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Mr.Io&PD1aZ1&bdiι 
9 1 jnth18oaO.ύ.St., ....... 
DearMr.Zi&bdt., 

r ........ , AIO•OIO[ l .. liAIHH[ tO•ΙAt 1 1 1 

THAt.ι»υ. ιφ.:ιtJ, IIa·7U.UI1t$,"S..7U,"'·:II'I 

ΙΙIΛΙΟ ... IΜ : 110111111 1'·1""· Jl->'1 

Marchθ, l96l 

th&Dk ,oator ;rour l.etter ot Februaη 18th. Ι "Qik!erιt&Dd th&t 
in theM&D.tiae;roub&νeapokentoMUιB.IIoCusker, Dinctorotυ.s . 
Libraη- S.rr.l.ceι, on thι •ttar ot tbσ librariιι ;rou •ntt.on, ιο tbι.t 
t .. hNιWrτthJ.n&ν1Ubιιettl.ed toJOU!'Ι8t.i8factt.on. 

'!haDidJιc;rou.forJOW"inte:reιt,Ia, 

S1Dcere}3"yours1 

~* κ.rτ Vriaco. 
CulturalJ.ιιιiatι.nt 



«Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ ... • 
iΞ..nG'/B-εft-ft -- 3-10- G~ 

ιιlότό[ noU έκοpε τόv Ιώστοιι 
n~οσεΜφ~~ ήnό τόv κ. ~ιό~χοv 

Ο •· ΩΛΜΕΡ ΑΠΟΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙ

ΚΗΣ ΚΥΠ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Δ I Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ 
ΤΗΣ ΕΊΑΙΡΙΑΣ NIAPXOY ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ 

ος ιz.c:::Όφ~": ;~μ;&;ό~.δ~~t \ 
c:ί«αμ.ι. τόν Κώσταν:ιt (Εκcφ. ε. δη~ 
λαδή τόν κ. Καραpαμλήν τrρωθu~ 
ΠIΟυpyόν), πpοcrι.ληφθη ως διtιι
θvντiις τοϋ tν λονδί-νιtι yραφι:ιοu 
,.ης έταιρίας Νιάρχοv. Πρόκειται 
m;ρi '1'0\i κ. "'Ωλμ.ερ, 6 όποίΌς &νft
κων ε.ic; .. τό προσω!ικόν, τών &με· 
ρικανιι«.)ν μvστικων υττηρεσιων, 

ίιτrηρέτει καοτΟ: τΟ 1955 ιtς 't'iι'
tν Άθ;1νσιc; άμε.ρικαvιχfιν wpt· 
σ6είαν. ΟVτος σwεδit'1'Ο 0"'1"tνώς 
μιτιΧ τοίi irπομακ~νθinος άρχη· 

!Α~λ;;ϊ~~~~~αίe:~~εί~~ YJ1·V:i 
τοU κ. Καραμανλt;, &πως ι.tχ-τ yρά
ψη ή «'Ελιεuθερtα» τi,ν 12ην A(r 
yούστοu, ώς «Προ·σωπιιcόν του στή· 
ριγμα». Ό κ. "Ωλμερ !καιιχάτο 
ttράyμστι, δτι ήτο δ άpχιτiΚ"tων 
C"1'ης λύσεως Καραμανλη», λi.yων 

~~ρ~b:ηk~:~. δτι οίnος cϊκα· 
Ό κ. Ώλμ.ερ μετατεθείς Lξ Ά

&ηνών διε-τήρησε τΟ:ς έπαφάς του 
με.τcΧ της Αίι.λής καΙ τοU κ. Καρα· 
μαν λ .. , ~ τιtλι:ιιταία του δέ tπίw:τκε· 
ψ ι lς "Ειλλάδα χροvιολοyείται ά"ΠΟ 

τοϋ ttαρελθόντοc; Mcriou, &ταν wa. 
ρίιμεινεν εlc; Ι'Πξ.τσοmΧ.ιλο:ν ώc; φι
λο§ε.νούμενος τοϋ Κ• Νιάρχοu. 

Μί.χρι τοUδε ύwηρέ-ττι είς τήν & .. 
μερικcχνικl,ν τr,ρεσ6είαΥ Παρισίω''• 
Ο ίδιος, δμ..ως, εΤχε προανσyyεί
λη δτι ttροσεχώς &α ty.κατί.λειwε 

~όσ,~~;::W~~~ς~ιαο;:5 Ιt~ 
yε, ~ε τα πατρι't<α του mηματα. 

Άντι δ;μωs τών πατρικών κτημά
'fων, διωρισ9η εlc τι1ν έτc:ιρίαv 

~~)t:,;οι~η~~~~~- ~~ .,.r;zλ: 
λον τijς 20f1.ς ΣC.'Π'τ'Ι:μδρίου τών 
cΦιvάνσιαλ Τάϊμc;:. τοϋ λοvδίνοu 
καΙ Εχει ώς tξi;ς: 

«'0 κ. Άλφpεvτ Σ. "Ωλ~<ρ, b 
νεώτερος, διωρισ&η δι~ντής εΙς 
την tv λοvδίνφ έταιρίαν Νιάρχοu, 
άναλαμ6άνων ίmηpεισίcχv ά1τlό -rijc; 
1 ης Noεμ.6piou. Ο κ. Ώλμερ, t
τr1 1rολλά (τη ίmηρε.τ;,σας εΙς -τ'ιν 
δι'Πλωμcrτιιcήν ~εσίcrν τών Η. 
Π .Α .• &α tνκcnαλειψη ,.ην αημερι
νήν του &έαιv ώς tiδικ,οϋ δοηθ,U 
τοU • Αμερι«ανοV 'Π>ρι.σδειιτού εΙς 
Γ αλλί.aν δι Ο: νά &ναλά&η τήν θέσιν 
παρ(χ τ~ κ. ΝιάΡ')(r.>» . 
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