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Tel. 516-489-7600 
718-631-3200 

IMPORTERS & OISTRIBUTORS, INC. 

"HOUSE OF GREEK SPECIAL τiES" Ρ.Ο. Βοχ 2039 
519 Peninsula Blvd. 

Hempstead, Ν.Υ. 11550 



IN 1985 
ΤΗΕ BEST TRAVEL VALUES 
HOMERIC'S '747 Super Flights' 

TOGREECE 
uuw-•• •• "ίuωuuuuuuu •• ......... . 

Α Greαf Wαy fo Go ••• And Sαve Money, Tool 
.. . .... 

WE PROUDL Υ OFFER ΤΗΕ MOST POPULAR CHARTER & TOUR PROGRAMS WITH: 
• 16 YEARS OF EXCELLENCE IN TRA VEL EXPERIENCE 
• ONLY BOEING-747 SERVICE VIA TOWER AIR 
• PROGRAM SELECYION AND GUARANTEED DEPARTURES 

• ΝΟΝ STOP FLIGHTS ΤΟ ATHENS 
• EXCEPYIONAL 'LOW' RATES 

•.. $200 LOWE.R ΤΗΑΝ ΟτΗΕR RARES •.. 

• INFANTS TRAVEL FREE 
• PERSONALIZED Α ΠENYION.COMPUTERIZED SERVICE 
• RELIABILITY AND FINANCIAL SYRENGTH 

• COMFORT •. • UPPER DECK FIRST CLASS SE.A YING 
... $200 SUPPLEMENT ROUND TRIP ... 

ONEWAY FROM ROUND TRIP FROM 

$299:;~"' S499~~~TA> 
DEPARTURES from New York (JFK) Every Thursday, Saturday, Monday 
RETURNS From Athens Every Friday; Sunday, Tuesday 

••• AND τ ΑΚΕ Α FRIEND WITH YOU AND 
SEE GREECE & ΤΗΕ GREEK ISLES. 

TOURINCLUDES 
• ROUND TRIP AIR FARE 
• 7 NIGHTS ΑΤ DELUXE HOTEL 
• AMERICAN BREAKFAST DAILY 

IN Α VERY SPECIAL WAY 
Α τ VERY SPECIAL PRICES 11 • ClτΎ SIGHTSEEING 

• 1-DA Υ CRUISE 
• ALL TRANSFERS $7ι~9 1-Week 

ALL INCLUSIVE • SERVICE CHARGES AND Τ AXES 
FROM IN ATHENS • FARE WELL DINEA 

WE OFFER ΤΗΕ BEST SELEctiON OF FLIGHTS AND TOUR PACKAGES. 
CALL FOR OUR 1985 AIR/LAND/CRUISE BROCHES. ACT NOW! 

ΝΟ. 1 CHARTER AND TOUR OPERA TOR ΤΟ GREECE 

Ν.Υ. STATE: 800-522-1717- TOLL FREE - NAYIONWIDE: 800-223-5570 

New York: Brooklyn: 
595 Fifth Ave. 79-04 5th Aνenue 

Tel. 212-753-1100 . Tel: 718,-833-/3800 

Astorla: 
3 1-19 Ditmars Blνd. 
Τι!J . .718-.721-6400 

Stamford, cτ: 
906 Ε. Main St. 

Tel. 203-359-2917. 

Long lsland: 
86 Νο. Broad•νay 

Hicksνille, ΝΥ 1180 1 
Tel. 516-935·3400 

Athens, Greece: 
59 Panepistimiou St. 

Tel .. 321-4777 



Έπιστολ'ές 

lnνesting in Greece 
Το the Editor: 

Reading the articles on Greece, 'Ήaν
ing lt 8oth Ways" (Forbes, Νον. 5, 1984) 
and "Το Attract lnvestments in Greece" 
(New York Reνiew, Dec. 1, 1984), gives me 
the opportunity to describe the 
adνentures of our investment that con
tinue for a ... decade. Persuaded by the 
promises of the Greek governments for 
inνestments and incentiνes to the foreign 
capital νia Greek Consu late, Mr. Vizaxis, 
and The Priνate I nνestment Di rectorate of 
New York set up by The Ministry of 
National Economy, we brought our 
monies to Greece. 

Our Odyssey started in 1972, when we 
were informed about the νarious incen
tiνes of the Greek government to foreign 
inνestors, such as protection of foreign 
capital ι. 2687/ 1953, concessional interest 
rate ι. 147/ 1967, construction incentiνes 
ι. 1312, loans by ΗΒΑ with low interest 
rates, etc. Upon these incenmtiνes was 
based the founding of the firm ΗΕιιΑS 
Ρι YWOOD S.A., for the deνelopment of a 
productiνe industrial plywood unit in 
Kilkis at aπ estimated cost of $943,333 
U.S.D., with partners my father, my 
husband, my associate, and myself in 
1973, after the approval of the project by 
the Ministry of National Economy in 1972. 

From Dec. 1975 the fadory is function
ing regularly and selling its produds, but 
the incentiνes are ·pending. ln 1981, after 
many trips to Greece and talks with The 
Priνate lnνestment Directorate for 
Foreign lnνestors, set up at the Ministry of 
National Economy for the purpose of 
approving, protecting and serving 
foreign inνestment, I was told that we 
haνe to reapply for the approνal of the 
project and the incentiνes, which we 
were forced to do. ln 1983, The Private 
lnvestment Committee reapproνed the ι. 
2687/53, but not the grants. Our letter and 
memorandum to the Minister, Mr. G. 
Arsenis, remained unanswered. ln May 
19S4, at a hearing with the General Sec
retary, Mr. G. Kasimatis, I was told that the 
laws for the grants are dead, nothing can 

· ~~ ~ fk},e laws are dead, νίνe the new 
Taws; but we cannot say the same for a 
factory. We imported $380,000 U.S.D. 
from New York for the realization of the 
projed because of the incentiνes that the 
Greek government was offering to the 
foreign inνestor. 

As for the loans with low interest rates 
by ΗΒΑ, The Hellenic lndustrial Devel
opment Bank, we obtained a loan of 
13,000,000 Drachmas in 1974ata fixed rate 
of 81)2% per annum, plus 1%commission 
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and 2 points aboνe the interest_ rate in 
case of penalty. We already paid 14,500,-
000 Drachmas, and are indebted for 24,-
000,000 at an interest rate of 4,500,000 
annually, because the rates went up to 
21.5% with a penalty of 25.5%. 

This is a cal l to Mr. Arsenis, the Minister 
of National Economy and to Mr. Papado
poulos, the President of the Hellenic 
Development Corporation of New York, 
for the sake of foreign inνestors and for 
the spirit of enterprise, an honorable 
settlement with the old foreign inνestors 
is essential. 

Alice C. Sachellaridou, M.D. 
New York, Ν.Υ. 

' Η ' Ελληνοαμερικανική φιλkι 
'Εντιμότατε Κύριε Μακριδ, 

Κόνουν λόθος δσοι έκτρέφουν καί 
προπαγανδίζουν τό όντιαμερικανικό 
πνεϋμα στήν 'Ελλόδα. Γιατί εχει όπα
δειχθεί στό πρόγματα δτι ό ' Ελληνι 
κός Λαός, στή μεγόλη καί έπιβλητι
κή πλειοψηφία του, δέν λεισμονεί τούς 
μακροχρονίους πνευματικούς καί ήθι
κούς δρόμους του μέ τόν γενναιόφρο
να 'Αμερικανικόν Λαόν καί, όσφαλώς, 
tμμένει στήν διατήρηση καί προαγω
γη τi'jς πολυτίμου ' Ελληνοαμερικανικi'jς 
φιλίας. 

Οϋτε οΙ βόμβες τi'jς Γλυφόδας, στήν 
'Αθήνα - μέ 60 ' Αμερικανούς τραυ
ματίες - οϋτε οΙ λυσσώδεις έπιθέσεις 

, τών κομμουνιστοσυνοδοφόρων, μέ 
ι τό όκατανόμαστο έκείνο: «Αμερικανοί, 
ι φονιόδες τών λαών» - ήμποροϋν νό 
όποσπόσουν τούς « Ελληνες όπό τiς πα
τροπαρόδοτες φιλίες καί συμμαχίες των. 

ΟΙ τρομοκρότες στήν ' Αθήνα, ός ό

πελπισθοϋν. 

Νέα 'Υόρκη 

Μέ διακεκριμένη τιμή, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΜΑΗΣ 

Dinner-Fashion Show 
of St. Paraskevί 

The Parent-Teacher Organization of St. 
Paraskevi Church in Greenlawn, ι.ι., will 
present their Annυal Dinner Fashion 
Show on April 25th, at 7:30p.m., at Crest 
Hollow Country Club, Woodbury. 

Fashions by "MOI ιΕ CHIC" boυtique. 
Donation: $25.00. 
For reservations call Mrs. Aphroditi Pa
pantoniou (Chairlady) (516) 427-5331 or 
Mrs. Despina Tseretopoulos (Co-Chair
lady) (516) 368-1690. 

Tel. (212) 921-0086 
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Μιό νέα προσέγγιση τοϋ Κυπριακοϋ 

Περισσότερο προβληματισμό καi 

Ίδέα πρός σύζήτηση, παρό ολοκληρω
μένη πρόταση, ενα όρθρο τοΟ ύπάτου 
Προέδρου τi'jς ΑΗΕΡΑ κ. Cleo Zambetis, 
στό έπίσημο έντυπο τi'jς όργανώσεως, 
προκάλεσε γενικι) dίσθηση καi όρνη
τικη όποδοχιΊ aτόν ομογενειακό χώρο. 

Τό άρθρο αύτό, τό όποίο καταχωρεί
ται όλόκληρο στiς όγγλικές μας σελίδες, 
όποτελεί μιό όσυνήθως τολμηρι) aντι
μετώπιση το Ο προβλήματος τi'jς Κύπρου 
σε συνδυασμό με τι)ν στρατιωτικι) βοή
θεια πρός την Τουρκία. Καiίσως νό περι
έχη τό βασικό συστατικό γιό μιό νέα 

προσέγγιση τοΟ μεγαλύτερου έθνικοΟ 
προβλήματος ποu όπασχολεί τόν 'Ελ
ληνισμό όπό τιΊν έποχι) τf'jς βάρβαρης 
εlσβολf'jς τοϋ 'Αττίλα στην Κύπρο. 

Βασικι) Ιδέα τοϋ κ. Ζαμπέτη εfναι: 
· Αφοϋ τό έμπάργκο καθιiις καi ή όπλί'j 
διατήρηση της όναλογίας 7-10 όπέτυχαν 
νό δώσουν λύση στό Κυπριακό, μήπω~ 
εfνα ι καιρός νό δοκιμασθi'j ή μέθοδος 
τοϋ καρότου - τf'jς πειθοϋς καi των ηύ
ξημένων παροχών έκ μέρους τf'jς ' Αμε
ρι κi'jς πρός τι)ν Τουρκία καi τηνίδια τι)ν 
Κύπρο, έστω δοκιμαστικώς, γιό ~να 
μόνο χρόνο; 

'Ο κ. Ζαμπέτης έπικαλείται τι)ν πρό
ταση τοΟ Προέδρου Ρί'jγκαν τοϋ Μαίου, 
1984, γιό τι)ν δημιουργία ένός ταμείου 
250 έκατομμ. δολλ. (ιικεφόλαιο εΙρήνης 
καi όνοικοδομήσεως») ποu τόσο 
πρόχειρα καJ τόσο βιαστικό όπερρίφθη 
όσυζητητi όπό τJς Κυβερνήσεις τi'jς ' Ελ-

ΤοΟ κ . ΠΑΝΑΓ . Σ . ΜΑΚΡΙΑ 

λόδος καi τf'jς Κύπρου, καi τους όμο
γενειακους παρόγοντες καJ φορείς, 
συμπεριλαμβανομένης κα1 τί'jς ΑΗΕΡΑ, 
γιό νό έπιβεβαιωθη αύτό ποu εχομε κατ ' 
έπανάληψη σημειώσει : UΟτι κάθε νέα 
προτεινόμενη Ιδέα έπιλύσεως τοϋ Κυ
πριακοίί εfναι καλύτερη όπό τήν . .. έπό
μενη (καJ χειρότερη τi'jς προηγουμένης), 
με όποτέλεσμα νό μένη όποτελματω
μένο τό έθνικό θέμα καi νό δημιουρ
γοΟνται νέα τετελεσμένα γεγονότα. 

την σπουδαία λοιπόν έκείνη πρόταση 
τοΟ Προέδρου Ρi'jγκαν, που με τόση ό
γανάκτηση εΤχε όπορρίψει καJ ό προκά
τοχος τοϋ σημερινοΟ προέδρου, κ. Καρ
δίτσης, έπαναφέρει προς συζήτηση ό 
κ. Ζαμπέτης σε μιό wpa όδιεξόδου στiς 
συνομιλίες καi κρίσεως στην Λευκωσία. 
· Υποδεικνύε ι τr'ιν άμεση χρησιμοποίηση 
ποσοϋ 125 έκατομμ. δολλ., γιό τό 1986, 
παρόλληλα με την όποδοχι) των 
προτάσεων Ρi'jγκαν γιό ηύξημένη στρα
τιωτικr) βοήθεια προς τr'ιν Τουρκία . Ή 
Ιδέα αύτή, που δέν φαίνεται καθόλου 
δημοφιλι)ς αύτή την στιγμη καi δεν aπο
κλείεται νό θεωρηθί'\ σόν «προδοσία» 
όπό έκείνους που γιό διαφόρους λόγους 
ένδιαφέρονται γιό τr'ιν παράταση τοΟ 
όδιεξόδου στό Κυπριακό, πάσχει όπό 
τr'ιν όσάφειά της δσον όφορδ την όνο
λογία 7 πρός 10 στι)ν χορήγηση στρα
τιωτικί'jς βοηθε ίας προς τr'ιν ·Ελλάδα καi 
τr'ιν Τουρκία. ' Αλλό δπως ό κ. Ζαμπέτης 
έξηγεί σΕ έπιστολή του προς τοuς New 

York τimes, δημοσίευμα των όποίων τόν 
~φερε ώς έγκαταλείποντα την όναλογία, 
ή ΑΗΕΡΑ έμμένει στην όναλογία αύτή, 
παρό τό γεγονός δ τι δεν ~χει όκόμη δια
μορφωθεί πλήρως ή στρατηγικι) ΠΟU ή 
όργάνωση θό όκολουθήση έφέτος ατό 
νομοθετικό σώματα . 

" Ολοι έμείς ποu πασχίσαμε όπό τό 
1974, πρώτα γιό νό διακοπi'j ώς παρό
νομη κα1 ϋστερα γιό νό μη αύξάνεται ή 
στρατιωτικη βοήθεια πρός τι) ν Τουρκία, 
μπορούμε νό καταλάβωμε με πόση 
όγωνία καi προβληματισμό εφθασε ό 
Πρόεδρος τi'jς μεγαλύτερης • Ελληνο
αμερικανικi'jς όργανώσεως στο συμπέ
ρασμα δτι χρειάζετα ι μ ιό νέα προσέγ
γιση το Ο δλου προβλήματος. ' Απαιτή
θηκε γι ' αύτό τόλμη, φαντασία καi όπο-

. φασιστικότης. 

w Ισως νό κάνη λόθος ό κ. Ζαμπέτης. 
' Αλλό τόλμησε. Kai δεν πρέπει νό 
πτοηθη όπό τr)ν τυχόν όντίθεση των κα
λοπίστων καi τόν ύπεpπατριωτισμό των 
δημοκόπων καi των όψιμων αόγωνι
στών» ποu ύπηρετοίίν Ιδιοτελείς t\ όλλο
τρίους σκοπούς . . . 

• • • 
ΟΙ σκέψεις τοΟ κ. Ζαμπέτη όξίζουν 

κάθε προσοχί'\ς καi μελέτης. w Οχ ι μόνο 
όπό έκείνους ποu όγωνίζονται στr)ν Ού
άσιγκτων γ ιό τό Κυπριακό, όλλό καi όπό 
τiς Κυβερνήσεις της Κύπρου καJ της 'Ελ
λόδος. 

Η ΠΟΛΙΠΚΗ ΤΩΝ <<ΑΝΠΠΟΙΝΩΝ)) 
Κοινότητα, δτι πρέπει νά βλέπουν τήν ούσfα καΙ δχι τά 
λόγια ... 

ΣΕ άνταπόκριση στούς New York Jimes τ{fς 22ας Φεβρου
αρίου, "Ελληνες έπfσημοι πού παραμένουν άνώνυμοι, 

tπιχειpΌϋν νά προσδώσουν μιά νέα διάσταση ατό δλο 
πλέγμα τών σχέσεων Έλλάδος - Άμερικ{fς καΙ ατά βαθύ
τερα άπια τής έπιδεινώσεως τών σχέσεων αύτών. 'Η νέα 
αύτιΊ tρμηνεία τ{fς έχθρικής tλληνικ{fς στάσεως lναντι τίjς 
Άμερικ{fς. παρουσιάζει Ιδιαίτερο ένδιαφέρον, διότι οlίδιοι 
'Έλληνες έπίσημοι έκμυστηρεύοντο μέχρι τώρα σt tπισκε
πτομένους τήν 'Αθήνα 'Αμερικανούς έπισήμους. πολιτι
ιωίις καΙ δημοσιογράφους, δτι ή άντιαμερικανική ρητορική 
προοριζόταν γιά έσωτερική κατανάλωση. Ο/ίδιοι έπfσημοι, 
- σύμφωνα πάντοτε μέ δημοσιεύματα έγκυροτάτων όργά
νων τής άμερικσνικ{fς κοινής γνώμης - , έπικαλοΟντο τό γε
γονός δ τι of βάσεις παραμένουν, δ τι ή χώρα δέν άποχώρησε 
ούτε άπό τό ΝΑ ΤΟ, ούτε άπό τήν Εύρωπαϊκή Οiκονομική 

ΜΑΡJΙΟΣ 1985 

Τό πώς ο/ uέπίσημοι» αύτοί, πού τόσο μιλοΟν γιά «έθvικιΊ 
άνεξαρτησfα» κ.λ.π., δέν αΙσθάνονταν έντροπιΊ γιά τ/ς έξη
γήσεις αύτές. άφοΟ δέχονταν tτσι δτι κοροϊδεύουν τόν λαό, 
δέν εΤναι τοϋ παρόντος. 'Εκείνο πού ένδιαφέρει εΤναι ή νέα 
έπfσημη έξήγηση τής άντιαμερικανικής ρητορικής. 

Κατά τό δημοσfευμα τών New York Jimes, ή lμφαση πού 
δfνει ή 'Ελληνική Κυβέρνηση σέ μικροδιαφορές μέ τΙς ΗΠΑ 
(δ πως ή άνανέωση τίjς συμφωνίας άερογpαμμών καΙ οΙ άπο
δοχtς τών έργαζομtνων στΙς άμερικανικές βάσεις) tχει δλλο 
σκοπό: 

" The officials said a more profoυnd objectiνe of these 
relatiνely minor actions, as well as Mr. Papandreou's em
phasis on points of difference with his al lies and his desire 
to stress common groυnd with the Soνiet Union and other 
Commυnist o r non-Western nations, was to retaliate for 
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what he considers the imbalance of the Western alliance in 
favor of Turkey." 

Γιά τούς · Ελληνοαμερικανού~ πού πιστεύουν δ τι έχουν 
συμβάλλει στό παρελθόν στήν σύσφιγξη τών σχέσεων 
μί:ταξύ τών δύο πατρίδων, εΤναι δύσκολο νά καταλάβουν 
πώς εΤναι δυνατόν νά προαχθούν οί έθνικοί στόχοι τfjς • Ελ
λάδος, μt τήν πολιτική τών .. . ιιάντιποίνων>> μιάς χώρας μt 
πληθυσμό τfjς Νέας Ύόρκης έναντίον μιάς ύπερδυνά
μεως ... Τά άντίποινα δηλητηριάζουν τήν δλη άτμόσφαιρα 
καί βλάπτουν τά έθνικά συμφέροντα. Γιά τήν έπίλυση τών 
<<μικροδιαφορών» μεταξύ φίλων καί συμμάχων χρειαζονται 
διάλογος φιλικός καί πειθώ. ~Οχι έπιθέσεις καί προκλή
σεις ... 

Η ΝΕΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 

ΚΑΘΕ φορά πού lνας άθώος πέφτει θύμα άνθρώπων πού 
χρησιμοποιούν τfιν τρομοκρατία γιά πολιτικούς σκο

πούς, εΤναι φυσικό νά προκαλείται ή άγανάκτηση δλων· τών 
πολιτισμένων άνθρώπων καί δλων έκείνων πού πιστεύουν 
δ τι ό καλύτερος τρόπος γιά τήν έπίτευξη πολιτικών στόχων, 
εΤναι ό διάλογος καί ol διαδικασίες πού προσφέρονται στΙς 
δημοκρατικΕ:ς κοινωνίες. Πολύ περισσότερο, δταν ή τρο
μοκρατία άσκείται στ ή ν ·Ελλάδα, τής δποίας ό λαός εΤναι 
άπό · Ύοοτροπία, χαρακτήρα καί παράδοση, ξένος πρός 
κάθε μορφής βίας. 

·Η δολοφονία τού Νίκου Μομφεράτου, tκδότη τής ιι ·Α
πογευματινfjςιι καΙ προέδρου·τfjς ·Ενώσεως Ιδιοκτητών ήμε
ρησίων tφημερfδων 'Αθηνών, πού καταδικάστηκε tντο
νώτατα καί άπό τfιν Κυβέρνηση καί τήν ·Αντιπολίτευση, tπι
βεβαιώνει αύτή τήν άλήθεια, άλλά έπιτείνει τΙς άνησυχfες γιά 
τΙς συνεχιζόμενες πράξεις τρομοκρατίας στήν γενέτειρα καί 
τήν άνικανότητα τών άρμοδίων άρχών νά tντοπfσουν τούς 
δολοφόνους τού Γιώργου 'Αθανασιάδη, tκδότη τfjς ιιΒρα
δυνής», τού ·Ελληνοαμερικανού άξιωματικού Τζώρτζ Τσάν
τες, κ.λ.π. ·Ας tλπίσωμε δτι τήν αύτή τήν φορά μπορεί ol 
δολοφόνοι νά 6φησανίχνη πού θά δδηγήσουν τίς καταδιω
κτικές άρχtς στfιν σύλληψή τους- τουλάχιστον πέντε 6τομα 
φαfνεται δ τι έλαβαν μέρος στήν tπιχείρηση δολοφονίας τού 
Ν. Μομφεράτου. 

<ιΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΞΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ» 

ο Πρωθυπουργός κ. Α. Παπανδρέου, tκφράζοντας τήν 
τfιν άγανάκτησή του γιά την άποτρόπαια δολοφονfα 

τού Ν. Μομφεράτου, τήν καταδίκασε σόν έργο «σkοτεινciιν 
δυνάμεων nού ύnηρετοϋν ξένα συμφέροντα• καΙ σάν συνέ
χεια σειρ6ς δολοφονιών τfjς τελευταfας δεκαετfας, πού στο
χεύουν στήν άποσταθεροποfηση τής Δημοκρατίας. 

Σάν ύπεύθυνος πρωθυπουργός, θά διαθέτη στοιχεία 
πού τεκμηριώνουν την κατηγορία του, δν καΙ τό στοιχεία 
αύτά δέν φαfνεται νό ~σαν άρκετά γιά νά δδηγήσουν στfιν 
σύλληψη τών δολοφόνων. 

·Αλλά ή πρωθυπουργική διαβεβαίωση tπιβεβαιώνεται 
άπό την προκήρυξη ποu βρέθηκε aτόν τόπο τοϋ tγκλήματος. 
·Η προκήρυξη έλεγε δ τι παρά την 6vοδο ατή ν tξουσία μ ιός 
σοσιαλιστικής κυβερνήσεω~ σή ' Ελλάδα nαραμένει καθε
στιiις άνδρεικέλων στά χέρια τών ·Αμερικανών Ιμnεριαλι
στών κο) τοϋ οlκονομικοϋ κατεστημένου•. 

Δέν άπαιτοϋνται, λοιπόν, Ιδιαίτερες fκανότητες γιό νά 
άντιληφθfj κανείς ποιοuς ύπονοεί ό κ. Παπανδρέου δτι κρύ
βονται πfσω άπό τούς δολοφόνους τών ·Αθηνών καί ποιοί 
tπιδιώκουν νά άνατρέψουν τούς έλεύθερους δημοκρατι
κοuς θεσμούς ατή ν 'Ελλάδα - έκτός δν έμείς έρμηνεύομε 
αύθαfρετα τήν σχετική δήλωση τού ΥΕλληνα Πρωθυπουρ
γοϋ. 
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ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΕ συνέντευξή του πρός τούς Ν.Υ. τimes τήν παραμονή 
τού ταξιδιού του στήν Σοβιετική uΕνωση, ό Πρωθυπουρ

γός κ. Α. Παπανδρέου προέβη σt μιά πολύ έντεχνη καί 
προσεκτική, άλλά καΙ Ιδιαίτερα tντυπωσιακη άνασκεuή ώρι
σμένων άντιαμερικανικών κΌί άντιδυτικών του θέσεων. 
Χαιρόμαστε γι· αύτό. 

·Ο κ. Παπανδρέου εΤπε, μεταξu άλλων, δ τι μπορεί νό 
έσφαλε δταν χωρίς κανένα στοιχείο ύποστήριξε δτι τό κα
ταρριφθέν άπό τούς Ρώσους Κυπριακό άεροσκάφος έκτε
λούσε κατασκοπευτικfι άποστολή. Προσπάθησε, έπίση~ νό 
άνασκευάση τά δσα εΤχε πεί tναντίον τού Βαλέσα καί τής 
ιrΑλληλεγγύης» καί ύπtρ τού ιιπατριώτηιι, στυγνού δικτά
τορα Γιαρουζέλσκι. ΚαΙ έξήγησε δτι ή κριτική του πρός τίς 
ΗΠΑ εΤναι tντονώτερη άπό tκείνη πού άσκεί κατά τής Σο
βιετικής 'Ενώσεως, διότι Έλλάς καΙ ΗΠΑ άνήκουν στόνίδιο 
συνασπισμό. 
Ό άπεσταλμένος τών Ν. Υ. τimes έγραψε: 

«uΟποιες καί νό εΤναι ol διαφορές του μt τίς ΗΠΑ, ό 
πρωθυπουργός λέει δ τι θά πρέπει νό θεωρηθούν σάν καυ
γαδάκια μεταξύ φfλων. ιιΕΤναι άλήθειαιι, δήλωσε, δτι έχου
με tπικρίνει περισσότερες φορές τήν άμερικανικη πολι
τική, παρά την σοβιετική, άλλά tπειδη άκριβώς είμαστε 
μέλη τού ίδιου μπλόκ. ΕΤναι καυγαδάκι μέσα στοuς κόλ
πους τού ίδιου μπλόκ>>. 

Βεβαίως, ό κ. Πρωθυπουργός δέν εΤναι πολύ πειστικός 
στό σημείο αύτό. 

·Ο ύφυπουργός · Εξωτερικών κ. Χάας, μιλώντας στό σε
μινάριο τής ΑΗΕΡΑ, έδωσε τήν άκόλουθη άπάντηση: 

ιιΔιαφορtς άπόψεων καί μάλιστα έντονες, πρέπει νά 
άναμένονται μεταξύ δημοκρατικών συμμάχων μt άνε
ξάρτητες άπόψεις. 

» Άλλό πρέπει νά ύπάρχουν δρια. Γιό μδς αύτtς of 
διαφορtς εΤναι παρόμοιες μέ έκείνες πού ύπάρχουν σέ μιά 
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οΙκογένεια. Πρέπει νά μείνουν σέ οΙκογενειακό πλαίσιο. 
Σ' αύτι'ι τι)ν περίπτωση οΙκογένεια εlναι ή δυτικι'ι κοινό
τητα τών κρατών μέ τόν πυρήνα της τών κοινών συμ
φερόντων. 

"Δέν πιστεύουμε δτι δηλώσεις ένός συμμάχου πού 
άποκαλεί τΙς ΗΠΑ «μητρόπολη τού ίμπεριαλισμούιι καΙ 
ούσιαστικά άποκαθιστό τό καλό όνομα τής Σοβιετικής 

'Ένωσης, εlναι συνεπείς μέ τό πνεύμα τής συμμαχίας. 

"Ούτε μπορούμε νά κατανοήσουμε γιατί ενας φίλος 
κατηγορεί τ/ς ΗΠΑ δτι έβαλαν σέ κίνδυνο τΙς ζωές έκατον
τάδων άθώων γυναικοπαfδων, ποu έπέβαινσν στό κορεα
τικό άεροπλάνο πού κατέρριψε ή Σοβιετικr'ι 'Ένωση. Ή
ταν καΙ παραμένει παράλογη ή κατηγορία δτι αύτό τό 
άεροπλάνο έκτελούσε κατασκοπευτική άποστολι'ι γιό 
λογαριασμό τών ΗΠΑ. 

.. "Προκλητικές δηλώσεις τής έλληνικής κυβέρνησης, 
ποu άμφισβητοϋν τά κίνητρα τής ύποστήριξης τής «'Αλ
ληλεγγύης>> στήν Πολωνία άπό τ/ς ΗΠΑ καΙ τό ΝΑ το, τό 
μόνο ποu κάνουν εlναι δτι έξευτελίζουν σκοπούς, πού 
δλοι συμμεριζόμαστε. 

»τ ό ίδιο κάνει καΙ ή άρνηση τής έλληνικής κυβέρνησης 
νό ύποστηρίξη τι'ιν όμοφωνία τής συμμαχfας νά προβάλ
λη aντίσταση στι)ν άνάπτυξη σοβιετικών πυρηνικών πυ
ραύλων μέσης άκτίνας, ποu σημαδεύουν τι)ν Εύρώπη. 
Αuτές οί κατηγορίες ξεπερνούν τά δρια τών διαφωνιών 
ρουτίνας μεταξu συμμάχων. Μειώνουν τά μεγάλα άπα
θέματα καλής θέλησης γιά τr'ιν • Ελλάδα, ΠΟU ύπάρχουν 
έδώ ατή ν 'Αμερική, καΙ διαβρώνουν τι) ν ύποστήριξη γιά 
τ/ς ·Ηνωμένες Πολιτείες ~τι) ν ·Ελλάδα". 

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» 

Α ΛΛΑ ό κ. Παπανδρέου εlναι άξιος συγχαρητηρίων γιά δυό πράγματα: Πρώτον διότι ξέρει νά παραδέχεται τά 
λάθη του - πράγμα γιά τό όποίο εlναι άνίκανοι of μικρού 
άναστήματος άνθρωποι. Κα/ δεύτερο, διότι μέ τι)ν συνέν
τευξή του ούτι) πραγματοποίησε ένα σημαντικό βήμα πρός 
τήν όρθι'ι κατεύθυνση. 

'Απομένει τώρα νά έπιβεβαιωθή ή εΙλικρίνεια τής μετα
νοίας του. Κα/ νά άποδειχθή στι'ιν πράξη άν ό κ. Παπανδρέου 
tγκατέλειψε τι'ιν στείρα τακτικι'ι τών έπιθέαεων κατά τών 
ΗΠΑ, δπως τού συνιστούν οί έκπρόσωποι τής Όμογενείας 
καΙ ολοι of φίλοι τής 'Ελλάδος στι)ν Ούάσιγκτων. 

·Οπωσδήποτε, παραδεχόμενος τά λάθη του, ό κ. Παπαν
δρέου δικαιώνει δλους δσους εΤχαν tπιφυλάξεις καΙ τι)ν 
παρρησία νά έπικρίνουν τι'ιν μέχρι τώρα άντιαμερικανικfι 
πολιτική του, ποu τόσο ζημίωσε τό έθνικά συμφέροντα τής 
'Ελλάδος στι)ν Ούάσιγκτων. 'Απεδέχθη, έπίσης ·Ότι· r; κα-
λόπιστη κριτικι'ι πού άσκεί ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ εlναι πολu πιό 

έποικοδομητικι'ι και χρήσιμη γιά τήν • Ελληνικι'ι Κυβέρνηση, 
ίδίως δταν άλλοι κάνουν τό καρόϊδο, ι'j ύμνολογούν τό 
ΠΑΣΟΚ καΙ τfιν πολιτική του .. . 

ΤΟ ΣΕΜ/ΝΑΡ/0 ΤΗΣ ΑΗΕΡΑ 

ΗτΑΝ πολu χρήσιμο καί ύπηρέτησε ύψίστους έθνικούς 
σκοπούς, τό διήμερο σεμινάριο τής Α Η ΕΡΑ γιά τΙς έλλη

νοαμερικανικές σχέσεις, ποu πραγματοποιήθηκε στήν Ού
άσιγκτων τι'ιν 7η καΙ Βη Φεβρουαρίου. ·Αμερικανοί έπίσημοι 
καΙ δμογενείς μέ πείρα καi γνώση τών έθνικών θεμάτων τής 
'Ελλάδος καί τής Κύπρου καί τών διαφορών μέ τι'ιν 'Αμε
ρική, άναφέρθηκαν ατά έπi μέρους προβλήματα καi άντάλ
λαξαν άπόψεις, τόσο γιά τά άιτια τής έπιδεινώσεως τών σχέ
σεων ·Αθηνών- Ούάσιγκτων, δσο καΙ γιό τό τί χρειάζεται γιό 

ΜΑΡτΙΟΣ 1985 

νό tπανέλθουν οί σχέσεις αύτές ατό σημείο ποu βρfσκονταν 
πρΙν άναλάβη τι'ιν έξουσία ή Σοσιαλιστικfι Κυβέρνηση τού 
ΠΑΣΟΚ. 

Γενικι'ι ήταν ή διαπiστωση δ τι of σχέσεις μεταξι) τών δύο 
χωρών δέν εΤχαν φθάσει ποτέ πρΙν σέ τέτοιο άσχημο σημείο. 
Κα/ δτι ή άντιαμερικανικfι πολιτικfι τής Κυβερνήσεως Πα
πανδρέου βλάπτει τά έθvικά συμφέροντα τής ·Ελλάδος. 'Ω
ρισμένοι δμιλητές έπιχείρησαν νά δικαιολογήσουν τόν άντι
αμερικανισμό σόν ένδειξη μιός ιrάνεξάρτητηςιι έξωτερικfjς 
πολιτικής ι'j σάν ιιμικροδιαφορές» μεταξu φίλων, άλλά of 
aντιπρόσωποι τού Σταίητ Ντηπάρτμεντ καΙ τού Πενταγώνου 
άφησαν σαφώς νά έννοηθfj δτι δέν τοuς πείθει καθόλου αύτr'ι 
ή έπιχειpηματολογία. ·Η άγόρευση τού ύφυπουργού 'Εξω
τερικών κ. Χάος, πού δημοσιεύεται, μαζί μt τά σχετικά ρε
πορτάζ στίς άγγλικές μας σελίδες, συνοψίζει τΙς aνησυχίες 
καΙ τι)ν δυσαρέσκεια τής άμερικανικής Κυβερνήσεως. 

'Εντύπωση προκάλεσε τά έντονο ϋφος τοίJ πρέσβυ τής 
·Ελλάδος κ. Γ. Παπούλια ό όποίος παρουσίασε τήν έλληνική 
θέση πάνω στΙς έλληνοτουρκικές διαφορές, άντ/ τού ύφυ
πουργοϋ 'Εξωτερικών κ. Γιάννη Καψή, ό όποίος ματαίωσε 
τόν έρχομό του στι'ιν Ούάσιγκτων τfιν τελευταία στιγμή. Ή 
δμιλία τού κ. Παπούλια καταχωρείται, έπίσης, στ/ς άγγλικές 
μας σελίδες καΙ οί άναγvώστες θά έχουν έτσι μιά δλοκλη
ρωμένη εΙκόνα τών θέσεων τών δύο Κυβερνήσεων. 

Of θέσεις τής 'Ομογενείας πιστεύομε δ τι καθρεπτί
ζονται ατά λεχθέντα άπό τόν έκδότη τfjς «Νέας 'Υόρκης» 
κ. Παν. Μακριά καΙ τόν δικηγόρο κ. Πήτερ Κουρίδη, γραμ
ματέα τού 'ΑρχιεπισκοπικοίJ Συμβουλίου τής 'Εκκλησίας 
μας στfιν 'Αμερική. 

Στά σεμινάριο, ποu ήταν θαυμάσια όργανωμένο, άκού
στηκαν καΙ άλλες άπόψεις δμογενών ποu άναφέρθηκαν σέ 
διάφορες πτυχές τού προβλήματος τών έλληνοαμερικανι
κών σχέσεων καΙ ποu δέν ήταν δυνατό νά περιληφθοίJν σ' 
αύτό τό τεύχος. 

ΣΕ ΕΠΙΖΗΛΗ ΘΕΣΗ 
Ο ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ο ΠΩΣ έγραψε ή «Βραδυνή", ποu πρώτη άπεκάλυψε τά 
ύβρεολόγιο τοίJ πρώην άεροπορικού άκολοιίθου στι)ν 

έλληνική πρεσβεία τfjς Ούάσιγκτων, ό ταξίαρχος Μακέδος, 
όχι μόνο δέν άπομακρύνθηκε άπά τ/ς ένοπλες δυνάμεις, 
δπως εΤχε ζητήσει ή 'Αντιπολίτευση, άλλά τοποθετήθηκε σt 
νέα έπίζηλη θέση. Ό κ. Μακέδος τοποθετείται ώς διευθυν
τι)ς τού Δ · Κλάδου τοίJ ΓΕΑ. Ό Δ · Κλάδος έχει ώς aντικεί
μενο θέματα διοικητικής μέριμνας, νέων δπλων, άγοpάς 
νέου ύλικού, προμηθειών κ.λ.π. Ή τοποθέτηση σ ' αύτfιν 
τού «ύπόδικου» στι'ιν συνείδηση τής κοινfjς γνώμης άξιω
ματικού θεωρείται ώς «Προκλητικfι προαγωγή". Πέραν 
αύτοίJ ή τοποθέτηση αύτfι προδικάζει καΙ τήν προαγωγή τοfί 

OYSTER ΒΑΥ 
CRYST AL PALACE 

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

~ Ανετες, πολιτισμένες dΊθουσες γιά δλες τίς 
κοινωνικές σας έκδηλώσεις, ίδιωτικές 

καί συλλογικές. 

'Αδελφοί ΤΟΜ κοί ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 
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Μακέδου σέ ύποπτέραρχο δεδομένου δτι κρίνεται τόν 
προσεχή Μάρτιο, σημειώνει ή «Βραδυνή». 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΒΡΕΩΝ 

ο ΠΩΣ τόνισε ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, τό θέμα Μακέδου παραμένει άνοικτό γιό τήν 'Ομογένεια, πολύ περισσότερο 
μάλιστα τώρα πού ό ύβριστης άμοίβεται μέ την τοποθέτησή 
του αέ καfρια θέση τού Γενικού 'Επιτελείου 'Αεροπορίας ... 

Στήν tπίσημη έκθεσή του πρός τις προϊστάμενές του 
όρχές και τήν Κυβέρνηση, ό ταξίαρχος Φ. Μακέδος μίλησε 
στήν άρχη γιά μιό πλειοψηφία όμογενών πού εΤναι άκαθο
δήγητη, «κρατιέται έντεχνα έξω άπό κάθε διοικητικη δρα
στηριότητα» καΙ «γfνεται άντικείμενο έκμετάλλευσης άπό την 
Έκκλησfα, τΙς Κοινότητες καΙ τούς Συλλόγους». 

"Ε να 6λλο ποσοστό 35% «άποτελοϋν οί μεσοαστοί». ' Η 
κατηγορία σύτrΊ έχει «άλλοτριώσει τήν έλληνικότητά της». Οί 
6νθρωποι αύτοί άποφεύγουν τr}ν ύπόμνηση τής καταγωγής 
τους και ή προσπάθειά τους τούς όδηγεί «σέ δλο καί πιό άντι
δρατικές και μερικές φορές άνθελληνικές θέσεις καί τούς έχει 
φορτώσει μέ τό άνάλογο κόμπλεξ». 

'' Kai προσθέτει ό άνώτατος "Ελληνας άξιωματικός: 
• Ετσι προσπαθούν νa aποδείξουν δ τι εΤναι γνήσιοι άμε

ρικάνοι καί καταντούν άρνητικά στοιχεία δσον άφορά τά 
' Ελληνικά συμφέροντα. Πέραν τούτου, έχουν έξαρτήσει τά 
υυμφέροντά τους άπ ' εύθΕίος μέ τά άντίστοιχα τού άμερι
κάνικου καπιταλισμnύ και συχνό γίνονται πολέμιοι τών κά
ποιων προσπαθειών κοινωνικοποίησης στfιν Πατρfδα γενό
μενοι βέβαια φορείς τών άμερικανικών συμφερόντων καΙ 
τού άδίστακτου κεφαλαίου. 

ιιΣτήν πολιτική τους έκφραση, είτε διότι έχουν 
έμποτισθεί άπό τfιν πλύση έγκεφάλου, είτε λόγω συμφέ
ροντος, παρουσιάζονται λάτρεις τού ψυχοπολεμικού μιλι
ταρισμού καί άποπνέουν μία άπαράδεκτη φασιστικη νο
οτροπία, ή όποία ύπερακοντίζει τr}ν άντίστοιχη τών άμερι
κανών, οί όποίοι σέ τελική άνάλυση ύπερασπίζονται τό σύ
στημα καί τά συμφέροντά τους δπως αύτοί τό άντιλαμβά
νονται. 

»τέλος ύπάρχει ε να ύπόλοιπο 5% περίπου, τό όποίο 
ταξικά άνήκει στην πιό πάνω κατηγορία, συμπεριλαμβανο
μένων καί τών άσχολουμένων μέ τήν πολιτική, μt τά προ
αναφερθέντα χαρακτηριστικά. Στην όμάδα αύτη ύπάρχουν 
όρισμένοι οί όποίοι εΤναι 6μισθα ή έμμισθα όργανα διαφό
ρων άμερικάνικων ύπηρεσιών, άλλά βέβαια ύπάρχουν καΙ 
κάποιες μετρημένες δυστυχώς έξαιρέσεις, άγνά προσφερο
μένων, of όποίες όμως άπλά έπιβεβαιώνουν τόν κανόνα. 
Γενικό εΤνσι ol 6νθρωποι ποu κινούνται ατό προσκήνιο τής 
tκκλησίας, τών σωματείων, τών κοινοτήτων κ.λ.π., μηδέ 
tξαιρουμένου τού περιβάλλοντος τής πρεσβείας, τών προ
ξενείων και τών έκδηλώσεων πού γίνονται ατά σπίτια τού 
προσωπικού τής 'Ελληνικής άποστολής. OF 6νθρωποι ούτοι 
μπορούν νά χαρακτηρισθούν έπικίνδυνοι, άφ ' ένός γιατί 
παρουσιάζονται δτι έκπροσωπούν τr}ν όμογένεια, άλλά 
κυρίως και άνάλογα μέ τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, τά 
συμφέροντά τους και τις έπιδιώξεις τους, παίρνουν αύτό
βουλα ή ύποβολιμσία θέσεις πού ναρκοθετούν τήν έλληνική 
έξωτερικfι ή ο!κονομικr'ι πολιτική και ύποβαθμίζουν τfιν άξιο
πιστία τής Κυβέρνησης τής Χώρας μας. '' 

<(ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟ» ΤΟ ... LOBBY 
Γιά τοuς προασπιστές τών έλληνικών καί κυπριακών 

σuμφερόντων στήν Ούάσιγκτων: 

t ( . . . Δυστυχώς ol πιό πάνω άναφερθέντες ώς κινού
μενοι ατό προσκήνιο, άποτελούν τό έπιλεγόμενο Lobby. fl-

ναι μερικές έκατοντάδες 6νθρωποι, ποu ύποστηρίζουν τΙς 
έλληνικές θέσεις κσl έπιδιώξεις, μόνον έφ ' δσον αύτές εΤναι 
σύμφωνες μέ τίς πολιτικές τους πεποιθήσεις καί τά συμφέ
ροντά τους, ύπό τήν dίρεσιν τών έξαιρέσεων. 

ιιΚατά τfιν άπόψή μου τό Lobby τfjς μορφής αύτή ς εΤναι 
τό χειρότερο τού είδους και καταντά έπικίνδυνο. • Εχοντας 
ύπόψη άφ ' ένός δ τι, ή κάποια έπίδρασή τους άναφέρεται 
ατά νομοθετικά όργαν τών ΗΠΑ, άφ ' έτέρου δτι οί άποφά
σεις παίρνονται άπό 6λλα κέντρα έξουσίας, εΤναι συζητή
σιμη καΙ ή πραγματική ώφέλεια ποu έχουμε. 

»Κατόπιν τών άvωτέρω θεωρώ δ τι πρέπει vά βρεθεί ένας 
6λλος δρόμος έκμετάλλευσης τού όμογενειακού στοιχείου. 
Χρειάζεται κατά τfιν γνώμη μου ~να διακομματικά άποδεκτό 
μακρόπνοο σχέδιο, μέ έvδιάμεσους και τελικοuς άντικειμε
νικούς σκοπούς, πού νά στοχεύει στη δραστηριοποίηση τοϋ 
συνόλου τής όμογένειας καΙ Ιδιαίτερα τής βάσης. 

"·Η προσπάθεια πρέπει vά έχει διεύθυνση έκ τών κάτω 
πρός τά 6vω. Πρέπει νά εΤναι ή δραστηριότητα τής όμογέ
νειας συνεχής και νά δύναται εύκολα νό ένεργοποιηθεί τό 
σύνολο αύτής γιό δυναμικη παρουσία. 

»Εfναι τό μόνο πού ύπολογίζουν οί 'Αμερικάνοι και τό 
μόνο πού μπορεί δυναμικά νά διαμορφώσει έντuπώσεις 
στην κοινή γνώμη καΙ νό έπηρεάσει την κυβέρνηση τών 
ΗΠΑ. • /σως καί οί 'Αμερικάνοι νό έχουν καταλάβει δτι στήν 
πραγματικότητα δέν έχουμε lobby, μέ τήν έννοια τού 
συνόλου τής όμογέvειας, γι ' αύτό και ο{ άποφάσεις τους δέν 
φαίνεται νά έπηρεάζονται άπ ' αύτό. " 

ΠΜΗΠΚΗ ΑΝΠΘΕΣΗ 

ΣΕ άντίθεση πρός τόν "Ελληνα άξιωματικό, ~νας 'Αμερικα
νός διπλωμάτης, ό σύμβουλος τής άμερικανικής πρεσβεί

ας στήv ·Αθήνα κ. • Αλαν Μπερλίντ, σέ όμιλfα του aτόν Ροτα
ριανό "Ομιλο Κηφισιάς, μέ θέμα τούς 'Ελληνοαμερικανούς, 
εΤπε μεταξu 6λλων: 

ιr' Η δύναμη καί ή έπιτυχfα τοϋ έλληνοαμερικανικού 
λόμπιJ, εΤπε, όφείλεται στην προσπάθεια νά διατηρηθοϋν 
Ισχυρές ol σχέσεις τών δύο χωρών και μέ τό άνθρώπινο στοι
χείο βασισμένο στfιν κατανόηση, χωρις νό έμποδfζονται άπό 
τfιν ταυτότητα τής έκάστοτε κυβερνήσεως, έιτε στη μία 
χώρα, είτε στfιν 6λλη». 

Ό κ. Μπερλιντ τόνισε δτι ol "Ελληνες τών ΗΠΑ εΤναι μία 
όμάδα πού tχει κρατήσει τούς οlκογενειακοuς καί κοινο
τικούς θεσμούς της, άλλά ταυτόχρονα έχει 6νετα προσαρ
μοσθεί στά στάνταρντ τής άμερικανικής κοινωνίας. Δηλαδή, 
δπως χαρακτηριστικά εΤπε, ένώ δλοι of μετανάστες τής 'Α
μερικής μπαfνοuν μέσα σ ' lνa καζάνι πού τά πάντα λuώνει 
(τό μέλτινγκ πώτ, δπως τό όνομάζοuν), οΙ "Ελληνες σέ άντf
θεση μt 6λλοuς ξένους πληθυσμούς δέν έχουν λuώαει, έχουν 
μείνει άτόφιοι, δέν έχουν χάσει την έθνική τους ταυτότητα, 
δέν έχουν άποκοπεί ούτε άποξενωθεί. ΚαΙ ένώ εfναι προσαρ
μοσμένοι στfιν άμερικανική ζωή, ταυτόχρονα διατηρούν 
άκέραια τίς παραδόσεις τους. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΤΗΝ άφοσίωσή της στις άρχές τής άτομικfίς έλευθερίας τής Ιδιοκτησίας καΙ τής Ιδιωτικής πρωτοβουλfας διεκή
ρυξε τόν περασμένο μfίνα τό κόμμα τήςάξιωματικήςάντιπο
λιτεύσεως, ή ιιΝέα Δημοκρατία», μt lνα βαρυσήμαντο κεί
μενο τιτλοφορούμενο ιιΜιά Νέα Πρόταση 'Ελευθερίας». 
'Η διακήρυξη αύτfι εΤναι Ιδιαίτερα εύπρόσδεκτη γιά τοuς 
"Ελληνες έπιχειρηματίες καΙ γενικά γιά δλες τΙς παραγωγικές 
τάξεις στήν 'Ελλάδα, τών δ ποίων ή πρόοδος άνεκόπη τά τε
λευταία χρόνια άπό πολλαπλούς περιορισμούς καί γενικά 
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άπό τόν κρατικό παρεμβατισμό ποu 6ρχισε πολu πρfνάνέβη 
τό ΠΑΣΟΚ στr)ν έξουσία, γιά νά όλοκληρωθfj έπ/ τών ή μερών 
του, μέ άποτέλεσμα τόν γενικώτερο οΙκονομικό μαρασμό 
καΙ τό συνεπακόλουθο φαινόμενο τοίi έκμηδενισμοίi τών 
Ιδιωτικών έπενδύσεων. 

· Η διακήρυξη τfjς «Νέας Δημοκρατίας» πολύ εύστοχα 
συνδέει τr)ν Δημοκρατία μέ τ/ς άτομικές έλευθερίες, μi: τήν 
Ιδιωτική πρωτοβουλία καΙ κατ ' έπέκταση μi: τό κίνητρο τοίi 
κέρδους καΙ τής άτομικfjς Ιδιοκτησίας. Σi: μιά έποχή ποu 
γίνεται καθημερινώς έμφανέστερη ή άποτυχία τοίi Μαρξι
σμοίi νά άντιμετωπίση τά προβλήματα τών λαών aτούς 
δ ποίους εχει έπιβληθεί μi: τήν βία, τό πολιτικό μανιφέστο τής 
ιιΝέας Δημοκρατίας» άποτελεί ρεαλιστικr'ι σύλληψη μιάς 
πραγματικότητος άπηλλαγμένης άπό ούτοπιστικοuς βερ
μπαλισμούς. 

Στήν εΙσαγωγή τοίi μανισφέστου άναφέρεται μεταξu 
6λλων: 

«' Η Νέα Δημοκρατία δηλώνει πρός τοuς " Ελληνες δτι 
πρώτιστος στόχος της εJναι ή tνδυνάμωση της Δημοκρα
τίας καi ή διεύρυνση τfj ς tλευθερίας. ·Η Νέα Δημοκρατία 
όναλαμβόνει έναντι τών · Ελλήνων τη δέσμευση δτι ή έλεύ
θερία θό όποτελέση τη βασικι'j κατευθυντήρια όρχι'! κάθε 
Ιδεολογικfjς της θέσης, κάθε πολιτικης της δραστηριότη
τας, κάθε κυβερνητικfjς της πράξης. · Η ριζοσπαστικι'j φιλε
λεύθερη πρότασή της γ ιό την · Ελλάδα τοϋ αύριο, την ' Ελ
λάδα τοϋ 2.000 εJναι μ ιό ΝΕΑ ΠΡΟΤ ΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ». 

ΔΗΜΟΚΡΑ ΠΑ ΚΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ OIKONOMIA 

ΣΕ μάς τοuς 'Ελληνοαμερικσνούς, πού έχομε τήν τύχη κσ/ 
τό προνόμιο νά ζοίiμε στήν πλουσιώτερη καΙ πιό δημο

κρατική χώρα το Ο κόσμου, δ που θριαμβεύει ή fδιωτικr'ι πρω
τοβουλία, εlναι πολu φυσικό νά προκσλοΟν Ιδιαίτερη lκανο
ποίηση ol διακηρύξεις πού έρχονται νά έπιβεβαιώσουν τήν 
όντοχr'ι τών άξιών πού εlδαν τό φώς στήv ·Ελλάδα καΙ άnο
τελοΟν σήμερα τό θεμέλιο τοΟ Δυτικού ΠολιτισμοΟ. 

' Αναφέρει τό Μανιφέστο τfjς ιιΝέας Δημοκρατίας»: 

«Ή Νέα Πρόταση 'Ελευθερίας της «Νέας Δημοκρα
τίας» έδράζεται σέ όμετακiνητα φιλελεύθερες όρχές. Γιό 
τι'jν «Νέα Δημοκρατία» ή έλευθερία όποτελεί τό κυρίαρχο 
Ιδεώδες πού κατευθύνει την πολιτική της πορεία. Ή «Νέα 
Δημοκρατία» όπορρίπτει την άρνηση ι'\ συρρίκνωση της 
έλευθερίας ατό όνομα άλλων δηθεν ύπερτέρων όξιών. · Η 
έλευθερία βέβαια δεν μπορεί νό έπιβιώση μόνη της καί 
πρέπει νό συνυπάρχη μέ άλλες σημαντικές όξίες: Τι'jν Ισό
τητα εύκαιριών, την κοινωνικι'j δικαιοσύνη καi την τάξη. 
Γ ιό τι'jν «Νέα Δημοκρατία» ή έλευθερία δεν όποτελεί μέσο 
γιό εναν ύψηλότερο σκοπό. ΕJναι ή ίδια ό ϋψιστος πολι
τικός σκοπός». 

Γιό τr'ιν έλεύθερη οΙκονομία, τό Μανιφέστο άναφέρει: 

«Ή έλεύθερη οΙκονομία καί ή ότομικη Ιδιοκτησία εΥ
ναι τό έδαφος δπου ή σπορά τf'jς πολιτικfjς έλευθερίας 
ριζώνει, δπου ή αύτονομία καi όνεξαρτησία τοϋ όνθρώ
που όπό τι'jν κρατικη έξουσία έδραιώνεται, δπου ή ύλικr) 
καi πνευματικη πρόοδος δλων καi Ιδιαίτερα τών έργαζο ... 
μένων κατοχυρώνεται. ' Εκεί ποu καταλύθηκε ή έλεύθερη 
οΙκονομία καί καταργήθηκε ή ότομικη Ιδιοκτησία έκεί ό
κρ ιβώς δημιουργήθηκε ενα παντοδύναμο κρότος, παρα
βιάστηκαν οΙ πολιτι κές έλευθερίες καί έπιβραδύνθηκε ή 
οlκονομικι'j όνάπτυξη. · Η έλεύθερη οΙκονομία εJναι δημο
κρατ ική , όφοϋ ατό κέντρο της λειτουργίας της ύπόρχε ι ή 
κυριαρχικη δυνατότητα έπιλογών τοϋ ότόμου καi δχι ή · 
έπιβολι'j τfjς κρατικης γραφειοκρατίας καi τών κρατικών 
μοvοπωλίων. Στην έλεύθερη οΙκονομία ποu λειτουργεί 
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χωρJς κρατικές διαστρεβλώσεις καi εύνοιες, δεν ύπόρχουν 
ούτε προνόμια, ούτε προστασία συμφερόντων, ούτε έμ
πόδια γιό τι'jν πραγματοποίηση τών έπιδιώξεων τοϋ κάθε 
όνθρώπου». 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

ΓΙΑ τr'ιν άτομικr'ι Ιδιοκτησία, πού εlναι γνώρισμα τών έλεύ
θερων κοινωνιών, ή διακήριJξη τής ιιΝέας Δημοκρατίας» 

όναφέρει: 

« ' Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει δτι ή έλευθερία χρειά
ζεται την Ιδιοκτησία έπε ι δι'j ή Ιδιοκτησία παρέχει έλευ
θερία . ' Η Ιδιοκτησία δμως δέν όποτελεί αύτοσκοπό, όλλό 
μέσο γιά τη διασφάλιση καi όνάmυξη τf'jς όνθρώπινης ε
λευθερίας. 'Η Ιδιοκτησία δηλαδη παρέχει aτόν πολίτη τι']ν 
όναγκαία «fδιωτικη περιοχη» δράσεως δπου μπορεί νά 
όναπτύξη την προσωπικότητά του, νό έκφράση τι']ν κοι
νωνική του όνεξαρτησία, νό tξασφαλίση τίς έπαγγελμα
τικές του δραστηριότητες καi νά όποβόλη την οΙκονομική 
του όνασφάλεια. ·Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει πιiις κάθε 
"Ελληνας πρέπει νά ~χη Ιδιοκτησία καi νά μην τιμωρείται 
γι ' αίJτό. ' Η Ιδιοκτησία εΤναι ό φυσικός καρπός τf'jς έργα
οίας τοϋ έργάτη, τοϋ όγρότη, τοϋ έπαγγελματία, τοϋ κάθε 
όνθρώπου. Γι' αίJτό ή Ιδιοκτησία όχι μόνο δέν εΤνα ι όμόρ
τημα, όλλά όντίθετα εΤναι έκφραση τfjς δημιουργικfjς 
δραστηριότητας τοϋ ότόμου . ' Η Ιδιοκτησία εΤναι μέσον 
aπελευθερώσεως τοϋ όνθρώπου, γι' αίJτό καi στόχος τfjς 
Νέας Δημοκρατίας εΤναι νό δημιουργήσει τiς προϋποθέ

σεις νό όποκτήση καθένας δική του fδιοκτηόίαιι. 

Advertίsίng, Annua l Reports , Book Covcrs, Brochures, 
Cata\ogs, Conventίon Dίsplays & Exh ίbίts, Coφorate 

Graphics, House Organs/ Newsletters, Dίrect Ma il/ 
Rcsponse/ lVIarketing Campa igns, Environmental 
G ra pl1ics/Exhibit Desi~n , Fίne Arts, Logos, lVIagazinc 
Design & Development, Media Kits, Packaging, 
Product Development, Posteι·s, Sales Presentations, 
Trave1 Brochures / Pron1otion & Ethnίc Advcrtising. 
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Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Α ΠΟ δσα έχομε διαβάσει καί πληροφορηθίj μέχρι τώρα, 
φαίνεται δ τι ή κυριώτερη αΙτία ποu δtν tπετεύχθη άκόμη 

ή συμφωνία μεταξu 'Ελλάδος - 'Αμερικής γιά τfιν άερο
γραμμr} 'Αθήνα- Νέα Ύόρκη, εlναι ή tπιμονfι τfjς άμερικα
νικίjς Κυβερνήσεως νά δοθfj δικαίωμα καί σε δεύτερη άμε
ρικανικfι έταιρία νό μεταφέρη tπιβάτες στr}ν γραμμr} αuτή. 
'Η ύπάρχουσα συμφωνία, ή όποία κατηγγέλθη άπό τfιν ' Ελ
λάδα ώς 11άποικιακού χαρακτίjραιι, tπιτρέπει τr}ν δρομο
λόγηση άεροσκαφών σέ μιά έλληνικr'ι καί μιό άμεpικανικr} 
έταιρία- τr)ν «'Ολυμπιακr}ιι καί τr'ιν τννΑ, ποu μεταφέρει τά 
τρία πέμπτα τών tπιβατών τfjς γραμμής. Μπροστά ατό άδιέ
ξοδο, προτιμήθηκε μιά προσωρινή, tτήσια συμφωνία γιο νό 
μή ... διακοπούν οί πτήσεις καΙ τών δυό έταιριών! 

'Όπως καΙ άλλοτε σημειώσαμε, ή άνάπτυξη τού 
έλληνικοϋ τουρισμού τά τελευταία χρόνια προκάλεσε τό 
tνδιαφέρον ώρισμένων άεροπορικών έταιριών, δπως ή 
Panamerican, άλλο αύτό δεν άρέ σε ι ατό 'Ελληνικό Δημόσιο, 
διότι θά χάση tπιβάτες ή «'Ολυμπιακήιι. ΕΤναι προφανές δτι 
τό δλο θέμα άντιμετωπίζεται μt τr'ιν άντίληψη τfjς προστα
σίας τfjς έθνικfjς άερογραμμfίς, ή όποία εlναι έταιρία κρα
τικfι καί τά tλλείμματά της - δλο καΙ μεγαλύτερα - καλύ
πτονται άπό τό Κράτος. νΕτσι, δέν γίνεται όρθfι άξιολόγηση 
τού γενικώτερου όφέλους που θό προκύψη γιο τιΊν έλλη
νικfι οΙκονομία άπό τι}ν αύξηση τού Τουρισμού άπό τfιν Ά
μερικfι ποu άσφαλώς θό tπέλθη άπό τι} ν δρομολόγηση καΙ 
άλλων μεγάλων άμερικανικών έταιpιών καΙ τιΊν διαφημιστι
κr'ι tκστpατεία που θά συνώδεuε το νέα δρομολόγια. 

Χαρακτηριστικό, έξάλλου, εlναι καΙ τό γεγονός δ τι στιJν 
ιιΌλυμπιακιJιι δtν άρέσουν ούτε οί ναυλωμένες πτήσεις 
(charters) που μεταφέρουν κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες 
έπιβάτες στι}ν 'Ελλάδα. Μπορεί ό άνταγωνισμός νά 
άφαιρέση μερικό εΙσιτήρια άπό τον έθνικό άερομεταφορέα, 
άλλά τά μακροχρόνια θετικό άποτελέσματα θά εlναι κατά 
πολυ μεγαλύτερα τών όποιωνδήποτε άρνητικών δεδομέ
νων. Τέλος_ θό ύπενθuμίσωμε δτι δλες σχεδόν oi εύρωπαϊ
κtς χώρες παραχωρούν δικαιώματα πτήσεων σέ περισσό
τερες τfjς μιάς άμερικανικές έταιρfες, παρά τό γεγονός δτι 
μόνο μιά δική τους έταιpία πετa στr}ν 'Αμερική. bΟλεςαύτές 
οί χώρες όχι μόνο δtν αΙσθάνονται νό μειώνεται τό έθνικό 
τους γόητρο, διότι δέν έφαρμόζεται ή άρχr'ι τfjς Ισοτιμίας (μιά 
σου καΙ μιά μου), άλλο άπεναντίας, μέ αΙσθήματα ύψΙστης 
έθνικfjς ύπερηφάνειας προσκαλοuν τούς ·Αμερικανούς του
ρίστες καΙ δσες γίνεται περισσότερες άεροπορικές έταιpίες. 

~Αν καi δtν άμφιβάλλαμε ποτέ, καθιiις περνούν το 
χρόνια, έδpαιώνεται ή πεποίθησή μας δτι ή tκχώρηση τfjς 
11 'Ολυμπιακής» σέ ύπεύθυνο Ιδιωτικό φορέα, σέ συνδυασμό 
μέ τό άνοιγμα τών έλληνικών ούρανών σέ δλες τΙς έταιρfες, 
θό /}ταν ή πιο ρεαλιστικr} έλληνικr} πολιτική. 

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑ/Σ/0 ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ άπό την Washington Post καi ή έβδοf1αδιαfα_ έπιθε~ 
ώρηση U.S. News and World Report βεβαιωνει έκεινο που 

προ πολλοίι ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ εΤχε tκφράσει φόβους: 'Ότι ή Οu
άσιγκτων έτοιμάζει έναλλακτικό σχέδιο μεταφορaς τών 

βάσεων στr'ιν Τουρκία. Κάνοντας μιό έπιγραμματικr} άνα
σκόπηση τών έλληνοαμερικανικών σχέσεων, τό άμερικα
νικό περιοδικό γράφει: 

"Greek Premier Papandreou's anti-American blasts 
will heat up in the fal l-election campaign. The U.S. won't 
take them lying down. Generous praise of the Kreml in dur
ing a mid-February trip to Moscow was just a latest sample 
of Papandreou's anti-U.S., anti-NATO posture. Since win-
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ning power in 1981, Papandreou has threatened to close U.S. 
bases, opposed NATO's deployment of Euromissiles, 
assailed U.S. as "the metropolis of imperialism," νowed to 
expel nuclear arms from Greece. Moscow cheers,of course. 
Soviets also signed a new trade pact with visiting Papan
dreou, got expanded refueling facilities for Soviet ships. 
Big reason for the anti-Western line is that Papandreou faces 
a strong challenge from center-right parties in the national 
elections. He needs to curry favor with the Communists and 
other leftists. Still ... ΝΑΤΟ doesn't buy that line. The U.S. 
is bristling. Washington would like to avoid a showdown, 
but braces for the worst. Contingency plans eνen are in the 
works to relocate U.S. bases - possibly in Turkey, Greece's 
archenemy - if Papandreou wins another four-year term." 

·Εμείς θά σημειώσωμε δ τι ή μεταφορό τών βάσεων στιΊν 
Τουρκία, ή στr'ιν 'Ιταλία, θό εΤχε πολu σοβαρές έπιπτώσεις 
γιο την 'Ελλάδα, άνεξαρτήτως άν ό έλληνικός λαός έπανε
ξέλεγε τόν κ. Παπανδρέου, fj δποιονδήποτε άλλο ήγέτη. Οί 
άμερικανικές βάσεις άποτελοίιν τιJν καλύτερη καΙ άποτε
λεσματικώτερη έγγύηση άαφαλείας γιά τι}ν γενέτειρα .. . 

-------------------~---
Διαφημίζετε 

τίς έπιχειρήσεις σας 

στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

The Hotel Cavo D'oro, situated in Piraeus, 
with an incredible view of the Saronis Gulf, has 
74 rooms with 144 beds. However, the Cavo 
D'oro is more than just a hotel; there is also an 
exclusive restaurant serving sea-food special
ties, Greek and lnternational dishes, where 
you can relax to soothing piano music, as well 
as the luxuriously decorated ΑΡΗRΟDιτΕ 
discotheque where a good time is guaranteed. 
So whether you desire aπ unforgettable holi
day at a comfortable hotel, or are just passing 
through and simply want a good night out, the 
CAVO DΌRO will not disappoint you. 

19, Vassileos Pavlou, Castella, 
Piraeus - Greece. 
τ el. 4 ι 13-7 44-45 
Reservations: 4113-742-4-5 
Telex: CADO (21) 2983 
Restaurant: 4121-931 
Discotheque: 4113-744-45, 4112-957 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 

ΠοιΟς κοροϊδεύει ποιόν 
Τοϋ στρατηγοϋ έ.ά. ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Στήν τελευταία Ιδιαιτέρως 10ετlα, ή 'Ελλός όποτελεί 
όντι κείμενο τί'jς παγκόσμιας σοβαρης δη μοσιογραφίας. ΕJναι 
λυπηρόν δμως, διότι ώς tπi τό πλείστον αύτό όφείλεται εΙς 
όρνητικοuς καi δχι κολακευτικοuς λόγους. Κύριο dίτιο εlναι 
κατ' όρχήν, ή δραστηριότης στόν έ:ξωτερικό τομέα . Αύτή 
δμως βασικό έξαρτδται όπό τόν εσωτερικό, ΠΟU έκφρόζει καi 
τό tκόστοτε πολιτικό κυβερνητικό σύστημα. 

ΟΙ tπιπτώσεις όπό τοuς διάφορους χειρισμοuς καi aντι
δράσεις έναντίον συμμόχων κρατών, ύπί'jρξαν σοβαρές καl 
έξελίσσονται σε έ:πικίνδυνες. Τό περίεργο εlναι δτι ταυτό
χρονα παρουσιόζονται τόσεις γιό συγκάλυψη, σιωπή, ~ καi 
aποπροσανατολισμό τοϋ ύπεύθυνου όλλό καl εύπιστου 
Λαοϋ μας. Δυστυχώς, ~χουμε χόσει σχεδόν τήν σοβαρό
τητά μας σε παγκόσμιο έπίπεδο καi διερωτάται κανεiς«Ποιός 
κοροϊδεύει ποιόν». 

Θό προσπαθήσω με διόφορα παραδείγματα νό προ
βληματίσω τοuς όναγνώστες μας. Νό τοuς βοηθήσω γιό ε να 
δικό τους συμπέρασμα, ποu θό βγαίνει όπό τήν έ:λευθερία 
«σκέψεως καi πράξεως•, στοιχεία ποu συνιστοϋν τήν 
φιλοσοφία της πραγματικης Δημοκρατίας. 

* * * 
Το' Ελληνικο Σύνταγμα διακηρύσσει καi όναφέρεται συ

νεχώς στόν «Κυρίαρχον Λαόν•. Τό σύνθημα δμως «Ό Λαός 
στήν έξουσία•, δπως έξαγγέλλεται tκάστοτε, εφαρμόζεται 
~δη όκριβώς όντίθετα όπο τό Σύνταγμα. 

'Ο Λαός καi το δτομο έστερήθησαν πρώτα-πρώτα δλα τό 
πλεονεκτήματα της 'Ελευθέρας Οiκονομίας. Τό Κρότος 
όνέλαβε, με τήν γνωστή μέθοδο, τον πλήρη ~λεγχο τί'jς Βιο
μηχανίας καi Βιοτεχνίας (έόν παραμένουν λίγες όκόμη, αύτέ:ς 
εlναι γιό μετό τiς έπικείμενες tκλογές) μέσω τών εκπροσώ
πων τοϋ κόμματος. 'Όπως συμβαίνε ι στiς ' Ανατολικές 
χώρες. 

Χώρες τί'jς Δύσεως ποu tφήρμοσαν καθαρό σοσιαλιστι
κή ΟΙκονομία, τήν έγκατ-αλείπουν καi έπανέρχονται μεθο
δικώς καl γρήγορα στήν'έλεύθερη οΙκονομία (δτομο). Σχε
τικές τόσεις παρουσιόζονται κλιμακωτό καl σ' αύτή τή 
Ρωσία . ΟΙ "Ελληνες σήμερα προσπαθοϋν νό μιμηθοϋν. 
Ποιόν; Καi μέ ποιοuς στόχους προσπαθεί σήμερα ή · Ελλόδα 
νό μιμηθη; 

Μιό έλληνική, παγκοσμίως ζηλευτή, βιομηχανική καi 
βιοτεχνική όνόπτυξη, ΠΟU εlναι όπόρροια τοϋ δαιμόνιου 
έλληνικοϋ πολιτικοϋ καi έμπορικοϋ πνεύματος τί'jς τελευ
ταίας 35ετίας, κατόντησε σχεδόν ύποτυπώδης μέσα ατό 
τελευταία λίγα χρόνια. Σήμερ-α κανένας πιό δέν ένδιαφέρε
ται γιό έγκαταστόσεις ~ έπεκτόσεις στόν έλληνικό χώρο. Γ ιό 
ποιό σκοπο καi έπιδιώξεις καi γιατί; (' Αναλυτικώτερα εχου
με r'\δη aσχοληθεί ατό δρθρο μας στο τεϋχος Αύγούστου 
1984 τί'j ς ΝΕΑΣ γοΡΚΗΣ). 

Τήν πρώτη στον κόσμο 'Εμπορική μας Ναυτιλία, aποδυ
ναμώνουμε, aποτελειώνουμε καi καταδιώκουμε σόν ξένη 
δύναμη κατοχί'jς. Καταστρέφουμε μιό διεθνί'j διαπραγμα
τευτική μας δύναμη σέ πόρο πολλοuς χώρους- δύναμη 
που τόσα προσέφερε ατή χώρα, όλλό καi στι')ν όνθρωπό-

ΜΑΡ1ΙΟΣ 1985 

τη τα. ΕΙ ναι όπο όρχαιοτότων χρόνων ι ΤΟ μεγαλύτερο ~σοδο 
της ' Ελλόδος. "Ομως, έξανδραποδίζεται πρός τό συμφέρον 
ποίου; Γιό νό έκδικηθοϋν Ποιόν; Καi τό πδνε ποϋ; 

Τό ποσό ποu ξοδεύονται γιό τό σαμποτάρισμα τί'jς 'Ελ
ληνικης 'Εμπορικής Ναυτιλίας, εlναι τερόστια καi τό δίκτυα 
καταστροφί'jς της όπολύτως όργανωμένα καi συντονισμένα. 
ΟΙ ηρωες έργότες τών θαλασσών δέν όντιλαμβόνονται δτι 
χόνουν τό πόντο καi δτι τώρα δουλεύουν μόνο γιό τοuς 
λίγους τοϋ κόμματος καi δτι σύντομα θ~ γίνουν όπλώς 
δνεργοι ναυτικοί. Πρός τί οί όγώνες τους; Γ ιό νό γκρεμίσουν 
τί; Γιό νό όφεληθοϋν ποιοί; Τό έ:πικουρικό τους ταμεία όντl 
νό όναπτυχθοϋν γκρεμίζονται. Λίγη ήρεμία, αύτοσυγκέν
τρωση καi συλλογισμός ίσως εlναι ή πλέον σωτήριος ένέρ
γειά τους. 

' Η τραγική δ μ ως εΙρωνεία όνήκει στ ι') ν μεγαλύτερη τόξη 
τοϋ έργατικοϋ δυναμικοϋ. Μαζεύτηκαν οΙ μεγιστάνες τοϋ 
πλούτου καi της καλοπερασιδς (όδιακρίτως προελεύσεων), 
σ· εναν «ύπαρκτό» συνεταιρισμό τους, γ ιό νό τοuςδιδόξουν, 
μέσω τών έμμίσθων έργατοπετέρων τους, τόν σοσιαλιστικό 
ΙΊ Μαρξιστικό παρόδεισο γιό την σωτηρία τους. 'Η δημοκο
πία καl ή παραπλόνηση ποτέ δεν βρέθηκαν σε ψηλότερο ση
μείο tπιτυχίας. Τό έργατικο δυναμικό μας, ϋστερα όπο τόν 
aποπροσανατολισμό του, αύτοκαταστρέφεται σόν θϋμα 
κενών φραστικών συνθημάτων καi δδηγείται γρήγορα στήν 
πείνα καi τι')ν δυστυχία. 

ΟΙ συνεχείς ύποσχέσεις παροχών, οΙασδήποτε μορφης, 
εΙ ναι πολu ξεπερ-ασμένο εlδος. Εlναι πλέον χωρlς ούσία όφοϋ 
λείπουν οί δύο βασικοi παρόγοντες της όγοραστικης όξίας 
τοϋ χρήματος καi τών μέσων παραγωγης καi διακινήσεώς 
του, έκτός φυσικό όπο τι'ιν tκδοτικι'ι μηχανή . 

·Ο Λαός στερείται τοϋ ότομικοϋ του δικαιώματος νό 
έ:κλέγη τοuς aντιπροσώπους του στ ή Βουλή." Ο λα τό δικαι
ώματα μεταφέρθηκαν στόν ·Αρχηγό τοϋ κόμματος (δπως 
όκριβώς γίνεται ατό όνατολικό κρότη). 

ΣτΙς ΗΠΑ, δπου βασιλεύει ή πραγματική Δημοκρατία, οΙ 
νόμοι εφαρμόζονται πιστό καl εfναιίσοι γιό δλοuς. ΟΙ aντι
πρόσωποι έκλέγονται όπό τόν Λαό. Καi σέ τοπικές προκρι
ματικές έκλογές τό κομματικό μέλη έκλέγουν τοuς ύπο
ψηφίους. 

"γστερ-α όπό τlς δυο συνεχείς προεδρικές όποτυχίες τών 
Δημοκρατικών, ~χουν δημοσιευθεί καi όκουσθεί πόρο 
πολλές γνώμες καi προτόσεις όπό παρόγοντες έντός καi 
έκτός τοϋ κόμματος. 'Αρκετές όπο αuτές ε χουν έφαρμογι'ι σέ 
πολλές δημοκρατικές χώρες καi θ' όναφέρω μερικές: 

-Πρότειναν νό έντοπισθί'j τό συντομώτερο ό πιθανώ
τερος ύποψήφιος γιό τiς Προεδρικές tκλογες τοϋ 1988, βόσει 
βεβαίως τών τελευταίων έκλογικών συμπερασμότων. ' Η κα
τόληξη τών συζητήσεων ~το δτι όπαιτοϋντα ι «Νέες Φάτσες» 
έπιβλητικές καΙ πειστικές. ΟΙ παλαιές εfναι γνωστές στο τί 
πιστεύουν καl έπομένως στήν οΙανδήποτε όλλαγή τους θό 
δοθi'j ή έξήγηση δτι ~ κοροϊδεύουν τον έαυτό τους, ι'j τοuς 
ψηφοφόρους τους . . Καi τό δύο εfναι όπαρόδεκτα γιό τι'ιν 
όμερικανική κοινωνία. 

-Νό προσδιορισθί'j θετικό - ξεκόθαρα καΙ σταθερό ή 
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ταυτότητα τοΟ κόμματος, δηλαδιΊ «Ποίοι έιμεθα καί τί 
θέλουμε»; 

-Νό συνεχισθfj ό σεβασμός καί ή τήρηση τών κοινω
νικών όξιών καί παραδόσεων μέ βάση τό Ιστορικό δεδομένα, 
χωρίς όποκλίσεις καί κυρίως διαιρετικές τάσεις οΙασδήποτε 
μορφfjς. ΟΙ μαχητικές διαφορές νό τελειώνουν τr')ν έπο μένη 
τών έκλογών, γιό νό όρχfζουν όμέσως τιΊν στρατηγικr') προ
ετοιμασία γιό τίς έρχόμενες έκλογές. 

-'Η γενι κr') γραμμη το Ο κόμματος νό έκφράζη τόν κύριο 
όγκο τών ψήφων του καί όχι τών πτερύγων του (Liberalism 
e.t.c.) τών όποίων ή γνώμη άπλώς νό όκούγεται. 

-Οί γερουσιαστές καί οΙ βουλευτές, εJναι οί έκφραστές 
τί'jς στρατηγικi'jς τοϋ κόμματος στη ΒουλrΊ καί στη Γερουσία, 
άλλό δέν εfναι καί οί σχεδιαστές της, δπως συμβαίνει στr')ν 
'Ελλόδα. 'Υπάρχει πλήρης καταμερισμός καί ύπευθυνότης 
τών άρμοδιοτήτων. 

-Μόνο όπό τούς Κυβερνfjτες τών Πολιτειών (Νομάρ
χες θό λέγαμε στήν ' Ελλάδα) ποu [χουν έκλεγεί μέ τή σημαία 
τοΟ κόμματός των, ζητείται ένίοτε ή συμπαράσταση καί ή 
συμμετοχrΊ στίς έπιτροπές το Ο κόμματος, όλλό όχι σέ μόνιμη 
βάση. 

-Στiς ΗΠΑ, ϋστερα όπό κάθε έκλογr') Προέδρου, γί
νονται καί έκλογές μέσα σέ κάθε κόμμα γιό τrΊν όνάδειξη τοΟ 
νέου του έπιτελείου. Τό έκλεγόμενο έπικεφαλfjς άτομο 
(Chairman) συνήθως έκφράζει τιΊν νέα στρατηγικrΊ τοϋ 
κόμματος. Μέ ψηφοφορία έκλέγονται έπίσης τό μέλη τών 
διαφόρων 'Επιτροπών τό όποία, έκτός άπό έλάχιστες περι
πτώσεις, δέν όνήκουν στr')ν Βουλr') η τιΊν Γερουσία. 

-Δέν ύπάρχουν μόνιμοι όξιωματοϋχοι τοΟ κόμματος, 

~οα ~qj(}ttlart· 
Dry Red Wine 

άλλό γίνεται άνανέωση καί όνασυγκρότηση. 

-Δέν γίνεται δημαγωγικός συναγωνισμός παροχών, 
άπό κανένα κόμμα , όλλό καί δταν γίνη, θό εΤναι γιό είδικr') 
τελείως περίπτωση. 

-Τό κόμμα δέν άναζητδ μέλη έπιτροπών μόνο όπό 
όνθρώπους πού εχουν χρfjμα η όνομα, όλλό κυρίως όνα
ζητδ όξίες καί γνώσεις. 

'Από τό δύο βασικό κόμματα τfiς ' Ελλάδος, ή aντιπο
λίτευση εfχε πολλές μεταπτώσεις καί άλλαγές στr')ν ίδεολο
γικrΊ καί πολιτικr') γραμμή τοΟ κόμματος όλλό καi τών 
έκπροσώπων του, γι' αύτό δΕ καί δημιούργησε σοβαρό 
έρωτηματικό κο] μείωσε τιΊν μαχητικότητα τών ύποστηρι
κτών της. Τό κόμμα δμωςποu κυβερνδ, εκπροσωπείται άπό
λυτα όπό ενα άτομο κο] εχε ι σταθερη γραμμη κο] σταθερη 
πολιτική. Καί τό δύο όπορρέουν όπό όπό τό συγγράμματα 
τοΟ 'ΑρχηγοΟ του, πού τό εγραψε πρό πολλοϋ . Εfναι 
γραμμένα πάνω σέ σαφη Μαρξιστική φιλοσοφία καί μόνο ή 
μεθόδευση τi'jς μετάπτωσης παρουσιάζεται συγκεχυμένη καί 
μεταβλητή. Οί δηλώσεις του, δν μελετώνται, πάντα ένέχουν 
τrΊν όλήθεια τfiς ίδεολογικί'jς του γραμμfjς. ·Εκπλήσσομαι 
δμως διότι οί όντίπαλοι καί οί κριταί του δέν θέλησαν ποτέ νό 
τόν πιστεύσουν. 

ΟΙ συνέπειες όπό τίς πάρα πάνω διαπιστώσεις τώρα 
όρχίζουν νό γίνωνται πιό εντονες. Τώρα έπίσης όρχίζουν οΙ 
διάφοροι, έντός καί έκτός τών κομμάτων, νό έκφράζουν 
δειλά-δειλά, τίς όνησυχίες τους, κάτι nou πρίν στiς συνομι
λίες τους χαρακτήριζαν σόν «κινδυνολογία». 

Τώρα δλοι διαπιστώνουν δτι έπίκειτα ι έθνικός διχασμός 
(άρθρο μας 15 ' ΑπρΙλίου 1984) καi δτι ή Δημοκρατία καί ή' Ε-

Qrande ~~eινe 
Dιy Red τ able Wine 
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λευθερία διέρχονται μεθοδευμένο κίνδυνο, όλλό καί χωρίς 
εύκολα «πισωγυρίσματα». 

Τώρα, οΙ περισσότεροι διαπιστώνουν την γεύση τi'jς 
εύγενίίις πpοσφερομένης καραμέλας, «Χουντικοί»-«' Αν
τιστατιακοί>>, όφοϋ εΤδαν ξεκάθαρα μπροστά τους, τί 
κρυβόταν πίσω όπό δλα αύτό (όρθρο μας στό τεϋχος 15 
Μαϊου 1984). Τώρα βλέπουν τrΊν πλάνη τους. Εfχαν πιστέψει 
δτι τό μόνο aσυγχώρητο όμόρτημα fιταν ή «Χούντα» καί όχι 
οί έκ προθέσεως σφαγείς, δολοφόνοι καί τρομοκράτες. ·Ο χι 
δσοι πfiραν τό δπλα καί αΙματοκύλισαν τό ΝΟΜΙΜΟ κρό
τος τοϋ Λαοϋ. Κατέληξε πράγματι νό εΤναι τό σοβαρώτερο 
όδίκημα, ώς έξελίχθη, που έγγίζει τό δρια τi'jς κωμωδίας, 
άλλά καί τi'jς ύποβαθμίσεως τi'jς νοημοσύνης τοϋ 'Ελληνικοϋ 
Λαοϋ. Πράγματι, πολλοί που ύποφέραμε όπό την Χούντα 
διερωτώμεθα, • Ποιός κοροϊδεύει ποιόν» καJ γιατί; 

Τώρα πολλοί διαπιστώνουν τόν στραβό δρόμο ποlι 
έσπρώχθη ή Παιδεία μας. Δεν εΤναι δυτικοϋ τύπου, δεν εΤναι 
όμερικανικοϋ, δεν εΤναι όνατολικοϋ . ΕJναι, άπλίίις, 
όναρχικοϋ τύπου, πρωτοφανrΊς στό παγκόσμια χρονικό καί 
όποβλέπει σέ ό,τιδήποτε άλλο, έκτός τi'jς παιδείας. Έχουν 
όντιστραφεϊ δλοι οΙ δροι διοικήσεως κα1 ύποχρεώσεων, με 
θύματα τους φορολογουμένους που θυσιάζουν τίς 
στερήσεις τους διό την ύποτιθεμένη παιδεία καί τους φιλο
προόδους νέους μας, που τό πτυχία τους πουθενά σχεδόν 
δεν όναγνωρίζονται, ένίίι σημειώνεται ραγδαία εξέλιξη τίίιν 
'Επιστημών καί της Τεχνολογίας. 

Τώρα διαπιστώνουν πώς τό τεράστια χρηματικό ποσό 
όπ~ την Κοινη ' Αγορά πρός τους όγρότας μας, εΤναι 
όπορροια τr;ς ενταξής μας σ' αύτην καί όχι τr;ς προεκλο
γικr;ς έξαγγελίας γιό aποσύνδεση, ούτε τίίιν μετέπειτα δια
φωνιών μας πρός τ1ς κοινες όποφάσεις δλων τίίιν λοιπών 
μελών. 

Τώρα διαπιστώνουν την καταστροφικη πολιτική μας 
εναντι τοΟ ΝΑΤΟ μέ τό όποίο διακηρύσσομε δημοσία δτι 
εχο~με τ~λείως διαφ?ρετικους έχθρους καi στόχους, άλλά 
ζηταμε την προστασια δλων η μεμονωμένων μελών του. 

Τώρα διαπιστώνουν πολλοί δτι εΙς την · Ελλάδα δεν ε Τ ναι 
θέμα άπλίίις πολιτικό, δημιουργίας, Κέντρου, Δεξιός η · Αρι
στερός παρατάξεως, δέν εΤναι θέμα φιλολογικών φιλελευ
θερισμών, άλλά θέμα διασώσεως: 

-των Ιερίίινκαί όσίων της φυλfiς μας. 

- Ti'jς 'Ορθοδόξου Θρησκείας μας. 

-των παραδόσεών μας. 

- Ti'jς Ιστορίας μας (ό Κολοκοτρώνης δέν ήταν ώς διδά-
σκεται 'Αρχιστρότηγος τίίιν κοτσαμπόσηδων καί τίίιν Δε
σποτάδων, όλλό τοϋ ' ΕλληνισμοΟ κατά τi'jςΤουρκοκρατίος). 

Ε~ναι θέμα γιό την διατήρηση καί συνέχιση τοΟ τρισχι
λιετους 'ΕλληνισμοΟ. Γ ιό τiς όρχές κα1 τiς όξίες που δλη ή 
ύφήλιος θαυμάζει καi έφαρμόζει. Διαφορετικό, μέ την Ισο
πέδωση. των ~όντων όπειλεϊται φυλετικός έξαφανισμός, που 
εΤναι και έπιδιωξη τών Διεθνιστικών στοιχείων. 

• • • 
, ΟΙ όπό~ημοι " Ε~ληνες καi κυρίως τi'jς ' Αμερικi'jς, t:χουν 

μεινει πιστοι εΙς τiς Εθνικές παραδόσεις καi τό Ιδεώδη μας. 
'Υποτιμήθηκαν σκληρό γι ' αύτό έπισήμως όπό τόν ' Αερο
πορικό ' Ακόλουθο τi'jς Πρεσβείας (Οόόσιγκτων) καJ μάλιστα 
ώς όπάτριδες, καθυστερημένοι, δουλοπρεπείς, κ.λ.π . Διε
μαρτυρήθησαν καi συνεχώς διαμαρτύρονται, εύγενίίις θό 
fλεγε κανείς, παρά τούς έμπαιγμούς των έν ' Ελλάδι Κυβερ
νητών μας, τόσο γιό την fκθεση τοΟ έν λόγω 'Ακολούθου, 
δσο καJ γ ιό τiς όνοξιοπρεπείς ένέργειες σχετικό μέ τό δγαλμο 
τοϋ σωτi'jρος μας Τροϋμαν. 

'Η τριετης καί πλέον aνθεκτικότης των στην Ιδεολογικη 
καi Ισοπεδωτική προσπάθεια τοΟ έπισήμου ' ΕλληνικοΟ Κρά-
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τους όλλό καί ή συνεχής καi όμαδικη συμπαράστασή τους 
στό ' Ελληνικό θέματα, fισαν δύο aντικρουόμενες κατευ
θύνσεις, που ε πρεπε νό τίς συντονίσουν κοJ τό κατώρθωσον. 

• • • 
Στίς 7 καί 8 Φεβρουαρίου, στό σεμινάριο τfjς ΑΗΕΡΑ, 

έκτός όπό έλάχιστες έξαιρέσεις, διαπιστώθηκε ή μεγαλύ
τερη συγκέντρωση όπό π ιό aπίθανους " Ελληνες καί ξένους 
όμιλ ητΕ:ς πού εΤχαν σαφώς όκροίες, Μαρξιστικες κοί κυρίως 
aντιαμερικανικές aποκλίσεις, που aπέβλεπαν νό παραπλα
νήσουν κα1 aποπροσανατολίσουν. ποίους κα1 γιατί; 

" γστερα όπό την συγκέντρωση αύτή ό άπόδημος 'Ελ
ληνισμός βρίσκεται στόν τοίχο κο1 aντιμετωπίζει τό ερώ
τημα •Γι ε Τ σοι μαζί μας καi γίνεσαι aντιαμερικανός η δΕ: ν ε Τ σαι 
μαζί μας». Εiναι τό μόνο συμπέρασμα που κάθε σώφρων 
δνθρωπος aπεκόμισε όπό τό δλο σεμινάριο. "Ολα τό άλλα 
επισκιάζοντα ι. ΟΙ . Αμερικανοί όμιληταJ εύρέθησαν σε ενο 
καθαρό aντιαμερικανικό περιβάλλον. ΟΙ συνέπε ιες ύπfjρξαν 
άμεσες. ΣτrΊν συζήτηση γιό βοήθεια στην ' Ελλάδα καί Τουρ
κία μδς εγκατέλειψαν δλοι οί πρώην ενθερμοι ύποστηρικτοί 
μας. Λοιπόν τό μεγάλο ερώτημα εΤναι: «Ποιός κοροϊδεύει 
ποιόν»; 

τiςίδιες όκριβίίις μέρες, ή Τουρκικη Πρεσβεία, σ' δλλη 
περιοχή τi'jς Ούόσιγκτων εΤχε διήμερη συνάντηση μέ τελείως 
διαφορετικη μεθοδολογία. ΟΙ Τοϋρκοι εΤνα ι σύμμαχοι των 
κοινών συμμάχων τους όποίους καί διευκολύνουν παντοιο
τρόπως ένίίι εμείς σφοδροί καί δημόσια όντισύμμαχοι , όχι 
μόνο όπαιτοίίμε τήν aπομάκρυνσή τους, όλλό καί ταυτό
χρονα τους ζητάμε την συμπαράσταση καJ βοήθειά τους. 

Κυκλοφορεί εντόνως ή φήμη, δτι οΙ ένδιαφερόμενες 
πλευρές δέν έπιθυμοίίν την λύση τοίί Κυπριακοίί κοJ ή κάθε 
μιό διό διαφορετικους λόγους. Ό «φάκελλος τi'jς Κύπρου» 
[γινε ε να παραμύθι. Μήπως γίνεται επίκλησή του μόνο γιό νό 
κρατοίίνται οΙ Χουντικοί στή φυλακή; Τότε γιατί δέν παίρ
νονται ρεαλιστικΕ:ς καί θετικές aποφάσεις πρίν δλα γίνουν 
όθερόπευτα καρκινώματα καi οΙ επιδιώξεις μας καταντή 
σουν τελείως εξωπραγματικές; 

Μπορούσαμε νό όναφέρουμε πολλά άλλα παραδείγ
ματα, όλλό τό συμπέρασμα εΤνα ι σαφές: τι επιδιώκουμε κοί 
ποίί τό πδμε, όφοϋ δλα καταλήγουν εΙς βάρος μας, όκόμη κοί 
στίς εδώ ότομικές δουλειες τοίί καθενός; Μάλλον «Ποιός 
κοροΊ'δεύει ποιόν»; Κα1 γιατί; Μήπως γίναμε τόσο πολύ 
τρανοί καί δλοι oi δλλοι τόσο noλU μικροί που νό μη τους 
όναγνωρίζουμε τίποτε, ούτε νό τούς δίνουμε λόγο ; " Ολα 
εΤναι δυνατά, όπό δσο γράφονται καί λέγονται. 
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ΔυΟ νέες έκθέσεις τοϋ Καταφυyιώτη 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 

' Εξαιρετικη tπιτυχία σημείωσαν δυό 
πρόσφατες tκθέσεις τοϋ γνωστοϋ στην 
·Ομογένεια ζωγρόφου Μενέλαου Κα
ταφυγιώτη, ή μιό στην ' Αθήνα, σε dί
θουσα τi'jς Έλληνοαμερικανικi'jς 'Ενώ
σεως καi ή δεύτερη στην Ιδιαίτερη πα
τρίδα του, τό Τρίκαλα. 

'Από εύμενέστατα σχόλια ποu διατυ
πώθηκαν στόν έλληνικό Τύπο, μεταφέ
ρομε tδίiJ όπόσπασμα κριτικfjς τfjς 
τέχνης τοϋ Καταφυγιώτη όπό τόν κ. 
Γιώργη Γιούλη Βολόγκα, ποu όνciλύ"ει 
καi tξηγεί την Ιδιότυπη, συμβολικη tξ
πρεσσιονιστικη εκφραση τοϋ ζω
γρόφου . 

Αύτες τiς μέρες, εχουμε κι' έμείς τιΊν 
τιμη καi την ευκαιρία ν ' όπολαύσουμε 
ενα μικρό μέρος, όπό 25 πίνακες τοϋ Κα
ταφυγιώτη, σε διόφορα μεγέθη, όπό τό 
τερόστιο δημιουργικό του εργο. Καύ
χημα γιό την πόλη μας, γιό τόν φτα
σμένο καi ώριμότατο καλλιτέχνη μας, 
ποu ό ' Ιταλός καi φημισμένος τεχνο

κρότης τfjς • Αμερικης, Μόριό 'Αλμπε
ρτόζι τόν κατατόσσει στοuς πιό φημι
σμένους καλλιτέχνες τοϋ κόσμου, γιό τό 
συμβολικό νόημα τών εργων του, ποu 
τόν διακρίνει - δπως λέγει - ή σχεδια
στικη συνθετικη σαφήνεια καi χρωμα
τικι'ι εύαισθησlα. 

Πρωταρχικό στοιχείο στη σύνθεση 
τοϋ Εργου του, εΤναι ό παρόγοντας δν
θρωπος, τό παιδικό του περιβόλλον καί 
τό βιώματα της ζήσης του κοντό στη 
φόρμα τοϋ πατέρα του. · Ανήσυχος 
πόντο, tρευνδ τό παρελθόν, τό όποτυ
πώνει καΙ τό συνδυόζει μt τόσήμερα καi 
τη σύγχρονη καλλιτεχνικι'ι έξέλιξη. 

Στό σύνολό του εΤναι έξπρεσιονιστής, 
μt τόνους παρόξενους κι' όντίθετους 
στό ίδιο κόδρο τοϋ μοτfβου. Με παρό
ξενα καi παραμορφωμένα πρόσωπα, 
ζώα, κι ' όντικεiμενα, μt συμβολικό χα
ρακτήρα, ποu σοϋ δίνουν όμέσως τι'ιν 
tντύπωση, δτι εΤναι τό πρωτόχρονα 
tκείνα σχεδιόσματα τών σπηλαίων της 
·Αλταμίρα, τ ' όρχέγονου πολιτισμοϋ fi 
τών διατημικών σχεδιασμότων τοϋ δια
στημικοΟ tρευνητη WΕριχ Φόν Νταί
νικεν. 

Τό παρόξενο κι ' εντυπωσιακό δλογο 
κυριαρχεί παντοϋ, στοuς περισσότε
ρους πίνακες. Πουλιό, νεαροi ρωμα
λέοι , ξωμόχοι κουρασμένοι καi ταλαι
πωρημένοι, συνθέτουν τό δλο [ργο του. 
Χρώματα, μώβ, μπλέ, γκριζοκiτρινα, σε 
γεωμετρικό σχήματα, δνισα καi συμ
μετρικό, στόνίδιο πfνακα, δημιουργοϋν 
τiς παρόξενες όλληγορικές καi αlνιγμα
τικtς μορφές, ποu μt τό σύμβολό του, 
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'Ο ζωγράφος Κστοφυγιώτης, άριστερά, μt τόν συνάδελφό του Γιάννη Ξενάκη άπό 
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«Τό Κορlτσι μt τήv Μσpγσρlταιι. ΗΕvσ χαρακτηριστικό ~pγο τοϋ Κστσφυγιώτη. 
(Λ6δι 36Χ48). 

μδς τονίζουν τ1ς όθέατες πλευρες τοΟ 
θεάματος κα1 την πηγαία όόρατη όκα
τόληπτη συλληπτική του σκέψη καllδέα. 
·Ο Μενέλαος Καταφυγιώτης ~χει έντε
λώς διαφορετικη dίσθηση κα1 έντελώς 
δ ιαφορετικι'ι θεώρηση τi'jς τέχνης καί 
τοΟ κόσμου μας. 

ΟΙ περισσότεροι πlνακές του, εfναι 
ζωγραφισμένοι με λάδι κα1 οΙ ύπόλοιποι 
με σμόλτο. 'Ένα δικό του συνθετικό 
ύλικό, δικi'jς του fμπνευσης, ποu δίνει 
στό fργα του μιό ξεχωριστr'ι όξιοπρό
σεχτη τεχνοτροπlα, θαυμαστi'jς όπό
λαυσης. 

ΜΑΡτΙΟΣ 1985 

--Βιβλίο---

(Οδοιπορία 

Αίιτοβιογραφικές σελίδες 
τοϋ MIX. Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
'Εκδόσεις •ΓΝΩΣΗ• 

'Από τΙς έκδόσεις «ΓΝΩΣΗ», κυκλοφόρη
σε τό καινούριο βιβλίο τού πρώην Πρδέ
δρου τής Δημοκρατίας Μιχ. Δ. Στασινόπου
λου « 'Οδοιπορία, αύτοβιογραφικές σελ!· 
δες ... Ό συγγραφέας, γνωστός όλλωστε ά· 

πό χρόνια γιά τά ποιήματα και τά δοκίμιά 
του, άρχ!ζει τΙς άναμνήσεις του άπό τή γε
νέτειρά του τή Μεσσήνη , στΙς άρχές τού 
αΙώνα, φτάνει στις μεγάλες λογοτεχνικές 
συναντήσεις τής ζωής του, τόν Γρ. Ξενό
πουλο καΙ τόν Τέλλο "Αγρα, καταγράφει 
τούς διαδοχικούς σταθμούς τής ~,<αριέρας 
του (σύμβουλος 'Επικρατείας, καθηγητής 
Παντε!ου, Πρόεδρος t.ημοιφατ!ας μετά 
τήν πτώση τής χούντας, δπου άναφέρει και 
άποκaλυπτικές λεπτομέρειες έκεινης τής 
περιόδου) κι άκόμη tνα πλήθος άπό μικρές 
άνώνυμες Ιστοριες πού τελικά συνθέτουν 
και όριοθετούν τή ζωή μας. 
«"Εχω μιά μικρή έλπιδα», σημειώνει ό 

συγγραφέας στόν πρόλογό του, ••δτι ό όνο
γνώστης θά βρεί σέ μερικές σελιδες κά
ποια συντροφιά, σάν αύτή πού βρισκουμε 
σ' tνα άφήγημα, ένώ aλλες σελιδες πιθανό 
νά κινήσουν τό ένδιαφέρον του ~ νά τόν 
πληροφορήσουν γιά όρισμένα Ιστορικό γε
γονότα. Δέ θό βρεί iσως συνθήματα και μη
νύματα, άλλά rσως άκούσει μέσα άπό τήν ά
φήγηση νό άναδύονται, έμμεσα και άδημα
γώιγητα, μερικά μυστικά μηνύματα γιό όρι
σμένα προβλήματα τής ζωής μας•. 

((Τά μεγαθέματα 
της έποχfις μα~) 
τοϋ ΔΗ Μ . ΚΟΥΣΟΥ ΛΑ 
"Εκδοαη: 'Ελληνική Εuρωeκδοτική 

αΤά μεyαθtματα τής tποχfΊς μας" είναι t
να βιβλιο άσυνήθιστο. Μέ συναρπαστική 
σαφήνεια, γλαφυρότητα, διαύγεια, άλλά 
και πληρότητα ό καθηγητής Κούσουλας ά
ναλύει τά μεγάλα, καυτά θέματα πού άπα
σχολούν σήμερα κάθε σκεπτόμενο και προ
βληματιζόμενο dνθρωπο. Τόν άνταγωνι
σμό τών ύπερδυνάμεων και τών συμμάχων 
:rους, τις οικονQμικές σχέσεις άνάμεσα 
στις προηγμένες χώρες τού βιομηχανικού 
Βορρά και τις χώρες τού Νότου πού άγωνι
ζονται νά σπάσουν τό δεσμά τής φτώχειας, 
τήν Ιδεολογική καΙ πολιτική άντιπαράθεση 
τής έλεύθερης, δημοκρατικής κοινωνιας μέ 
τή μαρξιστική κοινωνία, δπως έχει ύλοποι
ηθεί στις χώρες τού ύπαρκτού ή τού τριτο
κοσμικού σοσιαλισμού. 

'Ελάχιστοι άρνούνται δτι γύρω άπό τά 
θέματα αύτά ύπάρχει και σύγχυση και d
γνοια. Τό βιβλιο τού καθηγητού Κούσουλα, 
πλούσιο σέ άδιόβλητα στοιχεία, διδει στε
ρεά θεμελιωμένες άπαντήσεις στά βασανι
στικό έρωτήματα πού έγείρονται γύρω άπό 
τή στρατηγική άντιπαράθεση τών ύπερδυ
νάμεων, τούς πυρηνικούς έξοπλισμούς, 
τούς παράγοντες πού διαμορφώνουν τήν 
άναπτυξιακή διαδικασια στις χώρες τού 
Νότου, τό πραγματικό περιεχόμενο τών άν
τιμαχομένων Ιδεολογιών, τις ούσιαστικές 
διαφορές τών οικονομικών συστημάτων. 
Ό συγγραφέας τού βιβλιου είναι παγκό

σμια γνωστός γιά τό συγγραφικό του έργο. 
'Ένα βιβλίο του έχει μεταφρασθεί σέ 27 
γλώσσες, fνα όλλο χρησιμοποιείται άπό 
150 και πλέον άμερικανικό πανεπιστήμια 
σάν βασικό σύγγραμμα στήν Πολιτική 'Επι
στήμη. "Ενα καινούριο του βιβλίο, γιά τις 
Διεθνείς Σχέσεις, θά κυκλοφορήσει στήν 
'Αμερική τόν 'Ιανουάριο. 
Ή βιογραφία τού κ. Κούσουλα περιλαμ

βάνεται στό παγκόσμιο Who ls Who, άνάμε
σα aτούς κορυφαιους πολιτικούς έπιστή
μονες. Ή βαθιά γνώση και πολύπλευρη έμ
πειρια τού καθηγητού Κούσουλα διαφαίνε
ται όνάγλυφα στις σελιδες τού βιβλιου «Τά 
μεγαθέματα τής έποχής μας». 

ΠΟΛΙfΙΚΑ θΕΜΑοΑ 
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Caranikas ση the Board 
of Atlantic Bank 

Costa Ρ. Caranicas has been elected a 
member of the Board of Directors of 
Atlantic Bank of New York, annoυnced 
H.S. Kostakopoυlos, President. 

Mr. Caranicas is a member of the 
Execυtiνe Board of the lnternational 
Monetary Fυnd, and represents Greece 
to the lnterim Committee of·the Board of 
Goνernors on the lnternational Mone
tary System. He has been Economic Mi
nister of the Greek Embassy in Washing
ton, and Representat iνe of Greece to the 
Economic and Social Coυncil of the 
United Nations and the Economic and 
Financial Committee of the UN General 
Assembly from 1949-1979. 

Mr. Caranicas has serνed in seνeral 
Committees of the United Nations, in
clυding the Commission for lnterna
tional Commodity Trade, the lnterna
tional Cotton Committee, the Technical 
Assistance Committe, the Coordination 
Commitee, the Economic Committee of 
the Economic and Social Coυncil, the 
Committee for the Study of lnternational 
Monetary Reform, the Economic and Fi
nancial Committee, and the Admini
stratiνe and Bυdgetary Committees of the 
General Assembly. 

He has also been an Economics Profes
sor at the Athens Gradυate School of Eco
nomics, and pυblished seνeral books and 
pamphlets on economic and financial 
matters. He also has serνed as an eco
nomic analyst for National Bank of 
Greece, as Secretary-General in the 
Greek Ministries of National Economy 
and Agricυlture, and represented Greece 
in νarioυs Economic Conferencesaroυnd 
the world. 

Mr. Caranicas receiνed a law degree 
from the Uniνersity of Athens, a diplo
matic degree from the Ecole Libre des 
Sciences Politiqυes of Paris, and a Ph.D. in 
Economic Sciences from the Sorbonne 
(Paris). 
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Νέος Θεατρικός~, Ομιλος 

' Η νέα θεατρικr'ι όμόδα «ΜΑΣΚΕΣ», ποu 6ρ)cισε τr'ιν καλλιτεχνική της Uταδιοδρο
μiα τόν πg>αq_μέν.Q _μηνα μΕ: την κωμωδiα: ιιΌ Ψ~χfατρ9:?"' τοί.i_?μογε~η (J~vvρα
φέα κ. Δημ. Γαλόνη. νΟρθιοι aπό άριστερό, οΙ: Γιάννης Μαλλιάκος, Χόρης Ανα
στασόπουλος, Φράνσις Τσαγανέα, Θόδωρος Παγούδης καl 'Αr;>γύρης' Αναστα
σόπουλος. Κάτω άριστερά, οΙ: Νίκος Βαρδης, ν Αρτεμις Πιπινελλη, Δημήτρης 
Γαλάνης καi ' Αγαμέμνων Βαρβιτσιώτης. Τό tpγo άνέβηκε μέ σκηνοθεσία καi 
σκηνικά τοί.i Δ. Γαλάνη, μέ ένδυμασfες της Σωτηρίας ' Αλλοιμόνου καi φωτιστι-

κά τών Γιώργου Καρίμπαλη καf Χρ. Σάρρα. 

Some 200 Greek Orthodox priests, doctors and their wiνes participated in the Third 
Conference of the Clergy-Medical Series sponsored by the Greek Orthodox Arch
diocese and the Hellenic Medical Society of New York. " The Psycho-Social Stresses 
of being the Marital Partner of a Priest or of a Physician" was the subject of the progr_am 
discυssed by panelists from left: Dr. Steνe Fochios, moderator; Dr. James Β. Gabrιel; 
Presνytera Margaret Orphanakos; Father Peter Karloυtsos; M rs. Helen Vamνas and 
Chaplain Peter Poυlos. 

Marmarinoses celebrate 
Golden Anniversary 

Zannis John and Froso Tsoukalas Mar
marinos have obserνed ther golden 
wedding anniνersary. 

Marmarinos, νeteran representatiνe of 
shipping firms υntil his retirement, and 
his wife are parents of two children, John, 

a poet, and Margarita-Thalia. There is one 
grandchild, Damien John. 

The couple was married Jan, 27, 1935, at 
St. Spyridon's Church, Washington 
Heights. 

On the occasion of their recent jυbilee 
celebration, their children hosted a 
sυrprise party for them at the hall of 
Hudson View Gardens, where the 
Marmarinoses make their home. 

•ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



'Αρχίζει με τiς καλύτερες σuvθijκες 

f! Η δεύτερη θητεία τοίί Ρ. Ρfίyκαν 

·Η δεύτερη θητεία τοϋ προέδρου 
Ρfiγκαν όρχίζε ι με τiς καλύτερες δυνατες 
συνθi'jκες. 

Τό πώς βέβαια ή θητεία αύτη θό τε
λειώση, μετό όπό τέσσερα χρόνια, εJναι 
μ ιό δλλη Ιστορία. 'Αλλό ή επιτυχία του 
εlναι έντυπωσιακη καl oi δνθρωποι 
παντοϋ στον κόσμο, ίσως όκόμη καi 
στην Έλλόδα, πεισθοϋν ν ' όλλόξουν 
γνώμη γιό τον αΧολλυγουντιανό όστέ
ρα». Τόν χρόνο πού πέρασε ή όνεργία 
μειώθηκε, τό έπιτόκια επεσαν, ό πληθω
ρισμός κινείται γύρω στό 4 τοίς έκατό 
τόν χρόνο καi ή οlκονομικη όνόπτυξη 
γύρω στό 6 τοίς έκατό. · Η οΙκονομία πα
ρουσιόζει δνοδο καi σε πολλές πόλεις 
(περιλαμβανομένης της Βοστώνης). 

Τό γεγονός δτι ζητοϋνται ύπόλληλοι 
σε καταστήματa . καi εργότες σέ έργο
στόσια, δείχνει καθαρό την βελτίωση. 
Παρόλληλα, δμως, μέ τι')ν έμφανfι οlκο
νομικη όνόπτυξη, σημαντικι') βελτίωση 
σημειώθηκε καi στό ήθικό τοϋ όμερικα
νικοϋ λαοϋ καl συγκεκριμένα ατό πώς 
αlσθόνονται γιό την κυβέρνησή του, γιό 
την κοινωνία του, γιό τόν έαυτό του καΙ 
τό μέλλον. Μετό όπό δέκα χρόνια κα
τήφειας καi όπαισιοδοξίας, ή πλειοψη
φία τοϋ λαοϋ πλέει σέ πελόγη αΙσιοδο
ξίας. Βεβαίως, ύπόρχει τό Ελλειμμα στόν 
προϋπολογισμό πού εΙ ναι μεγόλο καi πι
θανόν νό όναστατώση την οΙκονομία τό 
έπόμενα χρόνια, ώστόσο κανένας δέν 
μπορεί νό εlναι σίγουρος. Στό μεταξύ ή 
όμερικανικι'ι όγορό παρέχει την ύπο
στήριξή της, χόρη στiς μαζικες εΙσαγω
γές, στiς οΙκονομίες τοϋ κόσμου, όγο
ρόζοντας όπό Ιαπωνικό αύτοκίνητα καi 
τηλεορόσεις ώς έλληνικη σταφίδα καi 
λόδι. 

·Εκείνο τό όποίο πρiν δύο χρόνια εlχε 
χαρακτηρισθεί σόν «ή όμερικανικη κινη
τήρια δύναμη», δηλαδη ή όμερικανικη 
οΙκονομία, κινείται μέ γοργό ρυθμό καi 
σχεδόν δλοι στόν κόσμο όρχfζουν νό 
όπολαμβόνουν τό ταξίδι: ' Εόν αύτό 
εJναι 6 όμερικανικός Ιμπεριαλισμός, 
πολλοi εJναι έκείνοι ΠΟU θέλουν περισ
σότερη γεύση όπό αύτόν καi ποιος ξέρει, 
όκόμα καΙ 6 ~ Ελληνας πρωθυπουργός 
ίσως συμφωνοϋσε. 

Περισσότερο θεαματικη θεωρείται ή 
έπιτυχiα τοG προέδρου Ρi'jγκαν στην 
διεθνi'\ σκηνή.' Ο γηραιός πρόεδροςεJχε 
περιγραφεί ώς ό δνδρας μέ τό δόκτυλο 
στην πυρηνικη σκανδόλη, ετοιμος νό 
προκαλέση πυρηνικό όλοκαύτωμα. 'Αν
τίθετα, δμως, όπέσυρε, πολύ σωστό, 
τούς πεζοναϋτες όπό τόν Λίβανο καi 
μδλλον δέν έπιθυμεί νό επιφέρη κόπαιο 

ΜΑΡτΙΟΣ 1985 

Τοϋ κ. ROY C. MAKRIDIS 
Καθηγητί'j στο Brandeis Uniνersity 

πλi'jγμα στι'! Νικαρόγουα. Ή Γρενόδα, 
δλλωστε - ή μόνη σκηνη στρατιωτικfiς 
επέμβασης - χαίρεται τη λιακόδα κο] 
δέχεται κιόλας τουρίστες. Δέν ύπόρχουν 
πιό ' Αμερικανοί στρατιώτες έκεί, οϋτε 
εJναι πιθανόν νό χρειασθοϋν. Τό ΝΑΤΟ 
έξακολουθεί νό εΤναι όσφαλες καi οί πε
ριοχες πού θεωροϋνται προβληματικές, 
δπως ή Μέση ·Ανατολή, ή Λιβύη τοϋ 
Καντόφι, όκόμη καί ή Κεντρική 'Αμερι
κή, φαίνονται νό περνοϋν περίοδο 
νηνεμίας. 'Αλλό πόνω όπ' δλα, ή επιτυ
χία τοϋ Ρηγκαν με την Σοβιετική 'Ένωση 
δΕν μπορεί νό θεωρηθi'\ τυχαία . ΟΙ ' Η
νωμένες Πολιτείες πέτυχαν συγχρόνως, 
την έγκατόσταση πυραύλων <<Πέρσινγκ» 
στό Μαφος τi'jς Δυτικfjς Εύρώπης, καi 
την εναρξη τών συνομιλιών με τοuς Σο
βιετικούς γιό τόν περιορισμό τών έξο
πλισμών. Πρiν όπό εξη μi'jνες όκόμη, οΙ 
Σοβιετικοί επέμεναν δτι δέν ύπi'jρχε πι
θανότητα νό προσέλθουν στiς διαπραγ
ματεύσεις, εόν προηγουμένως οΙ · Αμε
ρικανοί δέν όπέσυραν τούς πυραύλους 
«Πέρσινγκ» όπό την Δυτική Γερμανία καi 
όλλοϋ. Τώρα συμφωνοϋν γιό διεξαγωγη 
γενικών διαπραγματεύσεων καi 
δείχνουν ένθουσιασμένοι μέ αύτή τήν 
προοπτική. Τό"ιδιο συμβαίνει καi μέ τούς 
Εύρωπαίους, πού μπροστό τους όνοί
γονται δύο δρόμοι: Προστατεύονται 
καλύτερα όπό ποτέ καi ή ϋφεση ίσως 
εJναι τόσο κοντό, πού μπορεί νό τούς 
έξασφαλίση καλύτερες έμπορικέςεύκα ι 
ρίες καΙ βελτίωση τοϋ εσωτερικοϋ πολι
τικοϋ κλίματος τi'jς χώρας τους. Ό όντι
αμερικανισμός - ή βασικη τροφη της 
εύρωπαϊκί'jς όριστερδς - αύτη τι')ν πε
ρίοδο βρίσκεται σέ όδρόνεια. 

~Ας φθόσουμε, τέλος, στόν «Πόλεμο 
τών δστρων», τι'ιν Ιδέα βόσει τi'jς όποίας 
νέες συσκευές μποροϋν νό όνακαλυ
φθοϋν γιό νό καταστρέψουν fι νό όδρα
νοποιήσουν τό πυρηνικό δπλα. ΚαΙ πόλι 
6 Ρi'jγκαν χαρακτηρίσθηκε ώς 6 δνδρας, 
πού εJναι ετοιμος νό χρησιμοποιήση τό 
Διόστημα γιό μιό πυρηνικη όντιπαρό
θεση καl αύξόνει τiς πιθανότητες ένός 
πυρηνικοϋ πολέμου . Κατασκευόζοντας 
τόν τέλειο όμυντικό στόλο (δπως λέει τό 
επιχείρημα) θό όνόγκαζε τούς Ρώσους 
νό χρησιμοποιήσουν τό επιθετικό τους 
δπλα, πρlν όχρηστευθοϋν. 'Αλλό ύπόρ
χει ενας όκόμη τρόπος, γιό νό δοϋμε τό 
θέμα: Πρώτον ό «Πόλεμος τών δστρων)) 

βρίσκεται στό έρευνητικό στόδιο, δεύ
τερον, όκόμα καi εόν ήταν εφικτός, θό 
χρειαζόταν όστρονομικό ποσό, κότι πού 
κόνει τούς Ρώσους νό τό σκεφτοϋν καi 
τρίτον καi περισσότερο σημαντικό, τό 
νέα δπλα, έόν ποτέ όναπτυχθοϋν, θό 
μποροϋν πρόγματι ν' όλλόξουν τι')ν 
εννοια τi'jς όποτρεπτικότητας τοϋ πυ
ρηνικοϋ πολέμου. 

Τώρα εJναι βασισμένο σ' αύτό πού 
εJναι γνωστό ώς MAD - ·Αμοιβαίως 
Συμφωνημένη Καταστροφη - κατα
στροφι')τοϋπληθυσμοϋτώνδύοχωρών 
καi γιατί δχι καi δλου τοϋ κόσμου. 

·Η όνο ζήτηση μ ιός νέας Ιδέας ίσως 
πρόγματ ι νό ασώση» τον κόσμο όπό μ ιό 
καταστροφή. ·Ε χω τι')ν έντύπωση, δτι 6 
Ρi'jγκαν πρόγματι πιστεύει πώς κότι 
τέτοιο εlναι πιθανό. Εlναι πολύ περισ
σότερο, ενας όπλός δνθρωπος, παρό 
ενας Μακιαβέλλι ... 
Καθώς ή δεύτερη θητεία όρχίζει, οί 

ΗΠΑ εύημεροϋν, δείχνουν σίγουρες γιό 
τlς σχέσεις τους με τοuς συμμόχους 
τους, κόνουν τό πρώτα βήματό τους 
πρός τι')ν κατεύθυνση της βελτίωσης τών 
σχέσεων μέ τη Σοβιετικι') Ν Ενωση, ένώ 
ε χουν ~δη πετύχει πολύ καλές σχέσεις μέ 
την Κίνα. Κανένας δεν όρνείται δτι ό 
Ρi'jγκαν εlναι τυχερός - ρίξτε μιό ματιό 
στlς τιμές τοϋ πετρελαίου - όλλό ή 
τύχη, δπως δλοι γνωρίζουμε - εlναι 
πόντοτε μιό τυΦλι'ι δύναμη. 

Δείχνοντας μερικές φορες όξιοσημεί
ωτη αύτοσυγκρότηση , έμφανιζόμενος 
συχνό ριψοκίνδυνος, εφαρμόζοντας οl
κονομικη πολιτική, πού όρισμένοι την 
χαρακτηρίζουν «Οiκονομία ταχυδα
κτυλουργοϋ», 6 Ρηγκαν φαίνεται δτι έπέ
τυχε ώς τώρα. 

Θό ύπόρξη όρκετός χρόνος νό όνα
θεωρηθi'j ή Ιδέα πού επικρατεί γιό τόν 
Ρi'jγκαν τόσο ώς όνθρώπου δσο καi ώς 
προέδρου. ΟΙ Ρώσοι φαίνονται νό εlναι 
οΙ πρώτοι πού πρόκειται νό προβοϋν σε 
μιό όναθεώρηση αύτοϋ τοϋ έίδους. 

Γιa τiς Τυπογραφικi:ς 
έργασίες σας 

t+.fA 
ΥΟΡΚΗ 
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Δεξίωση yιό τόv vέο 
fεv. Πρόξεvρ Κύπρου 
·Η Κυπριακι) • Ομοσπονδfα 'Αμερικf'Ις 
όργάνωσε στο όικημα τοϋ Παγκυπρfου 
στι)ν 'Αστόρια έκδήλωση προς τι μι) τοϋ 
νέου Γενικοϋ Προξένου τi'jς Κύπρου 
στι)ν Νέα 'Υόρκη κ. Πλάτωνα Κυριακίδη 
καi της συζύγου του. 

'Ο Πρόεδρος της όργανωτικfjς έπιτρο
πης γιό τι)ν έκδήλωση, ή Πρόεδρος της 
Κυπριακης 'Ομοσπονδίας 'Αμερικης 
καΙ ο! πρόεδροι καΙ άντιπρόσωποι τών 
μελών της Κ.Ο.Α. άφοΟ καλωσώρισαν 
τον Γενικό Πρόξενο τον διαβεβαίωσαν 
γιό τι) θέλησή τους γιά συνέχιση τοΟ 
άγώνα καΙ γιό πλήρη συνεργασfα wστε 
το έθνικο πρόβλημα της Κύπρου νά βρεί 
τι) δίκαιη λύση του. 

Ό Μόνιμος 'Αντιπρόσωπος της Κύ
πρου στό 'Ηνωμένα w Εθνη Πρέσβυς κ. 
Ντίνος Μουσιούτας ένημέρωσε τι)ν 
συγκέντρωση γιό τiς τελευταίες έξελί
ξεις τοϋ Κυπριακοϋ καΙ Ιδιαίτερα γιό τiς 
πρόσφατες συναντήσεις κορυφης μετα
ξu τοϋ Προέδρου της Κυπριακης Δημο
κρατίας κ. Σπύρου ΚυπριανοΟ καi τοϋ 
Τουρκοκυπρfου ήγέτη κ. Ραοuφ Ντεν
κτάς. 

Τι)ν συγκέντρωση τίμησε με τι)ν 
παρουσία του ό Πρόξενος τfjς ·Ελλάδος 
κ. Γεώργιος Βέης ό όποίος καi καλωσώ
ρισε τον κ. Κυριακfδη. 

'Ο Γενικός Πρόξενος εύχαρfστησε τοuς 
όργανωτές καi την ·Ομοσπονδία γ ιό τι)ν 
τιμητικι) έκδήλωση καi τόνισε τι)ν άμέ
ριστη συμπαράσταση τοΟ Προέδρου 
τfjς Κύπρου κ. Σπύρου ΚυπριανοΟ, της 
Κυβερνήσεώς του καΙ τοΟ ΓενικοΟ Προ
ξενείου στο εργο της 'Ομοσπονδίας γε
νικώτερα καi εlδικώτερα στόνάγώνα της 
γιό δικαίωση τοϋ ΚυπριακοΟ λαοίί καi 
ύποσχέθηκε κάθε δυνατι) βοήθεια καi 
συμπαράσταση. 

Call for singers 
The Metropolitan Greek Chorale is 

seeking to expand its singing member
ship for its 20th Anniνersary Concert at 
Alice Tυlly Hall on May 11th. 

lf you Ιονe to sing and can carry a tune, 
haνe a knowledge of music, and a touch 
of the Greek spirit, join the Chorale at 
its rehearsal ση Sundays at the Greek 
Cathedral of the Holy Trinity, 316 East 
74 Street, from 3 to 6 p.m. 

The Metropolitan Greek Chorale, 
which consists of νolunteer singers from 
the tri state area, has been a faνorite of 
Greek and American audiences for 20 
years performing international sacred 
music in addition to Greek classical and 
demotic music under the direction of 
George Tsontakis. 
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Νεοϋορκέζικες τιμές γιά ~να καλό Κύπριο πατριώτη καί φιλάνθρωπο, τόν μεγαλο
επιχειρηματία κ. Γιώργο Παρσσκευσίδη. Πάνω: Ό 'Αρχιεπίσκοπος ΆμερικtJς 
κ. 'Ιάκωβος τού άποvέμει τό παράσημο τού ·Α γ ίου Παύλου, κατά τι]v διάρκεια γεύ
ματος πρός τιμ ι] ν τού κ. Παρασκευσίδη στό ξενοδοχείο Pierre τfJς Ν. 'Υόρκης. Κάτω: 
·Ο Δήμαρχος Κότς tπιδίδει στόv κ. Παρσσκευσίδη τό βραβείο τού «Χρυσού Μήλουιι. 
Στήv μέση, ή κ. Παρσσκευσίδη καί δεξιά ό Σεβασμιώτατος. 
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΕΝΘΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΛΙΓΝΟΣ 

Βαθύτατη θλίψη προκάλεσε στήν ό
μογένεια ό θάνατος τοίί Νικολάου Π. 
Λιγνοίί, άγαπημένου πατέρα τών γνω
στών στήν όμογένεια άδελφών Τά
κη καί Γιώργου ΛιγνοΟ καΙ Η ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ άπευθύνει εΙλικρινά συλλυπη
τήρια στήν σύζυγο τοΟ άειμνήστου 
Καρδαμυλίτη καί στίς οΙκογένειες τών 
σπιτιών τους. 

·Ο Δημος Καρδαμύλων, τοίί όποίου 
ό tκλιπών ~ταν μέγας εύεργέτης, tξέ
φρασε τό συλλυπητήριά του μέ εΙδικό 
ψήφισμα πού tδημοσιεύθη στόν χια
κό Τύπο. 

Στήν νεκρώσιμη όκολουθία ποίι lγινε 
στόν ναό τοΟ 'Αγίου 'Ιωάννου Θεο
λόγου, Τενναιφλόί, άποχαιρέτησε τόν 
νεκρό ό άνηψιός του άρχιπλοίαρχος 
κ. Τόκης Τσεβδός, μέ τό άκόλουθα 
συγκινητικό λόγια: 

ιιΞεκίνησες στr)ν ζωr'ι εΙς τά άγαπη
μένα σου Καρδάμυλα της Χίου, lνa 
άνοιξιότικο πρωίνο τοίί 1900, διά νό τερ
ματίσης νικητι')ς ενa χειμωνιάτικο πρωί 
της 23ης Δεκεμβρίου 1984, εΙς τό Engle
wood της Νέας Ύερσέης. 
Πολύ μικρός δρχισες τr)ν βιοπάλη διό 

νό βοηθήσης τr)ν οΙκογένειά σου, καί τό 
1916 εΙς ήλικίαν 16 ετών, σε βρίσκει νά 
ύπηρετi'jς ναυτόπαις εΙς τό άτμόπλοιον 
•Θάλεια» τών Ξυλόδων, τών μετέπειτα 
θείων σου, διά νά lλθης μΕ αύτό στr)ν 
'Αμερική . 

Ν Οταν ~φθασες έδώ δεν εΙ χε ς ο Ο τε χρή
ματα άλλά ο Ο τε προϋποθέσεις καΙ έγγυ
ήσεις, καί τό μόνο πού εΙχες μαζί σου 
~ταν ή πίστη σου στr)ν Παναγία, ή εύχι'ι 
της μητέρας σου, ή έργατικότηςσου καΙ 
ή τιμιότης σου, καΙ παρέα τό δύο σου 
πρώτα έξαδέλφια τούς Τqεβδούς. 

Πέρασες δύσκολα χρόνια γνωστό σ' 
δλους πού τά lζησαν, έμόχθησες πολύ, 
ένίκησες, κai έβοήθησες δσο λίγοι τr)ν 
οΙκογένειά σου κai δσο σοίί ~το δυνα
τόν τοuς συνανθρώπους σου. 

Τό 1933έπιστρέφεις εΙς τό Καρδάμυλα 
καί παντρεύεσαι τήν Πηνελόπη, το γέ-

νος Γεωργίου Ξυλδ, άποκτώντας μετέ
πειτα τοuς δύο γιούς σου, τον Τόκη καί 
τόν Γιώργο, ποu μαζi με τr)ν σύζυγόν 
σου κουραστήκατε διό νό τούς μεγα
λώσετε άξιοπρεπώς, άλλά άξιώθηκες νά 
τοuς Ιδi'\ς καί τούς δύο τόσο ψηλό έπαγ
γελματικώς κai κοινωνικώς, καί νό δια
χειρίζωνται σεβαστόν άριθμόν πλοίων, 
γεγονός πού δικαίως σε εκaμε νό καμα
ρώνης καί νό χαίρεσαι. 

Παρ· δλα αύτό, τίποτε δέν μετέβαλε 

τόν χαρακτi'jρα σου, καΙ τίς σχέσεις σου 
καί παρέμεινες όίδιος, ό όπλός, ό φίλος, 
ό συνάνθρωπος. 

Σήμερα δμως κοντό σου κλαίνε δλοι οΙ 
Λυγνοί, ή σύζυγός σου ή Πηνελόπη σου, 
τό παιδιά σου, ό Τόκης καί ή ~ Αννα, ό 
Γιώργος μέ τr)ν Ν Ελλη, τό έγγόνια σου, τό 

άνήψια σου, οΙ συγγενείς σου. 

Κλαίνε καΙ τό Καρδόμυλό σου, πού 
τόσο άγόπησες καί πού ποικιλοτρόπως 
έβοήθησες, δταν άκοίίν τίς καμπάνες 
τοίί 'Αγίου Νικόλα της ένορίας σου τοίί 
Σταυροίί καί τi'jς Χωριο-Παναγιδς, νό 
κτυποίίν πένθιμα, χωρiς νό μποροίίν νό 
πιστέψουν δτι ΤΟ καλοκαίρι δέν θό σε 
lχοuν πόντο κοντό τους. Κλαίνε κα1 τό 
διa*ειριζόμενα άπό τούς γιούς σου κα
ράβια, τό Goldens, φέροντας μεσίστιο 
τr)ν σημαία τους κaJ ταξιδεύουν σήμερα 
όνό τούς ώκεανούς με το μαίίρο ζω
νάρι, σέ lνδειξη τοίί πένθους των γιό 
σένα. 

Πενθοίίν οΙ φίλοι σου, οΙ συγχωρια
νοί σου, καί δ λ οι πού ~λ θα ν νά σοίί ποίίν 
τό τελευταίο όντίο, πρίν δεχθi'\ τι')ν 
σορόν σου τό χώμα τi'jς φιλόξενης γης 

της Νέας Ύερσέης. 

Στr)ν ζωή σου πόντο εΙχες διό 
σύμβολον τr)ν Παναγία πού πόντο τι')ν 
έπικαλοίίσες καΙ πού πόντο σέ συνώ
δευσε, καΙ πού τώρα έμείς διό σένα Ικε
τεύομεν καΙ παρακαλοίίμεν νό σε συνο
δεύση στr)ν ΑΙωνιότητα . 

ΑΙωνία σου ή μνήμη άγαπημένε μου 
μπάρμπα». 
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· Εκλοyες τfίς Κυnριακfίς 
~Ομοσπονδίας ΗΠΑ 

-Εγινε μέ μεγάλη επιτυχία, το Σάββα

το καί Κυριακή, 2 καί 3 Φεβρουαρίου, 
στό Παγκύπριο Κοινοτικό Κέντρο τi'jς 
• Αστόριας, τό 2Οό 'Εθνικό Συνέδριο 
της Κυπριακi'jς ' Ομοσπονδίας • Αμερι
κης. 

Τ ή δεύτερη μέρα τοίί Συνεδρίου, ·υ
πό τήν προεδρία το Ο προέδρου του Πα
γκυπρίου κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, διεξήχθη
σαν tκλογές, γιό τήν άνόδειξη τοίί νέ
ου Δ. Σ. τf'jς Κυπριακης 'Ομοσπονδίας, 
τό όποίο άποτελείται ώς έξi'jς : Πρόε
δρος: · Ανδρέας Κονναρi'jς. 1ος • Αντι
πρόεδρος: Μαίρη Βαριανίδη. 2ος ·Αν
τιπρ.: Κώστας · Ηλίας. 3ος • Αντιπρ.: 
Στήβ Στυλιανοίί . Γεν. Γραμματ.: Κυριά
κος · Ηρακλέους. Γραμ. Πρακτ.:Κυριό
κος Μαριανf'jς. Γραμ . • Αλληλογραφίας: 
Χαράλαμπος Νικολάου. Ταμίας: Νίκος 
Νεοκλέους. Βοηθ. Ταμίας: 'Ιάκωβος 
Ραούνας. ' Εξελεγκτική ·Επιτροπή: Θεό
δωρος Μιτίδης, Νίκος Κτωρf'jς, Μαίρη 
Χρυσόνθου. ·Επιτροπή Κυπριακοίί 
'Αγώνος: Πρόεδρος: Φίλιπ Κρίστο
φερ. Μέλη: Χρίστοs Βραχίμης, Κώ
στας · Αθανασιόδης,Ι Λοίιης Μαυρομά
της, Λουκία Μαρουλέτη, Κυριάκος Χρυ
σοχόος. Κυβερνήτης Νέας ·Υόρκης: 
'Ελένη · Ιωάννου. 

Νέο Συμβούλιο 

· ΕλληνοαμερικανικοΟ 
Συνδέσμου 

Σέ όρχαιρεσίες τοίί Συνδέσμου • Ελ
ληνοαμερικανικi'jς Φιλίας Νομοίί Πει
ραιώς, έξελέγη νέο Διοικητικό Συμ
βούλιο καί συνεκροτήθη σέ σώμα, ώς 
έξί'jς: 

Πρόεδρος : Στάθης ·Αντώνιος, Δι 
κηγόρος. ·Αντιπρόεδρος : Φρόγκος Ν ι 
κόλαος, • Εφοπλιστής. Γεν. Γραμματεύς: 
Πετρδτος Βασίλειος, Συμβολαιογράφος. 
Ταμίας: Πέτσας ΠαΟλος, ·Εκδότης-Δη
μοσιογράφος. Σύμβουλος Δημ. Σχέσε
ων: Στάθης Κων/νος, Πολ. ' Επιστήμων
Δημοσιογράφος. Σύμβουλος: Νόνας 
'Εμμανουήλ, ' Ιατροδικαστής καί Πα
ναγιώτης Λεοντιάδης, Δικηγόρος. 

ovge[ifιos 
Specislizing in Greek Catering 
for home snd business psrties. 

Tel. (212) 688-8828 
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President Reagan 
on Greece and ΝΑ ΤΟ 

The following is a question and the 
answer of the President of the United 
States Mr. Ronald Reagan at the first press 
conference of his second term ίη office, 
on February 21st, 1985: 

Q. Mr. President, do you see any weak
ening signs ίη the region of the southern 
partisan flank of ΝΑΤΟ ίη the light of the 
last Greek attitude? And according to The 
Wash ington Post, there was a story saying 
that the United States bases will be moνed 
out of Athens. Do you intend to do so? 

Α. We haνe no plans about any moνes 
of any kind, but all I can say about the 
other - and Ι don' t think Ι should go 
farther than this - is to say that, yes we' re 
νery concerned about some of the bi
lateral problems between countries there 
at our ·southern flank of ΝΑΤΟ, and the 
effect that they can haνe on the whole 
security of the alliance. 

Γράψετε lνα φίλο σας 
συνδρομητι) 

στήν ••ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ·· 

τ.ι. 516-489-7600 
212-631-3200 

20 

Among supervouth Pete.Loukoumidis' accomplishments of the past few years is his 
~14,000 fund-raisi_!'Ιg effort, a natio~al record for the Football Lift-a-thon, to support 
Springfield, Ohio's sports actiνities. Now in college with the help of an ΑΗΕΡΑ 
Scholarship Foundation grant and 1983 Meritorious Award, Pete finds time to serνe 
as Springfield's Goya President,and is the youngest member ίη Springfield AHEPA's 54· 
year history. He has been actiνe in the Greek Orthodox Church since he was 9, was 
captain of his school's football team, and has worked on local political campaigns. 
Pete has receiνed recognition from the State of Ohio's House ofRepresentatiνes 

and Senate, and from the United States House of Representatiνes. 
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GREECE ΙΝ AMERICA 

ΑΗΕΡΑ Conference Widens 
More than 175 goνernment officials, 

staffers, academics, and Ahepans were 
exposed to a broad range of opinion 
and issues on U.S.-Greek relationsduring 
a two-day ΑΗΕΡΑ conference titled 'Ίr
reconcilable Differences? American 
Foreign Policy and Greek National ln
terests" held in Washington, DC, Febru
ary 7 and 8. 
ΑΗΕΡΑ Supreme President Cleo Zam

betis opened the conference by expres
sing confidence that "we will leaνe better 
informed and better aware of the possi-

U.S.-Greek Dialogue 
bilities which exist and more confident 
on how our national policy should be 
deνeloped in the future". 

Cyprus and Hellenic affairs Chairman 
John Plumides introduced the keynote 
speaker, Ambassador George Papoulias. 
"ln the traditional open-minded way 

in which the ΑΗΕΡΑ has always conduct
ed its business, you have made it possi
ble for differing opinions to be νoiced 
in the conference ... lt is eνident that the 
holding of this conference was prompted 
by the fact that there is not enough, or 
at least not always comprehension in 
the United States of Greece's forei~n 

Issues of'the Month 

Our perception of Greek foreign policy 

The Greek-American commu
nity's perception of Greek foreign 
policy since 1981 runs parallel with 
American public opinion, with an 
element of deep disappointment and 
embarrassment for the words and 
deeds of the Papandreou Goνern
ment, and the existing anti-Amer
icanism in Greece. The perception of 
the American public opinion is ref
lected in the American Media all oνer 
the country. The press, as well as the 
electronic media, which until 1981 
had words of praise for Greece and its 
political leaders, became increasing
ly critical, as a direct result of the anti
western and anti-American policies 
of the present Goνernment. Official 
statements both in Athens and 
Washington clearly indicate that the 
relations between the two countries 
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Remarks by PETER S. MAKRIAS 
Publisher-Editor Η ΝΕΑ YORKH 

are at the lowest point eνer. 
The Press and lnformation Office 

of the Greek Embassy is now struggl
ing to conνince the American public 
that Greece is not an enemy, or part 
of the Eastern Block, or that it has 
not moνed into the camp of the 
Third World Nations. 

I do not think that it is difficult for 
any one to understand the resent
ment of our community oνer some 
pro-Soνiet positions of the Greek 
Goνernment. Jhe embracement and 
exchange of kisses with Dictators and 
terrorists, haνe aroused indignation 
to the Greek-Americans, who be/ieνe 
that Greece belongs to the West and 

wish the best possible relations bet
ween the two countries. 

The disagreement of our commu
nity with certain aspects of Greek 
foreign policies, were properly and 
timely expressed to Mr. Papandreou 
by the fiνe Congressmen of Greek 
origin, by the President of the largest 
and most prestigious organizatίon, 
ΑΗΕΡΑ, by our Spiritualleader Arch
bishop Jakoνos, by other Greek
American leaders and by many 
friends of Greece in Congress and in 
the Goνernment. Also, by our 
magazine, Η ΝΕΑ YORKH, which is 
strongly resisting the efforts of the 
goνerning party, as well as of the two 
Greek Communist parties and /astly 
of Nea Dίmokratia to inνolνe the 
Omogenia in purely partisan politics, 
such as the raising of funds and other 

21 



policy and of the external difficulties we 
are encountering in a dangerous external 
environment ... What the Greek people 
want is quite simply," the Ambassador 
continued, "namely: (a) to survive (b) to 
assure our progress and prosperity within 
our traditional democratic values and 
instritutions, and (c) to have an adequate 
feeling of security, without which the 
previous points would be meaningless." 
(Excerpts of this remark will be found 
in other pages). 

The program continued with a discus
sion on U.S. - Greek relations since the 
Truman doctrine. Professor L. S. Stavria
nos, author of several works, began this 
segment with a presentation on 'Ίnter
vention or lnterdependence: U.S.-Greek 
Relations in the Post War Period." He 
noted that "the basic question confront
ing this conference is whether there are 
irreconcilable differences between the 
foreign policies of the United States and 
Greece. Το answer that question we must 
define clearly and precisely the nature 

propaganda actiνities. 
I find it regretable that., with νery 

few exceptions, the Greek-American 
media actiνely sided and helped the 
goνerning party in Greece in its 
efforts to i nterνene and expand its 
influence in the affairs of our com
munity. This, in conjunction with 
other initiatiνes described by the 
former Under-Secretary for Greeks 
liνing abroad, Mr. Asimakis Fotilas, 
resulted in the creation of new diνi 
sions in the community. This includes 
the Greek Lobby, whose actions were 
seriously undermined by the posi
tions and the hostility of the Greek 
Government against the United 
States - the country that saνed 
Greece from Communism and is at 
the receiνing end of the relationsh ip 
since 1823. 

Gratitude is a characteristic Greek 
νirtue and the Greek-Americans are 
deeply grateful and proud for what 
America has done for Greece since 
then. At the same time, the commu
nity is deeply concerned with the 
general perception of the United 
States in Greece, where there exists a 
well orchestrated campaign against 
America and the νalues of the West
~rn ciνilization. This campaign, en
couraged by the official rhetoric, 
resulted in negatiνe feelings and mis
understandings. According to a 
recent poll by EURODIM, the 
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of American foreign policy and Greek 
foreign policy." 

Senetor Biden said he felt "the essence 
of what Mr. Papandreou is trying to do 
is correct. lf I were a Greek leader I would 
be setting a course of independence 
as opposed to dependence." He added 
that: "We have a mutuality of interest 
that should be based on mutual respect, 
not dependence." 

The last panelist, Dr. Luttwak, said 
when Stavrianos outlined "a long list 
of outrages committee by Britain and 
the U.S. against Greece, he was merely 
evoking 'Great Power' policy vis a vis a 
smal l power." Concerning the policies 
of the current Greek government, Lut
twak said that we whould not " think 
for a moment that this perception of 
Prime Minister Papandreou as a man 
who likes to irritate is an American per
ception" and that this perception also 
existed in Europe. 

Following this discussion, the con-

Greek people consider the Soνiet 
Union less dangerous to the Greek 
interests than the United States by a 
margin of two to one, while by a 
much larger margin, consider the 
Turkish threat much more eminent 
than the one from the North. 

Ι think that these disappointing 
factors, should be taken into serious 
consideration by the policy makers 
here, but the future of Greek-Amer
ican relations depends primarily on a 
more responsible and pragmatic 
Greek foreign policy. 

Recent statements by theopposition 
leader, Mr. Mitsotakis that, one of his 
first tasks, when he comes to power, 
will be the improνement of these 
relations, constitute an encouraging 
factor. 

Ι will close my remarks with an idea 
on which I editorialized recently. I 
belieνe that our community should 
create a lobbying apparatus ίη 
Athens, so that we can make our 
νoice heard there and try to 
enlighten the Greek public and influ
ence the foreign policy, in the same 
manner that the Greek Goνernments · 
are expecting us to act here. I submit 
this idea for consideration by the 
Order of ΑΗΕΡΑ, the only organiza
tion capable of undertaking such a 
task. 

Thank you. 
ο 

ference recessed for a luncheon, which 
was first addressed by Senator Paul 
Sarbanes. Speaking briefly, Sarbanes . 
said: "Ι want to commend the ΑΗΕΡΑ 
for once again moving to the forefront 
of trying to shape thinking on a νery 
pressing issue ... these conferences have 
been probing, insightful and comprehen
siνe." 

The main luncheon speaker on Thurs
day was Rep. Michael Bilirakis, who said 
it was "the very essence of democracy 
to put ideas to the light of examination 
and let others to adopt, others choose to 
adopt or reject these ideas." 

MEDIA COVERAGE 

After lunch, a panel of seasoned 
foreign affairs journalists discussed the 
topic "Public Perceptions and Foreign 
Policy: Media Coνerage of Foreign 
Affairs." Former New York τimes cor
respondent and author of the best
selling noνel 'Έieni," Nicholas Gage, 
said " the image ftie-Greek ρ-ress preseiits 
of the U.S. is the most negative of any 
country in Europe ... there is unneccessary 
and undeserνed hostility towards the U.S. 
and things American." 

Associated Press correspondent Ale
xander Higgins also commented on 
media coverage of foreing affairs. 'Ύοu 
don't rfad eνerything we write because 
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Our Cover 
The keynote speaker at the ΑΗΕΡΑ 

Conference was Richard Ν. Haass, 
Deputy for Policy of the Bureau of Euro
pean and Canadian Affairs at the Depart
ment of State (right). He is pictυred with 
Α Η ΕΡΑ Cyprus and Hellenic Affairs Com
mittee Chairman John G. Plumides (left) 
and ΑΗΕΡΑ Supreme President Cleo Ν. 
Zambetis (center). 

its not available... but oνer the long 
term we do, I think, put out a very ac
curate and fair report of the country 
we' re covering." 

There are " three aspects that Ι am try
ing to incorporate in my pieces," the 
chief U.S. correspondent for Greek 
Radio and Television )ohn Liveris told 
the conference, " and I think one of the 
major things is to show that the decision 
of this country is an amalgamation of 
the regional interest, the global interest 
and the internal political element that 
exists." Liveris said he felt coverage of 
Greece in the U.S. was generally negative 
because " no one really tries to pay at
tention to the Greek sphere, the Greek 
enνironment." 

The conference continued with a panel 
discussion : " Foreign Aid as Foreign 
Policy: U.S.-Greek Relations From the 
Congressional Perspective." Senator 
Claiborne Pell led the panel by saying: 
"I think we all know how we all feel on 
the question of trying to bring peace 
to the eastern end of the Mediterranean, 
trying to insure that our allies there are 
allies against the Soviets and not pointed 
primarily at each other". He added that 
"we are trying to do our best to restore 
the 7:10 ratio which the administration 
would like to change .... " 

Rep. Patricia Schroeder told the audi
ence that "sitting on the Armed Services 
Committee, I haνe to tell you that Greece 
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Congresswoman Patricia Schroeder and Congressman Mark Siljander told the ΑΗΕΡΑ 
conference ofways in which U.S.-Greek re/ations could be improved. 
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is terribly important to the U.S. strate
gically, militarily and to ΝΑΤΟ," while 
a member of the House Subcommittee 
on Europe and the Middle East, Rep. 
Mark Siljander said: "Greece is crucial, 
we can't afford to seνer relations." He 
added that we should be "trying to keep 
rhetoric down on both sides (Washington 
and Athens) because rhetoric deνelops 
into unfortunate action often." 

On Thursday eνening, the ΑΗΕΡΑ 
sponsored a reception in honor of the 
members of the 99th Congress of Hel
lenic descent: Senator Sarbanes, Rep. 
Bilirakis, Rep. George Gekas, Rep. Nicho
las Maνroules, Rep. Olympia Snowe, and 
Rep. Gus Yatron. 

HAASS KEYN01ES SECOND DA Υ 

The second day opened with a keynote 
by Richard Haass, Deputy for Policy, 
State Department's Bureau of European 
Affairs. Directly addressing the title of 
the conference, Haass said that: "Despite 
this proud and successful past, our dif
ferences seem to" haνe increased in 
number and graνity . . Are these differ
ences irreconcilable? He then stressed 
that Greece has " long been a νalued and 
important friend and ally" and 'Όf major 
strategic importance to the West" but 
also pointed out that "the United States 
and ΝΑΤΟ are νital to Greek security." 

On the question of U.S. policy and 
Cyprus, Haass reiterated that "no one 
should doubt America's resolνe to see 
progress towards a fair, negotiated sett
lement in Cyprus ... in an effort to pro
νide positiνe incentiνes for progress, the 
President proposed last year a $250 mil
lion Cyprus Peace and Reconstruction 
Fund for use by the Cypriots when a 
settlement is reached or signifficant steps 
towards one are taken." He welcomed 
'ΆΗΕΡΑ's thoughtful and constructiνe 
proposal on how this Fund might be 
used to encourage Greek and Turkish 
Cypriots to begin practical efforts at 
cooperation." 

The morning continued with presenta
tions on "The Emergence of Modern 
Hellas" by Professor Adamantia Pollis 
and "Cooperation and Confrontation: 

Greek-Turkish Relations in the 20th 
Century" by Professor Van Coufoudakis. 
Pollis and Coufoudakis were then joined 
by noted scholar and historian Ronald 
Steel, journalist Claudia Wright, Sta-te 
Department Deputy Director for 
Southern Europe Peter Collins, and 
Defense Department Director for Greece 
and Cyprus of the Office of Secretary of 
Defense, Mark Schwartz, for a discussion 
entitled : "Strained Relations: The Effect 
of Greek-Turkish Conflicts on U.S.-Greek 
Relations." 

"The most salient feature of the 
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Senaιor Joseph Biden makes a strong point about the need to place mutual respect at the 
heart of U.S.-Greek relations. A/so pictured is defense analyst Dr. Edward Luttwak. 

(Photos by Rick Reinhard) 

modern Greek state," said Pollis, "has 
been its failure to become truly 
independent . Alone among the 
European states it has been dependent 
upon and a client state of one or another 
world power. While independence 
characterizes the international commu
nity, historically the Greek state and 
society haνe been in a subordinate posi
tion seνerely limiting its autonomy and 
restricting the options aνailable to its 
leadership on policy matters . . . it is within 
this historical legacy that the policies of 
the current PASOK goνernment must be 
νiewed." 

Coufoudakis said that while "mutual 
security considerations also proνided the 
foundation of post World War 11 coope
ration ... security considerarions without 
other complementsry conditions proνed 
to be neither a stable nor a permanent 
foundation for continued detente. The ' 
absence of leaders of the stature of Veni
zelos and Attaturk made the continua
tion of the early post-war detente eνen 
more difficult." 

"This long historical cycle of depen
dency toward the outside world, 
particularly toward the European powers 
and the U.S.," commented Ronald Steel. 
"This is a pretty poignant problem for a 
small country ... whateνer goνernment 
exists in Greece, it will remain a 
problem." 

ln her opening remarks, Wright chara
cterized administration policy as the 
"janissary strategy. . . (which) has 
inνolνed the designation by Washington 
of regional policemen whose armies are 
armed and aided by the U.S. to keep their 
neighbors under strict control . . . For the 

Reagan administration, the most impe
rial-minded of recent U.S. goνernments, 
the Turks are the "janissaries' of the 
eastern Mediterranean." Wright 
continued that "it doesn't really matter 
whether we want to talk about ... Limnos 
or . . . Cyprus ... or the Turkish 4th Army's 
threats to Greek territory ... what we find 
in each of these specific issues is the janis
sary Turks making trouble for the Greeks 
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to keep them from breaking free of 
Washington's control." 

Mark Scwartz, of the Defense Depart
ment, said that: ''τhe U.S. has νery im
portant interests in Greece, it also has 
very important interests in Turkey ... it is 
difficult to separate the two, but there are 
differences." He added that: ''τhe U.S. 
goνernment does not agree with the 
goνernment of Greece's perception that 
Turkey poses a military thereat to 
Greece." 

Discussing the Defense and Economic 
Cooperation Agreement the U.S. and 
Greece signed in 1983, Schwartz said 
Papandreou's "interpretation of the 
current DECA is that he views itasa termi
native agreement ... this is not the cir
cumstances under which the agreement 
was negotiated ... nor is it fai r to assume 
that the Greek goνernment would have 
signed the agreement if they didn't see 
some adνabtages for the government of 
Greece itself." 

State Department representatiνe Peter 
Collins began by commenting that: 
"From the point of νiew of U.S. foreign 
policy, the U.S. finds itself in a difficult 
position: we have two trusted and impor
tant allies in the southern flank of 
ΝΑ ΤΟ. .. they have between them 
serious differences, and they often 
measure their relationship with us 
depending on how much we support one 
of them against the other." 

ΤΗΕ "FRAGILE CRADLE" 

''τhe Fragile Cradle: Greece in the Eyes 
of America" was the first topic for discus
sion on Friday afternoon. Sociologist 
Alice Scourby addressed the question of 
ethnicity and the Greek American com
munity stating that: 'Ίf there is no cohe
siνeness, there is no mobilization pos
sible." She added that: "For most young 
people and for most Greek Americans it is 
impossible to separate Greek from Greek 
Orthodoxy." 

Scourby also said "ethnicity for the first 
generation is unquestionably tied up with 
the political life of Greece ... for the 
second and third generations this simply 
does not exist ... lf the Greek American 
community is going to surνive it is going 
to have to be much more flexible and 
tolerant." 

Peter Agris, publisher of The Hellenic 
Chronicle also participated in this discus
sion, stating that : "Most Greek Amer
icans feel the need to restore our good 
relations (between the U.S. and Greece) 
.. . Ι think the Α Η ΕΡΑ can act as a kind of 
honest broker (ίn this). We can help bring 
about a rebirth of good relations between 
the land of our origin and our adopted 
nation, America." 
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Discussing Greek-Turkish relations at the ΑΗΕΡΑ conference are from left ιο right: 
moderator Stephen S. Scopas, Dr. Adamantia Pol/is. Dr. Van Coufoudakis. scholar Ronaid 
Steel. journalist C/audia Wright, Peter Col/ins of the State Department, and Μ ark Swartz of 

the Defense Department. 
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Congressman Michael Bi/irakis addressed α /uncheon during the conjerence. 
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GREECE'S ΡΟSΙΊΙΟΝ 

Remarks by Ambassador G. Papoulias 

zine "New York", Peter Makrias. ''τhe 
Greek American community's percep
tion of Greek foreign policy," he said, 
"since 1981 runs parallel with American 
public opinion and with an element of 
deep disappointment and embarassment 
for the words and deeds of the Papan
dreou government and the existing anti
Americanism in Greece." (His remarks 
are in another page). 

The final panel saw the participation of 
some of the Greek American commu
nity's foremost leaders. Α discussion of 
"Vital Links: The Role of Greek Amer
icans in U.S.-Greek Relations" began with 
comments from attorney Peter Kourides, 
first secretary to the Archdiocesan Coun
cil of the Greek Orthodox Archdiocese of 
North and South America. "lt is imper
ative as a result to realize that we Greek 
Americans," he said, "may be the only 
viable and aνailable interm_ediaries that 
can effectively moderate and conciliate 
the differences that may exist between 
our adopted country and our mother
land." (Mr. Kourides' remarks are pulish
ed in another page of this issue). 

The next speaker, former Hartford, CT, 
Mayor George Athenson, told the 
audience that: " We·-ve got to strive for 
excellence-that is what Greekness is all 
about, that is why we can't rest on our 
laurels .. _ but who has got the guts to 
speak out with rightneousness and feel
ing. _. where is the thirst for justice and 
democracyl" 

Peter Marudas, administrative assistant 
to Senator Sarbanes and a veteran of the 
political scene said: "We have demo
cracy in Greece, we haνe the transfer of 
power from one 'right wing centrist par
ty's to a socialist party ... as Americans 
and as Greek Americans we have to 
herald and trumpet that." 

The final speaker was ΑΗΕΡΑ Cyprus 
and Hellenic Affairs Chairman John 
Plumides. "Ι can not believe Mr. Papan
dreou would take Greece out of the 
American sphere of influence," he said. 
He continued about the important role of 
the Greek American community and the 
ΑΗΕΡΑ in keeping the differences 
between the U.S. and Greece at a recon
cilable leνel. 

The panel discussions were moderated 
by ΑΗΕΡΑ Past Supreme President 
Stephen Scopas and Peter Pappas, editor 
of the "journal of the Hellenic Diaspora." 

ο 
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The following are excerpts from remarks by Ambassador of Greece Mr. George 
Papoulias, at the ΑΗΕΡΑ conference on Greek-American relations : 

The following sad panorama is un
folding before the eyes of the "average 
Greek citizen" since Greece and Turkey 
joined ΝΑΤΟ as allies: 

- The Greek Orthodox community in 
Turkey has been νirtually eliminated 
through systematic and often brutal 
measures applied by Turkish govern
ments, so that out of more than 120,000 
Greek Orthodox living in lstanbul and 
nearby islands, equal to, if not larger 
than the Turkish minority in Cyprus, only 
4,500 haνe remained - a pitiful remnant 
of a once flourishing community, where
as we still have in Greece a prospering 
Muslim minority of 120,000 people that 
Ankara is trying to manipulate for its 
own political purposes. This is certainly 
not in compliance with the Lausanne 
Treaty proνisions and has seruously up
set in a negatiνe manner for Greece the 
balance established by that Treaty. 
Whenever we remind our friends and 
allies of this point, they prefer to let it 
pass in an embarrassed, at best, silence. 

- 200,000 Greek Cypriots have been 
forcibly removed, by our Turkish ally, 
from the occupied northern part of the 
Republic of Cyprus, as the result of Tur
kish aggression, on the pretext of the 
coup perpetrated by the Greek military 
dictatorship in 1974. As a result, there 
is no Greek Cypriot physical presence 
anymore in a part of the lsland where 
Hellenism flourished as far back as the 

first millenium before christ. 
lt is natural that we should have the 

darkest fears as regards the future of 
the lsland un less a j ust and viable solu
tion is urgently found to the problem. 

lt hardly needs emphasizing that, as 
long as the Cyprus tragedy remains un
solved, it cannot be forgotten in Greece 

that the United: States administrations 
supported the military dictatorship 
which, not only deprived Greeks of their 
dimocratic freedoms, but caused also 
the catastrophe in Cyprus. 

- lt is certainly not a coincidence that, 
while Turkey was attacking Cyprus in 
the summer of 1974, Ankara issued the 
notorious Notam 714 in an attempt to 
divide the Aegean airspace and bring 
under its control the air communica
tions between the Greek mainland and 
the Greek eastern islands. just imagine 
the feeling of security the Greek people 
would have if we had to ask permission 
from Turkey every time we had to send 
a plane to various places of our territory! 

Such blatant contempt of international 
law could not be allowed to pass. 

However, the problem still lίngers on 
because of Turkish insistent attempts, 
through ΝΑΤΟ, to push westwards the 
operational limits of the Tactical Air 
Headquarters provided for by the Rogers 
Agreement. This, inversely, would mean 
that Greece would lose control of the 
defense of a most sensitive part of its 
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own territory. Το demand th is from 
Greece would not only be political 
madness but, also, grossly unfair, espe
cially if it came from an Alliance which 
is supposed to giνe equal protection to 
the territory of all its members. 

- Alongside the deνelopments I haνe 
already mentioned, a new terminology 
has emerged in Turkey to describe the 
eastern Greek island, which al low me 
to say, haνe been a beacon of ciνilization 
since the earliest times and the birth
place of Pythagoras, Homer, Hippocra
tes, fo name only a few. These islands 
haνe come to be described as mere "pro
tuberances" on the socalled continua
tion into the sea of the Anatolian plateau, 
as if the Greek territories, continental 
or insular, were depriνed of their rights 
on the continental shelf, as recognized 
to all the countries of the world under 
lnternational Law. 

- Relatiνe to these deνe lopments was 
also the formation, by Turkey, of the 4th 
Army in April1975, fo llowing the Turkish 
inνasion of Cyprus. This Army is deployed 
along the west coast of Turkey, opposite 
to the Greek islands. lt has to be under
stood that all the tactical forces of the 
4th Army are under Turkish national 
command, and not assigned to ΝΑ ΤΟ. 

Al l the units of the 4th Army are equip
ped with American weapons. Withoυt 
going into detail, suffice it to say that 
the 4th Army is composed of units whose 
strength amounts to 120,000 men, and, 
contrary to Turkish claims that this army 
is a skeleton one for training purposes 
only, it has been established that its 
training units are rapid ly becoming 
operational and this fact, coupled with 
the increase of special forces and other 
rapid deployment units including heli
copters, constitutes a direct threat against 
the Greek islands. 

As regards the naνal forces, it has to 
be noted that the largest part of the 
Turkish landing fleet is concentrated in 
lzmir, Focea and νicinity, i.e., opposite 
the Greek is lands of Samos, Chios and 
Lesνos. Specifically, more than 40% of 
the LST and 80% of LCT, LCU, LCM and 
LCJ are stationed permanently opposite 
the Greek islands. The amphibious lift 
of this fleet, at any time, i~ estimated to 
166 combat tanks and 4,600 men. lt is 
to be noted that the Turkish landing ships, 
except for the larger LSD, are small in 
size, low in speed, and not in conformity 
with specifications for ΝΑ ΤΟ missions. 
They haνe been clearly designed for tran
sport of materiel and troops oνer small 
distances and towards targets which can 
only be the Greek islands. 

Attention is also drawn to the fact that 
two Helicopter Battalions are located in 
the area of the 4th Army and can carry 
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to nearby targets a force of about one 
infantry battalion plus equipment. 

All these massiνe amounts of American 
military equipment, including American 
fighter and other aircraft, are used an
nually for military maneuνers which take 
place as close as possible to the Greek 
islands. Α typical scenario of a Turkish 
TASMO exercise (Tactical Air Supported 
Maritime Operation) is for the Turkish 
Fleet to steam at full speed south of the 
Straits (instead of north to the Black 
Sea), sail west around the Greek is
lands, be joined by the Turkish naνal units 
from the port of lzmir and Focea, and 
for the combined Force to make a landing 
at a location cal led Doganbey, not far 
from the Greek island of Samos. Liνe 
ammunition is used in these exercises, 
including the use of napalm bombs. Let 
it also be noted that the Turkish General 
Staff has selected a rugged terrain similar 
to that of the Greek islands for their 
simulated landings, rather than a more 
flat terrain simi lar to Warsaw Pact coun
tries. 

Το sum up, thanks to American and 
Allied aid, Turkeν not only maintains a 
milit.ary establishment larger than its 
economic capabi lity, but has formed an 
independent attack force whose aim 
cannot be Warsaw Pact targets, which 
do not exist in the area, but potentially 
exposed parts of Greek territory. This 
explains also why Greece had to take 
elementary defensiνe measures in ac
cordance with Article 51 of the United 
Nations Charter. 

- Another issue which is seriously 
disrupting ΝΑΤΟ exercises in the Aegean 
is the question of Limnos. Here, the re
sponsibility lies squarely with Turkey, so 
γου will allow me to deal with this issue 
in some detail : 

When the Turkish Goνernment asked, 
through a Note Verbale dated 11 April 
1936, for the conνocation of a conference 
for the abolition of the Conνention of 
Lausanne, of 24 july 1923, and the re
militarization of the Straits, the Greek 
Goνernment replied, through its Note 
Verbale of 20 April1936, that it accepted 
the proposed conference on the cate
gorical condition that any modification 
of article 4 of the Conνention would 
confer on Greece the same benefits that 
would be conferred on Turkey, i.e., re
militarization also of the Greek islands 
of Limnos and Samothrace. On May 5, 
1936, the Turkish Ambassador in Athens, 
Mr. Rusen Esref Unaydun, addressed 
official letter to then Prime Minister of 
G'reece, conνeying to him the text of an 
official declaration of the Turkish Goν
ernment, reading as follows: 
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We are entirely in agreement with the 
militarization of these two islands, Samo
thrace and Limnos, at the same time as 
the militarization of the Straits." Nothing 
could be clearer. Not only this, but the 
Turkish Goνernment, in the same letter, 
expressed its readiness to enνisage, at a 
later stage, the militarization of the 
other Greek islands mentioned in the 
Treaty of Lausanne, apart from Samo
thrace and limnos. 

Subsequently, on july 31, 1936, when 
the Turkish Foreign Minister, Mr. Rustu 
Aras, deposited the new Conνention of 
Montreux for ratification by the Turkish 

Grand National Assembly,- in the pre
sence of Kemal Ataturk and Prime Mini
ster lsmet lnonou, he made the following 
declaration: 

''τhe proνisions concerning the islands 
of limnos and Samothrace which belong 
to our friend and neighbor Greece, and 
which had been demilitarized by the 
Treaty of Lausanne in 1923, are abolished, 
also, by the Treaty of Montreux, and we 
are particularly pleased that what is good 
for us is good for our friends the 
Greeks ... " etc. 

lt is νery disheartening that the des
cendants of Kemal Ataturk are not re-
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specting the word of their Government 
and try to renege on their own official 
pledges. Howeνer, the abolition of the 
Conνention of Lausanne and its sub
stitution with the Conνention of Mon
treux as well as the official declarations 
of the Turk ish Goνernment haνe brought 
about, irreνocably, their legal conse
quences, which no amount of distortion 
can change. 

For the Turkish Goνernment to assert 
now the contrary constitutes a gross in
terference in Greece's sovereign rights. 
lt remains, also, highly unsatisfactory 
that ΝΑ ΤΟ and the Western All ies, whi le 
admitting priνately that Greece is right 
on the question of Limnos, fail to take a 
public stand that would put an end to 
the disruption of ΝΑΤΟ maneuvers in 
the Aegean. 

As Prime Minister Papandreou stated, 
it is inconceiνable that Greece should 
take part in any exercise, when Greece's 
sovereign rights are not respected and 
when ΝΑΤΟ, yielding to Turkish black
mail, does not include in its exercises 
Greek national territory, as proνided 
for by the Charter of the A lliance. 

Let me just add as a sideline that there 
is another curious and disturbing aspect 
of Turkey's stance on this issue. Turkey 
seems to be insisting that only the Dar
denelles Straits, under its own control, 
should be mi litarily strenthened within 
the ΝΑΤΟ context, whereas the whole 
corridor of the Aegean down to the 
Mediterranean should remain unarmed 
and defenseless. 

Could it be that Turkey wishes to hold 
a νery strong negotiating card between 
East and West regarding the use of the 
Straits, should the situation arise for aπ 
application of the At lantic Treaty pro
νisions and procedures? The fact that 
Turkey did not fulfill its obligations to
wards Greece and its other Allies at the 
time of Nazi onslaught during the second 
World War and managed to remain neu
tral surely justifies some doubts for the 
future. 

Mr. President, the facts Ι haνe laid 
out before you, giνe, I belieνe, an ac
curate idea as to the perceptions in 
Greece with regard to the responsibility 
of Turkey and the failure of ΝΑΤΟ to 
deal fairly between two of its members 
and to giνe meaning to the Alliance's 
role for Greece. They also indicate that 
the United States of America, as the 
leading member of the Alliance and 
the main supplier of arms to Turkey, has 
not been able to restrain the proνocatiνe 
and expansionist aims of Ankara. 

So, the situation goes on festering and 
the atmosphere is poisoned by repeated 
incidents in the Aegean caused by the 
stagin~ by Turkey of large-scale military 

MARCH, 1985 

exercises, in which Greek air-space is 
νiolated and lnternational Ciνil Aviation 
regulations are breached to the danger 
of civilian air traffic. 

ln these circumstances, it would be 
tota lly unjustified if the natural disap
pointement of the Greeks and their fee
lings of frustration from the lack of un
derstanding by the leading members of 
the Alliance, were to be construed as 
" anti-Americanism." I would rather 
submit that it is a word coined to reνerse 
the apportionment of responsibi lities, 
and to confuse cause and effect. 

The Greek Goνernment, as the Prime 
Minister Mr. Papandreou said, still waits 
for the United States and the Alliance 
to demonstrate that they understand 
Greece's legitimate concerns. When this 
happens, there will be no impediment to 
the restoration of our traditional ties of 
friendship and cooperation with this 
great country. This νery important con
sideration wil l decide the future dire
ctiόn of the U.S.- Greek relations which 
is the point we are debating now. And 
we do certain ly be l ieνe that there are 
no irreconciliable differences Further 
we have nothing against the Turkish 
people and we would be ready and wil
ling to resume good neighborly rela
tions and liνe in harmony in our region, 
if only Ankara stopped baiting us in 
the Aegean and in Cyprus. lt should be 
reminded that the dialogue between 
Greece and Turkey on economic, com
mercial and touristic matters which the 
Turkish Prime Minister says he is faνor
ing now, had in fact started in summer 
1983 at the initiatiνe of the Greek Goνern
ment, but Ankara chose to moνe on with 
the UDI in Cyprus. 

ln the meantime, the Greek Goνern
ment and the whole of the Greek nation, 
united, wil l continiue the struggle for 
the defense of their rights and for a just 
and νiable solution in Cyprus. 

Let it also be stressed that the Greek 
people will not tolerate any further 
worsening of the balance of _forces in the 
Aegean and will consider the mainten
ance of the 7 to 10 ration both in quantity 
and in quality, as a sine-qua-non condi
tion for future relations between our
selνes and the Alliance. 

We are, ~herefore, deeply grateful and 
appreciatiνe to those members of Con
gress and other American friends who 
have understood our position and work
ed hard to support it in Congress and 
elsewhere. We are also extremely grate
fu l to the ΑΗΕΡΑ, its members and the 
Greek-American community for the 
deνotion, dedication they are showing 
to our great heritage as well as for the 
selfless and ceaseless support they are 
lending to our national causes and 
Cyprus. Ι am sure that the work of this 
conference wil l add another landmark 
to the Ιοπg history of AHEPA's defense 
of democracy and justice in the interest 
both of Greece and the United States, 
this great democracy where you haνe 
the priνilege to live. ο 
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The Policy of the United States 
'Ά key aspect of our success abroad 

was that it was shared. The United States 
has long recognized that it cannot go i 
alone lf peace and freedom are to be 
preserved. Our experience in the alliance 
of democracies, ΝΑΤΟ, has been a great 
success. Sixteen countries with widely 
different backgrounds, some formerly 
bitter enemies, belong. As allies they 
haνe worked: together to preserve the 
peace in Eurόpe for over 35 years. And 
they h<ιve done so in the face of a grow
ing threat from the Soviet Union and 
the Warsaw Pact. 

Greece is one of the members of this 
successful Alliance. lt has enjoyed the 
peace ΝΑΤΟ has provided. lt has added 
to the strength that preserνed the peace. 
Greece and the United States share the 
common benefits and responsibilities 
that go with membership in this unique 
association. 

Yet despite this proud and successful 
past, our differences seem to haνe in
creased in number and graνity. Are these 
differences irreconcilable? Ι won't keep 
you in suspense. My answer is no. Let me 
justify this answer with a few proposi
tions. 

My first proposition is that Greece has 
long been a valued and important friend 
and ally. just as Greek Americans cannot 
separate themselves entirely from their 
former homeland, America cannot sepa
rate itself from a heritage which dates 
back to ancient Greece. The very word 
for our form of government- democracy 
- comes from Greek. Our art and archi
tecture abound with the influences of 
Hellenic culture. Thousands of our citi
zens each year travel to Greece. We are 
bound by a network of irrφortant eco
nomic, sociaι and political ties. We 
fought with Greece against fascism and 
forged close bonds under the Truman 
Doctrine. As two of that small and select 
group of nations which embrace demo
cracy, we joined ΝΑΤΟ and helped halt 
the spread of Soviet communism. 

ΤΗΕ STRATEGIC IMPORT ANCE 

As a second proposition, Greece is 
of major strategic importance to the 
West, the United States and ΝΑΤΟ as 
well. Located at the crossroads of Europe, 
the Middle East, and Africa, Greece is 
in a position to help control the sea and 
air lanes of the Mediterranean. Border
ing on the Warsaw Pact, Greece wou ld 
block any attack toward the Mediter
ranean through Thrace, and would join 
Turkey and other members of ΝΑΤΟ 
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in resisting a Soviet effort to seize the 
Dardanelles. The United States has valu
able mi litary facilities in Greece which 
serνe key Alliancε- and mutual defense 
objectives. Without Greece, NATO's 
southern frontier would be split. Α 
dangerous gap would emerge in the 
defense chain streching from the Nor
wegian Sea to the Eastern Mediterranean. 
Α third proposition stems from the 

other side of the coin. I would argue that 
the United States and ΝΑΤΟ are vital to 
Greek security. Greece enjoys the bene
fits of a world in which warfare has been 
contained due to the strong efforts of the 
Western Alliance. While some in Greece 
see no imminent threat of attack from 
the North today, it is only the deterrence 
provided by a united and strong Alliance 
that makes that so. As Prime Minister 
Papandreou recently acknowledged 
in an interview, had it not been for the 
approach taken by the United States 
after World War 11, Greece would likely 
be in the Soviet Bloc today. 

Beginning with the massiνe effort to 
assist Greece, under the Truman Do
ctrine, as it resisted Soνiet and Soνiet
supported pressures, t~e United States 
has provided oνer $6.8 billion dollars in 
econimic and military assistance to 
Greece. Our commitment continues. ln 
the current fiscal year, the Reagan Ad
ministration has proposed that Greece 
receive $500 million in FMS loans, mak
ing Greece the f ifth largest recipient of 
U.S. security assistance. lndeed, of the 
fiνe major recipients, only lsrael receiνes 
more on a per capita basis. 

ΤΗΕ GREEK MIRACLE 

Security against external threat com
bined with foreign assistance haνe great
ly contributed to Greek economic de
νelopment. τϊes to the West provided a 
framework in which Greece could make 
impressive political and economic 
strides. With the tragic exception of the 
period from 1967- 74, Greece since 1949 
has experienced one of its longest 
periods of political stability as a demo
cracy since antiquity. Economic accom
plishments have been just as great. 
Greece's annual per capita income has 
increased from below $200 in 1950 to 
around $4,000 today. 

Ι suspect that many of you can agree 
with the points I have made thus far. 
What then underlies our topic of the day? 
lf the United States and Greece share a 

mutual heritage and traditions, and have 
compelling mutual security interests, 
then why has ΑΗΕΡΑ through this con
ference emphasized our differences? 
Does the answer lie with those who be
lieνe our interests are irreconcilable 
because of our relations with Turkey 
and because of Cyprus? This leads to my 
next proposition, fundamental to our 
policy toward the Eastern Mediterranean, 
namely, that good relations between the 
United States and Turkey are consistent 
with Greek interests. So too is the ap
proach we are taking to the Cyprus pro
blem. 

There is no denying that differing per
spectives, mistrust, and suspicion, in both 
Ankara and Athens, complicate our ties 
with both allies. Frankly, we sometimes 
are tempted to conclude that if both 
Greece and Turkey are dissatisfied with 
us - as is sometimes the case- we must 
be doing something right. Nonetheless, 
there are a number of good reasons why 
our relationship wih Turkey serves the 
common interests of the United States 
and Greece. 

First, just as Greece is νital to ΝΑΤΟ, 
so is Turkey. Νο military planner would 
want to defend Turkey without Greece, 
or Greece without Turkey. Turkey does 
not only share a long border with the 
Warsaw Pact. lt projects eastward into 
Southwest Asia and stands squarely be
tween the Soviet Union and the Midd le 
East. ln wartime, Turkey would be νital 
to us, and to Greece, whether the attack 
came in Thrace, Southwest Asia, or the 
Persian Gulf. Nor would an isolated Tur
key, outside ΝΑΤΟ, be in Greek in
terests. Ι would add that U.S. security 
assistance to Turkey, although larger 
than for Greece, is not excessiνe. Turkey's 
needs, given the threat I haνe outlined, 
are substantial. Much of Turkey's arms 
are obsolete. Per capita GNP in Turkey 
is only a third that of Greece. 

But American aid for Turkey does not 
merely help Ankara meet a common 
threat shared by Greece and the United 
States. lt also supports continued poli
tical and econimic development in Tur
key. Turkey's steady return to democracy 
and progress toward economic and in
ternal stability can only contribute to 
long-term prospects for resolving Greek
Turkish differences. We do not minimize 
these problems. But we do not<consider 
them insoluble. They include complex 
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and important issues of soνereign rights 
relating to airspace and the sea and 
many other issues, large and small, 
which create frictions between these 
two neighbors. Such problems haνe 
been addressed by Greeks and Turks 
before. One need only think back to the 
period in which Greek and Turkish states
men, Venizelo.s and Ataturk, were able 
to establish a foundation of constructiνe 

ties in difficult circumstances. Those of 
the present ought not to settle for less. 

OPPOSIIION ΤΟ ΤΗΕ 
USE OF FORCE 

Quite simply, the United States does 
not haνe the luxury of faνoring one 
country oνer the other, and neither 
country would benefit if we did. We will 
continue to make clear our opposition 
to the use of force in the Aegean. Both 
allies face too many threats which are 
real, and too many demands on their 
limited resources, to squander them on 
needless confrontation. We will con
tinue to urge both countries to make 
renewed efforts to ease tensions and to 
resume a dialogue. 

Let me turn now to Cyprus. Here too, 
we belieνe differences in perspactiνe 
between Greece and the United States 
do not pose intractable problems for 
our relationship. We recognize the im
portance of this issue to Greek people 
eνerywhere and to all Greek Goνern
ments. Cyprus is a top priority for Amer
ican foreign policy as well. We haνe made 
clear our willingness to assist the parties 
in the search for a settlement. We haνe 
also made clear our opposition to actions 
which forestall or prejudice progress. 
ln this we should find ourselνes not at 
odds but at one with all Greeks. 

Νο one should doubt America's resolνe 
to see progress towards a fair, negotiated 
settlement in Cyprus. The United States 
alone, howeνer, cannot solνe the Cyprus 
problem. Efforts to impose a settlement 
by outside parties haνe failed in the 
past. Nor can the United States be held 
responsible for the currentsituation, 
which deνeloped oνer many years. At
tempts to make the United States the 
scapegoat for internal political eνents 
in Greece or for creation the Cyprus 
problem are wrong. They ignore the 
long history of differences between the 
two communities. They alsodetract from 
realistic attempts to solνe the problem. 
Ultimately, the Cypriots themselνes must 
decide how they will liνe together. 
Compromise will be necessary from both 
sides. 

Our policy has been and remains one 
of strong support for the efforts of the 
U.N. Secretary General and his "good 
offices" role of bringing the two com-
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munιtιes together. I am sure many of 
you followed closely U.N. Secretary 
General Perez de Cuellar's latest initia
tiνe on Cyprus, which culminated in 
)anuary's meetings between President 
Kyprianou and Mr. Denktash. This was 
the first summit meeting between the 
Cypriot parties in nearly six years. Ex
tensiνe discussion of the key elements 
of a settlement took place. While we 
were disappointed that the parties were 
unable to reach agreement, we belieνe 
that much has been accomplished in 
the last seνeral months. We should not 
squander the progress that has been 
made. Pursuit of a negotiated solution 
must continue. We are urging all parties 
to renew the search for progress. As be
fore, we will do what we can to assist 
this endeaνor. 

ln doing so we do not belieνe that 
one-sided punitiνe approaches, such as 
cuts in military assistance to Turke, or 
conditioning Turkish assistance to spe
cific actions on Cyprus,are helpful. ln 
fact, they are counter-productiνe. On 
the other hand, in an effort to proνide 
positiνe incentiνes for progress, the 
President proposed last year a $250 
million Cyprus Peace and Reconstruction 
Fund for use by the Cypriots when a 
settlement is reached or significant steps 
towards one are taken . That proposal 
is still νalid, and will be implemented 
should circumstances permit, as we all 
hope they will. We welcome AHEPA's 
thoughtful and constructiνe proposal on 
how this Fund might be used to encourge 
Greek and Turkish Cypriots to begin 
practical efforts at cooperation. 
Νο issue requires the attention of all 

parties in the region now more than 
Cyprus. The prospects for progress haνe 
been greater than they haνe been for 
many years. And while we know moνe
ment towards a resolution of the Cyprus 
problem will not automatically lead to 
improνements ίπ relations between 
Greece and Turkey, it is clear that the 
improνed atmosphere that would re
sult could make it easier for the two 
sides to address other areas of tension. 

ln our νiew, then, Turkey and Cyprus 
need not and should not preνent good 
U.S.-Greek relations. Our deffering 
νiews do of course complicate our re
lations, and it would be disingenuous to 
say otherwise. This is in itself nothing 
new. What is new, though, is the scope 
and intensity of problems that haνe 
characterized our relations since 1981. 

CRΠICISING AMERICA 

Perhaps most difficult for many Amer
icans to deal with are the harsh and eνen 
gratuitous criticisms directed at the 
United States in recent years by the 
Goνernment of Greece. We haνe our 

faults, plenty of them. Certainly we are 
not aboνe criticism. Furthermore, dif
ferences, eνen sharp differences, are to 
be expected between democratic allies 
with independent νiews. 

But there ought to ·be limits. As we see 
it, these differences are similar to those 
in a family. They shoμld be kept in the 
family context. ln this case, the family 
is the Western community of nations 
with its core of shared interests. We do 
not belieνe that statements by an ally 
calling the United States "the metropolis 
of imperialism," and νirtua lly white
washing the Soνiet Union, are consistent 
with the spirit of the Alliance. Nor can 
we understand why a friend would ac
cuse the United States of putting into 
jeopardy the liνes of hundreds of in
nocent women and children aboard Ko
rean Airli ηes Flight 007, shot down by 
the Soνiet ' Union. lt was, and remains, 
a preposterous charge that this plane 
was on a spy mission for the United States. 
Proνocatiνe Greek Goνernment state
ments questioning U.S. and ΝΑΤΟ 
motiνation in supporting Solidarity ίπ 
Poland only detract from goals we all 
share. So too does Greek refusal to sup
port the Alliance consensus on resist
ing the deployment of Soνiet interme
diate range nuclear missiles targeted 
on Europe. These accusations go beyond 
routine disagreement . between allies. 
They draw down the large fund of good 
will for Greece here in America, and 
erode support for the United States in 
Greece. 

We haνe other problem areas. Our 
military bases in Greece serνe mutual 
interests, we belieνe, and in fact we 
concluded a new base agreement 15 
months ago. We assume this serνes Greek 
interests or the Goνernment would not 
haνe signed. Yet we continue to hear 
statements about the agreement being 

HOMERIC 
REAL ΤΥ, lnc. 

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

Tel. 718/204-7400 

MANAGEMENT - INVESTMENTS 
MORτGAGES 

EMANUEL MORAJτiS 
licensed Real Estate Broker 

31 



Remarks by Peter Kourides 

no more than a fiνe-year termination 
pact. Again, these are statements, not 
specific actions, but they hurt the atmos
phere and make important military plan
ning and cooperation much more dif
ficult. Both parties to an alliance must 
be confident they can rely on each other 
in the future. We lack this when the 
Greek Government asserts that the 
Americans will be asked to leave at the 
end of fiνe years. 

We here in the United States were 
pleased when Greece resumed full parti
cipation in ΝΑΤΟ in 1980. This remains 
the case. As you know, ΝΑΤΟ is a union 
of democratic states, so diversity, not 
imposed unanimity, is one of its great 
strengths. Nonetheless, I think my con
cept of the family again comes into play. 
An overa ll harmony of approach and 
willingness to compromise are essential. 
We do not see such an approach being 
taken by the Greek Government. We and 
other allies are distressed, for example, 
about Greek unwill ingness to participate 
in Alliance military exercises. Such ex
ercises are νery important in strengthen
ing and testing ΝΑΤΟ defenses and be
nefit all of us. We hope that the Greek 
Government will agree to participate 
again in the future. 

OTHER DIFFERENCES 

We also have had our differences on 
specific terrorist incidents in the recent 
past, and more generally, on how best 
to react to the growing threat that in
ternational terrorism poses to all ciνiliz
ed nations. You have seen media ac
counts of the tragic bombing in Glyfada. 
Whatever the source of the outrage, and 
we do not yet haνe enough information 
to judge, the incident starkly reνeals our 
joint vulnerability to acts of νiolence 
and terrorism. We appreciate the sympa
thy and outrage expressed by the Greek 
Goνernment, and its efforts to seize the 
perpetrators. We sincerely hope that 
from this tragic incident will come an 
improved dial~gue between our govern
ments on terrorism. Certainly, progress 
in the key area of anti-terrorism would 
go a long way to improve relations be
tween us. 

I should point out that despite all these 
obstacles, there are accomplishments 
on the other side of the ledger as well -
the conclusion of a base agreement 
which had not been possible under pre
vious Greek Governments was a notable 
achievement. lmplementation of that 
agreement, despite some strong points 
of friction, continues to go well in many 
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Historically, the role or ivfluence of 
Greek-Americans on United States re
lations with Greece were totally non
existent prior to 1941. The reason is ob
vious for up to that time our people were 
overwhelmingly a first generation im
migrant group striving desperately to 
become part of the American melting 
pot at least economically. They had 
neither political nor social power and 
the best that they could hope for would 
be to educate their children so that they 
cou ld be able to break away from the 
peripheral ghettocized boundaries of 
their immigrant forebears. 

Following the gallant defense of 
Greece against the ltalian forces on the 
Pindus Mountains in October 1940 and 
its subsequent occupation by Germany 
in the spring that fo llowed, there came 
forth under the leadership of Spyros Ρ. 
Skouras aπ effort to put together an or
ganization of prestigious Americans 
and Greeck-Americans in the philanthro
pic endeaνor of feeding and clothing 
the blockaded and starving Greek popu
lation . Skouras, as President of 20th Cen
tury Fox Film Corporation, was able to 
reach the entire political leadership of 
the nation, even including President 
Roosevelt through his close friendly and 
business relationship with his eldest son 
James Roosevelt. Of those who joined 
Skouras in this ambitious project were 
fiνe either former or subsequent Ahepa 

areas. Sixth Fleet vessels regularly visit 
Athens and other Greek ports. We are 
currently negotiating for new agreements 
regarding our VOA transmitters in 
Greece and Status of Forces Arrange
ments. Discussions to expand economic 
and commercial ties are also underway. 
lt is, indeed, a shame that the many 
positiνe aspects of U.S.-Greek relations 
become obscured in the face of our 
differences. 

lf I may conclude this last of my pro
positions, let me re iterate that I do not 
believe the differences Ι haνe outlined 
are irreconcilable. We derive no satisfact
ion from our current difficulties. Το the 
contrary, we seek to heνe the best poss
ible relationship with Greece. We be
l ieνe our relationshlp can improve. And, 
we are doing our part to bring this about. 
We do not ask Greece to giνe up its in
dependence or sovereignty. We ask 
only for a reciprocal approach on the 
part of the Greek Goνernment. Good 
relations are a two-way street. We ask 

Supreme Presidents, William Helis of 
New Orleans, Van Nomikos and John 
Mant of Chicago, Dean Alfange of New 
York and Washington's still active George 
Vournas in forming the Greek-War Relief 
Association. This organization not only 
obtained precious food, medicine and 
clothing but it eνen managed to divert 
from the war effort sufficient shipping 
and the requisite blockade waiνers of 
not only our allies but even of Hitler's 
concurrence through the interνention 
of the Vatican so that these suppliescould 
actually reach our people in Greece. 

This well publicized and professionally 
orchestrated philanthropic effort follow
ed by the outpouring of American aid 
to Greece through the Marshall Plan in 
the Truman era made Greek-Americans 
realized for the first time what a νital 
link they could be in United States Greek 
relations. The election of Greek-Amer
icans in Congress and in high state and 
city offices throughout the nation accel
lerated the pace at which our people 
could play an emerging role in cementing 
a closer relationship between their ad
opted country and their motherland. 

This beneficent role reached its cres
cendo during the past decade with the 
undoubtedly strategic and effective 
efforts of Greek-Americans on the Cy
prus issue and in the embittered Greek
Turkish relationship. 

The differences that haνe surfaced 

that our differences be handled con
structively and privately, not openly and 
contentiously. We do not and cannot 
ask that all our differences be magically 
resolνed, only that they be dealt with in 
a fashion befitting long-time friends 
and allies. 
ΑΗΕΡΑ has a key role to play. Your 

close contact with the Greek people and 
understanding of both countries pro
vides an important bond of friendship 
and trust. Νο group is more qualified to 
explain our perspective in Greece, or 
the Greek perspective here, than you. 
None can doubt your sincere concern 
for good U.S.-Greek relations. You have 
represented a large segment of the Amer
ican public's views on these issues res
ponsibly and thoughtfully. 

We all admire what your organization 
has done and continues to do to foster 
greater understanding and better rela
tions. This conference is a fine example 
of your timely and perceptive efforts. 
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during the past three years between 
Greece and the United States haνe se
νerely threatened the continued role 
of Greek-Americans in maintaining the 
historic νital links between Greece and 
the United States. Greek-Americans 
haνe become not only terribly unhappy 
but literally embarrassed at the unnecess
arily strident attacks by Greece on their 
adopted country. Notwithstanding their 
loνe for their motherland, they, theίr 
children and their grandchildren deem 
themselνes 100% Americans, grateful 
of what this blessed land has offered to 
them in opportunity and fulfillment. 

There is a real danger, therefore, that 
this effectiνe and supportiνe link be
tween Greece and the Unίted States may 
be seνered because of disίnterest and 
benign neglect by our people's un
willingness under the existing circum
stances to continue to striνe to maintain 
the historic friendly relatίonship be
tween their adopted country and the 
motherland. 

lt is imperatiνe, as a result, in this crit
ical juncture to fully recognize that we, 
Greek-Americans, may be the only 
νiable and available ίntermediarίes that 
can effectίvely moderate and conciliate 
whatever differences that may exist be
tween our adopted country and our 
motherland. We haνe the responsibility, 
as Americans, to point out to our own 
government that overwhelmingly the 
people of Greece still feel strong emo
tional ties and affection for the United 
States. The νocal anti-Americans are 
the usual handful noisemakers who 
foreνer strive to create chaos and disaster 
from the frustration that is felt amongst 
many in Greece that the United States 
might haνe been more supportiνe in the 
Cyprus tragedy and in her relentless 
haunting fear of Turkey. Simultaneously, 
we must continue our lines of commu
nication wίth the goνernment of Greece 
in an effort to conνice it that its own best 
interests · are much better serνed with 
more tactful and delicate diplomatic 
approach in its relationship with the 
Unίted States. Frankly, we must make 
it our prίmary and most pressing ob
jective that both Greece and the United 
States accommodate whateνer their 
differences so that they may continue 
to be friedly and supportiνe of each 
other. 

The Ahepa, the Church and all our 
other organizations must take the leader
ship in this effort to maintain at any 
price this νitaΠink between Greece and 
the United States. This conference of 
the past two days is indicative of the 
seriousness of the problem and the re
sponsible manner in which it is directed 
by one of the most important organized 
segment of our people in this country. 
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Kyritsis elected President 
of Orange Community 
ORANGE, Ν. ). - Socrates Α. Kyritsis, 

president of Marco Polo Restaurant and 
Taνern lnc., Summit,andChathamTown
ship resident, was elected president of 
Saints Constantine and Helen Greek 
Orthodox Church parish council. He 
succeeds Achίlles Fitenides of West 
Orange. 

He is a member of Eagle Rock Chapter, 
AHEPA,Cyprus-American Congress, 
Summit Chamber of Commerce and the 
U.S. Chamber of Commerce. Kyritsis 
taught Sunday School for ten years at the 
local Greek church. 

Married, he resides with hίs wife, 
Theaνronίa, three sons and a daughter, at 
27 Candace Lane, Chatham Township. 

The following officers were also elect
ed to a 1-year term: 1st νice president, 
Achilles Fitenides; 2nd νice president, 
William Τ. Maxwell and secretary, )ames 
Demetropoulos (both of Pine Brook); 
assistant secretary, Takis Dίonisos 
(Wayne); treasurer, )onh Ρ. Mamangakis 
(Randolph); and assistant treasurer, 
Constantine Grimblilas (Maρlewood). 

ln the annual elections for council 
members, the following were elected to 3 
year terms: George Τ. Andresakes and 
Thomas Spenzos (West Orange); Charles 
Colombaris (Fiorham Park); Peter Dio
nisos (Wayne); Ernest ). Tsaptsinos 
(Roseland); Kyritsis and Mamangakis. 

Pres. Kyritsis, a natiνe of Alona, Nicosia, 
Cyprus, is a graduate of Seton Hall U. 
where he receiνed his BS in Business Ad
ministration. He also earned ΑΑ degrees 
and Soil Conservation from London U. 
The 48-year-old church leader is a 
partner in Κ. C. Realty .Co. and president 
of Colonial Chatham Corp. and William 
P_itt Co'!'plex, all of Chatham. 

'ΕπικερδιΊς 
ι , 
επιχειρηση 

Λόγω όναχωρήσεως όπό 
τήν Έλλόδα7 Έλληνοα
μερικανός πωλεί . επικερ
δέστατη έπιχείρηση • Ε
στιατορίου- Ζαχαροπλα
στείου - Πιζαρίας 300 θέ
σεων7 έπi κεντρικης πλα
τείας βορείου προαστεί
ου των 'Αθηνών. 
Οί ενδιαφερόμενοι μπο
ροϋν γιό περισσότερες 
πληροφορίες νό τηλεφω
νήσουν στό Detroit, (313)-
259-67207 η στήν 'Αθήνα: 
80.16.459. 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
46-02 Broadway7 Astoria Ν.Υ. 11103 
Τηλ. (718) 728-7700 (718) 7~8-7976 

Το\1 Free 1-800-231-2440 
ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΕΣ - ΔΙΑ ΒΑ ΤΗ Ρ/Α - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ 
ΜΕ ΝΑΥΛΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 

EYKAIPIA! 
ΘΕΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 

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

Τηλεφωνflστε μας! Oi κ. κ. ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΥ ΛΕΣ, 
ΜΑΚΗΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ καi ΣΤΕΛΛΑ Γ. ΜΑΚΡΗ εJναι 

πόντοτε πρόθυμοι καί ετοιμοι νό σδς έξυπηρετήσουν 
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The Association for Children with Re
tarded Mental Development (ARCMD), 
presented its 1985 "People of the Year 
Award" to: Evangeline Gouletas-Carey, 
Partner in lMB Capital, Ltd., and New 
York State's former First Lady; and Robert 
Ε. Rochlin, C.P.A. Managing Partner of 
Rochlin, Lipsky, Goodkin, Stoler and Co., 
P.C., at a gala black-tie dinner-dance, 
Tuesday evening, February 19th, at the 
New York Hilton. 

)oining to honor them were 800oftheir 
friends in the Corporate and Business 
world. Mrs. Carey receiνed the award for 
"Social Responsibility and Concern for 
the Handicapped". 

Mr. Rochlin received the award for 
" Corporate Leadership for Support of the 
Handicapped". 

Both recipients haνe offered their un
limited inspiration and support to 
ACRMD services which are proνided 
daily throughout the city to more than 
1200 mentally retarded and developmen
tally disabled citizens in sheltered work
shops, day treatment centers, residences 
and recreation programs. The Associa
tion, composed of parents and friends of 
its clients, opened its doors to those 
seeking its help in 1951. 

Accepting the award, Mrs. Carey said: 
"This is a special award for two special 
reasons. 

First because of the people who bestow 
it, the men and women of the Association 
of children with retarded mental devel
opment. They work day-in and day-out to 
help thousands of children and adults to 
realize their potential, to live with dignity 
and hope and independence, to becom
ing contributing members of their com
munities. 

Ι know how challenging such work can 
be. I began my professional career as a 
teacher, endeavoring to open young 
minds, trying to encourage young people 
to oνercome all the barriers they face in 
finding real fulfillment. That's neνer easy. 

But for these people who work with 
mentally-retarded indiνiduals it can be 
particularly difficult. They must face the 
prejudic~s and misunderstanding that 
still plague our society, that would 
condemn disabled people to dark and 
forgotten corners, that would deny them 
the opportunities which are their birth
right. 

Which brings me to the second reason 
that makes this award so special: that is, 
disabled people themselνes. As First Lady 
of this State, I had the chance to visit 
sheltered workshops and group homes 
and special schools all over New York. 
ln all those places, I was deeply impressed 
by the disabled people Ι met- extraordi-
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Evangeline Gouletas-Carey Honored 

Mrs. Evangeline Gouletas-Carey 

nary people, each of them a beautiful and 5ο is this award. And I accept it not as 
precious human being, involved in their any testament of whatever past contribu
own struggle to grasp the things so many tions I might have been able to make to 
of us take for granted. Those individuals your work. Rather I accept it as a 
and the men and women who worked reminder of how much remains to be 
with them were an inspiration to me. done, of the work before us all." 

"NEW YORK" 



U.S. policy and Cyprus: carry a big carrot? 
By CLEO Ν. ZAMBETIS 

(Supreme President of ΑΗΕΡΑ, 
in the ΑΗΕΡΑΝ Magazine, Winter 1985) 

On January 20, despite careful prepara
tion by United Nations Secretary Gen
eral Javicr Perez de C uellar, the first 
meeting in fivc ycars between Cyprus 
President Spyros Kyprianou and Turkish 
Cypriot leader Rauf Denktash ended in 
Ncw York City on a note of discord. This 
surely plcased cynics who, even before 
the talks bcgan, pointed to past summits 
and unfulfilled agreements as proof that 
nothing would be accomplished. Yet the 
summit itself was aπ important and en
couraging devclopmcnt, and its break
down does not preclude the possibility of 
talks resnming, perhaps as early as Feb
ruary of this year. 

This is a critical phase in the history 
of Cyprus. And, although the United States 
has no direct security intcrcsts on Cy
prus, developments there are salient to 
U.S . relations with ΝΑΤΟ members Tur
kcy and Greece. For the last ten years 
both countrics have, to a lar~e degree, 
weigl1ed th eir relations with the U.S. 
against the levels of the foreign aid re
qucsts and appropriations. Both also view 
U.S. aid as implicitly-and often explic
itly-linked to Cyprus. 

Cyprus is a highly emotive issue for 
both Turks and Greeks. If negotiations 
progress both countries will have a sub
stantial role in the proccss, though Tur
key's role is more immediate by virtue 
of its military occupation of the northern 
third of Cyprus. Guarantor powers along 
with Great Britain undcr thc 1959 Treaty 
of Guarantee, Greece and Turkey are also 
thc mctropoles of the respective Cypriot 
communitics. 

Since 1974, when Turkey used Amer
ican-supplied equipment-in violation of 
the U.S. Foreign Assistance Act-to in
vade Cyprus, thcre havc bccn two phases 
in U.S. policy: the Turkish arms embargo 
from 1975-1978; and the post-embargo 
period from 1978 to the present, during 
which Turkish military aid has been sig
nificantly cut by Congrcss. 

1n the context of U.S. law, the arms 
embargo was the correct response; in 
tcrms of stimulating Turkish flexibility 
in the Cyprus negotiations, howcver, the 
embargo failed. Yet, the lifting of the em
bargo has not led to a softening of the 
Turkish position. 

Thc Rcagan Administration empha-
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sizes that U.S. military and cconomic as
sistance to Turkey-which could top one 
billion dollars in fiscal 1986-is extendcd 
as a sign of our con1mitment to Turkey 
and its importance to U.S. and western 
sccurity intcrcsts. 

The Administration further argues that 
because Turkey views thc aid cuts as pu
nitive measures they arc, in fact, counter
productive. In other wards, where the 
sticks havcn't worked, a carrot might. 
Perhaps, then, Congrcss should authorize 
the aid levels the Administration re
quests for Turkey as a sign of good faith 
and givc thc Administra tion the typc of 
leverage it says it nccds to pursue a Cy
prus settlement. 

While U.S-Turkish relations have been 
stcadily improving since the lijting of the 
embargo, U.S. rclations with Greece seem 
to be sliding further downhill, where the 
U.S. in general-and this Administration 
ίη particular-is perce ived as being 
staunchly pro-Turkish. Because of Cy
prus and disputes over control of the Ae
~ean, Greeks view Turkey as a greater 
threat than their Warsaw Pact neighbors. 
Thus, preserving a balance of power ίη 
the region is of paramount importance to 
Athens and vital in maintaining stability 
on NATO's southeastern flank. 

If the U. S. is sccn as taking an active 
role in pursuing a Cyprus scttlement, this 
\νill undoubtedly allay somc Creek fears 
and enhance U .S-Greek relations. 

Administration policy has been quiet 
support for the U.N. Sccretary General 's 
initiatives. However, the U. S. now has 
an opportunity to give the talks the ncc
essary impctus ,without risking an in
volvement that might damagc relations 
with Turkey, Greece, or Cyprus. 

The political process through which a 
Cyprus settlement is sought must be sup
ported by confidence-building measures 
that have a direct impact on the Cypriots' 
daily lives. If not, any agreement reached 
by the political leadership of the two 
communities would probably follow the 
disastrous path of the 1960 constitution. 

Last May, President Ronald Reagan 
proposed that a $250 million ' 1peace and 
reconstruction fund" be established for 
Cyprus. Α major problem with that pro
posal was not the concept itself but rather 
the timing: offered on the eve of the House 

vote on thc foreign aid bill, it appeared 
to be merely an attempt by the Admin
istration to restore Turkish aid cuts made 
by thc Foreign Affairs Committee. An
other problem with this proposal was that 
thc fund would be accessible only after 
a settlement had been signed, sealed, and 
delivercd. 

Such a proposal could become a cata
lyst for progress in the U.N.-sponsored 
talks, if it is included in the initial fiscal 
year 1986 security assistance request and 
is immediately accessible. 
Α SI25 million " cooperative develop

mcnt fund" could be established for proj
ects that would benefi t all Cypriots. 
Funding would be authorized by a com
mission of local Greek-Cyprio t and 
Turkish-Cypriot authorities for projects 
designcd to promote a high dcgree of con
tact and cooperation. This would provide 
many opportunitics for person-to-person 
contact at various levels between Greek
and Turkish-Cypriots, which has been 
proJ1ibitcd by the island's partitioning. 
Το avoid footdragging, a time limit must 

also be placed on this cooperative devel
opment fund, so that the monies would 
have ω be appropriated by the joint com
mittee within a year of the fund 's estab
lishment. An additional $125 million 
could later be made available, provided 
that the initial $125 million in the de
velopment account had been appropri
ated. At first glance this may seem like 
a lot of money for a problem the U.S. did 
not cause- but it is a bargain compared 
to the risks of an escalation in the ten
sions in the Eastern Mediterranean. 

Cynics ση both sides will say that a 
cooperative development fund will never 
be used, and it may even be seen as a plan 
to dupe Congress into authorizing Turk
ish aid at the level requested by the Ad
ministration. If, h owever, this ap
proach-that is full aid to Turkey and the 
cooperative development fund-do not 
s timulate any movement on Cyprus, 
Congress still has the option of cutting 
or conditioning aid for fiscal 1987. 

There are indications, however minor 
they seem, that the cynics could be wrong: 
recently, prominent members of the 
Greek-Cypriot judiciary made the first 
official crossing in ten years to attend the 
funeral of a Turkish-Cypriot judge who 
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represented Cyprus at the Humah Rights 
Court of the Coun cil of Europei despite 
ten years of partition, the Republic of Cy
prus and the Turkish-Cypήot adminis
t ration have continued to supply each 
other with electricity and water which 
they each respectively control. 

One encouraging example that could 
serve as a basis for the establishment of 
the joint committce to administer a co
operative development fund is the cordial 
and cooperative relationship the Greek
Cypriot and Turkish-Cypriot mayors of 
Nicosia have maintained, particularly on 
local administrativc issues. 

If we are sincere in our desire for a 
peaceful and lasting Cyprus settlement, 
then we must encourage these types of 
simple human contact. Cyprus has had 
cnough cynicismi what it necds now is 
compassion. 

Α statement by 
John Ploumidis 

The Chairman of the Cyprus and 
Hellenic Affairs Committee, John G. 
Plumides, has also stated the following : 

The AHEPA's long record concerning 
the struggle for the self-determination 
of the Cypriot people has always been 
based on the principle that no economic 
or military aid shoud be given to Turkey 
until it adheres to the international rule 
of law and the universally accepted 
principles of majority rule with a full 
guarantee of minority rights. 

With these principles, the ΑΗΕΡΑ is 
exploring several aνenues of thought 
for its course of conduct for the coming 
year. This is part of an on-going dialogue 
within the organization which is nesses
sary and νaluable to the entire Greek
American community. 

The ΑΗΕΡΑ Cyprus and Hellenic Af
fairs Committee will be meeting shortly 
to finalize the organization's thinking 
in this direction, but our main thrust 
will continue to be the systematic with
drawal of all occupation troops so that 
a responsible dialogue can be completed. 
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Γράψετε tνα φίλο σας 
συνδρομητή 

στήν ccNEA ΥΟΡΚΗ» 

Zambetis Replies to Ν. Υ. Times 
ΑΗΕΡΑ Supreme President Cleo 

Zambetis sent the following letter to 
the " New York Times" in response to a 
recent item concerning the ΑΗΕΡΑ 
position on aid to Turkey: 

"Dear Editor: 
As author of the article referred to 
in your "Washington Talk" section of 
February 11 (Briefing: Α Grecian Turn), 
I would like to point out that the "New 
York τimes" has misrepresented the 
AHEPA's position on aid to Turkey. I 
did not come out "in faνor of more 
military and economic assistance for 
Turkey" but instead proposed a 
package of positiνe incentiνes to 
stimulate a Cyprus settlement, such 
as a "cooperatiνe deνelopment fund" 
for Cyprus. 

ΜΕ το 

While our legislatiνe strategy for the 
forthcoming year has not been fully 
deνeloped, the ΑΗΕΡΑ continues to 
support the concept of a military 
balance in the region, a balance which 
has been maintained over the last 

few years through a Congressionally
mandated 7:10 ratio of U.S. aid to 
Greece and Turkey. 
The ΑΗΕΡΑ remains committed - as it 
has been for over three decades - to 
a just solution to the Cyprus problem, 
one that will serνe the people of 
Cyprus as well as U.S. interests in the 
area. 

Sincerely, 
CLEO Ν. ZAMBHIS 
Sypreme President 

PETERS TOURS 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
Τ ΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χωρiς Ταλαιπωρίες καi Τρεχάματα 

Ταξιδέψετε με τα κανονικCι 
δρομολόγια τής ·Ολυμπιακής 
με JUMB0-747 χωρiς σταθμόν. 

Γιά τfιv κράτηση θiσεωv καί κάθε πληροφορία 
Άποταθήτr. στό δικό σας: 

PETERS TOURS, INC. 

566 7th Ave., Suite 701, New York, Ν. Υ. 10018 ·;:eι. 391-0200 

"NEW YORK" 



Maνerick ίη Moscow τiME, FEBRUARY2S, 1985 

plomacy, although neither side offered 
major political concessions. The mercuήal 
Papandreou seemed content with yet an
other demonstration ofhis aggressively in
dependent style in East-West relations. 
His occasional anti-U.S. rhetoric and his 
jabs against ΝΑΤΟ (see box) are based on 
theconviction thatafellowNATOally, τur
key, and not the Soviet Union, represents 
the greatest threat to Greece's secuήty. 

Το mark closer tίes, Greece's Papandreou vίsίts the Soviet Unίon 

G iven his taste for political theater, it 
was just the kind of occasion that ap

pealed to Greek Pήme Minister Andreas 
Papandreou. Accompanied by tive Cabi
net ministers and two under secretaήes, he 
paid his tirst official visit to Moscow last 
week. It was a four-day event that not only 
celebrated closer Soviet-Greek ties but al
lowed the Greek Socialist leader another 
moment in the spotlight as the maveήck of 
the Western alliance. An element of dra
matic suspense was provided by ailing So
viet Leader Konstantin Chemenko, 73, 
who has not made a public 
appearance in seven weeks. 
Only tive hours before the 
scheduled meeting, Papan
dreou's aides announced 
that Chemenko, who suf
fers from emphysema and 
related ailments, coώd 
not receive Papandreou for 
reasons of ill health. 

the Greek embassy, Papandreou was in a 
jovial mood. As a folk singer rendered an 
old Russian favoήte, Kalinka (Little Snow
ba/1 τree), in a throaty voice to the accom
paniment of a balalaika and harmonica, 
the Pήme Minister rose and, while 100 
guests cheered him on, performed a grace
fώ sirtaki, circling around with his arms 
raised over his head, like a man much 
younger than his 66 years. 

It is an election year in Greece, and for 
Papandreou's benetit the Soviets gave the 
visit all the trappings of intemational di-

For Papandreou, any glirnmer of im
proved Soviet-Greek ties is an important 
bargaining chip in his jousting with 
Washington. Yet the Soviets were cau
tious in dealing with Papandreou. After 
meeting with him in Moscow, Prernier 
Nikolai Tikhonov and Foreign Minister 
Andrei Gromyko declared that Greece's 
positions on disarmament were close to 

the Soviet Union's, but 
they refrained from harsh 
attacks on the U.S. or 
ΝΑΤΟ. So, for once, did Pa
pandreou. Said a Western 
diρlomat in Moscow: "The 
Soviets have behaved quite 
subtly. They're hoping to 
exploit Greece's differ
ences with its allies, but 
they know if they push too 
hard, it will backfire." 

Papandreou did not 
seem overly concemed that 
he had missed seeing Cher
nenko or Politburo Mem
ber Mikhail Gorbachev, 53, 
who is widely assumed to 
hold the Νο. 2 spot in the 
Kremlin. At a reception in Papandreou wftlι Soνlet Premler Πkhonoν ...ι Forelan Mlnlster Gromyko 

Indeed, the Soviets ap
peared to have few illusions 
about their wily guest. In a 
bitter attack on Papan
dreou only a year ago, the 
Communist Party newspa-

-- ΠΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΙΠΗ ΠEPIOYIIA ΣΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ef=:j 
Εμπορική Τράπεzα 

«τα δικά σας μάτια » στην Πατρίδα ! 
Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ uπόρχει η Υπηρεσίσ Διαχειρίσεως Ακινήτων. Μια υπηρεσία που φροντίζει το ακ ίνητό σας 
στην Ελλόδα. όπως θα τα φροντίζατε εσείς και ακόμα καλύτερο. Γιατί διαθέτει τερόστια πείρα και γνώσεις πόνω στη 

νομοθεσία των ακινήτων, φερεγγυότητα κοι όρτια οργόνωση. 

Είναι δηλοδl'ι ο πιο κοτόλληλος και όμεμπτος διαχειριστής της' ακίνητης περιουσίας σος. 
Η Υπηpεσίο Διαχειρίσεως Ακινήτων: 

• ενοικιόζει κενό διαμερίσματα 1'1 όλλα οιΚΙ'ιματο, φροντίζει για την επιδιόρθωση τυχόν φθορών, 
συντόσσει το μισθωτήρια, εισnρόπει το ενοίκιο και το μεταφέρει σε τοκοφόρους λογο· 

ριασμούς στο όνομό σος. 

• παρακολουθεί τη νομοθεσία τη σχετική με τα ακίνητο και προοτο· 

------ τεύει τα συμφεροντό σας. 
eφροντίζει γιο την ασφόλιση των ακινήτων. ον το θέλετε . 

• ενεργεί τα νόμιμα εναντ ίον ενο ικιαστών που δυστροπούν 

Άν έχετε οπουδήποτε στην Ελλάδα ακίνητη περ ιαυαίο. και η 
Εμπορική Τρόπεζο δ ιαθέτε ι εκεί υποκατοατήμοτο , είστε 

σίγουροι ότι το ακίνητό σος βρίακειαι σε καλό χέρια. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Γ ιό την Διαχείρηση Ακινήτων Τρίτων 
Σοφοκλέους 11 , ΑθΗΝΑ 1 02 35 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ 
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per Pravda pointed out that his Socialist 
party had campaigned on pledges to pull 
the country out of ΝΑΤΟ and close down 
U.S. bases in Greece. Today, more than 
three years later, Greece remains in the al
liance and a new U.S.-Greek base agree
ment has been negotiated. Editorialized 
Pravda: "There are many objective obsta
cles on the way to progressive changes." 
Said a Moscow-based Westem diplomat: 
"The Soviets must wonder if Papandreou 
ever means what he says." 

Despite pressure from the Greek dele
gation, the Soviets refused to be dragged 
into Greece's bitter dispute with Thrkey 
over Cyprus, and the official comrnunique 
contained only a vague acknowledgment 
of Greek claims in the Aegean Sea. Since 
Greece and Thrkey are strategically placed 
close to the Black Sea, Moscow wants to 
maintain good relations with both coun
tries. The Soviets pleased Papandreou by 
agreeing to build a gas pipeline through 
Bulgaria to Greece, starting in 1986, at an 
estimated cost of$1.5 billion. Moscow also 
promised to award Greek shipyards orders 
for four vessels worth $65 million and con
tracts for $20 million in repairs. The Sovi
ets also agreed to build a subway to replace 
Athens' 80-year-old system. 

Papandreou arrived ίη Moscow at a 
time when his relations with- the U.S. 

have deteriorated to the point of public 
bickering. The bombing of a bar in an 
Athens suburb two weeks ago, ίη which 
more than 30 Americans, many from a 
nearby milίtary base, were injured, 
prompted Secretary of Defense Caspar 
Weinberger to comrnent, "This is one of 
those things you tend to get when all this 
anti-American sentiment is stirred up." Α 
Greek government spokesman fired back, 
'Ίt is rather Mr. Weinberger who should 
be condemned for an anti-Greek cam
paίgn." Athens police still do not know 
whether the bomb was tossed into the 
crowded bar by teπorists or by.thugs. 

The exchange involving Weinberger 
came just a day after the Reagan Adminis
tration provoked Greek anger by announc
ing foreign aid requests for fiscal 1986 that 
favor Thrkey over Greece ($789 million in 
military aid plus $150 million in econornic 
support, vs. only $501 million in military 
aid for Greece). In Athens' view, the allo
cations violated a coηgressionally mandat
ed policy of recent years to grant Greece 
the equivalent of at least 70% of military 
aid going to Thrkey. Papandreou in tum 
hardened his stand toward ΝΑΤΟ. Hence
forth, he told a parliamentary group of his 
rulίng Socialist party, Greece would not 
participate in any ΝΑτο exercises, in the 
Aegean or elsewhere, "unless the alliance 
changes its stance with regard to Greek
Ί\ιrkish differences." By adding that con
dition, the Prime Minister left himself a 
loophole. Greece cannot afford to lose even 
an unsatisfactory U.S. aid package. Papan
dreou knows all too well that it would be 
impossible to replace such assistance with 
aid from any other source, including the 
Soviet U nion. -By Frederkk hlntotι. 
lleρortH by Erlk Amfftι.άrof/Moιιcow 
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The Grand Presίdenr of the Μαίds of Athenα, Μαrία Kyres, recently lαid α bouquet of 
jlowers on rhe tomb of Constαntine Brumides known as ιhe "Michαelαngelo of the Cαpitol" 
for hίs frescos on the dome αnd other αrtwork in the Cαpitol. Kyres visited the grαve of 
Brumides, born of α Greekfαther αnd /tαliαn mother, during α recent trip to Washington. 
She sαid she visίted ιhe grαve "ι ο αcknowledge the long history of Greek contributions to 
Americα." The Mαids αre hostίng α series of events in ιhe coming weeks ίn celebration of 

ιheir Hellenic αncesιry. 

τοΜiΣ ΝΟΥΣ!ΑΣ -
(Π ιάνο-τραγοuδι \ 

... ΟΠΟΥ 
ΜΙΑ ΒΡΑΔV"Α 
ΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΑΞΕΧΑΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ... 

"NEWYORK" 



Τό πρώτο επιμορφωτικό πρόγραμμα επιχειρηματιων καi 

στελεχών επιχειρήσεων στa • Ελληνικό του μεγαλύτερου 

όργανισμοϋ Management στον κόσμο 'ΆΜΑCΟΜ" (American 
Management Associations). 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΕΠΑΣ: Οί βιβλιοκασέττες της MORAX σος 
επιτρέπουν ν, όκοϋτε δταν δεν εχετε χρόνο νa διαβάσετε. 
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Ιν1ΟRΑΧ ΠΑΙΌΥΣΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΠΙΠΓΗ <DOPA 

· :~;::r~~~~,Χ~:l~~ος,ΣΓΑ Ι:ΆΛΗΝΙΚΑΊΟ ΠnJ'\ΓΗ)Λ λ Λλ .Λ Λ 
άναπτuξn rοσ σuvχρονου L.J \ IV 7il V 11 ν Ir'\ 
~~~~~~:~· <<ΣΥΓΧΙΌΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ >) ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
'γραμμα •ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1», πού !Ιαρουσι- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ 
ει τώρα ~ά tλλnνικά ή ;Morax, εΙ -:αι tνα διεθνώς 
κιμασμενο βaηθn}tα για νεουι; και παλιουι; 
Ύατζερς. Καί συμβάλλει άηοφασιστικά στή βελτίω - τι..,._· .... ΑΝ. ~Λτοτοι Σ' •• Ίηι!'τ'το ΠΑ 
καί έmτuχίαάτομων καί όργανώσεων. .ιι;..ι. rn "'11"' .ι. Ι'Ν&ο ..... uι..ιu'~ 

ΤΟ DPOrPAMMA Ο ΤΟΝ ΜΕΠUιΠΕΡΟ ΟΡπιΝΙΣΜΟ 
ATZMEN'f ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Τό πρόγραμμα «ΣΥrΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1» ε! ναι 
α άnό τα μπεστ σέλλερς τσύ Americaη Managemeηt 
$Sσciatioηs (Α.Μ.Α.), τού μεγαλύτερου μή κερδο
οπικού όργ9νισμού μάνατζμεντ και έπιμόρφωσnς 

«Τό βιβλίο αύτό rού R. Α. Mackenzie ει ναι άnό ιό καλύ
rερα Ιαως «tεχvολογικά• κε/μενα πού tχω διαβάσει γιά rό 
έργο ιού Προίοιαμένου ( ... ) Τό βιβλiο ιού L. ιl. Belker 
προφανώς δtν tχει γραφrεΙ γιά νά άποrελtσει μιάν άκόμn 
θεωρnιικn ε/σογωγιi σ ιό μάνατζμεντ, άλλά οάν πρακτικό 
βοnθnμο rοϋ νtου Προί(παμtνου αrά καθnμερινά rου 

Τό ap6ypcιμμo •ΣΥrχΡΟΝΒ ΔΙΟιχ.ιu:Β I• 
neριλομβόνc:ι 3 βιji.Uo ιιt c:iδιιc6 

ελεχώνέπιχειρήσεων στόν •-------------. 
όσμο . Σύντομο, πρακτικό καί 

καθιiκοντα». 

Νιχόλοοι; Μ. 'Εμαtοyλου, Σύμβουλος 
Έσιχcιρι\σr:ωv, rι:vικός Δtι:vθuvηiς 
•Μtβοδοι» Α.Ε. μεσα έφαρμόσιμο, προοφερει 

έους τρόπους οκέψης, αύτοα νά 
υσης, καλυτέρευσης καί άνάπτu 
ς- καί άγγίζει rίς άνάyκες rού 
μερινού Έλληνα μάνατζερ . Τό 
ουν γράψει δύο άπό rούς 
ασημόrερους οuyyραφείς μάνα 
μεντ στόν κόσμο. ·ο R Aιec 
ackeηzιe καί ο Loreη Β . Beιker . 
α ί συμπληρώνεται άπό τρία 
κόμη πολύτιμα κείμενα 

Σ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ 
ΥΟ ΩΡΕΣ ΤΗΝ RMEPA 
Σrό ένα βιβλίο rού προγράμμα 
ς, ό R. Α. Macl<enzιe μιλάει μέ 
ιαύyεια καί άπλότnτα yιά τό πιό 

·Η Morax ε1νσι 6 όποκλε ιστικός 

όντιπρόσωπος τών tπιμορφωτι
κών προγραμμότων τοϋ 'Εμnο· 

pι ιιtοϋ 'Επιμελητηρίου τών 
Η .Π.λ . , τοϋ όργσνισμοϋ Ameri
c~n Management λssociations 
(λ.Μ.λ.), τοϋ nεριοδικοίί 'Ήar· 

vard βusiness Review" τοϋ Πο
νεηιστημlου Χόρβορντ κοί πολ

λών δλλων διακεκριμένων tπι

μορφωτικών όιιtων. 

ΟΙ περισσότερες μεγόλες tπι
χειρ~σεις στ~ν • Ελλόδο κσί τήν 
Κύπρο εJνσι πελότες της Morax. 

• Ό Δρ Mackenzie μός βοnθό νά 
συνειδnrοποι ήαουμε riς 
πού μός άδnγαύν αrιiν 
κακή κα rονομή ιοϋ . 
χρόνου μος. όλλό 
κάί αrήν οπαrάλn 
ι ου ( .. .) Τά κε/μενο 
ιού Loren Β. Belker 
tπιrρt πουν rήν 
οιοιόδοξn nρόβλεψn 
πώς αrό μtλλον θά 
γiνοντοι λιγόrερα λάθn. 
ιόοο καrό rήν εnιλογτj ιού ' 
κα ιαλλιiλου npοισrαμένου,\ 
οσο κσί καrό r.ήv όσκnσn rώι. 
κοθnκόνιω ν ιού όιόμου πού 
γι ή πρώ ιn φορά άναλαμβάνει 

ύοκολο πρόβλημα τοϋ μάνατζερ, τό χρόνο : 
χρόνος σας ε! ναι η ζωή οας . Τά έπτα σημάδια rού 
ρές. Ή καμπύλη τού άγχους καί n παραγωγικόrητα 
τόχοι. Προτεραιοrητες. Προyραμμαησμός. Μάνα
μεντ οε_ κρiσιμες ώρες. Τό τηλέφωνο. Ή άνοιχτn 
ορτα κ . α. 

6εοn μάναιζερ ... 
Δρ. Ριίyος Δ. Τζι:λtαοyλου, Σύμβουλος Ορyό.
vωσnς καί Εκσαίδεvσnς . Εκτελι:αηκόc; Διι:v-

I ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ rNΩPIZEI 
ΝΕΟΣ ΔJΕΥθΥΝτΒΣ 

βυντιίς ICAP BELLAS Α.Ε. .--
«Τό πρόγραμμα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ Δ/0/ΚΗΣΗ I» μi εντυπωοι

οσε Αγόροσα από ενα γιό ολο ιό σιελtχn μοv•. 
Δnμιίιριος Κοvτομnνδς, Διcυβirνων 
Σύμβουλος INTERAMERICAN A.t: . 
•Τόβιβλίο ιού R. Α Mackenzie είναι προγμαιικα ουναρ

nασrικο. αΠΛο. αλλ ο και εΠJστnμονικΟ. δJδaκΙJκ6 κοi uno
βλnrικό (. .. ) Η εργοοία ιού ιoren Β. Belker απαrελεί μιά 
οnμαντJκιi πνευμοιικιi πρωιομουλία, ιό περιεχόμενο rriς 
οποιας ει ναι μεαrό. χρήσιμο κοi άποκαλυmικό•. 

Αβον.Χ.Οοαονδρόαουλος, Οικονομολοyος
Δnμοοιοypό.φος 

κώρο onpe.ιώσcwv. 4 ιι.aσtτι:ς 
xoi I κλοοtρ βιβλι οβι\-
χα - ιcοοιιtοβι\χn. 

orax(l) 
1\rι - ι ι '>· 

3fntεrnationaι J!nt. 
ΕΙΔlΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δ.ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. 

Σrό δεύrερο βιβλίο. ό Loren Β. Belker προσφέρει 
ολύημες συμβουλές στό νέο (κα ι' τόν παλιό) διεuθ11 · 
n\ γιά τόν παράγοντα «άνθρωπος»: Ό σuyκεντρω 
κός. Ύπεροψiα καί ύφιοτάμενοι. Φiλοι πού έγιναν 
φιστάμε νοι . Ή δύναμη τilς έξουσiα '? καί n παρayωγι
ότητα. Ή λί\ψn άποφάοεων. Προσλnψεις κai 
πολύσεις. Συμβούλια καί συσκέψεις . 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ~------------------, 

ό μέλλον τής καριέρας σας κ .ό . 

Διατίθενται όπό τr)ν «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ>> πρός 
$79.00 σuν τό ταχυδρομικό καi δαπάνην 

συσκευασίας. 

Γιό νό όποκτήσετε τό πολύτιμο αύτό 
(ργο συμπληρώσετε καi στείλετέ μας 

τό παραπλεύρως δελτίο : 

"NEW YORK" 

! 
ι 
I 

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

Κύριοι, 

· Εσωκλείω δολλ_ $83.00 γιό νό μοϋ στείλετε όμέσως τό 
πρόγραμμα «Σύγχρονη Διοlκηση>ι ποu όποτελείται όπό 
3 βιβλία καi τέσσερις κασέττες. 

ΝΑΜΕ . ........................ ..... . ο •••••••• •••••• • 

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

' 1 CITY ..... . .. . . .. _ ... STATE ... ... . ZIP ... . ....... . ..__ ---------·- ---------------__ ....,.._ 



Α ρο /Ι ο F ί/Ιο 

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 15.3 FAIR LAWN, N.J . 0741 Ο 

TEL. (201) 797·0888 


