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PAPANDREOU ΟΝ C.B.S. 

C.B.S.: ιΆs you must know ther,e are 
people in Washington who say, ίιι.

cluding groups that lobby for Greek 
causes who say that you haνe made ίl 
impossible for them - the things you 

haνe said .- that you don#t h4Ve. tt 

friend in court there. " 

PAPANDREOU: ιιΙ hope it is not 

true. Ι don 't expect it is true. Ι haνe 
made their life α little more difficult. 
Ι know, but in the interest of Greece, 
and Ι think they understand." 
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Apo/lo Fillo 

ΙΤ DOESNT CRUMBLE, ΙΤ DOESNT STICK, 
ΙΤ DOESNT TURN SOUR 

lt stays Fresh for months in the refrigerator. Easy to 
work with. More fillo in every pound. Low in calories. 
Sold in Supermarkets from Coast-to-Coast, along 
with our other fine products: Spanakopita, Tyropita, 

Baklava, Kataifi, Kourabiedes, Foinikia 
and other pastries. 

SPECIAL PRICES FOR COMMUNITY 
FESTIVALS AND OTHER FUNCTIONS 

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

APOLLO STRUDEL LEAVES 
ΒΟΧ 153 FAIR LAWN, N.J. 0741 Ο 

TEL. (201) 797-0888 



Α SEVEN STAR RECOMMENDATION 

* * * * * * * 

Create your own Greek classic 
with Metaxa 7 Star. 

Mix witb Metaxa 7 Star; 
tbe classic Greek liqueur, 
and see wbat α distindive 
dtfference it makes in your 
favorite drinks. And bere 
are four tbat prove it. 

Sweet Dreams 

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

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

Metaxa Sunrise 

1 oz. Metaxa 7 Star 
1 oz. light rum 
Jι2 oz. lemon juice 
Jι2 oz. strawbeπy liqueur 
1 tsp. bar syrup or sugar 
2 tsps. oro.nge juice 

Shake with ice. Strain into 
8 oz. old fashioned glass 
with or without ice. Gamish 
with cheπy if desired. 

Metaxa Manhattan 

2 oz. Metaxa 7 Star 
Υ2 oz. Cinzano Vermouth, Sweet or 
Οιy 
maro.schino cheπy 

Stir with ice. Strain into cocktail 
glass. 

SpήngFever 

1 Υ2 oz. Metaxa 7 Star 
1 oz. oro.nge liqueur 
2 oz. oro.nge juice 
sugar 
slice of oro.nge. 

Coat the rim of glass with 
sugar before pα.ιring. 
Mix ingredients together 
and pα.ιr into pre-chilled 
cocktail glass. Gamish 
with oro.nge slice and 
cheπy. 

7 S Τ Α R 

Ybe classic liqueur of Greece. 

92 ΡιοοΙ Ι mported by Fleιschmann Oιstιllιng Co., Lake Success. Ν .Υ ~ 1984. 



'Έπιστολ'ές 
Ή δραστηριότης 
τών Λακεδαιμονίων 

Κύριε Διευθυντό, 

· Εν μέσω πλήθους πιστών έωρτόσθη 
έφέτος εΙς τόν I. Ναόν τών ·Αγίων Κων
σταντίνου καi · Ελένης τοίί Τζόκσον 
Χόϊτς, ύπό τοίί Συνδέσμου Λακεδαιμο
νίων τοίί Συλλόγου Σπαρτιατών μέ τήν 
συμμετοχή καi όλλων Λακωνικών Σω
ματείων ή μνήμη καi Πανήγυρις τοϋ 
Πολιούχου τi'jς Λακεδαίμονος α' Οσίου 
Νίκωνος τοίί Μετανοείτε», μετ' όρτο
κλασίας. Εrς τήν dίθουσαν τi'jς 'Εκκλη
σίας προσεφέρθησαν όναψυκτικό καi 
fγινε ή διανομή τοϋ όρτου. 

Τόν πανηγυρικόν tξεφώνησε ό πρό
εδρος τοίί Συνδέσμου Λακωνικών Σω
ματείων. 'Εν συνεχεία όνέγνωσε tπι
στολήν τοίί Σεβασμιωτότου Μητροπο
λίτου Μονεμβασίας καi Σπόρτης κ. Εύ
σταθίου, όπευθυνομένη εΙςεκαστον Λα
κεδαιμόνιον μέλος τοίί Συλλόγου καi γε
νικώτερον είς τοuς Λόκωνας, διό τi'jς 
όποίας ερχεται κοντό μας νό μδς παρο
καλέση όπό τό πολλό ~ λίγα ποu όπε
κτήσαμε μέ τόν τίμιον Ιδρώτα μας μέ τήν 
βοήθειαν τοίί Θεοϋ νό διαθέσουμε 
μέρος γιό τό ~ Ασυλο 'Ανιότων. 

Εlναι πρόγματι συγκινητικι'ι ή όρχιε
ρατική έπιστολiι στό σημείο της ΠΟU 
όμιλεί γιό τήν δοξασμένη Λακωνία καi 
κοντό στήν όμορφη Σπόρτη, έκεί ποu oi 
πρόγονοΙ μας aπετοϋσαν τό όνόπηρα 
παιδιό», κτίζουμε τό φιλανθρωπικό 
"ιδρυμα, πού πρόκειται νό περιθόλψη 
τοuς πόσχοντας όδεφλούς μας. αΜή μt 
παρεξηγf'jς πού ζητιανεύω τήν όγόπη 
σου)), γρόφει ό Ποιμενόρχης μας. · Επεί
γεται νό όποπερατωθi'j ·.τό έργον 

σύντομα διό νό εlσαχθοϋν 100 όνίατοι 
πόσχοντες ποι'.ι ύπόρχουν στόν νομό 
μας. 

Κα1 έγώ μέ τήν σειρό μου θερμώς πα
ρακαλώ δλους τοuς Λακεδαιμονίους κα1 
γενικώτερα τούς Λόκωνας, νό μήν όδια
φορήσουν, όλλό νό συνδρόμουν όνα
λόγως, μέ τι')ν προσφορόν τους έκείνη 
πού ή καρδιό τους ποθεί. Δέν πρέπει νό 
ύστερήσουμε καί έμεiς οΙ όπόδημοι Λό
κωνες όπό τό προσκλητήριο της άyόπης 
μας διό τοuς όνιότως πόσχοντας. 

την έπιστολήν ύπογρόφει ώς πρόε
δρος τοίί Διοικ. Συμβουλίου τοϋ 'Ιδρύ
ματος ό Μητροπολίτης Μονεμβασίας 
καί Σπόρτης κ. Εύστόθιος. Καi σημειώ
νει : 'Επιστολαi κα1 έμβόσματα νό όπευ
θύνωνται: Σε β. Μητροπολίτην 
Μονεμβασίας κα1 Σπόρτης κ. Εύστόθιον 
κα1 Έθνικη Τρόπεζα Σπόρτηςόριθμ. Λο
γαριασμοίί 480243-89. 
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ΕΛΕΥΘ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ 
Πρόεδρος Συνδέσμου Λακωνικών 

Σωματείων ΗΠΑ - Καναδδ 

Ή Ικδοση yιa τον Τροϋμαν 

Κύριε διευθυντό, 

Συγχαρητήρια γιό τήν εlδικη fκδοση 
τi'jς «Νέας 'Υόρκης» γιό τόν Πρόεδρο 
ΤροΟμαν. Σέ μιό έποχή ποu κακώς πλη
ροφορημένοι καi πρό παντός προκα
τειλημμένοι συμπατριώτες μας στι')ν 'Α

θήνα όσχημονοϋν μπροστό στόόγαλμό 
του, εΤναι tθνικώς χρήσιμο νό όποδί
δουμε tμείς οΙ ·Ελληνοαμερικανοί τι')ν 
τιμή πού τοϋ όνήκει . Τιμή πού συνο
δεύεται όπό τiς εύχαριστfες καi τι')ν εύ
γνωμοσύνη τοίί Πανελληνίου γιό τι')ν 
διόσωση τi'jς χώρας μας όπό τόν 
Κομμουνισμό μέ τό σχέδιο Τροϋμαν. 

Νέα 'Υόρκη 

Μέ χαιρετισμούς, 

ΑΝΤ. ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

•Αiώνια εύyνωμοσύνη• 

· Αξιότιμε κ. Μακριδ, 

Mt πολύ tνδιαφέρον διόβασα τήν εΙ
δική fκδοση γιό τόν Πρόεδρο Τροϋμαν. 

Υ Ηταν καιρός νό όσχοληθf'Ι κα1 ενα όμο
γενειακό εντυπο μt τόν σωτf'Ιρα τi'jς 
πρώτης μας πατρίδας. Γ ιό νό δείξω με καi 
στοι'.ις • Αμερικανοuς φίλους καi συμ
πολfτες μας δτι δtν είμαστε όγνώμονες, 
όλλό διατηροϋμε στι')ν καρδιό μας αΙώ
νια εύγνωμοσύνη. Μπρόβο σας γιό τήν 
ώραfα πρωτοβουλία. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΟΝΔ γ ΛΗ 
Σικόγο. 

'Α•έλεια καi όνωριμότης 

'Αξιότιμοι κύριοι, 

·Η πρότασή σας γ ιό τήν tπιστροφη τοϋ 
όγόλματος Τ ροϋ μαν στiς Η ΠΑ, φανερώ
νει όφέλεια καi όνωριμότητα. 

Κότι τέτοιο θό όποτελοϋσε περιφανi'j 
νίκη τών ληστοσυμμοριτών πού γύρι
σαν όπό τό Παραπέτασμα ρακένδυτοι, 
ίJστερα όπό τόσες δεκαετίες στόν «Πα
ρόδεισΟ» τοϋ ύπαρκτοίί Σοσιαλισμού. 
Θό ~ταν νίκη τών όναρχικών καi τών 
παντός έιδους μαρξιστών, πού δtν μπο
ροϋν νό συγχωρήσουν τόν Πρόεδρο 
Τροϋμαν, διότι τοuς εφραξε τόν 
δρόμο ... 

Μετό τιμί'jς, 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 

Specializing in Greek Catering 
for home and business parties. 

Tel. (212) 688-8828 
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Tel. (212) 921-0086 
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Κάνοντας τι)ν ζωή μας ccλίyo δύσκολη>> 

ΣτιΊν πολυσυζητημένη συνέντευξή 
του πρός τό τηλεοπτικό δίκτυο C.B.S., 
πού μετεδόθη στό πρόγραμμα"60 
Minutes" στΙς 6 'Ιανουαρίου, (δημο
σιεύεται έπi λέξει στΙς όγγλικές μας 
σελίδες), ό Πρωθυπουργός τής 'Ελλά
δος κ. Α. Παπανδρέου όπάντηαε σε 
σειρά έρωτημάτων πού tνδιαφέρουν 
άμεσα τιΊν 'Ομογένεια ·Αμερικής. 'Ο 
κ. Παπανδρέου εlπε καΙ πάλι πράγματα 
πού μaς βρίσκουν σε πλήρη όντίθεση -
μιλ6 μιά γλώσσα πού πολλοi όπά μ6ς 
έχουν δυσκολία νο καταλάβουν. "Οσοι 
τιΊν καταλαβαίνουν έχουν άντιρρήσεις, 
η δοκιμάζουν έντροπή. Μερικοi έξορ
γίζονται. Καλό ε1ναι νο τό έχη αuτό ύπ' 
δψιν του ό Πρωθυπουργός, παρά τό 
γεγονός ότι δεν φαίνεται νά δίνη μεγάλη 
σημασία στΙς συμβουλές καί τίς όπόψεις 
τών όμογενειακών παραγόντων πού 
ένδιαφέρονται γιά τό συμφέρον τής 'Ελ
λάδος:. τουλάχιστον δαο ό κ. Παπαν
δρέου. 

·Από τό άπόαπασμα τού έξωφύλλου 
μας:. ό άναγνώστης πληροφορείται ότι 
ό "Ελληνας Πρωθυπουργός έχει κάμει 
«λίyο δύσιι:ολη τi)ν ζωi)» έκείνων πού 
όγωνίζονται ατό Κογκρέσσο γιά τά 
έλληνικά δίκαια - καί, βέβαια 
όλόκληρης τής 'Ομογένειας. 

'Ο κ. Παπανδρέου φαίνεται νο θεωοn 
αύτό αάν κάτι πολύ φυσικό, όφού λέγει 
ότι τό άπαιτεί τό συμφέρον τι'jς • Ελ
λάδος. 'Ασφαλώς, δεν άμφισβητεί ότι 
γι' αuτό τό συμφέρον έργάζεται ή 'Ο
μογένεια, παρά τά όσα έγραψε γι' αuτιΊν 
ό ταξίαρχος Μακέδος στιΊν γνωστή, 
κατάπτυστη έκθεσή του. 'Αλλά έχει τό 
δικαίωμα ό κ. Παπανδρέου νο κατα-

Τοϋ κ. ΠΑΝΑΓ. Σ. ΜΑΚΡΙΑ 

στρέφη μt τiς δηλώσεις του καί τιΊν πο
λιτική του τό κύρος τι'jς Όμογενείας καΙ 
τfιν έπιρροή της στιΊν Ούάσιγκτων; 

Σύμφωνα μt δημοαιογραφικtς πλη
ροφορίες, ή έλληνικfι Κυβέρνηση φο
βάται δτι με την έπίλυση τού Κυπρια
κού, ή Ούάσιγκτων θά δώση μεγαλύ
τερη στρατιωτικη βοήθεια στfιν Τουρ
κία, καi αuτό θά έχη άάν άποτέλεσμα 
την όνατροπfι τής ·Ισορροπίας δυνά
μεων στό Αiγαίο. Διασπασμένο δμως 
δ πως εlναι τό έλληνικό λόμπυ καi μΕ: τfιν 
συνεχιζόμενη όντιδυτιιί:.fι καί άντιαμε
ρικανικιΊ πολιτικfι τοίί 'Έλληνα Πρω
θυπουργού, εlναι δυνατό νο μην όλλά
ξη καΙ τό Κογκρέσαο; 

Τ ο χειρότερο εlναι - καΙ ή 'Αθήνα δεν 
έδωσε όκόμη την πρέπουσα σημασlα -
ή μεταστροφή τοΟ άμερικανικοΟ Τύ
που καί, •υσικά, της όμερικανικης Κοι
νης Γνώμης, μt όσα όρνητικά γιά τfιν 
'Ελλάδα γράφονται καθημερινά. 'Εφη
μερίδες και περιοδικά σε δλα το σημεία 
τής 'Αμερικής, έπισημαίνουν σε κύρια 
όρθρο τους δ τι ή 'Ελλάδα εΤναι χώρα 
έχθρική. "Οτι μετατοπίστηκε aτόν χώρο 
τών οuδετέρων. 'Ότι δεν εlναι πιστός 
σύμμαχος ατό ΝΑ ΤΟ, ούτε καλός 
έταίρος στιΊν ΕUρωπαίκfι 'Αγορά. Ποτέ 
πρiν δεν χρησιμοποιήθηκαν τόσα προσ
βλητικά έπίθετα έναντίον Πρωθυπουρ
γού χώρας τοίί Δυτικού Κόσμου καί, βε
βαίως, ποτέ έναντίον "Ελληνα Πρωθυ
πουργού. . . Ό έκ παραδόσεως φιλελ
ληνικός όμερικανικός Τύπος, 6λλαξε το 
τελευταία τρία χρόνια. Καi δεν τόν 6λ
λαξσν ol Τοϋρκοι . .. 

• • • 
'Οπωσδήποτε, ό κ. Παπανδρέου δtν 

.ϊ:Τχε τό δικαίωμα νά κόμη πιό δύσκολη 
τfιν ζωιΊ τών φίλων τής 'Ελλάδος στΙς 
ΗΠΑ. Δεν ε1ναι πράκτορές του, ούτε τσι
ράκια του. και μπορεί νά τούς χάση και 
αύτούς ... Οί στήλες αύτtς εlχαν έγκαl
ρως προειδοποιήσει, μt πολύ διακριτι
κότητα, γιά τούς κινδύνους πού έγκυμο
νούσε ή όντιαμερικανικη πολιτικιΊ τοϋ 
κ. Παπανδρέου, ό όποίος λέγει τώρα, 
ότι ... δtν εlναι όντιαμερικανός, τιΊνίδια 
ώρα πού βεβαιώνει ότι στιΊν έξωτερικιΊ 
πολιτικfι «δtν πρέπει κανείς νο δίνη ξε
κάθαρα σήματα" διότι <<Ον σέ γνωρίζουν 
έπακριβώς, ξέρουν κάθε βήμα καί κάθε 
κίνησή σου καί ϋστερα δtν σε ύπολο
γίζουν πλέον" . .. 
Τό όποίο σημαίνει δτι μπορεί νά μη 

όντιπροσωπεύη τόν κ. Παπανδρέου ή 
έξωτερική του πολιτική. ν Η, ότι τόνάντι
προσωπεύει. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τριών 
διαφορετικών όπαντήσεων σε ενα μο
ναδικό έρώτημα: 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θά ~ταν ή 'Ελλάδα έλεύ
θερη χώρα σήμερα, άν οί ΗΠΑ δtν φο
βόντουσαν μετά τό τέλος τού Β · Παγ
κοσμίου Πολέμου τόν σοβιετικό έπε
κτατισμό; 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Δtν μπορώ νά άπαν
τήσω α' αuτη την έρώτηση. Νομίζω δτι 
θά έιμασταν ατό σοβιετικό συνασπι
σμό. ν Οχι μt βεβαιότητα. 

• • • 
'Ο κόσμος:. διαλέγει καi παfρνει. Κι' άν 

συμβαίνει νο γfνεται ή ζωι'ι ώρισμένων 
«λίγο δυσκολώτερη,, δεν χαλ6 ό κόσμος 
άφού έξυπηρετείται τό έθνικό συμφέ
ρον τής 'Ελλάδος . .. 

ΑΓΝΏΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ 

ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ στι'ιν συνέντευξή του πρός τό C.B.S. άν αΙσθά
νεται εύγνωμοσύνη πρός τι'ιν 'Αμερικfι γιο τό γεγονός δτι 

ή 'Ελλάδα δtν όνήκει σήμερα ατό σοβιετικό μπλόκ, ό κ. Πα
πανδρέου όπάντησε: 

αuτιΊ πού έσπευσε νά βοηθήση- καi νο σώση τιΊν γενέτειρα
τiς τραγικές έκείνες ώρες. 'Η Ε:ύγνωμοσύνη όποτελεί έλλη
νικώτατη άρετή. Καί δtν παρέλειψε νά τό ύπενθυμίση ό κ. 

«Δi:ν εlμαι εύyνώμων πρός κανένα καΙ δ καθένας κάνει 
ό,τι θέλει νά κόμη. Εlμαι εύyνώμων μόνο nρός τον 'Ελ
ληνικό Λαό•. 

ΔΕ: ν εlναι εύγνώμων ό κ. Παπανδρέου, όλλά εlναι·τό 'Ελ
ληνικό νΕθνος μΕ: τιΊν έξαίρεση έκεfνων πού αΙματοκύλισαν 
την 'Ελλάδα στιΊν προσπόθειό τους νο καταλάβουν την 
έξουσlα με το δπλα καί νά έντόξουν τιΊν χώρα ατό Παρα
πέτασμα. fΊμαστε βαθύτατα εuγνώμονες πρός τήν χώρα 

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ 1985 

ΜΗΝ/Α/Α ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ι(ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ>> 

Με τό τεϋχος 'Ιανουαρίου~ Η ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ έπανfjλθε στfιν καθιερωμένη άπό 
37 χρόνια μηνιαία συχνότητα έκδόσεως. 
·Η Δεκαπενθήμερη έκδοση κάλυψε τόν 
προηγούμενο χρόνο 1984~ χωρiς καμμιό 
αύξηση στfιν τιμη τfjς συνδρομής. 
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Κ. Καραμαναλής, δταν σόν Πρωθυπουργός τής ·Ελλάδος 

μιλούσε, τό 1963, ατό tγκαίνια τού άδριάντος τού μεγάλου 
Προέδρου Τρούμαν, πού έστησε ή ΑΗΕΡΑ στήν 'Αθήνα. Ό 
σημερινός Πρόεδρος τής Δημοκρατίας εΤχε άρχίσει τόν χαι
ρετισμό του μέ τό έξής: 

ίιΗ 'Ελλάς συχνά ξεχνο tκείνους ποι'ι την άδικοϋν. 
'Αλλά noτf: δέν Σχει ξεχάσει τοι'ις εύερyέτες της. Πιστι'ι 
σ' αύτι'ιν τqν μακρό παράδοση, άνεyείρει σήμερα μνη
μεlο σε lναν άnο τοι'ις μεγαλύτερους εύερyέτες της, τον 
Χάρρυ Σ. Τρούμαν, τον Πρόεδρο τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών, δ όποΙος σε μιά κρίσιμη περίοδο της 'Ιστορίας 
tνσωμότωσε τΙς πνευματικές καί ήθικές άξίες τοϋ λαοϋ 
του στΙς yενναiες άnοφόσεις του••· 

'Ανεπιφύλακτα ή 'Ομογένεια καΙ πιστεύομε όλόκληρο 
τό ν Εθνος, προσυπογράφει π'ιν διακήρυξη αύτή τού κ. Κα
ραμανλή. 

«ΘΑ ΤΟ EIXAME ΚΑΤΑΡΡΙΨΕΙ 
ΚΑΙ Ε ΜΕ/Σ ... » 

Σ ΤΗΝ συνέντευξή του ό κ. Παπανδρέου, tρωτηθεlς γιό 
τι)ν δήλωσή του yιά τό καταρριφθέν άπό τούς Ρώσους 

tπιβατηγό κορεατικό άεροπλάνο, εlπε μεταξύ άλλων: 

« ... tάν lνα τέτοιο άεροπλόνο Σμπαινε στον έλληνικο 
χώρο, θά το έίχαμε καταρρίψει καΙ tμείς. Καί εlμαι σίγουρος 
καΙ οΙ ΗΠΑ θά το εlχαν καταρρίψει. νΕτσι εlναι το παιχνίδιu. 

Κάνει λάθος ό κ. Παπανδρέου, τουλάχιστον σ' δ, τι άφο
ρ<'i τι)ν 'Αμερική. Συνέβη νό παραβιάση τόν tναέριο χώρο 
τών ΗΠΑ σοβιετικό άεροπλάνο, άλλο δέν κατερρίφθη. 'Α 
πλώς, ύποχρεώθηκε άπό άμεpικανικό καταδιωκτικό νόάπο
μακρυνθή. ν Αλλωστε, πώς θό μπορούσε ή 'Ελλός νό καταρ-

DAMADJ\ 
1\ ΙΝΝ !\ 

DEERFIELD 
BEACH 

FLORIDA 

For Reservations: (305) 421-5000 

Toll Free 
800-228-2828 

Deerfield Beach Ramada Inn 
Operated and owned by V outsinas Brothers 

20 years of Hotel experience in Miami and Montreal 
Located at 1401 S. Federal U.S. 1 

Deerfield Beach, FLA 33441 
Bctween Boca Raton and Pompano Bcach 

Fiνc minutc drive to thc bcach -
is on centcr of shopping Ccntcrs 
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ρίψη ένα έπιβατηγό άεροσκάφος καί νό δολοφονήση έν 
ψυχρώ έκατοντάδες άθώους άνθρώπους, δταν δέν καταρ
ρίπτει τό τουρκικό καταδιωκτικά, πού προκλητικό μπαινο
βγαίνουν aτόν tλληνικό tναέριο χώρο κάθε τόσο; 

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΑΚΕΔΟΥ 

ΤΟ Κόμμα τής Άξιωματικής Άντιπολιτεύσεως στfιν Έλλλάδα, ή «Νέα Δημοκρατία», ζήτησε άμεσες tξηγήσειςάπό 
τήν Κυβέρνηση σχετικό μέ «σκάνδαλα καΙ καταχρήσεις 
tκλεκτών τού ΠΑ. ΣΟ. Κ.» καΙ μεταξύ αύτών άναφέρεται καΙ ή 
περίπτωση τών ϋβρεων τού πρώην 'Αεροπορικού 'Ακο
λούθου στΙς ΗΠΑ ταξιάρχου Μακέδου. 

'Ερωτά ή «Νέα Δημοκρατία>ι: 

<<Ο ταξίαρχος Μακέδος, ~χε ι ύβρfαει σκαιό τόν έλλη
νιαμό της ' Αμερικfjς μέ τή γνωστή ~κθεσή του . Σκοπεύε ι 
ή κυβέρνηση νό τοϋ δώαη παράσημο καi προαγωγή όντί 
νό τόν όποστρατεύαη ; 'Αληθεύει πώς μέσα ατι'Ιν εκθεσή 
του ζητοϋσε ή προμήθεια όπό τr'ιν Άγορό τοϋ Αίώνα νό 
δοθfj ατό κόμμα; Σοβαρολογεί ή κυβέρνηση λέγοντας 
πώς ή εκθεσή του όποτελεί προσωπική του όποψη, τη ατιγ
μη πού εΤναι Υ Ελληνας ' Αξιωματικός, όρκισμένος νό ύπη
ρετfj τό Σύνταγμα καi τούς νόμους καi κατό καμιό όρμο
διότητα νό έκφράζη όπόψεις πού δέν τοϋ ζητήθηκαν. ν Η 
μήπως οί <<Προσωπικές όπόψεις» (δπως χαρακτηρίζει ή κυ
βέρνηση τι'Jν εκθεαή του), οΙ όντfθετες μέ τό συμφέροντα 
τfjς ' Ελλάδας έπιτρέπεται νό έκφρόζονται ότιμώρητα ον 
πρόκειται γιό όξιωματικούς πού πρασίνισαν γιό Iδιοτελείς 
σκοπούς;» 

'Όπως σημείωσε ήδη ή «Νέα Ύόρκη>ι, τό θέμα Μσκέδοu 
παραμένει άνοικτό. Θό κλείση μόνο μέ τήν ούαισστικι) aπο
δοκιμασία τών ϋβρεών του άπό ττΊν Κυβέρνηση καΙ μέ τι)ν 
τιμωρfα τού ίιβριστή τής Όμογενείας. 

ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΤΑ ΜΕΓ ΑΛΑ είδησεογραφικό Πρακτορεία μετέδωσαν άπό τfιν 'Αθήνα ττΊv καταδίκη ένός Βρετανού, ένός 'Αμερι
κανού καΙ ένός 'Έλληνα σέ φυλάκιση 3 1)2 tτών, διότι έπε-

OYSTER ΒΑΥ 
CRYSTAL PALACE 

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

~ Ανετες, πολιτισμένες dίθουσες γιό δλες τίς 
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. Αδελφοί ΤΟΜ καί ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑ-Σ 

----------------------· 
Διαφημίζετε 

τίς έπιχειρήσεις σας 

στήv ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

----------------------
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χείρησαν νά προσηλυτίσουν έναν 16χρονο μαθηπ'ι στά Μέ
γαρα. Κα/ of τρείς άνήκουν σε προστατευτικό δόγμα πού έχει 
τήν βάση του στ/ς 'Ηνωμένε Πολιτείες. «Αύτό εlναι τρομα
κτικό νά συμβfj τά Χριστούγεννα ... Γιατί ή ·Ελλάς εΤναι ή 
μόνη Δυτικοευρωπαϊκι) χώρα πού δεν δίδει έλευθερία θρη
σκεύματος», ρώτησε ενας άπό τούς καταδικασθέντας, άλλά 
δέν πρόκειται νά λάβη ίκανοποιητική άπάντηση. Τό έλλη
νικά Σύνταγμα περιέχει τήνάναχρονιστική διάταξη πού άπα
γορεύει τόν προσηλυτισμό, κατοχυρώνοντας έτσι μονοπώ
λιο στήν 'Ελληνική 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία. Κάποτε πρέπει νά 
διορθωθfj τό κακό αύτό πού tκθέτει τήν χώρα σάν καθυ
στερημένη. Τήν στιγμή πού έπιτρέπεται ό προσηλυτισμός 
στήν άθεϊα καί έλεύθεροι όργιάζουν ol άναρχικο/ άγύρτες 
καί οί μαρξιστές Ινστρούχτορες, έχθροl κάθε θρησκείας καί 
κάθε ήθικfjς άξίας, εΤναι άστείο νά φυλακίζωνται άτομα πού 
έπιχειρούν νά προσηλυτίσουν τούς" Ελληνες στό Ιδικό τους
χριστιανικό πάλι - δόγμα . .. 

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑ ΠΚΟΙ ΦΙΛΟΙ 

Σ ΥΜΦΩΝΑ μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, οί 'Ηνω
μένες Πολιτείες καΙ τό 'Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά 

στήν σύναψη συμφωνfας γιά τήν έγκατάσταση ατό 'Ισραήλ 
ένός σταθμού τής Φωνής τfjς 'Αμερικfjς γιά έκπομπές πού θά 
έχουν στόχο τήν Σοβιετική 'Ένωση. 

Σύμφωνα μέ τΙς ίδιες πληροφορίες, πού δημοσιεύθηκαν 
στι'ιν Washington Post, ή 'Αμερικι'ι tστράφη πρός τό 'Ισραι'ιλ 
διότι ή 'Ελλάς καΙ ή Τουρκία άρνήθηκαν νά δεχθούν τόν 
σταθμό στό έδαφός τους- γιά δικούς της λόγους ή καθεμιά: 
'Η Τουρκfα φοβάται ο τι ή σοβιετική όργή θά τι'ιν καταστήση 
άντικείμενο άντιποfνων καΙ θά θέση σε κίνδυνο τήν τουρκικι'ι 
πολιτική τής διατηρήσεως σχετικώς καλών σχέσεων μέ τήν 
Μόσχα, παρά τούς δεσμούς της μέ τήν Άτλαντικι'ι Συμ
μαχfα. 

Κατά τό ίδιο δημοσίευμα, ή 'Ελλάς tνδιαφέρεται γιά 
στενώτερες σχέσεις μέ τι'ιν Σοβιετική 'Ένωση, πράγμα τό 
όποίο συνέβαλε στήν έπιδείνωση τής tντάσεως τών έλληνο
αμερικανικών σχέσεων. 'Η Ούάσιγκτων συναντά δυσκο
λίες στι'ιν όλοκλήρωση τών διαπραγματεύσεων γιά μιά νέα 
συμφωνία συνεχίσεως τής λειτουργίας δύο σταθμών τής 
Φωνής τής 'Αμερικής, πού μεταδfδουν προγράμματα έκπεμ
πόμενα πρός τήν Μέση 'Ανατολή καΙ τήν Νοτιοανατολικι'ι 
'Ασfα. 'Αμερικανικές πηγές δήλωσαν δ τι δεδομένου τού ση
μερινού κλίματος στην 'Ελλάδα, δέν ύπάρχει περίπτωση πού 
θά μπορεί ή 'Αμερική νά tκπέμπη άπό tκεί πρός τήν Σοβιε
τική 'Ένωση . . . 

ΚαΙ τό ' Ισραήλ εΤχε λόγους - καί μάλιστα πολu πιό σο
βαρούς - νά άρνηθfj τόν άμερικανικό σταθμό: 'Η Ρωσία 
μπορεί νά μειώση άκόμη περισσότερο τΙς άδειες μετανα
στεύσεως 'Εβραfων άπό τό 'Ισραήλ. ·Αλλά γιά μιά άκόμη 
φορά, ή χώρα αύτι'ι άποδεικνύεται ό πιστότερος καΙ εΙλικρι
νέστερος σύμμαχος τών ΗΠΑ στι'ιν 'Ανατολική Μεσόγειο. 
νΟχι μόνο tπειδι'ι εlναι ό μεγαλύτερος άποδέκτης άμερικα
νικfjς βοηθεfας, άλλά καΙ διότι έκτιμό τήν χρησιμότητα καΙ 
τι)ν άξfα τών έκπομπών τfjς Φωνής τής ·Αμερικής, πού ένη
μερώνουν τούς άπληροφόρητους λαούς τού κομμουνιστι
κού Παραπετάσματος καΙ τούς παρέχουν τήν δυνατότητα 
προβληματισμών γιά δ, τι τούς συμβαίνει .. . 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΠΚΗΣ 

Ηπρόσφατη έπίσκεψη τού άναπληρωτή ύπουργοϋ 'Εξω
τερικών τής 'Ελλάδος κ. Κάρολου Παπούλια στ Γιν 'Αλ

βανία, καΙ of δηλώσεις του γιά τόν έκεί · Ελλήνισμό, προκά
λεσαν τήν κατωτέρω διαμαρτυρία τής Πανηπειρωτικfjς 'Ο-

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ 1985 

μοσπονδίας 'Αμερικής καΙ Καναδά. Πρόκειται γιά tπιστολή 
πού ύπογράφεται άπό τόν Πρόεδρο κ. 'Ηλία Μπέτζιο καΙ τόν 
Γενικό Γραμματέα κ. Φώτη Γκαλίτση, στήν όποία έστηρίχθη 
καί τό σχόλιό μας στό τεύχος τής 7ης 'Ιανουαρίου 1985. 

21 Δεκεμβρίου 1984 
' Εξοχώτατον κ. Κάρολον Παπούλιαν 
' Αναπληρωτr'ιν ·Υπουργόν · Εξωτερικών 
'Υπουργείον 'Εξωτερικών- · Αθήνα 

· Εξοχώτατε κ. 'Υπουργέ, 
·Από δημοσιεύματα aτόν Τύπο πληροφορηθήκαμε δη

λώσεις σας μετό τr'ιν έπιστροφη άπό τό ταξίδι που πραγμα
τοποιήσατε πρόσφατα στην · Αλβανία, σχετικό μέ τJς σuνθί'i
κες διαβιώσεως τοϋ έλληνικοϋ στοιχείου έκεί, τiς όποίες χα
ρακτηρίζετε «Περίπου Ιδεώδεις», όναφέρετε δέ, δτι αοl "Ελ
ληνες τυγχάνουν προνομιακi'jς μεταχειρίσεως». 

"Αν όντως όπεδόθηκαν σωστό οΙ δηλώσεις σας, τότε 
tρχονται σέ πλήρη όντfθεση μέ τiς μαρτυρίες τών έκάστοτε 
φυγάδων, μέ την παγκόσμια καταδίκη τi'jς 'Αλβανίας στόν 
ΟΗΕ καi τι'1ν τελευταία (κθεση της διεθνούς όμνηστίας. 

Συνεπώς κ. 'Υπουργέ, μέ τiς δηλώσεις αύτές, τόσον έσείς 
ώς κυβέρνηση, δσο κι· έμείς ώς δμεσα ένδιαφερόμενοι καi 
κατ ' όκολουθίαν κι· όλόκληρος · ό έ:λληνικός λαός, καλού
μεθα νό έγκαταλείψωμε τόν όγώνα μας γιό την όποκατά
σταση τών όνθρωπίνων δικαιωμάτων τών 400.000 βορειο
ηπειρωτών, έφόσον οΙ δνθρωποι αύτοi διαβιούν καλύτερα 
όπό δλους μας, δεδομένου δτι καi οΙ δικές μας όκόμα συνθίϊ
κες διαβιώσεως όπέχουν πολU όπό τό Ιδεώδες. 

Μετό όπό μιό τέτοια βαρυσήμαντη δήλωση, διερωτδ
ται κανείς πόσο όκριβης εΤνα ι ή διαπίστωση μέ μ ιό έπίσκεψη 
όλίγων ήμερών - καi μάλιστα έ:νός ύπουργοϋ χάρη τοϋ 
όποίου (γιναν εΙδικές προετοιμασίες- νό δώση τη σωστr'ι 
εΙκόνα τί'jς καταστάσεως που έ:π ι κρατεί στι'l γειτονικη χώρα. 
ν Αραγε δέ, πόσο έφικτό ~ταν aτόν όποιονδήποτε νό tλθη καi 
έλεύθερα νό έ:κφράση τr'ιν όντίθεσή του μέ τό καταπιεστικό 
καθεστώς τοϋ Χότζα; 

Βεβαίως, κ. 'Υπουργέ, άνάμεσα στους 400.000 Βορειο
ηπειρώτες ύπάρχουν όρκετοi όπαδοί τοϋ κόμματος, που 
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χάρη ύπερτάτης άνάγκης η ίδιοτελείας κατέχουν δημόσιες 
θέσεις όλλό καi aνώτατα aξιώματα στον όλβανικο στρατό. 
Μήπως καi έπi Τουρκοκρατίας μερικοi 'Έλληνες &ν κατεί
χαν. προνομιουχες θέσεις; 

Στiς 21 Φεβρουαρίου 1984, ό Πρωθυπουργος της 
'Ελλάδος σε δηλώσεις του ατό Γιάννενα παραδέχθηκε δτι 
ύπάρχει κακή μεταχείριση τί'jς έλληνικi'jς μειονότητος στήν 
'Αλβανία καi ζήτησε <1ίση μεταχείριση τών Βορειοηπειρω
τών με τούς 'Αλβανούς» καίτοι εΤναι πασίγνωστο δτι καi ό 
'Αλβανικός λαος όκόμη στερείται στοιχειωδών aνθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

Σείς, μΕ: τiς δηλώσεις σας, τοποθετείτε τήν έλληνική μειο
νότητα σε προνομιουχο θέση εναντι όκόμα καi αύτών τών 
'Αλβανών, γεγονος πού ερχεται σε όκρα aντίθεση όκόμα καi 
με αύτΕ:ς τiς πρωθυπουργικΕ:ς δηλώσεις. 

Συμφωνουμε μΕ: τήν προσπάθειά σας γιό τήν aνόπτυξη 
καi βελτίωση τών φιλικών σχέσεων καi σχέσεων καλής γει
τονίας με τήν 'Αλβανία, όλλό προ πάσης όλλης συζητήσεως 
καί συμφωνίας, θa πρέπει νό aπαιτηθη aπο τήν 'Αλβανία νa 
δείξη εμπρακτα τiς δικές της καλες διαθέσεις, aρχίζοντας 
πρώτα aπό τήν σωστι') μεταχείριση τi'jς μειονότητος. 

·Αντί αύτών δμως, οργανώνονται πρόσφατα aπαράδε
κτες έκδηλώσεις έλληνοαλβανικfjς φιλίας στι')ν πατρίδα μας 
(Νίκαια, Κεφαλλονιά) γ ιό τό 40 χρόνια του Χότζα στι')ν όρχή, 
οΙ όποίες τείνουν νό πάρουν χαρακτήρα έθνικί'jς έορτi'jς τών 
'Ελλήνων, έκθέτοντας τήν έθνικι'J συνεΊδηση, προκαλώντας 
σκανδαλωδώς την συντριπτική πλειοψηφία του ' Ελληνικου 
λαου καi τών aποδήμων, όλλό ταυτόχρονα νό aντανακλούν 
καi aρνητικό ατό εργο τί'jς σημερινfiς κυβερνήσεως. 

Παρό ταϋτα, διατηρουντες τιlν έλπίδα δτι θό aνακα
λέσετε τiς aπαράδεκτες δηλώσεις σας καi δτι πέρα ano τiς 
τυπικες καi φιλοφρονητικΕ:ς έκδηλώσεις τών ·Αλβανών πρός 
τιμην ένός ύπουργοϋ, θό έπιτύχετε ούσιαστικες παραχω
ρήάεις έκ μέρους των, πού θό βοηθήσουν στην όνακούφιση 
τών. όδελφών μας. Διατελοϋμεν, 

ΣΤΗΝ Β' ΤΕΤΡΑΕΠΑ 

Σ ΥΣΣΩΜΟΣ ό άμερικαvικός Λαός, εύχεται στάv vεοορκισθέvτα Πρόεδρο Ρίjγκαv, va εΤvαι ή δεύτερη θητεία 
του στό άvώτατο άξίωμσ αύτι'jς τίjς χώρας, παραγωγική καi 
εύεργετική γιο τό Έθνος καi τον κόσμο όλόκληρο, όπως 
ι}τσν ή πρώτη τετραετία του. Κατό τήν διάρκεια τι'jς τετρα
ετίας αύτίjς, ή 'Αμερική βγι'jκε άπό τfιν χειρότερη οΙκονομι
κή uφεση μετό τfιν προ πεντηκονταετfας κρfση, δυνάμωσε 
τήν 6μυνό της καi lγινε κai πόλι ύπολογίσιμη καi σεβαστή 
άπό φίλους καi έχθρούς. Ό κ. Ρίjγκαν lκαμε τοiις 'Αμερι
κανούς καi πόλι ύπερήφσνους γιο τήν πατρίδα τους! 

Τfιν έπομένη τίjς όρκωμοσίας του ήρθαν οί άριθμοi νά 
έπιβεβαιώσουν τά άποτελέσματα τι'jς πρώτης τετραετίας τού 
κ. Ρίjγκαν καi νά έξηγήσουν μέχρις ένόςσημείου, γιατί ό άμε
ρικανικός λαός τον έπανεξέλεξε μέμιό πραγματικά {στορική 
πλειοψηφία: Κατά τό 1984, ή άμερικανικι'ι οΙκονομία άνε
πτύχθη μέ έτήσιο ρυθμό 6.8%, πού άποτελεί τfιν καλύτερη 
άπόδοση άπό τό 1951 ... 

Τό σπουδαιότερο εlvαι, ότι ή καταπληκτική αύτή άνό
πτυξη, πού ξεπέρασε όλα τά ρεκόρ τών τελευταίων 34 έτών, 
συνδυάσθηκε μέ lναν συνεχώς έλαττούμενο πληθωρισμό, ό 
όποίος κατά τό παρελθόν lτος μειώθηκε στο 3.7%, πού 
aντιπροσωπεύει τον μικρότερο ρυθμό άνόδου άπό τό 1967. 
Καί, βεβαίως, μέ κατακόρυφη πτώση τής άνεργίας. 

Κ ατό την ίδια τετραετία, τό πραγματικό εΙσόδημα όλων 
τών έργαζομένων αύξήθηκε πολiι περισσότερο άπό τόν 
ρυθμό τοϋ πληθωρισμοϋ καi τά εΙσοδήματα ένισχύθηκαν 
άπό τήν χωρ/ς προηγούμενο μείωση τίjς φορολογfας 
κατά 25%. 
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Οί λίγοι αύτοi άριθμοi καΙ τά dίσθημα αύτοπεποιθή
σεως καi αΙσιοδοξίας ποu έπικρατεί στήν χώρα, εlναι ένδει
κτικοi τι'jς άποδοτικίjς προεδρίας τοϋ κ. Ρίjγκαν ό όποίος 
άγωνίζεται τώρα νά συνεχίση τά οΙκονομικό του πρόγραμ
μα καi va έπιτύχη μ ιό συμφωνία μέ τοuς Ρώσους, ποu δέν θά 
άναστείλη άπλώς τι'ιν παραγωγι'ι περισσοτέρων πυρηνικών 
όπλων, άλλό θό όποτελέση τήν άρχή μειώσεώς τους, μέχρι 
πλήρους άφοπλισμοϋ. 

Χαρακτηριστικι'ι εlναι ή διακήρυξη τοϋ Προέδρου, εύ
θuς μετό τι'ιν δρκωμοσία του, ότι δέν βλέπει κανένα ιισπου
δαιότερο στόχο" τijς δεύτερης θητεfας του, άπό τήν μείωση 
κai τι'ιv τελική κατάργηση τών πυρηνικών όπλων. 

Ο «ΝΕΟΣ Κ/ΝΔ ΥΝΟΣ)} 

Μ 
ΙΛΩΝΤ ΑΣ πρός έξfjντα ξένους νομοθέτες, φιλοξενη
θέντας στίς ΗΠΑ άπό τι'ιv Κυβέρνηση, ό Πρόεδρος Ρfjγ

καν έπε σήμανε τόν περασμένο μίjνα, lναv ιινέο κίνδυνο» ποu 
προέρχεται άπό τι'ιv ύποστήριξη τfjς Νικαράγουα άπό τό 
· Ιρόv, τι'ιv Λιβύη κai τά Παλαιστινιακό 'Απελευθερωτικό 
Μέτωπο καί γιά μιά άκόμη φορά ζήτησε ύποστήριξη πρός 
τοuς ήρωίκοiις μαχητi:ς τιjς έλευθερίας, πού έπιδιώκουν τι}ν 
άνατροπή τfjς μαρξιστικfjς σπείρας τών Σαντινίστας, πού 
βοηθούν κai τοiις τρομοκράτες τοϋ Σον Σαλβαντόρ. 

Ηναι ήδη γνωστό - κai aποδεδειγμένο- ότι κύριος προ
μηθευτfις όπλων τών τυράννων τijς Νικαράγουα εlναι ή 
Κούβα, ή όποία τά παίρνει άπό τfιν Σοβιετικι) 'Ένωση. Τώρα, 
καi 6λλες χώρες ποiι κυβερνούνται άπό τρομοκράτες, όπως 
ή Λιβύη καi τά ' Ιράν βοηθοϋν τούς Σαντινίστας, κατά παρά
βαση τού διεθνοϋς νόμου. 

'Εκείνο πού κάνει περισσότερο έντύπωση σ' όλη αύτή 
τfιν ίστορία, πού συνδέεται 6μεσα μέ τήν άσφόλεια τών 
χωρών τίjς Λατινικfjς 'Αμερικής κai τών ΗΠΑ, εlναι τό 
έμπόδια πού προβάλλει τό Κογκρέσσο στι'ιν προσπάθεια τοϋ 
κ. Ρfjγκαν νά βοηθήση τiς άντιμαρξιστικές, δημοκρατικές 
δυνάμεις στfιν Νικαράγουα, τό Σον Σαλβαντόρ καi 6λλες 
χώρες ποiι όπειλοϋνται όπό τον σοβιετικό έπεκτατισμό. Έν 
όψει τίjς έπικειμένης συζητήσεως τού όλου προβλήματος 
ατό Κογκρέσσο, οί πολίτες ποiι πιστεύουν στι'ιν Δημοκρατία 
κai τiς άτομικi:ς έλευθερίες, έχουν, νομίζομε, τό καθίjκον νό 
ύπενθυμίσουν στοiις βουλευτi:ς κai τοiις γερουσιαστες τής 
περιοχής τους, ότι εlναι καιρός αύτι'ι ή χώρα νό ίιψώση τό 
όνόστημά της στfιν ίστορικι'ι πρόκληση τού όλοκληρωτι
σμοϋ κai τf}ς τρομοκρατίας καi νό άντιμετωπfση άποφασι
στικό - κai χωρiς 6λλη καθυστέρηση- τόν «νέο κfνδυνοιι γιο 
τόν όποίο μίλησε ό όναβαπτισθεiς στι)ν λαϊκή έτυμηγορfα, 
λαοφιλι'ις Πρόεδρος Ρf}γκαν. Πρiν εlναι άργά . .. 

Yfthen·ian 
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΜΗΧΑΝΗ 
(~Η Προσδοκία καi ή · Απειλq τών ·Ηλεκτρονικών ~ Υπολογιστών 
στη Ζωq τοϋ ·Ανθρώπου καi τών ·Αξιών τοϋ Πολιτισμοϋ) 

ToG ΚαθηγητοG Ε.Λ. Μπουροδήμου- Rutgers University, 
'Αντεπιστέλλοντος Μέλους της ' Ακαδημίας 'Αθηνών 

. ' Η όντινομίο στiς εσχοτες όπολήξεις κai έπιπτώσεις τi'jς 
έξορτησης- όλληλεπίδροσης (interaction) 'Ανθρώπου- Μη
χον fj ς (τοϋ · Ηλεκτρονικοϋ Ύπολογιστοϋ) προσλαμβάνε ι 
διαστάσεις κοτοκλυσμ ικες στη πορεία τfjς ' Επιστήμης καί τfjς 
·Ιστορίας. · Η πόλωση τών θέσεων κοί θεωρήσεων θεμελιώ
νετα ι : ώς θέση κοί άξία στη μεγαλειώδη είσφορά της μηχό
νfj ς - ύπολογιστοϋ στην σύγχρονη έπιστήμη, τε)<νολογικη 
ερευνα κοί οΙκονομία ; ώς aντίθεση καί όπαξίο στή πιθανή 
έωσφορικr) διοστροφη καi κοταστροφη τi'jς ζωfjς κai τοϋ 
πολιτισμοϋ . ' Υφίστανται σήμερα στό τομέα ούτό, καίριες κai 
όνακριβείς <ιμεγεθύνσεις» τοϋ θέματος κai μαζu βαρειες 
παρανοήσεις καί συσκοτίσεις aπαράδεκτες. 

Οί έπιπτώσεις τfj ς σχέσης - συμβίωσης 'Ανθρώπου -
Μηχανής καλύπτουν όπό τή μ ιό πλευρό τό σύνολο τού χώ
ρου τής Πρόξης καi τών πρακτικών δραστηριοτήτων τού 
' Ανθρώπου, ένώ όπό τήν άλλη «διεισδύουνιι άθόρυβα άλλο 
σταθερό ατό άδυτα τfjς Θεωρίας, τού Πνεύματος, τfjς · Ελευ
θερίας καί τής ήθικής αύτονομίας τού 'ΑνθρίίJπινου Προ
σώπου. 

Στοuς έπιστη μονι κοuς τimes τfjς Νέας Ύόρκης (τhe Ν . γ . 
Science Times) τfjς 25 Σεπτεμβρίου 1984 δημοσιεύθηκε Ένα 
βαρυσήμαντο κείμενο τοϋ W.J. Broad με τίτλο : ιι ' Επιστήμο
ν~ς είδι κοi έπi τών 'Ηλεκτρονικών 'Υπολογιστών όντιμετω
πιζουν δυσχερi'j καi όξεπέροστα όδιέξοδα στr)ν προσπάθεια 
ιιπαρογωγfjς» μηχανικi'jς όρασης των ύπολογιστων». 

• « .. ΕΙδικοί έρευνητες - ύπογραμμίζεται στό άρθρο -
που όναζητοϋν τη πραγμάτωση ένός aπό τό πιό τολμηρό 
όνειρα τοϋ όνθρώπου - εχουν προσκρούσει σ ' δ τι 
φαίνεται νό εΤναι τό πρώτο στοιχειώδες βi'jμα. · Απέτυχ~ν 
στην τεχνητη δημιουρyfο δρασης .. » (they haνe failed to 
master νision). 

"γστερο aπό δυό δεκαετίες έρευνων, πρέπει - τονίζετα ι 
έκεϊ - νά «διδάξουν» τiς μηχανές, τη φαινομενικά όπλfj 
πράξη ετσι που νά εfνοι ίκανi:ς νά «άνογνωρίσουν» aντικεί
μενα τfjς καθημερινfjς ζωfjς καί νά διακρίνουν τό Ένα aπό τό 
~λλο. ' Αντ ' ούτοϋ, οΙ έρευνητες της ήλεκτρονικi'jς των 
υπολογιστων εχουν όναπτύξει Ένα βαθu σεβασμό γιά τι') 
λεπτη ύφη τι;ς aνθρώπινης δρασης, όναζητώντας σε πεδία 
των. μαθη~οτι κω.ν, τfjς φυσικfjς, της βιολογίας καi τi'jς ψυχο
λογ~ας, «ν~ξεις• ~δηγητικές καi σημεία βοηθητικά στι')ν έπι
τυχ ια . το~ . στοχο υ δη μιουργίας μηχανικfjς όρασης 
(mach ιneνιsιon). Τά κεντρικά σημείο τι;ς έρεύνης τι;ς ιιτεχνη
τfjς διάνο~ας• (artificial intel ligence) κοί τfjς δυνατότητος 
κοτασκευης ι')λεκτρονικων ύπολογιστων ποu μποροϋν ιινά 
διακρίνουν καi νά δοϋν δπως τό όνθρώπινο μάτι», μπορεί νά 
συνο~ισθοϋν ώς έξfjς : (α) 'Η ούσιαστικη μηχανικη δροση 
(machιne .computer νision) δέν εχει προχωρήσει- παρά τι')ν 
έντατικι') ερεuνα καi αΙσιοδοξία δεκαετιων, ποu στηριζόταν 
σε βασικι'J ύποτίμηση τών μεγάλων δυσχερειων τοϋ προ-
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βλήματος. 'Ως δραση ύπολογ ιστοϋ δεν μπορεί νά νοηθfi ή 
τυπικι') ιιόνογνώριση» όντικειμένων συγκεκριμένης μορφfjς, 
με εΙδι κά χαρακτηριστικά καί με δοσμένη όπό πρίν διάταξη 
τοϋ όντικειμένου. (β) ' Η βιομηχανία έργολείων κai αύτο
κινήτων χρειάζεται άμεσο σήμερα, στίς γραμμές ποραγω
γfjς, μηχανες- ύπολογιστες ποu νά «βλέπο'Uνιι γιό τι') βελτί
ωση τfjς aπόδοσης τGιν έργατGιν - ρομπότ ποu ή χρήση τους 
προχωρεί με ταχu ρυθμό στίς βιομηχανικές χώρες - με 
πρώτη τ ι') ν · Ι απωνία καi μέ μικρότερο βη ματισμό τίς ΗΠΑ, 
Εύρώπη, Καναδό καi Σοβιετικη " Ενωση . (Τά ρομπότ έργάζον
ται δλο τό εΙκοσιτετράωρο καi δεν όπεργοϋν! «Μισθός» τους 
ή άρχι κη δαπάνη κοί ή συντήρησή τους, χωρίς εΙδικά έπιδό
ματα καί άδειες δ ιακοπών!). (γ) ΟΙ στρατιωτικοί χρε ι άζονται 
τίς μηχανες- ρομπότ που «βλέπουν>>, γ ιό νό βοηθηθοΟνόπο
φοσιστικό στην όσφαλ ι; προσγείωση όεροπλάνων καί όχη
μάτων χωρίς πιλότο- που ώς Ένα βαθμό ε Τ ναι σήμερα γεγο
νός. Χρειάζοντα ι δμως ρομπότ - πού κατευθύνουν ήλεκ
τρονικοi ύπολογιστες- που νά μποροΟν νά «κατανοήσουν» 
(ιινά χωνέψουν») μεγάλο όγκο (aληθινά βουνά) φωτογρα
φικων δεδομένων που παρέχουν οί δορυφόροι - κατάσκο
ποι .. Γιά τό λόγο αύτό τό 'Υπουργείο ' Αμύνης τGιν ΗΠΑ
μετό είδ ι κες συζητήσεις στο Κογκρέσσο - διαθέτει (600) 
Εκατομμύριο δολλορίων γιό Ένα πρόγραμμα «στροτηγικfjς 
ύπολογι στικfjςιι (strategic computing) - δεν εΤνα ι ή μόνη 
δαπάνη- με κέντρο τη βελτίωση των ύπολογιστών πρός τη 
κατεύθυνση αύτή. (δ) ' Η άπογοήτευση γιά τr)ν aποτυχία 
δη μιουργίας μηχανικfjς δροσης των ύπολογιστων ερχεται 
μαζu μέ τι') ν «άνταμοιβι'J ιι τfjς βαθύτερης aποτίμησης τi'jς πο
λύπλοκης διαδικασίας τi'jς aνθρώπινης βιολογικi'jς δρασης. 
(Βεβαίως τό πρόβλημα φαίνεται όπλο γιατί οί άνθρωποι βλέ
πουν τόσο εuκολα .. ). ~ Ας τονισθi'j δτι ή ΙΒΜ, ή μεγαλύτερη 
έταιρία ύπολογιστων στό κόσμο, δαπανά γιά ερευνα (3) 
δισεκ. δολλάρια έτησίως. 

• Ετσι ή μηχανιΊ δέν μπόρεσε νά «δfj» καί νά διακρίνη .. 
Δtν μπόρεσε ό ήλεκτρονικός έγκέφαλος νό θεωρήση τiς 
λεπτtς πτυχtς τού ιικαθόλουιι τού έξωτερικού κόσμου, κι' 
έτσι νό σκεφθfj καi νό ιιπρόξηιι αύτόνομα. Δtν μπόρεσε ν' 
όγγίξη τό βαθu μυστήριο τού δράματος, νό καθορίση τό 
πολύμορφα tξωτερικό περιγρόμματα τών aντικειμένων. Δtν 
μπόρεσε ό ύπολογιστής, νό όποδελτιώση τι)ν «έσωτερικήιι 
ύφή τής πραγματικότητος, σ ' δλη τι) κλίμακα τής πλοκής, τιΊ 
δαψίλεια τής μορφής, τής συγχώνευσης, τών χρωμάτων -
δ, τι ε1ναι lνα σκαλοπάτι πάνω όπ ' τι) καθαρι'ι μηχανική λει
τουργία .. "Ο,τι εlναι ή μοίρα τού Πνεύματος. 

Ό ύπολογιστης εφτασε καί ξεπέρασε πολu τόν 
• Ανθρωπο σε «Πράξεις» καθαρi'jς μοθημοτικi'jς λογικfjς κα ί 
«ταχύτητα ύπολογισμGιν>>. ' Αδυνατεί ώς σήμερα τuύλάχιστο 
νά όνέβη πιό πάνω, νό πλησιόση ό,τι άφορο βιολογικές, φυ
σιολογικες καί «νοητικές» λειτουργίες, δ,τι εJναι εργο μιος 
άλλης Δημιουργίας. 'Εκείνο παραμένει ώς βαθυ μυστήριο 
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κι ' όνεπανόληπτο θαϋμα. ~ Αραγε θά παραμείνη αύριο 
μυστήριο καΙ θαϋμα; Θό μπορέση ό ύπολογιστής νό «Κατα
νοήση», νό «δi'j » (καΙνά «όποκριθi'j») δπωςτόόνθρώπινο μάτι 
καί το όνθρώπινο μυαλό; ~ο,τι ό όνθρώπινος νοϋς θέλει νά 
δi'j εΤναι έξίσου σημαίνον, μέ δ, τι πράγματι βλέπει. Ή όντί
ληψη- έποπτεία (perception), ή όνεξιχνίαστη αύτη πτυχη το Ο 
«νοείν»- δ, τι εχει έμπνεύσει ποιητές καΙ ψυχολόγους- εΥ ναι 
λεωφόρος δυο κατευθύνσεων: «βλέπει» καi . «διακρίνει», 
έπεξεργάζεται τά «δρώμενα» καΙ «τάς προσλαμβανούσας πα
ραστάσεις», καi δμεσα «όποκρίνεται», δρδ καΙ «όποφασίζει» 
σέ μ ιό τέλεια κι ' όλάθητη λειτουργία τών νευρώνων τοϋ έγ
κεφάλου. 

·Ο Καθηγητης τοG Πανεπιστημίου Corneii,K.G. Wilson
κάτοχος βραβείου Nobel στιΊ ΦυσικιΊ- όπό τούς ήγέτες τi'jς 
ερευνας γιά τιΊ κατασκευιΊ νέων πανίσχυρων ήλεκτρονικών 
ύπολογιστών (sυpercomputers) ταχύτερων καΙ «είιφυέστε
ρων» όπό τούς καλύτερους έν χρήσει σήμερα, ύπεγράμμισε 
πρόσφατα (rhe Ν.γ. Science τϊmes, 23 'Οκτωβρίου 1984) 
πwς: « . . 'Υπάρχουν σήμερα δύσκολα προβλήματα, ποu 
πρέπει νά λυθοϋν δμεσα, ΠΟU όπαιτοϋν έκατό χιλιάδες 
φορές μ_εγαλύτερη δύναμη καi Ικανότητα όπ ' δ,τι διαθέ
τουμε σημερα στοuς καλύτερους έν χρήσει ύπολογιστές. ·Ο 
μόνος τρόπος γιό νό έπιτύχουμε αύτό τον στόχο εΤναι μέ 
ε/δικό συνδυασμό ύπολογιστών - καΙ διαδικασιών -
ύπολογισμών - «έν παραλλήλω» (parallel processing). Τό 
κόστος ένός νέου ύπερ-ύπολογιστοϋ θά εfναι (15) δέκα πέντε 
εκατομμύρια δολλαρίων, εναντι κόστους τών μικρο-υπολο
γιστών (microcomputer) tj «ΠροσωπικοG ύπολογιστοϋ» 
(personal computer) χιλίων {ως δύο χιλιάδων δολλαρίων». 
ΟΙ ' Ιάπωνες έργάζονται μέρα-νύχτα πρός τιΊν κατεύθυνση 
αύτη καΙ παρό την όναμφισβήτητη σήμερα ύπεροχη τών 
ΗΠΑ, πολλοl φοβοϋνται πώς στό κοντινό μέλλον, οΙ ' Αμε
ρικανοί θ' aντιμετωπίσουν [να τεχνολογικό Πέρλ Χάρμπορ 
στη μάχη γιά ύπεροπλία στο τομέα τί'jς ήλεκτρονικi'jς μέ 
κύριο όντίπαλο την 'Ιαπωνία .. 

Στίςόρχές το Ο αΙώνα τί'jςήλεκτρονικi'jς-σαρόντα πέντε 
περίπου χρόνια πρΙν - ποu έγκαινίασε ό μεγάλος μαθημα
τικός John Von Newmann, ή τεχνικη μέθοδος ~ταν ή αέν 
σειρδ» (serial method) καΙ ή διαδικασία ύπολογισμών ~ταν 
έκείνη τοϋ «βήματος πρός βί'jμα» (step by step). Μ' αύτη τη 
μέθοδο καΙ μέ τη βοήθεια δεκαεπτά «πρωτόγονων» ύπολο
γιστικών μηχανών ό Von Newmann καi ή όμάδα του, tλυσε 
γιά πρώτη φορά στην 'Ιστορία τί'jς 'Επιστήμης, πολύπλοκες 
«μερικές διαφορικές έξισώσεις» που όφοροϋσαν το σχεδια
σμό τi'jς πρώτης ότομικi'jς βόμβας τοϋ Manhattan Project στό 
los Alamos, μισό αΙώνα περίπου πρίν. Σήμερα ή μέθοδος 
ύπολογισμοϋ καΙ ύπολογιστών «έν παραλλήλω» εJναι ή 
«όλικη μέθοδος» (holistic approach) έκεiνη ΠΟU σ' {να πολύ
πλοκο συνδυασμό δέκα" καΙ χίλιων ύπολογιστών, ποu θά 
Εργάζονται μέ μεγάλη Ταχύτητα καJ ΓόΠΟδΟτιΚόΤηΤα, σ' ενα 
μόνο δύσκολο πρόβλημα . ·Η νέα μέθοδος τών ύπολογιστών 
αίιτών τi'jς πέμπτης γενηδς (fifth generation of compυters) θά 
τοuς έξοπλiσει μέ τη δυνατότητα τi'jς «μάθησης καi τi'jς 
σκέψης», μΕ: τη χρήση δχι μόνο όριθμών τοϋ δυαδικοϋ συ
στήματος (binary system)- πού ε Τ ναι τά σίιμβολα τών παρα
δοσιακών ύπολογιστών- όλλά καi τη χρήση συμβόλων,λέ
ξεων, εΙκόνων καi aνθρώπινου λόγου. Ό στόχος δέν εfναι 
μόνο ή αύξηση τί'jς ταχίιτητος όλλό ή λειτουργία τοϋ . 
συγκροτήματος τών ύπολογιστών σε μιό έντελώς διαφορε
τική/ισως μη όναμενόμενη μορφή. 

WΕτσι όπό τό πρώτο βi'jμα, ποu δρχισε μέ λυχνίες (tubes) 
- τό πρώτα «νεΟρα)) τοϋ «νοϋ)) τοϋ ύπολογιστοΟ - γιά νά 
προχωρήση στοuς «μεταφορείς»- transistors καi σήμερα στiς 
μικροσκοπικΕ:ς πλάκες πυριτιοΟ- (silicon chips) ποu εfναι τό 
πανίσχυρο σίιστημα «μεταφοράς» μηνυμάτων, «μνήμηςι) καΙ 
«νόησηςι) τοΟ ύπολογιστοΟ, ή πρόοδος !~ταν έκθετικό όλ
ματική. Μέ τοuς σημερινοuς ήλεκτρονικοuς ύπολογιστΕ:ς 
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εγινε δυνατη ή μελέτη καί ή σχεδίαση τών πλανητικώ~ 
τροχιών τών δορυφόρων τοϋ διαστήματος (έπανδρωμένων 
καi μή), ή όκριβής «καθοδήγηση» όχημάτων στον έξωγήίνο 
χώρο. 

' Εκεί εχει καθιερωθη μ ιό μεγαλόπνοη Ιεράρχηση λει
τουργιών καΙ ή έκτέλεση έντολών έπιστημονικών παρατηρή
σεων - κατευθυνομένων όπό τη Γi'j. ' Ο ύπολογιστης έδώ, 
εfναι ό ίδιος χειριστης λήψης τών μετρήσεων καί μαζu 
όργανο τών μετρήσεων, ρόλων «ύπολογιστικών» καθαρά 
συμπληρωματικών. Ό ήλεκτρονικός ύπολογιστής, ~ταν το 
πανίσχυρο όργανο έπιτυχοΟς καθορισμοΟ τί'jς μοριακί'jς 
δομί'jς πολίιπλοκων πρωτεϊνών καi λεπτομερειακών άναλύ
σεων κρυστάλλων καΙ τών μοριακών δομών των, άπρόσιτων 
καί άγνωστων λfγες μόνο δεκαετίες πρίν. ΕΥναι ό ήλεκτρονι
κός ύπολογιστης- μαζύ μέ τό ραντάρ- σήμερα το κύριο 
δργανο κατείιθυνσης πτήσεων όεροσκαφών τi'jς πολιτικης 
καί στρατιωτικί'jς όεροπορίας, σκαφών (καi πλόων) έπιφα
νείας καi ύποβρυχίων κάθε μορφi'jς, όνάλυσης 

μετεωρολογικών, aτμοσφαιρικών καi ωκεανογραφικών 
δεδομένων ΠΟU εχουν άμεση σχέση μέ τη ζωή, την 
οΙκονομία, τη παραγωγή, την έπιστήμη . Εrναι αύτή ή ύπέ
ροχη μηχανή τοϋ ύπολογιστοϋ ή καρδιά πού ;χτυπάει 
μέρα-νύχτα aτούς δορυφόρους - έπιστημονικά έργαστή
ρια - παρατηρητήρια - πού μός ένημερώνουν γιά τά 
συμβάντα τοϋ πλανητικού χώρου, πού στέλνουν φω
τογραφίες άσύλληπτης άκριβείας άπό τiς άκρώρειες τοϋ 
σύμπαντος, πού έκτελοϋν μετρήσεις καi άποτιμήσεις φυ
σικών διαδικασιών (άνέμων, θερμοκρασίας, κοσμικής 
άκτινοβολfας, μαγνητικού πεδίου). ΕΥναι οί δορυφόροι, οί t:ξ
νεια καi σέ βάθη έπαρκη κάτω όπ' την έπιφάνεια της Γης .. . 

τ Ηταν όποφασιστικί'jς σημασίας ή βοήθεια τών ήλεκτρο
νικών ύπολογιστών ποu ό Καθ. W. Leontieff τοϋ Πανεπιστη
μίου της Νέας Ύόρκης- κάτοχος βραβείου Nobel τών ΟΙ
κονομικών 'Επιστημών- χρησιμοποίησε γιά την ιιόντιστρο
φη τών όριζουσών» καi τη ταυτόχρονη λίιση δυόμιση καi 
πλέον χιλιάδων γραμμικών έξισώσεων ι (όκριβώς2625), 

που αόπεικόνιζαν» σ' ενα μοντέλο πρόρρησης (prediction 
model) εΙσροών - έκροών (input-oυtput system) όγαθών τοϋ 
συνόλου τοΟ κόσμου - πού aντιπροσώπευαν δεκαπέντε 
όλληλοσυνδεόμενες περιοχές - στοuς τομείς τi'jς όνάπτυ
ξης, παραγωγi'jς, βιομηχανίας, έμπορίου, περιβάλλοντος 
μέχρι τό 2000. ' 

·Ο προσωπικός ύπολογιστιΊς εΥ ναι γιά τή σημερινη γενηά 
τών έρευνητών τών Πανεπιστημίων καΙ ' Εργαστηρίων, γιά 
τiς σπουδές καί την άσκηση τοΟ πρακτικοΟ επαγγέλματος, 
δ,τι ~ταν γιά τίς προηγοίιμενες δυό γενηΕ:ς ό λογαριθμικός 
κανόνας ώς όργανο ύπολογισμών, πού αύριο -ίσως καi σή
μερα - θδχη τη θέση του σέ μουσείο Ιστορίας της τεχνολο
γίας. ΕΥναι ό ήλεκτρονικός ύπολογιστής- τά κέντρα ύπολο
γιστών - ή ψυχη τοϋ σίιγχρονου έργαστηρίου φυσικfjς, 
χημείας, μαθηματικών καi τοϋ συνόλου τών κλάδων τών 
έφηρμοσμένων καi θεωρητικών έπιστημών, πού ταχύτατα 
όπλώνεται σέ έργαστήρια κοινωνικών, οΙκονομικών καi aν
θρωπιστικών έπιστημών, στοuς τομείς τi'jς ψυχολογίας, ία
τρικi'jς tρευνας, δημοσίας ύγείας, καταπολέμησης τοΟ έγ
κλήματος καi χάραξης προγραμμάτων δημοσιονομικης πο
λιτικi'jς, παραγωγης καi διανομης όγαθών, κοινων ικηςόσφά

λισης καi προνοίας. 

Μόνο ό σημερινός ύπολογιστής μεγάλης ταχίιτητος 
μπορεί νά έπαναλάβη σε καίρια μικρό χρονικό διάστημα 
χιλιάδες ύπολογισμών (iteration) μέ διαφορετικές κάθε φορά 
«όριακές συνθηκες», αδεσμείισεις» (constraints) καi aριθμη
τικό δεδομένα καi νά δίνη την «όρθη )) - optimum λύση (f\ τιΊν 
επιδιωκόμενη λύση) της «μεγίστης όπόδοσης»- σέ προβλή
ματα μεγιστοποίησης (maximization) -δ, τι ~ταν όδιανόητο 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



χωρίς την έπ ι κουρία τών ύπολογιατών, λίγα χρόνια πρίν. · Η 
φύση, ή «Εξέλιξη » καi ή ταχύτης όνάπτυξης της τεχνολογίας 
τών ύπολογιατών έπηρεάζει καi έπηρεάζεται όποφασιατικό 
όπο την κοινωνικrΊ καί οίκονομικη δομή, τά όργανα καi τrΊ 
μορφη όσκησης πολιτικης έξουσίας, τη πορεία της τεχνο
λογίας, της έπιστήμης καi της ερευνας μιδς ίατορικης έποχης. 
Σήμερα μέ τη πληθυσμιακή διόγκωση, τη στενότητα παρα
γωγίiς τροφών, τήν όλματικrΊ αύξηση τών μεταφορών καί 
τοϋ έμπορίου σε παγκόσμια κλίμακα, ό ύπολογιστής γίνεται 
όργανο έποπτείας, συντονισμοϋ καi διαχείρισης δλων τών 
όναγκαίων λειτουργιών καί πράξεων πού όπαιτοϋνται γιό τή 
διατήρηση «Iσορροπίας>> (καi όποφυγrΊ χάους) γιά τή κατα
σφάλιση λογιστικοϋ καi διαχειριστικοϋ έλέγχου -πού θά 
ήταν παντελώς όδιανόητος μt τiς παραδοσιακές μορφές λο
γιστικης. 

Σήμερα ή πληροφορική - ώς έπιατήμη καi ώς μορφη 
παραγωγης- παίρνει κεντρικη θέση στη διοf κηση, στη λήψη 
όποφάσεων, στην όποκέντρωση, στην δομη τi'jς έξουσfας, 
στην έφαρμογη τοϋ νόμου κα1 στΓι καθιέρωση μιάς νέας 
μορφής δημοκρατίας καί δημοκρατικής άγωγής - άπειλής 
τών τυραννίδων κάθε μορφής- που στηρίζεται στή ταχεία, 
στήν άκριβή γνώση καΙ πληροφόρηση τής μεγάλης πλειο
ψηφίας τής άνθρώπινης οΙκογένειας. · Η πληροφορία καί ή 
Cμεση μετάδοσή της - δ,τι ήταν μέχρι χθές προνόμιο τών 
όλίγων, το Ο ατενοϋ κύκλου ένος «Iερατείου>> - διευθυντηρίου 

- γίνεται σήμερα όπόκτημα -προνόμιο τών πολλών. Αύτό 
τό νέο άγαθό - προϊόν σέ άφθονία, τοu μόχθου τοΟ άνθρώ- · 
πιvου Νού ξεπερνάει τό περιωρισμένα πρωτογενή άγαθά 
τής δουλειάς, τού άνθρώπιvου χεριοίi, στηρίζει μιά νέα 
μορφή καθολικής Παιδεfας, θεμελιώνει νέες μορφές παρα
γωγικών σχέσεων καί καθοδηγεί μιά νέα tπαναστατική δια
δικασία ατήν οΙκονομία, στίς διανθρώπιvες σχέσεις, στήν 
tπικοινωνία καί διακυβέρνηση. 

Ή τηλεπικοινωνική, ή όστραπιαία μετάδοση 
πληροφοριών, εΙκόνων καi μηνυμάτων σέ όποστάσεις εκα
τοντάδων χιλιάδων χιλιομέτρων - μt τόν ύπολογιατή ατό 
κέντρο τοϋ όσύλληπτου έγχειρήματος - όποτελεί ενα 
πολυδύναμο όργανο aένοποίησης», μιά προέκταση της ότο
μικi'jς συνείδησης πού «μετατρέπει τον πλανήτη δλάκαιρο σε 
χωριό, ώθώντας τόν εΙκοστό αΙώνα πίσω ατή ζωή πρωτό
γονης φυλi'jς»- δπως επιγραμματικό γράφει δ Marshall Mc 
Lυhan-<Jτό κλασσικό του f;ργο "Understanding Media"- γιό 
νό προσθέση πώς τό μήνυμα εΤναι ολοκλήρωμα, «ή ούσία 
τοϋ μέσου μετάδοσης τοϋ μηνύματος» (τhe Medium is the 
message). 

' Η μεταβιομηχανικη κοινωνία ~χει ώς κύριο συντελεστή 
της τον ήλεκτρονικό ύπολογιστή, τό δίκτυα τών δποίων ε Τ ναι 
τό νευρικό σύστημα, ένώ ή πληροφορία καί ή γνώση που πα
ρέχουν γίνεται έξουσία - καΙ έδώ ύπάρχει ή άντινομία καί ό 
κίνδυνος γιά τήν Έλεuθερlα καi αύτονομία τού 'Ανθρώπι
νου Προσώπου. 

Καλώς προγραμματισμένοι ύπολογιστές- δσο κι' όν 
ένεργοΟν «παθητικό» κι ' όχι δημιουργικό στή μορφή τfiς 
συνθετικi'jς έποπτεfας καί σκέψης - μποροΟν νό παίξουν 
σκάκι - καi νό κερδίσουν- μποροΟν νό διαγράψουν «όνα
λογίες» μεταξύ σαιξπηρικών f:ργων καi νό «κατανοήσουν>) 
μύθους .. ΟΙ ύπολογιατές μποροΟν νά χρησιμοποιήσουν 
δεδομένα καi νό παράγουν συμπερασματικές συσχετίσεις 
(inferences). Τό πρώτο •πρόβλημα σκέψης» (thinking 
problem) λύθηκε μ' ενα πρόγραμμα ύπολογιατοΟ πού 
ώνομάατηκε the logic theorist, ποu μποροϋσε νό έπιλέξη όπο 
ενα σύνολο γεγονότων (set of facts) καi μέ τή χρήση λογικών 
πράξεων νό «όποδείξηιι μαθηματικές προτάσεις. ' Ο πρώτος 
θρίαμβός του ήταν νό βρi'j τήν όπόδειξη θεωρήματος της 
μαθημετικi'\ς λογικi'\ς ποu εΤχε ξεφύγει όπό τοuς μεγάλους Β. 
Rυssell καi Α. Ν . Whitehead. 'Ένα όλλο πρόγραμμα ύπολο
γιατοϋ πού συνέθεσε ό Κάθ. Η.Α. Simon (κάτοχος βραβείου 
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Nobel τών οΙκονομικών μαθηματικών) καi φέρει τό όνομα 
Bacon «όνεκάλυψε» - μέ τροφοδότηση πληροφοριών -
τούς νόμους της ούράνιας μηχανικης πού καθιερώθηκαν γιό 
πρώτη φορά όπό τόν ]. Kepler το 1609. ' Ο'ίδιος ύπολογιατής 
μέ τό πρόγραμμα Bacon, τροφοδοτημένος μέ τό γνωστό 
δεδομένα της χημείας τοΟ 1800, ώδηγήθηκε ατήν όρχι) τοϋ 
«ότομ ικοϋ βάρους)) (atomic weight) - ενα έπίτευγμα πού 
χρειάστηκε προσπάθεια επιστημόνων διαρκείας πενfiντα 
έτών. 

· Η νεώτερη συμβίωση · Ανθρώπου - μηχανης όρχισε 
Ιστορικό μέ τη βιομηχανικη έπανάσταση διακόσια σχεδόν 
χρόνια πρΙν. • Ηταν ή εξέλιξη της πανάρχαιας σχέσης 'Αν
θρώπου - 'Εργαλείου πού ώδήγησε στη μόνιμη όνθρώπινη 
έγκατάσταση (καί δημιουργία «οiκισμών>>), την καλλιέργεια 
της Γί'jς, την έξημέρωση τών ζώων, τή γεωργικη παραγωγι'ι 
καi τι) θεμελίωση όσφαλοϋς.μόνιμης κατοικίας. Τό όλέτρι 
κυρίως- όλλό καi τό δλλα οΙκιακό καί κυνηγητικό έργαλεία 
- καρπός τfiς πρωτόγονης μεταλλουργίας καi της χρήσης 
της φωτιδς - συμβολίζουν τή βαθμιαία όρτίωσή τους, ώς 
όργάνων επιβίωσης καi μαζu μιό όφετηριακή μορφη 
πρακτικ ί'j ς τεχνικης καi πρωτόγνωρης τέχνης. Αύτη ή βασικιl 
συμβιωτικη σχέση ' Ανθρώπου- 'Εργαλείου όπετέλεσε κρί
σιμη καμπη ατι'ιν Ιστορικιl εξέλιξη τοϋ κοινωνικοϋ βίου. Τό 
έργαλείο- ώς ενσάρκωση πρακτικη το Ο ΝοΟ καi έφεύρεση 
f;ργου «συλλογικί'jς διανοίας» - ήταν δ βασικός καταλύτης 
γιό μιό ίστορικι) μεταμόρφωση μέ εστιακό κέντρο τι)ν 
όλλαγη όπο την νομαδικη ζω η- μέ γνώρισμα τη συλλεκτική 
μορφη τροφών - καρπών γιό διατροφή - ατή «κοινωνική» 
ζωι'ι τών πρωτόγονων οΙκισμών, την γεωργία καi τiς πρώτες 
μορφές δγραφων κανόνων ρυθμιστικών της ζωης τών 
οΙκισμών. 'Η συμβίωση 'Ανθρώπου - ' Εργαλείου, ή δημι
ουργία κοινωνικών όμάδων, ώς κορυφαίο σημείο στην 
όνθρώπινη Ιστορία, διέλυσαν τό σκοτάδι της νύχτας εκα
τομμυρίων έτών κι' ώδήγησαν ατό γλυκοχάραμα τοϋ πολι
τισμοΟ . Στή πορεία αύτfiς της συμβίωσης 'Ανθρώπου - ' Ερ
γαλείου δ όνθρωπος ε Τ χε όπόλυτο τον f:λεγχο επi τοΟ ' Ερ
γαλείου, άκέραιη την έποπτεiα της «συμπεριφοράς>> του . Τό 
έργαλείο ήταν «έξάρτημα» τοϋ όνθρώπινου νοϋ, προέκταση 
της φυσικfiς του ένέργειας καi τi'jς πνευματικης του ρώμης: 
δέν εΤχε ποτέ δική του όντότητα, αύτεξούσια δύναμη καi 
αύτοσυνείδηση παρουσίας. (' Εξαιροϋμε έδώ τό δπλα τοϋ 
πολέμου πού όποτελοΟν εργαλεία , έπιβολi'\ς δύναμης ή ι 
κατίσχυσης τi'\ς τυραννίας}. Ζοϋμε σήμερα, μιό όλλη κρισι
μώτερη καμπι'ι της ' Ιστορίας- όν έξαιρέσουμε την πυρη
νικη σύγκρουση. Τό έργαλεία στη μεσουράνηση τοΟ τεχνι
κοΟ πολιτισμοϋ- πού συνοδεύει πολλές φορές μιό αύτα
πάτη ολοκλήρωσης όξιών όνθρωπισμοΟ - δέν μοιάζουν μέ 
τό πειθήνια όρχέγονα έργαλεία της όνθρώπινης Ιστορίας. 

'Ο ήλεκτρονικός ύπολογιστr}ς «Προκαλείιι σήμερα τόν 
άνθρώπινο Νοϋ στiς πιό βαθειές ύπαρξιακές του ρίζες, τίς πιό 
λεπτές πνευματικές του άνατάσεις. Τό πνευματικά 6φωνο 
r<έργαλείο» - δf:ν ε7ναι πειθήνιο - άπέκτησε δική του «νό
ηση» καi «λογι κr'ι παρουσίαιι άφοίi ξεπέρασε τόν w Ανθρω
πο στό χώρο τών άριθμών καί τών πράξεων tπi rώv άριθ
μών. ι· ο όνθρώπινος νοϋς θό χρειασθη σήμερα μ ιό δλό
καιρη ζωή tτων, άνελεητου μόχt:ιου για εργασία λίγων ώρών 

τοϋ ύπολογιστοΟ- ποu δtν εΤναι δλα διαδικασία αlτιοκρα
τικης δομfiς όλλό «ατοχαατικης» ύφης (Random). 

Τρείς ε Τ ναι οΙ κύριες παράμετροιlατορικi'\ς σημασίας, ποu 
όλλάζουν το σκηνικό της όνθρώπινης έμπειρίας καi διακα
θορίζουν την προοπτικη τfiς Ιστορικfiς περιπέτεριας ατό 
μέλλον: ό χρόνος, ό χώρος, ή αΙτιότητα καi ή σχέση τους μέ 
τον ύπολογιατή .. ο χρόνος, πρώτα, ή έμπειρία, ή διάρκεια, 
ή ύφή τοϋ χρόνοu ώς στοιχείου τοΟ φυσικοίί έπιστητοϋ καi 
τοϋ πνευματικοΟ πλαισίου τi'jς ' Ιατορfας - μιά όπ' τiς 
βασικές καντιανές «Κατηγορίες». • Η ταν ό χρόνος- καi έξα
κολοuθεί νό παραμένη - τό μέτρο το Ο σκληρού μόχθου τοίί 
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'Ανθρώπου. Εfναι το aταλάντευτο μόρφωμα όναφορδς τών 
Ιστορικών συμβάντων καi μεταβολών τοϋ μακροκόσμου, 
τϊ;ς θέασης τϊ;ς Ιστορίας, τϊ;ς ζωϊ;ς καi τοϋ θανάτου 
(θερμικοϋ θανάτου) τοϋ Σύμπαντος ποu θόρθη σε τέσσερα 
περίπου δισεκατομμύρια ετών φωτός, με την αίιξηση καi την 
δριακη μεγέθυνση τf'jς έντροπίας (entropy). • Η ταν καi εΤναι δ 
χρόνος, τό σύμβολο, το σύστημα όναφορδς τοϋ μικροκό
σμου, θεμελιακη μεταβλητη τϊ;ς ταχύτητος μετάδοσης τοϋ 
φωτός στό κενό τοϋ πλανητικοϋ χώρου- ώς ήλεκτρο μαγνη
τικών κυμάτων η ώς qυanta - φωτονίων - τέλος τϊ;ς 
δεσπόζουσας θέσης καi σχέσης του στην όριοθέτηση τοϋ 
φυσικοϋ έπιστητοϋ. Αύτη εΤναι σήμερα ή εννοια τοϋ χρόνου 
στη θεώρηση τοϋ Ιστορικοϋ καi φυσικοΟ γίγνεσθαι. Γιά τη 
λειτουργία καi τiς πράξεις (operation) τοΟ ήλεκτρονικοϋ 
ύπολογιστοϋ, ή κλασσικη εννοια τοΟ χρόνου εχε ι 
όφάνταστα σμικρυνθεί μέχρι σημείου μηδενισμοϋ. Αuτό 
μπορεί νά σημαίνη δτι δ «nεριωρισμένος» χρόνος στό 
πλαίσιο τών κλασσικών θεωρήσεων «μεγεθύνεται» στην 
επικράτεια τοϋ ήλεκτρονικοϋ ύπολογιστοϋ σε σημείο ΠΟU νά 
γίνετα ι όριθμητικά όπεριόριστος - πρακτικό όπειρος γιά 
την aνθρώπινη έμπειρία. Βέβαια ό ύπολογιστής δεν «Κατα
νοεί» καi δεν εχε ι ύπε ι σέλθει στό μυστικο όδυτο αύτϊ;ς τϊ;ς 
συνάρτησης καi συσχετίσεων Χρόνου - Φωτός- • Ανθρώπι
νης ζωϊ;ς. 

Ποιες μπορεί νό εΤνα ι όραγε οί φιλοσοφικές έπιπτώσεις 
·παρεμβολϊ;ς τοϋ ύπολογιστοϋ ποu ή ζωη τϊ;ς λειτουργίας 
του καi οί πράξεις μεγέθους τϊ;ς είσφορδς, θά μετριοϋνται, 
θά ίσοδυναμοϋν μέ εκατομμύρια (τη φωτός; Παρόμοια συλ
λογιστικη μπορεί νό τεθϊ; γιά τό Χώρο- μ ιό δεύτερη καντια
νη κατηγορία- θεωρούμενη στό πλαίσιο τοΟ ύπολογιστοΟ. 
Ό χώρος δ θεωρητικός, ό όπειρος, ό πλανητικος- διαστη
μικός χώρος, μπορεί μόνο κ ατό φαντασίαν νό νοηθf'ί όπό τόν 
όνθρωπο. Καi δεν εΤναι πνευματι κά καi Ιστορικά άμελητέα ή 
πνευματικη αύτη πρόβαση . (Ό χωροχρόνος εΤναι μιό νέα 
σύνθεση στά πλαίσια τϊ;ς ταχύτητος τοϋ φωτός καi της ταχύ
τητος έκτέλεσης πράξεων τοϋ ύπολογιστοϋ). Γιά τόν ύπολο
γιστη δ χώρος καi ή ζεύξη τοϋ χώρου σε άριθμοuς καl με
γέθη ποσοτικό ε Τ ναι έφικτή, κι· ετσι ή «κατάκτησή» του ε Τ ναι 
όνε τη. 

'Ηλεκτρονικοi ύπολογιστες δορυφόρων λαμβάνουν όπό 
τη rη (καi έπιστρέφουν) μηνύματα - πληροφορίες σε ύπο
λογιστές στη Γη σε όλάθητη επικοινωνία καi εκτέλεση εντο
λών όπο aποστάσεις εκατομμυρίων μιλίων. 

Μιό όλλη καίρια παράμετρος κορυφαίας σημασίας, τϊ;ς 
παρουσίας τοϋ ύπολογιστοϋ στη σύγχρονη ζωη εΤναι ή 
«nληροφοριακη χωρητικότης» του (capacity), ή κοφτερι') •<μνή
μη» (καί άπομνημόνευση) (memory), ή δυνατότης όποθή
κευσης (storage) καi επεξεργασίας δεδομένων καi πληρο
φοριών. Μιό δλάκαιρη βιβλιοθήκη χιλιάδων τόμων μπορεί 
νό όποθηκευθf'ί στό διαμερίσματα μνήμης ένός ύπολογι
στοΟ, ενα δλόκληρο βιβλίο μπορεί νό άποδελτιωθϊ; σε λεπτιl 
πλάκα πυριτίου έ μβαδοΟ λίγων (τεσσάρων περίπου τετρα
γωνικών έκατοστών), όγκος ϋλης πού θό συνέθλιβε κυριο
λεκτικά τό νοϋ μιδς μεγαλοφυίας. Καί δέν εΤναι μόνη ή δυνα
τότης τυπικi'jς δ ιευθέτησης καi ποσοτικf'jς aποθήκευσης πλη
ροφοριών καi δεδομένων πού εΤνα ι στη διάθεση τοϋ χειρι
στοϋ - συνομιλητοϋ τοΟ ύπολογιστοϋ χωρίς καμμιά 
χρονικη καθυστέρηση. Εlναι καi ή τι ταν ικη δύναμη 
«Ποιοτικοϋ» συσχετισμοϋ τών δεδομένων (data correlation) 
«διαφορίσεων» καi «όλοκληρώσεων», ή δύναμη όνάλυσης -
σύνθεσης τών πληροφοριών καi κατασκευϊ;ς aντιπροσω
πευτικών μοντέλων- προτύπων καi άναλογιών aπεικόνισης
συμπεριφοράς τϊ;ς πραγματικότητος (simυlation). 

Μπορεί όραγε σήμερα νά Ισχυρισθf'ί κανεiς πώς ή 
μεσουράνηση τοϋ ύπολογιστοϋ στό χώρο της καθαρϊ;ς καi 
όριθμητικϊ;ς λογικϊ;ς συνετέλεσε στό περ ι ορισμό τϊ;ς πα
ρουσίας τοϋ άνθρώπου; Μπορεί f:τσι, γεν ι κεύοντας νά 
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μαντεύσει , πώς στο μέλλον οΙ έπιτεύξεις τϊ;ς ήλεκτρονι κf'jς θά 
ώθήσουν τόν όνθρωπο σε θέση δευτερεύουσα στό χώρο 
τών φυσι κών- θετικών έπιστnuών, της οίκονομικϊ;ς πράξης 
δπου ή ποσότης καi ό όριθμος εχουν τον πρώτο λόγο; Πλη
σιάζει 6ραγε τό τέλος τής βασιλείας τοϋ άνθρώπινου Νοϋ, ή 
πρωταρχία τοϋ άνθρώπινου Λόγου μέ τή δυναστεία τής 
ιισκεπτόμενης μέ άριθμούς μηχανής>~, πού έρχεται ν· άλλάξη 
ριζικά τή μορφή, τό περιεχόμενο, τή πορεία τής ζωής καΙ 
τής fστορίας; 'Ασφαλώς όχι. 

Μόνο στη περίπτωση ποu δ ύπολονιστήc; σε. wρα 
μεγάλης κρίσης, «έντεταλμένος» όπό πρίν, γίνF.ι ή αίτίαμηχα
νικf'jς καi όλογης πυροδότf]σης πυραύλων, δηλ. της έναρξης 
θερμοπυρηνικοϋ πολέμου, θόχουμε την έκμηδένιση το Ο aν
θρώπινου προσώπου καi τη συντέλεια τf'jς 'Ιστορίας. Καi 

δυστυχώς τοϋτο τό ένδεχόμενο εrναι σήμερα μιά έμπράγ
ματη όπειλή. 'Ο ύπολογιστης εΙ ναι σήμερα ό Τιτάν, δ <<βάκ
χος» της ύπολογιστικf'jς, μεθυσμένος μέ όριθμούς, μf: νέα 
γλώσσα συμβόλων μέ νέα «σημαντικη, έπικοινωνίας. 

'Ο όνθρωπος μοιάζει νάνος μηρός στ ι'] ν ύπολογιστικιl 
εuχέρεια καί παντοδυναμία τοϋ ύπολογιστοϋ, εlναι όναρ
θηκοφόρος τοϋ πλατωνικοϋ δρισμοϋ . . 'lδou μ ιό όλλη 
πτυχι'] της άντινομίας (τf'jς προσδοκίας καi όπειλϊ;ς τών ύπο
λογιστών) πέρα άπο την όναμφισβήτητη είσφορά τους στη 
πρακτικη καί οίκονομικιl ζω ι'] τοϋ καιροϋ μας. Κι · δ μ ως έδώ 
μπορεί νά δομηθη ό άντίλογος, θεμελιωμένος σε μιό 
βαθύτερη έσωτερικιl θεώρηση , μιά όντίκρουση τών aντιθέ
σεων καθαρά πνευματική . Τρείς ε Τ ναι κυρίως οί θέσεις- θεμέ
λια δπου στηρίζεται ή ύψηλότερη ποιότης καi ή μεγαλουργία 
τοϋ aνθρώπινου μυαλοϋ , τό παλλάδιο τοϋ · Ανθρώπινου 
Πνεύματος - ποu δέv έχει, ποu δεν ξέρουμε,- άκόμη δf:ν 
πιστεύου μF βάσει τών σημερινών δεδομένων- πώς θό aπο
κτήσει ό ήλεκτρονικός ύπολογιστής. ("Ας μι'] ξεχνοϋμε πώς 
εχει όποτύχει ώς σήμερα ή δημ ι ουργία μηχανικϊ;ς δρασης 
τοϋ ύπολογιστοΟ ώς όναφέραμε στην άρχή της πραγμα
τείας). Οί θέσεις- κλειδιό τοϋ aνθρώπινου Νοϋ εlναι: 

α) 'Η ταχύτης σκέψης- καί μαζu ή συνοπτικι'] σύλληψη , 
ή λογικι'] έποπτεία καi κατανόηση (cognitίon) ώς i:ργον τϊ;ς 
όνθρώπινης διάνοιας καi φαντασίας- εJνα ι μ εγαλύτερη καi 
έκείνης τοϋ φωτός. ΣΕ ποσοστό δευτερολέπτου ό όνθρώ
π ινος Νοϋς, μπορεί στό μικρο κρανιακό χώρο, μf: τό δισεκα
τομμύρια τών νευρικών κυττάρων, νά συλλάβη ώς είκόνα, 
ώς σύμβολο, ώς όλληγορία, ώς θέαμα κάλλους καi θαϋμα 
όρμονίας τό σύνολο τϊ;ς Φύσης καi τϊ;ς ' Ιστορίας. · Εδώ ή 
διεργασία εΤναι σύνθεση δημιουργική, μυστικό συνειδέναι , 
άνθρώπινο ήθος καi Συνείδηση Πνεύματος. Δf:ν εJναι άπλη 
παθητικι'] διεργασία όριθμών καi μηχανικών δ ιαδικασιών
γιγαντιαία όσφαλώς σε μέγεθος καί πολυπλοκότητα - ποu 
έκτελεί σήμερα μόνο ό ύπολογιστής. 

β) ·Η άνθρώπινη Θέληση καi Διαίσθηση - δ,τι έδημι
ούργησε τι']ν . Επιστήμη καi τον Πολιτισμό. 

γ) 'Η aνθρώπινη Συνείδηση, ή Δημιουργικότης καi ή 
συγκίνηση, δ, τι έχτισε τοuς ναοuς της τέχνης. 

' ο όνθρώπινος νοϋς δέν εχει τι') δυνατότητα νό συλλάβη 
μόνο τό φυσικό καί ίστορικό εΙ ναι καi γίγνεσθαι , άλλά μπορεί 
νό τό ύψώση ώς φωτε ινό τρόπαιο όλήθειας, ώς σκήνωμα 
προσωπικϊ;ς γνώσης, ώς φωτεινό όγλάϊσμα όμορφιδς. ΕΤναι 
μιό τέτοια πρόβαση wρα πνευματικοϋ άθλήματος, στιγμη 
όδύνης καi πόνου , έκφραση χαρδς καi θάμβους. 

'Εδώ εlναι ή πρωτοπηγή τής όνθρώπινης όημιuυρyίm;, τό 
νάματα πού άρδεύουν τούς «ποταμούς τής σοφίας», καΙ δρο
σίζουν τήν ψυχή aτόν όγώνα γιό τήν αίματηρή κατάκτηση 
τής όλήθειας σέ όπόκρημνες κορυφές ι'j μεγάλα βάθη. Εlναι ό 
έναγώνιος έτασμός γιά τή σύλληψη τής μορφής, τό φτερού
γισμα πρός τήν όμοpφιά τής τέχνης. ' Εδώ ό όνθρώπινος 
Νοϋς γρηγορεί, ό ήλεκτρονικός ιίπολογιστής εlναι όνύπο
πτος .. ' Η μέθεξη τοϋ Καλοϋ, ιιή θέαση τής ·Ιδέας καΙ ή μετά
ληψη τής ψυχής όπ' αύτήν"- δπως έγραψε ό I. Θεοδωpα-



κόπουλος - γίνεται ατό πνευματικό τοϋτο χώρο. 

' Εδώ λαμβάνει σάρκα κοi όστδ 6 φωτεινός στόχος κοi ό 
ίιποτος σκοπός της Παιδείας, ώς κατάκτησης, ώς σύλληψης 
τοΟ · Αγοθοίί - δπως τό συνέλαβε γιά πρώτη φορά στην 
·ιστορία τοϋ κόσμου ό Πλάτων στό «Φοίδρο». · Εδώ γίνεται ή 
λειτουργία στης · Αγάπης, ώς ιιζώσης ένσαρκώσεως» όλη
θινοϋ όνθρωπισμοϋ . • Η aνθρώπινη Συνείδηση, ό νοΟς τοϋ 
. Ανθρώπου δέν aντιμετωπίζει μόνο τη λύση ιιπροκτικών» 
προβλημάτων- που τήν άξία τους κανείς δέν ύποτιμδ- τή 
προσμέτρηση κοi όποτίμηση (eνaluation) ποσοτήτων δπου 
6 ύπολογιστής - μηχονη ε Τ ναι όκοτομάχητος. · Υπάρχε; έδώ ή 
θέσn τοϋ προβλήματος τοϋ ~ Οντος κοi τοϋ Γίγνεσθαι, τοΟ 
όντος " Οντως, τών διλημμάτων καi aντινομιών τοΟ ήθικοίί 
βίου . Κι· έδώ τό ιιλεπτό» κοi εύθραυστο aνθρώπινο καλάμι 
- της εlκόνος τοϋ Β. Pascal - δέν μπορεί νό aντικαταστήσει 
'ένας η πολλοί όπό τους πιό τέλειους ύπολογιστi::ς της έποχfiς 
μας. 

' Εδώ βρίσκεται ή εΙδοποιός διαφορά: 'Ο ύπολογιστής, τό 
νέο τοϋτο όργανο όποτελεί όπειλή, γίνεται ιιούτεξούσιο» 
δτον ό όνθρώπινος Ελεγχος όδυνοτίσε ι . ' Ο ύπολογιστης μέ 
τόν χειριστr'J - aνθρωπο κακών προθέσεων μπορεί νό δημι
ουργήση συμμαχία δοιμονικη aσύλληπτης κοτοστροφης 
τfiς ζωfjς τοίί ' Ανθρώπου, τοϋ Πλον:ήτη κοi τοϋ Πολιτισμοϋ. 

Ό ήλεκτρονικός ίιπολογιστής δεΎ «θεωρεί,, δεν πονάει καi 
δέν άγρυπνεί γιά τή μοίρα τοϋ άνθρώπου, τή τραγική dί
σθηση τής ζωής: κοί εlνοι άμφίβολο ον θό συλλάβη ποτέ 
τήν Ιδέα τοϋ ·Α γοθοϋ, ώς ένότητος τοϋ Πνεύματος, ώς ποιό
τητος ήθικοϋ αΙτήματος, ώς μελήματος τής 'Ελευθερfας τοϋ 
"Ανθρώπινου Προσώπου, ώς σοφfος κοi όχι ώς στυγνής 
ιιγνώσηςιι καi ώς μεγέθους άριθμών. 

Γιατί στόν όνθρώπινο ΝΌu: στην όνθρώπινη Συνείδηση 
μέ τό ιι μυστικό" ύπολογ ιστή της- Ισχύει μιό aλλη όριθμη
τικη που μόνο ή Ψυχη κοi τό Πνείίμο μποροϋν νά ιιθεώντοι» 
κοi νά λειτουργοϋν. Koi αύτη όκριβώς ή θέση κοi ή κατά
κτηση όl' οτελεί προϋπόθεση γιά τή θεμελίωση της έννοίος 
τfiς · Ελευθερίας κοi τfiς Δικαιοσύνης, ώς άληθινfiς εύδοιμο
νίας- δπως θεμελιώνετα ι όρράγιστη στήν Πλατωνικη «Πο
λιτεία>~ . ~ Ετσι ή παληό άλλά καi ή νεώτερη σχέση συμβίωσης 
' Ανθρώπου - έργαλείου, ~τον σχέση έποικοδομητική καi 
άποτελοΟσε δύναμη Ιστορικη που κατέλυε τό σκοτάδι της 
όγνοιας, τών στερήσεων καi της φτώχειας, κοi προμηνοίίσε 
την αύγή τοϋ φωτός, την πλησμονή της αΙσιοδοξίας καi της 
βιοτικης μέριμνας, τό γλυκοχάραμα τοϋ Πολιτισμοίί. Koi 
πρέπει νά ξεπεράση τή τέραρτη όσυνέχεια (discontinuity) της 
' Ιστορίας, έκείνη τοϋ · Ανθρώπου - Μηχανης (είδικώτερα 
' Ανθρώπου - · Υπολογιστοϋ) κοi τη διχοτόμηση- όπειλή τfiς 
ζωης που προκο~εί - γράφει ό φιλόσοφος Καθηγητης τοϋ 
Μ.Ι.Τ. - Β. Mazlιsh. 

'Όπως Ιjρθησον καi <<γεφυρώθηκαν», ώς 'ένα σοβαρό 
βαθμό οΙ τρείς προηγούμενες μεγάλες aσυνέχειες της όν
θρώπινης πορείας. 

' Η πρώτη όσυνέχεια τοϋ 'Ανθρώπου - Φύσης, όποκατα
πτnθnκε άπΩ τουc " Ιωνες προσωποκροτικους κοσμολόγους 
φιλοσόφους, τόν Κοπέρνικο κοi τόν Γαλιλαίο στό νεώτερα 
χρόνια- ή δεύτερη τοϋ ·Ανθρώπου- Ζωϊκοϋ- Βασιλείου μέ τη 
θεωρία τοϋ Δαρβίνου καi ή τρίτη μεταξu ' Ανθρώπου καi τοίί 
δγνωστου βαθύτερου · Εγώ τοϋ · Ανθρώπου μ( την ψυχα
νάλυση τοϋ Φρόϋδ. Μέ περισσή φροντίδα καi όνδρεία 
πρέ~ε ι νά ΚC!_θ~ερωθη ή_ .tνότης, τοίί Ερνου της μηχανης ώς 
συνεχειαςτου εργου του Ανθρωπου. Τότεθάέξαλειφθοίίνοl 
θανάσιμες έκτροπές δπως έκείνη τοϋ πολέμου - όφανισμοϋ 
της ζω~ς. Τότε θό παύση νά παραβιάζεται 6 χώρος της πρά
ξης και θό όλοκληρωθη ή Παιδεία ώς ύψηλό λειτούργημα 
όλήθειας καί όρετης. 

·Η σημερινη cc έπιδρομη» τών ύπολογιστών στήν Ιδιωτική 
ζωή τοϋ Προσώπου (inνasion of priνacy), ή παραβίαση της 
μοναξιδς καi της μοναδικότητος τοϋ ·Ανθρώπου- που tnι-
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χειρεί σήμερα ή ιιτά πάντα όρώσα μηχανή» - ύπολογιστης
μ( την συγκλονιστική της μνήμη- όπειλεί σύρριζα την έσω
τερικη ζωή, την όναπόληση καi την όνάμνηση .. 'Ό,τι ~ταν 
όνθρώπινο μυστικό καί θησαυρός της καρδιδς γίνεται σή
μερα «κοινό μυστικό» (pυblic record) μιδ «τράπεζας πληρο
φοριών», δ,τι όποτελεί παραμόρφωση της όξίας τοϋ όνθρώ
που , όποπτώχευση τοϋ βίου του , όλοκληρωτική τυραννία 
της · Ωκεανίας τοίί <<1984». ·Η βιομηχανία παραγωγης κοi διά
δοσης έφορμογών τών ύπολογιστών όδηγείται σε μιά έκθε
τικη αύξηση, μιά όλματικη όνάπτυξη χωρίς προηγούμενο: 
εΤνα ι ή όδήριτη έπιταγη τών καιρών, τών κοινωνιών, τών οΙ
κονομικών δομών καί τών όναγκών διαχείρισης καi διοίκη
σης τfiς μεταβιομηχανικης έποχης. 

Περί τό τέλος τοίί αiώνος οΙ έτήσι ες πωλήσεις ύπολο
γιστών κοi ρομπότ σ' δλο το κόσμο θά εΤναι της τάξεως τών 
χιλίων δισεκατομμυρίων δολλαρίων - μέγεθος ποu θά ξε
περνάη "ισως τiς έτήσι ες πωλήσεις τοϋ συνόλου τών παρα
δοσιακών βιομηχανιών (σιδήρου, ούτοκινήτων, καυσίμων, 
χημικών προϊόντων κ.λ.π.). • Ισως οί έργάτες, που θά εκτο
πίσουν τά ρομπότ ξεσηκωθοίίν κοi σπάσουν τiς νέες μηχανές 
που δημιουργοίίν όνεργία- ποu δέν εΤνα ι πάντα όκριβές
δπως εκαναν οΙ Λουδίτες τοίί Μάντζεστερ στό πρώτα χρόνια 
της βιομηχανικης έπανάστασης. 

' Η Παιδεία όλλάζει σήμερα μεθοδολογία κοi περιεχό
μενο μέ τή χρήση τών ύπολογιστών. Τοίίτο εΤναι 'ένα βημα 

· πρός τά έμπρός έάν παραμείνει όκέραιος ό ϋπατος στόχος 
της Παιδείας ποu εΤναι ή καλλιέργεια έλεύθερου Προσώπου 
καi ή κράτυνση τοϋ όνθρωπισμοίί. 'ο νέος aνθρωπος, ό 
μαθητης- γράφει ό Καθ. C. Mead τοίί ' Ινστιτούτου Τεχνο-. 
λογίας της Καλιφόρνιας- cc .. μπορεί μ( τη βοήθεια τοίί ύπο
λογιστοϋ νά φέρη τό νοϋ καi τη φαντασία του,νό πετάξει στη 
περιοχή της ταχύτητος τοϋ φωτός, στο χώρο τοϋ ότόμου τών 

κρυστάλλων, νά τά δη καi νό τό έρευνήσει όπ ' δποια γωνιά 
θελήσει.. 'Από τήν έποχή της μάθησης τfiς όανθρώπινης 
γραφης δέν ύπάρχει aλλη σεισμική όλλογη στη μάθηση καi 
πρόοδο δπως αυτή .·"· 

τί γίνεται στ_ή_χώρα μας σήμερα; Ή όπουσία έπενδύ
σεων, ή βαθμιαία ύποβάθμιση της "Ερευνας, ή χρεωκοπία 
της βιομηχανίας, ή δοκιμασία τfiς Παιδείας- ώς Ιjθους Παι
δείας καί ώς Γνώσης- της τελευταίας δεκαετίας, συνιστοίίν 
έπείγουσα προειδοποίηση: θά χάσουμε τό λεωφορείο της 
' Ιστορίας, κοί έπέκεινα τη μάχη τοίί 21ου αΙώνα της ύψηλης 
τεχνολογίας καi της ήλεκτρονι κf'jς πληροφορικης. ' Η όπειλη 
εΤνοι σοβαρή καi έμπράγματη. Χρειάζεται γιά τοϋτο σχε
διασμός έπιβίωσης, ακληρη δουλειά καi ήγεσία έμπνευστικη 
στή Παιδεία, στην " Ερευνα, στiς έπιστημονικές έφαρμογές, 
στή Διοίκηση. Ίδοu'ένας όκέραιος πνευματικός Άγών,Εργο 
Εθνικό. πρώτο, χρέος καi εuθύνη δλων τών 'Ελλήνων. 

Ή ήθική ήγεσία τοϋ 'Ανθρώπου θεμελιώνει κοi έπο
πτεύει τήν εύθύνη, τήν δικαιοδοσfα, τήν ε/σφορό τής μηχα
νής - ύπολογιστοϋ πού πρέπει νά κοτευθυνθή στι}ν κατο
ξfωση τής ·Ελευθερίας, τής Δικαιοσύνης, τfiς άκεροιότητος 
τοϋ Πνεύματος. · Αλλοιώς ό έπιστήμων, ό σοφός τοϋ καιροϋ 
μας, ώς σύγχρονος Faust θό χάση τ ή ψυχή του .. Koi θό ίιψώ
σει τή κραυγή τοϋ Faυst - πού χάνεται αΙώνια ϋστερο άπό 
τόν άπατηλά έναγκολισμό καi τι} βακχείο τοϋ φιλιοίί τfίς 'Ε
λένης πού θό τόν έκανε άθάνατο : ιιΔώσε μου πfσω τη ψυχή 
μου .. ». 

'Εγγραφή τε Συνδρομηταi 
στην ((Νέα 'Υόρκη•• 

$25.00 
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'Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στό Σικάγο 
ΣΙΚΑΓΟ, ΙΛΛ.- ' Απόλυτη έπιτυχία 

σημείωσε τό ' Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
' Ελληνικών Σχολείων Σικάγου, πού εγι
νε μέ πρωτοβουλία τοϋ Θεοφ. • Επισκό
που Σικάγου κ. ' Ιακώβου, καί μέ τή συν

εργασία τοϋ Γραφείου ' Ελληνικί'jς Παι
δείας τί'jς 'Αρχιεπισκοπί'jς. 

Τ ό Σε μ ινόριο εγινε στό ' Ελληνικό Σχο
λείο τί'jς Κοινότητας τοΟ 'Αγ. Πέτρου 
καί Παύλου στό Γκλένβιου, ' Ιλλινόϊ. Τό 
όργόνωσε ό Δρ, Φώτιος Κ. Λiτσας, κα
θηγητής στό Πανεπιστήμιο τοΟ 'Ιλλι
νόϊ καi 'Επόπτης · · Ελληνικί'jς Παιδείας 
στήν περιοχή Σικάγου, μέ τή συνεργα
σία τί'jς Προέδρου ·Ελλήνων Διδασκά
λων κ. Φωτεινί'jς Πανδί'j, καί τί'jς Διευ
θύντριας τοΟ ' Ελληνικοϋ Σχολείου 
Γκλένβιου κ. Δανάης Σπυροπούλου. Τό 
παρακολούθησαν δέ πάνω όπό 50 δά
σκαλοι, Διευθυντές ' Ελληνικών Σχολεί
ων, ' Ιερείς καί διάφοροι κοινοτικοί πα
ράγοντες. 

·Ο γενικός τίτλος τοΟ Σεμοναρίου ~
ταν: ιι' Η 'Ελληνική γλώσσα καί τό • Ελ
ληνοαμερικανόπουλο,» εfχε δέ δύο βα
σικό μέρη: ΕΙσηγήσεις πάνω στό προ
βλήματα τί'jς • Ελληνοαμερικανικί'jς Παι
δείας, καί ύποδειγματική διδασκαλία 
της • Ελληνικί'jς σέ όγγλόφωνα • Ελληνό
πουλα. 

Μετά τήν προσευχή πού εκανε ό Ιε
ρατικώς Προϊστάμενος τί'jς Κοινότητας 
π. Γ. Σκουλδς, ή Δ)ντρια τοϋ Σχολείου κ. 
Δ. Σπυροπούλου, σέ σύντομη προσλα
λιά καλωσώρισε τούς έπισήμους καί ε
ξέφρασε τήν Ικανοποίησή της πού γιά 
πρώτη φορά ~γινε στήν Κοινότητά τους 
ενα τέτοιο σεμινάριο. 

Κατόπιν δρχισαν οΙ διάφορες εΙση
γήσεις τοϋ πρώτου μέρους ύπό τήν προ
εδρία τοϋ Δρ. Φ. Λίτσα. Πρώτος μίλη
σε ό κ. 'Εμμ. Χατζηεμμανουήλ, Δ)ντής 
τοϋ Γ ραφείου Παιδείας τί'jς · Αρχιεπι
σκοπfjς μέ θέμα «Επιδιώξεις καί προ
βλήματα τfjς • Ελληνοαμερικανικί'jς Παι
δείας,» μέ ρεαλισμό δέ καί ζωηρό χρώ
ματα παρουσίασε τήν κατάσταση της 
• Ελληνικί'jς Παιδείας στίς Κοινότητές μας 
καi πρότεινε λύσεις καί μέτρα. ' Επίσης 
έξήγησε τΙς προσπάθειες το Ο Γ ραφείου 
του κι έπέδειξε σειρά βιβλίων διδακτι 
κών, πού έκδίδε ι γιό τό σκοπό αύτό. 

Στή συνέχεια ή κ. Φ. Πανδιϊ παρου
σίασε τό θέμα: «Τό μάθημα τί'jς εκθε
σης: Προβλήματα καί μέθοδοι,» πού μέ 
συντομία καΙ μεθοδικότητα παρουσία
σε τρόπους διδασκαλίας τοΟ σπουδαί
ου αύτοΟ μαθήματος. Κατόπιν ό Δρ. φ. 
Λίτσας μίλησε μέ θέμα: ιιΤό 'Ελληνοα
μερικανόπουλο καί ή · Ελληνική γλώσ
σα: όναγκαiο μέσο γλωσσικfjς έπικοι 
νωνίας ι'\ σύστημα πολιτιστικών μυνη
μότων;» τονίζοντας τή σημασία τί'jς 
'Ελληνικί'jς γλώσσας σόν πολιτιστική ό-

14 

ξία μδλλον παρά σόν όνάγκη έπικοινω
νίας, καί προτείνοντας παράλληλα τή 
χρήση νέων μεθόδων γι ' αύτή τήν προ
σέγγιση. 

'Ο Δρ. ' Αλέξ. Μακεδών, Δ)ντής τοϋ 
ήμερησίου Σχολείου «Πλάτων», όνέ
πτυξε τό θέμα: «'Η σύγχρονη τεχνολο
γία στή βοήθεια τοϋ • Ελληνοαμερικα
νικοΟ Σχολείου » δίνοντας εμφαση στή 
χρήση κομπιοϋτερς γιό τ ή γλωσσική δι
δασκαλία. τέλος ό κ. 'Ηλίας Σιγάλος, 
Δ)ντής τοΟ ήμερησίου Σχολείου «Κορα
ί'jς», μίλησε μέ θέμα: «Τό όγγλόφωνο 
· Ελληνοαμερικανόπουλο: προβλήματα 
καί δυσκολίες στή διδασκαλία τί'jς • Ελ
ληνικί'jς σό δεύτερης γλώσσας,», τονί
ζοντας τήν όνόγκη προσαρμογης τοΟ 
δασκάλου στή νοοτροπία καί τήν ψυχο
σύνθεση τοϋ όγγλόφωνου παιδιοϋ . 

Μετά τό γεύμα πού εύγενικά προσ
φέρθηκε μέ τήν μέριμνα τί'jς Δ)ντρίας 
του Σχολείου κ. Δ. Σπυροπούλου, άρ
χισε τό δεύτερο μέρος τοϋ σεμιναρίου 
μέ τήν ύποδειγματική διδασκαλία της 
κ. 'Αριστέας Ποντfκη, μέ θέμα: «Διδα
σκαλία τί'jς 'Ελληνικί'jς σά δεύτερης 
γλώσσας σέ παιδιά πρωτοσχολικι;ς ή
λικίας.» · Η κ. Ποντίκη, πού εΤναι ή ίδια 
τρίτης γενιάς· Ελληνοαμερικανίδα, χρη
σιμοποιώντας ενδιαφέρουσα μεθοδο
λογία, δίδαξε ένώπιον τών συνέδρων 
τήν τάξη της, πού τήν όποτελοϋσαν μα
θητές πού προέρχονταν σχεδόν δλοι 
όπό όγγλόφωνες οίκογένειες. 'Όλοι 
καταχειροκρότησαν τήν προσπάθειά 
της. Μετά τήν ύποδειγματική οί σύνε
δροι εfχαν εύκαιρία νά κάνουν έρωτή
σεις στήν κ. Ποντίκη καί νό συζητήσουν 
τό περιεχόμενο καί τή μεθοδολογία τfjς 
διδασκαλίας της. 

Τό σεμινάριο εκλεισε μέ χαιρετισμούς 
έκ μέρους τfjς Προέδρου τών • Ελλλη
νων Διδασκάλων κ. Φ. Πανδη, της ' Εκ
παιδευτικί'jς Συμβούλου τοϋ · Υπουρ
γείου Παιδείας Δ)δας Φρ. Πατριαρχέα, 
καί τοϋ κ. Χατζηεμμανουήλ. τiς έργασί
ες τοϋ Συνεδρίου εκλεισε ό ' Επίσκοπος 
Σ ικάγου κ. ' Ιάκωβος, μέ έμπνευσμένη 
όμιλία του, τονίζοντας τή σημασία τfjς 
· Ελληνι κί'jς Παιδείας στήν ' Αμερική , 
τή θυσία καί τή συμβολή τοϋ " Ελληνα 
Δασκάλου καί τiς προσπάθειες τών παι
διών μας νά μάθουν τ ή γλώσσα τών πα
τέρων τους. 

Εύχαρίστησε δέ τούς παρευρισκομέ
vους εκπαιδευτικούς καί κυρίως τόν Κα
θηγητή κ. Φ. Λίτσαν, πού διωργάνωσε 
τό πολύτιμο αύτό Σεμινάριο. τέλος, ό
νακοίνωσε, δτι, θό όκολουθήσουν κι ' 
δλλες παρόμοιες έκδηλώσεις περιφε
ρε ιακών σεμιναρίων, γιά τήν περαιτέ
ρω προαγωγή της • Ελληνικί'jς Παιδείας 
στήν περιοχή Σικάγου. 

'Ο σύλλογος τών Πρεσβυτέρων Νέας 
'Αγγλίας έδωσε Χριστουγεννιάτικη δε
ξίωση γιά τούς ίερεϊς καί τίς οίκογένει
ές τους. Στήν φωτογραφία, ό 'Επίσκο
πος Βοστώνης κ. Μεθόδιος μέ τήν 
Στεφαvία καί Γεωργία Μαχαίρα~ a
ριστερά, θυγατέρες τού αίδ. Ι. Μαχαί
ρα, άπό τό Μάντσεστερ, Νιού Χάμ
σαϊρ, καί ή Στεφαvία Γεωργίου, κόρη 

τού αlδ. 'Αvδρ. Γεωργίου, άπό τό Κράν-
στον, Ρόvτ ν Αϊλαvτ. 

Charles 
Tsakrios M.D. 

OPHTHALMOLOGY 
ΕΥΕ PHYSICIAN and SURGEON 

Complete Eye Examination, Surgery 
for Cataracts, l ens lmplant, Contact 
lenses, Medical , Surgical and laser 

Therapy for Glaucoma 

10 Wilsey Sqυare 
Ridgewood, New Jersey 07450 

Tel. (201) 445-1991 

.. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ .. 



Πρέπει νό ψάξης γιο νό 
βρijς την καλωσύνη 
'Η σοφία τών όρχο ίων μας ' Ελλήνων 

γιό νό σημειώση πώς στη ζωή 
εκδηλώνεται κάποτε κοί κάποιο όπονιό 
είς δλος τός τάξεις τόσον τώv πλουσίων 
δσον κοί τών πτωχών, μδς λέγει, σόν 'Ι
στορία κοί σόν παραμύθι, το έξi'jς: 

' Ο Δίος, με συνοδον τον ' Ερμi'jν, ντυ
μένοι ταξιδιωτικό, βρέθηκαν ενο όπό
γευμο σε μ ιό πολιτεία. ' Η τον κακοκαι
ρία, (βρεχε κοί φυσούσε όέρος δυνα
τός. Κτύπησαν τήν πόρτο κάποιου aρ
χοντόσπιτου δπου όκούοντον χοοοί κοί 

RESTAURANT 

· Εξαιρετικiι έλληvικiι 
κουζίνα σε τιμες 
άσυvαyώvιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

τραγούδια . 'Ένας ύπηρέτης βγi'jκε καί, 
στο άκουσμα πώι; oi ξένοι ζητούσαν 
κάποια γωνιό νό ξεκουραστούν, εΤπε: 
,( Ο όφέντης μου δεν δέχεται ξένους στό 
σπίτι του». 

Πi'jγον τότε σε tνο μέσης τάξεως σπίτι 
κοί κτύπησαν σε ενο μέτριο σπίτι.'Ένος, 
ό νοικοκύρης, άνοιξε τήν πόρτο κοί εlπε: 
<<Το σπίτι μου εfνοι μικρο κοί δέν χωρεί 
κανένα . Πότε παρακάτω». Πήγανε τότε 
άλλοΟ κοί σε πτωχό σπίτια κοί κτυπή
σονε. Πουθενό μιά λέξη ύποδοχfiς. Παν
τού όκούονε τάlδια: ιcΠδτε όλλοίί». Ό 
καθένας ε Τ χε 'ίσως τά δικά του προβλή
ματα κοί δέν ι'\θελε νό ένοχληθf\ εστω 
κοί το έλάχιστο. 

τέλος σ' ενο λ6φο όντίκρυσον ενο 
καλυβόσπιτο.·· Ενος περασμένης ήλικίος 
κύριος πρόβολε στήν πόρτα. ιι' Ελδτε 
μέσο», τοuς εΤπε πρόσχαρο. Κοί δτον 
μπi'jκον, ε Τ δον μ ιό γερασμένη κυρία ποu 
με ζεστό βλέμμα τοuς κολωσώρισε κοί 
άρχισε κούτσα-κούτσα νό στρώνη 
τραπέζι όπό τό βρισκούμενο: έληές, 
τυρί, κρασί, μέλι κοί ζεστό ψωμί γιό 4 
πρόσωπο. "w Εχομε μ ιό κότα μοναδική», 
διέκοψε συνάμα ό γέρος. ιιθό τρέξω νό 
την βρώ κοi θά την σφάξω νό τήν 
έτοιμάσω γιό σάς. 01 ξένοι εΤνοι στολ
μένοι όπό τον Θεό κοi πρέπει νά σος 
φιλοξενήσω μέ καλό φογητο κοί ϋπνο 
δπως πρέπει ». 

ιι Δέν χρειαζόμεθα τίποτε άλλο», εΤπε 
άμέσως δ Δίος. ιιΤό γεύμα σος εΤνο ι 
πλούσιο. Δέν μδς λείπε ι τίποτε. Στό όπλο 
κοί τό όγνό βρίσκει κανείς τήν χορό. Τήν 
κότα τήν σφάζετε κοί τήν τρώτε σείς 
άλλοτε». 

Άνοχωρώντος δ Δίος όπό τό 
καλυβόσπιτο έκείνο όκούστηκε σιγοψι
θυρίζοντας: ιι' Υπάρχει στrΊ γi'j κολωσύ- · 
νη, όλλό πρέπει νό ψόξη κανείς γιό νό 
την βρi'j» ... 

Μητροπολίτης 'Jεροπόλεως 
Γ. ΠΟΛΥΖΩ ·J·ΔΗΣ ! 

ATHENS CENTER HOTEL 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1985 

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντρικός κλιματισμός • 136 δωμότια, 
λοu τρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, βερόντσ 

• · Εστιατόριο πολuτιλείσς, μπόρ, ροuφ 

yκόρντεν, πολuτιλεlς dιθοuσις ύnο6ο· 
xl\c; κσί Ιδιωτικό yιισρόζ. 

• Αιιο 1 Νοεμβρ'ου - 31 Δεκεμβρfου 
Τιμαl δωματίων : Μονόκλινα 1.510 δραχμ. 
Δίκλινο 2.346 δραχμ. Τρίκλινα 2.913 δρχ. 
Σuμnεριλσμβόνέται κοντινtνταλ μnρέκ
φοστ. Διό ρεζερβtσιονς όnοταθrjτε στ ή Ν. 

' Υόρκη (212) 483~0642κ.' Αρσένη I\ γρόψστε 
Sophocleous & λthenιιs 26,λthens,Greece. 
Tel. 524-8511-7 Telex +488 ALCY 

(" Εμμετρο άφιέρωμα 
aτόν Τρούμαν) 

ΔΕΝ ΗΤΑΝ 

ΡΩΜΗΟΣ! 

·Ο Ρωμηός πού πολέμησε 
'Ο Ρωμηός πού έπείνασε 
·Ο Ρωμηός πού παιδεύτηκε, 
Μέ λαχτάρα τόν 6κουσε 
Μέ λαχτάρα τόν εΤδε 
Μέ λαχτάρα τόν δέχτηκε. 
• Ο Ρωμηός τού ΣΑΡΑΝΤ Α 
τόν θυμάται γιά πάντα! 

* 
·Ο Ρωμηός πού τόν έβρισε 
·Ο Ρωμηός πού τόν έφτυσε 
·Ο Ρωμηός πού τόν πλήγωσε, 
καί μέ μίσος έστάθηκε 
στ' 6γαλμά του έμπρός 
'Έ .. . δέν ήταν ΡΩΜΗΟΣ. 

'Ο Ρωμηός εΤναι ΑΡΙΣΤΟΣ 
καί ποτέ του ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ. 

ΣΤ. ΓΡΑΜΜΑΠΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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GREECE ΙΝ AMERICA 

PAPANDREOU ΟΝ C.B.S. 
ΤΗΕ FULL ΤΕΧΤ OF QUESτJONS AND ANSWERS 

The following is the full text of an interνiew by the Prime Minister of Greece 
Mr. Andreas Papandreou to Miss Diane Sawyer of C.B.S., which was aired on "60 
MINUTES" on )anuary 6, 1985. We editorialize on the interνiew in other pages. 

INTRODUcτΙON ΒΥ DIANE SAWYER 

just mention the name Andreas Papan
dreou in Washington these days and tem
peratures start to rise. The Prime Minister 
of Greece is making a career out of biting 
the hands that feed him. 

Papandreou accepts half a billion dol
lars a year in U.S. assistance to Greece ... 
but he denounces American foreign 
policy. He threatens to throw U.S. military 
bases out of Greece, and pull his country 
out of ΝΑ ΤΟ. lndeed, he regularly takes 
the Soνiet side ... eνen excusing the Rus
sians for shooting down the Korean 
passenger plane. 

What makes Papandreou particularly 
infuriating to American officials ... is that 
he was once an American citizen himself 
and he's married to an American. ln 
Washington they find it hard to belieνe 
that this product - if you will - of the 
American dream has turned on the 

United States. ln Washington they call 
Papandreou slippery, unprincipled, con
fusing. 

The Prime Minister of 
Greece, Andreas Papandreou is at it 
again ... insulting his Western allies ... 
biting the hands that feed him. 

For instance, Papandreou readily 
accepts a half billion dollars a year in 

'Ί have made 
theίr lίves 

α lίttle more 
diffίcult" 

U.S. assistance to Greece ... while 
denouncing American capitalism ... 
aιΊd American foreign policy. lndeed, 
he nearly always takes the Soνiet 
side ... he eνen defends the Russians 
for shooting down that Korean passen
ger plane. 

Papandreou has also threatened to 
throw the U.S. military bases out of 
Greece .. . and pull his country out of 
ΝΑΤΟ too. So far, that's just talk ... but 
the words make Wqshington bristle ... 

Perhaps the more so because Papan
dreou was once an American him
self.. . American citizenship. . . and 
American wife ... a man who enjoyed 
the capitalism he's always denouncing 
now. 

lndeed, U.S. officials say they're 
nearly fed up with Papandreou. They 
call him slippery, unprincipled ... and 
at the νery least ... completely con
fusing. 

CONFUSING SIGNALS 

PAPANDREOU: Welll belieνe actually 
that in foreign policy one should give 

Issues of the Month 

SQUEAKY GREEK ΑΤ ΤΗΕ WHEEL 
(τhe following is aπ editorial in the "New Republic", F~b. 4, 1985) 

G REEK PREMIER Andreas Papandreou entered Greek poli
tics during the turbulent period depicted in Costa Gavras's 

classic fi lm Ζ, and his pronouncements today recall one of its 
memorable lines: 'ΆI\;Vays blame the Americans. Eνen when 
you're wrong, you're wright." Papandreou has called the 
Soνiet Union "a force against imperialism and capitalism," and 

FEBRUARY 1985 

has argued that " the USSR cannot be called an imperialist 
power like the United States." He recently traνeled to Warsaw 
to embrace a man who expresses similar νiews on Soνiet im
perialism-General )aruzelski. While he was there, he called 
Solidarity a "dangerous moνement." ln an interνiew with "60 
Minutes" broadcast on January 6, he eνen suggested that the 
short-liνed uriion, "for reasons that are suspect, pushed 
Poland against the wall." Without consulting his ΝΑΤΟ 
partne.rs, Papandreou has asked Rumania and Bul!ζaria to join 
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confusing signals. This is the best policy 
for a small nation. lt's good strategy. 

SAWYER: Why? 
PAPANDREOU: Because it serνes the 

interests of this country. rf they know you 
exactly, they know eνery step, anιt eνery 
moνe, then they don't take account of 
you anymore. 

νatiνe structure. Belieνe it or not, the 
Soνiet Union is a Conserνatiνe country. 
Forget the words Marxism, Leninism, 
reνolution , it is a Conserνatiνe country, 
with νery νery well structured bureau
cracy. lt is not a country that has a 
dynamic in the social system, an outward 
dynamic, it does not. 

PAPANDREOU: Central America, 
what? 

SAWYER: They are financing Cubans. 

PAPANDREOU: Castro, Look, Castro 
was a friend of the United States when he 
became head of Cuba, you remember the 
story. 

SAWYER: ls Andreas Papandreou 
really just trying to get attention when 
he attacks the United States ... or is he, 
as some people fear, ·a truly unreliable 
link in a strategically important chain. 
The chain of Western military bases 
and alliances in Europe. Why does he 
say these things? ls it political oppor
tunism? After all, he's a Socialist and in 
Greece that means bending oνer back
wards not to offend the Communist 
party. Papandreou wants the Commu
nists on his side in the next election. Or 
does Papandreou really belieνe what 
he says - that Capitalist greed makes 
the Americans lmperialists, while the 
Soνiet economy predisposes Russia to 
peace? Eνen one on one, on the 
subject of Russia, he's a νery hard man 
to pin down. 

SAWYER: So why hasn't that made 
them a less adνenturistic country 
then? 

SAWYER: We are talking about the 
Soνiet Union's motiνes and intentίons. 

OPPOSING COMMUNISM 
PAPANDREOU: Well what is the ad

νenturism, really t mean seriously. PAPANDREOU: I don't denyatalland I 
haνe no reason to deny that it ίnterνenes 
ίn a νarίety of ways, through ίts parties, 
the Communist partίes ίn νarίous parts of 
the world, through proxys as in the case of 
Cuba. Ι haνe neνer okeyed or eh ... 
lauded these policies. But I think there ίs 
a ... the ... There is a fundamental dif
ference which you must see and ίt ίs thίs. 
We belong to the Western Camp, ΝΑΤΟ, 
Common Market, American Bases. 
Therefore, our first and major responsi
bilίty is to put our own house in order. 
But, let me put it this way. Fίrst of all there 
ίs almost a biblical .. . ah, opposition ... 
biblical .. . fanatίc opposition to the style 
of life, the style of goνernment of the 
West. tt is the Deνil. Of the East ... it ίs the 
Deνil. I mean, ίf you hear the reactίons of 
the adminίstration, Communίsm eνery-

SAWYER: Ι am talking about Soνiet 
adνenturism , the U.S. would say in 
Afghanistan, Yemen, in Ethiopia, in 
financing the Cubans as proxy in Africa 
and so on. 

Α LJST FOR AMERICA ... 

PAPANDREOU: Alright, fine. I could 
haνe a νery long list for you for America if 
you wish. 

SAWYER: Well, what about the 
Soνiets? 

PAPANDREOU: The haνen't inνaded 
anything but Afghanistan, inνaded them
selνes. What else? 

PAPANDREOU: ln the Soνiet Union 
you haνe a bureaucratic and a Conser-

SAWYER: Yemen ... Central 
America. 

him in creating a Nuclear Free Zone in the Balkans. He 
describes the actίνίtίes of the PLO as a "holy struggle," and 
blames the shooting down of KAL-007 on the United States. 

But surprisίngly, Papandreou's antί-Amerίcanism seems to 
be all talk. The 1981 electίon platform of hίs Socίalist Party 
called fot the ίmmediate remoνal of American bases from 
Greece, and Greece's eνentual withdrawal from ΝΑ ΤΟ. 
Instead, after dallying for two years, Papandreou signed an 
agreement with the United States preserνing the status quo for 
another fiνe years. And, perhaps wίth a glance toward Turkey, 
he seems to haνe cooled his ardor for unilateral Greek dis
armament. His negotiations with Rumania and Bulgaria are 
expected to lead nowhere. 

ln short, Papandreou, who liνed for 20 years ίπ the United 
States, earned a PhD from Harνard, married aπ American, and 
became a .. U.S. cίtizen, is a hypocrite. He repeats the com
fortable catechism ofantί-Amerίcanίsm while doing nothing 
to harm Greece's ties with the United States. His rhetorical 
displays of independence please the young, νiscerally anti
American militants in his party, while his actual moderatίon 
pre~ιents the majority of the Greek population from turning 
against him. 

We are tempted to applaud hypocricy of this sort. Papan
dreou's pronouncements haνe few practical consequences, 
and allow the Unίted States to retain access to the Aegean. He 
is preferable to someone who takes his party's platform more 
literally. Jhe trouble with hypocrites is that they haνe a way of 
talking themselνes into a corner. Papandreou has committed 
himself to eνerything from the remoνal of American bases to 
the recoνery of the Elgin Marbles from the British Museum. 
Someday he may find himself commίtted to a moνe that he had 
no real desire to make. For example, the recent Greek-Amer
ican arrangement calls for a final decίsion on the remoνal of 
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American bases in 1988. lf Papandreou wins reelection later 
this year, he might find himself forced to take a dangerous step 
which would not only damage America's strategic interests in 
the Mediterranean, but also would leaνe Greece νulnerable tc 
Τ urkish aggression. Eνen if Papandreou belieνed eνerything hε 
says, he would not want that. The best solution for him is to risk 
the displeasure.of some of his supporters, and stop talking like 
a candidate for admission to the Warsaw Pact. 

WHtτHER HELLAS? 
(The Washington 1imes, )an. 1, 1985) 

Η 
ARRY TRUMAN saνed Greece from communίsm; Prime 
Mίnister Andreas Papandreou and his socialist goνern

ment appear to be undoing this work,at least in foreign policy. 
)ust in the last few weeks, Mr. Papandreou has raised new 

obstacles to ΝΑΤΟ membership for Spain and Portugal; nego
tίated to sell antiaircraft guns, fast patrol boats, and military 
νehicles to Libya; and moνed troops from the border with 
Soνiet stooge Bulgaria to the border with ΝΑ ΤΟ ally Τ u rkey, on 
the groun.ds that Turkey is a graνer security threat. 

Wi.thout taki~g sides in the deep-rooted row with Turkey 
oνer Cyprus, it is possible to obserνe that the Papandreou 
goνernment ίs becoming a ΝΑΤΟ liability. Together with 
Malta (which has joined with the Soνiet Union in calling for the 
elimination of "foreign" naνies in the Mediterranean), Greece 
under its present goνernment is a potential weakness in Euro
American defense. 

Greece is both an ally and the fount<~in-head of much of 
Western culture. But if its present goνernment insists on acting 
ίn the fashion of a radical Third World regime, its allies maγ 
haνe to start treating it as one. 

"NEW YORK" 
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where ... the danger is Communism. 

SAWYER: Would Greece be a free 
country today if the U.S. after World 
War 11 had not been afraid of the ex
pansionism of Communism? 

ΗΕ CΑΝ'τ ANSWER 

PAPANDREOU: I can't answer that 
question. We would have been in the 
Soviet bloc I believe eh... not cer
tainly. 

SAWYER: Are you grateful to the 
U.S.? 

PAPANDREOU: I am grateful to no one 
about anything and everybody does what 
he wants to do. Ι am grateful only to the 
Greek people. 

SAWYER : Are you grateful that 
Greece is not part of the Soviet bloc? 

PAPANDREOU: I would put it this way 
to you. Yes, I don' t want to be in the 
Soviet bloc, very clearly. 

SAWYER: But there was a timewhen 
Papandreou was grateful to the United 
States. _. when he came to America to 
escape the military dictatorship in 
Greece. His father, a prominent politi 
cian, stayed in Greece and fought for 
democracy, and also becomes Prime 
Minister. But, Papandreou the son, 
thought he would make America his 
home ... He became a U.S. citizen ... 
joined the Navy ... taught economics 
at Harvard and Berkeley ... and cam
paigned for Adla i Stevenson. He be
came a prominent economist after a 
somewhat shaky · economic start. 
But you came to the United States with 
14 dollars in your pocket? 

PAPANDREOU: Yes, I had 20 when I 
started. 

SAWYER: Oh 20, oh well that's very 
different. 

PAPANDREOU: And, I spent 6 dollars 
on Coca Cola during,the trip (laugh). The 
first thing Ι did in the morning is to get a 
haircut and the barber asked me wether 
Ι wanted also to have a shampoo and so 
forth; I said why not - th'at came to 4 
dollars. Ι took everything the shop could 
offer, then Ι was up against it. And eh, I 
asked for a job in the lnternational House, 
New York, and they made me librarian for 
certain hours which took care of the 
immediate needs you know ... room and 
board, as we say it. 

SAWYER: You were an American 
success story. You came with $14, 4 of 
which went to the barber, and you 
ended up with a Harvard PhD. 

PAPANDREOU: Yes. 

SAWYER: And teaching at Univer
sit ies al l across the country. 

PAPANDREOU: This is so. And I must 
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say that probably there are very few 
countries in the world where a foreigner, 
a foreigner, has a chance to have a success 
story of this type. 

SAWYER: But as an ancient Greek, 
Aristotle, put it once: "Man is bynature 
a political animal". And in 1959 Papan
dreou returned home. His father urged 
him into politics. So did his outspoken 
American wife. 

Mrso PAPANDREOU 

SAWYER: (Voice over) Margaret 
Papandreou was born in Elmhurst, 11-
\inois ο ο ο the Papandreou children were 
born in America tooo And yet she has 
become a highly visible critic of the 
place she once ca\ led homeo She is 
also an actiνe feminist and one of her 
husband's key adviserso 

SAWYER: ln your wildest imagina
tion, could you ever have envisaged 
that you would be the wife of the Prime 
Minister of Greece? 

Mrso PAPANDREOU: We\1, Ι'νe been 
asked that question before and I say no, I 
didn't dream that I would be the wife of 
the Prime Minister of Greece, I dreamt 
that Ι would be the Prime Minister of 
Greeceo (\augh)o 

SAWYER: But you took part in 
demonstrations, that walk past the 
American Embassy with everyone 
shouting 'Άmerica out''l Do you shout 
that? 

Mrso PAPANDREOU: I take part as the 
President of the Women's Union of 
Greeceo And ο ο ο 

SAWYER: Do you shout 'Άmerica 
out"? 

Mrso PAPANDREOU: I haven'tshouted 
'Άmerica out"o But Ι do, some of the 
other slogans that we use, Ι do shouto lt 
isn't - when they say 'Άmerica out", 
again, you haνe to understand this, it 
doesn't mean "get out America" in the 
sense that every American who happens 
to be here should be out. lt means, it's a 
symbolic statemento Let us determine 
how we want to run our countryo 
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SAWYER: (Voice over) But what do 
the Greek people think when the Pa
pandreous criticize America? We\1, a 
lot of them share that suspicion of the 
United Stateso They resent the way a 
big country tel\s a small one what to 
do ο ο ο And they fear the superpowers 
will start a nuclear war in Europeo They 
re angry that the UoSo supports Greece's 
arch enemy Turkey and what's more, a 
lot of them including the Papan
dreous ο ο ο blame the CIA for the mili
tary coup in Greece in 1967 ο ο ο The 
Army toppled the government of 

MONTHL Υ AGAIN 

Starting with the January 1985 issue, 
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ returned to the original 
monthly sequence of publ ication. The 
Semi-Monthly sequence covered 1984, 
without any increase of our subscription 
rate. 

Papandreou's father ο ο ο and put father 
and son ο ο ο in jailo 

SAWYER: Are you anti-American? 

PAPANDREOU: no, quite to the con
trary ο 

SAWYER: Has your political stance 
been anti-American? 

PAPANDREOU: I am in disagreement 
with the foreign policy of the Reagan 
administration, that's clearo This I am 
prepared to accepto But I am anti-Amer
ican, Νοο Α democracy such as the United 
States, which has fought in two World 
Wars and played the decisive role in 
winning them, for the forces of freedom, 
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cannot be and should not be indentified 
with supporting or creating regimes that 
are oppressiνe. 

SAWYER: But eνen as Papandreou 
condemns the United States for sup
porting oppressive regimes around 
the world ... He embraces literally, 
and figuratiνely ... the dictator Muam
mar Qaddafi. And what's more, he 
stunned the Allies when he traνelled 
to Poland and condemned the Solida
rity moνement while praising the man 
who imposed martial law, ... General 
jaruzelski. 

PAPANDREOU: What would haνe 
happened, let's be honest and direct, if 
Jaruzelski was not there. The Polish 
Goνernment would be finished for good, 
any Polish Government and the Soνiet 
Union would haνe come in to directly 
goνern the country. That was the only 
alternatiνe. 

SAWYER: But how would you haνe 
felt if you, who were ίπ a movement 
once to overthrow a dictatorship, if you 
who once saw yourself and your father 
and your friends go to jail, as people 
in Solidarity haνe done under Jaruzel
ski, how would you haνe felt, if the 
leader of a democracy had said you 
were a dangerous moνement that had 
gone too far? 

PAPANDREOU: Don't you think the 
question should be turned around? Ι am a 
man who has fought all through his life 
for democratic freedoms, I think that the 
question should be turned around for me 
to say what I say about Jaruzelski has to be 
taken νery seriously because Ι have 
often ... 

ΤΗΕ SOLIDARΠY MOVEMENT 

SAWYER: What you said about Soli
darity, you said they were a dangerous 
movement. 

PAPANDREOU: But I supported Soli
darity eνen in public speeches untill saw 
that Solidarity for reasons that I don't 
know, for reasons that may not eνen be 
suspect pushed Poland against the wall 
and prepared the ground for a .. . the 
taking oνer. 

SAWYER: And what about the 
incident that angered Washington the 
most.. . when Papandreou refused 
to condemn the Soνiets for shooting 
down that Korean passenger plane? 
He puts the blame on the United 
States, insisting the plane was a spy 
p lane after all. 

SAWYER: What proof do you haνe? 

PAPANDREOU: Ι haνe no proof other 
than what has been written. I just cannot 
come to belieνe that this could haνe been 
an incident, I am sorry. 
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SAWYER: And does it require greater 
tolerance of what the Soνiet Union did 
because you belieνe that? 

PAPANDREOU: lt does not require 
anything. The point is that if such a plane 
came into Greece we would haνe 
downed it. And Ι am sure the United 
States would haνe downed it. This is the 
rule of, this is the game. 

SAWYER: Butthe U.S.says,andagain 
it's a question of whom do you 
belieνe, 

PAPANDREOU: Look actually it is that, 
and so let's say Ι haνe a different opinion 

but Ι haνe this opinion. 

ΤΗΕ GREEK LOBBY 

SAWYER: As you must know there 
are people in Washington who say, 
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including groups that lobby for Greek 
causes who say that you haνe made it 
impossible for them ... by the things 
you haνe said ... that you don't haνe a 
friend in court there. 

PAPANDREOU: ι hope it is not true. I 
don't expect it is true. I have made their 
life a little more difficult. I know, but in 
the interest of Greece, and I think they 
understand. 

SAWYER: But in fact, U.S. officials 
are losing their patience with Papan
dreou, accusing him of saying one 
thing ... doing another . .. and trying 
to haνe it both ways. Right now ... 
Greece is in seνere economic trouble 
... there's a possibility Papandreou 
could lose the election later this year . . . 
but it's just an outside possibility most 
people think... And if Papandreou 
wins? Well ... some U.S. officials are 
mumbling ... that maybe, just maybe, 
the U.S. should pull its bases out of 
Greece and let the troublesome Pa
pandreou liνe with the consequences 
of his words. 

PAPANDREOU: I want a Mediterra
nean without the Soνiet fleet, without the 
American fleet, ι don't want American 
bases. ι don't want Soνiet bases. I want to 
be left alone. This is my motion for 
Europe. Unfortunately, it's a νision that is 
not likely to take form and shape during 
my lifetime. 
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Negotiations Over Cyprus Break Down 
By MICHAEL J. BERL/N 

(Γhe Washington Post/ Jan. 21, 1985) 

UΝιτΕD ΝΑ τiONS, )an. 20-The meet
ing between the leaders of the Greek 
and Turkish communities on Cyprus 
collapsed in disagreement today with 
no immediate prospect that the talks 
on reunifying the island after 21 years 

. of ciνil strife would be resumed. 

U.N. Secretary General )aνier Perez 
de Cuellar, who has been mediating 
between the two sides since September 
insisted that the gap between them "has 
never been so narrow," but he conceded 
that it may not be possible to aνert a total 
breakdown of the dialogue between 
Greek Cypriot President Spyros Ky
prianou and Turkish Cypriot leader Rauf 
Denktash. 

He said that the two sides are ready 
to continue their contacts with him and 
that he would try to reνiνe their summit 
meeting before the end of February-" if 
possible." 

When the talks began here. Thursday, 
his aides said, the hope was that agree
ment would be reached on territorial 
concessions and a new constitution that 
would establish a two-zone " Federal 
Republic of Cyprus," with νeto powers 
to protect the rights of the ethnic Turk
ish minority and a deadlock-breaking 
mechanism to ensure that the govern
ment would be able to function. 

But U.N. officials said the tone of the 
meeting turned sour at the outset when 
Kyprianou presented a position paper 
that broadly challenged what Perez de 
Cuellar had assumed was common 
ground already established between the 
two sides through his mediation last 
fall. 

Only late this afternoon, the officials 
said, did Kyprianou offer to accept the 
agreement and limit negotiations to 
four unresolved issues: a timetable for 
the withdrawal of the 24.000 Turkish 
troops who haνe occupied the northern 
sector of Cyprus since 1974, the location 
of the areas now occupied by Turkish 
troops that would be returned to ethnic 
Greeks, external guarantees that the 
ag.reement would be observed and the 
principle that all Cypriots would be free 
to own property, settle in and move 
through any part of the country. 

By then it was too late. Denktash re
jected the offer ι with the knowledge that 
he could no longer be blamed for thε 
breakdown of the summit, the officials 
explained. 

The failure of the talks was disappoint-
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ing to the United States and other western 
goνernments, which had exerted quiet 
pressure on both sides and their patrons, 
Greece and Turkey, to come to terms. 
An agreement on Cyprus would haνe 
eased congressional opposition to an 
increased flow of U.S. arms to Turkey 
and would have ended the threat to NA
TO's southeastern flank that a new 
Cyprus crisis would pose. 

Anticipating that Cyprus would be .re
moved as an irritant in relations wιth 
Washington, Turkey's prime minister 
tentatiνely had scheduled a νisit to the 
United States in April-the first since be
fore the 1974 invasion of Cyprus. 

U.N. and western officials said after
ward that one motive for Kyprianou's 
stand was that the Athens government 
had discouraged an agreement of Cy
prus. Denktash said today that " Greece 
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doesn't need a settlement because they 
use Cyprus to punish Turkey in the U.S. 
Congress with the help of the Greek 
lobby here in the U.S." 

Denktash told reporters after the 
summit that he doubted that it would 
be possible to resume negotiations be
fore the end of February. He also sug
gested that the concessions made in the 
earlier talks might be withdrawn as a 
basis for any future summit meeting. 

But he offered to meet with Kyprianou 
in Cyprus, without conditions, to try to 
find a new basis for an agreement. The 
concessions he made last fall "do not 
exist today," Denktash concluded. 

Kyprianou maintained his willingness 
to cooperate fully with the secretary 
general and attend a new summit meet
ing that would start negotiations on the 
basis of the concessions already made. 
"We don 't regard the effort of the se
cretary general as having ended." 

Earlier, a spokesman for Kyprianou, 
Andreas Christophides, charged that 
Denktash " wants us to sign a ghost paper, 
a ghost agreement that does not really 
exist. We hope the way will still be found 
out of this impasse not created by us." 

Priνately, Greek Cypriot officials ~ug
gusted that Kyprianou had b~en oblι~ed 
to raise the issues that he dιd to satιsfy 
his domestic constituency. They said 
that public statements made by Denktash 
and Turkish officials in Ankara had forced 
Kyprianou to focus on the question of 
withdrawal of Turkish troops. 

U.N. officials initially had hoped that 
the withdrawal question and the related 
issue of outside guarantees would be 
dealt with by working groups after the 
summit but before a transitional govern
ment was established. These issues are 
among the most ticklish because the 
two sides are in stron~ disagreementover 
whether a token contingent of Turkish 
troops should remain on the island and 
whether Turkey ~hould be a guarantor 
of any ultimate agreement. 

Greek Cypriot officials suggested 
that Perez de Cuellar was responsible in 
part for the misunderstanding between 
the two sides because the terms of the 
agreement he had drafted were insuffi
ciently precise. 

But western diplomats who have 
monitored the negotiations during the 
weekend supported the U.N. νiew that 
Kyprianou had made a tactical mistake 
in stating his demands too broadly, result
ing in the general perception that his 
side was at fault for the summit failure. 

"NEW YORK" 



The conjurer tries again give Pasok full control of Greece's deci
sion-making centres: the trade unions, 
the civil service, the police and the judi
ciary. Some recent promotions and retire
ments of senior military officers suggest 
that the armed forces can be added to the 
list. All this has meant that little has yet 
been done about the main preoccupations 
of ordinary Greeks-unemployment, the 
cost of living, bad hospitals , a hidebound 
ι.ureaucracy , polluted air in the cities. 

τΉΕ ECONOMIST JANUARY 19, 1985 

As Greece prepares for both presidential 
and parliamentary elections this year, the 
prime minister , Mr Andreas Papandreou, 
1.§ back on centre stage, showing his usual 
agility. For three years, his Socialist gov
ernment's words have delighted the 
Greek Jeft , while its actions have often 
mollified those who did not want to see 
Greece estranged from the West. Now he 
has made two new moves to reassure his 
more moderate sympathisers. 

First, he has made it quite clear that he 
is backing President Constantine Kara
manlis for re-election (in late March or 
early Apήl; the election must be held at 
least a month before the presidential term 
ends on May 15th). Το win re-election, 
the conservative president will need the 
SUJψort of Mr Papandreou's Pasok party, 
whtch commands the necessary votes in 
the Greek parliament (which picks the 
president). But Pasok needs Mr Kara
manlis too. ltis departure from the scene 
would bήng on a general election at a 
moment that would not suit the pήme 
rninister. lt would also depήve Pasok of 
the support of those moderates who see in 
Mr Karamanlis an insurance against Mr 
Papandreou's wilder tendencies. 

The votes of these moderates are likely 
to decide whether the next general elec
tion is won by Pasok or by Mr Constan
tine Mitsotakis's New Democracy party. 
(In Jast June's European elections, Pasok 
led New Democracy by little more than 
200,000 votes out of a total of 6m.) Some 
people, however, fear that if the coming 
election goes against Pasok it may be 
tempted to rely on the support of the pro
Soviet Communist party, the ΚΚΕ, to 
stay in office. 

So Mr Papandreou's other new move 
has been to introduce Jegislation provid
ing for a change in the electoral system 
which should help both the big parties. 
The winning party is to receive enough 
extra seats to assure it of a working 
majoήty . This is not the system of simple 
proportional representation that Mr Pa
pandreou had previously prornised to 
introduce, and which some Greeks feared 
would be designed to work solely to his 
Socialists' advantage. His ministers, how
ever, have hailed it as if it were so 
designed-in the manner of medieval 
monks who, wanting to eat goose duήng 
Lent, called it fish. 

The ΚΚΕ is enraged to find that this is 
how Pasok rewards it for the kindly 
attitude it has maintained towards the 
government since 1961. The Communists 
have encouraged their militant trade 
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unions to Jaunch a series of stήkes. But 
Mr Papandreou has taken it all in his 
stήde. His built-in advantage over Com
munists is that he enjoys the Soviet 
Union's grace and favour. The Russian~ 
are not likely to let the ΚΚΕ wreck his 
election chances. He is to make an official 
visit to Moscow next month which will 
help to ensure that the KKE's members 
get the ήght message. 

Mr Papandreou knows that he has 
made his party's Jeft-wingers unhappy by 
his failure to keep his promises to detach 
Greece from Nato and to get ήd of the 
Ameήcan bases in the country. He tι:ies 
to placate the disgruntled leftists by the 
occasional anti-western gesture ( opposing 
sanctions on Poland, for instance), flirt
ing with Colonel Qaddafi, supporting 
anti-nuclear movements, and-most re
cently-by the announcement of a not 
very important redeployment of Greece's 
armed forces designed to show that he 
sees Turkey, not Russia, as Greece's 
main military problem. 

What Mr Papandreou cannot say 
frankly to his left-wingers is that he knows 
his government has performed badly on 
the home front. lt has done so mainly 
because it has been concentrating on 
structural changes that are intended to 

Rural voters, however, still seem to be 
enjoying (in addition to the blessings of 
EEC grants and a bumper crop) a sense 
that Pasok looks after people in the 
countryside. The government has had 
thousands of local roads built , to show 
that-unlike New Democracy, it claims
it does not remember the village voter 
only once every four years. Waveήng 
voters are being urged to join "anti-ήght 
citizens' rallies" which are in theory non
party but in practice muster support for 
Pasok. The opposition complains that 
voters who need loans or other govern
ment assistance are induced to join this 
movement to obtain official favours. 

Armed with this strategy, Mr Papan
dreou is preparing for a general election 
in October, or even in May or June if 
things look favourabJe by then (if there is 
the right sort of Cyprus settlement, for 
instance) . If he gets the timing right , he 
may be able to ride to victory on the 
feeling of stability engendered among 
those whose votes can tip the s·cales one 
way or the other, by Mr Karamanlis's 
continued presence and the Communists' 
diminished influence. 

Reconstructing 
Ancient Ships 

ΈUROPE" MAGAZINE 
JAN.-FEB. 1985 

Over the next two summers, naνal 
historians from Greece, the United 
States and the United Kingdom will be 
setting sail in the Aegean Sea to test long
held the ories about ships and seafaring 
in ancient Greece, both at war and in 
peace. Α reconstructed ancient mer
chantman, a faithful copy of a 4th-century 
-B.C. ship excaνated and then raised from 
the seabed of Cyprus, will be launched 
here next spring. 

At the same time, Greek shipwrights 
will start work on a full-size replica of an 
ancient trireme, th~ warship that the 

Athenians used to destroy the Persian 
fleet at the battle of Salamis in 480 B.C. lt 
was last year that nautical archaeology in 
Greece took an experimental turn, when 
a British explorer, Tim Severin, built a 
replica of what a swift passenger probably 
looked like in the late Bronze Age, 
around 1300 B.C. 

Seνerin and an international crew of 
oarsmen sailed the 54-foot open vessel 
on a 1,500-mile νoyage from Volos in 
central Greece to the mouth of the river 
Rhion on the Soνiet Union's Black Sea 
coast. They wanted to show that the 
legend of Jason and the Argonauts' quest 
for the Golden Fleece had a basis in ta·cι 
-the voyages of the first Greek sailors 
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who explored the Black Sea coast. 
lt took the modern Argo, powered by 

a single square sail and 24 oarsmen, less 
than two months to coνer the distance in 
early summer, the most faνored sailing 
season among ancient mariners. 

ln its wake this year comes the Kyrenia 
ship, named after the broad-beamed 
νessel that traded through the Aegean 
islands in the time of Alexander the 
Great and sank off the nortern coast of 
Cyprus around 400 B.C. More than two 
thirds of the νessel's wooden hull was 
preserνed, along with its cargo of more 
than 400 amphorae that once held wine. 

Some meticulous detectiνe work by 
Michael Katzeν, the American director 
of the excaνation, reνealed that the craft 
sailed through the Dodecanese is lands 
before picking up its cargo of wine at 
Rhodes and heading for Cyprus. lt may 
haνe been sunk by pirates and its four
man crew-numbered from sets of cro
ck~ry found in the wreck-sold into 
slaνery. 

The Kyrenia sh ip is under construction 
at a boat yard near Athens by craftsmen 
using ancient methods os shipbuilding. 
Made of pine and oak like its ancient 
predecessor, the ship's timbers are held 
together by mortise-and-tenon joints 
instead of nails. The νessel will haνe a 
linen sail and be steered by two long 
stern oirs. The modern crew, to be com
posed of both scholars and seamen, will 
sleep and eat on top of their reconstruct
ed cargo-like the ancient deafarers-as 
they retrace the ship's final νoyage. 

Meanwhile, another Greek yard will 
be constructing a 119-foot trireme or
dered by the Greek naνy, which has taken 
oνer superνision and financing of a 
$500.000 project launched by three British 
naνal historians two years ago. Former 
Defense Ministry naνal architect John 
Coates, retired banker Frank Welsh and 
Prof. John Morrison worked with naνal 
architects in the Greek naν'y to prepared 
detailed plans of the Sth-century-B.C. 
warship. 

Using historical accounts and illustra
tions on classical νases and carνed stone 
reliefs, they designed a slim, fast νessel 
that will be powered by 170 oarsmen. lt 
wil l also be fitted with a bronze-sheathed 
ram at the prow, designed to hole enemy 
ship beneath the water line. Scholars haνe 
argued for years oνer the arrangement 
of oars and rowers that enabled ancient 
triremes to traνel at speeds of up to 10 
knots, the fastest known method of trans
portation in classical times.-KERIN ΗΟΡΕ 
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Babylon Church Plans Pilgrimage 
The project about to be undertaken by 

the Saint Nicholas Greek Orthodox 
Church of Babylon, Long lsland, is so 
monumenta\, that, during the signing of 
the agreement for the project at the 
Office of His Eminence Archbishop 
lakoνos, the Primate of the Greek 
Orthodox Archdiocese in the Americas, 
His Eminence accepted the Honorary 
Chairmanship for the project. 

The Suffolk County parish is about to 
embark in the erection of a new Houseof 
Worship, which by all standards, will be 
the exad replica of the original Saint 
Nicholas church, in the city he serνed as 
Bishop in the Fourth Century A.D. The 
ancient church, built originally in the 
Eighth Century in Myra, a few kilometers 
north of the modern city of Demre in 
Southwestern Turkey's Gulf of Antalya, 
(Attaleia) held the Saint's remains below 
its structure until the 11th Century. lt was 
in the year 1087 that Norman merchants 
from Bari, finding the city deserted for 
fear of the Arab invaders and only four 
monks in attendance of the shrine, tore 
up the floor and carried the fragrant, 
myrh-covered body of the Saint to their 
ship, remoνing it to ltaly. The site how
eνer, was and still is considered a major 
shrine of Christendom, and Symposiums 
are held there annually during the Saint's 
Nameday. 

Sometime next Spring, the parish priest 
of Saint Nicholas church, the Very Reν. 
Archimandrite Maximos C. Moses, and 
Ecclesiastical Architect Steνen Ρ. Papa
datos, A.I .A., an authority on Byzantine 
churches, wi\1 embark ση a transatlantic 
journey, that wi\1 take them first to Demre 
and the shrine, then to Bari and Rome. 
This long-distance trek will haνe one 
exclusive purpose. Το examine first-hand 
and eνaluatethe 1200 year old church, the 
first known house of worship named after 
Saint Nicholas, who possibly represents 
two separate holy figures fused into one 
image, as weaccept it today. According to 
the early historica\ reports/or manu
scripts, the first Nicholas Bishop of Myra, 
liνed in the Fourth Century, and a 
number of mirac\es haνe been attributed 
to him, including an appearance in Em
peror Constantine bedchamber, 
ordering him to halt the execution of 
three of his Generals, accused falsely of 
treason. He has also been named the 
patron of a\1 seafarers, since a number of 
miracles inνolνed the repulsion of attacks 
by Arab sea pirates in the region. The 
second figure of Nicholas is that of the 
Archimandrite of Sion, another veneered 
person who liνed in the Sixth Century. 

The second \eg of the auspicious trip, 
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will take the traνelers to Bari, ltaly, where 
they will meet with the City's Catholic 
Bishop, and possibly to Rome, for an 
audience with the Pope. The topic of both 
discussions will most likely be the Myra 
shrine, and the Saint's relics, enshrined in 
Bari. 

Prior to their departure from New York, 
howeνer, the parish's spiritualleader and 
the architect will hold seνeral meetings 
with Byzantine scholars, such as Harνard 
Uniνersity's Nancy Ρ. Seνcenko, and 
Pennsylνania State Uniνersity's Anthony 
Cutler. The topic in both instances will be 
matters of Byzantine significance. 

Both the meetings and the pilgrimage 
relate to the in depth study necessary 
before plans for the new Babylon church 
are finalized. The features of the original 
Myra church will be closely examined 
during the trip, to determine the feasi
bility of duplication, both from an archi
tectural as well as an aesthetic point of 
νiew. Α decision as to what restoration 
period must be duplicated (the shrine has 
been restored at least eight times, with 
major work done in the 11th and 19th 
centuries) must be reached during this 
data gathering mission. ln addition, the 
study will determine how precision will 
be achieνed in recreating dimensions, 
accurate proportions, and floor plans for 

., the replica in relationship to modern 

materials and methods of reconstruction. 
lt must be noted that the cupola cόvering 
the eastrn side of the Basilica's nave, was 
decorated with frescoes, mostly figures of 
the Apostles, which are νisible to the eye 
to this day, which also must be dup
licated. 

The target plan of the Babylon, Long 
lsland church, one of the oldest com
munities in the metropolitan area, yetthe 
latest to seek a new House of Worship, is 
the perpetuation in the New World of the 
Reνered Byzantine tradition that 
flourished one thousand years ago 
around the Eastern Mediterranean. Το 
this end, Steven Ρ. Papadatos, A.I.A. 
whose credits include the design.ing of 
numerous churches in that style, can be 
of inνaluable serνice in recreatin_g th.is 
historical monument. 

Some of the architect's completed 
projects are the Saint George's Basilica in 
Norwalk, Connecticut, which has 
receiνed landmark designation, Saint 
John's in Blue Point, Long lsland, the 
Annunciation in York, Pennsylvania; the 
interiors of Sts. Constantine and Helen in 
Newport News, Virginia; and St. Elefthe
rios in New York City. Kimisis τϊs Theo
tokou church (Dormition of the Holy 
Mother), one of his current projects, in 
Holmdel, New Jersey, and Sts. Constan
tine and Helen, in West Nyack, is nearin~ 

---=== 

Signing of the Architectural Agreement for the new Church of St. Nicholas, Babylon, 
New York, at the Greek Orthodox Archdiocese of North and South America is His 
Eminence Archbishop lakoνos, Primate of the Greek Orthodox Archdiocese of North 
and South America; Left to Right is Steνen Ρ. Papadatos, A.I.A., Architect of Papadatos 
Moudis Associates; Very Reverend Maximos C. Moses, Pastor of St. Nicholas; Mr. Jerry 
Foroglou, President, Parish Council ; Mr. George Alexandridis, Member, Building 

Committee; Not shown, Mr. Nicho\as Haldas, Member, Building Committee. 
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completion. The latter is perhaps the only 
church in the United States, indeed the 
world, where its clear dome soon to be 
eased in place, will function as a passiνe 
solar system to conserνe energy. 

Accepted as the official style for the 
World's Greek Orthodox, the Byzantine 
style is rich in tradition and beauty, 
Byzantines saw daily concept, life indeed, 
as an interaction through which, the Son, 
the second person in the HolyTrinity, was 
the "Vassileus Ton Vassileon", meaning 
King of Kings, "Naos", as the church was 
called in the Greaco-Roman language of 
the period, is to the Byzantine mind a 
sacred place, where the deνout gather to 
commune in diνine life. As a place of 
worship, the Orthodox church and its 
νery meaning, demands to be different.lt 
has eνolνed from the ancient Ecclesias
tical and noble architecture, influenced 
by the styling of lmperial residences of 
the era. 

The principle of the Byzantine design in 
its mature form has always been the 
impact of its exterior, lending richness to 
the flow of design of arcades, corbels, 
niches, and rooftops, which create an 
interplay of lightand shadow. The pattern 
of tile and stone add to that dramatic 
effect, as do for the interior the symbols 
of the patristic Orthodox tradition such as 
the "Vema", the Apse, the Chancel 
Screen, and the Altar Table. Moreoνer, 
the application of new methods of cόn
struction due to technological adνances, 
has improνed the quality and the time 
frame of the project. 

Mr. Papadatos, who is the Consultίng 
Architect for the Greek Orthodox Arch
diocese of North and South America is 
the recipient of numerous citations and 
awards, and has receiνed due recognition 
from his faith νίa the title of Archon of the 
Order of Saint Andrew the Apostle, the 
highest honor that may be conferred 
upon a layman by His Holiness, the Ecu
menical Patriarch of Constantinople, 
Demetrios I. He is also the recipient of a 
Citation from the Goνernor of the State of 
New York, Mario Cuomo, for his designs 
of Orthodox churches. Most recently, he 
has receiνed an Honorary Degree in 
Architectural Technology from the 
lnstitute of Design and Construction in 
New York. 
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Navratilova 
Beats Rossides 

By Denis Collins 
(Washington Post, jan. 10, 1985) 

On one side of the net stood Eleni Ros
sides the best 17-year-old amateur girl 
tennis player in the entire mid-Atlantic 
region. 

Across the net stood her opponent, 
hitting practice serνes that sounded like 
ripe cantaloupes meeting concrete. She 
ruled her own tennis kingdom, one that 
coνered a bit more turf. 

'Ί almost fainted during warmups", 
admitted Rossides, a high school senior at 
Washington's Sidwell Friends who last 
night took on Martina Naνratiloνa, the 
most dominant woman in tennis history, 
winner of_ more than $8 million in her 
professional career. 

Υ ου knew it was going to bea rout. And 
after the second game, when Rossides 
broke Naνratiloνa's serνe, you were νery 
glad to be wrong. 

last night at the Virginia Slims tennis 
tournament at George Washington Uni
νersity's Smith Center, a young woman in 
a white tennis dress won fiνe games from 
a legend. That's more games than many of 
the touring pros win against Naνratiloνa 
in a year. The final score was 6-3,6-2. And 
except for some nerνous serνice mistakes 
by Rossides, playing in her first profes
sional tournament, before 5,000 wildly 
partisan fans, it would haνe been closer. 

"She has a good passing shot and she 
moνes νery well. She surprised me with 
that," said Naνratiloνa, who hired Ros
sides' father Gene, a local lawyer, four 
years ago to help with her naturalization 
procedure. 'Όf course she's 17. I moνed 
well when I was 17, too." 
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Lifting the art world's blanket of silence 
Abstract Expressionist Theodoros Stamos is too often overl~oked. 

declined creatινely durιng the past de
cade, as some belieνe or haνe suggested. 
lf anything, his art is stronger and better 
now than eνer, 

(By THEODORE F. WOLFF) 

NEW YORK- How quick ly we forget
especial ly in art, and most particu larly 
when a change of fashion or a new criti
cal attitude decrees that someone pre
νious l y respected should henceforth be 
taken less seriously or eνen ignored. 
Α case in point is the silence that so 

often greets the work of Theodoros Sta
mos wheneνer it is exhibited in the Unit-

ed States, and the trequency w ith which 
his name is not mentioned wheneνer 
the original members of the New York 
School are discussed. 

This blanket of si lence extends eνen to 
the rewriting of art history. Despite what 
some may think, Mr. Stamos was a first
generation member of the Abstract Ex
pressionist group- and the youngest one 
at that. And neither has he died nor 
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FROM CONVENIENT LOCAτJONS: 
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(traνel time: 35-45 minutes) 

ΟΝΕ WORLD TRADE CENTER: 
Wall Street entrance (traνel time: 20-25 minutes) 

Daily 5 Α.Μ. to 1 Α.Μ. eνery 20 minutes 
$4 one way, $6 round trίp 

(212) 964-6233, (201) 589-1188 
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Jt is this quality of restraint, subtlety, 
and delicacy, as well as his insistence that 
only the most "perfect" balance of color, 
line, texture, form, and moνement w ill 
do, that Stamos's best canvases and 
works on paper apart from most of to
day's art. Hung on a wall and l iνed with, 
they do not excite or stimulate so much 
as evoke feelings of harmony and re
conciliation, and proνoke a deepening 
awareness of the beauty, fragility, and 
preciousness of life. These qualities, of 
course, do not reflect today's primary 
concern w ith proνocatiνe representa
tional imagery and explosi νe, often 
violent modes of expression. Yet they 
haνe an extraordinary inner νita l ity and 
staying power. ln an art world too often 
given oνer to excessiνe νiolence and 
"noise," and a jarring, self-serving form 
of calculated ambiguity, his paintings 
speak softly - and with considerable 
elegance, clarity, and grace. 

At the Kouros Gallery, 831 Madison 
Aνenue, through Feb. 16. 
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"ACRMD people of the year awards" to 
honor two outstanding New Yorkers 

the Grant offered by NYSCA. Απ addi
tional adνantage is that the grant will 
also match the amount, one-for-one, 
giνen by companies that match their 
employees' contributions. 

The Association for Children with 
Retarded Mental Deνelopment (A.C.R. 
M.D.), will present its 1985 "People of 
the Year Award" to : Eνangeline Gouletas
Carey, Partner in lMB Capital, Ltd., and 
New York State's former Firt Lady; and 
Robert Ε. Rochlin, C.P.A., at a gala black
tie dinner-dance to be held Tuesday 
eνening, February 19th at The York Hilton 
Grand Ballroom. 

)oining to honor them will be about 
1000 of their friends in the Corporate 
and Business world. Mrs. Carey who 
will receiνe the award for " Social Respon
sibility and Concern for the Handicapp
ed" declared, ''τhe extent to which we 
dedicate ourselνes to helping those less 
fortunate than us, is a true barometer 

of our compassion and humanity." Mr. 
Rochlin, who will receiνe the award for 
"Corporate Leadership for Support of 
the Handicapped" emphasized, "We 
who haνe made our mark in life, owe an 
ongoing debt to those less capable, to 
assure that they liνe their liνes in decency 
and dignity." 

Both recipients haνe offered their un
limited inspiration and support to A.C. 
R.M.D. serνices which are proνided 
daily throughout the city to more than 
1200 mentally retarded and deνelop
mentally disabled citizens in sheltered 
workshops, day treatement centers, resi
dences and recreation programs. The 
Association, composed of parents and 
friends of its clients, opened its doors 
to those seeking its help in 1951. 

''τhe Metropolitan Greek Chorale will 
reserνe two seats for anyone who takes 
the opportunity to meet the matching 
grant with a contribution of $100 or 
more," announced Mr. Haikalis. "Now 
is the time to become an integral part 
of bringing to life a brand new musical 
work!" 

Contributions are tax deductible and 
should be mailed directly to MGC, Ρ. Ο. 
Βοχ 2690, New York, Ν.Υ. 10185. For 
further information call George Haikalis 
at 475-3394 or Eran Pappas at 688-8900. 

ΕΣJΙΑΤΩΡ 
ZHTEITAI 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

George Tsontakis Recognized by 
Ν.Υ. State Council on the Arts 

' Εστιάτωρ, με έμπειρία σε Fast 
Food, Pizza-Snack, tργασθεiς κατό 
προτίμηση στό tξωτερικό, ζητεί
ται γιό manager - συνεταίρος σε 
κεντρικώτατο, ύπό όνέγερση κτί
ριο στήν καρδ ιό της 'Αθήνας, γιό 
dίθουσα έπιφανείας 500 τ.μ. 

The New York State Council on the 
Arts (NYSCA) recently awarded the 
Metropolitan Greek Chorale a matching 
grant in recognition of the accomplish-
ments and outstanding musical talent of 
its Musical Director, George Tsontakis. 
Mr. Tsontakis has been Composer/Con
ductor of the Chorale since 1978, expand
ing its repertoire and presenting the most 
innoνatiνe works by Greek-American 
artists. The Grant will enable the Chorale 
to commission its conductor to prepare 
a major new choral work for its 20th An
niνersary Concert to be held at Lincoln 
Center on Saturday eνening, May 11th. 

This rising young composer is actiνe 
on many fronts of the American musical 
scene and an adνocate of composers of 
his generation. Mr. Tsontakis was the 
composer of the musical oratorio ERO
TOKRITOS which was heralded by The 
New York τimes. His most recent works 
include FIVE CHORAL SKEΠHES ΟΝ 
ΊS AGIOS' with clarinet obligato, and 
FIVE SIGHS AND Α FANTASY recently 
presented at Lincoln Center by the Amer
ican Composers Orchestra. 

The New York State Council On The 
Arts Matching Grant spearheaded the 
Chorale's Fund Raising Campaign in 
honor of its 20th Anniνersary dedicating 
itself to performing Greek music in all 
its forms and international sacred music 
to Greek and American audiences na
tionwide. George Haikalis, member of 
the Chorale and Chair of the Campaign 
has sent appeals to all friends of the 
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Chorale requesting constituents to renew 
their support. Contributions are matched 
one-for-one by NYSCA. $25, $50, $100 
or more helps the Chorale meet its chal
lenge and realize the full potential of 

01 ενδιαφερόμενοι δς γράψουν 

στήν διεύθυνση: 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΣ 
4288-10210 
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Toll Free 1-800-231-2440 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ - ΔΙΑΒΑ ΤΗ Ρ/Α - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ 
ΜΕ ΝΑΥΛΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! 
ΘΕΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΝΑ Υ ΛΟ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ; 
ΕΛΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ!!! 

Τηλεφωvηστε μας! Οί κ.κ. ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΥ ΛΕΣ, 
ΜΑΚΗΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ καi ΣΤΕΛΛΑ Γ. ΜΑΚΡΗ εfvαι 

πόvτοτε πρόθυμοι καί ετοιμοι vό σaς έξυπηρετήσουv 

"NEW 'VORK" 



Two books by Dimitris Kitsikis 

Α new look at Greek-Turkish relations 
By Professor D. G. KOUSOULAS 
in the (( American Historical Reνiew" 

DIMITRIS KΠSIKIS. lstoria tou Ellino
torkikou Horou apo ton Ε. Venizelo ston 
g. Papadopoulo, 1928-1973 (History of 
the Greek-Turkish Area from Ε. Venizelos 
to G. Papadopoulos, 1928-73). Athens: 
Viνliopolion tis 'Έstias." 1981. Pp. 364. 

DIMITRIS KITSIKIS. Synkritiki lstoria 
Ellados kai Tourkias stou 20% aiona 
(Comparatiνe history of Greece and 
Turkey in_ .th~ Twentieth Century). 
Athens: Vινlιopolion tis 'Έstias." 1978 
Pp. 311. 

These two νolumes by Dimitris Kitsikis 
represent an uncommon orientation in 
contemporary Greek and Trurkish histo
riography. Both Greek and Turkish histo
rians tend to treat the relations between 
their two countries from opposing νiew
points. Neither side finds much good to 
.say about the other. Kitsiki5 boldly de
parts from this traditional mold. One 
of the few Greek scholars who can read 
Turkish, Kitsikis treats Greek-Turkish 
relations in the twentieth century - a 
very eνentful period for both nations -
with a remarkable degree of detachment 
and impartiality. He νiews with deep 
regret the animosity that often mars 
Greek-Turkish relations and that seems 
to subside only for very short interνa ls . 
He would like to see the two nations 
join in a confederation because in his 
νiew, both belong to a single ~ultural 
and geopolitical area. 

Many, including this reνiewer, would 
agree that a close and uninterrupted co
?peration bet~een Greece and Turkey is 
ι η the mutualιnterest of the two nations. 
Eleutherios-Venizelos, the Greek states
~an who fough.t the Ottoman empire to 
lιberate Greek-ιnhabited territories and 
bring them under the soνereignty of the 
Greek state, and Mustafa Kemal Ataturk 
who founded the modern Turkish state: 
worked hard in the early 1930s to bring 
the two countries closer together. But 
the "Greek-Turkish Friendship" they 
fashioned neνer rea/ly took hold of 
popular imagination and loyalty in either 
country. 

Since the Truman Doctrine ίη 1947 
the United States has recognized th~ 
strategic unity of the area and has dealt 
with the two countries as though they 
were part of a single entity. The approach 
is historically sound. The lands where 
the states of Greece and Turkey are Ιο-
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cated today haνe been for many cen
turies under a single soνereignty - under 
the Romans, the Byzantines, the Ottoman 
empire. The Americans, of course, saw 
Greek-Turkish cooperation in the con
text of the East-West riνalry, with the 
two countries being part of the West, 
especially after joining ΝΑΤΟ in 1952. 

Kitsikis subscribes to a close coopara
tion between Greece and Turkey but not 
as part of the Western community of 
nations. According to the author, these 
two countries belong to an "intermediate 
region" (enthiamisi periokhi) distinct 
from his νersion of " West" and " East." 
This noνel geopolitical diνision is of 
particular interest. The intermediate re
gion includes the entire landmass of the 
Soνiet Union, the non-Catholic countries 
in Eastern Europe and the Balkans, 
Greece and Turkey, the Arab states of 
the Middle East, and the countries of 
northern Africa from Egypt to Morocco. 
The West includes Western Europe; 
Poland~ Czechosloνakia, and Hungary; 
Australιa and New Zealand; and pre
sumably all the countries in the Amer
icas. The East includes lndia and Pakistan 
and all the countries south of the Hima
layas, plus China, J;φan, Korea, lndo
china, lndonesia, and the Philippines. 
South of the Sahara, Kitsikis speaks of a 
"Biack-African Ciνilization." The appa
rent criterion for this geopolitical con
struct is primarily cu ltural, but one can
not ignore its political implications. ln 
this intermediate region the dominant 
power is unquestionably the Soνiet 
Union. lf Kitsikis's geopolitical νiew of 
th_e world is to be accepted as νalid, one· 
wιll have to accept the logical corollary 
that the affiliation of Greece and Turkey 
with the West is a departure from their 
cultural heritage allowing the West's 
intrusion into the intermediate region. 
Although Kitsikis does not adνocate in 
these two νolumes that Greece and 
Turkey should come under Soνiet dom
ination, he questions the notion that 
these two countries are part of the West: 
ern community of nations and leaνes the 
impression thaι in his νiew, they are 
culturally part of the Middle Eastern 
and North African milieu. Some may 
int~rpret this as aπ adνocacy for Greece's 
Thιrd World orient~tiηn, 

Ιη discussing Gre~:~-Turkish relations 
during this .century, especially in the 

second νolume coνering the years be
tween 1928 and 1974, Kitsikis tries to 
interpret eνents through a basic dicho
tomy of political thought. He argues that 
in Greece is part of the West; the latter 
placed greater emphasis ση the Easter 
roots of Greek culture and presumambly 
want.e~ ~l~se: cooperation with Turkey. 
/η Kιtsιkιs s νιew, Eleutherios Venizelos 
was a Westerner while I. Metaxas was 
aπ adherent of the Eastern persuasion. 
By he same token, he sees Con Karaman
lis as a Westerner while he views the 
leaders of the colonels' dictatorship 
(1967-74) as Easterners because they 
supposedly faνored a return to Eastern 
nations of Christian 'Όrthodoxy" and 
"Greekness. " Because of his perception 
that the dictatorial regimes of Metaxas 
(1936-41) and of the Colonels were 
of the Eastern persuasion, Kitsikis treats 
them with a leniency uncommon for a 
Greek historian with a left-of-center 
background. Although both regimes 
favored good relations with Turkey and 
aπ emphasis on "Greek" values, there 
is. no evidence, so far as I know, that 
eιther saw Greece as part of the interme
diate region. /η fact, their strong anticom
munism would haνe been in fundament
al conflict with such a geopolitical diνi
sion in which the Soνiet Union would 
be the dominant power. 

Ιη spite of reserνations about the au
thor's geopolitical views and about 
some of his detailed interpretations of 
key eνents or developments, this re
νiewer found the Kitsikis's two νolumes 
a significant contribution to the study 
of Greek-Turkish relations, particularly 
because of his non-nationalistic, Greco
Turkish approach. 

D. G. KOUSOULAS 
Howard Uniνersity 

• Εγγραφή τε Συνδρομηταi 
στην «Νέα Ύ όρκη)) 
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Τό πρώτο επιμορφωτικό πρόγραμμα επιχειρηματιών καi 

στελεχών επιχειρήσεων στο <Ελληνικό του μεγαλύτερου 

όργανισμοΟ Management στόν κόσμο 'ΆΜΑCΟΜ" (American 
Management Associations). 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΕΠ ΑΣ : Οί βιβλιοκασέττες τfίς MORAX σδς 
επιτρέπουν ν' όκοΟτε δ ταν δtν ε χετε χρόνο νό διαβάσετε. 

101 
Η rv10RAX ΓΙΑΙΌΥΣΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΠΙΠΓΗ <DOPA 
~~~~::r~~~~.r~.:;~~ος.ΣΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΊΟ Π11Γ\ΓΡΑΜΜΑ ή άναmuξn του συyχρονου fV 

~~~~~~:~ι <<ΣΥΓΧΙα\JΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ >) ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
npόγρομμα •ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΧΗΣΗ ι~. nού !Ιαρουcn- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ 
άζει τώρα !7fά t~νικά ή _M~rax, εi ":αι ένα διεθνώς 
δοκιμαομενο βοnθn}Ια για νεους και παλlου~ 
μάνατζερς. Καί σ11)1βάλλει άnοφαοιστιχά στη βελτίω 
σn καi tπιτuχiα άτομων καί όργα νώσεων. ΤΙ ΕΠ»Α'Ι'ΑΝ Ι'ΝΟΣΤΟΙ ElUUINEΣ ΠΑ 

το ΙΙΡΟΙ"ΡΑΜΜΑ ADO ΤΟΝ ΜΕΠUιΠΕΡΟ ΟΡΙ'ΑΝΙΣΜΟ 
«Τό βιβλfο σιίr6 roιJ R. Α. Mackenzie ειvσι όn6 ιό καλύ

rερα ίσως n-rεχνολογJΙcά.ΙΙ κείμενα πού tχω διαΒάσει γ:ιά rό 
έργο ι σΟ Προίσrαμtνου ( ... ) Τό βιβλίο rσoi L. ι!. Be/ker 
nροφσνώς δtv tχει yρσφιεί γιά νά όnσιελέσει μιάν όκόμn 
θεωρnrικι\ εiσσγωγιt σrά μάνσιζμεvτ. άλλά σάν πρακτικό 
βαn θnμο roO νtου Προϊστσμtvαυ σrό κσθnμερινά του 

~Α~ΣΤΟΝΚΟ~Ο 
Τό πρόγpαμ\'α cιΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι» ε!ναι 

ένα άπό τα μπεστ οέλλερς τοiί American Management 
A$SOcίations (Α .Μ .Α . ) , τοiί μεγαλύτερου μή κερδο 
σχοmκοiί όρyςι.νισμοiί μάνατζμεντ και έπιμόρφωσnς καθι1κοντα». 

στελεχώνέnιχειριiσεων aτόν .. ------------.. 
χόσμο . Σύντομο. πρακτιχό ιcαί 

Ν"'όΑαοι; Μ. Έμatoyλov, Σ1iμjlουλος 
Έaιχcιpι'ΙοcωΥ, Γcνικόι; Διcυθvπι\ς 
•Μtθοδοι• Α. Ε . άμεσα έφαρμόοιμο. προσφέρει 

νέους τρόπους σχέψης, αύτοα νά 
λυσnς. χαλυτέρευσης χαί άνάπτυ 
ξης - χαί άyγίζε ι τ ίς άνόyκες τού 
σημερινού "Ελληνα μάνατζερ. Τό 
έχουν γράψει δύο άπό τούς 
διασημότερους σuyγραφεϊς μόνα
τζμεντ στόν κόσμο. Ό R. Alec 
Maclceηzie καί ό Loren 8. Bellcer. 
Καί σuμηλnρωνεται από τρία 
άκόμη πολύτιμα κείμενα . 

JIQΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ 
ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΒΜΕΡΑ 
Στό ένα βιβλίο τοiί προyράμμα 

τος. ό R. Α. MacY.enzie μιλάει μέ 
διαύγεια ιιαί άπλότnτα yιά τό πιό 

· Η Morax εlνσι 6 όnο•λειστι•ός 

όντιπρόσωπος τών tπιμορφωτι. 

κών προγραμμότων τού ' Εμπο· 

ριιιοϋ · Επιμελητηρίου τών 

Η.Π .λ., τοϋ όρyονισμοQ λ~ri· 
αιn Management λssociations 
(λ.Μ.λ.) . τοϋ περιοδιιιοϋ 'Ήar· 
νard Business Reνiew" τοϋ Πα· 
νεπιστημίου Χόρβαρvτ κσί πολ· 

λών όλλων διακεκριμένων έπι

μοpφωτικών όικων. 
ΟΙ περισσότερες μεγόλες tπι

χειρήσεις στήν ·Ελλάδα •αi τήν 

Κύπρο εfνσι πελότες τ;'iς Morax. 

• Ό Δρ Mackenzie μiiς 
συνειδnιοποι ήσουμε 
πού μδς οδnγοσv 
κακιi κα ιανομιi 
χρόνου μας, ολλά 
κοi οιrίν σπαιάλn 
ιαυ ( .. .) Τά κε/μενο 
roιJ Lor en Β. Belker 
tπιrρέπουv ιι\ν 
αισιόδοξn πρόβλεψn 
πώς σrό μtλλον θά 
γίνονται λιγόιερα λάθn, 
ιόσο καrό ιιiν tπιλογή ιού 
κσιαλλιiλου npoισraμtvoυ, 
οσο κοί κο ιό ιιiν άοκnσn rώ\. 
κοθnκόνιων ιοιJ όιόμου πού 

δύσκολο πρόβλημα τοϋ μάνατζερ, τό χpόνο: 
·ο χρόνος σας είναι ή ζωή σας. Τό έητα σημάδια τοiί 
στρές. Ή καμπύλη τοiί άγχους χαί ή ηαραyωγιχότητα. 
Στόχοι. Προτεραιότητες . Προγρα,11μα τισμός. Μάνα
τζ)Ιεντ σε_ κρίσιμες ώρες. Τό τnλεφωνο . Ή άνοιχτή 

γιιΊ πρώ rn φορά άνaλαμβάνει 
6εσn μάναιζερ». 

Δp. Pι\yac; Δ. Tζcλtaoyλou, Σ1iμjlοuλος Opyά· 
νωσnς και Εκuαiδι:vσnς, Εχτ~λ~Ο11Κός Διεu· 
θvvτι\ς ICAP BELLAS Α.Ε. 

πορτα χ . α . 

τΙ IIPEIIEI ΝΑ Ι'ΝΩΡΙΖΕΙ 
Ο ΝΕΟΣ ΔΙΕΥθΥΝΤΒΣ 

•Τό πρόγρομμσ •ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟIΚΗΣΗ I• μi εντυπωσι
οοε. Αγόρασα οπό ενσ γιό ολσ ιά στελέχn μου•. 

Δημήτριος Kovtoμnvaς, Διξ:uθύνων 
Σ1iμJΙουλος INTERAMERICAN A . .t:. 
•Τό βιβλίο roιJ R. Α Mackenzoe είναι πρaγμαrικσ συvσρ· 

πασηκο. α!Ιλο, αλλ ο και επιστnμονικό. διδακηκό και' υπο · 
βλnrικό ( .. .) Η tργασiσ rooi Lαren Β. Belker οποιελεi μιό 
onμavrJκri nνευμaιικιi πρωιομουλiο. rO πεpιεχομενο rriς 
οποιας cιναι μεστό. χρnσιμο καi οποκαλυmJκό~. 

Άβα ν. Χ. Οοaονδρόaοvλοι;, Ο"'ονομολόyοι; · 
Δημοσιογράφος 

1'6 aρόypσμpο •ΣΥΓΣΡΟΝ8 ΔJODUIZ8 
acpιλapll6•cι 3 ΙΙιΙΙ.ιJa pt ciδ,.ό 
xliιfiH> σapcιώσcw•, 4 ι<amcς 
ι<aι I ιcλασtρ Jlιβ.Ι.ιοθι'Ι· 
ιm • ι<ασctοβι\Jcιι. 

oraxe 
·I • Ι J '>· 

ntεrnatίonal 1Jnt. 
ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. 

Στό δεύτερο βιβλίο, ό Loreη Β . Belker προσφέρει 
πολύτιμες συμβουλές στό νέο (χαi rόν παλιό) διευθ•ι · 
ντή yιό τόν παράγοντα «άνθρωπος»: Ό σuyκεντρω · 
τικός . 'Υπεροψία καί ιίφιστάμενοι. Φίλοι πού έγιναν 
ιίφιστόμενοι . Ή δύναμη τiΊς έξουσiαο:; ιcαί ή παραγωvι 
χόmτα. Ή λiιψη άποφόσεων. Προσλnψεις καi 
όπολύοεις. Συμβούλια καί συσκέψεις. 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ~------------------1 

Τό μέλλον τiΊς καριέρας σας ι<.ά . 

Διατίθενται όπό την «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)) πρός 

$79.00 σuν τό ταχυδρομικό καί δαπάνην 
συσκευασίας. 

Γιό νό όποκτήσετε τό πολύτιμο αύτό 

tργο συμπληρώσετε καi στείλετέ μας 

τό παραπλεύρως δελτίο: 

.. NEW YORK" 

I 
I 
I 

ι 
I 

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

Κύριοι, 

• Εσωκλεfω δολλ. $83.00 γrό νό μοϋ στεfλετε όμέσως τό 
πρόγραμμα «Σύγχρονη Διοfκηση» ποu όποτελείτα ι όπο 
3 βιβλfα καi τέσσερι ς κασέττες. 

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

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

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

L-.... ---------------------------~ 



HOWTO ΜΑΚΕ ΜΟΝΕΥ 
ΒΥ BORROWING ΜΟΝΕΥ 

Save on taxes by opening an 
lndividual Retirement Account with 

the proceeds of a loan from 
Atlantic Bank. 

Don't miss your chance to saνe on income taxes, and earn tax deferred 
interest by opening an IRA before the tax filing deadline. If you're short on 
cash, it makes sense to borrow. Here's why. 

When you open an IRA for yourself ($2,000 maximum indiνidual con
tribution), you deduct it from your gross income before figuring taxes.lf 
you're in the 35% tax bracket, there's an immediate tax saνings of $700. 
The cost of a one-year $2,000 personalloan at Atlantic Bank (at 17% 
annual percentage rate) is under $200. You're already ahead, eνen be
fore you figure that your IRA interest is tax-free-and the interest you pay 
on your loan is tax deductible. 

And there are two good reasons to borrow to saνe now at Atlantic-loan 
rates are lόw, and IRA rates are high. Act now and take adνantage of this 
uni,que tax savings opportunity. Call or stop in at your local branch for 
complete information. 

ATLANTIC ~v!'l~ R6. 
Manhattan: 960 Aνenue οι the Americas. New York. Ν.Υ. 10001 695-5400 •15 Moiden Lane. 
New Vork. Ν.Υ.10038 608-6430 Queens: 29-10 Ditmors Bouleνard, Astoria, Ν.Υ. 11105 721-2800 
33-12 30th Aνenue, Astoria, Ν.Υ.11103 932-2300 • 36-10 BroadwΌy, Astoria, Ν.Υ. 11106 204-2600 
196-21 Northern Bouleνard. Flushing. Ν.Υ.11358 357-7150 Brooldyn: 8010 Fifth Aνenue, Broaklγn. 
Ν.Υ.11209 748-6400 • Member Federal Deposit lnsurance Corporation 



boutarί 
QUALITY WINES SINCE 1879 

RoτoNDA 
Dry White and Red Table Wine 

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

Distinguished for its pleasing, mild flaνour and a fime, 
fresh aroma. Serνe the white wine chilled (10-12°C) 
an't:J the red 

~ATTIKI c) 
Tel. 516-489-7600 

718-631-3200 
IMPORTERS & DISTRIBUTORS, INC. 

''HOUSE OF GREEK SPECIAL YIES" 

Ρ.Ο. Βοχ 2039 
SlS Peninsula Blvd. 

Hempstead, Ν.Υ. llSSO 


