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Νό μη άναμιχθοϋμε 
στiς έλληνικΕς έκλοyές! 

Τοϋ κ. ΠΑΝ. MAKPIA 

ΚαΙ τό δυό μεγάλα έλληνικό κόμματα, συμ
φώνησαν δτι ό τόπος χρειάζεται εκλογές, πρiν 
λήξη ή τετραετr)ς θητεία τfίς παρούσης Βουλfίς. 
~Υπερθεμάτισε καi ό ρυθμιστr)ς τοΟ Πολιτεύμα
τος. Καi ή γενέτειρα όδηγείται σε εκλογές, τr)ν 
2α 'Ιουνίου. 

~Η ~Ομογένεια, aνήσυχη μετό τiς έξελίξεις 
που καταγράψαμε στό τεΟχος μας τοΟ 'Απρι
λίου, παρακολουθεί με Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόν . 
εν έξελίξει προεκλογικό όγώνα. Καi εϋχεται δλα 
νό πόνε καλά. Νό βγfί ή χώρα όμαλό άπό τό πολι
τικό άδιέξοδο, δπως τό έθνικό συμφέρον επι
τάσσει. Με τr)ν τήρηση τών δημοκρατικών δια
δικασιών που εγγυώνται τr)ν ελεύθερη εκφραση 
τοϋ λαϊκοΟ φρονήματος, χωρiς άκραίες έκδη
λώσεις καi καταστάσεις που θό εfναι δυνατό νό 

(Συνέχεια στι'ιv σελίδα 7) 

$1.00 



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

IMPORTERS & OISTRΙBUTORS, INC. 

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

Hempstead, Ν.Υ. 11550 



Α GREAT OPPORTUNITY 

Greenport, East Marion, L.I. 

ΟΝΕ FULL ACRE LOT5 
/Ν Α ΒΕΑ UTIFUL 
DEVELOPMENT 
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From $43,890 
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2 blocks from sound underground, 
electrίcίty, telephone, Cable TV. 
Ν ear fishing, swimming, water sports 
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Apo/lo Fillo 

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

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

Baklava, Kataifi, Kourabiedes, Foinikia 
and other pastries. 

SPECIAL PRICES FOR COMMUNITY 
FESTIVALS AND OTHER FUNCTIONS 

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

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

TEL. (201) 797-0888 



"Επιστολ'ές · Περιπέτεια μf: τήν ·Ολυμπιακή 

' Αγαπητε κ . Διευθυντά, 

Warning Mr. Papandreou 
Dear Mr. Makrias: 

ln the Apri l issue o f "New York", page 
41 , I read the article "Washin~ton 
Ahepans Warn Papandreou" and Ι wish 
to express to Peter Ν. Derzis Chapter of 
the Order of ΑΗΕΡΑ, my warmest con
gratulations for the letter sent to Mr. Pa
pandreou. I hope that other Chapters of 
ΑΗΕΡΑ wi ll decide that is about time to 
speak out and let Andreas and his sup
porters know that we, the majority of all 
Greek-Americans, do not accept νery 
kind ly all the anti-American climate cul
tiνated in Greece. lt is also about time that 
the Greeks who li νe in the United States 
understand that anti-Americanism in 
Greece is π οι related to the relations with 
Turkey and Cyprus, but it is a c leνerly cul 
tiνated Marxist propaganda. 

lt is not up to us, the American Hel
lenes to interming le in the internal 
politics of Greece, but it is a matter of self 
respectability and responsibility that we 
let Mr. Papandreou know how we feel 
and warn him for the damage he is 
causing to the Lobby and our friends in 
Washington. 
Thank you and with best friend ly regards, 

BYRON ANDREOU, M.D. 
Detroit, Mich. 

α~Εξεστι Κλαζομενίοις .. ·" 
' Αγαπητε Κύριε Διευθυντά, 

Στό τεϋχος τοϋ ' Απριλίου, σελίδα 5, 
κάποιος κ. Νίκος Κατσώτας σάς έγραψε 
μ ιό έπιστολή με τόν τίτλο« ' Επιβεβαίωση 
δουλικότητοςΙ ». Μοϋ θυμίζει ό έπιστο
λογράφος τους όρχαίους Κλαζομενίους. 
Ήσαν βόρβοροι κι ' όμόρφωτοι. 'Όταν 
πήγαιναν στήν ' Αθήνα δέν ι'jξευραν πώς 
νό φερθοίίν. Τόσο ι'jξευραν, τόσο ί!;λε
γαν! Τόσο έκαναν! ΟΙ' Αθηναίοι πολίτες, 
που έλάτρευαν τήν Δημοκρατία καi τόν 
πολιτισμό τους έλεγαν: ιι~ Εξεστι Κλα
ζομενίοις όσχημονείν». 

'Ύστερα όπό λίγες μέρες έπειδη δεν 
τους σήκωνε τό κλίμα, εφευγαν οί Κλα
ζομένιοι όπό τήν ' Αθήνα καi γύριζαν 
στό καλύβια τους. 

Σήμερα δεν ύπόρχει Δημοκρατία στήν 
'Αθήνα, παράδειγμα τό μπλε κ ι · άσπρα 
ψηφοδέλτια τι'jς έ κλογι'jς Σαρτζετάκη. 
Σήμερα ή 'Αμερική εΤναι ή μεγαλύτερη 
Δημοκρατία δπου βασιλεύει ή έλευθε
ρία καi ή όνεκτικότητα σε σημείον παρα
φροσύνης. Φυσικόν εΤνα ι νό ύπόρχουν 
καi Κλαζομένιοι στήν · Αμερι κή. 

'Εκείνο που δεν καταλαβαίνω εΤναι δτι 
όφοίί δεν τους όρέσε ι ή καπιταλι στικη 
'Αμερική καi λατρεύουν τήν Σοσιαλι-
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Καθιiις πολλοί συμπατριώτες μας έτοι

στική κυβέρνηση τι'jς · Ελλάδος, γιατί δεν μόζονται γιό τήν ο Ελλάδα, καλό εΤναι νό 
ιιμάς άδειά ζουν τήν γωνιά»; γνωρίζουν τί περιπέτειες μπορεί νό άντι-
Μήπως εΤναι τό δολλάριο στή μέση; μετωπίσουν στο ταξίδι τους. 

Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ο Η ίδική μας περυσινή περιπέτεια με 
Σικάγο, ' Ιλλ. τήν 'Ολυμπιακή 'Αεροπορία, ταλαι

πώρησε δλη μας την οΙκογένεια καΙ όκό-
Μός βλέπει άναποφάσιστους... μη δεν εχει δυστυχώς τελειώσει. 'Η πε-
Κύριε Διευθυντά, ρ ιπέτεια άρχισε τον ' Ιούλιο τοϋ 1984, 
Με ένδ ιαφέρον παρακολουθώ τό δταν ή κόρη μου Είρήνη, τήν όποία θό 

περ ιοδικό σας, όλλό δ ιαπιστώνω κάποια συναντούσαμε στην 'Ελλάδα, όνεχώ
όναποφασιστι κότητα καΙ πολλους δι - ρ η σε όπό τήν Ν.· Υόρκη στίς 29 ' Ιουνίου 
σταγμους στον τρόπο που όντιμετωπί- με έπιστροφη 28 Αύγούστου. 
ζετε τον μαρξιστικό κίνδυνο στήν ο Ελ- Μερικες μέρες πρίν τήν όναχώρησή 
λάδα. ΕΤναι καταφάνερο δτι κάτι φο- της, τηλεφώνησε στό έδώ γραφείο τι'jς 
βάστε, έκτός δν καΙ το περιοδ ικό σας δεν · Ολυμπιακι'jς καi μίλησε σε μ ιό · Αγγέλα 
θέλει νό πικρόν η τους κυβερνώντας σο- που της έπ ιβεβαίωσε πτήσεις καi ήμε
σιαλιστός καi τήν έρυθρό όγυρτία που ρομηνίες όναχωρήσεως καi έπιστροφι'jς 
τους συμπαραστέκεται, περιμένοντας καθιiις καi τiς πτήσεις ' Αθηνών - Χίου καi 
την κατάλληλη στιγμή ... Χίου - ·Αθηνών. 
Κάποια μέρα θό ξυπνήση καi ή α Νέα ' Ανεχώρησε κανονικό καi συναντη-

Ύόρκη», μαζί με τον 'Ελληνισμό της θήκαμ ε όργότερα στήν Ιδιαίτερη 
' Αμερικης, όλλό θό εΤναι πολυ όργά... πατρίδα μας Χίο, δπου μ ιό έβδομάδα 
Νό τό θυμάστε! πρiν τήν άναχώρησή μας πι'jγα στό έκεί 

Με πατριωτικους χαιρετισμούς, γραφείο τι'jς Όλυμπιακης νό έπιβεβαι
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ώσω τiς πτήσεις. Φαντόζεστε τήν κατά-

Λός • Αντζελες, Καλ. πλ ηξή μου δταν πληροφορήθηκα έκεί 
δτι τό εΙσιτήρια έ:π ι στροφι'jς τι'jς κόρης 

Μόνο ό κ. Σαρμπάνης σιωπά μου όπό τι'Jν Χίο στην ' Αθήνα καί άπό 
Κύριε Μακριά, την 'Αθήνα στήν Ν. Ύόρκη, εΤχαν . .. 

όκυρωθεί! Ρωτήσαμε όπό ποιόν καί ό 
Δ ιάβασα στό τεϋχος 'Απριλίου δτι καi 

ό πρώην γερουσιαστης κ. Τσόνγκας συ- ύπάλληλος f:ρρι χνε τό βάρη στο ταξι -
νέστησε στον πρωθυπουργό τfjς ο Ελλά- διωτι κό γραφείο που έξέδωσε τό είσιτή
δος νό σταματήση τίςέπιθέσειςτου κατά ρια, στήν Νέα Ύόρκη . Τό γραφείο αύτό 
τι'jς • Αμερικfjς καί αύτό εΤναι νομ ίζω μ ιό όρνείται κατηγορηματι κό δτι τό εκαμε. 
άξιόλογη πρωτοβουλία, όφοϋ δλοι οί 'Η κόρη μου έπρεπε νό βρ ίσκεται στην 
όμογενειακοl παράγοντες (χουν κάμει Νέα 'Υόρκη πρiν τiς 29 Αύγούστου, γιό 
τό ίδιο. τό Κολλέγιό της. ΘορυβημΕνος καί όνή· 

, Εκείνος δ μ ως που σιωπά εΤναι ό γερο υ- συχος, άρχισα νό τηλεφωνώ στήν Νέα 
σιαστής Paul Sarbanes καi ή σιωπή του Ύόρκη καί στην , Αθήνα, στό γραφεία 
εΤναι όνεξήγητη. ~ Αν νομίζη δτι οί άλλοι . · τι'jς "'Ολυμπιακfjς καi τοϋ ταξιδιωτικοϋ 
όμογενειακοl ήγέτες κάνουν λάθος καί γραφείου . Ξόδεψα πάνω όπό 150 δολλ. 
δτι εΤναι χρήσιμη ή συνέχιση τών έπιθέ- γιό νό παίρνω τήν όπάντηση δτι δεν 
σεων όπό έλληνικιϊς πλευράς, δς μάς τό ύπfjρχαν θέσε ις πρίν τό τέλη Σεπτεμ-
πfj ό κ . Σαρμπάνης. ΕJναι καιρός νό όνο- βρίου 1 

λόβη καί έκείνος τlς εύθϋνες του, δπως Με τό πολλά καταφέραμε νό βροϋμε 
δλοι ο! άλλοι έλληνικι'jς καταγωγι'jςόντι- εΙσιτήριο γιό τήν 'Αθήνα, πληρώνοντάς 
πρόσωποι τοίί όμερικανι κοίί εθνουςστό το γιό δεύτερη φορά! Τό Γραφείο της 
Κογκρέσσο. Όλυμπιακijς στην Ν. Ύόρκη μδς πλη-

Φιλ ι κά, ροφόρησε δτι της εΤχε έξασφαλίσει θέση 

Νέα Ύόρκη 

·Η ύπόθεση Μακέδου 

' Αγαπητε κ. Μακριδ, 

Ν . ΜΙΛΛΕΡ γιό Ν. Ύόρκη σε όεροπλάνο τi'jς Swiss 
Air, μέσω Ζυρίχης, γιό την 27η Αύγού
στου. ' Ανεχώρησε όπό την Χίο μ ιό ή μέ
ρα έ:νωρίτερα άπό έμδς. ' Ελπίσαμε νό 

Τό ένδιαφέρον τόσων όμογενών, με
ταξύ τών όποίων έπιστήμονες καi ήγέ
τες όργανώσεων, γιό τά δσα έξέφρασε 
ό πρώην όεροπορικός όκόλουθος της 
έλληνι κης πρεσβείας στην Ούάσιγκτων, 
έναντίον της τιμημένης Όμογενείας τών 
ΗΠΑ, όποτελοίίν ύγιείς όντιδρόσεις. 

Ν. ANDREWS 
Νέα Ύόρκη 

τήν βροίίμε στην Ν. Ύόρκη , όλλό την 
συναντήσαμε την έπομένη, στό . .. 'Αε
ροδρόμιο ' Αθηνών δ ιότι ... δεν ύπi'jρχε 
θέση στο όεροπλάνο της Swiss Air. 
Μέσα στο πανδα ιμόνιο πού έπικρα

τοίίσε στο όεροδρόμιο καί ένώ έτοι
μαζόμαστε με την γυναίκα μου καi τόν 
γιό μου νό πάρουμε τό όεροπλάνο γιό 
την Ν. Ύόρκη, δείξαμε τό εΙσιτήρι ο τi'jς 
κόρης μου, έίπαμε τήν περιπέτε ιά μας 
στούς ύπαλλήλους, όλλό δεν μποροίί-
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Έπιστολtς 

σαν νό κάνουν τίποτε, δεν ύπfiρχε θέση. 

Κάποιος φίλος πού fίταν μαζί μας στό 
άεροδρόμιο μοΟ ύπέδειξε καi ρώτησα 
όν ύπfjρχε καμμιό θέση στην Πρώτη, 
ιϊιστε νό πληρώσω την διαφορά. · Υπf}ρ
χε θέση, όλλό δεν δέχθηκαν την διαφο
ρά καi επρεπε νό πληρώσω όλόκληρο εΙ
σιτήριο πρώτης θέσεως. 

" Ετσι όμειφθήκαμε γ ιό την προτίμησή 
μας πρός την Όλυμπιακη ·Αεροπορία. 
"Ενα σχεδόν χρόνο όργότερα δεν μ δ ς 
εχει δοθιϊ μ ιό έξή γη ση γ ιό τό ποιός όκύ
ρωσε τό εΙσιτήριό της. Καi δέν μοϋ ε χουν 
όκόμη έπιστραφεi τό έπi πλέον χρή
ματα πού δαπάνησα λόγω τοϋ λάθους 
τfiς έταιρίας - δπως δικαιούμα ι βάσει 
τοϋ Κανονισμοϋ τfjς ΙΑΤ Α. 

"Οσο γιό την ψυχικη όδύνη δλων μας, 

αύτη θό την καταλόβουν καλύτερα ολοι 
δσοι εiχαν την ίδια τύχη με μός. Γι · αύ
τήν, δεν ζητώ όποζημίωση ... 

Bayside, Ν.Υ. 

Με φιλι κούς χαιρετισμούς, 

ΠΕΛΙΟΣ ΤΑτΣΗΣ 

- Επαιvοι εύγε νικών φίλων 
·Αγαπητέ μας κ. Μακριδ, 

Θέλω νό σός συγχαρώ γιό τό ώραiο 
περιοδικό σας «Νέα 'Υόρκη», πού δια
βάζομε με τόσο ένδιαφέρον καi εύχα
ρίστηση. Εfναι τόσο πλούσιο τό περιε
χόμενο όπό κοινωνικfjς καi πολιτιστικfjς 
όπόψεως. 

Με μεγάλη έκτίμηση, 

Κος καi Κα ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΝΙΚΛΙΔΟΥ 
Νέα 'Υόρκη 

ΜΕΤΟ 
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Νό μι) άvαμιχθοίίμε στiς έλληvικες έκλοyές! 
(Συνέχεια άπό rό έξώφυλλο) 

έπιτείνουν την πόλωση καi νό οδηγήσουν σε μη όρθό
δοξες δημοκρατικες λύσεις. 'Όποιον έκλέξη ο έλλη
νικός λαός, με τr']ν τήρηση τών δημοκρατικών διαδι
κασιών που ~ισχυσαν καi στiς έκλογες τοΟ 1981 (που 
βρίσκε ι «Οψογες» καi τό κυβερνών κόμμα), θό εΤναι 
εύπρόσδεκτος όπό τr']ν ' Ομογένεια. ΦωνrΊ λαοΟ ... 

* * * 
Τ ο έρώτη μα που προκύπτει ε Τ ναι κ ατό πόσο οί ' Ελ

ληνοαμερικανοi πρέπει νό κάμουν κάτι , γιό νό έπη
ρεάσουν το έκλογικό aποτέλεσμα ύπερ τοϋ ένός, η τοΟ 
όλλου κόμματος. 'Εμείς λέμε όχι. 'Αλλό κανένα έλλη
νι κο πολιτικό κόμμα δεν συμφωνεί μαζί μας - καi Ιδι
αίτερα το ΠΑΣΟΚ. τ Ηταν το πρώτο κόμμα που aπο
φάσισε νό όργανώση τrΊν · Ομογένεια, νό τr']ν έπηρε
άση πολιτικό καi νό τr']ν καταστήση όργανό του. ' Η 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ aντιστάθηκε μόνη άπό τιlν όρχή. ' Αλλά 
δεν όκούστηκε. Καi τό ΠΑΣΟΚ όκολούθησαν τό ύπό
λοιπα κόμματα, με τό έπιχείρημα δτι δtν ήταν δυνατό 
νΟ ΤΟ όφήσουν μόνΟ ν0 Ι<όλωνίζη» ... 

Εύτυχώς, δμως, ό όγώνας της ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ δεν 
έπηγε τελείως χαμένος. Ναi μεν πέτυχαν τό κόμματα 
νό σπείρουν ζιζάνια καi νό διχάσουν ενα κομμάτι τοΟ 
'ΕλληνισμοΟ, τους νεώτερους μετανάστες ώρισμένων 
μεγάλων όστικών κέντρων τών ΗΠΑ, όλλό ή συντρι
πτικrΊ πλειοψηφία εμεινε μακρυά. Δεν εγιναν οί όμο
γενείς μέλη τών κομμάτων. Δεν προσέρχονται στiς 
κομματι κές συγκεντρώσεις που γίνονται καi σε dΊθου
σες συλλόγων καi όμοσπονδιών. 'Αποφεύγουν νό 
ταυτι στοΟν με τέτοιες δραστηριότητες καi έκδηλώσεις. 
Διότι aντιλαμβάνονται πλήρως τό όλέθρια aποτελέ
σματα που θό εΤχε γιό τr']ν ένότητά μας ή πλήρης 
δ ιαίρεσή μας σε όμάδες aντίστοιχες με τοuς έλληνι
κους πολιτικους σχηματ ισμούς. 

' Αλλό αύτό δf;ν έννοοΟν νό τό όντιληφθοΟν οί 
ύπεύθυνοι τών κομμάτων. Καi γιό νό μη ύστερήση τό 
ενα εναντ ι τοΟ όλλου, ένθαρρύνουν δλα την συγκρό
τηση έπιτροπών, μέ στόχο τόν προσηλυτισμό όπαδών 
καi την συλλογη χρημάτων πρός ένίσχυση των άντι
στοίχων προεκλογικών όγώνων. 

Φαίνετα ι δτι τό έλληνικό πολιτικό κόμματα θό μδς 
ήθελαν διαιρεμένους σε ομάδες όλληλοσπαρασσό
μενες γ ιό έπιpροr'] καi έπικράτηση στiς Κοινότητές μας, 
χωρiς νό όναλογίζωνται δτι αύτό θό ώδηγοΟσε σε καυ
γάδες, σε εκτροπα καi όσχημίες που θό κατέστρεφαν 
δλα δσα με τόσο μόχθο όρχι σανοί πρωτοπόροι μετα
νάστες γιό νό συνεχίσουν με ένθουσιασμό καi πίστη οί 
μεταγενέστεροι. 

Τό κόμματα φαίνεται δτι θέλουν νό δοΟν παντοΟ 
στr']ν ' Αμερική, ταμπέλες με τουςτίτλουςκαi τό έμβλή
ματά τους. Νό γεμίσουν οί έλληνικες συνοικίες σ ' δλη 
την 'Αμερική με όφίσσες. Καi νό άκούγωνται παντοΟ 
συνθήματα άπΟ' μεγάφωνα καi χωνιά ... 
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Τό κόμματα δεν έννοοΟν νό όντιληφθοΟν ότι άν 
όκολουθήση τό κηρύγματά τους ή 'Ομογένεια 'Αμε
ρικi'jς, θό ρεζιλευθfi. 

Τό έλληνικό κόμματα φαίνεται πwς δεν ένδιαφέ
ρονται γιό τον aντίκτυπο που θό εχη ή δ ιάσπαση της 
'Ομογενείας στiς προσπάθειες που καταβάλλονται 
στr']ν Ούάσιγκτων γιό την προάσπιση τών έθνικών 
θεμάτων το Ο ' ΕλληνισμοΟ. " Οπως τονίσαμε Γlδη, τό 
Lobby εlναι διασπασμένο. Καi μιό νέα προσπά
θεια, τόν περασμένο μfiνα, με συμμετοχή τοϋ ' Αρχι 
επισκόπου ' Ιακώβου, δεν όπέδωσε aποτέλεσμα, διότι 
το κομματικό δηλητήριο εχε ι καταστήσει όδύνατη μ ιό 
συνεννόηση μεταξυ τών πρωταγωνιστών τοϋ έλλη 
νικοΟ λόμπυ . 

'Ε μείς είχαμε έγκαίρως διαγνώσει το πρόβλημα καi 
έγκαίρως προειδοποιήσει γιό τiς επιπτώσεις που θό 
εfχαν ο! διάφορες κομματικές δραστηριότητες. 

"' "' "' 
τί πρέπει νό κάμω με τώρα; Νό άκολουθήσωμε τiς 

έπιθυμίες καi τό κηρύγματα πολιτικών ήγετών που 
βρίσκονται 5.000 μίλια μακρυά μας; Νό καλέσουν τό 
όμογενειακό μέσα ένημερώσεως τοuς ομογενείς νό 
συνεισφέρουν ύπερ τοϋ ένός καi το Ο άλλου κόμματος; 

Καi εχομε έμείς έδώ, όπό τόσο μακρυά, ΤΟ 
δικαίωμα νό έπηρεάσωμε καθ' οποιονδήποτε τρόπο 
τό aποτέλεσμα όποιασδήποτε έλληνικϊϊς έκλογικfiς 
όναμετρήσεως; ' Ασφαλώς όχι. Τουλάχιστον δσο λει
τουργεί ή Δημοκρατία καi οί θεσμοί της, όφείλομε νό 
όπέχωμε όπό κάθε όνάμιξη. Φαντάζετα ι κανείς τί θό 
συνέβα ινε στους κόλπους τών οργανώσεων καi τών 
δ ιαφόρων ομοσπονδιών άν τό συμβούλιά τους έκδη
λώνονταν ύπερ ένός κόμματος; νΗ, τί θό γινόταν άν 
έκδηλωνόταν κομματικώς ο προκαθήμενος τiiς 'Εκ
κλησίας μας; 

Τό έλληνικό πολιτικό κόμματα κάνουν τραγικό 
λάθος. Κάποια μέρα θό όντιληφθοΟν δτι δεν πρέπει νό 
όναμιγνύωνται στiς ύποθέσεις μας, δπως καi έ μείς δεν 
πρέπει νό έπηρεάζωμε τό φρόνημα τών άδελφών μας 
στην 'Ελλάδα ... 

"' * * 
τ ο περιοδικό αuτό, που όγωνίστη κε τόσο έναντί ον 

τi'jς κομματικοποιήσεως της 'Ομογενείας (καi ύφίστα

ται, fjδη, τiς συνέπειες της κομματικης «παρέμβασης» 
στό ομογενειακό) θό μείνη συνεπες στό κηρύγματά 
του. Παρό τό γεγονός δτι εχομε νό ποΟμε πολλά, έν 
όψει τών έκλογών όποφεύγομε τr']ν διατύπωση όλλων 
σχολίων στό «Θέματα τοϋ Μηνός». 

ΠΑΝ. Σ. ΜΑΚΡΙΑΣ 
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Χρονογραφηματικό 

Λίγα λόγια, με σεβασμό 

εκκλησίες, μισό έλληνικά, μ ισά όγγλικά, 
"ισως καi Περ ισσότερο στό έλληνικό. Οί 
γιορτες οί έλληνικi:ς γιορτάζονται πάν
τοτε, καi δλοι ξέρουν δτι ό ίερέας τους ό 
όποίος δεν εΙ ναι "Ελληνας, θά τiς όργα
νώση μi: τον ΠΙΟ τέλειο τρόπο. 

Ε1ναι μιό πόλη i:δώ στο Soυth. Οίίτε 
πολlι μικρή, οίίτε πολu μεγάλη. Καμμιό 
δεκοπεντοριό έλληνικες οίκογένειες καi 
μερικό ποιδιό όπ ' τι']ν 'Ελλάδα ποu 
ήρθαν γιό σπουδες σε κοντινό Πανεπι
στήμιο . Μιό μικρή , όμορφη έκκλησία, 
καθαρή , περιποιημένη πάντα. 'Ένα χwλ 
παραδίπλα γιό καφε τiς Κυριακές, φαγη
τό καi συγκεντρώσεις συχνά-πυκνά. 

Είκόνο πολu συνηθισμένη βέβαιο σε 
εκατοντάδες πόλεις τrϊς ' Αμερικης. Οί 
περισσότερες όπ ' αύτi:ς τίς κοινότητες, 
οί τυχερές, εχουν ίερέα, όλλες πάλι 
δανείζοντα ι τiς Κυριακες καi τi ς μεγάλες 
γιορτές, όλλες εκκλησίες περιμένουν 
όπ ' τι']ν ' Αρχιεπισκοπι'] νά τοuς στέλη 
τον παπδ, όλλες ξεκομμένες γιά τον Ενα 
ι'j τον όλλο λόγο όπ ' τι'] ν ' Αρχιεπισκοπή, 
ζητουν, βρίσκουν, η όκόμα ψάχνουν γιά 
τον ίερέα τους. 

' Η πόλη αuτι'] i:δώ στο Soυth, στι']ν 
Λουϊζιάνα, με τr'}ν όμ ορφη μικρι'] εκκλη
σία καi τήν μικρι'] έλληνικι'] κοινότητα, 
εΤχε κι ούτι'] τό προβλήματά της. Εfχε 
ίερέα, τον εχασε, ήρθε όλλος, εφυγε, 
εκλεισε τiς πόρτες τfjς f:κκλησιδς καi 
περίμενε νά τϊ;ς (ρθη ό κληρικός ποu θό 
ι'jθελε νό μείνη στι']ν πόλη αuτή, θά 
δεχόταν τον μισθό ποu θά μπορουσαν 
νά του προσφέρουν καi πολλά όλλα. 

Οί ίερείς εΤναι " Ελληνες δπως ξέρομε, 
σχεδόν πάντα. Καμμιά φορά, η συχνά, 
τό μέλη τϊ;ς κοινότητας ε Τ ναι δύσκολα, οί 
ίερείς εlναι δύσκολοι , καί τό προβλή
ματα δεν λείπουν. 

Μιά μέρα, κοντά στι']ν μικρι'] auτr'} 
εκκλησία του Soυth φανερώνεται ενας 
ίερέας όχι " Ελληνας, άλλά ' Αμερικανός, 
ποu Εγινε όρθόδοξος γιατί τό πίστευε, 
του όρεσε, τό όγαπουσε, εγινε ίερέος 
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γιατί κατέληξε δτι αuτός ήταν ό προ
ορισμός του . Καί παρουσιάστηκε ούτος 
ό ίερέας, όνοιξε τίς πόρτες τϊ;ς έκκλη
σιδς, δέν δέχτηκε τό λιγοστό χρήματα 
ποu εΤχαν οΙ λ ιγοστοi " Ελληνες νά του 
προσφέρουν. Εfπε δτι θό βοηθό τι']ν 
έκκλησία δίνοντας χρήματα, όχι παίρ
νοντας, πιστός στο καθfjκον του καί 
στι']ν θρησκεία ποu όπό άγάπη καί 
πίστη όκολούθησε. ' Η έκκλησία γεμίζει 
κάθε φορά. Ρωτδς ποιοί εlναι αύτοί πού 
Ερχονται. Δεν εlναι μόνο οί γνωστοi με
τρημένοι στά δάχτυλα " Ελληνες, εΙναι κι 
όλλοι. •· Ολοι μιλουν γιά τον Father Daνid 
με σεβασμό, δλο ι εΤναι μονιασμένοι 

γιατί δi:ν ε χουν τίποτα νά μοιράσουν, νά 
πάρουν η νά δώσουν. 

• • • 
Ό παπδς πάντα εlναι τό κέντρο τϊ;ς 

προσοχϊ;ς, του κουτσομπολιου κοi τϊ;ς 
κριτ ι κϊ;ς κοi f:δώ καi στήν · Ελλάδα. 
'Όλες οί πράξει ς του κριτικάρονται , ή 
συμπεριφορά του f:ξετάζεται, τά λόγια 
του ζυγιάζονται, ή θέση του μέσα στι']ν 

έκκλησία κάθεται στο έδώλιο. Καi ό 
Fath er Daνid περνδ όπ ' δλα αuτό χωρiς 
νά τ ' όγγίζη , καi νά τον Εγγίζουν, 'ίσως 
γιατί δεν μοιάζε ι με τοuς όλλους πα
πόδες. 

Ή λειτουργία γίνεται δπως σ' δλες τiς 

Οί " Ελληνες τϊ;ς Κοινότητας, οί περισ
σότεροι περασμένοι στά χρόνια, δταν 
σε δουν θό σε ρωτήσουν: «Πιστεύεις 
στό θαύματα>>; Kai f:νώ f:σύ εlσαι ί:τοι
μος νά όποντήσης σε προλαβαίνουν. 

ccEJνaι ενα θαυμα τό πώς φανερώθηκε 
ό Father Daνid στι']ν έκκλησία μας>> . 
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~Η 'Επιστήμη καi ή ~Ύβρις 

Τοϋ Καθηγητοϋ Ε.Λ . Μπουροδήμου- Rutgers University, 
'Αντεπιστέλλοντος Μέλους της 'Ακαδημίας 'Αθηνών 

<<'Ύψωσε τοv τρίτο έσu ~Ολuμπο, 
βάλε έκεί τiιv 'Επιστήμη, 
μόvη ύπάρχει, άγέλαστη εΤvαι! 
Ποιο χαμόγελο, ποιο άσήμι, 
ποιο χρυσάφι σάv τηv όψη της; 

Κ. Παλαμδς <<'Ο Δω δεκάλογος τοϋ Γύφτου» 

·Ο ποιητής μας ζεί στiς όρχi:ς τοΟ αίίίινος το πάγκαλο 
δραμα της νέας θρησκείας, της επιστήμης που έρχόταν 
δυνατη καi βέβαιη νό χαράξει πλατειό λεωφόρο εύημερίας 
καi τελειότητας τοϋ όνθβώπου κοi της ίατο~(ας. ' Η επιστήμη 
(καi οί εφαρμογές της) εδειχναν πίίις μποροuοαν ν , όνοίξουν 
τη φωτεινη πύλη μιδς νέας πορείας, μιός μεγάλης ίστορικης 
φάσης, 'ένα στάδιο μεγαλουργίας τοϋ πνεύματος πληρες 
ϋστερα όπο τό ότελfi στάδια που προηγήθηκαν, το μετα
φυσικο καi το θεολογικό. 

·Ο θετικισμος μt τη φιλοσοφικr') θεμελίωση τοΟ Α. Comte 
καi τό επιτεύγματα τG.ιν φυσικίίιν tπιστημίίιν εiχε όδηγήσει σ' 
'ένα άκριτο επιστημονισμό, μιό νέα πίστη καi μέθοδο, που 
θόλυνε tπi τέλους δλα τό προβλήματα της ζωης καi της 
ίστορίας. Οί έκατόμβες όΊματος τοϋ πρώτου καi δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου - πού εγιναν μt τiς τελειότερες ΕΠΙ
στημονικές «κατασκευi:ς»- τό φοβερό εργαλεία θανάτου
ή σημερινr') έωσφορικrΊ όπειλr') τG.ιν πυρηνικίίιν δπλων που 
<<συνθέτει» ή σύγχρονη επιστήμη καi τεχνολογία διέψευσαν 
τr')ν ίερr') προφητεία τής <<Τρίτης θρησκείας» - της επιστήμης 
- την γκρέμισαν δ χι λίγες φορές όπο τον v Ολυμπά της κι' 
εδειξαν τiς φοβερές της ότέλειες, τiς μαϋρες κηλίδες της ... 

Δυο πρόσφατες όνθρώπινες τραγωδίες τών πόλεων 
Bhopal των 'Ινδιών καi Mexico City τοΟ ΜεξικοΟ συγκλόνι
σαν τήν παγκόσμια κοινή γνώμη. Ό τραγικος θάνατος 
(2.300) όνθρώπων στiς 'Ινδίες καi (450) στr')ν πρωτεύουσα τοϋ 
ΜεξικοΟ, οί χιλιάδες τών τραυματιG.ιν, των τυφλίίιν, τίίιν 
όκρωτηριασμένων, τέλος το μέγεθος τG.ιν ύλικών όπωλειών 
προκαλοΟν τr')ν ι')θικrΊ συνείδηση της aνθρωπότητας. Καi θέ
τουν στην πρώτη θέση 'ένα μεγάλο ερώτημα πνευματικής καi 
ίστορικιϊς όμφισβήτησης των όξιών της επιστήμης καi τιϊς 
δύναμης τίίιν εφαρμογίίιν τfjς τεχνικης, ώς πρG.ιτο βημα 
ι')θικfjς αύτογνωσίας καi ώς πράξη επιβίωσης. 

Εύλογο, δμως, εΤναι 'ένα όλλο ερώτημα: Καi εfναι μόνο 
αύτό τό δυο πολύνεκρα συμβάντα που συγκινοΟν τr')ν κοινrΊ 
γνώμη κι εξεγείρουν τiς συνειδήσεις; Γιατί πώς μπορεί νά 

παραβλέπει κανεiς σήμερα τήν όφατη όδύνη, τr'jν όσύλλη
πτη σε φρίκη τραγωδία τοϋ λιμοϋ της ΑΙθιοπίας μέ ΤΟ 'ένα 
εκατομμύριο νεκρούς; Ό πόνος καi ό θάνατος χιλιάδων 
όθώων όνδρG.ιν, γυναικίίιν καi παιδιίίιν εlναι μαζί μας κάθε 
μέρα ώς όκρόαμα, ώς έιδηση, ώς δραμα. ΠG.ις μπορεί νό 
παρακάμψει κανεiς το γεγονος δτι τό τελευταία τέσσερα 
χρόνια μισο καi πλέον έκατομμύριο νέων όνθρώπων τοΟ 
' Ιρόν καi τοϋ 'Ιράκ εlναι ό όπολογισμος θανάτου ένός πολέ
μου καθαρης παραφροσύνης καi όλληλοσφαγης χωρiς τε
λειωμό, χωρiς σκοπό; 

Καi μπορεί νό όγνοήαει ή παγκόσμια συνείδηση τiς έκα
τοντάδες χιλιάδες νεκρG.ιν τG.ιν μικρότερων πολέμων- σε 
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περίοδο είρήνης - τοίί 'Ελ Σαλβαντόρ, τοίί · Αφγανιστάν, 
τοΟ Λιβάνου, τοίί Τσάντ, της Καμπόζης; 

' Η ίδεολογία, ό θρησκευτικος καi φυλετικος φανατισμός, 
τό συμφέροντα έταιριίίιν, όργανισμG.ιν η κρατών που συν
θέτουν το ούσιαστικο πλαίσιο των συγκρούσεων όναρρι
πίζουν 'έναν ίστορικο παραλογισμό πού εκμηδενίζει τη 
λογικιl καi τον κοινο νοίί. Ηναι τά ήθικό στίγματα μιδς σκο
τεινης περιόδου της ίστορίας δπου ή Ιδεολογία καi τά συμφέ~ 
ροντα στην άκραία όπόληξή τους συνιστοϋν χρεωκοπία της 
επιστήμης καi της πολιτικης. Καί θεμελιώνουν i:τσι την ήθικη 
καταδίκη τους. 

Τότε γιατί ό θάνατος όλίγων χιλιάδων πήρε την πρώτη 
θέση «ένδιαφέροντος» μπροστό στό θάνατο έκατομμυρίων; 

Στην περίπτωση καi των δύο πόλεων, σέ χώρο είρηνικο 
καi χρόνο όνύποπτο i'}ταν ή επιστήμη καi ή τεχνολογία- ή 

εiδικη δομr') καi οί <<κατασκευές» τους- που άπέτυχαν. ' Η ταν 
ή όλυσιτελr'jς διαχείριση, ή έλλιπής εποπτεία λειτουργίας, ή 
όπου σία μέτρων προστασίας χώρου, κατοίκων, οΙκοσυστη
μάτων που συνθέτουν τό δλο πλέγμα τfjς όποτυχίας. 

Στην περίπτωση της Μποπάλ ή όμερικανικr') έ:ταιρία 
Union Carbide φέρει 'ένα μεγάλο μέρος της τεχνολογικής εύ
θύνης καi άβελτηρίας f:νίίι ή διεύθυνση τοϋ έργοστασίου όπό 
' Ινδούς επόπτες όπεδείχθη τελείως όνεπαρκής. ~Ας μη ξε
χνδμε δτι οί ύπανάπτυκτες (όλλό καi οί όναπτυσσόμενες) 
χώρες που επιζητοίίν έπενδύσεις παγ ίου κεφαλαίου γιό άνά
πτυξη, εχουν όγνοήσει τους παράγοντες <<Προστασία τοΟ πε
ριβάλλοντος», «ποιότητα όνθρώπινης ζωης>> καi «οiκολογική 
ίσορροπία». 

Έτσι οί μεγάλες πολυεθνικές έταιρίες δΕν Εξάγουν μόνο 
τεχνολογία καi επενδυτικό κεφάλαια aνάπτυξης, χρήσιμα 
καi όναγκαία, όλλό καi ρύπανση- μόλυνση- που οί νόμοι 
προστασίας τοϋ περιβάλλοντος καί κατασφάλισης ποιότη
τος ζωης τG.ιν όνεπτυγμένων χωρίίιν καθιστοί.ίν έξόχως δα
πανηρές καi παραγωγικό aσύμφορες (διοικητικές- οίκονο

μικες κυρώσεις ι'j νομικη aπαγόρευση). 

V Ετσι ή παραγωγη εfναι φτηνότερη στiς ύποανάπτυκτες 
χώρες δπου ή οίκολογική νομοθεσία εΤναι όνύπαρκτη, ή ερ
γασία εlναι όφθονη, ή όμοιβr') πενιχρή. 'Εκεί τά κέρδη εiναι 
πιό όσφαλη, ενω ή οίκολογικrΊ πτώση τίίιν χωρίίιν αύτών μα
κροχρόνια εlναι βέβαιη- καθιiις μετατρέπονται σε χώρους 
aπόρριψης ρυπαντίίιν κάθε μορφής- όσχετα όν τό πρώτα 
χρόνια ή εlσαγωγr') τεχνολογίας καi κεφαλαίων επενδύσεως 
στηρίζει προγράμματα όνάπτυξης - όπασχόλησης. Στην 
πόλη Μποπάλ, τό τμήμα μέ τό μεγάλο ποσοστό θανάτων 
κτίστηκε γύρω όπό τό έργοστάσιο παραγωγης παρασιτο
κτόνων- γιό τό όποία ή πρώτη ίίλη ήταν οί χημικές ένώσεις 
κυανίου - μόλις άρχισε ή λειτουργία του. 

' Αναμφισβήτητα στό σχημα τοϋτο της λειτουργίας καi 
εποπτείας τοΟ έργοστασίου ύπάρχει έμπράγματη αΙτιολο
γία τfjς aποτυχίας. Γιατί δύσκολα μπορεί νό φαντασθεί 
κανεiς ότύχημα αύτοϋ το Ο μεγέθους στήν · Αμερικη καi Εύ
ρώπη - χωρiς βέβαια τοίίτο vά μπορεί νά aποκλεισθεί τε
λείως. ·Εννέα χρόνια πρίν, το 1976 διαρροη διοξίνης στην 
πόλη Seνeso της 'Ιταλίας εlχε σάν όποτέλεσμα τό θάνατο 
δεκάδων κατοίκων. 'Η Βρετανικr') ' Επιτροπr') της ' Οξφόρδης 
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ύπολογίζει πwς 22.500 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο όπό 
δηλητηριάσεις εντομοκτόνων - παρασιτοκτόνων. Τό έρώ
τημα f:ρχεται μόνο του : Ποιό ήταν τό άιτια f:κρηξης τοϋ φω
ταερίου καi τi'jς διαρροi'jς τi'jς ενωσης κυανίου; Ιlοιό ε Τ ναι ή 
κρίσιμη γραμμη στη ζω η τοϋ όνθρώπου καί στr'lν πορεία το Ο 
πολιτισμοϋ ποu δταν ξεπεράσει ήέπ ιστ~μη καί ή τεχνολογία 
γίνεται όπειλr'l καi ϋβρις; 

ΕΤναι αύθύπαρκτη ή έπιστήμη η ε Τ να ι όργανο τi'jςόνθρώ 
πινης βούλησης κι ετσι ή ϋβρις τi'jς έπιστήμης ε Τ ναι σέ εσχατη 
όνάλυση ή ϋβρις τοϋ όνθρώπου ποu τήν κατευθύνει ή τήν 
όφήνει όκαθοδήγητη; 

'Η Εκρηξη στήν Πόλη τοϋ Μεξικοϋ καί ή διαρροή κυα
νίου στήν Μποπάλ, όφείλονται σέ όνθρώπινη όβλεψία ή 
λάθος, παράλειψη ή όπροσεξία, όποτυχία-θραύση τοϋ ό
~ωγοϋ ii, τ~ς όπ_οθή~η.ς κυανίου (ι'j συνδυασμό καί συρροή 
ολων αυτων των αιτιων), τέλος εγκλη ματι κή πράξη σαμ
ποτάζ. ·Ανύπαρκτη τή στιγμή αύτή ή πλήρης αΙτιολόγηση, 
όσφαλώς θά βρίσκετα ι στό χώρο των όβλεψιών αύτών ή 
όλλων τυχαίων καί aπροβλέπτων περιστατικών. Πάντως, 
ή όκρηξη τοϋ όγωγοίi φωταερίου δέν εΤναι όναγκαία κα
τάληξη τών εκατομμυρίων χιλιομέτρων όγωγών σ' δλες 
πόλεις τοίi κόσμου. Χωρίς αύτούς τούς όγωγούς «κυκλο
φορίας dΊματος»- πού εJναι τό φωταέριο, τό νερό, ό ήλεκ
τρισμός - οί πόλεις δέν θ .'ι μποροίiσαν νά ύπόρξουν ώς 
πόλεις. Οϋτε ή διαρροή ένώσεων κυανίου εfναι ένδεχόμε
νο βέβαιο στίς χώρες παραγωγi'jς έντομοκτόνων - πού 
στηρίζουν τήν παραγωγή καί τήν ύγεία τών κατοίκων των 
χωρων αύτων. Βεβαίως, ενα πιθανό τυχαιακό συμβάν, δέν 
μπορεί νό όποκλεισθεί όπό τήν θεωρία τών πιθανοτήτων 
καi τόν νόμο Mυrphy πού ύποστηρίζει δτι «κάτι πού ένδε
χομένως μπορεί νά συμβεί, κάποτε θά συμβεί». (Τό κάποτε 
εΤναι χρονι κο<; προσδιορισμός μέγιστος όπό τή συγκεκρι
μένη μιά ώρα η ενα μfjνα μέχρι τό όπειρο τοϋ χρόνου!). 

Μιό όλλη πλευρό πρέπει νό φωτισθεί στό σημείο αύτό. 
·Η «όμαρτία» τι; ς έπιστήμης ώς «πανουργίας» καi ή όστοχία 
τi'jς όνθρώπινης έποπτείας ε Τ ναι τό ζητούμενο στό πρόβλημα 
θανάτου «μή όναμενομένου» στiς δύο πόλεις. Τά συμβάντα 
εΤναι μηνύματα καίρια καi πολυσήμαντα άπό τήν πλευρό 
αύτή, εfναι οΙωνοί τών καιρών τοίi τί μπορεί νό συμβεί σέ 
περιπτώσεις άλλων παραβάσεων καi aτυχημάτων, ποu 
μπορεί νό μήν εΤνα ι «τυχαία», ποlι νό προέρχονται όπο 
όνθρώπινη βούληση, γνώση καi εσκεμμένη ένέργεια μΕ σκο
πούς τεθειμένους a priori. · Εννοοϋμε πράξεις πολέμου, μΕ 
ϋλες φονικές, μΕ χημ ικό άέρια καJ πυραύλους, πού σή μερα 
διαθέτουν τά όπλοστάσια μικρών καί μεγάλων χωρών. 

'Η τραγωδία τών δύο πόλεων ή μ ή «προμελετημένη» 
όποτελεί Ισχυρή ύπόμνηση σ' δσους πιστεύουν πwς θό 
ύπάρξουν νικητες σε μιό ένδεχόμενη σύγκρουση, δπου ή 
χρήση τών άερίων, τών πυρηνικών δπλων καi τών βομβών 
νετρονίου θό εΤνα ι όρτια μελετημένη καi επ ιστημονι κό συγ
κροτημένη μΕ σκοπο τήν καθολική εξουθένωση τοϋ άντι
πόλου . ' Εκεί όκριβώς ή επιστήμη γίνεται ϋβρις. 

' Η τραγωδία τών δύο πόλεων εΤναι μ ιό μικρή σχισμη ρήγ
ματος δ που εiσχωροίiν οί όκτίνες το Ο ήλιου τi'jς όλήθειας καi 
φωτίζουν στήν πλήρη διάστασή του, τον έσωτερ ικο χώρο 
τοϋ μεγαλοδύναμου ..αlκοδομήματος τi'jς τεχνολογίας της 
έποχfjς μας ποu χρειάζεται δσο ποτε άλλοτε aταλάντευτη 
έποπτεία τοϋ Λόγου καi τοϋ Νόμου. Δείχνουν καθαρό καi 
aποκαλυπτικό τι'lν όθέατη πλευρό τi'jς τεχνολογίας ώς «πε
ριέχοντος» καi μαζί τό «περιεχόμενό» της. 'Εννοοίiμε τήν 
«πρώτη ϋλη», τήν ούσία, τή μέθοδο τών τεχνολογικών έφαρ
μογών, τή σύνθεσή της σε μιό νέα όντότητα, τον λόγο 
ϋπαρξής των σε αύτοδύναμη Ενότητα, τήν εσχατη προοπτι
κή χρήσης των, δ,τι καθορίζει σήμερα ώςενα μεγάλο βαθμο 
τήν πορεία το Ο όνθρώπου καi τi'jς ίστορικi'jς ζωfjς. • Ετσι μέ 
πλήρη σφαιρ ι κΌ φωτισμό καί καταλυτική όναζήτηση τοϋ 
«πώς» καί ιιγιατί» τών τεχνολογικών εφαρμογών μπορεί νό 

γίνει ό tλεγχος τών σκοπών καί όρχών τfjς επιστήμης. Καi νό 
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θεμελιωθεί έκεί στερεό ό ήθικός καi ίστορικός προβλημα
τισμός της. 

Μπορεί άραγε μιό τέτοια κριτικr) θεώρηση κai τοποθέ
τηση νό «aποκλείσει» όπό τr) σύγχρονη ζωr) τiς τεχνολογικi:ς 
έφαρμογi:ς ποu πρόσφεραν στον άνθρωπο τr)ν «έλπίδα», τiς 
βιοτικi:ς όνέσεις καί «εύκολίες» (έπικοινωνίας, μεταφορών, 
διατροφfjς καί ύγιεινfiς) όδιανόητες πρiν διακόσια, πρiν 
έκατό χρόνια; 

Καί μπορεί μιό τεχνολογικr') άποτυχία η όστοχία τfiς 
όνθρώπινης έποπτείας νά επισύρει τι') ν ότεγκτη καταδίκη τfjς 
έπιστήμης; ' Ασφαλώς όχι. Χρειαζόμαστε σήμερα τr)ν 
επιστήμη καί τίς τεχνολογικi:ς εφαρμογές της, δσο ποτέ 
όλλοτε. Χωρίς τήν έπικουρία τών έπί μέρους έπιστημών καί 
τfi ς έπιστήμης ή ζωr) τοϋ όνθρώπου καi τοϋ πολιτισμοϋ κ ιν
δυνε ύει . Χρειαζόμαστε δμως μιό έπιστήμη μέ όνθρώπινο 
πρόσωπο , μιά τεχνολογία έφαρμογών «καλοϋ», μιά τεχνικr) 
όνθρωπισμοϋ. · Αναμφισβήτητα θό ύπάρξουν ότυχήματα 
στ ή ν ξηρό , στη θάλασσα, στον άέρα . ·Αλλά κανείς δέν θά 
διανοηθεί νό προτείνει όπαγόρευση τfiς χρήσης τοϋ αύτο
κινήτου, τοϋ τραίνου , τοϋ πλοίου καί τοϋ όεροπλόνου. 

Μέσα στό ύφιστάμενο πλαίσιο τών δομών συντονισμοϋ 
κα ί συνεργασίας τοϋ πολυδαίδαλου πλέγματος όλληλο
εξαρτήσεων (παραγωγης, έμπορίου, ερευνας, όνταλλαγών, 
παιδείας, έπικοινωνιών) καί μορφfjς της κοινων ι κfjς ζωfjς κai 
συλλογικfjς άσφαλείας τών όνθρώπινων οίκισμών, έγκατό
λειψη τfiς έπιστημονικης μεθοδολογίας καi τών έφαρμογών 
τfiς μηχανfiς, θό δημιουργήσει καίρια προβλήματα ζωfjς η 
θανάτου χωρίς νό λύσε ι κανένα πρόβλημα. Θό δημιουργή
σει μεγαλύτερο όριθμό θυμάτων όπό δσα θρηνοϋμε σήμερα 
στήν Πόλη τοϋ Μεξικοϋ καί στήν Μποπάλ. Τό πρόβλημα τfjς 
ήθικfjς καταξίωσης της έπιστήμης βρίσκει τι') σωστή του λύση 
στήν «aνθρώπινη » θεμελίωση τών έφαρμογών της μέ στόχο 
την ότομική καί συλλογικr) εύημερ ί α, μέ ϋπατο σκοπό την 
είρήνη θεμελιωμένη στr)ν έλευθερία, φωτισμένη μέ δικαιο
σύνη. Οί τεχνολογι κές έφαρμογές ί:γ ιναν τμημα όργαν ι κό 
τfiς κοινωνικης ζωης. Τό ότυχήματα μποροϋν νό «περιορι
σθοϋν» μΕ τr')ν όρτίωση τfiς τεχνικης παιδείας κai έξειδίκευ 
σης μ Ε: τr)ν καλύτερη όναστροφr) καί ί:λεγχο της <ψεγαλο
μηχανfj ς» τοϋ καιροϋ μας όπό τόν άνθρωπο - χειρ ιστή της, μΕ 
τη μεθόδευση καί έποπτεία τfjς έπιστημονικης ερευνας, ετσι 
πού ή επιστήμη νό ε/να ι θητεία καλοϋ κai καλών εφαρμογών 
καί όχι ϋβρις. 

·Απειλούνται οί άξίες τοϋ πολιτισμού 

ΣΕ μιά πρώτη βαθμίδα όποτίμησης, μπορεί νά ύποστη
ριχθεί δ τι όπροσδόκητα ότυχήματα, πού ε/να ι συνυφασμένα 
μέ τίς τεχνολογικΕ:ς έφαρμογές πόντο θά συμβαίνουν. ' Εδώ 
εΤναι κορυφαίος ό ρόλος της τεχνικfi ς παιδείας ποu θά μει
ώσει τό μέτρο «όστοχίας», τόν όριθμό παραλείψεων τοϋ aν
θρώπινου μυαλοϋ-ποu εχει όριακή, περιορισμένη καi μικρη 
σέ ποσοτι κη δυνατότητα παρά την ποιοτική του ύπεροχη 
σέ σχέση μέ τη μηχανr') (ήλεκτρονικό ύπολογιστή). Έφ ' δσον 
ή πράξη καί ή όπόφαση τοϋ όνθρώπου στηρίζεται στr')ν γνώ
ση , στr)ν όγαθή κρίση καi όρθr') χρήση της επιστήμης, ό 
ήθ ικός χώρος δέν παραβιάζετα ι, τά aτυχήματα - παρό τόν 
πόνο καί τr')ν όδύνη - δέν συν ιστοϋν βαρύτατες ίστορικές 
παραβάσεις μορφfjς ϋβρεως. · Η τεχνικr') καi ήθικr) παιδεία, 
ώς όληθινός σκοπός καi στόχος της επιστήμης, εχει σκοπό νό 
δυναμώσει τι') δύναμη «προσαρμογης., καi όρτίωσης 
χειρισμοϋ της <ψηχανης., καί νό κρατύνει τr)ν εύθύνη του μΕ 
παράλληλη χαλ ιναγώγηση τάσεων καi πράξεων παραλο
γισμοϋ καί όίησης, όλαζονείας καί r']θικfiς πρόκλησης. Σέ μ ιό 
δεύτερη βαθμίδα ή έπιστήμη καί ή τεχνολογία, δταν στηρί
ζουν τη βιομηχανία μεγάλων συμφερόντων, τό κέντρα δύ
ναμης κai έπικράτησης, τι') στρατιωτικη μηχανr') πολεμικών 
προπαρασκευών - δπως δ ιαμορφώνεται σήμερα στην 'Α
νατολr) καί στη Δύση - όποτελοϋν ίταμr) παράβαση τοϋ 
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r']θικοϋ νόμου καi τοϋ νόμου της ζω ης. Σ' αύτη την εκβαση ή 
επιστήμη στηριγμένη στη μηχανη κai τόν ύπολογιστή, χάνει 
τό ύψηλό της νόημα, μειώνει καίριο τr')ν όνθρώπινη πρωτο
βουλία δηώνει τό χώρο της εύαισθησίας κοi εύθύνης τοϋ 
όνθρώπου, γίνεται ενα όργανο κοταστροφfjς. 

' Εδώ εΙ ναι όκριβώς πού ή έπιστήμη καΙ ή τεχνολογία έγγί
ζουν τiς εσχατιές της όΊησης, τά δρια της ϋβρεως. ·Εδώ οί r']θι
κΕς μετατοπίσεις παίρνουν τη μορφη τεκτονικοϋ σεισμοϋ. 'Ο 
όμφάλιος λώρος ποu δένει , ποu ένώνει τόν όνθρωπο μέ τό 
tργο του έγγίζει τά δριο της θραύσης. Τό Εργο τοϋ όνθρώ
που, ή μηχανη κai ό ύπολογιστr')ς γίνονται αύτοδύνομα ώς 
'ένα μεγάλο βαθμό κοi μποροϋν νό ένεργοϋν όνεξάρτητα 
βάσει ένός προγράμματος παγερfjς όριθμητικfjς λογικης μη 
όνακλησίμου. Δέν ύπάρχει έδώ ήθικός δισταγμός ποu ε Τ ναι ό 
μηχανισμός όναστολfις, ή ώρα ία αύτrΊ πράξη έλευθερίας κai 
εύθύνης, πού δΕν «γνωρίζει» ή μηχανή , ποu νιώθει ή όνθρώ
πινη καρδιά . 

'Εδώ ή έπιστήμη «στερουμέvη δικαιοσύνης κai τfiςάλλης 
όρετης., γίνεται πανουργία, καθιερώνεται ώς ϋβρις. Στr)ν 
πρώτη βαθμίδα της όστοχίας της έπιστήμης (στiς πόλεις 
Μποπάλ κai Μεξικοϋ) ή ζω η θό συνεχισθεί. 'Ο όνθρωπος μΕ 
τη βοήθεια τοϋ λόγου κai της όλήθειας θό πρυτανεύσει, θό 
έπιβληθεί. Στr) δεύτερη βαθμίδα, έλλοχεύει ό κίνδυνος πο
λέμου: έκεί ποu ή έπιστήμη μΕ έωσφορικr) αύταρέσκεια δύ
ναμης, μέ ύπερφίαλη αύτοπεποίθηση τfiς μεγαλουργίας της, 
προκαλεί τr)v ήθικr) τόξη κai όπειλεί τiςόξίες τοϋ πολιτισμοϋ. 
'Ένας πυρηνικός κατακλυσμός σήμερα θ ' όποτελοϋσε «ϋ 
βριν» πρός τοuς θεοuς κai τόν ήθικό νόμο, «uβριν» της ζωfiς, 
της όλήθειας κai της όμορφιδς της. ·Η έκμηδένιση τοϋ όν
θρώπου κai της ζωης θό εΤvαι ή τραγικη κάθαρση. Θό 
μπορέσει όραγε ή επιστήμη νά σταθεί ιιέ:vτεϋθεν τfiς 
ϋβρεως» ; 

Γράψετε [να φίλο σας 
συνδρομητη 
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Diner Restaurant Ass'n 
Picks Man of the Υ ear 

Peιer Kangelaris, former owner of 
Neptune Diner, in Astoria and White 
Plains, and now the operator of the area's 
largest restaurant supply compa ny, was 
honored as the Man of The Year, during 
the Queens Diner restaurant Associa
tion's Annual Dinner Dance. 

The event took place at the Terrace On 
The Park, Friday, April 22, 1985, and was a 
huge success judging by the turn-out. The 
Association's president Ernie Kanes, said 
that the honor to the popular Queens 
businessman was oνerdue, and that the 
honor was only a token in comparison to 
Kangelaris ' deeds. Kangelaris, not only 
received a special certificate from the 
Association, but also a Citation from New 
York State Goνernor Mario Cuomo for his 
qualities as a great humanitarian, an out
standing businessman, and a dedicated 
citizen, husband and father. The presen
tation was made by John Nikas, the Go
vernor's Advisor on Ethnic Affairs. New 
York City Mayor Edward Ι. Koch also sent 
a congratulatory letter to the Associa
tion and the honoree. 

Also being honored that night was 
popular television' anchorman Ernie 
Anastos, who receiνed a plaque from the 
Association for his dedication and skil lful 
reporting of news. 

Among the many who attended the 
affair were Fr. A lex Karloutsos, Arch
diocesan Vicar for Public Affairs, who 
delivered the lnνocation and who came 
with his wife, Presbytera Xanthi, justices 
Nicholas Tsoucalas and Tom Demakos, 
and many members of the Association. 
John Kritikos, a Westchester County 
builder, who has constructed two chur
ches on Long lsland and a score of Diners, 
was present wiιh his wife, Anne, along 
with guests John and Rita Kalinoglou. 
Demetri Kastanas, the host of the Greek 
National Teleνision show also attended 
with his wife Anne, as well as restau
rateurs Pete Chahales, john Karayannis, 
Nick Pappas, and john Morfogen. 
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Γιa τiς Τυπογραφικi:ς 

έργασίες σας 

f\fA 
ΥΟΡΚΗ 

'Η Κοινότης τού 'Αγίου Γεωργίου Clifton, N. j. ήρθε πρώτη aτόν έφετειvό, έ τήσιο δια
γωνισμό Sights and Sounds πού γίνεται ατή ν Κοινότητα τού Westfield, μέ συμμετοχή 
τών όμ6δων νεολαίας GOY Α δλων τών Κοινοτήτων τfjς έπισκοπικfjς περιφερείας 
τfjς όποίας προί"σταται ό Μητροπολίτης κ. Σίλας. Στήν φωτογραφία, ό ίερ. προϊ
στ6μενος τfjς Κοινότητος πρωτ. I. Όρφανάκος, έπιδίδων τό f.παθλο aτούς όργα
νωτές καί συμβούλους τfjς GOY Α τfjς Κοινότητος κ. • Αννα Χαβι6ρη καi Μ6ϊκ 
Χαλκιά. Έξ aλλου, ό Γιώργος Όρφανάκος, γιός τού πατρός Όρφαv6κου, ήρθε 
πρώτος aτόν διαγωνισμό ρητορικfjς καi 6ρθρογραφίας μεταξύ δλων τών μελών τfjς 

όργανώσεως Senior GOY Α τfjς περιφερείας. 

[ί]~lli~ω~~~ 
PACKING SHIPPING CO. 

Φορτώσεις γιά τήν · Ελλάδα 
καί γιό όλο τόν κόσμο 
•ΜΠΑΟΥΛΑ 
• Α YτOKINHf Α • ΕΠΙΠΛΑ 
• ΗΛ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
23-96 48th St. (γωνία 25 Ανe) 

Astoria Ν.Υ. 11103 
Tel.: (718) 278--1058 

Σύστημα 
'Ασφάλεια 
Ταχύτης 

eoo 

ΗΡΑΚΛΗ:Ε 

ιιΝΕΑ ΥΟΡΚΗ>> 



s Επιτάφιος στΟ s Αίόί 
ΤοΟ κ. Εύγεvίοu Παvαγοπούλοu 

'Ητον άνοιξη, τέλη Μαρτίου τοΟ 1981, 
ποu πήγανε δυό βαπόρια τοΟ γραφείου 
μας - πετρελαιοφόρο - γιό επισκευές 
στό ναυπηγείο «' Ισικοβοτζίμοη, στη 
μικρη πόλη 'Αϊόϊ της ' Ιαπωνίας, κοντό 
στό περίφημο κάστρο τοΟ Χιμέτζι . 
'Η τον ή καλύτερη tποχη νό εfναι κανείς 
έκεί, γιατί κο] ό καιρός καλός εΤναι καi οί 
όγριοκερασιές εΤναι όνθισμένες, δίνον

τας μιό παραδοσιοκη όψη στοuς κή
πους, στiς κοιλάδες κai στiς πλαγιές τών 
λόφων δλο τριγύρω . 

Την έποχη αύτη τοΟ aνθίσματος τη 
λένε οί Γιαπωνέζοι ιιΣακούρο», καi κά
νουν μεγάλες γιορτf:ς καi πανηγύρια
προς τιμήν της. 

'ΕπειδιΊ θό μένον έκεί τό δυό βαπόρια 
κάπου τρείς μηνες, έπηρα μαζί μου τη 
σύζυγο κai τό δυό μου όγόριο ποu ήταν 
πιό καιρός νό όρχίσουν νό μαθαίνουν 
τι']ν πρακτικη πλευρό της δουλειάς μας, 
όφοΟ εΤχον πιό τελειώσει τiς σπουδές 
τους ατό πανεπιστήμια. Τό ναυπηγεία 
μοΟ έξεχώρησον 'ένα διαμέρισμα στό 
«Ρινκαϊσό», δπως λέγαν τό κτίριο ποu 
έχουν γιό κατάλυμα τών ίδιοκτητών καi 
τών aντιπροσώπων τους, καi όπό 'ένα 
ποδήλατο τοΟ καθενός γιό συγκοινω
νία μέ τό ναυπηγείο. ' Η όπόστασις ήταν 
μικρη κai μδς δινόταν ή εύκαιρία νό 
κάνουμε καί λίγη γυμναστικη μέ τι'jν 
ποδηλατάδα. • Ετσι, aνοίξαμε νοικο
κυριό καί ή γυναίκα μου δοκίμαζε 
γιαπωνέζικη μαγειρική , μέ τό ώμό 
ψάρια, τό ρίζια, τί ς «τέμπουρο» δπως 
λένε τίς τηγανητf:ς γαρίδες καi τό «σου
κιγιάκι », δηλοδι'ι κρέας κομμένο ψιλές 
φέτες καi μαγειρεμένο της στιγμης μέ 
χορταρικό καi όλμυρη σάλτσα. Τό τρώς 
μέ ... ώμό αύγό!! Τό συνηθίσαμε τό 
φαγητό αuτό καί μδς άρεσαν τόσο 
πολύ, ποu καi σήμερα όκόμα τρώμε 
ταχτικό στό γιαπωνέζικα ρεστωρόν της 
Νέος Ύόρκης. 

Γιό νό περνάη τι'jν wρα της, ή γυναίκα 
μου , μ ιό καi δf:ν ε Τ χε δουλειό στό ναυπη
γείο δ πως έγώ καi τά παιδιά, έπαιρνε μα
θήματα γιαπωνέζικης ζωγραφ ικης, τό 
λεγόμενο ιισούμιειι, μέ πλατιές πινελιές 
νερομπογιδς. Κυρίως, δείχνουν καλό

μια μπαμπού, χρυσόψαρα καi λόφους 
σκεπασμένους όπό όμίχλη. 'Εκεί 
γνώρισε κai μιό νέα κυρία Γιαπωνέζα, 
καί φανταστείτε την έκπληξή της δταν 
συστήθηκε ώς κυρία Τάϊκο 'Αθονασιό
δη!! Κοτήγετο όπό τό Άϊόϊ, δπου γνώ
ρισε κai παντρεύτηκε 'έναν μηχανικό, 
τόν κ. · Αθανοσιόδη, καί ζοϋνε στι'ιν · Α
θήνα. Ηχε έλθει γιό διακοπές στι']ν πα-

ΜΑ·Ι ·ΟΣ 1985 

Ή μικρr) πόλη, ι'ί μάλλον χωριό, Άϊόϊ. Ή γνωστr) γιαπωνέζικη όμίχλη σκεπάζει 
τοιΊς λόφους. 

Πηγοίvομε ποδηλατάδο κάθε πρωί στr'ι δουλειά. 
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Το κατάστημα' Ελληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡ Ι ΑΣ 

31- 12 23rd Ave . (κοντά στήv 31st Street) 
Τηλέφωνα (212) 721-9190 καί (212 ) 721-9191 

'Εκλεκτή συλλογή άπό μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, ύφαντά, 
!ργόχειρα, aντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία , περιοδικό καi έφη

μερίδες . - Κάρτες yιa δλες τiς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
καi TAPES, VIDEO CASSEΠES. 

Άνοιιc:τό Δευτέρα- Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ.μ . - Κυριακές: 12-6 μ . μ . 

Διεύθυνση: Χριστίνα Σαρηγιάννη 

ATHENS CENTER HOTEL 
Λ ,...,_.. 

~'~'""' 
~ 

ΣΤΗΝ Ι<ΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• Κεντριιιός κλιματισμός - 136 δωμότια, 
λουτρό. τηλέΦωνο, ροδιόφιι.ινο, βερόντα 

• · Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ. ρο~ 
νιιόρντεν. πολυτελεlς dίθουσες ίιnοδο
χl\ς καi Ιδιωτιιcό γιιαρόζ. 

· Από 15 Μαρτίου- 31 Όικτωβρίου 
Τιμαί δωματίων : Μονόκλινα 2.550 δροχμ. 
Δίκλινα 3.700 δραχμ. Τρίκλινα 4.590 δρχ. 
Σuμπεριλαμβόνεται κοντινtνταλ μπρtκ

φαστ. Διό ρεζερβtσιονc; όnοταθl\τt στ ι'\ Ν. 
Ύόρκη (212) <C83~2ιc.' Αρσtνη 1\γρόψστε 
Sopnocleous & Aιnenas 26.Atnens,Greece. 
Tel. 52~511-7 Telex 4488 ALCY 

τρίδα της καi τό κοριτσάκι της, Χρι στίνα, 
τρι ών χρονών. Τό άστείο ήταν δτι τόκο
ριτσάκ ι αύτό ήταν έκατό τοίς έκατό Για 
πωνεζάκι στό πρόσωπο καi ή γιαγιά του 
μιά μέρα εΤπε στι'ιν γυναίκα μου δτι άπο
ροϋσε πώς δέν πηρε τίποτα έλληνικό 
άπό τόν πατέρα του. ' Ενώ ελεγε αύτά, 
ερχονται κοντά της κάτι άλλα παιδάκια, 
γιαπωνεζάκια της "ι δια ήλικίας περίπου. 

Τρέχει όπάνω τους ή Χριστίνα, πιάνει 
κάτι καυγάδες μαζί τους, νά τοuς πάρη 
τά παιχνίδια τους, φωνές, κλάματα τά 
γ ιαπωνεζάκια, ποu εΤνα ι κατά φύσιν 
fjσυχα καi πειθαρχημένα παιδιά. «Νά», 
λέει ή γυναίκα μου στι'ι γιαγιά, «αuτό 
ε Τ ναι πού π η ρε όπό τόν 'Έλληνα πατέρα, 
τό χαρακτηριστικό της έλληνικης 

φυλης! » . 

Οί μέρες περνοϋσαν εύχάριστα στό 
μ ι κρό αύτό μέρος ποu όρχικά ήταν (να 
ψαροχώρ ι , μέχρι ποu άνοιξαν τό ναυ
πηγείο, λίγο πρiν άπό τόν πόλεμο. Πολ
λά έλληνικά βαπόρια εΤχdν ναυπηγηθεί 

καi επισκευαστεί Έκέί iJ εταπολεμ ι κο. ·τό 
προσωπικό τοϋ ναυπηγείου έκανε τη 
δουλε ιά του τακτικά , πειθαρχημένα κα1 
μέ τη συνηθισμένη γιαπωνέζικη ευσυ
νειδησία καi όπόδοση. Ήταν, πραγμα
τικά, εύχαρίστηση νά εργάζεται κανεiς 
μέ τοuς όνθρώπους αύτούς. τί διαφορά 
άπό τό εύρωπαΊ"κά ναυπηγεία, καi εΙδικά 
τό εγγλέζικα , δπου σοϋ βγάζουν πραγ
ματικά την ψυχη νά κάνουν μ ιός πεντά
ρας δουλειά! 

Τρείς μηνες ήταν ή περίοδος τών επι
σκευών πού εΤχαν δώσε ι τά ναυπηγεία. 
Τό ενα βαπόρι φάνηκε δτι θά καθυστε
ροϋσε κατά μία ήμέρα! Κατεβήκανε στό 

; μηχανοστάσιο δλο τό προσωπι κό, άπό 
' διευθυντη μέχρ ι τελευταίο έργάτη κα1 
δουλεύανε σόν τρελλοi νά όποφύγουν 
την καθυστέρηση. Τό εΤχαν πάρει τόσο 
κατάκαρδα ποu νόμι ζες δτι θά κάναν 
χαρακίρι, δν εχαναν τη μέρα αύτή! Τε
λικά, ή καθυστέρηση περιορίστηκε σε 
μιση μέρα καi ήρθαν δλοι καi ζήτησαν 
συγγνώμη μέ βαθειές ύποκλίσεις! 
Ποϋ ' σα ι καϋμένη ' Αγγλία ποu σοϋ 
λένε τρείς μηνες κι ' ε Τ σαι τυχερός δν δεν 
πάρουν πάνω όπό 6 μηνες! 
Κατά τά τέλη 'Απρ ι λίου, θά έιχαμε τό 

' Ελληνικό Πάσχα. Ε1χαν μαζευτεί τότε 
εξη βαπόρια έ:λληνικά ατό Άίόϊ, δυό 
καινούργια πού τελείωνε ή ναυπήγησή 
τους καi τέσσερα ύπό επισκευή . 'Όλοι
ολοι καμμιό 150ριά "Ελληνες ναυτικοί 
καi καμμιά έλληνικη εκκλησία δΕν 
ύπηρχε κοντά, ούτε κάν στό Τόκιο, όν 
θυμάμαι καλά. Μόνο στό Κόμπε, μιά 
μεγάλη εμπορικη καi βιομηχανικη πόλη, 
κάπου 100 μίλια μακρυά, ε Τ χε μιά ρωσσι
κη ορθόδοξο εκκλησία μέ παπά Γιαπω
νέζο. Μεγάλη στενοχώρια δλων τών 
'Ελλήνων καi μ άλιστα δ ταν εφτασε ή 
μεγάλη έβδομάδα. Είδικώτερα, θέλαν 
δλοι τουλάχιστο τόν έπιτάφιο νά 
γιορτάσουμε, άλλά ποϋ ποπός; 

τη Μεγάλη Τετάρτη τό όπόγευμα, ερ-

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Τό περίφημο καi ίστορικό κάστρο τοϋ Χιμέτζι. 

χεται στό γραφείο μου στό ναυπηγείο έ 
'ένας όπό τοuς καπετάνιους μας. 

-Κύριε Παναγόπουλε, μοίί λέει, δεν 
(χετε τό όφφίκιο τοίί όρχοyτος τοΟ Πα
τριαρχείου; 

-Ναί, τοίί λέω, γιατί; 

-Δεν μπορείτε νά κάνετε τη λειτουρ-
γία τοίί έπιτόφ ιου ; 

-·Α ντε ρε Νικόλα, τρελλόθηκες; Θό 
πέση ό τpοϋλος της 'Εκκλησίας νά μάς 
πλακώση, δηλαδη δν έιχαμε καi εκκλη
σία! 

-"Εχουμε μιά, κύριε Παναγόπουλε, 
δεν τό όργανώνετε; 

Κουβέντα στην κουβέντα, βρήκαμε 
δτι ατό · Αϊόϊ ~ταν 'ένας Βέλγος καθο
λικ?ς Ιεραπόστολος, ό Πάτερ Στάλενς, 
που εΤχε μιό ώραία έκκλησίτσα καi 'ένα 
κατηχητικό σχολείο γιά τά παιδιά τοίί 
χωριοΟ. Πάμε καί τόν βρίσκουμε καi τοϋ 
έ.ξηγοΟμε τό πρόβλημά μας. Εύγενέ
στατος, νά μάς διαθέση τι'ιν έ.κκλησία 
του δταν καi δπως θέλαμε. Καλό, όλλό 
καί πώς θά φτιάναμε έ.πιτάφιο; Τό λύ
σαμε κ ι ' αύτό! Στό 'ένα όπό τά βαπόρια 
fιταν 'ένας ναύτης Κολομπιάνος, ποu 
/iξερε μαραγκός. Τόν επιστρατεύουμε 
καi ατό όψε-σβύσε μάς σκαρώνε ι 'έναν 
έ.πιτάφιο. Π ιάνουν καi ή γυναίκα μου με 
δυό καπετάνισσες ποu ήταν κι· αύτtς 
ατό • Αϊόϊ με τοuς όντρες τους, βοηθάει 
καi ή κ. Τόϊκο ' Αθανασιάδη καi στο
λίζουν εναν έ.πιτόφιο aριστούργημα μt 
λουλούδια ποu εΤναι όφόνταστα δμ~ρ
φα στην ' Ιαπωνία την όνοιξη. Βγάζε ι ό 
Πάτερ Στόλενς τόν 'Εσταυρωμένο όπό 
την πρόσοψη τi'jς έκκλησίας καi τόν το
ποθετούμε ατό κέντρο τοίί έπιταφίου. 
Λαμπάδες καi κεριό βρήκαμε εύκολα 
όπό τό · ναυπηγείο, μόνο ποu ~τα~ 
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όλιματοκέρια καi μυρίζαν λιγάκι ψα
ρίλα, όλλό δεν πείραζε! Βγάλαμε καi όρ
κετά φωτο-όντίγραφα όπό τη σύνοψη 
ποu εΤχε μαζί της ή γυναίκα μου γιά νό 
μποροΟμε νό παρακολουθοΟμε τη λε ι
τουργία καί τiς ψαλμωδ ίες, καi Μεγάλη 
Παρασκευη τό όπόγευμα έιμαστε 
'έτοιμοι! 

Πρiν κλείσουμε τό γραφείο ατό Ναυ
πηγείο, ήρθαν ώς συνήθως οΙ έπόπτες 
καi έ.ργοδηγοi τwν έργασιwν γιά νά συ
ζητήσουμε τό εργα τi'jς ήμέρας καi τό 

RESTAURANT 

· ΕξαιρετικΓι έλληvικΓι 
κουζίνα σε τιμές 
άσυvαyώvιστες 

117 East 15th Street 
New York City 

Tel. (212) 254-0960 

πρόγραμμα της έπομένης. Τοuς προσ
φέραμε τσάϊ καi μερικό μπισκότα -
πράγμα ποu τό έκτιμοΟσαν έ.ξαιρετικό 
σόν φιλικη χειρονομία - όπότε ό όρχι
εργοδηγός μάς λέει δ τι διάβασε στην το
πικη εφημερίδα το Ο χωριοίί δτι οί .. Ελ
ληνες τwν βαποριών ποu βρίσκονταν 
στό ναυπηγεία θά εκαναν χριστιανικι') 
λειτουργία τό βράδυ, κ.λ.π. , κ.λ.π. καi 
δτι τη λειτουργία θά εκανε ό κ. Πανα
γόπουλος ! Τό εΤχε πεί φαίνεται ό Πάτερ 
Στάλενς. Τό συζήτησαν μαζί μας καi τοuς 
έ.ξηγήσαμε περί έπιταφίου κ.λ.π. Τό συ
ζήτησαν καί μεταξύ τους γιαπωνέζικα 
καi μετό μt ρωτάει ό όρχ ι εργοδηγός άν 
στην εκκλησία μας of παπάδες που 
κάναν λειτουργίες, («Μπόνζε», γιαπω
νέζικα), πρέπε ι νά εΤνα ι ... ναυπηγοί ! 
Τοuς έιπαμε ναί! «Χό ... » εΤπε ό όρχιεργο
δηγός καi τό έ.ξήγησε στους όλλους ποu 
τόν όκουαν με κάποια εκπληξη , άλλά καi 
μέ μεγάλη εύγένεια ... Τώρα δέν πρέπει 
νά νομίση κανεiς δτι εΤναι κουτοi οί Για
πωνέζοι , κάθε όλλο! 'Αλλό δταν τοuς 
πείς κάτι ποu φαίνεται, καi εΤναι, έξω
φρενικό, οΙ καλοί τους τρόποι έπιβόλ
λουν νά κάνουν πιiις τό πιστεύουν καi 
δέν θά γελάσουν μέχρι νά δηλώσης δτι 
αύτό πο u εΤπες ήταν όατείο! "Ετσι, ποτέ 
δέν ξέρεις δν έσu παίρνεις αύτοuς ατό 
μεζέ, i'j παίρνουν αύτοi έσένα ! . ... . 
'Αξίζε ι τόν κόπο νό κάνω μιά μικρι') 

παρένθεση πάνω σ' αύτό τό θέμα: Μιό 
φορά [μενα σε ξενοδοχείο, στό Τόκιο, μt 

όπόδειξη χρεώσεως τi'jς όεροπορικfjς 
έταιpίας, γιατί θό συνέχιζα γιό την Σιγ
καπούρη τό όλλο πρωί. τ Η ταν γ ιό ίιπνο, 
μιά βραδυό καi γιό τό πρόγευμα.· ΑφοΟ 
εφαγα όρκετά, τό γκαρσόνι μοίί λέει δτι 
περίσσευαν χρήματα όπό την όπόδειξη 
της όεροπορικfjς έταιpίας καi ατό μυαλό 
του τοΟ εΤχε μπεί δτι σώνει καi καλά 
(πρεπε νό τό ξοδέψω δλα ατό φόί. ΤοΟ 
λέω, «πόρε μου την έφημερίδα μέ τά 
ρέστω> . Μοίί λέει μt σπασμένα έγγλέ 
ζικα: «Νά την διαβάσετε;>> «"Οχι>>, τοίί 
λέω . «Νό την φάω». «Νό την φάτε;>> 
« Ναί>>. Κάνει ύπόκλιση, φεύγε ι καi γυρί
ζει σε λίγο μt τόν όρχισερβιτόρο. Μοϋ 
λέει: «Παραγγείλατε τι')ν έ:φημερίδα γιά 
νό την φάτε;» «Ναί>>, τοίί λέω. Μέ κοι
τάζε ι γιό λίγο ατό μάτια : ιcΔίς ίς τζόκ;>> 
μοΟ λέει, (αύτό εΤναι όστείο ; ). «Ναί>>, τοϋ 
όπαντw χαμογελώντας. Γυρίζει όμέσως 

καi τό λέει ατό γκαρσόνι , όπότε καi οΙ 
δύο χαμογέλασαν μέ πλατu χαμόγελο, 

Specializing in Greek Catering 
for home and bυsiness parties. 

Tel. (212J 688-8828 
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ύποκλίθηκαν βαθειό καi εφυγαν ίκανο
ποι ημένοι δτι τό μυστήριο τοΟ τρελλοΟ 
όμερικόνου λύθηκε! 

'Όσοι ταξιδεύουν τακτικό στήν 'Ιαπω
νία τό ξέρουν τό τέτοια έπεισόδια, Ιδίως 
στό ρεστωρόν καί ξενοδοχεία, όν καi 
φαίνονται όπίστευτσ σί: δσους δί:ν 
εχουν ταξιδέψει έκεί. 

••• 
Στήν έκκλησίτσα τοϋ Πάτερ Στάλενς 

μαζευτήκαμε καμιά έκατονπενηνταριό 
άτομα ναυτικοί καi οΙκογένειές τους. 
Κάτι πολύ συγκινητικό, γιατί i:βλεπες καi 
ήξερες δτι όλονών μας ή σκέψη καi 
καρδιά ήταν στίς μακρυνές πατρίδες μας 
μ ιό τέτοια βραδυό. ' Αλλά αύτή εΤναι ή 
ζωή τοΟ ναυτικοΟ. • Εψαλε τό ccΕύλογη
τός» ό Πάτερ Στάλενς γιατί αύτός ήταν 
ίερωμένος, i:στω καi τfjς Καθολικfjς ' Εκ
κλησίας. ' Εγώ θό εκανα όπλώς καί μόνο 
τόν ' Αναγνώστη. ' Η ταν καί ενας-δυό 
δημοσιογράφοι Γιαπωνέζοι παρόντες, 
γιό νό περιγράψουν την όσυνήθιστη 
αύτή λειτουργία στήν έφημερίδα τους. 

Οί ναυτικοί ήταν δύο όμάδες, ή μιό 
κυρίως Χιώτες καί ή άλλη 'Ανδριώτες. 
"Οταν άρχισα νό διαβάζω όπό τ ή Σύ
νοψη τή σειρά τfjς λειτουργίας, σκα
λώσαμε, γιατί οί · Ανδριώτες εΤχαν δια-

φορετική σειρά όπό τοuς Χιώτες καi 
ήγέρθησαν σοβαρές διαφωνίες, ίδίως 
δτσν ήρθαμε στό c< H ζωή έν τάφιμ» καi 
τό ccAί γενεαί πδσαι». · Αντηλλάγησαν καi 
μερικές aντεγκλήσεις, ccδέν ξέρετε τί σος 
γίνεται», κ.λ.π., καί γιό μιό στιγμή φοβή
θηκα μήπως (χουμε καi άλλο σχίσμα 
στήν όρθόδοξο έκκλησία! Τό συμβί
βασα κάπως ίκανοποιητικό βάζοντας 
πρώτο τό cc" Αξιον έστί» ποu εΤνα ι καi τό 
πιό δύσκολο στό ψάλσιμο καi aπορρό
φησε δλο τό ένδιαφέρον τών έκκλη
σιαζομένων, Ιδίως δταν όκολούθησα μέ 
τό ccύπέρ π λεόντων». Τό εΤπα δυό φορές. 
Τό ζήτησαν Ιδίως οί γυναίκες τών ναυ
τικών. Είπαμε καi ύπέρ τοΟ 'Έλληνος 
Προέδρου καi ύπέp τοΟ Αύτοκράτορος 
τfjς ' Ιαπωνίας, τfjς όποίας aπολαμβά
ναμε τήν φιλοξενία. 

Κάποιος μοΟ ψιθύρισε δτι ενα βαπόρι 
ε Τ χε Παναμαϊκή σημαία καi άλλα δυό Λι
βεριανή. fιπαμε καi ύπέρ τών Προέ
δρων αύτονών άλλά τ fj ς Λιβερίας δέν 
όναφέραμε όνομα γιατί μόλις τόν εΤχαν 
σκοτώσει καi εΤχε παραλάβει άλλός -
αύτός πού τόν σκότωσε - καi δέν θυ
μόμουνα τό όνομά του!· Ετσι, θό ε πρεπε 
δλοι νό μείναν εύχαριστημένοι καi ξε
χάστηκε καi ή διαφι·Jνία τοΟ δόγματος 

t 

cc' Υπέρ πλεόντων, νοσούvτων, καμvόν
των, αΙχμαλώτων . . ·" 

περί σειράς τfjς λε ιτουργίας. Καθησύ
χασα καί τόν Πάτερ Στάλενς ποu εΤχε 
όνησυχήσει λίγο δταν άκουγε τiς άντεν
κλήσεις. Τοϋ έξήγησα δτι τέτοια πράγ
ματα ήταν μέρος τfiς έλληνικi'jς λειτουρ-

We giνe you more than just 
a place to hang your tίat! 
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You can check 
into any hotel and 
perhaps not see it υntil 
it's time to go to bed! 
ΑΙ a Chandris Hotel, it's 
jυst the opposite ... 
you might neνer want 
to leaνe it! 

After all, as the largest 
priνately owned hotel 
chain in Greece, 
Chandris has more to 
offer than 3,000 modern 
accommodations aνail
able in Athens, Corfυ, 
Crete and Chios. 

From our fine restaυ
rants, friendly bars and 
comfortable lounges to 
our fun-filled pools and 
sun-drenched, white 

CI-IANDRIS 
HσΓELSt:i 

GREECE 

beaches, you 
will experience the 

warmth of Greek 
hospitality and superior 

Chandris service. 
You ΊΙ also enjoy eνery

thing from a liνely 

Greek taνerna atmos
phere, shopping and all 

sorts of sports, to 
making a business 

meeting a hit in ουr 
spacious conference 

rooms. 

Additional serνices are 
booked according to 

specific reqυests. 

Book today! 
See your traνel agent 
Ask fnr our brochures. 

Call or write 

666 Fifth Ανe . , New York, Ν .Υ. 10019, (21 2) 586-8370, Outside Ν.Υ. State (800) 223-0848 

"NEW YORK" 



γίας καί τfjς έλληνικfjς καθημερινfjς 
ζωfjς! 

Παρ' δλα τό μικροεπεισόδια , ή ίερο
τελεστία συνεχίστηκε μi: μεγάλη κατά
νυξη καί εΤδα καί άρκετό δακρυσμένα 
μάτια δταν διάβασα τό Εύαγγέλια τfjς 
σταυρώσεως. 'Αλλό δπως πάντα, τό 
σπουδαιότερα λόγια τοΟ ΕιΌιαγγελίου, 
δταν ρωτάει τον Χ ρ ι στο ό Πιλάτος «καί τί . 

έστί όλήθεια;» καί ιι' Εκείνος δέν όπήν
τησε», πέρασαν πάλι aπαρατήρητα. 
Φαίνεται πιiις δi:ν θό ύπάρξη όπάντηση 
στην έρώτηση αύτη aτόν αiwνα τόν 
δπαντα. 

Στο τέλος Ε:γινε το προσκύνημα το Ο' Ε
πιταφίου καί μοιράστηκαν τό λουλού
δια. Πfjραν ολοι όρκετό κεριό καί τό 
πfjγαν ατό βαπόρια καί τό ύπόλοιπα τ· 
όφίσαμε όναμμένα στό παγκάρι Επάνω, 
στημένα σ ' f.να ταψί, γεμισμένο μi: 
όμμο. Νομίσαμε δτι ό νεωκόρος θό τό 
Ε:σβηνε καί θό τό μάζευε μετό τη λει
τουργία, δπως γίνεται στίς δικές μας 
εκκλησίες. 

την όλλη μέρα, Μεγάλο Σάββατο τό 
βράδυ, πήγαμε μερικοί στο Κόμπε νό 
κάνουμε ·Ανάσταση στη Ρωσσικη ΕΚ
κλησία. Είμαστε καi όρκετοi 'Έλληνες 
όλλοι, έκτός όπο τό πληρώματα των βα
ποριwν, όλλό όχι πολλοί, γιατί καi 
μακριό ι'jτανε καί τραίνο δi:ν εΤχε μέχρι 
την όλλη μέρα, Κυριακη τοΟ Πάσχα, καi 
(πρεπε νό μείνουμε στό ξενοδοχεία τοΟ 
Κόμπε ποu ί'jταν πάντα σχεδον γεμδτα, 
Ιδίως τό Σαββατοκύριακα. Ήταν στην 
έκκλησία καi ό "Ελληνας Προξενικος 
Λιμενάρχης το Ο Κόμπε. 'Ο παπδς ό Για
πωνέζος έκανε τη λειτουργία σε τρείς 
γλwσσες, γιαπωνέζικα, ρωσσικό καί έλ
ληνικά. 'Υπάρχουν πολλοί Γιαπωνέζοι 
ορθόδοξοι , Ιδίως όπό τό βόρειο νησί τfjς 
'Ιαπωνίας, τό Χοκάϊντο, δπου γειτονεύει 
μi: τό ρωσσικό έδάφη γύρω στό Βλαδι
βοστόκ. Ρώσσοι ίεραπόστολοι εΤχαν με
ταδώσει την ορθόδοξη χριστιανικη 
πίστη πρίν όπό 200 χρόνια, δ πως έκαναν 
καί μi: τοuς Ιθαγενείς τί')ς 'Αλάσκας, δταν 
την εfχαν δική τους. 

Μετό την «διεθνfj» καί πολύγλωσση 
λειτουργία κι' όφοίί εύχηθήκαμε καi 
ψάλαμε τό «Χριστος ·Ανέστη», καi ιιΧρι
στός Βοσκρές», ρωσσικά,- δi:ν θυμό
μαι τiς γιαπωνέζικες λέξεις -, μδς κά
λεσε ατό σπίτι του γιό 'Αναστάσιμο νυ
χτερινό γεΟμα ό Ρwσσος πρόεδρος τfjς 
κοινότητος τοίί Κόμπε. "Ενας λεβεντάν
θρωπος'ίσαμε τό ταβάνι, καi οί ποσότη
τες τών φαγητών στό τραπέζια ί'jταν 
όνάλογες με το μπόϊ του. Τ όν εΤχαν φέρει 
στην ' Ιαπωνία μωρό όκόμη οί γονείς 
του, πρόσφυγες τfjς ρωσσικi'jς έπανα
στάσεως, μέσω τοΟ Βλαδιβοστόκ, τό 
1920, δταν έπεκράτησαν τελικό οΙ Μπολ
σεβίκοι. 'Όλοι οί Λευκορώσσοι αύτοί, 
(χουν κρατήσει την έθνικότητά τους, 
όλλό έχουν χαρτιό τών 'Ηνωμένων ·Ε
θνών ώς ότομα χωρίς πατρίδα, "State
less Persons". 'Αρνοίίνται νό πάρουν 

ΜΑ·Ι·ΟΣ 1985 

όλλη έθνικότητα καί πάντα Ελπίζουν δτι 
μιό μέρα θ' όλλάξουν τό πράγματα καί 
θό γυρίσουν ατό σπίτια τους καί στiς πε

ριουσίες τους στη Ρωσσία. Π ο ιός ξέρει! 

Μετό τό Λουκούλειο γεΟμα ποu κρά
τησε μέχρι τό πρωΊ', γυρίσαμε ατό ' Αϊόϊ 
καί έτοιμαστήκαμε γιό τό ψητό όρνιό 
καί τό Πασχαλινό γλέντι όπάνω στό βα-

πόρια. Δi:ν ύπάρχει καμιό γιορτη ποu 
κάνει δλους νό αiσθάνωνται τόσο όδελ
φικά , δσο τό Πάσχα πάνω ατό βαπόρια, 
όπό iδιοκτfjτες, καπετάνιους, όξιωμα
τικοuς καi μέχρι καί τόν κατώτερο κα
θαριστη η καμαρωτάκι. 'Όποιος τό δεί 
αύτό, δi:ν τό ξεχνάει ποτέ. 

Πέρασε κι' ή ήμέρα τοΟ Πάσχα. Καί 

Γ~-----------------------------1 
I Ι 

I ~ ~~~m_J[!1)1fl} 22-81 31st STREΠ I 
I {!::>~ ASTORIA, Ν.Υ. 11105 I I G lFT SHOP Τηλ. (718) 932-7011 : 

! Μπομπονιέρες - Βαπτιστικά - Λαμπάδες I 
1 Δώρα - Βιβλία - Δίσκοι - Video Tapes - Cassettes J 
I Ι 

L------------------------------1 
lkyvaτ Ιι-cιwεΙΙικ. 

32-17 Broadway, Astoria, Ν . Υ. 11106 
Τηλ. (718) 204-8880 

Είσιτήρια γιο την· Ελλάδα 
μf: την ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ
ΡΟΠΟΡΙΑ καί μi: δλες τίς 

ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΕΙ ΚΑΙ Τ ΑΞΙ
ΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑ·Ι·ΒΙΚΗ 

ΚΑΙ Σ' ΟΛΕΙ JII ΑΜΕΡΙ-
έταιρίες CHARTERS ΚΑΝΙΚΕ! ΠΟΛΕΙΙ 

Διευθύνεται όπο τr']ν δίδα CATHY PANOS 

Πρόεδρος τfjς έπιχειρήσεως ό γνωστός όσφαλιστιlς 

κ . ΝτΙΝΟΣ Α. ΡΑΛΛΗΣ 

CITY DINER 
163 WEST 23rd STREH, Ν .Υ. CITY 
(Between 6th and 7th Aνenυes) 

Tel. (212) 243-7442 

• Baking done on premises 
• Fresh Seafood and Steaks 
• Continental and 

Greek Cuisine 
• Facilities for Parties 
• Catering for All Occasions 

WE SERVE BREAKFAST, LUNCH AND DINNER 
ΟΡΕΝ 7 ΟΑ YS Α WEEK FROM 6 ΤΟ 1 Α.Μ. 

FREE DELIVERY 
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την έπομένη, Δευτέρα, πήγαμε ολοι στίς 
δουλειές μας. Τό άπόγευμα ήλθαν στό 
γραφείο μας ώς συνήθως πάλι οί εργο
δηγοί καi οί επόπτες γιά τη συζήτηση 
περi τfjς εργασίας καi γιά τό πρόγραμμα 
της έπομένης. Τούς βγάλαμε τό τσάϊ καί 
τά μπισκότα κι ' αύτοi μ δ ς βγάλανε 
μιά ... εφημερίδα, γιαπωνέζικη, μέ τό 
νέα τοϋ χωριοϋ. Βλέπουμε μιά φωτο
γραφία της έκκλησίας τοϋ Πάτερ Στά
λενς μέ καπνούς νά βγαίνουν άπό τό πα
ράθυρα καί την πόρτα ! Ξαφνιαστήκαμε 
δταν μδς μετάφρασαν τη λεζάντα της 
φωτογραφίας καi τοϋ σχετικοϋ όρθρου: 
«Μετά όπό την έλληνικη λε ιτουργία τό 
βράδυ της Μεγάλης Παρασκευης, έπη ρε 
φωτιά ή έκκλησία άπό τό κεριό πού 
εJχαν μείνει άναμμένα. Εύτυχίίις πρό
λαβε ή πυροσβεστική ύπηρεσία καi 
εσβησε τη φωτιά πρiν πάθει μεγάλες 
ζημιές ή εκκλησία η πρiν καεί f:ντελίίις»! 
Μνήσθητί μου Κύριε! 

ccKαi πίίις i:γινε αύτό; » μδς ρώτησε ό 
όρχιεργοδηγός. Τοϋ άπαντδμε δτ ι i:τσ ι 
εΤναι ή έλληνική συνήθεια, μετό τη λε ι 
τουργία τοϋ ' Επιτάφιου νά . . . καίμε την 
έκκλησία! Μδς κύτταξε μέ όπορία καi 
έξήγησε στοuς όλλους. ccXό ... περίερ
γες συνήθειες ε χουν οί κύριοι " Ελληνες», 
μδς μετέφρασε ό όρχιεργοδηγός τό 
σχόλια των όλλων, δπως εφευγαν μέ 
ύποκλίσε ι ς μετά τό τσάϊ. Τώρα δν έμείς 
έιπαμε τό άστείο εΙς βάρος τους η αύτοi 
γελοϋσαν είς βάρος μας, εΤναι συζη
τήσιμο! 

• * • 

την έπομένη, νωρίς τό πρwi, επισκε
φθήκαμε τόν Πάτερ Στάλενς γιό νό δώ
σουμε όποζημίωση γιό τη ζημιό πού 
[γινε. Νεωκόρο δΕν εΤχε ή εκκλησία καί 
τό όλιματοκέρια άφοϋ χαμήλωσαν 
άρκετά, μέ την "ιδια τους τη φλόγα, 
λυώσανε. Τό λυωμένο κερί χύθηκε πάνω 
στην όμμο, ξεχύλισε καί π η ρε φωτιά πού 
μεταδόθηκε ατό παγκάρι καί σε μερικό 
όπό τό καθίσματα. Εύτυχίίις, ενας όπό 
τοuς Γιαπωνέζους δημοσιογράφους 
μπηκε στην εκκλησία μετά τη λειτουργία 
γιό νό πάρη μερικές φωτογραφίες, εlδε 
την φωτιά νό φουντώνη καί φώναξε την 
πυροσβεστι κη ύπηρεσία έγκαίρως. 
Προσφέραμε μιά καλη <':ποζημίωση, 
άλλά ό Πάτερ Στάλενς δέν δέχτηκε τί
ποτα , γιατί θό εκανε λέει τίςέπισκευές μέ 
τό παιδιά της ίεραποστολης. Μδς παρε
κάλεσε μόνο νό τοϋ άφήσουμε τόν ' Επι
τάφιο ποu εlχε φτιάσε ι ό Κολομπιάνος 
μαραγκός, καί τό φωτοαντίγραφα όπό 
τη Σύνοψη, wστε, μδς εΤπε, νό κάνη λει
τουργία έπιταφίου ατό ' Αϊόϊ κάθε χρόνο 
γιά τό έλληνικό πληρώματα ποu πάντα 
βρίσκονται στό λιμάνι έκείνο. · Ακούω 

δτι αύτό γίνεται τακτικά πρός μεγάλη 
εκπληξη, άλλά καί εύχαρίστηση τίίιν 
άνθρώπων. 

Ίβ 

ΟύδΕν κακόν άμιγές καλοϋ! 

Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ ΛΟΣ 
Νέα 'Υόρκη, Πάσχα 1985. 

INTERNATIONAL 
FOODS, INC. 

You Get the Best for Less 
Διαθέταμε τά έκλεκτότερα προϊόντα άπό τήv ' Ελλάδα 

καί τήv Κύπρο σέ μεγάλη ποικιλία. 

ΑΠΟΠΕΛΛΟΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟ UPS, ΠΟ ΣΠΙΙΙ ΣΑΣ, 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ AMEPIKH 

82-75 Parsons Brνd. 
jamaica, Ν.Υ. 11432 

(718) 380-0200 

ΔΙΑΤΙθΕΤΑΙ 

ΑΙθΟΥΣΑ ΓΙΑ 
ΙΔΙΩfΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩJ:ΕΙΣ 

23·15 31st SIIIEEI. λSΤΟΙΙΙΑ. N.V. 11105-. Telephon.e. (.7 1β), . 

35-27 30th Aνenue 
Astoria, Ν.Υ . 11103 

(718) 204-6579 

ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΒΡΑΚΑ» 
ΚΑΙ rΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ MErAΛEIO ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝtΚΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛJτΙΚΗΣ 
. . · : ::: .: :,·Αι.~;~.~~~ΣΗΣ .. . . . . · ··.• 

"NEW YORK" · 



ΘΕΑΡΕΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ 

Θαλπωρη γιο καρκιvοπαθij ~Ελληνόπουλα 

Πώς δημιουργήθηκε το Greek Children's Fund 

Πολλό δυστυχ ισμένα καρκινοπαθii 
παιδιό φθάνουν κάθε τόσο στην Νέα 'Υ
όρκη καi άλλες όμερικανικες πόλεις γιο 
εγχείρηση καi θεραπεία τfiς έπάρατης 
όρρώστειας καί «ραγίζει ή καρδιό τοCί 
όνθρώπου νό το βλέπη κανείς πονε
μένα, παραπονεμένα, όνήμπορα καί 
όδύνατα νό δίνουν τr'Jν μάχη εναντίον 
τοϋ χειρότερου έχθροϋ», μδςεΤπε ό όμο
γενr'!ς κ. Στέλιος Ματθαίος, ποu Εζησε 
καί ζii αύτη τr'Jν τρομερή, όνείπωτη τρα
γωδία όπο πολu κοντά ... 'Ο κ. Ματ
θαίος ήρθε στr'Jν. Αμερικr'J το1951. Κατά
γεται όπο το χωριο Βαρβίτσα, κοντό 
στην Σπόρτη, εfναι Ιδιοκτήτης έστια
τορίου μέ το πέντε όδέλφια του καί 
κατο ι κεί στο Χόρρινγκτον Πόρκ, στο 
Ν ιοϋ Τζέρσεϋ. 

Ή γνωριμία του με τον καρκίνο καί τό 
πα ιδιό ΠΟU τόσο όλύπητα προσβάλλει , 

άρχ ισε μιόν ήμέρα τοϋ Δεκεμβρίου, 
1979, δταν ξαφνικό πληροφορήθηκε όπο 
τοuς γιατρούς, δτι ή 12χρονη τότε κο
ρούλα του, Κατερίνα, εΤχε λευχαιμ ία. 
«Πήγαμε νό τρελλαθοϋμε, εγώ καi ή γυ
ναίκα μου. Καί μη μπορώντας νό κά
νωμε τίποτε άλλο, στηρίξαμε δλες μας 
τίς ελπίδες στον Θεό .. . », διηγείται συγ
κινημένος ό κ. Ματθαίος. 

'Η Κατερίνα εΙσήχθη στό φημισμένο, 
μεγαλύτερο καί καλύτερο στον κόσμο 
νοσοκομείο καταπολεμήσεως τοCί καρ
κίνου , το Memorial Sloan-Kettering Can
cer Center, στην Νέα 'Υόρκη. Λίγο πρiν 
τό Χριστούγεννα ή Κατερίνα επέστρεψε 
θεραπευμένη στο σπίτι ... «Το θαϋμα 
εΤχε γίνει ,, μδς λέγε ι ό εύτυχισμένος πα

τέρας καθώς βουρκώνουν τό μάτια του . 
Στiς καθημερ ι νές, όγων ιώδεις επισκέ

ψεις του στο νοσοκομείο, τiς ήμέρες που -
ε μεινε εκεί ή Κατερίνα, ό κ. Ματθαίος 
ήρθε σε επαφη με τραγι κΕ:ς περιπτώσεις 
παιδιών ΠΟU εΤχαν ερθει γ ιο εγχειρήσεις 
όπό την · Ελλάδα. • Αρχισε νό τό έπισκέ
πτεται καί νό τοuς κρατδ συντροφιά. 
Διεπίστωσε γρήγορα πόση χορό καi Ικα
νοποίηση εδιναν οί επισκέψεις του αύ
τές. ·Οχ ι μόνο στό ίδια τό δυστυχισμέ
να παιδιό, πού λίγα μόνον έπέστρεφαν 
θεραπευμένα καi όρτιμελfi ατό σπίτι 
τους, στην 'Ελλάδα, όλλό καί στοuς 
γονείς, ~ συγγενείς ποu τό συνώ
δευαν . . . Αύτοί, μόλιστα, εΤχαν περισ
σότερη όνόγκη συντροφιδς καί παρη
γοριάς. 

άρρωστων παιδιών. Τοuς διόβαζε ίστο
ρίες καί aποσπάσματα όπό την Καινr'J 
Διαθήκη καi προσευχόταν με τοuς 
γονείς καί το παιδιά ... 

Στίς επισκέψε ις αύτές, ό κ. Ματθαίος 
διεπίστωσε δτι πολλοi γονείς δΕ:ν εΤχαν 
ποϋ νό μείνουν δσο νοσηλεύονταν τό 
παιδιά τους στο νοσοκομείο ij δεν εΤχαν 
χρή ματα γιο νό aντιμετωπίσουν τό κα
θημερινό τους εξοδα. • Αρχισε νό κάνη ό 
ίδιος δ,τι μπορεί, όλλό σύντομα πολλοί 
φίλοι του κατόλαβαν τό πρόβλημα καi 
όρχισαν μικροε ι σφορες γιό τr'!ν όντι 
μετώπιση τών όμέσων όναγκών . . . 
'Ύστερα όπό τρία χρόνια επισκέψεων 

καί προσωπικών εΙσφορών, ώρισμένοι 
γιατροί καί όξιωματοϋχοι τοϋ νοσοκο
μείου ύπέδε ιξαν την δημ ιουργία ένος 
εiδικοCί ταμείου γιό νό προσφέρη βοή
θε ια καί συμπαράσταση στiς οΙκογέ 
νε ι ες τών άτυχων αύτών πα ιδιών. Καί 
τον Δεκέμβριο τοϋ 1983 δη μιουργήθηκε 
τό "Greek Children's Fυnd" τό όποίο 
ελέγχετα ι καί διαχειρίζεται το νοσοκο
μείο Sloan-Kettering με τr'Jν επίβλεψη 
τοϋ κ. Ματθαίου καί μιδς πολύτιμης, 
δπως την χαρακτηρίζει, συνεργάτιδός 
του , τfiς κ. Μαργαρίτας Κουτσανέλλου
Μeyer, κοινωνικης λειτουργοϋ, ποu τοϋ 
συμπαραστάθηκε όπό την όρχι'! καί ποu 
μόνο εκείνη κρατοϋσε μέχρι τότε συν-

τροφιό καί εξυπηρετοϋσε τό παιδάκια. 

Τό Ταμείο αύτό εχει μέχρι τώρα 
συγκεντρώσε ι είσφορες 35,000 περίπου 
δολλαρίων καί βοήθησε πολλΕ:ς οΙκο
γένε ιες όπό την ·Ελλάδα. 'Όταν μεγα
λώση περισσότερο, ό κ. Ματθαίος 
ελπίζει δτι θό γίνη δυνατr'! ή πρόσκληση 
καί εiδικr'J εκπαίδευση γιατρών όπο τr'Jν 
· Ελλάδα, στiς σύγχρονες μεθόδους aντι
μετωπίσεως τοϋ καρκίνου κατό τr'Jν 
παιδικη ήλικία. 

·Ο κ. Ματθαίος μδς μίλησε μ Ε: συγκί 
νηση γιό τr'ιν aνταπόκρ ι ση ποu 
βρ ίσκουν ο1 εκκλήσεις του σε συγγενείς, 
φίλους καί γνωστού ς. Καί μδς άνέφερε 
την περίπτωση ένός συνταξιούχου πα
πουτσfi , τοϋ κ. Γιώργου Τσέντα, πού 
κάθε τρείς μfiνες περνδ όπο το εστια
τόριο καί τοϋ παραδίδει έπ ιταγη 100 
δολλ., επ ' όνόματι τοϋ Ταμείου . 

Ό καλός καί ταπε ινος ούτος Σαμα
ρείτης μέ τrΊν μεγάλη καρδ ιό, μ δ ς τόνισε 
δτι θέλε ι νό όπευθύνη ενα μεγάλο «εύ
χαριστώ» σε δσους προσέφεραν μέχρι 
τώρα γιο το όρρωστα παιδιό aπό τrΊν 
' Ελλάδα. Καί νοιώθει , μ δ ς εΤπε, Ιδιαίτερη 
εύγνωμοσύνη προς το μεγόλο αύτό 
όντικαρκινι κό"ιδρυμα, πού άνέλαβε την 
πρωτοβουλία καί την δαπάνη λειτουρ

γίας τοϋ Ταμείου. Ή όπονομi] aπό τi]ν 
διεύθυνση τοϋ Νοσοκομείου ένός τιμ η -

'Ο κ. Ματθαίος εγινε, σύντομα, πολu 
γνώριμη φυσιογνωμία στο παιδιατρ ικο 
τμi'jμα τοϋ νοσοκομείου σόν ό τακτικος 
σύντροφος καi φύλακας-άγγελος τών 

'Η άκούραστη κοινωνικr'ι λειτουργός κ. Μαργαρfτα t:'fέyιεp, άπι;> τΙς_ πρωτ~ργάτpι~ς 
τού "Greek Children's Fund" μέ τόν φιλάνθρωπο και δημιουργο του ταμειου κ. Στε
λιο Ματθαίο, κατά τήν άπονομr'ι σ' αύτόν τιμητικού διπλώματος άπό τήν διεύθυνση 

τού M emorial Sloan-Ketterίng Cancer Center. 
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τι κοϋ διπλώματος ήταν γιό τον κ. 
Ματθαίου μιό Ιδιαίτερη ίκανοποίηση 
καi μιό ήθική έπιβρόβευση τών μόχθων 
του καί τών προσωπικών του εΙσφορών 
γιό την δημιουργία τοϋ Ταμείου. 

Οί όνάγκες τών οΙκογενειών τών όποί
ων τό παιδ ιά νοσηλεύονται στο 
Memorial Sloan-Kettering διαπιστώνον
τα ι άπό τiς έθελόντριες κοινωνικΕ:ς λει
τουργούς οί όποίες όναφέρουν τiς πε
ριπτώσεις ΠΟU χρειάζονται οίκονομ ικη 
ένίσχυση, στην όρμόδια ύπηρεσία τοί.ί 
νοσοκομείου ποu διαχειρίζεται τό 
"Greek Children's Fυnd". Τό ποσό πού 
δίδονται δεν (χουν σχέση μΕ: τό εξοδα 
νοσηλείας. Τό νοσοκομείο στέλλει κάθε 
τόσο λεπτομερείς όναφορΕ:ς στόν κ. 
Ματθαίο γιό τόν τρόπο ποu ξοδεύονται 
τό χρήματα - όποκλειστικό γιό έλλη
νικΕ:ς οΙκογένειες. Τόν ένη μερώνει, έπί
σης, γ ιό τίς εΙσερχόμενες στό Ταμείο εlσ
φορΕ:ς έταιριών καi Ιδιωτών, πού εΤναι 
Tax dedυctibl e. 

"Ο πως μός τόνισε b κ. Ματθαίος, όπό 
τό προσφερόμενα ποσό δΕ:ν ξοδεύεται 
ιιοuτε δεκάρα» γιό διοικητικά, η όλλα 
!:ξοδα, όφοϋ όκόμη καi τούς φακέλλους 
ποu προορίζονται γιό την όποστολι'ι 
εΙσφορών, τούς διαθέτει τό Νοσοκομείο. 

'Ο κ. Ματθαίος ί:θεσε στην δ ιάθεσή 
μας έκθέσεις τοί.ί Νοσοκομείου γιό τό 
πώς διατίθενται τό χρήματα τοϋ Τα
μείου . Μεταφέρομε έδώ δυο χαρακτη 
ριστικΕ:ς περιπτώσεις, παραλείποντας τό 
έπώνυμο τών όσθενών : 

" Prodromos is an intel ligent 3 year 
old boy who is suffering from an im
munological disease which can cause 
seνere infections. ln Greece, there is 
no treatment for this particu lar medical 
problem and the family came here with 
the possibility that the boy would un
dergo a bone marrow transplant. The 
fami ly has no financial resources and 
the expenses to come to New York was 
paid by funds raised in Greece. The 
Greek Chi ldren's Fund supplied the 
fami ly with $500.00 which coνered 
housing expenses. 

5/5/84 $500.00" 

' Άpostolos is a 12 year old boy who 
was diagnosed with osteogenic sar
coma in Greece. He came to New York 
with his parents in order to pursue 
medical treatment at Memorial Hos
pital. Apostolos needed to come to the 
pediatric Day Hospital on a frequent 
basis, and was unable to negotiate pub
lic transportation. The Greek Child
ren's Fund aided the family with fi nan
cial assistance toward the cost of daily 
transportation expenses. 

7/6/83 $300.00" 

Με την εύκαιρία τi'jς συνομιλίας με την 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ό κ. Ματθαίος εύχαρ ι στεί 
θερμώς τόν αlδ. Σωκρότην Τσαμούτα-
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Βοηθίjστε 
το καρκινοπαθίj 

ιr Ελληνόπουλα 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Cen
ter is a privately operated non-profit 
cancer center devoted to patient care, 
research and education in the cancer field. 

Every year, a number of Greek children 
come for treatment. Upon their 
arrival,they and their families are con
fronted by many unexpected dίfficulties 
beyond the adjustment to the treatment of 
cancer. Some of the problems they face 
are: finding housing, arranging appro
priate transportation, communίcating in a 
foreign language, and settling into a 
routine in an unfamiliar envίronment. 

(n aπ effort to meet some of these non
medical needs and to help alleviate the 
hardships resulting from this experience, 
Memorial Sloan-Kettering has establίshed 
The Greek Children 's Fund. The goal of 
this fund is to assist and support those 
Greek families that demonstrate these 
needs. 

We hope Υ ou will also help, by making a 
gift to The Greek Children's Fund. Your 
support will ensure the continuity of this 
service. Please fill the form below along 
with your tax-deductible contribution. 

Please make your check payable to: 
Memorial Sloan-Ketterίng. 

--- ----
Ι The Greek Children's Fund 
I 
I 
I 

Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center 

1275 York Avenue 
New York, Ν.Υ. 10021 

Ι want to help. Enclosed is my con
tribution: 

D$50 
D$500 

D$100 D$250 
D$1 ,000 Other 

Name . . .... .. . ............. . ...... . 

Address . . ...... . .................. . 

Ciιy ........ ...................... . 

Sιaιe Zip Code 

ι--------------· 

λη, Ιερ. προϊστόμενον το Ο ' Αγίου ' Ι ω
άννου Θεολόγου, τοϋ Τεναφλάϊ, Ν. 
Τζέρσεϋ καί τόν αlδ. Δημ. Μουλκέτην, 
τοϋ • Αγίου Νικολάου, Wycoff, N.J., ποu 
σε πολλΕ:ς περιπτώσεις έπισκέφθηκαν 
μαζί του , η μόνοι τους, όρρωστα · Ελλη
~ουλα καi τiς οΙκογένειές τους. 

·Ο κ. Ματθαίος δΕ:ν ξεχνά την περί
πτωση ποu ό πατηρ Μουλκέτης ί:τρεξε 
στην Νέα 'Υόρκη, ατό νοσοκομείο, γιό 
νό δώση την Θεία Κοινωνία σέ ενα έτοι
μοθάνατο παιδί. 'Ο καλός Ιερεuς (λαβε 
τό τηλεφώνημα όπό τόν κ. Ματθαίο την 
wρα ποu όναχωροΟσε όπό τό σπίτι του, 
μΕ: την οίκογένειό του, γιό διακοπές ... 

• * • 

Οί ένδιαφερόμενο ι νό συνεισφέρουν 
ύπΕ:ρ τοΟ Ταμείου - πράγμα τό όποίο 
θερμώς συνιστοΟμε - μποροϋν νό 
συμπληρώσουν τό είδικό Δελτίο ποu 
δημοσιεύεται παραπλεύρως σόν προσ
φορό τfjς ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ στιlν ώραία, 
θεάρεστη προσπάθεια. 

Yale Honors 
4 Senators 

The Yale Law School has bestowed its 
h ighest honor on four of its former 
students who went on to serνe in the 
Senate, including 1984 presidential can
didate Gary Hart. 

The school presented Citation of Merit 
medals to Hart (D- Colo.) former Sen. 
Paul Tsongas (D-Mass.) and Republican 
Sens. John Danforth of Missouri and 
Arlen Specter of Pennsylνania. 

The medals, the highest honor 
bestowed by the law school, were 
presented to the four men during a 
luncheon sponsored by the school's 
alumni association. 

Tsongas was praised by outgoing law 
school Dean Harry Wellington as "a hero 
as well as idealist." 

Spring Dinner-Dance 
of St. Paraskevi 

The Parish Council of St. Paraskeνi, 
Greenlawn, L.l., is haνing its Spring 
Dinner-Dance on Saturday, May 18th, at 
the Hellenic Center of St. Paraskeνi. 

The 2001 Orchestra will proνide the 
enterta inment with the well-known 
singer Nikos Kritikos. The professional 
dance group 'Ήellenic Greek Dancers" 
from N.J. will show their talent. 

Dinner and open bar is included in the 
$30 donation. $20 for under 18-years-old. 
Dinner will be from 7:30 to 9:00 p.m. 

For information and reserνations Call: 
Eνangelos Stamou: (516) 266-1317 
George Essopos : (516) 427-8353 

ιιΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



Στη Γιορτη τijς Μητέρας 
κι, ώς μικρό δείγμα τοϋ σεβασμοϋ μας 
καi τ fjς εύγνωμοσύνης μας πρός Αύ
τήν ... Πρός τό όγιώτερο πρόσωπο, τι')ν 
Μάνα μας, διό την όποίαν ό ποιητr)ς 
aφιερώνει τοuς κάτωθι χαρακτηριστι
κοuς στίχους: 

Μέ εύγνωμοσύνη στρέφουμε τr'ι σκέ
ψη μας πρός την δγια μορφη της Μητέ-

. ρας μας, πρός την όποία χρεωστοϋμε 
την ζωή μας, την μικρη η μεγάλη 
μόρφωσή μας καί δημιουργία μας ... 
ΕIς τι')ν Μητέρα μας, τόν πρώτο καi 
φυσικό παιδαγωγό μας, όφείλομε τό 
πάντα ... Γι ' αύτό, στη Γιορτή της, 

'Όλοι μας γιορτάζουμε τό χρόνο μιά φορά, 
δίδοντες στr) Μάνα μας έλπίδα καi χαρά. 
Ήλθε ή ώραία σου Γιορτή, 

Μάνα μου όγαπημένη, 

·Ημέρα εiς δλους ποθητή, 
γλυκειά καμαρωμένη. 

Γι· αύτό κι' έγώ στην Παναγιά, 
κάμνω μιά προσευχή, 

νά σοΟ χαρίζη ύγεία, νά σ· lχη εύτυχfί. 
Λουλούδια, όπ ' την έξοχή, 

έμάζεψα χθές βράδυ 
καί στό καθένα κρύβω καi χαμόγελο καί χάδι 
καί δένω, μt χρυσfj κλωστή, 

μπουκέτο τρυφερό, 

νά τό δεχθfjς, Μανούλα μου, 

πού τόσο σ' όγαπώ. 

Μητέρα, εΤναι ή πιό γλυκειό λέξις, εiς 
δλες τiς γλώσσες τοϋ κόσμου. Εfναι ή πιό 
παρήγορη στό χείλη τοϋ κάθε άνθρώ
που, πτωχοϋ η πλούσιου, μεγάλου η μι
κροϋ, άνδρός η γυναικός . .. Δυστυχι
σμένος ό 6νθρωπος έκείνος, ποu δέν 
έγνώρισε τό χάδι , τό φιλί, τό βλέμμα της 
καi τι') γλυκειό φωνή της μέσα στη θερμη 
άγκαλιά της, δταν μικρόν η μεγάλον, τόν 
σφιχταγκάλιαζε καi τοϋ ψέλιζε τη λέξη: 
Πr .:Όι ι μου ... 

·Από την πρώτη μέρα τfjς ζωfjς μας, 
μέχρι καi τι')ν τελευταία, καμμιό 6λλη 
άγάπη δέν συγκρίνεται μέ τr)ν άγάπη τfjς 
μάνας μας, διότι ή άγάπη τfjς Μάνας μας 
ε Τ ναι άμέτρητη καi παντοτεινή, εστω κι' 
δν άκόμη την εχομε στενοχωρήσει η πι
κράνει ... Ποιός 6λλος μπορεί νό άγα
πήση τόσο στοργικό καi 6δολα, δσο ή 
Μάνα τό παιδιά της; ... Π ο ιός όλλος δύ
ναται νό πονέση καί νό λυπηθfj στr) 
δυστυχία μας καi νό χαρfj στην εύτυχία 
μας, περισσότερο άπό την Μάνα μας; ... 
Δικαιολογημένα λοιπόν καθιερώθη ή 

Γιορτη τfjς Μητέρας, «Μάδερς Νταίϋ, 
την δευτέρα Κυριακr) τοϋ Μαϊου, τοϋ 
μηνός δηλαδή, ΠΟU συμβολίζει την ά
νοιξη καi τη ζωη ΠΟU δίδει σε δλα τό 
δέντρα καl γενικώς τι')ν βλάστηση, τr')ν 
πρασινάδα καi τό 6φθονα λουλούδια, 
γ ιό νό σκορποϋν παντοϋ την εύωδία των 
καi νό κάνουν όμορφη όλόκληρη τι')ν 
φύση ... 
ΠολU ταιριασμένη ή ήμέρα αύτη τοϋ 

Μ αϊ ου γ ιό τι') ν • Εορτr') τfjς Μητέρας, 
στι']ν πιό όμορφη έποχι') τοϋ χρόνου ... 
Τυχερtς οί περισσότερες Μητέρες που 
θό σφιχταγκαλιάσουν τό παιδιά των, 
κατό τr')ν συμβολικι') αύτη έορτr) τfjς 
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Μητέρας, η θό λάβουν ενα δώρο fι ενα 
τηλεφώνημα Fι μία κάρτα, δείγματα 
άγάπης καi σεβασμοϋ καi έκδήλωσις 
παντοτεινfjς εύγνωμοσύνης πρός Αύ
τήν' ΠΟU πάντα μ δ ς σκέπτεται καi πάντα 

προσεύχεται γιό τό Παιδιά της ... 

Μάνα, κράζει τό παιδί. 

Μάνα, κάθε νιός καi γέρος. 

Μάνα, άκοίiς σf. κάθε μέρος. 

~Αχ, τί όνομα γλυκό! ... 

Στη Μάνα, ποu βρίσκεται μακριά μας, 
δς φροντίσωμε νό έπικοινωνήσωμε, μf; 
κάθε μέσον, γιό νό τr')ν κάνωμε χαρού
μενη καi εύτυχισμένη κατό τι')ν ήμέρα 
αύτή, καi στη Μάνα μας, ποu εχει πεθά
νει, δ ς τfjς βόλου με λίγα λουλούδια στόν 
Τάφο της καl νό τfjς άνάψωμε ενα κερά-

Ό Βαλαωρίτης εγραψε γ ιό τι') Μητέρα: 

Πώς νό πειράξω τη μητέρα 
νό κάμω tγι.iJ νά λυnηθι'j 

πόλη νύχτα κι' δλη μέρα 

γιο τό καλό μου προσπαθεί. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΠΡΟΛΙΑΣ 

Στήν Μητέρα μου 
(Στήν άλλη πλευρά τού ι.iJκεανοίi) 

Στήν Μαγιάτικη τούτη ήμέρα 

πού γιά σέ, άφιερώσαν μητέρα, 

Στ ' άνοιξιάτικο εΤπα άγέρι, 
στοργικό φιλί νά σοϋ φέρη 

καί στά εύοσμα ρόδα καί κρίνα 

Εrπα εύχές νά σοϋ δώσουν κι tκείνα 
καί στόν άρχοντα f)λιο άκόμη 
εlπα άχτίδα νά στείλη νά σοϋ χαϊδέψη τήν κόμη 

Πίστεψέ με τά πάντα θά σπεύσουν 
μέ στοργή καί άγάπη έσένα νά στέψουν 

στήν μεγάλη έτούτη ήμέρα 

γιατί στήν ζωή μας ύπάρχει μιά καί μόνη Μητέρα. 

ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 

Γέφυρα Τροφίμω 

aπ~ TrJV ~Ελλάδα 

---------------------· Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ 
ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΓΩΣΙΜΑ 

---------------------
φ Χοvδρικι) καί Λιαvικι) Πώληση 

The Best of Greece for Your Table 

ΤΙΤΑΝ 
25-50 31st STREH, ASTORIA 
(Πλάϊ ατό Astoria Blνd. καi Grand Central} 

Tel. (718) 626-7771 

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ! 
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f! Η νεολαία πρώτη στόv χορό τοϋ <cKoραij» 

Έξαιρετικη έπιτυχία σημείωσε ό 73ος 
έτήσιος χορός τοϋ παλαιότερου καi μέ 
πλουσιώτατη πατριωτική , κοινωνικη καΙ 
φιλανθρωπικη δράση Παγχιακοϋ Συλ
λόγου «Κοραfjς», ποu δόθηκε στiς 20 ' Α
πριλίου, σε όΊθουσα τοϋ ξενοδοχείου 
Viscount lnternational, στό · Αεροδρό
μιο Κέννεντυ . 

'Η έπιτυχία όφείλεται στr')ν i:ντονη πα
ρουσία τfjς νεολαίας ποu διέπρεψε όχι 
μόνο στόν χορό ντίσκο, άλλά καi στοuς 
χιώτικους τοπικοuς χορούς, όφοϋ 
πολλοi όπό τοuς νέους αύτοuς εΤναι 
μέλη τοϋ έξαίρετου χορευτικοϋ όμίλου . 
'Ο όμιλος αύτός έπελέγη γιά νό άντι
προσωπεύση τόν 'Ελληνισμό τfjς Ν. 'Υ
όρκης στόν έφετεινό έ:ορτασμό τfjς άμε
ρικανικfjς έθνικfj ς γιορτfjς στό άγαλμα 
τfjς · Ελευθερίας. 

Με θερμό χειροκροτήματα i:γινε δε
κτός ό νέος Γενικός Πρόξενος της' Ελλά
δος κ. Γ. ' Ασημακόπουλος, ό όποίος 
όπηύθυνε θερμό πατριωτικό χαιρετι
σμό. 

'Όπως κάθε χρόνο, i:γιναν τό καθιε
ρωμένα καλλιστεία μέ τιlν συμμετοχr'ι 
συμπαθέστατων κοριτσιών, ΠΟU διεκδί
κησαν τόν τίτλο της ιιΜJς Χίος 1985». όν 
τίτλο αύτό κέρδισε ή δiς Τούλα Καρα
τζδ, ή όποία θό μεταβfj στr')ν Χίο τό κα
λοκαίρι μέ δωρεόν είσιτήριο καi θό 
φιλοξενηθη στό έκεί ξενοδοχείο ιιΧαν
δρfj». 

Πρόεδρος της όργανωτικης έπιτρο
πης ι'ίταν δ πρώην πρόεδρος τοϋ ιιΚο-
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(Athens lnternational - D. Kessoglides) 
Οί διαγωνισθείσες γιό τόν έπίζηλο τίτλο ώραιότατες ΧιωτοποοΟλει;_ φωτογραφού
μενες εύθι)ς μετό τήν έκλογή, άπό είδική έπιτροπή, τής Τούλας Καρατζό, τρίτηςάπό 

άριστερά, ώς "Miss Χίος 1985". 

'Από άριστερά, ή κ. Κορσλία Τζούμα, κ. Άργυρώ Μπουγιαμό, ή κ. Είρήνη Βολτή, 
ή κ. ν Αννα 'Ασημακοπούλου, ό Γεν. Πρόξενος κ. Γ. Άσημακόπουλος, ή δiς Κατερίνα 
Δ ιδασκάλου, ό κ. Σωτ. τζούμας, ό Πρόξενος Γ. Βέης_ ό 'Εκ παιδευτικός Σύμβουλος 

κ. Μαν. Βασιλάκης καί ή κ. Βασιλάκη. 

ραfj» κ. Μόνος Μωραϊτης. 

'Επικρότησε άφθονο κέφι καi δλοι χό
ρεψαν μέ την καρδιά τους τούς χιώτι
κους καi δλλους νησιώτικους ρυθμοuς 
πού επαιξε ή όρχήστρα τοϋ Γιώργου 

(Athens lnternational - D. Kessoglides) 

Σκουφάρα, τόν όποίο πολλοi θυμοΟν
ται όπό τό χιώτικα πανηγύρια, σ ' 
όλόκληρη τι') ν Χίο. Τοuς νεώτερους ρυθ
μοuς επαιξε ή όρχήστρα D). 
Τοuς προσελθόντας χαιρέτησαν όπό 

ιιΝΕΑ ΥΟΡΚΗ>> 



'Η εύτυχισμένη οΙκογένεια τοϋ κ. Σταύρου Καρατζά, μετό τι'ιν 
έκλοyή της κόρης του Τούλας, ιrΜίς Χίος 1985". Δεξιό: Ό 
πρόεδρος της όρyανωτικης έπιτροπfjς τfjς ώραιότατης έκδη
λώσεως κ. Μάνος Μωρdiτη ς, καi ό νέος Γενικός Πρόξενοςτfjς 

'Ελλάδος κ. Γ. 'Ασημακόπουλος σέ μ ιό άπό τίς πρώτες έπα
φές του με τι'ιν 'Ομογένεια, μετό τι'ιν άνάληψη τών καθη

κόντων του, τόν περασμένο μηνα. 
(Athens lnternational - D. Kessoglides) 

τό μικρόφωνο ό πρόεδρος τοϋ rrKoραfj» 
κ. Γιάννης Κλειδός καί ό κ. Μωραίτης ένώ 
σύντομο χαιρετισμό άπηύθυνε ό έκ Χίου 
Σύμβουλος 'Εκπαιδεύσεως τοϋ 'Ελλη
νικοϋ Προξενείου κ. Β. Μιχαλάκης. 

Μεταξu τών προσελθόντων ήταν ό 
νομικός σύμβουλος τοϋ «Κοραi'j» καί ή κ. 
Χρ. Στρατάκη, ό πρόεδρος τών ' Ηνω
μένων Χιακών Σωματείων ' Αμερικi'jς καΙ 
ή κ. Μάρκου Μαρινάκη, ό καθηγητr)ς 
καΙ ή κ. Θ. Καλαμωτουσάκη, 6 τραπε
ζίτης καΙ ή κ. ' Αδαμ. Κοντογιάννη, 6 κ. 
καΙ κ. Π.Μακριό, ό κ. καi κ. Σπ. Βάρα, 6 
πρώτος όντιπρόεδρος καi ή κ. Δ. Ψαλ
τόκη, 6 γραμματεύς καi ή κ. Ν. Μενfj, 6 
συμπρόεδρος τi'jς έπιτροπi'jς τfiς χορο
εσπερiδος καi ή κ. I. Άντόκα, ό διευ
θυντι'jς τοϋ dίκου ιιΘεναμόρη» καi ή κ. Κ. 
' Αλεξάνδρου , κ.ό. 

van DUZER-KA Υ 
FLORIST 

GEORGE MAVROMATIS 

Δεχόμαστε παραγγελίες όπά δλσ 

το σημεία τfjς 'Αμερικfjς, yιό όλό

κληρη τι'ιν Άμερικι'ι καi δλο τόν 

κόσμο. 

1031 LEXINGTON AVE. 
Corner 74th Street 

NEW YORK, Ν.Υ. 10021 
BUΠERFIELD 8-0136 

FDT Florist 

ΜΑ·Ι·ΟΣ 1985 

' Ιδιαίτερη έντύπωση προκάλεσε κai θερμότατα χειροκροτήματα άπέσπασε όπά 
δλους τούς παρευρεθέντας, ό χορευτικός δμιλος τού ιιΚοραfj». Πάνω, σέ μιό όνα-
μνηστικι'ι φωτογραφία, κάτω, μέ τοπικές ένδυμασfες. Athens Ιnternational 

'ο κ. καΙ ή κ. Στι'ιβ Βούρλου, δεξιά, μέ τi ς δυό κόρες, _το~ς ΥC?μπρούς κ?i τόν νι? τους 
Νεκτάριο, μέλος τού χορευτικού όμίλου τού ιιΚοραη». Απο όριστερα, ό κ. και κ. Ν. 

'Ακουμιανάκη καί ό κ . κai κ. Τζίμμυ Πάππος. . 
(Athens lnternational- D. Kessogl ιdes) 
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Andreas Modinos, famoυs Greek-Amer
ican singing star and The Geminis Or
chestra wil l entertain at the two shows 
schedυled on May 19 at the fυnd raiser for 
the John G. Theνos ΑΗΕΡΑ lnstitute of 
Hellenic Stυdies to be held at the Atlantis 
Hotel and Casino in Atlantic City. Ahepa 
is raising fυnds to send one Greek
American from each of the 50 states and 
two from Canada to Greece this sυmmer 
to stυdy at Deere College in Athens. For 
information contactτina at (212) 870-0899. 

Σέ νέα Γ ραφεία 
τό PETERS TOURS 

., Ενας όπό τούς παλαιοτέρους τα
ξιδιωτικούς όργανιαμούς, πού έπί 36 
χρόνια έξυπηρετεί τήν ·Ομογένεια 
· Αμερικfjς, τό Peters Toυrs, lnc., με
τέφερε τελευταίως τά Γραφεία του στήν 
διεύθυνση 566 7th Ανe., μεταξύ 41ης και 
40fiς όδοϋ, στό Manhattan. ·Ο όριθ
μός τηλεφώνου παραμένει ό Ίδιος, 
(212) 391-0200. 
Στά Ίδια Γραφεία στεγάζεται και η 

όδελφή έταιρεία «Ζεύς» ή όποία εί
δικεύεται στήν χονδρική πώληση είσι
τηρίων όμαδικών τουριστικών ταξJ
διών στήν ' Ελλάδα καί κρουαζιέρες στά 
έλληνικά νησιά. 

'Η Ίδ ια έ:ταιρεία όργανώνει είδικά 
ταξιδ ιωτικό προγράμματα γιά φοιτη
τές μέ Ιδ ιαίτερα χαμηλές τιμές. 

Νέο προσωρινό 
Συμβούλιο τfϊς 
G.A.T.T.A. 

Συνfiλθαν σε εκτακτη γενι κή Συνέ
λευση τά μέλη τοϋ Συνδέσμου 'Ελλη 
νοαμερικανικών Ταξιδιωτικών Πρακτο
ρων, κατά τήν όποία συνεφωνήθη ή 
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"Έκθεση τοϋ Γιώργου Ζuμαράκη στfιv Ν. ~Υόρκη 

ιι 'Η στιγμή», εΤνσι ό τίτλος τού πίνακα αUτού τού γνωστού ζωγράφου Γιώργου Ζυ
μαράκη, ό όποϊος μαζι μέ άλλους τρεϊς ζωγράφους t.ξέθεσε πρόσφατη καΙ παλαιό
τερη t.ργσσία του, στό Μανχάτταν. Ό Ζυμαράκηι; έχει σπουδάσει τέχνη στό Πα
ρίσι καΙ στήν Νέα 'Υόρκη καΙ έχει έκθέσει στήν 'Ελλάδα, στήν Γαλλία καΙ τήν Νέα 'Υ
όρκη. Στήν τελευταία του έκθεση οί πίνακές του εΤχαν άποκλειστικό θέμα τό παρά
θυρο. Τό περιοδικό ARTSPEEK δημοσίευσε Ιδιαίτερα κολακευτική κριτική γιό τήν 

δουλειό τού Χιακfjι; καταγωγfjι; ζωγράφου. 

έπαναδραστηριοποίηση τοϋ Συνδέ
σμου. 

Πρός τόν σκοπό αύτό, έξελέγη προ
σωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, τό ό
ποίο θά προετοιμάση έκλογές γιά τόν 
Νοέμβριο, όπότε θά έκλεγfi τό κανο
νικό Συμβούλιο. 

Πρόεδρος τοϋ προσωρινοϋ Συμβου
λίου έξελέγη ό κ. Γρηγ. Πανόπουλος, 
'Αντιπρόεδρος ή κ. Δήμητρα Μπρού
ζα, Γραμματεύς ό κ. Λευτέρης Πετρο
πουλέας καί Ταμίας δ κ. Μάκης Κατσαν
τώνης. 

ιιΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 



GREECE ΙΝ AMERICA 
Α monthly Digest of the American Press 

Greece: Α New Danger 
By ΡΑΝΑ ΥΟΤΕ Ε. DIMΠRAS 

ΡΑΝΑ ΥΟτΕ Ε. DIMITRAS is director of EURODIM, a pol ling firm in 
Athens, and lecturer at the Uniνersity of Maryland, Athens Center. 
This article is reprinted from the recent issue of FOREIGN POLICY 

ΤΗΕ FIRST OF TWO PARTS 

Since the October 1981 electoral νictory of Greek Prime 
M in ister Andreas Papandreou and his Panhellenic Socialist 
Moνement (PASOK), Greek foreign policy has frequently 
dismayed many of Greece's allies in ΝΑΤΟ and in the Euro
pean Community (EC). Many Western leaders remember 
that Greece was the only European battleground between 
democracy and communism at the b-eginning of thecold war; 
i ts bloody c i ν il war took many more Greek liνes than World 
War 11 . These leaders are now shocked to see Greece adopt 
an international posture that seems, on the surface, favor
able to the Soνiet Union. 

Greece's behavior also shocks many Westerners because 
they remember and believe the oft -repeated statement of 
Greek President Constantine Caraman lis: "Greece belongs 
to the West. " ln fact, this claim, and cold war memories, 
haνe made Westerners fundamental ly optimistic about 
Greece's future. Mounting eνidence of anti-Westernism, 
anticapitalism, and eνen anti-Semitism, is typical ly ignored 
or dismissed as empty Greek Social ist propaganda or mo
mentary Greek anger oνer Cyprus. 

But this Western confidence is excessive. lnsensitiνe 
ΝΑΤΟ and U.S. policies have reactiνated a νery strong anti
Western trad ition in Greek cu lture. The Papandreou goνern
ment's anti -Western sentiments are not mere sloganeering, 
but genuine beliefs that could serνe long-term poli tica l in
terests as well. Greek anti-Westernism wil l not go away if 
ignored. Unless add ressed quickly but subtly, with a proper 
understanding of the local scene, it could pu ll Greece right 
out of the Western camp. 

ln fact, many strong cu ltural and security ties bind Greece 
to the West. Widely considered the birthplace of democracy 
and Western ciνi li zation, Greece owes its independence 
from the Ottoman Empire in 1828 to the interνention of the 
Great Powers: France, Great Britain, and Russia. As Russian 
influence waned in the late 19th century, Great Briatain and 
France cont inued to support or tolerate Greek aspi rations. 
Greece fought with the A llies in both wor ld wars, and as a 
new ~lobal strategic balance came into being after World 
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War ιί, Greeks eventually opted for the West. The country's 
posture became entrenched proνided under the Truman 
Doctrine helped Greek nationalists triumph in 1949 oνer 
the Greek Communist party (ΚΚΕ ) to end the costly ciνi l war. 

From the confl ict's end until t he late 1960s, Greece's main 
security concern was the threat from its Balkan communist 
neighbors, particularly Bulgaria, to the north. Το defend this 
border, Greece joined ΝΑΤΟ and armed heaν i ly with 
American weapons. Greek nationalist goνernments also 
harsh ly persecuted Greek communists - a policy that would 
ultimately poison 1 Greek politics. Το further strengthen ties 

with the West, Greece became an associate member of the EC 
in 1962, during Karamanlis's first_ term as prime minister. (Full 

membership did not come until 19 years later.) And U.S. aid 
supplied under the Marshall Plan fueled n1uch of Greece's 
postwar economic growth. 

There are, howeνer, four factors that run counter to that 
Western orientation. The first is the Greek Orthodox church's 
official doctrine of anti-Westernism, which dates to the East
West schism that split Christianity beginn ing in 1054. 

The second is geopolitical: Greece cannot be defended 
against an attack from the sea. Therefore, Athens has to reckon 
with any country that has a strong naval presence in the 

eastern Mediterranean. H istor ica lly, the region 's dominant 
naval powers haνe been Western - Great Britain and later the 
United States. More recent ly, the Soviet Unio n has established 
an anchorage some 10 miles off the Greek coast, cutting into 
the monopoly of the U.S. Sixth Fleet. 

Third, the neutral or supportive attitude of the West, and 
particularly the United States, toward the military dictatorship 
of 'i967-1974 has caused many Greeks to doubt the sincerity of 
NATO's commitments to its supposedly cherished principle of 
democracy. Such tolerance and act i νe support by Greece's 
allies helped the colonels remain in power so long. 

Fourth, threat perception has changed dramatical ly. Fol-
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lowing the military junta's early 1970s policy of detente and the 
improνement of bi lateral relations with Greece's communist 
neighbors, conserνatiνes and socialists alike ceased to worry 
about attack from the north. After Ankara's 1974 inνasion of 
Cyprus, Turkey became public enemy number one in Greek 
eyes. Further, Turkish leaders often state claims to the Greek 
islands along the Turkish coast, although probably more as a 
sop to domestic chauνinists than as a serious foreign-policy 
option. I n this awkward conflict between two ΝΑ ΤΟ members, 
the other Western couritries, except France, usually adopt a 
neutralline, which Greeks often interpret as a pro-Turkish tilt. 

Thus despite Greece's many cu ltural ties to the West, its 
political inclinations haνe more recently turned in other 
directions. Α paradox has sharpened Greek resentments: As 
Turkey replaced the commun ist north as Greece's primary 
worry, Athens became increasingly depended on ΝΑΤΟ 
mi litary aid to deter Ankara. The resultant frustration has com
bined with lingering resentment from the junta period to feed 
continually Greek animosity toward the West. 

As recent public opinion polls taken by the Greek polling 
fi rm EURODIM show, Greek public opin ion today is neutralist 
and host ile to the West. On ly one-third of respondents to 
EURODIM's Hellenobarometer poll wa nted Greece to be 
closely associated with Western Europe, to continue as a full 
member of the EC, or to improνe relations with the United 
States. Further, only roughly one-fourth of the public, 
according to these 1982-1984 surνeys, approνes of full ΝΑΤΟ 
membership, has confidence in NATO's abi lity to defend 
Western Europe, supports keeping U.S. bases in Greece, or 

~tια ~fJtUaFt. 
Dry Red Wine 

holds a faνorable νiew of the United States - compared w ith 
the one-third that regards the Soνiet Union positiνe ly. The 
percentage of Greeks who bel ieνe that the presence of 
American troops and nuclear weapons enhances Greek secu
rity, and who agree with the installation of U.S. intermediate
range nuclear weapons in other ΝΑΤΟ countries if Soνiet SS-
20s are not withdrawn from Eastern Europe, stands at the same 
low 25 per cent leνel . 

On only one issue does broad consensus exist: More 
than 90 per cent of Greeks bel ieνe that Turkey threatens 
Greece. The United States is the only other coun try perceiνed 
by eνen a slight majority as a threat. Only one-fou rth of 
respondents expressed fear of the Soνiet Union or Alban ia, 
while only 1 in 10 Greeks fears Bu lgaria or Yugoslaνia . 

These results, howeνer, do not imply that the Greek 
public is pro-Soviet. Despite Moscow's better image, at least 
two-thirds of the population haνe a negatiνe opinion of each 
superpower, and rough ly half dislike both. Further, only 
one in eight Greeks wou ld like the country to be closely 
associated with Eastern Europe. lnstead, the majority of the 
population is neutralist, opposing close ties with both East 
and West. Moreover, four times as many Greeks faνor the 
latter as the former. 

Α distinction must be made between the public attitudes 
concerning polit ical relations and those concerning cultural 
relations with the West. Α majority of Greeks are hostile to 
close political t ies with the West, but most Greeks want their 
society to be influenced more heaνi ly by European attitudes 
and νa lues than by Greek Orthodox tradition. lndeed, the 
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popularity of jeans, rock music, American cigarettes, and 
television shows such as "Dallas" and "Dynasty," whicn 
strikes most visitors, has led even many scholarly observers 
to doubt reports of deep, politically significant, resentment 
o f the West. Nevertheless, residual Orthodox anti-West
ernism has been sufficiently aggravated by recurrent great
power interference in modern Greek domestic affairs and 
by the conti nuing crisis in Cyprus to throw Greece's future 
as a Western ally into real doubt. 

Hostility toward the Western world has been dogma 
in the Greek Orthodox church since East-West rivalries 
led to the breadup of the Roman Empire and made Rome 
and Byzantine Constantipople centers of rival versions of 
Christianity. The b itterness of the conflict continued even 
after separation, climaxing in 1204 when the Crusaders con
quered and savagely sacked Constantinople. Hatred for the 
"papist" West remained so strong that the byzantine Greeks 
preferred " the Turkish turban to the Latin mitre." 
The Byzantines' repudiat ion of any emperor who sought 
assistance from the other European rulers to resist Ottoman 
Tu rkish expansion eventually contributed to the Turkish 
conquest of the Byzantines in 1453. 

Even during the ensuing four centuries of Tu rkish ru le, 
Greek hosti lity to the West remained strong. Religions that 
had experienced the domination of both the Crusaders and 
the Turks usually preferred the latter. Europe's cultural 
passage from the M idd le Ages to the humanists Renaissance 
and the rationalist Enlightenment only further widened the 
gap between West and East. 

ΤΗΕ DECLINE OF ΤΗΕ EAST 

The politica l and cultural Westernization of Greece 
started with the Greek revolution of 1821. lnspired with the 
French nationalism introduced into mainland Greece by 
merchants and intellectuals who had traveled in Europe, 
the independence struggle was only reluctantly, and at the 
last moment, accepted by the church and the local notables. 

But the aid of the French and British and the shaping of 
the new Greek state along Western lines quickly entrenched 
Greece in the Western political sphere. The Great Powers 
played a crucial role in the Greek War of lntependence from 
the Ottoman Empire and in shaping the new Greek state 
along the Western model; the new Greek kingdom relied 
on Great Britain and France to fulfill its irredentist aspirations. 
Conversely, Russia's influence decreased because of its Pan
Siav tendencies, and the anti-Western Orthodox church's 
politica l and cultural influence also decreased dramatically. 

That Western orientat ion lasted for more than a century, 
despite periodic anti-Western outbursts touched off by 
b latant violat ions of Greek sovereignty by its allies. Great 
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Britain and France treated Greece like a fief, intervening 
military at least half a dozen times to impose their views 
o n the Greek government. But the wounds healed rapidly, 
as no credible political forces existed to exploit them. 
After World War 11 the communist-led national resistance 
had a chance to reorient Greece, but ist defeat in the civil 
war laid the matter to rest for decades. 
political and otten cultural hostility to the West has become 
the ideological message of not only the ΚΚΕ but also of the 
socialists who formed PASOK. These forces of the Greek left 
appealed to that dormant Orthodox, anti-Western t radi
tion that had previously been a hallmark of Greek conserva
tism. The Left also exploited the modern historical cases of 
national humiliation. But the Left's most effective weapons 
were Western support of the junta - which, when it collaps
ed after the "national disaster" in Cyprus, became the scape
goat for all the country's problems - and NATO's ineffective
ness during the Cyprus crisis. 

These sentiments quick ly spread, in only sl ightly diluted 
form, to both conservative and liberal Greek politicians in 
1974. Caramanlis, postwar Greece's most Western-oriented 
pol itician, cata1yzed th is anti-Western reaction, pu lling Greece 
o ut of ΝΑ TO's integrated command after despondently con
cl uding that the alliance either could not or would not stop 
Turkey's continued aggression after a cease-fire had been 
signed and negotiations were under way. 

The latent anti-Semitism of Greek public opinion is 
part and parcel of Greece's historical antipathy toward the 
West. The Greek Orthodox church has always perceived the 
existence of a )ewish influence, if not conspiracy, behind its 
doctrinal enemies, beginn ing with its teach ings about the 
)ews' purported responsibility for Christ 's martyrdom. This 
enmity has led to the belief among most Greeks, according 
to unpublished 1984 EURODIM polls of the Athens area, that 
the )ews dominate political and economic life in the United 
States and Europe; more than half of that majority agree 

that this dom1nation harms their own country as well as 
other lands. Almost half of the respondents opposed the 
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police protection of Athens's synagogue. This latent anti
pathy has rarely exploded into active anti-Semitism, as it 
regu larly has in Western Europe. ln fact, Greeks tried, with
out much success, to save their )ewish compatriots from the 
Nazis. 

Nevertheless, this latent anti-Semitism helos exp lain 
Greece's refusa l to recognize lsrael; Athens's strong ties 
with the Arab world? the PASOK government's extremely 
violent reaction to the lsraeli invasion o f Lebanon, which it 
compared to Nazi behavior? the Greek press's readiness to 
accuse lsrael of all assassinations of Palestinian leaders, even 
when claimed by the Abu Nidal group (branded in the Greek 
media as "a tool of the lsraeli secret sercice"); and the Nazi
inspired slogans that some Greek fans chant during Greek
lsraeli sponting events. 

Α second corollary to anti-Western hosti lity is a strong 
anticapita list sentiment, reminiscent o f some Third World 
ideologies, recorded in several Greek publ ic opinion polls. 
Α majority of Greeks polled believe that a se lf-made man 
is a privi leged citizen whose gains are li kely to be ill-gotten. 
And large majori ties favor nationalization o f businesses, 
self-management, and the prohibition of layoffs without 
substitute employment. Even during the honeymoon period 
of the new socialist government, the on ly measure opposed 
by almost half of poll respondents was the provision of in
centives to industrialists. Later, large majorities applauded 
the government's takeover of major firms, but disagreed 
with the government's positions, as advertised in the United 
States, designed to attract foreign investments. Α majority 
also opposed the bu siness community's plea for reduced 
state control in order to increase productivity. 

Tirelessly egging on th e Greek public in i ts anti-Western, 
anti -Semitic, and antibusiness attitυdesis the Greek press. 
Το quote former Min ister of Cu ltυ re Andreas Andriano
poulos, a prominent conservative: 

After 1974, the Greek press - conservative and left-wing 
- repeatedly functioned as a vehicle for anti-Western ideas. 
The link of the USA with and the genera l toleration by the 
West, of the colonels' dictatorship made accusations of the 
West for various conspiracies and pol itically immoral acts 
very attractive to the readership. Thus, a climate of accept
ance of the most u nbe li eνab l e allegations of interventions 
and activit ies of the Western secret serνices was gradua lly 
created. 

The Greek press's attitude toward the West cannot be 
comprehensively analyzed here. But it is abundantly clear 
that the most popular newspapers, all but one of which are 
leftist in orientation, adopted an open ly anti-Western line 
in 1974. Since then, their continual and b lanket attacks on 
the West have strongly influenced the public mood in Greece. 
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West should recall Trojan horseJ 
and beware of Papandreou 

By Pericles Papathanasiou 
Special to The Journai-Constitution, 

At lanta, Ga., April14, 1985 

Anyone familiar with Greek Prime 
Minister Andreas Papandreou's record 
and the political climate he has created 
cannot help but be graνely alarmed for 
the fate of Greece and its role in the 
Western alliance. The situation worsened 
in recent weeks when Papandreou forced 
out the country's respected chief of state 
and moνed to change the constitution to 
eliminate all curbs on his own office. 

Since his Panhellenic Socialist Moνe
ment, or PASOK, came to power four 
years ago, Papandreou has proνed 
himself a master at hiding his real inten
tions behind comforting tactical conces
sions until he becomes strong enough to 
achieνe his ultimate goal, which is to turn 
Greece into a de facto one-party state and 
sever its ties with the West. 

What has happened in recent weeks is a 
classic eχample of Papandreou's tactics. 
First he announced that Greece was 
buying 40 F-16 jets from the United States 
and 40 Mirage 2000s from France. This was 
part of a one-two punch, designed to 
curry faνo r with the Greek armed forces 
and their ΝΑΤΟ allies. 

Then Papandreou dropped the other 
shoe. He remoνed a major obstacle to his 
assumption of total power by forcing the 
ouster of President Constantine Kara
manlis, the νenerable Greek statesman 
who has serνed as prime minister and 
president for a total of 19 years. lt was Ka
ramanlis who picked up the pieces after 
the oνerthrow of the military junta in 1974 
and eventua lly made Greece a member of 
the Common Market. 

ln another show of power, Papandreou 
announced that he would seek to alter 
the Greek Constitution to eliminate all 
powers of the president that serνe as a 
check on the office of prime minister, a 
post that he holds and has no intention of 
relinquishing. 

Eνen since taking office in 1981, Papan
dreou has been assuring the Greek 
people and Karamanlis that he would 
support Karamanlis' election for another 

Pericles Papathanassiou is a retired lieute
nant general of the Greek army who fought in 
World War 11 and the Korean War. He was 
imprisoned in 1967 for opposi ng Col. George 
Papadopou los' military takeoνer of Greece. 
Papathanassiou lives in Washington, D.C. 
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tiνe-year term as president. Papandreou, 
howeνer, did not liνe up to his promise. 
He convened PASOK's Central Commit
tee and announced at the conclusion of 
the meeting that they had voted unani
mously against supporting Karamanlis. 
Since that made his reelection impos
sible, Karamanlis abruptly resigned as 
president. 

Here is how Papandreou has moved to 
sieze total control of Greece. His first 
νictory was in Parliament, where he won a 
majority by capturing 176 of the 300 seats, 
since reduced to 165 through defection. 
His second step was to turn the majority 
of the Greek people aga inst the West. 
Papandreou has repeatedly castigated the 
United States, where he has strong per
sonal ties, as an imperialist warmonger 
and praised the Soviet Union as a pro
gressive force for peace. His eftorts haνe 
born fruit. Α recent poll found only 18 
percent of Greeks eχpressing faνorable 
feelings about the United States while 
twice as many had a positiνe opinion of 
the Soviet Union. 

The third step in Papandreou's take
oνer of power was his abrupt elimination 
of Karamanlis. This leaνes one formidable 
obstacle - the Greek armed forces and 
police, which traditionally haνe been 
solidly pro-Western. As part of his efforts 
to appease them, Papandreou signed an 
agreement in 1983 to maintain the four 
U.S. military bases in Greeceforfiνe more 
years. At the same time he proffered this 
concession to the police and armed 
forces, Papandreou took measures to 
bring them slowly but su rely under his 
control. (Lenin called this taking one step 
backward in order to jump two steps 
forward.) 

Last year Papandreou passed a bill in 
the PASOK-dominated Parliament that 
united Greece's rural and city police into 
one force and brought all its units under 
the control of the goνernment-appointed 
prefect in each district. His goνernment 
will no doubt use that instrument to bol
ster PASOK's ν ictory in the national 
elections. 

Most of the prefects Papandreou has 
appointed are dogmatic Marχists, and it is 
significant that the new name of the 
united police force is ELAS. The acronym 
is supposed to stand fo r Elleniki Astino
mia, meaning Greek police force, but it's 
no coincidence that 'ΈLAS" was also the 
name of the communist-controlled resist
ance organization during World War 11 
that laid the groundwork for a planned 

communist takeoνer ot Greece after the 
war. 

Eνen more dangerous are Papan
dreou's efforts to manipulate the Greek 
armed forces. Last year he used his par
liamentary majority to pass a bill creating 
a force of 5,000 army νolunteers who will 
serνe for fiνe years and receiνe pay and 
priνiledges much higher than those of the 
recruits, who serνe for two years. These 
νolunteers will be assigned to key units, 
putting them in ideal spots both to 
monitor the actions of officers and to 
influence recruits. 

Since the goνernment can ensure that 
on ly leftists and anti-Western νolunteers 
are accepted, it's not unreasonable to 
eχpect that this group will become a fifth 
column in the Greek forces serνing the 
interests of Marχist polit ical groups. The 
first 2,000 of these νolunteers will soon be 
sworn in for duty. 
Το facilitate his control of the armed 

forces, Papandreou has isolated οι forced 
into retirement as many pro-Westerners 
as possible whi le rewarding leftists and 
opportunists. 

With Karamanlis, the last force for poli
tical stability, now out of the way and with 
the army under his control, there will be 
no more impediments to his plan to cut 
Greece off from the West. 

lnvoking the conforting aphorism " his 
bark is worse than his bite," State Depart
ment officials and others constantly cite 
Papandreou's concessions to the West, 
such as . the agreement on the military 
bases and the purchase of the F-16 
fighters to demonstrate that, despite his 
rhetoric at home, the prime minister does 
not really intend to break his ties to the 
West. But juging by his betrayal of Kara
manlis at the last moment after four years 
of promising to support him for re
election, it is clear that Papandreou's 
word is not to be trusted, and those 
agreements with the West are as suspect 
as the wooden horse of Troy. 
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Papandreou's Path Divides Greek- Americans 

By SHIRLEY CHRISτJAN 
New York τimes, Apri l 30, 1985 

Political developments in Greece in 
recent weeks have stiπed concern -
and created strains - among Greek
Amerlcans. 

So.me of them say Pήme Minister 
Andreas Papandreou may be a threat 
to democtacy in Greece and to rela
tions with the United States. Others say 
the problems have aήsen largely be
cause of what they see as favoήtism by 
the Reagan Administration toward 
τurkey, Greece's archenemy. 

Those who fault Mr. Papandreou say 
he ίs trying to manipulate Greek
Ameήcans by using the Turkish issue; 
those who fault President Reagan say 
he is trying to do the same thfng by 
raising the specter of Commwιism. 

The anti-Papandreou side has 
formed separate groups and sent dele
gations to Greece to complain. The 
other side includes the leaders of long 
established groups who say they want 
to assist Greece intemationally, not to 
interfere in its intemal politics. 

Served in Navy as U .s. Citizen 
Mr. Papandreou moved to the United 

States in 1940, became a citizen and 
served as a commissioned officer in the 
Navy from 1944 to 1946. With a Ph.D. in 
economics from Harvard, he taught at 
wιiversities untH he retumed to Greece 
in 1959 and resumed Greek citizenship 
two years later. 

In 1981, he became the Greek Pήme 
Minister after his Socialist Party won 
national elections in a campaign in 

ΤΑΚΑΛΥΤΕΡΑ 
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which he c:leaαunced Amertcan influ
ence in G~ ADd aWCiιed Greek 
membersbip io tbe CΟιιιΩκιn Market 
and in the Atlantic alliance. 

Once in office, he was apρarently re
strained by President Constantine 
Caramanlis, a conservatίve whose 
New Democracy Party ίs the second 
largest in Parliament. 

Last month, Mr. Caramanlis was un
seated when Mr. Papandreou nomi
nated his own candidate for President, 
Chήstos Sartzetakis. Το elect Mr. Sart
zetakίs, the Socialists needed Commu
nist support, raising speculation about 
a further shίft to the ieft. 

Ίsongas Met With Papandreou 
Former SenatOr Paul .E. Tsonga5, a 

Massachusetts Democrat of Greek an
cestry, said in a recent interview that 
he told Mr. Papandreou in a meeting 
last month some of his positions were 
undermining the support Greece had in 
Congress. 

Mr. Tsongas recalled, in particular, 
Mr. Papandreou's statement that a 
South Korean airliner shot down in 
Soviet airspace in 1983 had been on a 
spying mission. That statement "put in 
conflict" the loyalty of Greek-Amer
icans, Mr. Tsongas said. 

" ln that case, Greek-Ameήcans will 
opt for the United States," he added. 
"My concem is that the Reagan Ad
ministration tilts toward τurkey. Νο 
question of that. It ronsiders τurkey's 
strategic value to exceed that of 
Greece, and it does not perceive the 
τurkish threat to Greece to be real. 
Given that, it has always fallen to Con-

gress to add some balance." 
If Congress becomes less supportive 

of Greece, Mr. Tsongas said, the 
United Sta ' es may ultimately side fur
ther with the τurks on such issues as 
their occupation of northem Cyprus. 

George Douήs, head of tlle Helleruc 
Ameήcan Neighborhood Action Com
mittee, which assists immigrants in 
New Yor k, said Mr. Papandreou had 
become "a very hot issue." 

" We are embaπassed," he said. 
"We always felt Greece would remain 
in the W est and be an ally of Ameήca, 
as it has been ever since the Truman 
Doctήne saved Greece in the 1940's." 
Α new group caUed the Ameήcan 

Fήends of Greece, led by Dr . Byron 
Andreou, a Detroit physician, has ex
pressed concem that Mr. Papan
dreou's " Marxist associates and the 
Commwιist Party will move forw'ard to 
impose their rule behind a facade of 
parliamentary democracy.'' 

George Chήstopher, a former Re
publican Mayor of San Franclsco, took 
a different view. 

"We are concemed about the harsh 
words coming across the seas," he 
said. " But we have to look at which 
came first , the chicken or the egg. The 
fact is that all this dissension started 
when the United States under Κissinger 
- we hold him responsible - allowed 
the invasion of Cyprus by τurkey." 

Mr. Chήstopher, who is of Greek an
cestry, said Mr. Papandreou had been 
able to capitalize on disappointment 
among Greeks with Ameήcan policies. 
He said this feeling began when they 
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Fr. Karloutsos vicar 
for Public Affairs 

Fr. Alexander Karloutsos who has 
serνed as Executiνe Director of the De
partment of Communications of the 
Greek Orthodox Archdiocese since 
1980, has been named Archdiocesan 
Vicar for Public Affairs. 

Archbishop lakoνos, in announcing 
the appointment to the Archdiocesan 
Counci l said that Fr. Alexander would 
serνe as his Special Assistant in matters 
of public and political affairs in the 
United States with denominational heads 
of churches, the White House, Congress, 
the United Nations and local and state 
officials. Additionally, he will represent 
the Archdiocese in the areas of human 
rights and social concerns in concert 
with Greek American organizations and 
φol itical a:ction groups. 

He will also act as coordinator of the 
Archdiocese Council and Clergy-Laity 
Congresses, as consu ltant to the Office 
of Broadcast and Film and as official 
Press spokesman for the Archdiocese. 

Fr. Alexander has serνed the Arch
diocese in seνeral capacities since 1974. 
Before that he serνed as the assistant 
pastor at the Ss. Constantine and Helen 
Church in Chicago,ll. 
Α 1966 graduate of Hellenic Col lege, 

Fr. Alex receiνed in 1969 his Masters in 
Theology degree, magna cum laude from 
Holy Cross School of Theology. That. 
same year he also receiνed a scholarship 
from the Archdiocese to study at the 
Ecumenical lnstitute in Bossey, Switzer
land and in 1970 receiνed a Certificate 
in Ecumenica l Theology from the Uniνer
sity of Geneνa. 

learned that the United States had aα
vance knowledge in 1974 of τurkish 
plans to land in northem Cyprus in sup
port of the τurkish-Cypriot minority. 

U.S. Policyon Rigbtists Recalled 
Greek disillusionment deepened, Mr. 

Christopher said, from a feeling that 
the United States had been tolerant of 
the rightist military dictatorship in 
Greece from 1967 to 1974. 

Andrew Ε. Manatos, a former Assist
anι Secretary of Commerce who lob
bies on Capitol Hi\l for three Greek
American groups, discoWΙted the possi
bility that Mr. Papandreou intended to 
move toward Marxism-Leninism. 

''There are people in the executive 
branch who are using the issue in our 
community and on Capitol Hill as a 
technique to bring about an increase in 
military aid to τuτkey," he said . . 

Andrew Athens, a Chicago business
man who is chairman of the United 
Helleίuc American Congre!!s, said be 
thought Greece would work out its ~ 
temal affairs democratically. 
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The Armenian Dead 

By Florence Avakian 

This week marks the 70th anniver
sary ofthe 20th century's first act of 
genocide: the massacre of 1.5 million 
Armenians by Ottoπian τurkey. Even 
today, Thrkey has never admitted its 
guilt. Why must the United States 
connive at that ugly denial? 

, In 1923, when the genocide ended, 
almost one-half of the world's Arme
nian population had been slaughtered 
on its ancestralland, which it had in
habited for more than 3,000 years. 

Using \anguage reminiscent of his 
remarks about West 6ermany and the 
Nazi Holocaust, President Reagan, in 
not wanting "to harm relations with 
an important ally, .. opposes a pending 
Congressional resolution memorializ· 
ing the Armenian martyrs. And in 
1983, he said of the 1915-1923 genocide, 
"There's virtually no one alive today 
who was living" at that time. Defense 
Secretary Caspar W. Weinberger has 
spoken of the "so-called Armenian 
genocide reso\ution." 

How painful this is not only fcίr the 
thousaiιds of surνivors still alive 
worldwide but -also for the over
whelming majority of Armenian
Americans who for decades have 
sough.t peaceful means to redress 
their grievances and who deplore to
day's violence by a few young Arme
nians who, frustrated by years of 
denia\s and distortions, are assassi
nating Ί'urkish officials. 

Reagan Administration waffling on 
τur.ish genocide ignores mountains 
of objective testimony, eyewitness ac
counts and documents from non
Armenian diplomats, missionaries, 
journa\ists and historians, as well as 
American officials - all authenticat
ing the premeditated, systematic an
nihilation of a people. 

Henry Morgenthau Sr. , Ambassa
dor to Turkey from 1913 to 1916, wrote 
of "sadistic orgies" and "race exter
mination" in his frantic cables to 
Washington. Maj. Gen. James Har
bord, upon retuming from the Arme
nian areas in 1919, called it the "most 
colossal crime of al\ the ages." Thirty 
years later, Rafael Lemkin, deeply 
moved by the Armenian tragedy as 
we\1 as the ~azi Holocaust, coined the 

Florence Α vakian, α writer, special
izes in Armenian and Middle Eastem 
issues. 

word "genocide" - a term Hitler put 
ιnto practice after he chillingly com" 
mented, "Who today remembers the 
extermination of the Armenians?'~ 

It was on Apri\24, 1915, that the car
nage began, after an edict by Interior 
Minister Talaat Pasha to "destroy 
completely all Armenians living in 
τurkey ." Community leaders were 
hanged and all Annenian males were 
taken away and bludgeoned to death. 
Women, children and the elderly 
were rounded up in all towns and vil
lages and marched hundreds of miles 
to the sun-scorched deserts of Syria. 
Few made it. Those surviving starva
tion or thirst were raped, disem- · 
bowled, drowned, buried alive or 
hauled iiιto harems. Women's breasts 
were cut off and babies were 
speared; mothers, clutching their 
children, threw themse\ves into 
rivers. Ί'he waters ran red. 
Το help the human wrecks of this 

mass murder, in 1919 Congress, with 
State Department cooperation, aided 
Near East Relief, an American or
ganization. 

Ι know why τurkey denies the geno
cide. But how can we exp\ain why 
there are only some 35,000 Armenians 
now left in Turkey out of a pre-1915 
population of more than two million? 
And why does τurkey now find it nec
essary to systematically destroy a\l 
traces of Armenian culture - monu
ments, churches, artifacts - in its 
easteΠ) provinces? 

As an Armenian bom in this coun
try, Ι understand why the Adminis
tration and the State Department 
want τurkey's support for strategic 
reasons, even ίf this means propping 
up a despotic regime to the tune of al
most $900 million for fiscal1985 alone. 

But what is hard to understand is 
why a great democracy would im
morally lend its influence to Thrkish 
propaganda. Over the years, would 
Presidents from Woodrow Wilson to 
Jimmy Carter- even Ronald Rea
gan, jn a 1981 proclamation - hun
dreds of members of Congress, and 
intemational diplomats, have paid 
tribute to martyrs of a "so-called" or 
"alleged" genocide? 
Α Congressional resolution that 

remembers the Armenian victims is a 
resounding statement to peoples a\1 
over the world that America wishes to 
go όη record not only against genocide 
but a\so to champion the foremost 
human right- that of life itself. Ο 

The New York τimes 
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Papadatos Exhibit at Cyprus House 
The Ecclesiastical Exhibit of popular 

architect Steνen Ρ. Papadatos, which 
ran from Tuesday April21985, to Tuesday, 
April 16 1985 at the Cyprus House, has 
won for the Greek American professional 
new acclaims. The eνent, under the 
auspices of Consul General of Cyprus in 
New York, Platon Kyriakidis, was νiewed 
by hundreds of guests during its two
week display at the Cyprus Consulate's 
ground floor, where all socials are held. 
Α νerν elegant reception was accorded 

to the exhibitor on opening night at 
the exhibit, which was attended by 
over two hundred members of the socio
cultural scene of New York, as well as 
by an overwhelming number of media 
representatives. 

The gathering was graced by the pre
sence of His Excellency, Metropolitan 
Silas of New )ersey, His Grace Bishop 
Philotheos of Meloa, the Archdiocesan 
Vicar for Public Affairs, Fr. Alexander 
Karloutsos, Dr. Rev. John Poulos, of the 
St. Spyridon church, and Fr. Cermanos 
Staνropou los. 

Present also were the permanent re
p resentatiνe of Cyprus to the United 
Nations, Ambassador Dino Moushoutas, 
the Consul General Platon Kyriakidis, 
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Vice Consul Andrew Kakouris, Commer
cial Attache Dennis Droushiotes, and 
other staff of the Consulate. Represent
ing the Diplomatic Corps, were members 
of the Australian and French Consulates 
as well. 

Representing Mario Cuomo, Advisor 
to the Governor of the State of New 
York on Ethnic Affairs, John Nikas attend
ed the affair as well as Zenia Moucha, 
who represented Ν. Υ. Senator Alfonse 
D'Amato. 

The New York Times ' Socrates Boutsi
karis, the Daily News' Bill Neugebauer 
and John Stapleton, τimes' freelancer 
Anne Marie Cunningham, Publishers 
Fannie Petallides and Peter Makrias, were 
there as well as People Magazine Publici
ty Director Penelope Karageorge, weekly 
Review editor Athena Dallas-Damis, and 
CBS' TV's Hellen Chiotes 

Also attend ing were Tom Manessis, 
Peter Chahales, Gus Pappas, Gus and 
Mitch Petrides, the architect's wife Betty 
with sons, Peter and Thomas, his mother 
Galatia, and his parents in law, Thomas 
and Christina Roussaky. Ted Moudis, the 
architect's partner was in attendance 
along with the office staff, and many 
friends and admirers of the Papadatos 
works. 

Sίlνer Star 
S eafood R estaurant 

Breakfast - Lunch - Dίnner 

· "Try Us- We Are The Best" 

1238 2nd Α venue 
(Corner of 65th Street) 

New York, New York 10021 
Tel. (212) 249-4250 

Γεώργιος Κ. Φωκάς 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ . ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12 - ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑΘΗΝΑ Ι 

Τηλ.: 360-9086 - 522-0260 
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Fr. Germanos Stavropoulos. Bishop Philotheos of Meloa. Fr. George Econon10u, Proini 
Publisher Fannie Petallides, Steven Papadatos, His Excellencγ Metropolitan Sila.~ ofΛ'eH· 
Jersey, the Vicar.for Archdiocesan Public Affair.~ Fr. Alex Karlouιsos, and Mr. Mallios, pasι 

President of He/leni(' Federation of Societies of NeH' York. 

ιejί to righι, Gus Pappas. Dr. Reν. John Poulos, Vice ConJ·u/ o.f(Ι-prω· Andreιι· Kakoιιrίs. 
John Nikas, Αdνί.ωr on Ethnίc A.ffaίrs to the Gυvernor o/Ίhe Sιaιe (Jf Ν. Υ.. Sιnen Paμa
daιos, the representative o.f the Μαχυr οΙ Ν. Υ .. and CΊπι.~u/ (ieneral ο( C_φru.~ J>laιon 

K_Ι·riakίdes. 

BANQUET CENTER 
FOR ALL OCCASIONS 

Accomι>datίon.~Jrom 10 to 1.200 
12 ROOMS ΤΟ CHOOSE FROM 

For Reservations 
CALL 

(201) 636-2700 
BANQUET MANAGER 

U.S. ROUTES I & 9 
WOODBRIDGE, N.J. 07095 
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An American Chef in Paris: 
Crab Cakes and Corn Sticks 

By PATRICIA WELLS 
The New York Times, 

Wednesday, March 27, 1985 

PARIS, March 26 - Somewhere along 
the line, it was decided to turn the gastro
nomic tables and offer the French a real 
taste of America. So last week Leon Liani
des, owner of Manhattan's Coach House 
Restaurant, flew to the French capital 
carrying Maryland lump crab meat, Great 
Lakes golden caνiar and Minnesota wild 
rice, which he prepared for diners at 
Chiberta, the Michelin twostar restau
rant just off the Champs Elysees. 

Mr.Lianides came to Paris at the re
quest of Chiberta's owner, Louis Noel 
Richard, a Coach House admirer, who 
wanted to introduce his customers to 
American food and wine. So for three 
nights last week, black bean soup and 
"les petits pains de mais chauds," better 
known as hot corn sticks, shared the 
spotlight with Chiberta's nouνelle-in
spired cuisine. 

Many of the restaurant's regular pa
trons were told of the exchange in ad
νance, but in each case guests were giνen 
a choice between the regular Chiberta 
menu and the fiνe-course Coach House 
dinner. Each eνening about half of the 
80 or so diners, most of them French 
chose the $45 American menu, serνed 
with a selection of Robert Mondaνi wines 
from California. 

They appeared to be delighted with 
their choice. ''τhe black bean soup was 
extraordinary, full of imagination -

you'd neνer find anything quite like this 
in Fr~nce," sa id Edgar Lutz, head of re
ception for the Plaza Athenee in Paris 
Mr. Lutz asked for seconds. · 

The young French chefs in the kitchen 
were as curious and enthusiastic as their 
clientele. " Ι just neνer imagined you 
could make a soup out of b lack beans -
this giνes me all sorts of ideas," said 
Pascal Contastin, who was assigned to 
cook the crab cakes under the watchful 
eye of the Coach House owner. 

Chiberta's head chef, jean-Michel 
Bedier, was unperturbed though he had 
same kitchen preparing two totally dif
ferent kinds of cuisine. Trays of corn 
sticks and pecan pies sat next to wild 
pleurotte mushrooms o r plates of raνioli 
filled with foie gras and truffles. 

Mr. Lianides seemed stunned by the 
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Lian ides of Coach 
House prepares 3 
meals at Chiberta. 

whole affair; it was, he said, an exchange 
that he and Mr. Richard had discussed 
for some time, but one he neνer imagined 
would materialize. 

There were a few snags along the 
way, but none so serious that Mr. Liani
des and his American assistant, Christo
pher Cannon, cou ld not cope. They ar
riνed carrying bottles of corn syrup for 
the pecan pie and armed with the pro
per cast iron pans for the sizzling corn 
sticks. They had not anticipated the 
Crisco crisis, howeνer. 

'Ίn New York we always make our 
corn sticks with νegetable shortening -
you get a lighter batter," Mr. Lianides 
said. "But we neνer imagined we couldn't 
find Crisco in France." 

The first night they triet substituting 
palm o il and came up with a greasy, taste
less affair. Then they swithched to clari
fied butter, with acceptable results. 

The Coach House cooking attracted 
seνeral American expatriots in search 
of familiar flaνors. Among them ννas 
Elena Prentice, an American painter 
who moνed to Paris from Boston 17 years 
ago. She said the meal eνoked memories 
of her childhood. " But I know how 
hard it is for the French to react to this 
food," she said. 'Άfter all, so much of 
what we Ιονe about food comes from 
memories of certain tastes and textures, 
mingled with experiences of the past." 
She said the e legant Chiberta presenta
tion of the Coach House foods - a pro
cession of small courses, a sampling of 
eνerything - was particularly appeal ing. 

Mr. Richard of Chiberta said that the 
enthusiastic response to the Coach House 
fare was his signal to scout for another 
νisiting American chef. He also said he 
was giνing some serious thought to ar
ranging cast iron corn stick pans along
side shiny copper cassero les. 

( ( 

I 
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Leon Lianides. left and Jean-Mi(·hel Bedier 
Photo by Clιristopher Barη· 
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Congressman Torricel/i, addressing Greek-American leaders at the Alpine lnn, Alpine. N.J. 

Torricelli Meets With Leaders 
of Bergen County Greek Community 

Washington , D .C.-Congressman 
Robert G. Torricelli (9th District, N.J.), a 
member of the House Subcommittee on 
Europe and the Middle East, recently met 
with leaders of the Greek Community in 
Bergen County to discuss current con
ditions in Greece and the state of United 
States and Greek relations. 

During the session held at the Alpine 
lnn, the Greek community leaders ex
pressed to Congressman Torricelli their 
mutual concerns about the current status 
of relations between the two nations. 
Although recognizing current difficul
ties, they expressed the belief that these 
differences wil l not permit the long tradi
tion of Greek-American relations to 
suffer. 

ln his remarks, Congressman Torricelli 
welcomed the opportunity to meet with 
the Greek leaders. He communicated to 
them his appreciation for the coopera
tion he has received from the Greek com
munity and reaffirmed his desire for a 
close working relationship on matters 
before the Congress. 

Mr. Torricelli reviewed current acti
vities before the Europe and Middle East 
Subcommittee regarding Greece. He 
discussed the Committee's reaffirmation 
of the 7 to 10 ratio of Greek-Turkish aid 
and said that when the $500 million 
economic and military aid package comes 
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before the Congress there may be some 
resentment because of statements by 
Prime Minister Papandreou. But because 
of the strong affection between the 
countries, Torricelli expressed the belief 
that the measure would successful ly pass 
the Congress. 

On Cyprus, Torricelli agreed that long 
term stability in the region remains 
dependent on a solution to the Cyprus 
situation. He said that United Nations 
efforts have not been enough and called 
for the appointment of a special nego
tίator to assist in reaching a settlement. 
Mr. Torricelli promised to continue his 
efforts in the subcommittee to explore 

etCitί-. 
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solutions to the Cyprus situation and to 
attempt to persuade the Turkish Govern
ment to participate in a negotiated settle
ment of this long-standing problem. 

ln attendance at the session were: Euris 
Kontos, Tony Argiriou, Clay Konstan
tinou, Andy Komodromos, Dr. Kirk Ka
lemkeris, Dr. George Christoudias, Peter 
Frangides, Peter and Ann Mylonas and 
John Barlas. 

~ 
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CONτJNENTAL 
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Seafood Specialties 
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jerry Mendelson 

at the Piano and Organ 
Entertains Nightly 

CLOSED MONDA YS 
CAHRING FACILiτtES 
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

1975-1985 

iVΙΕΓΑΛΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡiΔΑ'""'" 
ΠΟ CRYSTAL-PALACE, 
ΣΤΙΣ 11 MAai·OV 1985 . 

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα δέκα χρόνια της δυναμικής και πολύπλευρης 
παρουσίας του ccΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ», σ . ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 

Συμμετέχουν: 

•Η ορχήστρα «Cosmopolitart> του Νίκου Νικολαϊδη. 
· • Ο γνωστός τραγουδιcπή ς «Τ ρύφωνας» 
•Αμερικάνικη ορχήστρα γιά τη νεολαία 
•ο Λειπέρης Χατζη"ίωάννου, στην παρουσίαση του προγράμματος. 

Επίιιις: 
8Αναμνηστικό δώρο γιά όλους εσάς, 

. • Μεγάλη λαχειοφόρος αγορά (ο πρώτος λαχνός θα κερδίσει $5.000 σε μετρητά). 
•··· και μιά μεγάληέκιιΑηξη ..• ! 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΕΙΠf ΜΕ ΤΟ ΤΗΛ. (718) ~3533 



Physίcal Fίtness Trends. . . By Paula and Chris Theotocatos 

Why exercise is so important in today's busy environment 

As most of us who live in a large metro
politan area such as New York know, we 
are faced with stressful situations every 
day. lf it isn't the frustration of trying to 
make an impossible deadline imposed by 
the demands of our jobs, then it is fighting 
our way to and from work through monu
mental traffic jams, or on crowded public 
transportation. The woman homemaker, 
knows all too well the tension she feels 
trying to maintain a home, chauffeur the 
children all over town to their various 
activities and be home in time to have 
dinner prepared when her husband 
returns home. Added to this are the 
environmental stresses caused by noise, 
pollution and the insecurities we expe
rience as we listen to the everyday news 
of crime, threatened strikes, political tur
moil. etc. 

ln this era of instant mashed potatoes 
and quick-cooking oatmeal, there is 
often a tendency to look for the speedy 
solution. We have been programmed by 
the media to expect that we can get fast 
relief by using their extra strength medi
cine, or if we just take one little pill before 
bedtime, we can get instant relief from 
the day's cares and get a restfu l's night 
sleep. We long for an escape from the 
pain and discomfort of life and reach for 
that drink the minute we get home, not 
realizing that this is only a temporary 
solution and in fact, can lead to worse 
problems if done to excess. Excessive use 
of drugs and alcohol can lead to a depen
dence and actually cause more stress. This 
is because these substances act as a 
depressant on the central nervous system 
and change a person's awareness of 
his/hers internal feelings, which in turn 
prevents the person from finding a per
manent solution to those problems. The 
person may feel temporarily relaxed, but 
the feeling will soon wear off and the 
person finds that the use of these 
chemicals hasn't rel ieved the stress at all. 

How can we cope with these stresses 
that we experience in a more efficient 
and safer way? lt is a well known fact that a 
healthy body and a sound mind go hand 
in hand. Eating a sound, nutritious diet 
and including physical exercise among 
your everyday activities is a must. The best 
type of diet is one that is low in fat 
(pou ltry, fish, veal) and composed mainly 
of complex carbohydrates such as 
vegetables, fru its and whole grains. Caf
feine, sa lt, suga'r and alcohol should be 
kept to a minimum. 

Exercise can be both anaerobic (calis-
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thenics, weight training) or aerobic 
(everyting that promotes cardiovascular 
fitness, such as jogging, swimming, 
bicycling, rowing). ln order for exercise 
to have any effect at all, it must be 
performed at a minimum of 30 to 45 
minutes, three times a week. Ultimately,a 
person should build up to 45-minute 
to 60-minute workouts five days a week. 
These workout sessions should include 
15-25 minutes of anaerobic actiνity using 
weights and performing calisthenic exer
cises and at least thirty minutes of aerobic 
actiνity. 

What are some of the real benefits of 

regular exercise? 
(1) Anaerobic activity, like calisthenics, 

sit-ups, push-ups, and light weight lifting 
firm the muscle tone throughout the 
body. 

(2) As muscles get stronger, we find that 
we have better endurance. Posture and 
overall appearance also improve as a 
result. 

(3) Aerobic activity works the heart and 
helps it perform more efficiently: a fit 
heart beats fewer times per minute while 
at rest than an unfit heart.lt can now meet 
more easily any extra demands imposed 

lf you think this machine 
takes you nowhere 

wait 'till you see the results! 

The EXERCYCLE Exerciser is much 
more than a stationary bike. It works 
both the upper and lower body at the 
same time. In fact, EXERCYCLE'S 
ALL BODY ΑCτΙΟΝ trims, tones, 
tightens and strengthens every major 
muscle group. lt stimulates your car
diovascular system, rain or shine, in 
your home or office. 

We also carry over 250 pieces of exer
cise and gymnasium equipment; so, 
call us today and we will help you get 
started on a sensible exercise program 
at no obligation. 

-----
DYNAMIC FΠNESS GROUP, INC. 

Ρ.Ο. ΒΟΧ 355 
SADDLE RIVER, N.J. 07458 

TEL. (201) 768-2727 (24 Hours) 

Exercycle 
The ultimatι• ph~·sica l fitn ... ~ss machinl;:". 

ο Please send more information about keeping fit with the Exercycle Exerciser. 

ο Please send more information about other exercise equipment i.e. saunas, tread
mill, e.t.c. 

Name ........ ... ... . ...... . .... .. ...... . .. ... ............. · ···· 

Address ............. .. ..... ...... . ......... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

City ....... .. .. ... ...... . State . . . . . . . . . . . . ZIP ............... . 

Phone: Business ...................... . 

Home ................. . ............ . 
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on it. 
(4) Sustained aerobic actiνity speeds υ ρ 

a person's metabolism and acts as an 
appetite suppressant. lt not only burns υ ρ 
calories during the exercise actiνity, but it 
can also burn up extra calories at a faster 
rate for seνeral hours afterward. 

(5) Exercise can act as a natural tran
quilizer due to the release of a hormone 
called Norepinephrine; sleep will be 
more relaxed and sounder. 

(6) Bones wi ll become stronger and 
less brittle. This is extremely im-portant 
for women who haνe a tendency to 
deνelop osteoporosis as they grow older. 

(7) Skin tone is improνed. 
(8) More oxygen gets to the brain and 

alertness and co ncentrat ion are 
improνed. 

(9) Looking good and feeling good 
improνes our self-image and we expe
rience renewed self-esteem. 

All the aboνe reasons should be 
enough to get started on a better nutri
tion/physical fitness program, if you are 
not already doing so. Try not to lose sight 
of yourself in this busy enνironment we 
allliνe in. lnνesting a few hours a week for 
your welfare is well worth it. Why not 
change your lifestyle now? What haνe 
you got to lose, except relief from stress, 
oνerweight, sleepless n ights and that 
tired, dragged-out feeling? 

ln the next issue, we will discuss dif
ferent types of exercise programs, what 
you should know about your training 
heart rate and how you should monitor 
your heart's "target" zone. 

Fund Drive For 
St. Michael's Home 
Α gift of $50,000 was made to St. 

Michael's Home for the Aged, by Τ. Peter 
Pappas, president of the Board of 
Trustees. 

Mr. Pappas was appointed to the pres
idency of the Board by His Eminence 
Archbishop lakoνos following the death 
last year of the former president, Nicolas 
Pateras. Mr. Pappas is president of Pappas 
Enterprises lnc., of Boston and New York. 

St. Michael's Home was the recipient 
recently of a $50,000 gift from the Arch
diocesan Cathedral Philoptochos. ln 
addition to its $50,000 donation, the Arch
diocesan Cathedral Philoptochos hasalso 
pledged $25,000 to St. Michael's for the 
furnishing of a dining .room at the new 
facility currently being built on a twelνe
acre site in Hartsdale, New York. 

The Archdiocesan Cathedral Philo
ptochos, which has 300 members, is actiν-
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ely engaged in raising funds for charit
able causes and has been consistently 
generous in its support for St. Michael's 
Home for the Aged. 

souri on Wednesday, May 8th, 1985, at 
which time the Chairman of the Board of 
the Truman Foundation, Willam G. 
Chirgotis of Summit, N.J. will be the 
principal speaker. President of the Archdiocesan 

Cathedral Philoptochos is Carol Contos. 
Froso Beys is First Vice-President; Maria 
Lyras, Second Vice-President; Elizabeth 
Gabriel, Secretary; Olga Pernokis, 
Treasurer; Penny Constantine, First 
Secretary; Nelly Logothetides, Second 
Secretary; and Alice Kaniclides, Greek 
Recording Secretary. 

The 1985 recipient of the Annual 
Harry S. Truman Commemoratiνe Award 
will be Kenneth D. Taylor, the former 
Canadian Ambassador to lran 1977-80, 
who sheltered and saνed the liνes of 
six United States citizens during the 
hostage crisis in 1980. 

Chirgotis to speak at 
Truman Memorial Dinner 

The Truman Silνer Veteran's Medal 
will be presented to two American 
Vietnam νeterans, L TC Barry Α. Bridger, 
USAF (RE1.) and LTC Harold Α. Fritz, 
U.S. Army. 

The Harry S. Truman Memorial Dinner 
commemorati~g the 101st birthday of 
the late President wi ll be held at the 
Muehlebach Hotel in Kansas City, Mis-

As in years past, Mr. Chirgotis will 
again co-host the Memorial Dinner for 
the 325 guests, including 60 foreign ex
change students from the Uniνersity of 
Kansas. 
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From Nikos C. Papadopoulos, President 

HELLENIC DEVELOPMENT 
CORPORA ΤΙΟΝ 

Το 

INVEST ΙΝ GREECE 
Call or write today to learn more about the profitable new 
investment opportunities emerging in Greece ranging 
from advanced technology, agribusiness, and our 
traditional export-oriented industries to tourism. 
Call today: (212) 315-2300 or mail this coupon to the 
Hellenic Development Corporation, 610 Fifth Avenue, 
Suite 308, New York, Ν.Υ. 10020. 
Υ es, please contact me as Ι am interested in these new 
opportunities as well as the special inventives offered by 
the Greek Government to Americans and Canadians of 
Greek descent. 

Name . ............................. . .... . ....... . 

Address .... . ............ . .. . . .. .............. . .. . 

City . ... . .......... . .......... .. . . .............. . 

Telephone .. . .......... . ... . .... . . •. ...... . ...... . 

Product or service ............. . .......... . . . . . . . . . 

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

IOGREECE . .. *14 ..........•... 
Α Greαf Wαy fo Go ••• And Sαve Money, Tool . . ....... . . ... . 

WE PROUDLY OFFER ΤΗΕ MOSI POPULAR CHARIER & TOUR PROGRAMS WITH: 
• 16 YEARS OF EXCELLENCE IN TRAVEL EXPERIENCE 
• ONL Υ BOEING-747 SERVICE VIA TOWER AIR 
• PROGRAM SELECYION AND GUARANTEED DEPARTURES 

• ΝΟΝ STOP FLIGHTS ΤΟ Α THENS 
• EXCEPYIONAL 'LOW' RATES 

••. $200 LOWER ΤΗΑΝ OYHER AAAES .•• 

• INFANTS TRAVEL FREE • PERSONALIZED Α 11EN110N-COMPUTERIZED SERVICE 
• RELIABILITY AND FINANCIAL SYRENGTH 

• COMFORT ••. UPPER DECK FIRST CLASS SE.AYING 
• ,,..$200 SUPPLBIEHY AOUND TAIP .• . 

ONEWAY FROM ROUND TRIP FROM 

S299:~~~TAX S499:~~~TAX 

Ν. Υ. 

DEPARTURES from New York (JFK) Every Thursday, Saturday, Monday 
RETURNS From Athens Every Friday, Sunday, Tuesday 

••• AND Τ ΑΚΕ Α FRIEND WlτH YOU AND 
SEE GREECE & ΤΗΕ GREEK ISLES. 
IN Α VERY SPECIAL WA Υ 
Α Τ VERY SPECIAL PRICES Ι ! 

$., Ag ~~ι::cιusινΕ 
FROM I • IN ATHENS 

TOURINCLUDES 
• ROUND TRIP AIR FARE 
• 7 NIGHTS ΑΤ DELUXE HOTEL 
• AMERICAN BREAKFAST DAIL γ 
• Clτv SIGHτSEEING 
• 1-DA γ CRUISE 
• ALL TRANSFERS 
• SERVICE CHARGES AND Τ AXES 
• FARE WELL DINER 

WE OFFER ΤΗΕ BEST SELEC110N OF FLIGHTS AND TOUR PACKAGES. 
CALL FOR OUR 1985 AIR/LAND/CRUISE BROCHES. Αcτ NOW! 

ΝΟ. 1 CHARTER AND TOUR OPERA TOR ΤΟ GREECE 

ST ΑΤΕ: 800-522-1717 - τοιι FREE - ΝΑ YIONWIDE: 800-223-5570 

NewYork: Brooklyn: Astoήa: Stamford, cr: Long lsland: Athens, Greece: 
595 Fifth Ανe. 79·04 5th Aνenue 31·19 Ditmars Blνd. 906 Ε. Main St. 86 Νο. Broadwa;t 59 Panepistimiou St. 

Tel. 212-753·1100 . Tel: 718,833-βθQΟ τw.718-.7~1-64οο Tel. 203-359-29.17 
Hicksνile, ΝΥ 11801 

Tel .. ;:1.21-4777 Tel. 516_-~5-3400 



• Daily departures from all Pan Am cities - USA to 
Athens (sc!':edu!~d tligh!!) 

• Depart Athens eνery morning 8:45 Α.Μ., arriνal 
USA early afternoon same day 

• Same airline all the way - Pan Am 

I • Aboνe all - peace of mind with the world's most 
experienced airline - Pan Am 

ΝΟ FINE PRINT- ΝΟ HIDDEN CHARGES 

• Special fares for families 

• Many land packages to choose trom 

• The complete program will be announced soon. 

• Traνel Agents may contact our wholesale 
department for special commissions ση all 
packagestoGreece 

ALSO 

CHARTERS 
το 

EUROPE 
VIA OTHER AIRLINES 

FROM S199 PER PERSON 

•each way on a roundtrip 
Athens .... .... ... ....... $249-399 
London .. ...... .... ...... 199-239 
Frankfurt ................. 199-279 
Amsterdam ...... . ........ 199-239 
Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209-275 
Switzerlanct ............. . . 225-285 
Fr. Riνiera ................ 199-289 
Scandlnaνia .. ... ......... 239-299 
Rome . ............ ....... 259-299 
Mllan .. ... . . ..... .. ....... 259-299 
lstanbul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349-399 
Munich . ... . .. .. .. ........ 239-299 
Tel Ανiν ........ . .. ....... 305-389 
BELGRADE ........... . .. 249-624 
BUCHAREST . .. . ......... 249-785 
VIENNA ...... .. ...... .... 249-329 
HAMBURG ... ............ 199-269 

CHILDREN 
SPECIAL FARES 

TRAVEL 
AGENTS 
CALL OUR 

WHOLESALE 
DEPARTMENT 
FOR SPECIAL 

COMMISSIONS 

ROUND TRIP FARES ΤΟ 

ATHENS 
FROM YOUA OWN 

CITY 

New York 
Boston 
Atlanta 
Austin 
Charlotte 
Chicago 
Cincinnati 
Cleνeland 
Dallas 
Detroit 
Houston 
lndianapolis 
Kansas City 
Los Angeles 
M:αmi 

Nashville 
Orlando 
Philadelphia 
Pittsburgh 
Raleigh/Durham 
St. Louis 
San Antonio 
San Francisco 
Tampa 
Washington D.C. 

ΡΕΑΚ I SHOULDER BASIC 
JUN 1-AUG 31 I APR 1·ΜΑΥ 31 NOV 1·MAR 31 

& SEP 1·0CT 31 

ROUND TRIP FARES 

849.00 779.00 719.00 
849.00 779.00 719.00 
995.00 925.00 865.00 

1051 .00 981.00 921 .00 
1069.00 999.00 939.00 
997.00 907.00 847.00 
997.00 907.00 847.00 
933.00 863.00 803.00 

1033.00 963.00 903.00 
933.00 863.00 803.00 

1025.00 955.00 895.00 
977.00 907.00 847.00 

1014.00 944.00 884.00 
1088.00 1018.00 958.00 
........ e ΛΛ 
ιu ι..,.vu 946.00 S86.CC 
995.00 925.00 865.00 

1032.00 962.00 902.00 
912.00 842.00 782.00 
940.00 870.00 810.00 
940.00 870.00 810.00 
995.00 925.00 865.00 

1051.00 981 .00 921.00 
1088.00 1018.00 958.00 
1032.00 962.00 902.00 

899.00 829.00 769.00 

Fares and schedule subιectto change without notιce. Seats are Ι ιmιted. From Aug 15 to Sept20 returns (W/8) add $50 surcharge 

COLOSSAL HOLIDAYS 
247 PEARL STREΠ 

HARTFORD, CT 06103 
525-5357 


