhold our 
friendship from those who do." 

One was the American Presidential 
election in which President Reagan was 
reelected with a landslide majority. lt was 
followed at close hand by the enti re 
world. ln some countries polls were 
conducted to see which American can
didate commanded the greatest foreign 
support. Here in Athens thousands of 
people crowded to the election watch 
organized by George Angel is and his 
team to see the returns come in after mid
night. lt showed how much interest and 
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j unta in 1973. Wreathes were laid, 
speeches made and democratic ideals 
eνoked. lt was a celebration of the Greek 
people's sacrifice to restore democracy. 
And the only aspect of that celebration 
that seemed to me irreleνant to the occa
sion, and unworthy of it, was its ending in 
front of the American embassy. lt showed 
how much misunderstanding of the 
United States, wi llful or not, still exists in 

America's purposes and motiνes in the 
world. Any such effort must begin with 
some brief generalizations about Amer
ican society, since no nation's foreign 
policy can fai l to reflect the nature of the 
society which produces it. Ι would go 
eνen further to say that a nation's foreign 
policy is dictated by the character of its 
society. That means that the way the 
United States defines itself at home 
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defines the way it behaνes with its friends 
and adνersaries abroad. 

Thus, in trying to establish the truth 
about my natiνe lthaca I will permit 
myself four generalizations about the U.S. 
At home: first, we are a democratic soci
ety; second, we are a mobile society; 
third, we are a decentralized society; and 
fourth, we are a non-militaristic society. 

Let me elaborate a bit on each of these 
thoughts. 

America's democratic credentia ls were 
there for all to see in the recent elections. 
The νigor and independence of our press, 
often in opposition to the policies of 
goνernment, is known to eνery foreign 
and domestic leader who has been 
exposed to it or exposed by it. Τ oday 
there are 10,000 newspapers in the U.S., 
11,969 magazines, 5,878 radio stations and 
1,045 teleνision stations. Anybody who 
has an opinion on anything can read 
about it or launch it somewhere. And 
there will always be political candidates to 
express it. Thus, while attention this year 
naturally centered on the two principal 
candidates, there were in fact 6 other men 
and women running for the Presidency 
who represented eνery conceiνable 
political opinion . We haνe no goνerning 
ideology, no ruling orthodoxy. Το use a 
term minted by Orwell, no "goodthink." 
Rather we haνe an indiνidualistic society 
based on the proposition that " we do not 
depend on historical necessities which ... 
relieνe men of the strain of their 
indiνidual responsibilities . . . The future 
depends on ourselνes." 

ΤΗΕ GREEK-AMERICANS 

Second, we are a mobile society. There 
is no hereditary elite in the U.S. and there 
is little correspondence between the 
social register and a catalog of political 
and economic decision-makers. Oppor
tunity abounds, as the millions of Greeks 
who haνe enriched America, and been 
enriched by it, haνe demonstrated. 

Third, we are a decentralized society. 
The American constitution, with its 
system of checks and balances, was 
designed to preνent too much power 
being placed in the hands of one man or 
one branch of goνernment. Similarly, the 
diνision of power between states and the 
federal goνernment was designed as a 
safeguard against abuses of political 
power. This means that the United States 
has flourishing regional centers of power 
which become well-springs of creatiνity. 

Fourth, we are a non-militaristic soci
ety. We depend entirely on a νolunteer 
military force. Our army is only slightly 
larger that the army of a single commu
nist state like North Korea, which has a 
population of only 13 million, and is 
actually smaller than the army of com-
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munist Viet Nam. We have no tradition of 
a general staff, but instead a long history 
of civilian control of the military. When 
military men assume political office in the 
United States, it is because we elect them 
to it. 

What Ι am saying is that the United 
States is a working model in a world full of 
models that don't. ι f the United States is a 
threat to anyone, it is a threat because 
democratic values threaten undemo
cratic ones and because a mobile society 
which offers genuine opportunities to all 
threatens v ested interests and 
entrenched elites. This is why the most 
vocal crit ics of the United States tend to 
be on the extremes of the political spec
trum - the extreme left and the extreme 
Right. For the left, the United States is 
react ionary because it accepts the world 
as it is, accepts the established order, if 
you will, in its external relations; for the 
Right, the United States is revolutionary 
because of its internal mobility and its 
tendency to export that mobility -
because that is, the United States has no 
established order internally. 

AMERICA AND ΤΗΕ WORLD 

ι would like now to examine at close 
range America 's relationship with the 
world, to see how the concept of a 
democratic, mobile, decentralized, and 
non-militaristic society defines and limits 
the way we behave abroad. Here too ι 
would offer some generalizations. 

First, our policy is transparent. Our 
motiνes and actions in the world are 
there for all to see; 

Second, we make an affort to balance 
interest and moral considerations; 

Third, we are comfortable with diνer
sity in the world ; and 

Fourth, U.S. policy is rooted ίn a coali
tίon of democratic nations. 

let me deal with trasparency. ιι is im
possible for the American goνernment 
to hide its purposes or conceal its acι
ions. This openness to scrutiny is only 
in part attributable to a culture that 
transformed a " leak" from a plumbing 
problem ιο a political one. Presidents 
long ago learned that ugly secrets be
come public scandals. And if no respon
sible American is poίnting his finger at 
the Goνernment for some alleged sin 
it is a safe bet that no sin is being com
mitted. ι am constantly surprised by the 
inclination of many people to look for 
hidden motiνes and ulterior purposes 
in American foreign policy. ιn fact , we 
wear our motiνes on our sleeνes and carry 
our purposes like banners. ln our foreiιtn 
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policy you get what you see. 
Second, we do well at balancing na

tional interests and moral considera
tions. Eνery nation protects its political, 
security and economic interests, but the 
United States is conνinced that pursuit 
fo our interests requires an ethical di
mension, the charge is sometimes made 
that the U.S. is cynical because it alings 
itself on occasion with non-democratic 
regimes. But by the most generous of 
estimates there are only about 50 funtion
ing democracies in the world. The νast 
majority of these are America's allies. 
None is an ally of the communist world. 
The United States, like eνeryone else, 
deals with the remaining about 110 States, 
where democratic freedom νaries wide
ly, because they exist and because that 
is the way they choose to goνern them
selνes. 

OUR ULTIMAτE TRUST 

But there can be no doubt that our 
ultimate trust will always be placed in 
democratically elected regimes and that 
our influence will always be used to 
expand the ranks of parliamentary demo
cracy and the cause of human rights. 

Third, we liνe comfortably with diνer
sity. This is the obνerse of the charge that 
the charge that the U.S. Goνernment is 
conducting an imperial policy requiring 
nations to obey some standard of ortho
doxy. ln the first place, we haνe noortho
doxy to impose. We liνe easily with the 
same diνersity in the world that we en
joy at home, though, Ι say again, we 
prefer democracy and belieνe that free 
economies proνide best for their citi
zens. We do not assume that because a 
nation takes a different route it is host ile 
to our interests. But we do not wish to 
impose our friendship on those who do 
not reciprocate it and we will not with
hold our fri endsh ip from those who do. 

Fourth, and f inna ly, American Foreign 
Policy is rooted in a coalition of demo
cracies. This is the obνerse of the claim 
that the U.S. exercises a militaristic 
foreign policy. The ΝΑΤΟ coalition was 
formed a generation ago. l t was kept the 
peace for its members for forty years. Our 
coalition brings together in one alliance 
the least aggressiνe form of Goνernment 
known to man, democracy. As a demo
cratic coalition, its underlying concept 
is that nations with shared νalues can 
work together, despite their differences, 
to protect a shared heritage. Defensiνe 
purposes shape not only the al liance's 
objectiνes, they also define the stru
cture of its military force, including the 
regent response of ΝΑΤΟ in placing . 

lntermediate-range nuclear missiles 
in Europe, to counterbalance the earlier 
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and continuing deployment of 55-28's 
by the 5oviet Union. 

We have preferred a coalition of demo
cratic nations because, just as Trotsky 
believed that socialism could not exist 
in one country, we believe that parlia
mentary democracy cannot exist alone. 
And we would add the thought that 
democracies must work together if their 
values are to prevaif. Few in number, they 
can ill afford to be little each other be
fore a non-comprehending world. 

Thus, I conclude that policies chara
cterized by transparency, diversity and 
democratic values cannot be belligerent 
policies any more than a state with the 
historical experience of the United 
States can promote belligerency. 

WHY AMERICA FIGHTS 

lt is sometimes charched that the υ. 
S. might carelessly risk war - for itself 
and its allies- because we have not fought 
a war on our soil in this century. Permit 
me a parenthesis here. Α war fought on 
your own soil is a war that could not be 
avoided. When the United States has 
fought in this century we have done so 
not because we had no other ςhoice, but 
because the other choic.es were im
prudent or dishonorable. lt is neither 
reckless nor disgraceful to fight when 
your friends and your ideals are under 
attack in other lands. 

ln fact, the United 5tates has suffered 
enormously from war since we became 
independent over two hundred years 
ago. 529.000 Americans fell in the two 
civil war; Jn world war Ι we lost 116.516 
Americans; ln world war 11, 405.399. ln 
Korea, 54.246. And in lndochina, 55.022. 
ln fact, the current generation of Amer
icans probably was more direct genera
ence with war than the same generation 
of any industrialized country. We will 
not risk war by adventurism. We will not 
risk it by unpreparedness. And we will 
not ris·k· it by permitting our ΝΑΤΟ al
liance to become less than it started out 
~ο be: Απ association of states seeking, 
~~ the words of the North Atlantic Treaty, 
to safeguard the freedom, common 

heritage and civilization of their peoples, 
founded on the principles of democracy, 
indiνidual liberty and the rule of law." 
These are the cement of our alliance, just 

.as they are the common bond between 
Greece and the United States. These are 
the cement of our 5tates. They unite us 
as we travel together on a νoyage longer 
than that of Odysseus and more perilous. 

Odysseus, of course, in the end was 
able to reclaim house and hearth. His 
story has a happy ending. he only had 
to haνe the mist raised to see where he 
was and to know what he had to do. Ι 
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hope my remarks today will help clear 
the mist that is sometimes created around 
America. We all need clarity of νision if 

we are to see where we are, know what 
we must do and come as safely as odys
seus did. 
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CHANCINC TAC11CS 

Criticism by Greek Prime Minister 
ls Provoking Stronger U.S. Response 

By JOHN Μ. GOSHKO 
Washington Post, Dec. 7, 1984 

Of the world's national leaders, none 
knows the United States better than 
Greek Prime Minister Andreas Papan
dreou, who spent almost 20ofhis6Syears 
liνing and working here as a highly res
pected professor. of economics. 

Yet, in the three years that his Socialist 
goνernment has held power in Athens, 
Papandreou has described the United 
States as an expansionist and imperialist 
power, courted Libyan leader Muammar 
Quaddafi and charged that the Korean 
Air Lines jetliner shot down by the Soνiet 
Union last year with the loss of 269 liνes 
was a spy plane working for the United 
States. 

U.S. officials regard Papandreou's atti
tude as more appropriate to the com
munist bloc or the Third World than to a 
country the United States regards as a 
traditional friend and ally. 

Because the United States and its Euro
pean allies belieνe it is crucial for Greece 
to rem~in anchored firmly in the West 
European mainstream, the Reagan 
administration initially sought to work 
with Papandreou while suffering his 
criticisms of U.S. policy in relatiνe silence. 
More recently, howeνer, the administra
tion decided that it would no longer turn 
the other cheek, and it has reacted in 
ways that Greek officials charge are a 
deliberate attempt to penalize Papan
dreou for his outspoken independence. 
"Νο one wants bad U.S.-Greek rela

tions," said a senior U.S. officiaι who 
asked not to be identified. "But we are 
going to react when we are subjected to 
what we regard as unfair or misleading 
criticism. We are going to set the record 
straight." 

The shift to a new U.S. approach began 
last May when Papandreou, in a speech to 
his Panhellenic Socialist Movemenι 
delivered a lengthy critique of the United 
States and compared the Reagan admini
stration unfaνorably with the Soνiet 
Union. 

Official U.S. irritation at his remarks was 
compounded by subsequent incidents 
such as Greece's release of a suspected 
Jordanian terrorist despite U.S. eνidence 
linking him to planned terrorist acts. 

Such attitudes are especially galling to 
U.S. officials who feel that Papandreou, 
with his long experience in the United 
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States, knows better. After earnιng cι 
doctorate at economics at Harνard in 
1943, he taught at several American 
uniνersities and was chairman of the 
economic faculty at the Uniνersity of Cali
fornia at Berkeley before returning to 

Greece in 1960 when his late father, 
George Papandreou, was prime minister. 

After Andreas Papandreou won the 
prime minister's post in October 1981, the 
United States initially took a policy tack 
toward him unoficially described within 
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the State Department as "Watch what he 
does, not what he says." 

Department officials argued that do
mestic political considerations obliged 
Papandreou to make occasional bows 
toward the militanbtly anti-American 
elements that are an important force in 
his party. But, the argument continued, 
his smoking oratory disguised the fact 
that he was working quietly with Wash
ington to achieνe some sensitiνe agree
ments that had eluded earlier Greek 
goνernments more openly sympathetic 
to the United States. 

The most important was the signing of a 
U.S.-Greek defense and economic 
accord ensuring continued operation of 
the four U.S. military bases in Greece at 
least until 1989. Last month, the Papan
dreou goνernment also ended years of 
indecision about how to modernize the 
Greek air force by deciding to buy 40 
U.S.-made F16 jet fighters. 

But, despite these successes, the shock 
waνes from Papandreou's May speech to 
his party congress prompted U.S. offi
cials to reassess their policy of trying to 
step gingerly around his attacks. As the 
senior U.S. official put it: 

''τhere are limits to how much you can 
let them get away with. lf you keep 
turning a bling eye each time they distort 
the record, you encourage more of that 
kind of behaνior. After a while, the 
rhetoric merges with reality to the point 
where they are dug into positions that 
can't be changed and that could lead to a 
real crisis in our relationship." 

ln keeping with that approach, the 
Reagan administration last summer 
decided to giνe surplus FS aircraft to 
Turkey rather than to Greece, and the 
U.S. ambassador in Athens Monteagle 
Stearns, who is a friend of Papandreou, 
recently made a much-noted speech 
pointing out that when the United States 
treats a country as a friend, it deserνes 
some reciprocity. 

Papandreou's attituded toward the 
United States generally are regarded as 
goνerned by seνeral considerations. One 
is the need of the United States, as leader 
of the North Atlantic Treaty Organiza
tion, simultaneously to seek good rela
tions with Greece and Turkey, both 
ΝΑΤΟ members of strategic importance. 
Giνen the historical bitter animosities 

between Athens and Ankara oνer Cyprus 
and other issues, that puts Washington in 
what U.S. officials concede is "a peren
nial no-win situation." Although both 
countries receiνe substantial U.S. military 
aid, each accuses the United States of 
faνoring the other. 
Α second factor is lingering bitterness 

in Greece oνer the close U.S. relationship 
with the rightist military junta that ousted 
Papandreou's father and ruled the 
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country with a repressiνe hand from 1966 
to 1974. Andreas Papandreou was per
secuted by the junta, and he is thought to 
haνe neνer forgiνen the United States for 
what many Greeks belieνe was coνert U.S. 
encouragement of the coup. 

Also, said the senior U.S. official, " For 
the present, the Papandreou goνern
ment has been playing the maνeriek role. 
lt wants the adνantages of membership in 
ΝΑ ΤΟ and the European Economic Com
munity, but it frequently is a disruptiνe 
partner in both, insisting on pushing its 
parochial concerns to the exclusion of the 
larger interest and adνocating ideolo
gical attituded that are clearly outside the 
western strategic consensus." 

The official continued : ''τhe Greek 
explanation is that they are acting as a 
interlocutor between the West and the 
nonaligned world . But some of their posi
tions can't be squared with what ΝΑΤΟ 
collectiνely belieνes is in its interest. lt's 
not possible to keep one foot in a 
strategic all iance and one foot in the non
aligned camp. Sooner or later, Greece 
must opt out of one or the other." 
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ΤΗΕ TURKS OF WESTERN THRACE 

W Ε read in the press that the German delegates to the 
Counci l of Europe submitted a formal request for the 

discussion of w hat they called "persecution of the Turkish 
minority in Western Thrace." Obνious l y the Germans are 
ignorant of certain facts. 

1. The Moslems of Western Thrace increased from 90,000 
in 1923 when the Treaty of Lausanne was signed to oνer 120,000 
by 1984. By contrast, in 1923, 220,000 Greeks liνed in Constan
tinople, and the small islands of lmνros and Tenedos. ln 1984 
less than 4,000 remained. 

2. While the Turks in Western Thrace are subject precisely 
to the same taxes as the other Greek citizens, the Greeks in 
Turkey were subjected to a special tax in 1953, known as " Bar
lik." The tax was so heaνy that most people had to sell their 
properties to pay it. Many thousands of Greeks left Turkey to 
aνoid more serious consequences. 

3. The standard of liνing of the Moslems in Western Thrace 
is much superior to that of all Turks inside Turkey and higher 
than that of the Turks in neighboring Eastern Thrace. 

4. Those Greeks who left their property in Turkey are now 
allowed to sell their property but to do so they haνe to go back 
to Turkey because they are not allowed to giνe power of 
attorney to a representatiνe. For the sale they haνe to sign a 
preliminary contract which is sent to Ankara for approνal. This 
inνolνed procedure takes more than six months. Almost always 
the Turkish goνernment claims that sizeable taxes and penal
ties are due. Any money left oνer cannot be taken out of 
Turkey. lt must be deposited in the National Bank of Turkey. 
Νο wonder so few Greeks take the trouble to go back and sell 
whateνer property they haνe left. 

5. The Patriarchate is in a sorry state of disrepair, while its 
Holy Synod is not eνen allowed to elect freely the Patriarch. 

We would go on and on . But the message is clear. What
eνer the motiνes for their action, the German deputies shou!d 
know that a comparison is not going to be in faνor of Turkey. 
Her record speaks for itself . 

~~~, 
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New York Medical Society Honors 
John Brademas and GeorgeKotzias 

REMARKS ΒΥ AMBASSADOR MOUSHOUT AS 

The following are remarks by the Permanent ~epresentative 
of Cyprus Η. Ε. Mr. Constantine Moushoutas at the Hellenic 
Medical Association's Dinner honouring posthumously, 
Dr. G. Cotzas and Dr. john Brademas, President of the New 
York University. 

• 
I want to thank the President Dr. Vasi las and the Chairman 

Dr. Flessas, fortheir kind inνitation to me and my wife to attend 
the Hellenic Medical Association's presentation of the 
Humanitarian award to Dr. )ohn Brademas, President of the 
New York University and the Distinguished Physician's award 
posthumously, to the legendary Dr. George Cotzias. 

I feel particularly pleased and indeed honoured, to 
address a few salutary remarks about those honoured to-day. 
Dr. Cotzias, a personification of Greek ingenuity and of the 
indominable spirit of man, is a success story in science and 
research and has earned a seat among the greats of his profes
sion. Having come to this great and hospitable land as a young 
man, he worked, studied, researched, taught and cured. He 
brought honoured to his homeland and the new country 
which receiνed him and offered him its meaningful opportu
nities. He struggled in defense of life to rid mankind from a 
dreadful disease, only to fall himself its victim. Like a true 
Greek he felt defending Thermopylae and alas, at a time when 
he reportedly had remarked: 

"Ι see the solution to cancer ... Ι see it ... it is just a few 
years away . .. " 

As Dr. Cotzias excelled in defending the preserνation of 
life, Dr. John Brademas excelled in defending the meaning of 

life, its democratic institutions, Ιabouring for social justice and 
the betterment of life for all Americans. He spent 20 years of his 
life serving with unique furvour and tenacity the rights of his 
piers and the fundamental principles and values. the. ~orld 
over. Now, as president of one of the greatest unιversιtιes ιn 
the United States he is a leader in the academia. For this he 
earned the love and admiration of America and was rightfullv 
lifted to the highest peak ofthe heartsand mindsof all Hellenes. 
The name Brademas, in my little country, is synonymous wιth 
America the beautiful, the just and the defender of the 
oppressed. 

Ι salute Dr. Brademas, as an accomplished American 
leader and distinguished man of letters and on behalf of Pres
ident Kyprianou, his government and the people of Cyprus, Ι 
express to him deep appreciation for his brotherly solidarity 
and support for the cause of freedom and justice in Cyprus. 

Ι warmly and sincerely congratulate also the Hellenic 
Medical Society of New York, for honouring such distin
guished personalities. ln doin so, it has brought honour upon 
itself. For paying tribute, like the fundamental pleasure of 
giving, reverts to the donor in the same way water returns to 
the fountain. 

Well done, Mr. President! 
This is one of the finest hours for your Organization and its 

distinguished members. You have already built an admirable 
reputation for the Hellenic Community in the United Sta~es. By 
pausing tonight to pay due tribute, you have proved agaιn that 
your members possess fundamental human values, magna
nimity and above all self-respect. 

May you go on successfully in your lofty course! 

Biography on George C. Cotzias 
George Constantine Cotzias died near

ly 7 1/2 years ago at the age of 59. His 
memory and contributions to clinical 
science are still much with us. One of his 
most famous and important contribu
tions to the neurosciences was the disco
very that L-Dopa could reνerse the in
capacitating manifestations of Parkin
son's disease, an increasingly common 
chronic neurologic disorder. The use of 
L-Dopa therapy for Parkinsonism had 
been attempted preνiously by many 
others, but was discarded prematurely. 
Through Dr. Cotzias's diligent research 
efforts at Brookhaven National Labora
tories, he was able toconνincethe neuro
logy community that L-Dopa was an ef
fective treatment for Parkinsonism. Not 
only has this drug brought relief to 
thousands of otherwise hopelessly 
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By PETER TSAIRIS, M.D. 

crippled Parkinsonian patients, it has also 
opened up a whole new approach to the 
chemical treatment of chronic neuro
logical disorders. This in itself is the legacy 
of George Cotzias and this is why so 
many of us consider him one of the 
leading cl inical scientists of this genera
tion. 

This was but one side of George 
Cotzias. He was an enthusiastic, prideful 
Greek who came to this country in 1941 at 
the age of 23 to escape the German 
occupation of Greece. His father was a 
leading figure in the Greek Resistance 
Movement and came to the United States 
with George to help him continue his 

medical education. lt is well known to 
most of us that George had almost no 
workable English when he came to this 
country and because of this he was 
rejected by seνeral of the leading medical 
schools. His father encouraged him and 
prodded him to persevere, so, he boldly 
applied to Harvard Medical School and 
despite the language barrier, was admit
ted. Three years later he graduated as the 
second ranking member of his class. His 
medical training continued at the Peter 
B~nt Brigham Hospital and subsequently 
at the Massachusetts General Hospital 
where he was a resident in medicine and 
neurology. ln 1946 he joined the staff at 
the Rockefeller lnstitute where he 
remained for 7 years, working in the 
laboratory of Dr. Donald Van Slyke, a 
noted physiologist. ln 1953 he went to the 
Brookhaven National Laboratories on 
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Long lsland where he ultimately became 
Director of the Medical Research Center 
and Hospital. ln 1974, after the discoνery 
of his cancer, he joined the faculty of 
Cornell Medical School and established a 
research laboratory in the Department of 
Neurology at Memoriai-Sioan Kettering 
Cancer Center. 

Dr. Cotzias receiνed many honors for 
his (cientific accomplishments, but most 
notable were the Albert Lasker Award in 
medical research and membership in the 
National Academy of Sciences. His pre
mature death in June, 1977 has left a νoid 
in the careers of many who had been 
associated with him. Dr. Lewis Thomas, 
President (1973-1980), now Emeritus, of 
Memoriai-Sioan Kettering Cancer Center 
said in George's obituary, 'Ήe was an 
irrepressible raconteur and a listener. lt 
was this latter gift, his capacity to listen 
carefully and meticulously to what other 
people were saying that made Cotzias 
unique as a friend and adνi sor. He had 
numberless friends of all ages in and out 
of science, in cities all around the world 
who depended on his extraordinary mind 
and warm heart." 

George Cotzias was a good, gifted, gra
cious and gallant indiνidual. Yesterday 
eνening we honored Dr. Cotzias with a 
scientific symposium, and tonight it is a 
priνilege and honor for me to present 
posthumously to his wife of 26 years, 
Betty, the Hellenic Medical Society Physi
cia n of the Year Award. 

τ.ι. 516-489-7600 
212-631-3200 
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New England Honors 
Archbishop lakovos 

Medal ot Freedom ... ποt aboυt the fact 
that he's received over 45 honodoctorate 
degrees from throughout the world. 

"Frankly, Ι admire how he patiently sits 
through banquet after banquet, week 
after week being tortured by οπe speaker 
after the next, tryiπg to outdo each other 
ίπ extolliπg his maπy virtues and accom
plishments. Α churchman of real 
humility, conscious of his morality, he 
bears the tormeπt because he wants his 
church to be projected. He kπows that 
everythiπg he is he owes to the church 
that he has served so faithfully. Have yου 
ever asked yourselves why he has 
achieved so much in his life? Why Dίγίne 
Provideπce chose him to be the Arch
pastor or the flock in the Americas? Ι 
have. While in the Seminary, the 6 1/2 
years that Ι was privileged to be his 
deacon aπd travel with him throughout 
the world, and ίπ the years since, I have to 
come to the conclusion that it is ποt only 
because he is a rare human being, blessed 
with high iπtelligeπce and deep faith who 
like the good steward in this morning's 
gospel multipled tenfold the talents God 
gave him. Ι am convinced it's because he's 
lived every day in the 50 years of his Priest
hood as if day were going to be his very 
last. That's why he awakens . at 5 a.m. each 
day and works t irelessly for 18 hours, edu
cating, caring, serving and loving his 
people as he fervently dashes from 
1irport to airport from one eπd of the 
couπtry to the next in order not to disap
point anyone who needed him. Working 
hard all day as if at sundown Christ woυld 

By SOPHIA ΝΙΒΙ 

BROOKLINE - lt was called a "model 
baπqυet" aπd ίπ fact it was a most iπ
spiriπg celebratioπ in hoπor of Arch
bishop lakovos' 50th anπiversary of or
diπatioπ. The New Eπgland faithful, Arch
bishop lakovos' family ίπ the westerπ 
hemishere, welcomed aπd hoπored their 
spiritυal father- whether kποwπ to them 
as His Emiπeπce Archbishop lakovos or 
just Father james Coucoυzes - dυriπg a 
weekeπd filled with memories, shariπg, 
love aπd respect for a maπ of God all 
aspects of whose miπistry were character
ized as "sterliπg." 

The Cathedral of New Eπglaπd, where 
Father James Coυcouzes served for over 
a dozen years, and the Diocese of Boston 
spoπsored a celebration which conclud
ed a year-long national tribute to Ortho
doxy ίπ the person of Archbishop lako
vos. Ecυmenical and civic leader-church
meπ, governors, mayors, congressmeπ -
joined hundreds of Greek Orthodox 
faithfυl form each and every of Bostoπ 
Diocese's 62 parishes throυghoυt New 
Eπglaπd for aπ ecumeπical doxology at 
the Cathedral, followed by a celebratioπ 
luπcheoπ iπ Bostoπ's Copley Marriot 
Hotel. Goverπor Michael S. Dukakis who 
as a child was a parishioπer of Father 
James Coucoυzes ίπ the Aππυπciation 
Cathedral welcomed aπd greeted his 
friend, Archbishop lakovos aπd preseπt
ed him with an official proclamatioπ from 
the Commonwealth of Massachusetts. 
The Archbishop also accepted proclama
tion from Boston Mayor Ray Flynn who 
also atteπded both the Doxology and the 
Celebration Lυπcheon. Roman Catholic 
Archbishop of Boston Berπard F. Law 
gave the homily at the Doxology, re
calling his first meetiπg with Archbishop 
lakovos when he (Law) was a youπg ecu
menical officer for the Catholic Bishop in 
Washington. 'Ύου were my mentor in the 
Lord in the cause and dream of Christian 
Unity," said Archbishop Law who-also 
thanked His Eminence "for sending us 
this yoυng Bishop Methodios to Boston." 
Both Archbishop Law and Bishop Metho
dios assumed leadership of their respect
ive dioceses in Boston earlier this year aπd 
have enjoyed aπ ecυmenical and per
sonal friendship. 

Bishop Meίhodios of Boston gave a 
most appreciated aπd accurate reason for 
the Boston Celebration in honor of Arch-
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bishop lakovos. Said Bishop Methodios: 
"lt is very fi tting indeed that the last of this 
year's celebratioπ commemorating the 
25th anniversary of the enthronement of 
ουr Archbishop aπd the 50th anniversary 
since his ordination to the Holy 
Diacoπate be held in Boston and spon
sored by the Cathedral where the Arch
bishop served 121/2 years of his life tend
ing faithfully to the needs of the 
thoυsands entrusted to his care. I don't 
believe I exaggerate when I say that no 
other pastorate in the history of the Arch
diocese was as renowπ or productive as 
that of the Rev. James Coυcouzes. All 
aspects of his ministry can be character
ized as sterling, especially that to the 
youth. Last evening together with Fr. 
George (Bacopoulos) and Father Peter 
(Kyriakos) and the hundreds who 
attended in body and spirit, he relived the 
Sυπday Night Vesper program which he 
coπceived and which has never been 
emυlated since. 

"Ι am not going to tell you about His 
Eminence's accomplishments. They're 
well knowπ to all . . . ποt aboυt the civil 
rights march ίπ Selma ... ποt aboυt the 
fact that he is one of very few Americaπs 
to be distiπguished with the Presidential 

I 

ECUMENICAL DOXOLOGY-At the Annunciation Cathedral of Boston churchmen of 
all faiths gave thanks to God for Archbishop lakovos who celebrates 50 years as a 
clergyman and 25 years as the Archbishop of North and South America. Left to right: 
Methodist Theologian J. Robert Nelson of Boston University, Rev. Dr. james Nash of 
the Mass. Counci l of Churches, Rev. Dr. David Covell, Jr. of the Mass. Bible Society, 
Roman Catholic Archbishop of Boston Bernard F. Law, His Eminence Archbishop 
lakovos, Seminarian George Liacopulos, Bishop Methodios of Boston, Episcopal 

Bishop Morris Arnold. 
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ask him to return the Parakatathiki, the 
Covenant he was entrusted to treasure 
and multiply. I have neνer seen anyone 
utilize eνery minute of the day 50 pru
dently, 50 productiνely, so judiciously a5 
the clergyman we honor today. Ι am 
proud the Cathedral and the Diocese of 
Boston honor Λrchbishop lakovos, the 
deacon and prie:;t. He has neνer stopped 
being a deacon for a moment in his life. 
Like the Master he serνes, "he did not 
come to be 5erved but to serνe." What 
makes him Orthodoxy's most renown 
archpriest, archpastor, arxiereus is that he 
never stopped being a priest, a pastor." 
Obνiously moνed, Archbishop lakoνos 

a_ccepte,fi exa ltations and gifts by telling 
those pre5ent: 'Ύου are my gift. The νery 
fact that I haνe been able to 5erνe three 
generations of you is a record few priests 
have been blessed with." 

Attending both the Doxology and 
Celebration Luncheon were Archbishop 
Bernard F. Law, Bishop Morris F. Arnold 
of the Episcopal Diocese, Reν. Dr. James 
Nash of the Ma55 Council of Churches, 
United Methodi5t Theologian J. Robert 
Nelson of Boston Uniνersity, Reν. Dr. 
David Coνel l of the Mass Bible Society, 
Dr. Robert Kittre ll of the National Con
ference of Christians and Jews, Mas5a-

chusett5 Goνernor Michael 5. Dukakis, 
Boston Mayor Ray Flynn, U.S. Congress
man Nicholas Mavroules, Greek Consul 
to Bo5ton Christos Panagopoulo5, State 

Representatiνe and chairman of the 
Republican Party of Massachusetts 
Andrew Nat5ios and many other ecu
menical church and ciνic leaders. 
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Travelforce offers top quality packages 

Traνelforce, lnc. has gained an 
unequal reputation the world oνer as the 
tour operator that really CARES. Greece, 
Egypt, ltaly, Cyprus and Turkey are just a 
few of the destinations to which Traνel
force, lnc. can arrange unique, exciting 
and aboνe all, satisfying air/ cruise/ tour 
packages. ''τRΑ VELFORCE," as their 
brochure states, "is the experienced 
force to serve all your vacation needs!" 
Το truly understand just how special a 

travel operator Traνelforce is, one must 
first consider its owner, Mr. Basile G. 
Mantzarlis, his background and philoso
phy on travel, and of course, the top 
quality travel packages he offers clients. 
Mr. Mantzarlis, is one of the foremost 
travel experts on Greece. For seven years 
he worked as Director General of Devel
opment and Promotion of Greek Tourism 
for the Greek National Tourist Office in 
Athens. ln this position, Mr. Mantzarlis, 
always thorough, hired the best socio
logists, economists and other experts on 
tourism to assist in the development of 
tours for the Greek Government. Due to 
the many contacts made in those years he 
is able to secure the best serνices for his 

clients to this day. 
Traνelforce's philosophy on travel is 

that clients should receiνe vacations they 
deserve - ones with more pleasure, more 
quality and more νa riety than they have 
received in their past experiences. ''We 
like to place ourselves in the traνeler's 
position," says Mr. Mantzarlis, adding 
"We try to work with people and we 
enjoy satisfying their fantasies and needs. 
All of our employees are trained to treat 
travelers as indiνiduals - not as numbers." 
ln order to guarantee the best in traνel 
and accomodations, Travelforce makes it 
a point to send its employees on the tours 
it promotes and works closely with opera
tors abroad to ensure the satisfaction of its 
clients. 

Perhaps the most spectacular traνel 
package Travelforce is currently offering 
is titled ''τale of Two Cities". Promoted 
first by Traνelforce in November o f 1983, 
the package has been so successful that 
the offering has been extended. For the 
unbelievable price of $799, the traνelers 
stay in Athens in a Α Class hotel for three 
days and ]erusalem for fiνe, receiνing 
round trip airfare to New Yo rk City and 

free car rentals and hotels. 
Another popular Travelforce destina

tion is the one for Mykonos, known as 
''τhe Mediterranean ]ewel." Close to 
Athens, Mykonos is praised for its 
stunn ing architecture, magnificent 
climate and the crystal clear waters of its 
sandy beaches. Due to the popularity of 
the island, there is a high demand for 
accommodations and a scarcity of hotel 
rooms. Travelforce, however, solves the 
problem: The Residence. The Residence 
is a luxurious complex of νi llas, situated in 
the heart of Mykonos, only a half a mile 
from the beach. Rental is done only on a 
weekly basis - 7 nights including round 
trip airport transfers. Booking for The 
Residence is done exclusively through 
τ ravelforce. 

Minipacks are yet another intriguing 
Traνelforce concept to supplement the 
main tours in order to provide greater 
variety and interest with a minimum 
increase in expenses for the traνeler 
going to Athens. There are separate Mini
packs for Athens, Thessaloniki , Mykonos, 
Skiathos, Crete, Santorini, Rhodes, Corfu 
and other places. 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR ΤΟ ALL 

As one of the most respected international 
wholesale tour operators, we understand the 
meaning of service and what the traveller 
expects and requires. This is why TRAVEL
FORCE has been in the forefront of the Amer
ican travel to Greece and around the Mediter
ranean. We specialize in quality tours featuring 
the most prestigious hotels, cruise lines for 

(iJ 

Deluxe arrangements throughout. Υ ou may 
also want to inquire about our pilgrimage to the 
Holyland with extensions to Greece, Turkey, 
Egypt , etc. 

For more information call us at (212) 563-9292 
or (800) 221-4702. 

T-tR\ιEιrORCΞ .. Nc . 
ΛΤ ΤΗΕ EMPIRE STATE BUILDING 

350 Fifth Avenue/ Suite 3112 New York, Ν.Υ. •• Tel. (212) 563-9292, (800) 221-4702 • Telex 427206 TRAFOR 
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Sons and Maids Seminar and Dance in NYC 
" Building with a Hellenic Vision," is 

the motto for the junior Order of Ahepa 
who held a leadership seminar, which 
took place on Saturday, December 9, 
1984 in New York. Leaders of the Sons 
of Pericles and Maids of Athena gather
ed together to listen to the words of some 
prominent figures such as the Honorable 
Andreas S. Kakouris, Vice Consul of 
Cyprus and prominent figures such as 
Cyprus and Millard Mitchell, former 
director of Volunteers for the Depart
ment of Parks and Recreation of the City 
c-f New York, as well as many others. 

Master of Ceremonies was Andy 
Yiannakos who ran for New York State 

Assembly this past November and is 
presently in the Education Department 
at ΙΒΜ. He first introduced Gustav Cof
finas, past Supreme President of the 
Order of Ahepa. Mr. Coffinas began 
commending three successful Brooklyn 
Brothers, Peter Vlitas, Peter Lambros and 
Andy Yiannakos, for their outstanding 
achievements with the community ar.d 
the Sons of Pericles. ''τhe Order of Ahepa 
profits from you young people - I take 
advice from Peter Vlitas." 

He then went on to explain the history 
of Ahepa and how it was hard for Greeks 
to come over and make it in the 1920's. 
" With the advancements we have made, 
Ahepa is not where it should be in 1984. 
We are at a stand still." Presently the or
ganization has over $5 million in the 
bank. This is because of a piece of pro
perty which was purchased many years 
ago for $6,500 in Ohio. Six years ago they 
solt it for 5.5 mill ion dollars. " We live in 
the destiny of the younger generation. 
You are the foundation," he pointed out 
to the youth . 

General O 'Brien, an outstanding young 
politician was next to speak on commu
nity involνement and voter registration. 
Mr. O'Brien is on the Finance Depart
ment of theBoard-of Elections. He is also 
a member of the Rooseνelt Club, and 
was the youngest City Council Member 
(age 18) in the history of New York. Now 
26, he is a district leader. 
'Όur Ancestors came here for a rea

son ... opportunity," stated Mr. O 'Brien . 
He spoke of young people looking to 
the future and questioned who our future 
leaders will be. He also told the audience 
how is is important to vote. 

During the last election he himself, 
lost by one vote. " Power of the finger; 
you can use it and you can also abuse 
it," he stated. He asked us not to νote 
straight party line, but to νote for the 
best man. 'Ύου can maximize the power 
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of your vote by working tor your can
didate, getting involνed with the com
mun ity, andregistering to νote." 

stated the Vice Consul. "Today you' re 
the youth and tommorow you're the 
leader's," he told them. 

Andreas S. Kakouris was next on the 
list to speak to the youth. He spoke on 
the Cyprus problem and the history of 
causes. 'Άhepa has always supported 
Cyprus and we' re in debted to them," 

Millard S. Mitchell spoke with a phi
losophical concern toward the youth. 
''Υ ου can do anything you want if you _ 
feel it's right, but be delicate. about step
ing on toes," he stated. Mr. Mitchell 

Seasons Greetίngs 

WILLIAM G. CHIRGOTIS 
Summit, New Jersey 

Honorable and Mrs. 

STEPHEN S. SCOP AS 
And Family 

Wίsh a/1 theίr friends eνerywhere 
ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

Εύλογημένο καί εύτuχtς το Νέο 'Έτος 

Αίδ. Πρωτοπρεσβύτερος 

ΒΑΣ. Σ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 

Οίκογενειακώς 

New Rochelle, Ν.Υ. 

Best Wίshes for the Holίdays 

James Ρ. Christodoulou M.n. 
F.A.C.C. 

625 PARK AVENUE, NEW YORK, Ν .Υ . 10021 
TEL. (212) 744-1118 

"NEW YORK" 



asked the young people to become act
ivists and that they already are by being 
Sons and Maids. ''τhink about others 
and make your country/' he concluded. 

Reverand Emmanuel Gratsias, Past 
Supreme President of the Sons of Peri
cles and priest at the Church of the Resur
rection in Glen Coνe, ΝΥ spoke on Reli
gious Repression and Mixed Mc:rriages. 
He explained to us about the great 
amount of Religious repression with 
closed societies. At least 50% of today's 
societies are that way, especially in the 
Soνiet Union. He belongs to the RCOA 
(Roman Catholic Orthodox Association) 
which tries to help these societies pra
ctice their faith and keep ti aliνe. He 
pointed out how Ahepa has contributed 
to this program. 

Father Gratsias next spoke on mixed 
marriages. Today almost 70% of the marri
ages performed in the Orthodox Church 
are mixed. lf there is a couple though 
where neither religious is dominant, it 
is recommended that they get married in 
the Orthodox Church. This is the agree
ment and recommendation made by the 
Catholic as well as Orthodox Church. 

Nicholas J. Papadakos, President of the 
Ambrosia Farms Cooperations, told the 
Sons and Maids about his outlook on life 
and how to make money. He explained 
how one first must be healthy and then 
he must know how to liνe and what to 
do with his money. How -can you make 
money? 'Ύοu must create money," he 
stated. Mr. Papadakos began with $1,500 
saved from the army and now isa million
aire three times over. 

Steven S. Scopas, Chairman of the 
Ahepa Cooley's Anemia Foundation 
spoke on their project. They would like 
to raise $500,000 for research. At a meet
ing held in Boston last month he saw 
youth action from Jean Gianarisand Peter 
Vlitas as well as other members. They 
National President of Sons of Pericles, 
Mr. Peter Vlitas has informed him that 
they are capable and will work together 
with him. "What is leadership?" he asked. 
''τhe 'Ήellenic ldeal" which you are 
helping to deνelope by the perpetuation 
of our heritage. This is what you are doing 
with the Heart fund, Special Olympics 
and St. Basil's," Mr. Scopas concluded. 

The afternoon then ended and many 
Sons and Maids headed for New York City 
for shopping. Later that eνening a for
mal dance was held in the Crystal Ball
room. Music was played by the Girshwin 
Orchestra and The Spiro Zambetis Band. 

Peter S. Vlitas is the National Supreme 
President of the Sons of Pericles and 
Maria Kyres, is Grand President of the 
Maids of Athena. 
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~Ο κ. καi ή κ. Φαίδ. 'Αλεξάκη 

Εϋχονται σ · δλους τούς φίλους τους 

καi δλους τούς ναυτιλλομένους 

ΑΙΣ/0 ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Alpro Marίtίme Agencίes, Inc. 
595 Madison Avenue, New York, Ν.Υ. 

Εύτυχtς τό Νέο., Ε τος 

Orion and Global 
ςhartering Co., Inc. 

29 BROADWA Υ, NEW YORK, Ν.Υ. 

Happy New Year to·A/1 

Crossway Navigation Agency 
19 Rector Street, 

New York, Ν. Υ. 10006 

Καλή Χρονιά καi καλές θάλάσσες στούς Καπετάνιους, 

στa Πληρώματα καi τον 'Εφοπλιστικό Κόσμο. 

Hellas Ship Supp/y Co., Inc. 
4440 BELGRADE STREET 

PHILADELPHIA, Ρ Α. 19137 

Tel. (215) 535-1000 

Provisions, Deck and Engine Supplies 
Representatίνes of WILLIAMS TOOLS 

24 HOURS A-DA Υ 

TELEX 831704 Day e 9472096 Night 

ANTONIS CHOKAS, Presίdent 
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New U.S. Peace Program for Cyprus Wins 
Acceptance ofTurkish Cypriot Leader 

By DAVID IGNATIUS 
Wall Street )ournal, Dec. 7, 1984 

WASHINGTON - Α United Nations 
effort to resolνe the decade-old Cyprus 
problem has reached a crucial stage, 
following acceptance by the Turkish 
Cypriot leader Rauf Senktash of a new 
U.N. peace formula. 

The Greek Cypriot.response is lil<ely to 
be deliνered in the next seνeral days, 
when Cypriot President Spyros Kypria
nou returns to New York for a resumption 
of the U.N.'s so-called proximity talks on 
the Cyprus issue. American officials 
predict that Mr. Kyprianou will seek to 
amend the U.N. proposal, rather than 
accept it outright. 

''τhat is the best opportunity we'νe had 
for years (to resolνe the Cyprus problem) 
and the best we are likely to haνe for the 
foreseeable future," said a high State 
Department official who is monitoring 
the issue. He added: "We are encouraged 
by the progress, but more j~ necessary 
from both sides." 

The draft agreement prepared by U.N. 
Secretary General )avier Perez de Cuellar 
would establish a two-zone " federal 
state" in Cyprus, replacing the unitary 
republic that existed before the 1974 ciνil 
war. Sources said the draft agreement 
specifically proνides for a Greek-Cypriot 
president and a two-house legislature, 
including a senate with equal Greek and 
Turkish representation and a House that 
would be about 70% Greek Cypriot, re
flecting the large Greek majority on the 
island. 

ln return for Greek acceptance of a 
Turkish zone, Mr. Denktash has offered 
to reduce the area held by the Turkish 
side to under 30% of ttie island. The 
Turkish minority, backed by Turkish army 
troops that arriνed in 1974 and neνer left, 
now hold about 38% of Cyprus. Under the 

draft agreement, the Turkish forces 
would gradually withdraw from the 
island. 

Mr. Denktash's decision to accept te 
under-30% formula-long a sticking point 
in Cyprus negotiations-surprised Amer
ican officials and apparently the Greek 
side as well. Mr. Kyprianou immediately 
requested a recess in the indirect negoti
ations in New York and flew home to 
Cyprus to consult Greek Cypriot political 
leaders, and went from there to Athens 
for discussions with the Greek 
goνernment. 

" What eνeryone is hoping for is that the 
Greeks will reciprocate what Denktash 
has done and be forthcoming," said the 
high State Department official. He ex
plained : 'Ύοu haνe ultimately got to set 
up a negotiation and giνe-and-take 

between the two sides." 
Dip lomats predict that the Greek 

Cypriot side will initially play for time by 
making new demands. For example, the 
Greeks may request changes in the 
proposed boundary between the two 
zones, giνing them easier access to the 
large Cypriot port of Varosha. The Greek 
Cypriots may also question the νeto 
powers for the Turkish side under the 
U.N. proposal. 

Ιf both sides accept the U.N. proposal, 
it will open the way for a face-to-face 
meeting between Mr. Denktash and M r. 
Kyprianou, the first since 1979. During the 
recent U.N. talks, the two sides haνe only 
been in each other's proximity, meeting 
separately with the U.N. Secretary 
General . 

·ο Πανιερ. Μητροπολίτης Ν. Ίερσέης 

κ. ΣΙΛΑΣ 
ΕiJχετa·ι έγκαρδίως 

ε/ς iiπaσav την ·Ομογένεια ν 

Α/Σ/ΟΝ ΚΑΙ ΤΡΙΣΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΝ 
ΤΟΝΕΟΝ ΕτΟΣ 

Dr. and Mrs. 

VAN LATSEY 
Wίsh a/1 theίr frίends here and ίn Greece 

ΗΑΡΡΥ and PROSPEROUS NEW YEAR 

ΤΗΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ FELLOWSHIP 
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Wίshes ίts members, . ίts frίends 
and all the Greek-Amerίcans 

Α Happy New Year 
President: 

CAPTAIN NICHOLAS Ε. KULUKOUNDIS 
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Greece 'Won't Re-privatize' Ailing Firms 

By VICTOR WALKER 
Journal of Commerce Special 

ATHENS, Greece - Ailing Greek in
dustries taken oνer by the state to avert 
their collapse in bankruptcy will not be 
returned to priνate ownership once their 
finances haνe been restored. 

This was made clear by National Econo
my and Finance Minister Gherassimos 
Arsenis in a speech to state-appointed 
officials running the 34 firms so far taken 
over, and it marked an apparent harden
ing of Socialist government policy. 

The preνious goνernment position 
had been that industries outside the 
sectors originally earmarked for national
ization, a definition applying to most of 
those that found themselves in trouble 
oνer excessiνe debt, eνentually would 
be offered back to priνate enterprise, if 
not necessarily to their preνious owners. 

Mr. Arsenis excluded both the preνi
ous owners and private initiatiνe. 

The firms, he said, would neνer be re
turned "to the hands of those who led 
them to their present plight." lnstead, 
the shareholding majority would be re
tained by the state after capitalization of 
debt, either directly or through state 
banks, deνelopment banks or other 
agencies to be set up for the purpose. 

While some of the fi rms would remain 
totally state-owned, "it is not excluded 
in other cases that in the long term some 
shares should be sold to priνate persons, 
perhaps through the stock exchange or 
through unions or loca l authorities," 
Mr. Arsenis said. 

Citing a debt fi~ure of 200 billion drach
mas ($1.6 billion at present parities), he 

sa id this would haνe to be coνered by the 
state and "profits after rehabilitation (of 
the firms) will pass to the social whole." 

The 34 firms taken oνer to date under 
1983 legislation include some of Greece's 
largest and haνe a total payroll of 24,700. 
ln a September speech at the opening of 
the Thessaloniki lnternational Fair, when 
the number of firms was put at 32, Prime 
Minister Andreas Papandreou said that 
if the Roνernmeαι had allowed them 
to close, it would haνe faced "at least 
another 50,000 unemployed" from reper
cussions in cooperating industries. 

Last year's law set up an Organization 
for the Reconstruction of Ailing lndu
stries to take oνer and run firms judged 
ultimately νiable. lts state intention is 
that enterprises incapable of an eνen
tual return to solvency should be left 
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to close unless there are oνerriding na
tional of social reasons for continuing 
to prop them up. 

Mr. Arsenis reνealed that applications 
for subjection to the reconstruction 
organization had been examined from 92 

Happ_ν New Year to All Our Frίends 
Everywhere 

Mr. and Mrs. 

THEODORE Ο. PROUNIS 
New York, Ν.Υ. 
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Είς δ.παvτας τοvς vαυτιλλομέvους 

Εύτυχ'ές το Νέο 'Έτος 

Martran Steamshίp Co., Inc. 
29 BROADWA Υ, NEW YORK, Ν. Υ. 

·Ο χειρουργός iατρός καi ή Κα 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σ. ΚΑΣΑΠΙΔΗ 
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Εύχονται σ· δλους τοvς φίλους τους 
έδώ καi στηv ·Ελλάδα 

ΕvτΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 
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ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 
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firms with combined debts of more than 
200 billion drachmas. Their ratio of 
equity to total capital was 1-to26, he said. 
Own capital of Sbillion drachmas (cur
rently $40 million) corresponded to loans 
of more than 130 billion drachmas (cur
rently 1.04 billion). 

Describing this as "a nightmarish situa
tion," he said the problem resulted from 
" the anti-development cooperation of 
the so-ca lled priνate sector, the credit 
system and governments of the right. " 

ln a hint that some of the businessmen 
removed from management could ecen
tually face trial, he decalred: "The chap
ter will be closed only when the controls 
(of the previous financial administration) 
are completed and justice speaks." lndi
rectly appealing to employees of the 
firms to help uncover previous misdeeds, 
he said the checking was taking longer 
than expected because "it must go deep. 
The work in the past was carried out so 
systematically and carefully that it is not 
easy to bring to the surface things that 
everyone knows happened." 

ln a strong attack on Greece's indu
strialist families, Mr. Arsenis said, "The 
myth must be d ispel led that those who 
were runn ing the ailing industries were 
worthy men. lt was the opposite. They 
were men who knew nothing either of 
manufacturing or exporting. They were, 
unfortunately, (just) members of the 
families that had the majority of the 
shares." 

This was an apparent direct response 
to contentions by some of the dispos
sessed businessmen that managers 
brought in to run the enterprises after 
takeover frequently are Socialist Party 
stalwarts with insufficient experience in 
production or marketing. 

Mr. Arsenis said the firms had reached 
the verge of collapse because of invest
ment stagnation over the past 15 years 
("eνen thou~h interest on investment 
loans was below inflation"), oνer-bor
rowing and poor management. 

Defying the banks to defend their 
former loaning policies, he complained 
that "for years now the banking establish
ment has slept in the same bed with the 
management of the ailing industries." 
Most boards, he charged, had consisted 
of members of two or three families and 
a former bank director. 

Acknowledging that the goνernment 
faced difficulty in obtaining more bank 
credit for the firms taken oνer, Mr. A rse
nis expressed hope that with the coming 
socialization of the banking system 
"there will be a new wind." 
Α key component of the government's 

socialization policy is increased worker 
participation in management decisions. 
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Athens Hurts lnvestment Drive 
By GEORGE F. W. HLFER 

Journal of Commerce, Dec. 7, 1984 

NEW YORK - Greece's Socialist Goν
ernment, swimming against the conser
νatiνe tide engulfing the West, is com
promising its efforts to improνe its in
νestment climate. Ιt's counting on more 
goνernment spending and higher wages 
for workers to spur the economy while 
it expands the state's role. Most other 
Western goνernments are retrenching, 
both on spending and the state's role. 

This will not make it any easier for the 
newly established Hellenic Deνelopment 
Corp. in New York to attract inνestment 
from the United States and Canada. lt 
seeks inνestment in seνeral state pro
jects in Greece. The office is located 
at 610 5th Ανe., New York, Ν.Υ. 10020. 
The telephone is (212) 315-2300. . 

Officials like Constantine Vaitsos, 
Greece's alternate minister of the nation
al economy who was interνiewed in New 
York recently, point to the nation's lower 
inflation rate and the goνernment's ef
forts to control Greece's foreign debt 
and the deficit in its trade in goods, 
serνices and financial transfers, or cur
rent account. 
'Ά healthy macroeconomic enνiron

ment is an indispensable element, a sine 
qua non, for a lasting, positiνe climate 
conduciνe to business expansion," Mr. 
Vaitsos said. 

Speaking of the Hellenic Deνelopment 
Corp. headed by Nikos C. Papadopou
los, Mr. Vaitsos said, ''τhe New York 
office will bring decision-makers in υ. 
S. industry and the goνernment leνel into 
more direct contact, cutting the Gordian 
knot of bureaucracy. lt will proνide quick 
information and faciliate participation 
of interested business parties on a pro
fitable and equitable basis, in our deν
elopment objectiνes." 

Through this office, Mr. Papadopoulos, 
who spent 15 years with lrνing Trust Co., 
will try to foster what Mr. Vaitsos called 
"capitalism among consulting adults," 
in bio-medicine and niicroelectronics 
as well as more mundane fields like food 
processing, metals and chemicals, ap
parel and footwear, furniture and paper 
products. 

Although Greece's inflation rate of 
18-19 percent is seνeral points lower than 
it was under the preνious conserνatiνe 
New Democracy Party goνernment, it 
remains triple the aνerage of the Euro
pean Community of which Greece is a 
member. 

"We're keeping an eye on the trade-
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off between reducing the intlation rate 
and the high leνel of unemployment," 
Mr. Vaitsos said. " We could haνe gone 
faster (on reducing inflation), but the 
social and economic situation is paτa
mount." 

The growth of Greece's money supply 
now is below the inflation rate, against 
its growth of "as high as 35 percent'' 
under the conserνatiνes, Mr. Vaitso~ 

noted. 
The goνernment is redirecting state 

spending into state projects in energy, 
telecommunications, harbors, irrigation, 
railroads, etc. Also, he said, the goνern
ment is counting on demand-led growth 

to "sop up the excess capacity in industry 
and to increase production and funds for 
reinνestment." 

Greek disposable income, adjusted 
for inflation, is up more than 4 percent 
this year. 

There is a "boom" in exports, which 
haνe risen 24 percent this year. 

The goνernment is directing its pro
curement to Greek enterprises. 

As a result of all this, Mr. Vaitsos said, 
Greek industrial production has risen 
for the first time in fiνe years. 

Happy New Year to All 
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New York, Ν.Υ. 
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Greeks thrive on underground market 
By LEIGH BRUCE 

The Christian Science Monitor, Dec. 5, 1964 
Yet in Greece, as in many countries,statist ics 

are misleading. They contain only part of the 
economic reali ty. ATHENS-For the last fiνe years, the numbers 

on the Greek economy haνe been bad and 
haνe shown little sign of substantial improνe
ment. 

After two decades of rapid economic growth 
and improνement in liνing standards, Greece 
was jolted in the 1970's by the oil shocks, the 
worldwide economic crisis, and its own eco
nomic mismanagement. 

Priνate businessmen, economists, and 
foreign obserνers haνe issued uniformly 
gloomy forecasts. Some haνe eνen predicted 
that Greece is close to an economic collapse 
and ready to turn to the lnternational Mone
tary Fund to pay the country's bills. 

During the last fiνe years the country has 
suffered zero or negatiνe growth, a rate of 
inflation that has flunctuated between 20 and 
25 percent a year, growing unemployment, a 
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Ό Όδοντίατρος καi ή Κα 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΑΡΓΥΡΆΚΗ 
Εύχονται σ· δλους τοvς φίλους τους 

ΕύτυχΕ:ς το Νέο 'Έτος 

1275 YORK AVENUE, NEW YORK, Ν . Υ . 10021 
Tel. (212) 794-7520 

·ο Κος καi Κα 

ΠΗΤΕΡ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
[ΚΑ Υ GEORGE] 

Εύχονται εΙς την ·Ομογένεια ν τής Άμερικής 
Καλaς Έορτάς, Αϊσιον δε καi ΕύτυχΕ:ς 

Το Νέο'Έτος 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

ΚΟΣΜΙΚΉ ΤΑΒΕΡΝΑ 
308 East 86th Street, Manhattan 

628-9100 

trade deficit that hoνers near S2 billion a year, 
and a steady decline in real purchasing power. 

These statistics do not present an entirely 
false picture. But the figures do not reflect the 
impact of a significant segment of the eco
nomy that has come to be known as the 
" underground" or " parallel" economy. This 
sector accounts for between 8 and 25 percent 
of economic actiνity, according to νarious 
sources. 

The underground economy is generally 
credited for the abundance of foreign 
" luxury" goods, such as late-model cars, 
motorcycles, and fashions on the streets of 
Athens, even in relatiνely poor neighbor
hoods. On the legal market these goods would 
import duties sometimes as high as one το two 
times the value of the good in the country of 
origin. There are few signs of unemployment 
here, although the jobless rate is said to be near 
10 percent. 

"Το liνe beyond your means is a national 
characteristic," explained an Athenian busi
nessman, " but that's only a minor reason . Υ ου 
see, most make far more money than they 
declare, and many of the alleged unemployed 
haνe only lost their declared jobs. Many are 
underemployed rather than unemployed." 

Many Greeks hold down two or three jobs, 
but only one official position. lf they lose that 
job, they are classified as unemployed. 
Α business might haνe more employees than 

it declares, thus aνoiding social security taxes 
and higher wages. The worker in return pays 
no taxes and usually gets social security coνer
age from another job. Some Athenians say it is 
not uncommon to declare lower wages than 
are actually paid, which saνes money in taxes 
for employers and employees. Landlords often 
offer concessions on terms in exchange for a 
lease that lists a lower rent than is actually 
being paid. Shops and small factories often stay 
open later than allowed or declared as long as 
this can be done discreetl y. 

Boat builders who construct the traditional 
double-powered, wooden fishing boats often 
" help" one another and are not paid for this. 
Business transactions are done in cash and 
under-the-table work is νirtually impossible το 
control. Eνen some doctors are paid in un
recorded cash. 

Economists and priνate bankers estimate 
that the amount of undeclared foreign cur
rency not deposited in banks is in the tens of 
millions of dollars. 

Whether or not the underground economy 
represents a real problem is a matter for 
debate. For the goνernment , it means employ
ment statistics are inaccurate. This complicates 
economic planning and denies the goνern
ment reνenues that must be made up through 
indirect, regressiνe taxes such as leνies on 
gasoline and ciglιrettes. But the actiνity goes on 
in the open and no Greek goνernment is likely 
to make an issue of it. 

And one Athenian says. " This is a country of 
small businesses. Each one, with all its tricks 
and maneuνers is part of what is often the 
freest, most dynamic, tax-free sector of the 
economy. ln good times it's there. ln bad times 
it's there. lt's our best safety net." 

"NEW YORK" 



Coarse Abuse-or Wrong 
Question to Wrong People? 
Armed Forces Journallnternational, Dec. 1984 

lt is unusual, to say the least, for any 
reputable publication-howeνer strongly 
it may disagree-to indulge in coarse 
abuse of an elected leader of a demo
cratic allied country. ln calling Prime 
Minister Papandreou a "guttersnipe," 
you not only betray your own lack oftaste 
and moderation but you also perpetrate 
an untruth: Greece has neνer axpressed 
anything but regret and condemnation 
oνer the downing of the KAL plane. The 
difference, simply, is that rather than 
jump to hasty conclusions about the 
incident, Greece called for a careful 
inquiry through the lnternational Ciνil 
Aνiation Organization into the reasons 
for the plane's incursion into Soνiet air
space. Time has indeed shown that 
experts hold differing νiews on that issue; 
and eνen now, more than a year later, the 
fίnal answers are not known. 

Achilles Paparsenos 
Press Attache 

Embassy of Greece 
)ournal's Editor Note: You quibble: 

Why do you fail to mentionΌr.refute Mr. 
Papandreou's October 3rd statement in 
Parliament that KAL-007 was on a spy 
mission? He said, and we quote again: 'Ίt 
is now a fact that it was carrying out a 
spying mission for the American CIA and 
that it had actually νiolated Soνiet air
space to spy on targets." We wish that 
instead of asking ICAO to inνestigate the 
"incursion," Mr. Papandreou had asked 
the Soνiet Union to inνestigate the men
tality of leaders who ordered 269 
innocent airline passengers to be 
murdered. 

Charles 
Tsakrios M.D. 

OPHTHALMOLOGY 
ΕΥΕ PHYSICIAN and SURGEON 

Complete Eye Examination, Surgery 
for Cataracts, Lens lmplant, Contact 
Lenses, Medical, Surgical and Laser 

Therapy for Glaucoma 

10 Wilsey Square 
Ridgewood, New Jersey 07450 

Tel. (201) 445-1991 

JANUARY 1, 1985 

'Ο Νευρολόγος - Ψυχίατρος καi ή Κα 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΔΕΡΗ 
Εύχονται σ · δλους τοvς φίλους τους 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 
30 CENTRAL PARK SOUTH, N.Y.C. 

30-52 36 STREET, ASTORIA, Ν.Υ. 

Telephone: 545-8900 

Mr. and Mrs. 

JA Υ NICHOLAS LONG 
Εύχονται σ· όλους τοvς φiλους τους 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟΝ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ 

Mr. and Mrs. 

Frank Parlamίs 

Cliffside Park, Ν .J . 

Wish all their friends 
ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR ΤΟ ALL OUR FRIENDS 

Petrocon Μ arίne 
C hemίcal C orp. 

243 44th Street, Brooklyn, Ν.Υ. 11232 

ΚΑΛΉ ΧΡΟΝΙΑ Σ. ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ 

'Από την διεύθυνση καi το προσωπικό 
τού Ταξιδιωτικού ·Οργανισμού 

PETERS TOURS 
566 7th Ανe., Suite 701 

NEW YORK, Ν.Υ. 10018 
Tel. (212) 391-0200 
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John Contoudis 
Named Trustee 
of Temple University 

John J. Contoudis, an actiνe member of 
Philadelphia's Greek community and 
founder and president of Jack's Cameras, 
lnc., a highly successful chain of retail 
stores, has been named to the Board of 
Trustees of Temple Uniνersity. 
Contoυdis was appointed to a four

year term as a Commonwealth trustee on 
the 36-member Temple Board during the 
tenure of Harry G. Hager as President Pro 
Tempore of the Pennsylνania State 
Senate. 
Α graduate of Central High School and 

a U.S. Army νeteran of the Korean War, 
Contoudis established Jack's Cameras, 
lnc., in 1966, ecentually expanding the 
business to include a chain of 41 retail 
stores and 11 leased camera departments 
in the Strawbridge and Clothier depart
ment stores. 

ln 1980, he founded Kromacolor Corp., 
a photofinishing laboratory in the Red 
Lion lndustrial Park in Northeast Phila
delphia. 
Α resident of Abington, Contoudis is 

married to the former Terry Α. Zerνoudis. 
The couple has three children - James, 
who is a junior at Temple's School of 
Business Administration, Chris and 
Karen. 

Εύτυχtς τό Νέο "'fτος 

ASTRO 
STUDIO 

·Ελληνικό Φωτογραφείο 
στην καρδιά τής Άστόριας 

Tel. (212) 721-1550 

JS-JS 30th Α VENUE 
ASTORIA. Ν. Υ. Ι 1103 

Dr. and Mrs. 

LOUIS FERRIS 
Happy and Prosperous New Υ ear 

Wish all theίr Friends 

'Ο "Αρχων τοϋ Οtιcουμενιιcοϋ Πατριαρχείου 

κ. ΜΙΜΗΣ τΣΙΝΤΟΛΑΣ 
Μετά της Οlκο-yενεiας του 

ΕlJχοvται στούς 'Λpκάδες, στοvς φiλοvς τοvς 
καl στοίχ; 'Άρχοντες τοϋ Πατpιαpχεiοv 

ΕΠΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝτΕΣ, 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝτΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΙ, 
ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝτΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΥΝτΕΣ 

ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΙΔΡΥΜΑ τι 

ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕIΟΥ 

ΕΥΧΟΝΤΑΙ 

Ει'χpρόσυνα Χριστούγεννα Ευλογημένα παρά Κυρfου 
καί Εlρηνικον το 'Ανατέλλον Νέον WΕτος 

ΕΙΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 
Τ ΑΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤ ΑΣ. 

ΤΗΝ ΑΓ ΑΠΗΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤ ΑΣ 

ΤΟΥΣ ΚΑΘ' ΟΙΟΝΔΗ~ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΝ ΗΘΙΚΩΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΣ 

ΒΟΗθΟΥΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΤΟΥΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

31-01 BROADWA Υ, ASTORIA, L.l. 11106 
πι . 545-8402 καί 545-2990 

- Ανετες, πολιτισμένες άιθουσες γιό δλες τίς 
κοινωνικές σας έκδηλώσε ις, ίδιωτικές 

κai συλλογικές. 

'Αδελφοl ΤΟΜ καi ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 

"NEW YORK" 



Α SEV EN STAR RECOMMENDAT ION 

* * * * * * * 

Create your own Greek classic 
with Metaxa 7 Star. 

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

Sweet Dreams 

2 oz Metaxa 7 Star 
2 tsps. C reme de Cassis 
Υ2 oz. lemon juice 
crushed ice 

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

Metaxa Sunήse 

1 oz. Metaxa 7 Star 
1 oz. light rum 
!12 oz. lemon jιιice 
!12 oz. strawberry liqueur 
1 tsp. bar syrup or sugar 
2 tsps. orange juice 

Shake with ice. Strain into 
8 oz. old fashioned glass 
with or withoot ice. G amish 
with cherry if desired. 

Metaxa Manhattan 

2 oz. Metaxa 7 Star 
Υ2 oz. C inzano Venηouth , Sweet or 
Dry 
maraschino cherry 

Stir with ice. Strain into cocktail 
glass. 

Spήng Fever 

1 Υ2 oz Metaxa 7 Star 
1 oz orange liqueur 
2 oz o range juice 
!>υgar 

slice of orange. 

Coat the rim of glass with 
sugar before pouring 
Mix ingredients together 
and pour into pre-chilled 
cocktail glass Gam ish 
with orange slice and 
cherry 

7 S Τ Α R 

The classic liqueur of Greece. 

92 Proof l rηpor ted by FΙcιschn1ann Dιstιllιng Co . Lake Success. Ν Υ ~ 1984. 



ΗΑΡΡΥ Ν EW YEAR 

Αρο/Ιο Fίllo 

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

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

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

Baklaνa, 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 FOODSJ INC. 
ΒΟΧ 40 FAIR LAWN, N.J. 07410 

TEL. (201) 797-0888 


