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SOUTHEASΊΈRN 
COLLJΞGJΞ 

Governed by Souιheasιern Foundatιon lnc 

ΕΚΠΑ1ΔΕΥΟΝ'1ΆΣ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝτΙΚΗ ΕLΠΕ 

το 1982 το SOUTHEASTERN COLLEGE κάνει την πρώτη του πρόσκληση στους 
aπόφοιτους λυκείου, στο πρώτο του πρόγραμμα, σε συl(εργασία με το Πανεπιστήμιο 

της Βοστώνης. 
Σήμερα, οκτώ χρόνια μετά, βρίσκεται στη θέση του μεγαλύτερου ιδιωτικού εκπαιδευτι
κού οργανισμού στην Ελλάδα και του μεγαλύτερου Αμερικανικού Τριτοβάθμιου Κολλε
γίου στην Ευρωπαϊκή ήπειρο . 
Οι αρχικο( του στόχοι καθορίζουν σήμερα ένα πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών που εισάγει 
έγκυρα τον διεθνή τρόπο σκέψης και δρόσης, στι~ Τεχνικές, Φυσικές, Ανθρωπιστικtς, 
Κοινωνικές Επιστήμες, στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις Παραστατικές τέχνες, σε 
πάνω από 75 ειδυ<ότητες διαρκείας τεσσάρων ετών. 
το SOUihea:stemCoDege προοφtρeι δuοαuτοτε:λtις θι:ρινές ntptόδouς μαθημάτων για νtοuς οποuδασιtς και 
σnουδοστtς Αμεριχανικών Πονeπιατημ~ν στο πλήρες φόομο μοθημότων nou rφοσφέρετοι στα κανονικό 
tξόμηνο. 
Μyωτου περιορισμένου Ορtθμού των προοφερομtνων θtοεων. θα τηρηθεί απόλυτη τφοτεροιότητο. Τονίζεται 
ότι 10 SOUτHEASTERN cα.1.EGE στη διοδικασ\ο εnιλογι\ς του δεν κάνει διόιφιση των υποψηφίων με βόση το 
χρώμα, τη θρησκεία ή το φύλο. 
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Speeiιl Ed•ιιion (Παιδαyωγ\Q yω4ιοpο pι: aδαι#.(n\"ό,τιι;) . 
ΟλΡλΣ.τλΠΚΣt<ι:κ•ΡΑΣ:'Ωitna.ΑΙΙ:ΙΣΑJ.:ΤΙΙ.ΕΣ) 
τεχ~'n 

θόο>ρο. Χ-Ν....,.~. Κm)μσωy-1'η-. 
......... -...~10\.f>""""'\.Φ<.i"'''-· 
Δκιι6οJηοη. ~ κοσp.φοως. ·κmnλο φ Αχιχ6crμ,ηαη, 

Γ-ό;1'ιχ>«.-Β•"Ι"\Χ<ΜΧ6<: Σ>.-.&.
t!ΡΟΠ'λ>ΟIΑ IOIXλNIIUIN 
C.ιrιpuι.r, Mfdl,ι.oieal <Μιttaνολόyων-) YlιnuraeΨr~ng 
(Βισμru:σνι.ι::ttςιιοpcιyι.:ιy1ίc:), ειec:ιricιιl{Hλl.:nρι.Jιhyωνl s, ..... tN 

~YJ. 
ΠΡΟΓΡλΧΜλ ElllrrHJι(ON 
λl'tβΡΟΠUιfΒJ;ΠΕΙΑ~ΙΗΕλLΤΗ SCΙΣNCES1 
Nuι"Sίnι, Noνement ιJWI Ε:ι:erι~{Εωμο.t:ιq λιω'(Ι'ι\ 
Οιωο,.ύιy SΩence, bMiuatrW Hygienι. 

EWXA ΠΡΟΙ?ΑJιιΟIΑΤλ 

11Ρ0ιΑ1'fΟ[ΟΣ: ΧΥΚ.ι\01: Σ:DΟΥ ΔΔΝ ΠΑ Ιλτ'ΡΙ](εt 
εοιΣ:"Ι'ΒJιΙΕΙ 41λΡΚΕ.lλΣ: Δ Υ Ο. 'I!"'.QN B't'QN _ .... ,.ι. _ ____ ~ 
9Ομtωνο sa w λμcpιxaV\&OtΙJBρncm.tώDOι;mιlcι 
ΠΡΟΙ'ΡΛΧΝ.λ 8λtf.XQ1(1:IJOYΔQNfP8S). 

61λΙ'UΙλΣ: Α ΥΟ E'I'AJi 

~-.... ~~===~~.::.. 

ΓΡΑΦΕιΑ ΒΟΠΩΝΗΣ: 251 Newt>ury Sιr .. Bosιon ΜΑ 02 1 ι6 · Tel. 617.262.8776, 617.262.7467,617.262.7406 FAX: 617.262.8981 
ΓΡΑΦΕιΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕιΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡιΩΝ: Αμερικής και Βαλαωρlτοu 18, Αθή•ο 106 7 ι Τηλ. 36.15563- 36.43.405-36.02056 FAX 36.02.055 
METROPOLITAN CENTER: Αμολίι:ις 8 ιc.αι ::ε vοφών.τος Αθήνα Τnλ 32.50.985 ~ 32.50.798 
NORTHERN CAMPυS: Α. Taτotou b3. Κηφισια · Τηλ . 80.78.314 · 80.70.252, Β. Εμμ , Μnε•όκη 36, Κηφ ιοιό -Τηλ. 80.70.-480 C. Δεληγιάννη 11, Κηφι σιά 

D. "Υδρας και Εσπtρου . Κηφ ισιά Τηλ 80.75018 , L. Λ Κηφισίας m κ οι Εμμ Μnενόκη · Τηλ 8082.213 

SOυTHERN CAMPυS: Επαμtινώvδα ι 4 & Αρχιμήδοuς . Γλυφάδα 



4 

Tel. (212) 967-5017 

HNi4 
ΥΟΡΚΗ 

(ISSN 0742-4728) 

FAX (212) 643-1642 

"NEW YORK," Greek-American 
Monthly Reνiew 

SE ΡΊΈΜΒΙR, 1990 
Vo 1. ΧΧΧΧΙΙΙ Νο. 9 (521) 

'Ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 
421 7th AVENUE 

NEW YORK, Ν.Υ. 10001 
Tei. (212) 967-50!7 

Εdίιοr and Publisher 
PETER S. MAKRIAS 

Fυunder 

SPYROS MINOTOS 

Cυnιribuιing Ediιors 

Prof. E.L. BOURODEMOS 
Prof. CONSTANτiNE GEORGIOU 

Prof. D.G. KOUSOULAS 
Prof. ROY MAKRIDIS 
DENNIS KONTARINIS 

EUGENEPANAGOPOULOS 
ΤΟΜ SPELIOS 

IRIS LILLYS 
DIMΠRIS IOANNIDES 
GIANNIS KOUNADIS 

CRYSTA LLENILOUKAIDOU 
TULA LEWNES 

LΠSA KAMATSOS 
MICHAEL KARRAS 

D. KESSOGLIDES 
Phυιυι:raphy 

Αrι Ediιor 

CHRISΠNE NERRIE 

Represenιaιive in Greeι·e 
G IANNIS L. KOUNADIS 
Solonos 116 - Tel. 3606307 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ is pub lished monthly by 
the HELLENIC HERΠAGE LTD. , 421 
7th Aνenue, New York, Ν.Υ. 1000 1. Sec
ond C lass postage paid at New York, Ν. Υ . 
and addiιiona1 offices. 

POSTMASTER: Send address changes 
to: Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , 421 7th Avenue, 
(Suiιe 810), Ncw York, Ν .Υ . 10001. 

Λ nnuα/ Subscrίption: $25.00 for USΛ and 
Canadα. Λir Μαί/ to Europe and tlre rest 
of the worlιl, $50.00. 

'Επιστολες 

Η Νέα Δημοκρατία και 
η υποψηφιότητα του κ. Τρίτση 

Κύριε διευθυντά, 

Με κατάπληξη διάβασα στις εφημερίδες 
ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει δικό της 
υποψι1φιο για Δήμαρχο στην Αθήνα και 
ότι θα υποστηρίξει την υποψηφιότη τα του 
κ. Αντώνη Τρίτση , πρώην υπουργοί> του 

ΠΑΣΟΚ, με αντίπαλο μιάν άλλη υπουργό 
του ΠΑΣΟΚ, την κ. Μελίνα Μερκούρη. 

Οι υποψηφιότητες αυτές θα πρέπει να 

τοποθετηθούν στο κλίμα της συνεχιζόμε
νης παραφροσύνης και του ηθικού ξεχαρ
βαλώματος που χαρακτηρίζουν την 
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. 

Η επιλογή του κ. Τρίτση συνιστά ομολο
γία χρεωκοπίας της Νέας Δημοκρατίας 
ύστερα από λίγους μόνο μήνες στην εξου
σία. Δεν είναι σε θέση να υποδείξει δικό 
της υποψήφιο. Για τί η προτίμηση προς τον 
aντιπαθέστατο σοσιαλμαρξιστή πρώην 
πρωτοπαλλήκαρο του Ανδρέα, από τα ιδρυ
τικά στελέχη του κόμματος της διαφθοράς 
και διαλύσεως της Ελλάδος; Δεν διαθέτει η 
Νέα Δημοκρατία στελέχη ικανά να διεκδι
κήσουν την ψήφο των Αθηναίων και χρειά

στηκε να καταφί>γει σε έναν αποτυχημένο, 

στερούμενο κάθε σοβαρότητος πρόσωπο; 
Είναι ο κ. Τρίτσης δημοφιλέστερος από 
όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη της Νέας 
Δημοκρατίας; Είναι όλοι ο ι βουλευτές και 
πολιτευτές της Α ' Περιφέρειας Αθηνών 
λιγότερο άξιοι, ικανοί και δημοφιλείς για 
να διεκδικtiσουν την ψήφο των συνδημο
τών τους; 

Τι έπαΟε ο κ. Μητσοτάκης στον οποίο η 
πλειοψηφία των Ελλήνων στήριξε τις ελπί-

δες της για μιαν αλλαyι1 προς το καλύτερο; 
Προφανώς δεν κατανόησε το νόημα της 
λαϊκής εμπιστοσύνης και με την επιλογή 

του κ. Τρίτση δίνε ι την εντύπωση στους 
Έλληνες ψηφοφόρους- αλλά και όλους 
που παρακολουθούν τα ελληνικά πολιτικά 
πράγματα - ότι μπροστά στην οποιαδή
ποτε πολιτική σκοπιμότητα είναι έτοιμος 

να εγκαταλείψε ι πολιτικές αρχές και 
διακηρύξεις και να αθετήσει υποσχέσεις, 
καθιστώντας πολύ δύσκολη την διάκριση 
μεταξύ «Νέας Δημοκρατίαc» και 

" ΠΑΣΟΚ". Ο Πρωθυπουργός δημιούρ
γησε την εντύπωση στον λαό ότι η Νέα 

Δημοκρατία στερείται όχι μόνο ικανών 
στελεχών, αλλά και ιδεολογικής 
ταυτό τη τ ας. 

Μετά την συνεργασία του στην Κυβέρ

νηση με τούς αιμοσταγείς δημοκράτες του 

ΕΛΑΣ με υποτιθέμενο στόχο την ... 
«Κάθαρση», ο κ. Μητσοτάκης άρχισε να 

χρησιμοποιεί στελέχη του ΠΑΣΟΚ ηθι

κώς (αν όχι νομικώς) συνυπεύθυνα για τα 

σκάνδαλα των Σοσιαλιστών. Γιατί να μην 
υπουργοποιήσει κάποια μέρα τον κ. 
Κουτσόγιωργα ; 

Λυπάμαι , αλλά δεν πιστεύω ότι είναι 
δυνατό να αλλάξει τίποτε και να βγεί ο 
τόπος από την σύγχυση και την διαφθορά, 

όσο συνεχίζεται η περιφρόνηση προς τις 
αρχές της πολιτικής συνέπειας και το κομ
ματικό συμφέρον προηγείται του ηθικού ... 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

ΟΜΟΓΕΝΗΣ 

Φθινόπωρο 

Φθινόπωρο πώς άγγιξες στα βάθη τη ψυχή μου! 
Οι μαραμένες χάρες σου στερνές ελπίδες μοιάζουν, 

των ξεροφύλλων ψίθυρος φτάνει στην ακοή μου, 

και τα πουλιά εις τον νοτιά πετούν, ξεχειμωνιάζουν. 

Σε κάποιο γέρ ικο κλαδί, χλωμό ένα φύλλο τρέμει 

κω προσπαθεί όσο μπορεί εκεί να κρατηθεί, 
σαν μια καρδιά που τίποτε τώρα πια δεν της μένει. 
σ ' ελπίδες πλάνες ψεύτικες ζητά να στηριχθεί. 

'Αδικα το ξερόφυλλο κρατιέται στο κλαδί, 

κι άδικα οι ελπίδες μου ζητούν να με γελάσουν. 
Το φύλλο- νάτο- έπεσε και σέρνεται στη γη, 

και τα στερνά μου όνειρα σε λίγο θα περάσουν. 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ·ΙΔΟΥ 

Southold, Ν.Υ. 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



lf a cruise νacation is in your plans, there's no better νacation νalue than a Chandris 
cruise tό Mexico or the Caribbean. 

Choose from one of four ships departing from Miami or San Juan wίth free airfare 
from oνer 100 G.S. cities ... pick the itinerary you want from two·night weekends to 
complete 7 -night cruises .. . and see how easy it is to visit the island destinations you've 
always dreamed of exploring. 

Whatever the season, you'll find a great cruise value featuring our renowned service 
and fine dining daily, Las Vegas-style casinos, liνe entertainment, spacious cabins and 
the endless shipboard activities that make Chandris cruising so rewarding. So see your 
travel agent today. When it comes to taking ~ 
that dream cruise, no one offers better values ...,..., 
thίs season. 

• 

5·Night Crulses to Key West, 
Playa del Carmen and Cozumel 

from Mlaml 
Departures every Sunday 

ss Brltanis 

7-Night Carlbbean Crulses 
from San Juan 

Departures every Monday 
ss Amerikanis • mv The Azur 

mv The Vlctoria 

,,,,,,. 
' ' ι ........-

12· and 13·Night Crulses to the North Cape 
and Baltlc 

from Amsterdam May·Aug. 
mν The Vlctorla 

10· and ll·Night Crulses to the Black Sea 
10· Nlght Crulses to Greece, Egypt, 

lsrael, Turkey 
from Venlce June·Oct. 

mνTheAzur 

50-Day Clrcumnaνigation of South Amerlca 
from Miami Sept. 6·0ct. 26 

ss Brltanls 



ΚΟ KARA 
The adventures of a Greek in Ν ew Υ ork 

Although this book was published a 
year ago in London, ίι is only now that it 
is becoming known in this country. 

Yet, its author, Julie C harles, sister of 
ιhe late, brilliant lawyer from Washing
ton, D.C., George Charles, has contrib
uted repeatedly to the Greek-American 
literary world. Among others, she is 
known for her 'Ήistory of the Greek 
Orthodox Church in America." 

Her last book, "Κο Kara," a novel 
deals with the endeavors of a young 
Cretan who leaves his island, galivants 
around the world hoping to reach the 
fame of his countryman, the famous ΕΙ 
Greco. He lands in New York where, by 
accident, he spend s the rest of life as a 
mediocre painter but a colorful man
ager of his rooming house. 

Of his early years in Crete, he 
observes ... 

" ... And memorable, of course, is the 
day Ι finished my first portrait in oils. Ι 
had chosen Thea Anastasia, my father's 
widowed sister, as my first subject. Ι 
thought that my portrait was the most 
magnificent painting ever made at any 
ιime by any artist. I was so proud of ίι 
that Ι even took the liberty of imitating 

INCREASED EARNINGS 
FOR ATLANTIC ΒΑΝΚ 

Atlantic Bank of New York earned 
$2,699,00 for the first six months of 
1990, or $16.87 per share, as compared 
with $ 1,961,000 o r $12.25 per share 
eaωed in the comparable 1989 period, 
reported C haralambos Α. Zarakiotis, 
President and Chief Executive Officer. 

Net interesι income on a fully taxable 
equivalent basis increased $2,010,000to 
$19,188,000 for the first six months of 
1990, from $Ι 7, I 78,000 for the same 
period in 1989. On an annualized basis, 
return on equity for the first half of 1990 
increased to 6.89%, and return on assets 
increased to . 51 % - from 4. 86% and 
.35%, respectively. 

Primary capital ratios have remained 
high at 8. 11% exceeding both industry 
averages and regulatory standards. 
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my famous compatriot. Besides my sig
nature Ι painted two words, "Κ RJS 
EPEI,': which in English reads "painted 
by a Cretan." 

"What are those letters?" my father 
asked when Ι showed him the finished 
portrait . 

"They a re Byzantine letters," Ι rep
lied, adding with authority, "that is how 
Domenicos Theotocopoulos made 
Crete known to the world ." 
'Άnd do you belieνe that you are as 

talented as Domenicos?" my father 
asked . 
'Ύes Papa ," Ι replied with no sense of 

humiliιy ... 
Κο Kara, the Europeanized version 

of Konstanιinos Karapetropapadakis, 
gives preeise and often very amusi_ng 
descriptions of the Greek men wιth 
pι·ide reigning supreme. Also the por
traiture of several multi-ethnic women 
tha t Κο Kara gets involved with in his 
roomin~-house in mid-town Manhat
tan is very descriptive, although some 
times depressing. 

This novel, very realistic, should be of 
interest to Greeks and non-Greeks 
alike. I.L. 

ΤΗΕ CATHEDRAL 
SCHOOL 
The Cathed ral School has been 

accepted for provisional accreditation 
by the New York State Association of 
Independent Schools. The school is the 
only Greek American school to attain 
such membeι·ship. The prestigious 
Association of Independent Schools 
has numerous member schools on the 
upper East Side, including C hapin, 
Brearley, and Buckley. 
Α contingent from the Association's 

Board of Trustees recently visited the 
school, reviewed and evaluated the cur
riculum as well a s the goals of the 
Cathedral School, faculty and staff. The 
New York State Association of Inde
pendent Schools has unanimously 
voted to invite The Cathedral School 
for membership. This membership also 
entit les the Cathed ral School to become 
members of The Parents' League. 

James Scofield 
Elected ΑΗΕΡ Α 
Supreme President 

James s. Scofield of St. Peters?urg, 
Florida, was elected supreme presιdent 
of ΑΗΕΡΑ, at its 68th annual Supreme 
Convention in Hollywood, Fla. 

Scofield is an information specialist 
w ith the Saίnt Petersburg Πmes, where 
he is currently the news research coordi
nator. Α former reporter and editor, he 
established and directed one of the larg
est a nd most modern newspaper libra
ries in the world for the τimes. 

He had a 1ong hisιory of a leader
ship within the ΑΗΕΡΑ, ~here h~ has 
been serving as supreme vιce-presιdent 
for the past year. 

Scofield's work with the Α Η ΕΡΑ has 
included extensive involvement with the 
Cyprus issue, including authorship of 
ιhe historic 1974 and 1977 reports of 
the ΑΗΕΡΑ Humanitarian Mission to 
Cyprus and co-authorship of an ΑΗ_Ε
ΡΑ documentary film on the Turkιsh 
invasion of t he island nation in 1974. 

The S upreme Lodge officers elected 
are: J ohn Τ. Pappas - Supreme Vice 
President; Peter Zegouras - Supreme 
Vice President of Canada; Franklin 
Manios - Supreme Secretary; Gus 
Staths - Supreme Treasury; Manuel 
Scarmoutsos- Supreme Counselor and 
Dr. Monte Kofos - Supreme AtWetic 
Director. 

Supreme Governors are: George 
Pau1, Dimiιrios Nakos, Ralph Potter, 
Mike Kaνou1akis, Tom Stamatis, Gus 
Aretosi, Perry Kallis and James Pell. 

....... 
Γ hrr • Sι ar Rλli~ ιn fht Ν Υ Tim~s 

\ merican and Continental Cuisine 

W~ddings - Christ~nings 
ΑΙ/ Social Functιons 

BA NQUET FAC!LΠIES 
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171 4 ΕΑsτΟΝ A VE. 
SOMERSET, N.J. 
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GEORGE LOIS 
ΤΗΕ LEGENDARY ΜΑ VERICK OF MADISON Α VENUE 

He has been called the "superman of 
communication." Also the "advertising 
guru." It went so far as "iconoclastic 
genius" and to top it all, "crazy Greek." 
When asked what he himself accepts of 
those colorful portraίtures, he settled, 
with his humorous expression, for 
"semi-legendary advertising genius." 

But one does not have to take hίm to 
the letter. He did it in advertίsing 
because that is what he chose ιο do. He 
could easίly have been an architect, a 
designer, a writer. Wίth hίs knowledge 
of art, he could have been a curator or 
even a professor if he went for it. 
Because what he actually is, is an 
extremely gίfted man. Regardless of 
whether or not you agree with hίm , he is 
exceptίonal. .. 

If one stops to think that this concoc
tίon of brain, talent, aggressiveness, 
ambίtίon, and creatiνity is a product of 
the "Bronkses," well, Knightsbridge 
improves in status. 

But perhaps there is somethίng 
behind all thίs. Something lίke hot 
Greek b\ood . Something that could 
have been carried over from the old 
country by his parents and produced 
versatile, multifarious genes. 
Η is father came to America at the age 

of fifteen from a remote hamlet perched 
on a mountain overlooking Nafpaktos. 
He went to Staten Island and started 
selling hot dogs. By the time he was 20 
the war broke out in his country and 
Haralambos Lois went back to fight in 
the Ba\kans. As soon as the drama of 
Greece was over, he returned to the 
States and worked in the flower market 
among his paesanos. Like a typical 
Greek, for whom religion and tradition 
come first, Haralambos started looking 
for a wife. That too he did in Greek 
style. Α friend of his in Staten Island 
had a sister with a very good reputation 
according to village standards. One 
bright Sunday afternoon, Haralambos 
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By IRIS LILL YS 

took the ferry boat, crossed over to his 
friend's farm, spent a couple of hours 
discussing their family's affairs and, 
with a glass of Metaxa brandy sealing 
their agreement, found himself engaged 
to his friend's sister, Vassilike. He had 
seen her briefly and knew practically 
nothing about her except the qualities 
that her brother described. It so hap
pened that it tumed out to be a perfect 
match. When the youngsters finally met 
each other it was love at first sight. The 
panic-stricken young country girl from 

Nafpaktos thanked her lucky stars the 
minute she glanced at her husband to 
be; besides being very handsome, Hara
lambos turned out to be a good man, 
and the couple lived a happy life. 

After their wedding, Haralambos 
Lois settled with his wife in uptown 
Manhattan, close to the flower shop he 
had just opened on !28th Street. The 
couple had three children, or, as they 
had used to say in those days in the 
villages in Greece, one child and two 
girls. Α few years later, both the flower 
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shop and the family moved to the North 
Bronx, a predominantly Irίsh neighbor
hood. This was where George Lois, the 
florist's son, grew up. 

Naturally the Gaelic boys became his 
companions on the playground. 
Although well coached by his peace
loving parents to keep away from 
mischief, it was difficult in an entourage 
of well-known turbulent boys. One day 
one of them made a fatal mίstake; he 
called George a "grease ball." Now, 
such insolence could never be accepted 
by a Greek, less of all the very proud 
Greek youngster, George Lois. Α cou
ple or punches were exchanged; the 
Irish fellow went home with a broken 
nose, and hίs mother went to see Vassi
like Lois and told her what she thought 
of her son. George got hίs well-deserved 
scourging, but his reputatίon as a tough 
guy was well established among the 
gangs. 

As there was no Greek school in the 
neighborhood, George enrolled at P.S. 
7, a very good school at that time, and 
one that left him with pleasant memo
ries. Also, it was there where he saw for 
the first tίme a game of basketball being 
played, and he was marked for life. 
Could it be that for basketball's sake 
nature complied by having him reach 
the rare height for a Greek of 6'2"? 
George Lois talks about his first school, 
P.S. 7: 

"It was a very good school and Ι was 
lucky to have had the best teacher ever. 
She sensed that I liked to draw and 
encouraged me from the begίnnίng. 
Although Ι was a 10-year donnybrook 
that left half the male Gael popu\ation 
of the North Bronx disfigured \vith 
broken nos es and with a grudging 
respect for the Greek outlander, Ι was 
finding time to keep on drawίng. One 
day she called me over and suggested 
that Ι go to art school. She did not have 
to try to convince me. Ι jumped! She 
presented me with one of those classical 
art folders that she herself had bought, 
asked me if Ι had my five cents subway 
fare (which Ι d id not), and sent me off to 
take the exams at the High School of 
Music and Art. That \vas the beginning 
of a new life for me. From then on Ι was 
dedicated to art. Ι even started saνίng 
the tips that Ι was getting for delivering 
my father's flowers, as Ι already had 
plans for the future." 

George's p\ans materialized. In spίte 
of his family's great disappointment for 
refusing to take over his father' s flower 
shop, he enrolled at Pratt lnstίtute in 
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Go Home to Greece. Created b;· Loisfor the Greek National Tourist Organizatίon. 

Make Πme fυι· τime- The late.\'t Loίs advertί!;ement for ΤΙΜΕ magazίne. 

Brooklyn. And thcre, again, he was in 
luck. He ran into another student, ·a tall 
blonde who right away gave him, in his 
words, the idea that she was meant for 
him. He was 19 years old, the age of 
dreams. But ίι seems that George Lois 
knew from his cradle \vhat he re.ally 
\vanted. Rosemary Lewandowski, the 
art student from Syracuse, gave ίn to the 
aggressive persuasion of her Romeo 
and almost 40 years later she is still Mrs. 
George Lois and very happy to be. 
Besides, she speaks Greek lίke a native. 

At Pratt , George, who always read a 
lot, found the courses limited. l{e con
vinced Rosemary (whom he calls Rosie) 

that they should have their own private 
tutoring. W hen examination time came, 
both came out on top of the class, far 
above the other students. And history 
repeated itself- again a professor sug
gested that George Lois' knowledge of 
the history of art would be wasted in 
school. He sent him to a private and 
very exclusive art teacher \vho right 
away enrolled him in her much-sought
after courses. 

Αι the same time, this most aggressive 
young man came up with , as he puts it, 
the best idea of his whole life. Knowing 
that his parents would never consent to 
his ιηarrying a non-Greek, non-
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Orthodox girl, he decided to elope. The 
love-stricken young cou ple went to Bal
timore where age specification was not 
required, and tied the knot. 

At the time of his marriage, George's 
parents were on a trip to Greece, the 
fi rst time they had returned to the old 
country since their arrival in America. 
George was thinking of the best way to 
prepare them for what he knew would 
be a blow. Η e told his sister. She 
fainted. 

When his parents returned, a few 
days after the exchange of greetings and 
impressions, his mother asked to see 
him. George Lois remembers to this day 
her very poised attitude, sitting in her 
rocking chair, doing her crochet. Was it 
her daughter that had told of what was 
coming? She claimed she saw it in a 
dream. Without any introduction she 
said to him, "So you got married! Bring 
me your wife ... " 

Now, anybody would know that for a 
Greek (or Jewish for that matter) 
mother, this was unheard of. The natu
ral thing would be for her to shout to 
high heavens and give the bride all sorts 
of curses fo r having seduced her son. 
But not Kyria Vassilike, a simple 
woman from Nafpktos. She behaved 
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like a grand lady would ( or should). She 
did not let her disappointment show. 
Νο pain transpired on her features. 

George still remem bers an amusing 
incident that took place at that memor
able first encounter between his mother 
and his wife. The bride was received 
with dignity at the Lois' apartment in 
the room reserved for great occasions 
and where up to that day her son rarely 
had been allowed. According to tradi
tion, the customary sweet was served. It 
was the famous sugar-coated courabίe. 
As Rosemary bit into the powdered 
sweet, bc it nervousness or plain inhala
tion, the white stuff went to her throat. 
She started choking, to the groom's 
great embarrassment. With the inexpe
rience of his young age, he turned to his 
bride and told her in an abrupt manner, 
'Ύ ou may choke, but not in front of my 
mother." Το make the situation still 
more exasperating, George's sister came 
up with a glass of brandy which added 
to the confusion. Rosemary had tears 
rolling down her cheeks! That embar
rassing incident broke the ice and the 
Lois family accepted thei r "foreigner" 
daughter-in-\aw for ever after with 
respect and love. 

By now George had everything. Α 

beaut ifu l wife, and peace and under
standing with his family. The only thing 
missing was a job. He had made up his 
mind. He was going to be in the adver
tising business, which at that time was 
developing fast on Madison Avenue. 
He managed to get into C BS where he 

Another advertisement by the Lois 
G.G.K. Advertίsίng Agency. 
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got his novitiate training. But not for 
long. The Korean war started and pri
vate George Harris Lois, age 20, after 
getting his \vife a position of commer
cial designer and a miserable little 
apartment, left for Asia. According to 
him he was "the ultimate impenintent 
rebel." He evcn had a fe\ν incarcera
tions, but neverthelcss managed to get 
aπ honorable discharge two years later. 

On his return from Korea, where he 
had been wounded, he managed to get 
hired by one of the most conventional 
agencies, Lennen and Newell. He left 
within seven months, after a sensa
tional, legendary episode. Probably 
frustrated by the way his work was 
handled, he overturned a potentate's 
desk in a paroxysm of outrage and hurt 
dignity. He wanted action and a free 
hand, and his aggressiveness could not 
stand restrictions. With television 
developing and many new directors in 
the game, he would look for a position 
that called for visual and verbal ex pres
sion, which according to George Lois, 
could not separate. He found it at the 
famous firm of Doyle, Dane and Bernb
ach, which was a creator's paradise. lt 
was at that stage that he carne up with 
the famous advertisements for Volks
wagen, Chemstrand, and Goodman's 
Matzos, this last one with a unique story 
behind it. Mr. Goodman, a stingy, old
fashioned n1an, wanted his product ιο 
be advertised with a flashy, sho\νy idea. 
There was no way that Lois could con
vince him of the effectiνeness of his ad. 
Finally, after all his arguments went in 
vain and \vith all the temerity of his 
young age, he grabbed the window sill, 
ready to jump from the third floor \vin
dow. His heraldic cry echoed in the 
room: 'Ύοu do the matzos, ΙΊl do the 
ad ... " Sure enough, he got the account 
togeιher with old Goodman's remark, 
''lf you evcr want to quit advertising, 
you'vc got a job with me." That satne 
year, three Gold Medals were given to 
George Lois by the Ν ew γ ork Art 
Directors Club, the equivalent of the 
Oscars, one of them being for the fam
ous matzos! 

But again this advertising innovator, 
the youngest in the field, became rest
less. He wanted no barriers to control 
his creative impulses. He and two col
leagues started their own firm, P.K.L. , 
George being by far the youngest of the 
partners. Α lthough they started with 
practically nothing, within a few yeaι-s 
thc company grew into a 40 million dol
lar adventure and was the first ad 
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Chara/ambos Loίs, when he firsι came to Α merica 

agency ιο becomc public. Also, George 
Lois was the first modern art director to 
launch "a big business," all the " 'hile 
keeping his most unconventional way of 
doing things, both in business and in his 
personal outlook. At a time when con
scrvatism and ι·es tι·aint reigned among 

the wi1.ards of the trade and Madison 
Avenue art directors were called "gray 
flannel boys," Lois would show up in 
jeans and sneakers, even, it is said, for 
important business interviews. 

In 1963, Lois was named Art Director 
of the γ ear by the New γ ork Art Direc-
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tor's Club. The_ previous director was an 
ex-boss of his who had commented, 
" Nobody has the right to be so young 
and so successf u I." Ι η 196 7 he told his 
partners, 'Ί am 35 and too young to 
die," meaning that the company had 
grown too comfortable for his taste_ He 
was born reckless. Η is impetuousness 
would not Jet him stay still; his creativity 
kept demanding new horizons to 
expand. 
Α new company was created in which 

Lois was the top partner. Success ~·as 
repeated. In 1968 Ad A ge named him 
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one of the 10 newsmakers in the U.S., 
and in 1971 he was elected president of 
the New York Art Directors Club, 
which in those days was the one and 
only prestigious c!ub for advertisers. 
"Not any more," says George Lois. 
"They have multiplied and their recog
nition has no value. Ι would not want to 
be connected with any of them." Five 
years Jater Lois struck again with his 
usual fireworks. An entrepreneurial 
organization was created b:γ Don Crea
mer, a 55 million dollar network with 
Lois as its president. 

Enough, one would think. Not at 
all. .. 

Currently, George Lois, the son of 
Charalambos and Vassiliki, born in up
per Manhattan and raised with the Ι rish 
kids of Knightsbridge, is the chairman 
and creative director of Lois G.G .K. 
(lncidentally, another Greek, Ted Veru, 
is president of this company.) 1t is said 
to be aπ international organization. But 
how intemational? One has to read it 
holding one's breath- Chicago, Ams
terdam, Α thens, Barcelona, Basel, 
Brussels, Copenhagen, Dublin, Dussel
dorf, Frankfurt, London, Madrid, 
Milan, Oslo, Paris, Saltzburg, Sao 
Paulo, Tel Aviv, Vienna, Zollikon, 
Zurich. With such an astronomical 
ex pansion, the exact number of· millions 
that operate this conglomeration is 
unimportant. Only one thing matters: 
What George Lois did with himself· and 
for himself. Not to mention the prestige 
he has added to the Greek contingent in 
America. 

ATHENS CENTER HOTEL 
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Α MODERN HOTEL ίn the heart of the busίness 
center of Athens, a few minuιes from the Acropolis. 
136 fully airconditίned rooms - deluxe restaurant and 
bar- roof garden and swimmίng pool with panoramic 
vίew of the Acropolίs . 

REASONABLE PRICES: 
MARCH to OCTOBER 31st, 1990 
Single rooms drs. 6.040. Double rooms drs. 8.426. 
3-beds drs. 10.545 - including breakfast. 
For reservations please contact Mr. Arsenis in New 
York- Tel. (516) 694-9133 or communicate directly 
wίth Athens Center Hotel: 26 Sophocleous Street, 
Athens. Tel. 524-851 1-7 Telex 221761 ASCO GR. 
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Βοηθηστε 
το καρκιvοπαθη 

-~Ελληνόπουλα 

Κάθε χρόνο φθάνουν στήν Νέα 
Υόρκη πολλές δεκάδες καρκινοπαθή 

παιδιά από την Ελλάδα γιά θεραπεία 

στο περίφημο σ ' όλο τον κόσμο 

Memoria l Sloan-Kettering Canccr 
Cenιer . Είναι ιδιωτικό μή κερδοσκο
πικό ίδρυμα στο οποίο γ ίνοντα ι έρευ
νες για τον καρκίνο και θεραπεία της 

αθεράπευτης ασθένειας. 

Τα περισσότερα παιδιά είναι από 
άπορες οικογένειες και οι γονείς που 
τα συνοδεύουν αντιμετωπίζουν το 
πρόβλημα της στέγης και προσαρμο

γής στο νέο περιβάλλον με δαπάνες 
πο υ δέν ε ί ναι σέ θ έ ση να 
αντιμετωπίσουν. 

Γι' αυτό ιδρύθηκε το G reek Chil
dren's Fund . Για να βοηθήσει στην 
εξεύρεση στέγης , να δ ιευκολύνει την 

είσοδο των παιδιών στο νοσοκομείο , 
να τούς κρατά συντροφιά μιά ει δική 
κοινωνική λειτουργός και νά εξα
σφαλίσει στούς γονείς τα βασικά 
έξοδα της παραμονής τους στην Νέα 

Υόρκη . 

Τό Greek Children's Fund ανή κει 
στο Memorial Sloan-Ketterί ng Can
cer Center και διευΟύνεται απο επ ι
τροπή ομογενών υπο τήν προεδρία 
του ιδρυτού του ταμείου αυτού κ. Στέ

λιου Ματθαίου, επιχειρηματία εστι

ατορίων στο Νιού Τζέρσευ . 

Βοηθήστε και σείς τα καρκινο
παθή παιδιά στέλνοντας οποιοδή
ποτε ποσό σ τ ή ν παρ ακάτ ω 

διείJθυvση του νοσοκομε ίου. 

The Greek Children 's Fund 
Memoriιl Sloιn-Kettering 

Cιncer Center 
1275 York Avenue 

New Yor.k, Ν.Υ. 10021 

1 want to help. Enclosed is my con
tribution: 
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Ν atural!y, with such a brilliant 
career, curiosity arises as to the person
ality of this phenomenon. According to 
himself he is "talent, brains, and work, 
or rather, brains that put the talent to 
work .. . " 

Ι haνe asked George Lois if it is true 
that he is at work at 7:30 in the morning. 
'Ύ ou have it all wrong. lt is 5:30!" And 
what about the necessary eνil called 
sleep, was my next question. ''τhree 
hours, that's all Ι need. And Ι did not 
condition myself to it. Ι t's just all Ι 
need." 

And how does he survive? 
George Lois came into the conference 

room of his floor-size offices on Fifth 
Α venue holding a bottle of Schlitz soda 
and a handful of vitamins. Νο hard 
liquor, or rarely and of course ησ 
smoking. 

"That's my snack," he told me. 
'Άnd of course the game," he con

tinued, meaning basketball, his eternal 
love, "since way back. Ι was on the team 
of 'Sons of Pericles,' an Α.Η.Ε.ΡΑ. 
sports group, the one that belonged to 
St. Spiridon church where Ι was going 
on Sundays and holidays with my par
ents. Ι also had the nerve to play basket
ball with the Ir ish team under the name 
of George Reardan. .. (Leave it to 
George ... ) 

'Άlso Ι got the Pratt Institute scho
larship for basketball which helped, 
both in training and finances." 

'This game," continues Lois, "is m)' 
passion. Το this da)', at my age (he is a 
:γoung man in his late fifties) Ι play every 
Saturday at the Y.M.C.A. with boys 
twenty and thirty years younger and 
belieνe me, Ι hold ffi)' own." (Νο\\-·, 
nobody would even doubt that George 
Lois would lose ground ... ) "Besides, Ι 
work constantly," he says, meaningthat 
his mind never rests, it is a constant 
motor that keeps him on the go, both 
physically and mentall)' ... 

The next natural question would be: 
What about taking time to enjoy family 
and friends? 
'Όf course. As my wife is also an 

artist, she is a painter (and a damn good 
one says her husband and other con
noisseurs agree), we have the same 
interests. We both adore art. So as soon 
as we have time, usually Saturday after
noons, we go treasure hunting. It has to 
be the best of its kind. Since Ι had my 
first job, Ι went out and borrowed 3,000 
dollars to buy my first piece, a Fang 
head, the beginning of my tribal art col-
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lecίi ,) n . Since then, we have 75 pieces 
beJonging to 50 cultures from all around 
the globe. We are full of 'stuff, all sorts 
of things. τ~·ο vitrines with jewelry, 
Etruscan, Greek, Egyptian. And also 
African, Oceanic, and Eskimo pieces. 
Of course not to bypass ffi)' roots, 
important heads of the Cycladic 
Islands ... " 

This collection puts the Lois' among 
the Ι Ο most important art collectors in 
the city. 

Also in his beautiful apartment in 
Washington Square he has two rooms 
lined ~·ith shelves from floor to ceiling, 
totaling 10,000 books. George does not 
brag, but people who know him welJ 
swear that he has read them all! 

lt is interesting to see what people 
think - or say - about George Lois, 
the man who wants his MTV, referring 
to the famous channel that he actually 
put on the air. 

Πιne magazine thinks that " ... he has 
married the outrageous to the interest
ing. Impossible enough he has made 
advertising interesting; impossible 
enough he has made it fun." 

The Wa/1 Street Journal says that 
"there's a lot of psychology to advertis
ing and Lois kno\vs his stuff ... " 

New York magazine asserts "Νο one 
has done as much to change modern 
advertising" and The Ne~· York τimex 
came out with the statemeηt, "George 
Lois is as great a geηius of mass com
munication as he acclaims to be ... " 

From the rest of the country: 
The Wa8hington Post: " ... great art 

director who peers iηto the American 
soul aηd uses his perceptioηs as the 
basis for adνertising"; Chicago Daίlγ 
News: "he has been a pioneer, an inηo
vator, the Superman ίη the Madison 
Avenue world"; The Phίladelphίa 
lnquirer: "whatever Lois does his hal
lmark is his audacit)' ... and our culture 
is richer for it. .. "; and Washίngton Star: 
"Lois has it and flaunts it ... "; coining 
one of the genius's best-known lines, the 
one that made the Braηiff company get 
out of the red within six months. 
Ν ο~, how does Lois himself sees his 

work? 
"Slightl)' moving sti lls," he says about 

his TV commercials. lf the creative 
revolution has taken advertising 
beyoηd design, he certainly has put 
competition beyond adνertisiηg. Being 
Greek (and proud of his Greekness,) he 
is sharpl)' aware of the power of myth. 
He sa)'S about himself: "Ι treat people as 

if there is an intellectualism in them. If 
you cateΓ to stupidity you step down. If 
you think people are schmucks you are 
missingthe boat. Challeηge, shock, and 
perhaps provoke the audience. Neνer 
confuse motion with action and never 
underestimate the difference betweeη 
excellence and success. "Because excel
lence is what this artίst is striνing for, as 
he is a lway'S toward the future, never the 
past. 

He believes "that most designers 
forget that their \νork must talk to 
humans, it must be understood by a 
majority of people. It should never be 
abstract, or obscure, or unc\ean, orpuz
zling, or fuzzy. Ι η other words, it should 
not be uncommunicative ... " 

And again George Lois has said 
about his work .. 'Ίt has to be apropos 
today. It has to be apropos to the job. It 
has to be right for the time, for the 
evcnt." As one of his close collaborators 
puts it: 'Ήis knowledge of flowers is 
prodigious (little wonder, he grew up in 
a flower shop .. ), his zeal fOI" basketball 
continues to veΓge on patholog)', his 
involvement with art is simply pro
found, a magnificent obsession ... " 

lt may bc that after such a profile, 
called by some Rabelaisian, George 
Lois could be totally deprived of feel
ings. Nothing could be farther from the 
truth. He believes in his "Greekness" as 
he called it. Also in tradition. Η is St. 
George medal hanging, to this day, at 
his neck is a liνing proof. Only to hear 
him refer to his eldest son' s death, a 
tragedy that happened I 2 years ago, by 
the intonation of his voice and his sad 
coωmeηts, οηe knows that underneath 
it all, there is a heart νibraηt with 
feeling. 

'Άlthough," he admits, "the arrival a 
)'ear and a half ago of our graηdchild, 
my second son's boy, George, gave us 
unlimited joy, Harry will remain in οuι· 
hearts as long as we liνe ... " 

Also, his admiration for his two sis
ters, Η ariclea and Paraskeνi, is great. 
"They are remarkable," he tells. If they 
were in business they \\-Όuld have been 
brilliant ... " 

His admiration and attachment to his 
wife of almost 40 years does not but 
reflect a man who inspite of his terrific 
success in life is primarily devoted to his 
family. 

Doesn't all this make George Lois an 
exceptional man? 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



STEPHANIA ANDRIANIDOU McPEAK 

"The Jug Maker" 
By MICHAEL and OLGA VICTORIA KARRAS 

In the heart of SOHO, downtown 
Manhattan's hub of artistic activity, 
resides a ceramic artist whose works 
tempt the mind's eye to travel, thou
sands of miles away to sunbleached 
islands and as many years back in time 
to the celebrated places of antiquity. 
Her highly decorative, multi-colored 
plaques, tiles, and dishes, bustling with 
sailing ships and diving birds, intertwin
ing shrubbery and flowers , geometric 
and swirling shapes, are evocative of 
traditional folk-art designs. Her vases, 
bowls, amphorae, pitchers, and jugs, 
which are more concerned with line, 
form, and impact on space rather than 
with decoration, nod respectfully 

SEPTEMBER, 1990 

toward their progenitors, millenia-old 
forms of the sort we admire in museum 
displays and which tell us someιhing of 
what life was like then. They remind the 
Greek of his birthplace, of the clear, 
focused light that guided civilization, 
and of the civilization that produced, 
among other glorious works, pottery of 
great beauιy. 

Stephania Andrianiduu McPeak is a 
ceramicist whose works exhibit a keen 
know\edge of the technique and history 
of her craft and a sensitive exploration 
of the potential of clay. The successful 
creation of any art or craft requires of 
the creator an understanding of what 
others before have accomplished. Ste-

phania, born in a land which contrib
uιed plentifully to ceramic art, admired 
and studied all that came before her 
and, now, in her own way, continues the 
Greek tradition of fine potterymaking. 
S he, however, lives in New York City 
and this city's constant stimuli trigger in 
her a surge of creative energy that has 
nothing to do with the past and every
thing ι ο do with the present. The energy, 
in turn, figures most prominently in her 
work. 

Every day, along the sidewalks of 
SOHO and in the neighboring Village, 
she is confronted by art of one sort or 
another, for the most part avant garde. 
She is relatively new to New York but, 
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Hisιory reinterpreιed in ιwο jugs 

Ceramic arti.Hry 

like most creators, has taken to it natu
rally. Here, there is no limit to the 
expression of art, from the antique 
offerings of Madison Avenue galleries 
to the handicrafts peddled outdoors at 
street festivals. Here, there is so much to 
entertain and inform the inquisitive eye 
and stimulate the creative process. Here 
is where Stephania feels most energized; 
where she breathes in the air of creativ
ity and forges ahead with new ideas; 
where Stephania is creating her finest 
work. 

14 

Most days she can be found working 
aι Greenwich House Pottery, in the Vil
lage, molding clay on ιhe slowly spin
ning potter's wheel; baking a pitcher or 
bowl or vase in the mighty heat of the 
kiln; then applying a glaze in a matte or 
glossy finish and in one or two or a 
number of colors, to ιhe entire object or 
just porιions of it. These days her colors 
are rich, dark, and earthy, and as warm 
and light as the sun-kissed sand. Days 
after the potter has first begun her pro
ject the kiln door opens for the last time 

and reveals the finished producι There 
is no way of knowing until that moment 
whether there is success or failure or, 
best of all, discovery. 

As a ten-year-old , growing up in 
Athens, she was first introduced to the 
mysteries of art by a certain Mr. Iliades, 
who provided the fledgling artist with 
private drawing, then watercolor paint
ing, Iessons. She remembers her weekly 
visits to her instructor's small, wooden 
house situated along the river Ilisos 
(since then covered ονeι· with concrete 
and made part of the Ν ational High
way). The sights surrounding the house 
were just as exciting to the young Ste
phania as the invaluable Iessons she 
learned inside. She recalls warmly those 
five years of discovery under the tutel
age of Mr. Iliades, who was ιο instill in 
her a loνe of all ιhe arts, and her blos
soming interest in and talent for work
ing with her hands. After completion of 
high school she left Athens forsometwo 
years in order to study painting at the 
Vienna School of Fine Arts. Jronic.ally, 
it was there, in Vienna, Austria, among 
the classic works of the Masters and in 
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The artisr at Y.ιork in her Greenwich Village srudio. 

her own rigorous classes in traditional 
painting technique, that her interest in 
pottery was confirmed. 

Returning to Athens, she pursued the 
study of cera mics for four years at the 
Greek equiva\ent of the YWCA, which 
offered advanced courses in various 
crafts, including jewelry-making, ena
melwork, Byzantine icon painting, and 
furniturc restoration. She rented space, 
in Maroussi, in the atelier of Alekos 
Cardiakos, recognized as one of Gree
ce's most accomplished ceramicists, and 
from him learned further the technique 
of ceramic artistry. She remembers to 
this day the sweet fragrance emanating 
from the atelier kilns, the Πames kept 
alive by burning pistacchio-nut shells, 
and the excitement of exchanging ideas 
and formulas with other young artisans. 
It didn't take long before her works 
were selected for inclusion in the Pan
hellenic Exhibit of Arts and Crafts as 
well as the Ceramics Exhibit at Amar
oussion, both held yearly and both con
sidered to be the most important such 
exhibitions for the works of Greek 
creators. 

For a while she gave way to her other 
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Mι·Peak's works combine tradirion and experimentation 

talents, and found steady clientele for 
her splendid candles, embroidery, ena
melwork, and batik. But demand for 
her ceramics made it impossible for her 

not to focus exclusively on the pottery, 
which she did willingly, selling through 
galleries in Athens and Salonika and to 
private customers and accepting com-
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Α UTUMN LEA VES 
By TULA LEWNES 

Α hand-painιed bowl evoking folk-art 
desi'gns. 

missions from architectural firms to 
decorate with her ceramics the interiors 
of major hotels, including the Kinetta 
Beach, near Corinth, and the Greta 
Maris, just outside Irakleion, Crete. In 
the United States, her work was repres
ented exclusively through Wallengren 
U.S.A., a renowned SOHO ceramic 
gallery, up untillast year when it closed 
its doors to business. 

Her prime concem is that her pieces 
be fun to look at and fun to use, to be as 
functional as they are decorative. When 
asked how she would like to be known, 
she replies, simply, "as Stephania, the 
Jug Maker." Surrounded by acity com
posed architecturally of concrete and 
glass and metal, she sits quietly by her 
potter's wheel with a handful of clay, 
some glaze and oxides, and with each 
new creation comes closer to realizing 
her potential. Combining the best ofthe 
old and the new, oftradition and experi
mentation, of history and reinterpreta
tion, Stephania, the Jug Maker, slowly 
creates objects of timeless beauty in an 
age when most creative endeavor is 
ephemeral. 

As you stroll through the Adiron
dacks you can see spots of color dotting 
the fall foliage . According to Michele 
Vennard, New Υ ork State's deputy 
commissioner for tourism, September
October comprise the second busiest 
travel season after the summer months, 
with more and more leaf peepers enjoy
ing not just day trips, but long weekends 
or even longer trips to their favorite 
mountain area of New York. Vennard 
added: "The state is perfectly positioned 
to take advantage of the traveler's \ove 
affair with the flaming leaves of 
autumn. Our sophisticated network of 
highways and secondary roads can take 
travelers quickly to their destination. 
Also, the month of October is the busi
est month for the convention industry, 
which accounts for additional fall vaca
tion spending throughout the state." 

The tίming and the coloration of the 
leaves are determined by season condi
tions and the resultant chemical 
changes in the leaves are triggered by 
the gradually shortening daylight 
hours. but stress factors - such as wet 
or νery dry conditions- can contribute 
to an earlier season. Some ofthe wetter 
areas of the state - and, in particular, 
whereνer there are swamps, will haνe 
their leaνes "turn" a little earlier this 
year because of the generous amount of 
rainfall we experienced in New York 
this spring and summer. However, there 
are so many variables involved in the 
tίming and coloration of the leaves that 
ίt is difficult to make any across-the
board prediction for the foliage season. 

'Εργασία 'Εγγυημένη 
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Three chemicals are inνolved in the 
annual color change process. They are 
found in the leaves themselves and are 
chlorophyll, carotenoids, and 
anthocyanins. 

As temperatures cool and days 
shorten in length, the cells at the base of 
the leaves disintegrate, blocking the 
passages from the leaves to the branches 
and causing chlorophyll to decompose. 

Chlυrophy/1 is the chemical that gives 
green plants their characteristic shade. 
As the chlorophyll fades, colors in the 
other pigments - the carotenoids and 
anthocyanίns come to surface. 

Trees with leaves having a preponder
ance of carotenoίds - like the beech, 
birch and willow - become yellow. 

When anthocyanίns predominate -
as ίη the case of the maples, dogwoods, 
and sumac - reds and purples appear. 

There are many reasons for the varia
tions in color from tree to tree, or even 
from branch to branch. Sιress factors 
like disease, injury, or unusually wet or 
dry conditions can contribute to the 
timing and degree of brilliance of the 
changing colors. 

The spectacular autumn foliage dis
play can be best witnessed in New York 
State since it is particularly blessed with 
a great variety of broad-leaved trees. 
The change in color from the bright 
greens of summer to the brilliant shades 
of fall follows a distinct pattern across 
the entire state. 1t being a mountainous 
state, the change is first apparent ίη the 
Adirondack and Catskill mountain 
areas during late August and early Sep
tember - then spreading out and down 
across the hills and valleys - ending on 
Long Island in late October. It takes 
approximately two weeks for the color 
to complete its cycle in any given area
with the peak brilliance lasting three to 
fo ur days in any one spot. 
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Hellenίc Profίles Ry Thomas speΙιos 

DR. JAMES DOUNDOULAKIS, 36, 
is an eminent dental scientist and a spe
cialist in prosthodontics. Presently he is 
the Section Chief, Maxillofacial Pros
thetics at St. Luke's-Roosevelt Hospital 
Center in Manhattan. He is also on the 
staff of St Vincent's Hospital and the 
Beth Israel Medical Cenιer. He was 
born of Greek immigrant parents and 
raised in Baldwin, New York. He 
received his degree from the University 
of Pennsylvania, where he dreamed of 
becoming a football player, before his 
career turned toward dental science. 
While attending graduate school, he 
was elected Class President for all four 
years. After a one-year residency at St. 
Luke's ίn New York he went on to a 
post-doctoral fellowship at the 
Harvard-V Α program. Later he had 
special training at Roswell Memoήal 
Institute in Buffalo, ΝΥ, where he did 
research on denιal implant systems 
using titanium. He won acclaim for his 
special techniques and receίved several 
honors, including first prize ίn the 
American Academy of Prosthetics 
Research Competition and second 
place in the John Sharry Research 
Competition from the American Col
lege of Prosthodontists. He is a former 
Assistant Clinical Professor at the 
Columbia School of Dental Surgery. 
He has lectured before every major den
tal society across the USA and abroad. 
Dr. Doundoulakis has been in private 
practice in Manhattan since 1986. 

BARBARA CAPSALIS is the Chief 
Technology officer at Chemical Bank's 
New York headquarters. This dynamic 
Hellenic American is a technology 
"guru" keeping an eye on new products 
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Barhara Capsalis, Chemica/ Bank's teι·hno/ogy chief 

and new profits, acting as the liaison 
between top management and scien
tists. Her herculean task ίs to incorpo
rate n ew technology into the 
corporation's strategic planning. She 
applies her laboratory and computer 
knowledge to new programs that she 
must present and convince top manage
ment in the rarified atmosphere of the 
executive suite. Many of the corporate 
giants in ίndustry are now relying ση 
specialists such as Capsalis when plan
ning future expansίon. Her many dutίes 
include transferrίng computer technol
ogy, interacting wίth unίversities and 
other scientifίc groups, joint ventures 
with other companies, and acting as a 
mentor to young researchers and scient
ists. Ms. Capsalίs, as a member of 
Chemical Bank's management commit
tee, weaves together R & D and market
ίng. As the "guru" says, "We are the 
ones with a foot in each world." 

THOMAS BARLIS, 30, an attorney at 
S impson, T hatcher & Barlett Law Firm 
ίn Manhattan, was appointed by Mayor 
David Dinkins as the Assistant Chief in 
the New York City Law Department. 
He will handle al\ contracts in the Real 
Estate Divίsion. He is a native born 
New Yorker who attended Stuyvesant 
High School and Columbia College, 
where he graduated Phi Beta Kappa, 
before attending the prestigious Colum
bia Law School. Despite his youth, Bar
l is has an ίmpressive list of 
accomplishments to his credit. He is a 
member of the Executive Board of 
HANAC (Hellenic American Neigh
borhood Action Committee), providing 

vital services ιο senior citizens and 
youth groups. He is also an active 
member on the Board of the Hellenic 
American Bankers Association and a 
member of the New York State Bar 
Association. Ι ι is most inspiring to see a 
dynamic young Hellene in City Hall. 

LEON MARINAKOS, a brilliant clas
sical scholar, has been elected president 
of the Classίcal Art Society of the Art 
Institute of Chίcago for the 1990-91 
period . Another Hellene, Ms. Α VRA 
LIAKOS, was elccted vice president. 
She hails from the Northern Illinois 
University in De Kalb. Marinakos is 
one of the founding members of this 
prestigious society of art scholars, one 
of the most celebrated organizations in 
the USA. For many years he has 
directed many cultural exhibits and 
artistic functions in the Greek commun
ity at the Windy City on the lake. An 
accomplished lecturer, during the 
"Search for Alexander" exhibition in 
Ι 981 he implemented many social and 
cultural events including lectures and 
recitals at the Art lnstitute. The Classi
cal Art Society is dedicated to promot
ing the great artistic heritage of Hellas; 
they encourage interest in the classics; 
foster acquίsίtions of art work for its 
collection; and sponsor lectures to 
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inform the public at large regarding 
America's classical heritage, which is 
the Jegacy bequeathed to us from 
ancient Hellas. 

LAMBROS MILONA, 23, is a very tal
ented and ambitious designer creating 
high fashion in leather and suede ready
to-wear colJections. This young Hellene 
decided not to follow his father and 
grandfather who were furriers for gen
erations on Seventh Avenue. Α dropout 
from the Fashion Institute of Technol
ogy in Manhattan, he started with ski 
parkas and then added suede and 
leather. He is now designing his new 
collection for the Spring of 1991. As a 
skier, he first created parkas and blou
sons in the family show rooms begin
ning at age 16! He has a preference for 
earthy and spicy colors such as russet, 
brown, gold, and red, with light touches 
of Aztec and Inca 1ndian motifs. He 
says, "Ι like to twist on people's percep
tions of something classic." Lambros is 
destined to join the pantheon of great 
Hellenic designers in the company of 

Galanos, Stavropoulos, and Theonie 
Aldredge. 

LOUIS ΡΑΡΑΝ, former California 
State Assemblyman, is the frontrunner 
for the Democratic nomination for the 
Board of Equalization in Sacramento. 
He has been endorsed by the California 
Labor Federation and the powerful 
Teamsters Union ... ARTHUR PAP
PAS, retired chairman ofthe Metrabyte 
Corp., has been inducted as a new 
member of the Northeastern University 
Corporation ίη Boston ... The celebrated 
composer NICOS ROUSSAKIS was 
raised in Estonia, lived in Italy and 
Switzerland, and at age 23, became an 
American citizen. He has taught music 
at Columbia University and has been on 
the faculty of Rutgers University since 
1982. When asked if he considers him
self a Hellene, he says, "My heart is 

Greek." What betιer answer is there? 
... Dr. JOHN GREGORYwas honor

ed recently with the Ray Risser Out
standing Teacher Award at the Pas
adena Ciιy College. He has won two 
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Emmy Awards for his work on Hisιory 
of Art. His grandfather was Vasilis 
Nicolopoulos,who originally settled in 
Lowell, Mass ... ALEX SPANOS, mul
timiJiionaire from Stockton, Calif., has 
been named National Chairman for the 
Olympic Bid Committee supporting 
Athens for the 1996 Centennial Olym
piad. The Olympic Games belong to 
Greece, that's where they began in 1776 
BC and again in I 896. Athens has a Ι οι 
more to offer than Toronto or Sofia. 
Zeto Hellas! 

ΠDBITS 

THEODORE and JAMES PEDAS are 
filmmakers and partners in the Circle 
Releasing Corp., a Washington-based 
company that distribuιes independent 
films. The Pedas Brothers will distrib
ute all movies made by the Coen broth
ers of Hollywood fame. They invested 
$4 million in the film Raίsing Arizona, 
and it has grossed $22 million to 
date ... Two dynamic young Hellenes 
marching in the footsteps of film mog-
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u1s Spyros Skouras and Alexander Pan
tages ... DR. DEMETRIUS ELLIS was 
presented with the I 990 "Gift of Life" 
award by the Nationa1 Kidney Founda
tion of Pittsburgh, Penn. He is the 
director of Pediatric Nephrology at 
Chi1dren's Hospital and Associate Pro
fessor of Pediatrics at the University of 
Pittsburgh. Α native of Myte1ene, 
Greece, Dr. Ellis was a Phi Beta Kappa 
graduate of New York University. He 
has been associated with Chi1dren's 
Hospital for more than twe1ve years· 
... PERSI DIACONIS is a Harvard
educated statistician presently invo1ved 
in the census, a staggering job which 
consumes the labor of 350,000 workers. 
The big prob1em is that millions of 
Americans do not want to be accounted 
for in the US numbers game; why are 
they hiding? ... MICHAEL LOUKAS 
received the ma1e scho1ar Ι athlete award 
at Watertown High, Mass. He a1so 
received the American Classica1 League 
certificate in 1989. Α healthy mind in a 
healthy body, the old Greek phi1oso
phy ... GEORGE KAROUSOS, a mas
ter chef from Portsmouth, R.l, has been 
elected as a lifetime member ofthe pres
tigious Honorable Order ofTheGolden 
Toque by the Board of Directors. He 
has won many international awards 
including the Head Chefs of Paris and 
the Go1d Meda1 of the Epicurean Club 
in 1985 as we\1 as the lvy Award in 1986. 
He is the author of The Seafare's Cu/ί
nary Treasure ... The gigantic chers hat 
is modeled after ιhe stove-pipe head
dress of Greek monks, believe it or 

not ... Dr. GEORGE ARMELAGOS, 
an anthropologist at Florida Univer
sity, is doing research into osteoporosis 
by studying the ske1eta1 remains of pre
historic women in the Sudan ... PENE
LOPE SPHEERIS has jusι finished 
producίng a Hollywood documentary 
dea1ing with the impact of pop music 
heavy meta1 noise on the American cu1-
ture; its scato1ogica11yrics are having a 
negative impact on the basic vocabu1ary 
of American youth; vu1gar ado1escents 
grow up to become vulgar adu1ts! ... EL
ENA PAPAGEORGIOU was named 
the winner of the Fund Fro1ics Award, 
one of the many grants given by the 
Welles1ey Scho1arship Foundation. She 
wi\1 be attending Carnegίe-Mellon Uni
versity in the fa1\. .. GEORGE CHRYS
SIS, the president of the lnte1co 
Corporation, was elected as a member 
of the Northeastern Universiιy Corpo
ration recent1y. He is a native son of 
Weston, Mass ... Even after death, the 
immorta1 NIKOS PSAHAROPOU
LOS was mentioned in the Ne~v York 
τimes for his creative staging of the 
c1assics when he was the director of the 
Williamstown Drama Festival. He is 
gone but not forgotten ... 

FRED SMERLAS, the Buffa1o nose 
tack1e, has signed a contract to p1ay 
football for the San Francisco 49ers. 
Originally he p1ayed at Boston Colle_ge. 
The dea1 is a cool $850,000 for one year. 

... ANDREW JARVIS, a great philan-

thropis t and for mer Mayor of 
Portsmouth, died recent1y at age 99. Α 
man of great dedication to civil service, 
he 1oved humanity, he estab1ished the 
Jarvis Cottage to assist blind peop1e, 
and he served his adopted country with 
great 1oya1ty ... JOHN RASSIAS is the 
director ofthe Language Outreach pro
gram at Dartmouth College in Hanover 
ΝΗ. His 12-day course teaches Wall 
Street executives Japanese 1anguage 
skills and culture, a\1 in 12 days . .. GRE
GORY VLASTOS receiνed the highly 
coveted MacArthur Grant for 1990. He 
is 82, a retired professor of philosophy 
living in Chicago ... Reverend STEVEN 
VLAHOS, a priest of the Greek 
Orthodox church for 26 years, has been 
appointed to the New .Jersey Board of 
Human Services by Gov. Jim F1orio. 
He is the former pastor of St. Thomas 
Church in Cherry Hi\1, NJ, where he 
served for 15 years ... GREGORY PAP
PAS, 18, received the Boy Scout Eagle 
Award in Portsmouth, ΝΗ. The Eag1e 
Scout rank is the highest award ayoung 
man can attain in the Boy Scouts. His 
brother CHIP PAPPAS was granted 
the same award in 1988. Their grand
parents were Greek immigrants who 
sett1ed in New England a century ago
... GUS NIARCHOS, a great baseball 
p1ayer, was absent from Yankee Sta
dium during a recent 'Ό1d timers" game 
but his absence was noticed by this 
columnist ... JOHN HONDROS is a 
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professor of history at Wooster College 
ίη Ohio, he is the author of a fine book 
entitled Occupation and Resistance 
1941-1944 which details the sacrifice 
Greece made during World War ΙΙ. The 
seven-month campaign in Greece (Oct. 
1940-May 1941) destroyed Hitler's 
plans in Russia, the so-called Operation 
Barbarossa ... ADAMANτJA POLLIS, 
a brίlliant scholar, is professor of politi
cal scίence at the graduate faculty ofthe 
New School for Social Research in 
Manhattan ... Actor ΤΟΜ KOUCHA
LAKOS is starring in a new movie, 
Somebody Has ιο Shoot the Picture:;·, in 
which he portrays a talent agent. Hewas 
nominated for the Carbonell Award for 
his supporting role in Bίloxi Blues, his 
most recent films are Coωon and 
Ρο/ί(:e Aι·ademy V ... CONST ΑΝτΙΝΕ 
PANAGIDES wrote an excellent letter 
printed in the New York Yimes entitled 
"Self-Contradictions" regarding blacks 
and crime statistics. lt is a vital statίstίc 
that one out of four adult black males 
has a criminal record ... THOMAS 
CHASE, an Archon of the Ecumenical 
Patriarchate, and a graduate of Ohio 
State Unίversity, received the 1990 
"Meritorious Service Citation" from 

the Col\ege of Engineering. Since 1954, 
he has been president and owner of the 
Electric Heat Company in Columbus, 
Ohio ... 

Hίstorίcal Trivίa ... Do you speak 
Greek? The average Amerίcan speaks 
Greek every time he experiences a "pho
bia" or fear of somethίng or if he is the 
victim of a "mania" or obsession. For 
the edification of our non-Greek
speaking readers allow me to offer some 
classical examples: Kleptomania (steal
ing), dipsomania (drinking) pyromania 
(fire), nymphomania (sex), megaloma
nia (power hungry). When it comes to 
fear, the following words apply: Pnygo
phobia (strangulation), gephyrophobia 
(bridges), cosophobia (dawn), hodo
phobia (trave l) , claustrophobia 
( enclosed spaces), agoraphobia ( open 
spaces), astophobia (lίghtning), ailuro
phobia (cats), aitophobia (fear of self), 
kakorhaphiophobia (failure), triskaide
kaphobia (number thirteen), ophidio
phobia (snakes), panphobίa (fear of 
everything). Α new hit movie just 
released is entitled Arachnophobia (fear 
of spiders). Linguis tically speaking, 
ITS ALL GREEK! 
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36 CENTURIES OF 
CYPRIOT HISTORY 

An unprecedented collection of artifacts 

Funerαry lime.rιone sιele depicting α 
(ireek Ιvαrrior. Ιveαring α lιe/met αnd 
holding α shield αnd α speαr. Α nvord 
lιunging on side. lnscriptιΌn on ιhe 
f ield: ΔΙΟΝΥΣ!Ο(Σ) ΚΑΡΔΙΑ
ΝΟ(Σ). From LyJ·i. ω 400 Β. C. 

SEPTEMBER, 1990 

The Famagusta Committee pres
ented an unprecedented collection of 
artifacts from Cyprus in Washington, 
DC, July 6-12, held in connection with 
the 30th Biennial Clergy-Laity Con
gress of the Greek Orthodox Archdio
cese. Ancient artifacts, icons, maps, and 
books traced the development of the 
city from the ancient site of Enkomi into 
Salamis and finally into Famagusta. 
The exhibition also poignantly pointed 
out that Famagusta, home to 45,000 
souls, has been a ghost town since 1974. 
ln tracing its civilization from 1600 B.C. 
to that year, the committee highlighted 
Famagusta's terrible fate and how this 
fountain of civilization that fl ourished 
continuously throughout the last 36 
centuries has come to be the habitat of 
rodents, wild animals, and crumbling 
buildings. 

All the artifacts were displayed for 
the first time in the US. The exhibit 
included priceless finds from the site of 
Enkomi, a flourishing city of the Late 

Kylix of Biι-hrome ! V wαre. Vertiωl 
slightly ωnvex .sides. cαrination αι 
/o1ver pαrι plαin riιn . 1\vo opposed ho
rizonιαl hαnd/es on body belo~v rim. 
cylindricα/ sιem wiιh ridge αround the 
middle. splαyingfooι. The body is di
vided into ι wο horizontal zones; ιhe 
upper isfilled ~vith linear nιotifs alter
nating wiιh inverted υ motifs, the 
/o1ver Ιvith α f rieze of /oιus .flowers 
a/ιernating ~vith /aιιiced ιriangles; ho
rizonιal band around .stem a11d around 
interior. Pierides Collection. Cypro
Archaic Ι period (750-600 Β. C.) 
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V'irgin 16th cenrury 
Fronι the church oj"St. Michael. Lejkoniko 
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Bronze Age in Cyprus (1600 B.C.), such 
as the Horned God and the God on the 
Ingot, jewelry, pottery, and figurines . 
Also shown were numerous statues 
from the great city of Salamis, the first 
Greek city to espouse Christianity, as 
well as medieval maps, icons, and mosa
ics from the Church of Panagia tis 
Kanakarias in the Turkish occupied vil
lage of Lythrangomi. 

These mosaics, depicting St. Luke 
and St. Bartholomew, had suffered an 
even worse fate than tha t of four mosa
ics sto1en from the church, whose return 
to the Church of Cyprus was decided 
1ast year by the US District Court in 
lndianapolis, Ι ndiana. 

Other artifacts in the show were 
amphorae, terracotta figurines, limes
tone statuettes, a marble head ofDiony
sus, silver and bronze coins from 
Salamis, medieval glazed bowls, a 
helmet and sword of a medieva1 war
rior, and ancient maps and books. 

His Eminence Archbishop Iakovos 
served as Honorary Chairman of the 
American tour. Other members of the 
American Committee included Senator 
Paul Sarbanes, Congressmen Gus 
Yatron, George Gekas, Nicholas Mav
roules, Μ icheal Bilirakis, and Con
gresswoman Olympia Snowe. Both the 
Ambassador of Greece, Mr. Christos 
Zacharakis, and the Ambassador of 
Cyprus , Mr. Michael Sherifis, are also 
members of the committee. 

The Kanakaria Mosaics 

The Panagia tis Kanakaria Church 
mosaics have become a househo1d name 
in international art circles following the 
1andmark decision of the lndiana Fed
eral District Court in August 1989 
ordering the return of four mosaics 
stolen from the church in the Turkish
occupied village of Lynthrangomi to 
their rightful owners, the Autocepha1us 
Greek Orthodox Church of Cyprus. 

The four mosaics, depicting Christ as 
an adolescent, the apostles James and 
Matthew, and an Archangel, are still in 
safe keeping in a bank vault in lndiana
polis pending a decision by lndiana art 
dea1er Peg Gold berg to appea1 the court 
ru1ing. However, two other mosaics 
from the apse ofthe church, the mosaics 
of St. Luke and of Bartholomew, form 
part of the Famagusta Exhibition. 

Torn down by looters some time after 
the Turkish invasion of 1974, the two 
mosaics were tracked down in Europe 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Engraved iνory plaque 111ίth inlaid faience decorarion, carved on borh sides with the represenrarion of α sphinx 
among lotusflowas. τhis Ιvω·part ofthe deωration of α throne discovered in Royαf Tomb 79 at Salami~Ό togerher 
••ι ith several otheι· vafuabfe pieas of furniture. Lare 8th century Β. C. 

by the Cyprus Antiquities Department 
and brought back to the island in pieces. 
They were restored ο η the basis of pho
tographs oftheir original appearance. Α 
significant part of the church's apse, 
considered among the earliest examples 
of Christian art to have survived, is still 
mιssιng. 

The original mosaic was affixed to 
the apse of the Church of the Panagia 
Kanakaria, in 530 A.D. Except for a 
unique quirk offate, the original mosaic 
would have ceased to exist a thousand 
or more years ago. During the period of 
Iconoclasm (roughly the 8th century), 
government edicts mandated the des-

SEPTE MBER, 1990 

truction of religious artifacts so that 
such religious "images" would not be 
the su bject of veneration. These iconoc
last edicts were responsible for the des
truction of many significant religious 
artifacts. The origina l Kanakaria mos
aic is one of only six or seven Byzantine 
mosaics to survive the ravages of lco
noclasm and the passage of time. 

The original Kanakaria mosaic 
depicted Jesus as a young boy seated in 
the lap of his mother, the Virgin Mary, 
who sat on a throne surrounded by a 
mandorla of light. The figures of Jesus 
and the Virgin Mary were bordered on 
each side by depictions of two archan-

Virgin Kanakaria 19tl1 century 

23 



Α gold pendαnt in the form of α pomegrαnαtefound in α 13th century 
rorrιb in Enkomi, Cyprus Museum. 

Mycenαeαn ωnphoroid krαter from α grave αt Enkomi. The repres
enιaιiυn hαs been ideιιtified ιvith α ιve/1-knoιvn scene from the Iliαd: 

gels. This was in turn bordered by a 
frieze containing the busts of the twelve 
apostles. The o riginal mosaic was made 
of small pieces of colored glass referred 
to in the a rt world as tesserae. 

The original mosaic was a ffixed to 
the apse of the Kanakaria Church in the 
early sixth century. Over the centuries, 
the mosaic has deteriorated. By 1960, all 
that remained of the original Kanakaria 
mosaic was the figure of Jesus, the bust 
of the No rth Archangel, and nine of the 
twelve apostles. Between 1959 and 1967, 
the mosaic was cleaned and restored 
under the sponsorship of the church of 
Cyprus, a nd Harvard University's 
Dumbarton Oaks Centre for Byzantine 
Studies. With the knowledge gained in 
its efforts to restore the mosaic, Dum
barton Oaks pu blished an authoriιative 
volume on the Ka nakaria Church and 
its a rt: The Church of ιhe Panagia 
Kanakaria aι Lynthrangomi ίn C}ψru.~; 
/ts Mosaίcs and Fre.1·coes, authored by 
A.H.S. Megaw and E.J.W. Hawkins 
(1 977). 
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Zeus is holding ιhe Scα/es ofDestiny infronι ofιhe ιvαrriors' chαriot 
before ιheir depαrtllre ιο join the bαrιle. Eαrly 14th century Β. C. 

Fragιnenιαry ιerracottα rnαsk. life
_fize. Circulαr hole.f for the eyes, per
forαιioll abυνe foreheαd αnd ιhrough 
eαrsfor αttaι·hmellt. Hαlf-open mouιh 
ιvίιlι teeιh .fhoιviΙΙg. Τιvο smαll horns 
springing from thP foreheαd. Trαces 
ο,{ ριιrple pαint. From Ay. Sergios. 
He/lenistiι' 1 period (325-150 Β. C.) 

Mαrble heαd of Diυnysos. He weαrs α 
plαin diαdem αccross ιhe brυιv. Above 
the pαrred hαir α heαvy wreath ofvine 
/eaves with rwo clusιers of leαves on 
εiιher side of the heαd covering the 
eαrs αnd tιvo pine cυnes αbove the ver
tiωl pαrtίng of the hair. From Sαlα
mis. Rωnan Π period (2nd cent. A.D.) 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Lagγnus oj' Wlιite Pαirued V/1 1vαre. 
Bιωnicallιody. verticαl curled hand/e; 
riιιg-lιa.te. Πιe decorαtiun coιι.~ists of 
leoΙ>et ΙΙ'itlι doιs αnd myrtle /eαves. 
ι-·rοηι Κ οιιιί Kebir. He/lenistic I period 
(325- 150 B.C.) 

Frαgmenι of α marble ojfering ιab/e depicting afemαle busι wearing 
α turreted crown (persoιιificaιion of α ιown). From Sαlamis. Early 
Christiαn (6th cent. A.D.) 

"The mosaics are unique. The para
mount significance of their exisιence is 
as part of the religious, artistic, and cul
tural h~'ritage of the church and govern
ment ιιι· Cyprus and as part of the 
national unity of the republic of 
Cyprus," Judge James Noland said in 
his decision. 

lt was heralded by ιhe international 
press and art experts as pivota l in the 
fight against the illegal art trade. "The 
judgement ... could alter the face of the 
art markeι, " wrote the lndependent, 
while the New York τime.\·, in a front 
page story, quoted the executive direc
tor of the International Federation for 
Art Research as saying: 'This decision 
really tells both museums and priνate 
individuals ιhat the danger of buying 
stolen art is very serious and their inves
tigations should be very thorough." 
Noιed the Washington Post, "The most 
importanι and salutary effect of the 
lndiana decision will be to discourage 
people in the Jegitimate art world from 
aiding and abet ting .. . des tructive 
practices." 

SEPTEMBER, 1990 

Lower hαlf of α mαrble sιaιue of an 
'Άphrodiιe Anαdyomene" type. The 
sιaιue is nude and stands on roughly 
e/lipsoid plinth. By the left foot α dol
fin treeιrunk support. The surface of 
ιhe statue is smooιh and po/ished, es
peciαlly the front. From Salamis. 
Roman 11 period (150-250 A.D.) 

"Κ ore", ~ ιαιιιe jound in ιhe Palaisιra 

ο,( ιhe Gyιιιnasium of 8a/aιιιί.i 
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Large amphora of Bichrome IV ware. 
Ovoid body, wide cy /indrica/ neck, 
flat out-turned rim, Μο opposed ho
rizonta/ handles on shoulder. The dec
oration on body consists of horizontal 
bands, chequered triang/es and other 
geometric patterns on shoulder; the 
neck is divίded into rectangular pαnels 
fi/led wίth geometrίc motifs and sty/
ίzed /otus flowers. Pierides Collec
tion. Cypro-Archaic Τ period. (750-
600B.C.) 

Jug of Bichrome TV wαre. Ovoid body. 
flaι base, shorι concave neck , ιrefoil 
mouιh, flaι hαndle f rom rim ιο 
shou/der. rhe body opposite handle is 
decoraιed ιvίιh a bird in "f ree-field" 
sty le. rendered irι outlirιe αnd fi/led 
ιvίιh Jineαr motifs, concentric semi
circles and concenιric circles. Three 
rαised wings, swαstikαs irι the bαck
groιιrιd. Pierides CollectιΌrι. Cypro
Archαic I perιΌd. (750-600 Β. C.) 

.lug of Biclιrome I V ιvare . Ovoid bodγ . 

. ~hnrι neck , pinclιed mourh. hαndle 
f rom rinι ιο ~-houlder, rirιg-base on 
tnouth prinιed eyes. On eαch side of 
the body. large roseιte offfΊteen peιals 
surrounded hy a broαd bend wiιh pαtt
errι of parallel zigzags. round ι~·hich 
αre tιvo broad band$ of loιus floιvers, 
separated by a nαrro ιv bαrιd of guil
loche. On the frorιι side of ιhe body α 
pαirιted femαle figure who smel/s α 
lotus floιver: on eiιher side α lotus 
plαrιt. On body under ιhe handle α 
male figure holding loιus flower be
fore his nose αnd weαring conicαl cap. 
Roιιnd the neck ofthejug pαinted νer
tίcαl pαrαllel bands between horizon
tαl rings. Cypro-Archαic Ι period 
(750-600 Β. C.) 

Juglet of Bichrome I V ιvαre. G/obulαr 
depressed body, corιcαve neck, ιrefoil 
mouιh , νerιicαl hαndle from rim to 
shoulder. ring-bαse. τhe decorαtion 
consists of bird, sιvasticαs and "fish
bone" pαttern. From Leorιarisso. Cy
pro Archαic Τ period (750-600 Β. C.) 

Jug of Bichronιe I V ιvare. Ovoid body, 
shorι rιeck, trefoιΊ mourh. verticαl 
handle f rom ritn ro slιoulder: ring
base. Tlιe decorαtion consists of α 
stαnding gnat and herringbone ornα
ment on ride. f'rom Gypsou. Cypro
Arclιαic Ι perιΌd (750-600 Β. C.) 

Jugleι of Bichrome Ι V wαre. Globular 
depressed body, widening upwαrds 
neck, pίnched rim, handlefrom rim to 
shoulder; rhe decoraιίon consists of α 
goat which coνers almost the whole 
surface of the vessel; rίngs on the 
neck . Cypro-Archaic Ι period (750-
600B.C.) 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Restaurants and Restaurateurs Βι· coNsTANTΙNE cι::oRcιou. Ph. υ. 

In the heart of Manhattan's Green
wich Village there exists one of the fin
est Anatolian restaurants in the city. 
Located at Ι 02 MacDougal Street, this 
cozy establishment first opened its 
doors in the spring of I 990 and has fast 
become one of the most popular restau
rants serving foods from a rich variety 
of civilizations. 

DIV AN'S decor is simple yet stylish. 
Graceful arches punctuate the interior 
and seem to divide the restaurant into 
intimate dining areas. As a matter of 
fact, the homespun aspects ofthis lovely 
place are created by the Anatolian 
carpets that grace the stark, white walls 
reminiscent of Cycladic architecture. Α 
side wall, meanwhile, is of original 
brickwork that lends a rustic charm to 
this restaurant of quiet beauty. And 
quite unlike restaurants of its kind, this 
one sparkles with cleanliness as it 
radiates the warm hospitality of its 
ancestral backgrounds. 

Red and white tablecloths dot the 
floors of the dining area and spotless 
napery and flatware disclose the atten
tion the management has shown to 
make D I V Α Ν an inviting place to dine. 
Frosted white votive lamps wink from 
tablecloths, lending added charm to this 
truly hospitable place, which is peerless 
in its decor and mouthwatering menus. 

Tempting Appetizers 
The selection of tempting appetizers 

at DIV ΑΝ includes sprightly soups, and 
hot and cold appetizers that reveal the 
restaurant's concern for authentic 
Anatolian cuisine. The red lentil soup, 
for example, is prepared by a chef 
\Vhose roots sink deep into the hear
tland of Anatolia. His recipe for prepar
ing this soup is as ancient as lands 
surrounding the rivers Tigress and 
Euphrates - the birthplace of this tal
ented chef. 

The cold appetizers, familiar to most 
Mediterranean restaurants, include the 
tarama, a smooth puree of carp roe 
blended with lemon juice, olive oil, and 
chopped onions. Stuffed eggplant with 
onions, tomatoes and a touch of garlic is 
labeled ίmam bayildi, which means 
literally, the "priest fainted." And, in a 
sense, one is apt to swoon with pleasure 
at first bite of this delicious appetizer. 
Also authentically prepared, is the cacik 

SEPTEMBER, 1990 

DIV ΑΝ REST Α URANT 
102 MacDougal Street 
New York, ΝΥ 10012 
(212) 598-9789 

• 
(tzatziki), a yogurt-cucumber-garlic dip 
that makes a refreshing and apposite 
prelude to any of the more robust 
entrees and the traditional Mediterra
nean dishes which follow. 

The hot appetizers, on the other 
hand, have the salty tang required of hot 
Anatolian hors d Όeuvres. These 
inc\ude pan-fried phyllo stuffed with 
feta cheese and known as borek. Sau
teed liver, topped with red onions and 
parsley is in a class by itself. Laced with 
lemon and served sizzlingly hot, this 
wonderful appetizer must be tasted to 
be appreciated. 

Lahmacun- pronounced lahmajun -
is the equivalent Turkish "piz.za pie" 
with ground beef, tomato sauce and 
onions. The crust, meanwhile, is \vafer 
thin and crisp as a cracker. Of course, 
DIV ΑΝ serves the ever-popular falafel 

which consists of rounds of deep fried 
grounded chick peas. Here it is prepared 
to perfection and served garnished with 
fres h springs of parsley. 

Tempting Entrees 
From the tempting list of entrees, the 

chefs special is tavuk skίsh kebab, 
which consists of marinated cubes of 
chicken skewered on a charcoal broiler, 
and is served on a bed of delicious pilaf 
and garnished with finely chopped pars
ley and onions. 

Similary the shίsh ko,fte kebab, a clas
sic Mediterranean dish, is comprised of 
spicy ground lamb mixed with beefthen 
charcoal broiled on individual skewers. 
Α mixed gril\, however, blends savory 
meats ranging from chicken, lamb and 
beef in a platter that is fragrant with 
fres h springs of parsley, onions and 
peppers. ΑΙ\ the entrees at DIV ΑΝ are 
served with either a rice pilaf or a bulgur 
pilaf, grilled tomatoes and grilled 
peppers. 

Roasted eggplant with cu bes of lamb 
in a r ich sauce of herbs and spices is 

The Exciting Wines of Cyprus 
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desίgnated as etli patlican, and can be 
mouthwateringly delicίous. There are 
few places in the city that can prepare 
eggplant in thίs manner, whίch harks 
back to an earlίer time when nomads 
roamed the Anatolian plains and 
cooked lamb in stewing pots redolent of 
oregano and other fragrant herbs. The 
chef, Mehment, evokes a sense of his
tory in his food preparations, making 
the restaurant unique in the respect. 

Like the eggplant dishes, okra entrees 
share popularity at the restaurant. 
Baked okra with cubes of lamb, toma
toes, peppers, fresh Jemon juice and spi
ces blend beautifully in a menu item 
called etli bamya. As ίη the custom is 
sunny Anatolian lands, this dish is fre
quently served with pita/ pida bread 
which is used to mop up the thick gravy 
accompanying the okra and lamb mor
sels. On a recent visit to DIV ΑΝ I \Vit
nessed a Moroccan diplomat relish thίs 
dish with such gusto, that I translated it 
to be deep satisfaction with the entree 
and the juίcy sauce he soaked up with 
the hot triangles of pita bread. 

Fot those who have an aversion to 
meat dίshes, DIV ΑΝ offers a delicious 
vegetarian special of assorted fresh 
vegetables stewed ίη a light tomato 
sauce. Fresh seafood specials are also 
offered daily and are preparedjointly by 
the two chefs, Mehmet and CumaAli, 
who hail from the Anatolian part of the 
world. The Greek chef, Theodoros, is 
equally skilled in fish preparation. Η is 
ta1ents are best exp ressed in the broiled 
snapper, the broiled porgie and ίη the 
octopus marinated in tangy oil and 
1emon. 

Fabled Desserts 
For the self-indu lgent, D I V ΑΝ offers 

an array ofwicked desserts that have no 
equal. The best choices are baklaνa and 
kadaif, which are prepared on the pre
mises daily. Rice pudding, or sutlac, 
with plenty of cιnnamon, is served 
along with fresh fruit. But the syrup
soaked pastries are the jewels in 
DIV AN'S crown and look as ifthey had 
just been fina1ized to tempt the sweet 
tooth if not put it on edge. As a matter 
of fact, DIV ΑΝ is one restaurant where 
it is still possible to fray fab1ed desserts 
fresh out of the oven and perfumed with 
cinnamon, c1oves and roasted almonds. 
Το aid digestion and reduce remorse, 

the house offers excellent Turkish cof
fee that is best suited to the taste of 
diners who ache for something stronger 
than the Sanka or plain American coffee 
a1so served at the restaurant. 

DIV ΑΝ is open seven days a week, 
with a continous a la carte service from 
11 :30 a. m. until after midnight and with 
the same menu and prices a \1 through 
the hours the restaurant is open. 

Selected Reι·ipefrom DI VAN 
''τavuk Shiι·h Kehah" 
(Chiι·ken Shίsh Kebab) 

4 whole chicken breasts cut and ωbed 
2 whole cloves of garliι· auι·hed 
I .fresh lemon 
2 cups corn οί/ 
I t bs. red pepper 
.finely chopped par.sley 

I whole onion ι·hopped 

BlueDawn 
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D ίner-R estaurant 
1860 VETERANS HIGHWAY, CENTRAL ISLIP. Ν.Υ. 11722 

TEL. (516) 234-6001 ij (516) 348-9708 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Εχίι 57 στό δεύτερο φ&ς, στήν Veterans Highway δεξιά μέχρι τήν Blue Dawn Diner 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΓΚ Α-1-ΛΑΝΤ 

'Ελληνικά φαγητά γιά τούς 'Έλληνες καλοφαγάδες (σουβλάκια, μουσακιlς, παστίτσια, 

σπανακόπιτες κ.ii.). Ψάρια φρέσκα σt μεγάλη ποικιλία γι· αύτούς πού άγαποϋν τάθολασ

σιvά, Salad Bar γιά τούς ... χορτοφάγους, breakfast γιά δλοuς. Σπιτίσια γλυκά καί ψωμιά 

καί βέβαια ποτά πολλά. 

24 ΩΡΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ- ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 

Strip chicken breasts of fat and mem
brane. Rinse in cold water. Set the 
chίcken breasts aside. Mix all the rest of 
the ingred ients together ίη clear pyrex 
dish or Jarge bowl. Chill in refrigerator. 

C ut chicken breasts into cu bes of one
inch tickness. Remove mίxture from 
refrigerator and marinate cu bes by 
spacing them evenly in the pyrex dish or 
1arge bowl. Cover and return to refriger
aιor and allow chίcken cu bes to mari
nate for about six hours. 

Then thread cubes of marinated 
chick~n onto skewers. Place ο η a grill or 
charcoal spit. Turn frequent1y until 
morsels are brown and their edges crisp. 
Continue turning for approximately ten 
minutes, depending on temperature of 
grill. 

Remove from skewers and set 
chicken cubes on platters. Serve with 
rice pilaf and garnish with chopped 
parsley, lemon wedges, and chopped 
onions. 
Α tru1y mouthwaterίng dish for all 

seasons! 

~********************* 
~ .ASTRO ΡΗΟΤΟ Ξ 
: STUDIO : 
-tι PORTRAΠS OF DISτiNCτiON * 
~ 35-25 30th AVENUE : 
-tc Corner of 36th Street * 
iC ASTORIA, Ν. Υ. 11103 : 
: Tel. (7 18) 721-1550 * 
~********************~ 
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Orthodox Laity lobby 
for less spectacle 

elected instead ofthe current practice of 
appointments by the Archbishop. 

The group has been criticized in 
major Orthodox organs, ''τhe Η ellenic 
Chronicle" and the 'Όrt hodox 
Observer", as "trying to drive a wedge 
between the clergy and laίty of the 
church." 

By Larry Wίtham 
The Washington τimes 

As the congress of Greek Orthodox 
churches carried on with its customary 
leanings toward ceremony and social 
events, a lay group lobbied for less spec
tacle and more business. 

'The Orthodox Church both here 
and abroad is in a state of serious transί
tίon, " saίd George Karcazes, a Chicago 
lawyer and presίdent of Orthodox 
Chris ιίan Laity. 

Ι mportant dίscussίons about ιhe 
Greek and Orthodox identity ίn modern 
socίety are often prevented by "exces
sive ceremonial and religiously ίrrele
vant functions," he said. 

Mr. Karcazes saίd the organization, 
formed in I 987 of Greek Orthodox in 
good sιanding, does not disagree with 
the church's religious and moral teach
ings, but rather its resistance to com
munication and problem solving. 

They want to activate the laity and 
"reverse the ' un-Orthodox' centraliza
tion of authority in the hierachy," he 
said of the goals of the 2,000 member 
group ίn 35 states. 

The Greek Orthodox Archdiocese of 
North and South America has 2 million 
members and holds its congress every 
two years. 
Wίth the historίc νίsίt here of Dim

itrios Ι , ecumenical patriarch of Con
stantinople, the lay group urged that 
American 0l'thodox show their rever
ence for ancient traditions but also their 
Jove of democracy. 

"lt is important that our revered 
patrίarch observe the devotion of 
Amerίcan Orthodox" to both, Mr. Kar
cazes said. 

All leaders ίn Orthodoxy are elected, 
from the patrίarch and bishop to coun
cils and delegates. At this week's con
gress more than 1,000 clergy and lay 
delegates chosen by their parishes came 
for business sessions with one vote each. 

But another vot ing bloc ίs the retired 
bishops and the I 18-member Archdi
ocesan Councίl, which is appointed by 
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Archbishop lakovos, the church's pri
mate, and governs the denominatίon 
with him. 

The effect, the laity group says, is that 
parish representation can rarely achieve 
a majority vote or submit controversial 
agendas to the floor of business 
sessions. 

Some of the primary concerns of the 
lay group are more use of English in 
Greek Orthodox church worship, less 
emphasis on Greek ethnic indentity, 
and more lay authority in local and 
national decisions. 

The lay organίzation also would pro
pose that the Archbishop have more 
elected advisers and that the presiding 
officer and secretary of each congress be 

Archbishop lakovos has said that the 
denomination's structure is open to 
improvement. But he prefers that the 
agent of change be a task force rather 
than a separate organization. 

During his keynote speech, the arch
bishop said the survίval of Greek 
Orthodox values and church tradition 
were at stake in secular culture. He then 
went on to Iist issues to be addressed by 
the church, including "revision of our 
regulations and by-laws." 

Earlier in the week, however, repre
sentatives of Orthodox Christian Laity 
were not allowed to add discussion on 
that ίssue to the congress' agenda 
because ίι was not an officially recog
nized group. 

Greek Style Demί -Tasse 

J ohn Α . V assilaros & S on, Ι nc. 
Coffee - Tea - Spίces 

29-05 !20th STREET, FLUSHING, Ν.Υ . 10054 
Phone: TU 6-4140 
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Dinner-Dance ίη N.J. to benefit 
the Greek Children's Cancer Fund 

On Friday, September 21, 1990, the 
American Women of Hellenic descent 
of New Jersey are sponsoring a benefit 
Dinner-Dance for the Greek Children's 
Cancer Fund of the Sloan Ketterίng 
Memorial Center. The ladίes are joining 
theίr hearts and hands to help the 
stricken Greek children from Greece 
who look to them to ease their heavy 
burden of pain and heart-rending 
uncertain ty. 

One never knows when the dreaded 
disease of cancer wίll strίke. When it 
does, it shatters many 1ives leavingthem 
with a deep hopelessness and the fear of 
not knowίng where to turn for help. For 
these unfortunate sou1s a ray of lίght 
and hope are offered and supplίed by 
the Greek Children's Cancer Fund 
estab1ished seven years ago by Mr. 
Stantey Matthews whose young daugh
ter was diagnosed with leukemia. Upon 
her complete recovery Mr. Matthews 
~onored his vow ιο he1p others on the 

road back to health. 
Tbe Fund offers financial assίstance 

and also provίdes each patίent wίth the 
personal contact of a socίal worker and 
a caring friend. Last year some four 
hundred patients received help from 
thίs Fund. 

This group of women of Hellenic des
cent have worked long and arduously to 
provide a gala evenίng for your enjoy
ment inc1uding an exce\lent dinner, fine 
dance music, and a surprise guest you 
won't want to miss. The time is 7:30 on 
Friday, September 21st, and the p1ace 
where thίs sou1-satisfying event is being 
held ίs Loews G lenpoint Η otel in Tea
neck, N.J. Join them on this significant 
evening when we can all bask ίη the 
knowledge that our caring will help to 
put these children back on the road to 
health and the normallife span they so 
rich1y deserve. 

For any information please call 201-
263-0838. 

, ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 
ΜΟΝΟ ΜΕ 25 ΔΟΛΛ. ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

30 

Μαζi μt τr)ν tπιταγή σας tr1 όνόματι NEW YORI< MAGAZINE, nα
ρακαλοϋμε νό συμπληρώσετε καΙ νό μδς στεlλετε τό παρακότω 
δελτίο: 

«Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)) 

~-- - - 421 7th Avenue - - ιιιιιιι. 
~ New York, Ν.Υ. 10001 \ 

I Κύριοι, I I Εσωκλείω επιταγή 25 δολλ. γιό μιό tτήσια συνδρομή. I 

I ΝΑΜΕ .... .. .... . .... . . . .... ............. . .. .. . . . .. .. ..... I 
I ADDRESS ............. . .... .. ............................. I 
I cιτv ........... ....... sτ Α η . . . . . . . . . . . zιΡ . . . . . . . . . . . . I 
\ HLEPHONE . .. . . . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. I 
~----------"" 

Eftihia Piper 
President of ΗΑΒΑ 
The Hellenic-American Bankers 

Assocίation (ΗΑΒΑ) announced that 
Eftihia Piper, Senίor Vice-President 
and Corporate Divisίon Executive of 
First New York Bank for Business, was 
chosen to head the 150-member organi
zatίon of professiona1s ίη the banking 
industry. Other board members were 
elected as well. Ms. Piper has been a 
member of ΗΑΒΑ for the past 5 years, 
serving on its board of directors i~ 
1989-90. She is an a1umna of Ade1phι 
University (Economics j Business Man
agement), and has attended the presti
gίous Stonίer Graduate School ~f 
Banking. At First New York, she ιs 
responsible for overseeing the commer
cίa11oan portfolίos of Corporate Lend
ing and Asset Based Lending, as well as 
the bank's Garment Center and Import
Export branches. 

Also elected to serve on HABA's 
Ι 990-91 Board of Directors were: Ser
gio Papageorgίou, Vίce _President, 
Lucretia Edreos, Secretary, Jιm Drac?
poulos, Treasurer, Thomas G. Barlιs, 
Emmanuel Caravanos, Antony Conto
michalos, George Katsίaunίs, Tassos 
Phi1ippakos, Emanuel Polίchronakis 
Dίrectors, and John Ρ. Markos 
Attorney. 

Fol\owing the first meetίng ofthe new 
Board of Η ΑΒΑ, Ms. Piper announced 
the board's decision to enhance the 
associatίon's status by attracting more 
corporate memberships and senior 1evel 
bank executives of Greek descent. 
ΗΑΒΑ was organized for the express 

purpose of serving as the profes~ional 
assocίation of Greek Amerιcans 
emp1oyed in the U.S. banking ίndustry 
and re1ated fίnancίa1 ίndustries. The 
organίzatίon p1ans to present a serίes of 
1ectures on banking and business 
related subjects to be gίven by promi
nent speakers. 

Membership information may be 
received from HABA's Membership 
Chairperson, Sergio Papageorgiou, by 
callίng 212-9 53-8531. 

Στοιχειοθεσία yιά βιβλία, 

κάθε έίδους Ικδοση. 

Tel. (212) 967-501 7 
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ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 
Ο aνήσυχος, δαιμόνιος επιχειρηματίας που δεσπόζει στον 
ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό χώρο της Ελλάδος, 
προεκτείνει την δραστηριότητά του στην Αμερική, πρώτα 

με την Interamerican και τώρα με την Interbank. 

Ο Δημήτρης Κοι•τομηνάς αποτελεί μια ξεχωρ ιστή φυσιογνωμία 
του Ε/.ληνικού και διr.θνούς επιχειρηματικού κόσμου. Αποτελεσματι
κός και πρακτικός στις πολυπληθείς δραστηριότητές του. έχει ταυτί
σει το όνομά του μr. τις πιο εντυπωσιακές επιχειρηματικές επιτεύξεις. 
Οραματιστής με διεθνείς ορίζοντες. συλλαμβάνει την επιχειρηματική 
ιδέα και την υ/.οποιεί με πρωτοφανή μεθοδικότητα και r.πιτυχία . 
Πριν 21 χρόνια ίδρυσε τηvr.ταιρία ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ,μr.ι:λάχιστα 
μέσα, με σκοπό την πώ;.ηση ασφαλειών ζωής στην Ελλάδα. Η INTE
RAMERICAN σήμερα είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης. κατέχοντας 
το 40% της ελJ.ηνικής αγοράς. Διαθέτει το πιο δυι•αμικό δίκτυο 
πωλιίσεων. με 4.000 ικανούς και aφοσιωμένους υπαλλήλους. 

Ο όμιλος των εταιριών της INTERAMERICA Ν f.χr. ι δημιουργή
σει ένα πολυεθνικό γιφούπ εταιριών, που παρέχουν ένα ευρύτατο 
φάσμα οικονομικών υπηρεσιών rJψηλής ποιότητας με ανταγωνιστικό 
κόστος. Οι δραστηριότητες του ομίλου επεκτείνονται στην Κύπρο, 
όπου ΚΊ!pιαρχεί στην Αγορά. στην Αμερική και στην Αγγλία. 

Τελευταία, η εταιρία συνεργάζεται με τον ι:υρωπαϊκό κολοσσό. την 
Γαλλικιί εταιρία U.A.P., ή αί../.ιώς Union des Assurances de Paris, 
Η συνεργασία με την U.A.P. αποτι:λεί ένα ουσιαστικό στοιχείο της 
διεθνοr)ς φυσιογνωμίας της INTERAMERICAN και βασικό στήρι
γμα στην προσπάθεια r.πf.κτασής της, δεδομένου ότι αναπτύσσr.ι δρα
στηριότητες σt 60 χώρες. 

Μια καινούργια επιrυχlα τοι! κ. Κοντομηνά είναι η δημιουργfα της 
Ι TERTRUST, εταιρlας αμοιβαίου κεφαλαίου (Mutual Funds). 
Αμέσως μετά την f. ~'Ο.ρξη των εργασιών της κυριάρχησε και ανέπτυξε 
την αγορά του αμοιβαίου κεφαλαίου. l..i: λιγότερο από 6 μήνες συγκί;ν
τpωσr. περίπου 60 δι σ. δραχμές (περίπου 450 εκατομμύρια δολ) . .) και 
είχr. απόδοση για τους πελάτες περίπου 90%. Φαινόμενο επιχειρηματι
κής επι τυχίας για όλα τα διεθνή sιandaτds. 

Η τελευταfα σημαντική δραστηριότητα του κ. Κοντομηνά είναι η 
INTERBANK OF NEW YORK που άρχισε ήδη τις εργασίες της. 

Αμερικανική τράπεζα με full commercial άδεια της Πολιτείας Νέας 
Υόρκης και με ασφαλισμένες καταθέσεις από το F.D.I.C .. έχει σαν 
στόχο την παροχή υψη/.ής ποιότητος προσωπικής εξυπηρεηίσεως 
στον πελάτη και την κάλυψη των α να γ κών του • Ελληνα r.πιχειρημα
τlα σι; τοπικό αλλά και διr.θνtς επfπεδο (Ελλάδα, ΕιJρώπη). 
Η INTERBANK δημιουργεf τον διεθιιή τραπεζικό οργανισμό που 

καλύπτr.ι τις χρηματοοικονομικές ανάγκr.ς του Ελ/.ηνοαμερικανού 
και του Έ).ληνα με ξεχωριστά προϊόντα και υπηρεσίες. 

Η πιό σημαντική διάσταση του Δημήτρη Κοντομηνά είναι η πολύ
πλευρη προσωπικότητα και η ανθρωπιά του. Έχει φίλους σε όλα τα 
κοινωνικά στρώματα και προσεγγίζει ό/.ους τους υπαλλήλους ανι:
ξάρτητα από την θέση τους με αμέριστο ενδιαφέρον. Σι: πολλές χώρες 
υπάρχουν δείγματα της καλωσύιιης τοο. άνΟρωποι ποιJ στήριξε οικο
νομικά και ηθικά στις δύσκολες ώρες τους. Ενισχύει τους εθνικοιίς 
σκοπούς, το Πατριαρχε/ο, την Εκκλησία. 

Η πολιτιστική δραστηριότητά του είναι εξ ίσου σημαντική. Ενι
σχύει οικονομικά πλήθος εκδηλώσr.ων για την Αθήνα, την Ακρόπολη, 
τους Ολυμπιακούς Α γώνες, εκπροσώπους της τέχνης, εκθέσεις γλυ
πτικής και ζωγραφικής. Πρωτοπόρος στον αγώνα κατά του καρκί
νου, αφιερώνει χρόνο. προσωπικό ι;νδιαφtρον και οικονομικούς 
πόροιJς γι · αυτούς που έχουν ανάγκη βοηθείας. Ο στενός συνεργάτης 
και φU.ος του, τραπεζίτης Στυλιανός Ζαββός, τον περιγράφει ως 
εξής: «Είναι r.π ιχειpηματίας και άνθρωπος χαρισματικός. Συναρπάζει 
τους ανθρώπους γύρω του και τους δίνει κατεύθυνση. εμπνέει εμπι
στοσύνη. και χεφίζι:ται όλους μr. απ;.ότητα και μεγα/.ωσύvη. Δεν είναι 
τυχαία η επιτυχία του, ανήκει στην γενιά των «μεγάλων». Γεννιέσαι 
χαρισματικός επιχειρηματίας, δεν φτιάχνεσαι, όπως ο Ωνάσης, και ο 
Κοντομηνάς προσθέτει επιπλf.ον την διάσταση της ανΟρωπιάς και της 

καλωσύ~ης». 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ είχε τελευταίως μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέν
τευξη μc τον εκλεκτό άνθρωπο και άριστο φίλο κ. Κοντομηvά, την 
οποfα μεταφέρομε r.δώ για τους αναγνώστr.ς μας. 

ΕΡΩΤ.: Στην ηλικfα σας έχετε κάνει τόσα 
πράγματα ... 
ΑΠΑΝΤ.: Κατ' αρχάς πιστι:IJωότι η η λι

κία μου δεν είναι αυτή που θάθελα να 
είνα ι ... Θα ήθελα να ήμουν νεώτερος. 
Δυστυχώς περάσανε πολλά χρόνια τα 
οποία πήγαν χαμένα. θα μπορούσα να tχω 
δημιουργήσει περισσότερα πράγματα σε 
μικρότερο χρονικό διάστημα, σε μικρό
τερη ηλικία όπου παίρνεις αποφάσεις 
πολύ πιο εύκολα. Δι:ν φοβάσαι τίποτα, 
αντιμετωπίζι:ις τα πράγματα από μία διαφο
ρετική σκοπιά , βλέπεις μπροστά σου απε
ριότιστες χρονικά δ ιάρκειες τις οποίες με 
την πάροδο του χρόνου χάνε ις. Τώρα είμαι 
πολύ πιό προσεκτικός. Σκέπτεσαι το περι
βάλλον σου, σκέπτεσαι τους ανθρώπους 

σου, έχεις δημ ιουργήσει δίπλα σου έναν 
ολόκληρο κόσμο ... Όταν είσαι μικρότε
ρος , τα βλέπεις πιο απλά. Ρισκάρεις πιο 
εύκολα. 

ΑΠΑΝΊΌ: Δυστυχώς ναι . Δυστυχώς μι: 

την έννοια της καθυστερήσεως κα ι του 
μεγάλου κόπου που χρειάζεται γ ια να 
μάθε ις τα ίδια πράγματα με την πείρα. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχα την 
τύχη ποτt να βρεθώ δίπλα σε κάποιον .. . 
"μέντορα». 
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ΕΡΩΤ : Πόσο μικρότερος; 

ΑΠΑΝΤ.: Είμαι 52. Θα ήθελα να ήμουνα 
γύρω στα 35. Πιστεύω ότι η καλύτερη ηλι
κία ενός ανθρώπου είναι 30 με 40. Αυτή 
είναι η πιό έντονη δημιουργικά. 

ΕΡΩΤ: Δη).αδή δεν ε[στε απόλυτα ικανο
ποιημένος; 

ΑΠΑΝΤ : Δεν είμαι απόλυτα ικανοποιη
μένος από αυτά που έχω κάνει . Θα μπο
ρούσιχ να έχω κάνει περισσότερα. 

ΕΡΩΤ: Είστε και aυτοδίδακτος εκτός από 
aυτοδημιούργητος; 

ΕΡΩΤ.: Οι σύμβουJ.οl σας δεν αρκούν; 

ΑΠΑΝΤ.: Έχω εξαιρετικά στελέχη, 
αλλά όχι συμβούλους, με την έννοια των 
ανθρώπων με τους οποίους μεγαλώσαμε 

μαζί. 

ΕΡΩΤ : τί σημαίνει για σας επιτυχlα; 

ΑΠΑΝΤ.: Να ι:(σαι ο καλύτερος. Είτε 
ι:ίσαι γιατρός, είτε ασφαλιστής, είτε υπάλ
ληλος, να είσαι ο καλύτερος. Και αυτό πρέ-
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πει να το νο ιώΟει ς όχι μόνο εσύ αλλά και το 
περιβάλλον σου. · Ο ταν αυτά τα δύο πρά
γματα συμπίπτουν, τότε έχεις την επιτυχία. 

ΕΡΩτ.: Τι είναι αυτό ποιJ σας κάνει να δια
φέρετr. από τους ιϋ,λους; 

ΑΠΑΝΤ: Εμένα μ ' ι:νδιαφέρει να εργά
ζομαι και να επιτυγχάνω. 

ΕΡΩτ. : Ποιά ήταν η πρώτη σας δουλειά; 

ΑΠΑΝΤ.: Η πρώτη μου επαφή μ ' ένα 
ι:πάγγελμα ήταν με τις ασφάλειες. Δεν γεν
νήθηκα ασφαλιστής. Στο πανεπιστήμιο 
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ακόμα, ενώ φοι τ ούσα, έπιασα δουλειά γιατί 
δεν μού · φταναν τα λεφτά που είχα. Οι 
ασφάλειι:ς ήταν η πρώτη δουλε ιά που 
βρήκα την εποχή εκείνη. 

ΕΡΩτ. : Πώς ξεκινrίσατr. την επαγγε).μα
τικΙί σας δραστηριότητα; 

ΑΠΑΝΤ: Στη Βηρυττό είχα την τύχη να 
εργαστώ στην American Life, που εκείνη 
την εποχή δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Σκέ
φτηκα λοιπόν νά έρθω εδώ και να ιδρύσω 
ένα υποκατάστημα, πράγμα το οποίο και 
έγινε το 1963. Ξι:κίνησα μόνος μου. Στην 
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αρχή μάλιστα χωρίς γραφι:ίο. Από το γρα
φείο συγγενούς μου προσώπου. Ούτε τηλέ
φωνο δεν είχα. Δανείστηκα το γραφείο του 
κοντά στην Ομόνοια . Είχα έρθε ι εδώ μόνος 
μου με μία τσάντα καί 5.000 δολλάρια, 
εκι:ίνη την εποχή 150.000 δρχ., που μου 
είχε δώσει η ι:ταιρία. Βρήκα τους πρώτους 
συνεργάτες, στήσαμε το γραφείο στη Στα
δίου I Ο και μέσα σε ένα τρίμηνο ή 
πεντάμηνο-ώσπου να βγεί και η άδεια από 

το υπουργείο-ξεκίνησε η εταιρία. 

ΕΡΩΤ.: Και στη συνέχεια; 

ΑΠΑΝΤ: · Εμεινα 5 χρόνια με την Ame
rican Lifc, αλλά δεν με ενδ ιέφερε απλά μια 
υπαλληλική καριέρα. Οπότε έφυγα και 
ξε κίνησα την lnteramerican το 1969, ως 
Εταιρία Περιορ ισμένης Ευθύνης με 
200.000 δρχ. κεφάλαιο. Η Inιeramerican 
ξεκίνησε το 1969 και γ ια δύο χρόνια ήταν 
εταιρία πωλήσεων. Ήταν ένας γενικός 
" πράκτορας». 

t:ΡΩΤ.: Πως βρεΟήκατε στη Βηρυττό; 

ΑΠΑΝΤ.: Είχα με άλλους 160 περίπου 
· Ελληνες φοιτητές την τύχη να μας 
δώσουν εκείνα τα χρόνια - το ' 57 καί το 
·58- 4ετή υποτροφία για το Αμερικανικό 
Πανεπιστήμιο της Βηρυττού. Στον πέμπτο 
χρόνο που συνέχισα για το μάστερ η υπο
τροφία σταμάτησε κι έτσι αναγκάστη κα να 
δουλέψω. 

ΕΡΩΤ : Γιατίτηνονομάσατc INTERAM E
RICAN; 
ΑΠΑΝΤ. : Πίστευα ότι η εταιρία έπρεπε 

να έχει κάποιο όνομα το οποίο να υποδη
λώνει κάποια σχf.ση με την Αμερική , με τη 
Δύση. Αυτό εκείνη την εποχή σήμαινε και 
μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία κα ι 
οντότητα. Παράλληλα έπρεπε να δείχνει 
και το διεθνή χαρακτήρα της εταιρίας. Το 
INTERAMERICAN είναι σύμπτυξη των 
δύο λέξεων Ι τι::RΝΑ ΠΟΝΑL και AME
RICAN. Αλλά επι:ιδή υπήρχε κάποιο άλλο 
γκρούπ ασφαλιστικών επιχειρήσεων που 
λεγόταν AMERICAN INTERNAΠONAL 
Οα υπήρχε σύγχυση . Γι · αυτό το κάναμε 

μια λέξη , INTERAMERICAN, η οποία 
αποδείχτηκε πάρα πολύ επιτυχής τίτλος. 

ΕΡΩτ.: Και το σήμα της εταιρίας συμβο).ί
ζr. ι κάτι; 

ΑΠΑΝΤ : Οι δύο κρίκοι , σημαίνουν τον 
άρρηκτο δεσμό που υπάρχι:ι μεταξύ πελάτη 
και εταιρίας. 

ΕΡΩΤ.: Ότανξι:κινήσατε. πως σας αντιμε
τώπισαν οι ασφα).ιστικf:ς ι:.ταιρίr.ς; 

ΑΠΑΝΤ.: Οι μεγαλύτερες εταιρίες, βλέ
ποντας ι:μάς να κινούμαστε, γελούσαν και 

aστειευόντουσαν. · Οταν πήγα για να 
γίνουμε μέλη της Ενώσι:ως Ασφαλιστικών 
Εταιρι ών, στη συζήτηση που ι:ίχα με τον 
πρόεδρο της Ενώσεως, για όσα προβλέ
παμε να κάνουμε, γέλασε λίγο υποτιμητ ικά 

και είπε: « καλά, αυτά δι:ν γίνονται ". Δεν 
μας είχαν πάρει σοβαρά. Οι μεγάλες εται
ρίες εκείνη την εποχή επαναπαύονταν στις 
δάφνες του παρι:λθόντος. 

ΕΡΩΤ.: Ποιtς clvαι; 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



ΑΠΑΝΤ.: Εκείνη την εποχή κυρίως 
ήταν οι τραπεζικές εταιρίες, η ΕΘΝΙΚΗ, ο 
ΦΟΙΝΙΞ, ο ΑΣΤΕΡΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ 
ΠΛ ΥΤΑ που τότε ήταν συνώνυμο με τη 
λέξη ασφάλεια. 

Επιτυχίες και προοπτικές 
ΕΡΩΤ: Θα Οέλατε τώρα να μας μιλήσετε 

για τον όμιλο των εταιριών της INTERAME
RICAN, για τον δυναμισμό και τις προοπτι
κές της. καθώς και για τα δικά σας 
επιχειρηματικά σχέδια: 

ΑΠΑΝΤ.: Τα επιτεύγματα της INTERA
MERICAN στην Ελληνική αγορά στην 
πρώτη εικοσαετία της ζωής της πρέπει να 
αποδοθούν στο αξιόλογο ανθρώπινο δυνα
μικό που διεθέτει και που απέδειξε ότι είναι 
σε θέση να λειτουργεί αποτελεσματικά. Με 
τέτοιο ανθρώπινο δυναμικό που έχει απο
δείξει τις ικανότητές του είναι φυσικό οι 
προοπτικές της Εταιρίας να είναι αισιόδο
ξες. Και βέβαια δεν αναφέρομαι μόνο στην 
Ελληνική Αγορά όπου η επιτυχία της εται
ρίας είναι πλεόον δεδομένη γιατί επί σειρά 
ετών έχει αποδείξει ότι είναι σε θέση να 
ελέγξει με επιτυχία το μεγαλύτερο κομμάτι 
της αγοράς, να το διατηρεί και να το αυξά
νει. Αναφέρομαι στη νέα μεγάλη πρό
κληση για το ανθρώπινο δυναμικό της 
zταιρίας που είναι η συνέχιση της ανοδι
.;ής πορείας της στον Ευρωπαϊκό και Διε
θνή χώρο. Προοπτική λοιπόν της 
INTERAMERICAN είναι να διαδραματίζει 
ένα σημαντικό ρόλο στο χώρο αυτό. Και 
μάλιστα στον ευρύτερο τομέα των χρημα
τοοικονομικών υπηρεσιών. Ιδίως στον 
τραπεζικό χώρο με την δημιουργία του 
τραπεζικού ομίλου INTERBANK στην 
Αμερική και στην Ελλάδα . Στον τομέα των 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων η επιτυχία της εται
ρίας ήταν εκπληκτική. Σε λιγότερο από 
επτά μήνες συγκεντρώσαμε περίπου 60 
δισεκατομμύρια δραχμές με απόδοση πάνω 
από 90%. Τεράστια επιτυχία. 

Ο κ. Δημήτρης Κοντομηνάς. δεξιά, με τον στενό συνεργάτη του και πρωτεργάτη στην ίδρυση 

της Interbank rττην Νέα Υόρκη κ. Στέλιο Ζαββό. 

ΕΡΩΤ: Αισθάνεσθr: ανθρώπους να σας 
ζηλεύουν; 

ΑΠΑΝΤ: Στην Ελλάδα όταν κάποιος 

φτιάξε ι κάτι, το τι έκανε και πώς έφτασε 
εκεί, δεν αποτελεί αντικείμενο προς 
μίμηση και μελέτη. Συνήθως ψάχνουμε να 
βρούμε όλα τα αρνητικά του και να πούμε 
ότι είναι κομμουνιστής , είναι δεξιός, τον 
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βοήθησαν και τι κουσούρια έχει. Αλλά όχι 
ότι δούλεψε, ότι αφιέρωσε τη ζωή του στην 
εργασία κα ι πέτυχε, αυτό δεν το λέει κανέ
νας. Μπορεί να τον πούνε τυχερό, μπορε ί 
να τον πούνε χίλια Μο άλλα πράγματα 
εκτός από αυτό το οποίο πιθανώς μπορεί να 
συμβαίνcι . Αυτό μου θυμίζει ένα ανέκδοτο: 

· Ενας Αμερικανός αν έβλεπε δίπλα του 
μια Rolls-Royce, θα σκεπτόταν τ ι πρέπει να 
κάνει για να αποκτήσει και αυτός ένα 

τέτοιο αυτοκίνητο. Ένας Ιταλός θα σκε
πτόταν πώς θα την κλέψει και ένας Έλλη
νας πώς θα την κάψει . 
ΕΡΩΤ: Η προσωπική σας ζωή; 

ΑΠΑΝΤ. : Η προσωπική μου ζωή είναι η 
δουλειά. Αυτή είναι το μυστικό της ιστο

ρίας όλης . Αν τη δουλειά σου δεν την έχεις 
μέσα στο πετσί σου, αν δεν είσαι μ' αυτή 24 
ώρες το 24ωρο, αν δεν aφιερώνεις πάνω της 
τις σκέψεις σου και τις φιλοδοξίες σου, δεν 
μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Υπάρ

χει ο άνθρωπος, ο οποίος αρκείται στο να 
δουλέψε ι τις 7-8 ώρες την ημέρα. Εν συνε
χεία ξεχνάει τη δουλειά, «γυρίζει τον δια
κόπτη », πάει σπίτι του και ασχολείται με 
όλα τα άλλα πράγματα. Εγώ αν μείνω στο 

σπίτι, θα aρρωστήσω. Θα πρέπει και εκεί 
νά ' χω τα βιβλία, τα περιοδικά μου, τις 
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σημειώσεις μου, τα χαρτιά μου. Ακόμη και 
τηλεόραση να βλr.πω, ψάχνω κι εκεί να βρω 
κάτι άλλο. 

ΕΡΩτ.: Στη ζωή ονειρεύεστε; 

ΑΠΑΝΤ. Ονειρεύομαι με την έννοια ότι 
σκέπτομαι πράγματα που θά 'θελα. Δεν θα 
έλεγα ότι είνα ι όνειρα, απλώς προσπαθώ να 
οραματιστώ ορισμένα πράγματα . Οραματί

ζομαι περισσότερο παρά ονε ιρεύομαι. 

ΕΡΩΤ.: Δεν tχετε πετύχει τους στόχους 
σαr;; 

ΑΠΑΝΤ.: Αλλοίμονο για κάποιον που 
νομίζει πως πέτυχε τους στόχους του. Οι 
στόχοι δεν ε πιτυγχάνονται ούτε στα 5, ούτε 
στα 10, ούτε στα 20 χρόνια. Από τη στιγμή 
που λές πέτυχα τους στόχους μου, έσβησες. 
Ο στόχος ε ίναι κινητός. Ανά πάσα στιγμή 
ο στόχος αλλοιώνεται, αλλάζει και γίνεται 
κάτι παραπάνω . 

Εf>ΩΤ.: Φόβουr; έχι:rr.; 

ΑΠΑΝΤ ·Ο ποιος λέει ότι δεν έχει 
φόβους, λέει ψέματα. Αλλοίμονο αν δεν 
έχε ις φόβους, ανησυχίες στη ζωή. Ίσως 
και ο φόβος και η ανησυχία καμιά φορά 
είναι κι αυτό που σε κάνει να τρέχεις λίγο 
παραπάνω και να μην aφήνεις τα πράγματα 

στην τύχη τους. 

Η πολιτιστική προσφορά 

ΕΡΩΤ.: Πιστεύετε στην «Πολιτιστική " 
προσφορά της ε πιχειρήσεως; 

ΑΠΑΝΤ.: Προσβλέπουμε όχι στο αύριο, 
αλλά στο μεθαύριο αυτού του τό που, με την 
κοινωνική μας προσφορά, έχοντας επί

γνωση των συνθηκών, καθώς και των αναγ
καιοτήτων. Μια απ· αυτές είναι η σωστή 

ενημέρωση κα ι ο πολιτισμός. Τη στιγμή 
αυτή, βοηθούμε σε ορισμένους τομείς τον 
κρατικό φορέα, που είναι ήδη βεβαρημέ
νος. Η εταιρία μας χρηματοδότησε εξ ολο
κλήρου το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας «Η Ευρώπη κατά του καρκί-

νου" , το οποίο περιλάμβανε aυτοκίνητη , 
ανάμεσα στ' άλλα, ι:νημερωτική έκθεση με 
δύο .cλι:ωφορεία της Ελπίδας", όπως τα 
ονόμασαν, και τα οποία περ ιόδευσαν μέχρ ι 
και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της 
επικράτειας. Η συμβολή μας όμως στο
χεύει και στην πολ ιτ ιστική αναβάθμιση. 
Και θέλω να ι:κφράσω την εμπιστοσύνη 

που δε ίχνουμε στο υπάρχον πνευματικό κα ι 
καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας μας . Η 
εταιρία μας, συμβάλλοντα ς προς αυτή την 
κατεύθυνση, έχι:ι ε κδώσει (το 1982) το 
δυσεύρι:το πια τόμο για τη Σμύρνη (επιμέ

λεια Δ. Δήμου), με σπάνιο φωτογραφικό 
υλικό και κείμενα επωνύμων προσωπικο

τήτων για τη χαμένη αυτή πατρίδα . 

Η ι:ταιρία μας υπήρξε ακόμη χορηγός 
του Atheneum - του Ιδρύματος Διεθνών 
Μουσικών Διαγωνισμών Μαρία Κάλλας
προκειμένου να προωθήσει τον μουσικό 
τομέα. 

Στο ενεργητικό επιπλέον της Interameri
can καταγράφεται η βασικότερη χορηγία 
που στήριξε την εκδήλωση «Τα αστέρια 
λάμπουν γ ια την Ακρόπολη », με το σκοπό 
τα έσοδα να διατεθούν για το Μουσείο της 
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ΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙΑΣ 
Της ΤΙΝΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ 

Πολλοί έγραψαν, γράφουν και θα γρά
φουν για τον ίκο Σπάνια, τόν ποιητή, τον 
μεταφραστή , τον δημοσιογράφο, τον θεα
τρικό συγγραφέα, ακόμα και σκηνοθέτη . 
Είναι πολύ φυσικό, Ι:τσι πρέπει ... Τον aπο
κάλεσαν Πατριάρχη της Ελληνικής Γλώσ
σας, γεφυροπο ιό μεταξύ Ελλάδος και 
Αμερικής. Ασφαλώς θα τοιJ αναγνωρίσουν 
και άλλες ιδ ιότητες. Και όσοι γράφουν 
ωραία θα γ ράψουν πολλά. 

Όμως, πέρα από τον Νίκο Σπάνια των 
γραμμάτων, υπάρχει, υπήρχε και ο Ζανής 
Ζακυνθινός, ο Νίκος Σπάνιας του ραδιοφώ
νου. Ο άνθρωπος που εγνώρισα από τον 
Θεοδόση ·Α θα και συνεργαστήκαμε κάπου 
18 χρόνια. Εγώ δεν Οα επιστρατεύσω τις 
γνώσεις μου για να βρω τα πιο ωραία και 
αντιπροσωπευτικά καλολογικά ση1uατα 
και κοσμητι κά επίθετα. Εγώ .θα θυμιi}Ιaι για 
πάντα τον πιστό και συνεπή συνεργάτη 
τόσων χρόνων. 

Θα τον Ουμάμαι να έρχεται πρωί-βράδυ, 
χειμώνα - καλοκαίρι, παγωμένο ή καταϊ
δρωμένο, με τις εφημερίδες και το απαραί

τητο για μένα καφεδάκι . Θα τον θυμάμαι να 
βγαίνε ι Γ.ξω να μου φέρει καφέ ή κάτι νά 
φάω γιατ ί είχα δουλειά. γιατί δεν είχα προ
λάβει να βγώ για φαγητό, γ ιατί πάντα 

Ακρόπολης. Τη χρονιά που μας πέρασε, 

συμβάλαμε ενεργά στην έκδοση «ΠΟΝ
ΤΟΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΑ», ένα βιβλίο που πρα

γματικ ά αναδεί κνυε μέσα από το 
αποΟησαύρισμά του, τ ις ελληνικές πολιτι
στικές ρίζες αυτής της περιοχής, κ.ά. 

Επίσης, τιμήσαμε τη μνήμη του μεγάλου 

νεοέλληνα ζωγράφου μας Γιάννη Τσα
ρούχη, προβάλλοντας τα «Πολλαπλά» του, 
σε μια σχολ ιασμένη έκδοση με κατατοπι
στικά κείμενα της ιστορικού τέχνης κ. 
ΑΟηνάς Σ χι νά. 

Αυτές είναι μερικές από τις πιο πρόσφα

τες πολιτιστικές δραστη ρ ιότητές μας που 
βρίσκονται σε ανάπτυξη . 

Ο ρόλος της διαφήμισης 

Εf>ΩΤ: Στην προσπάθεια καθιέρωσης της 
ι;ταιρfας σας - έχετε το 40% της αγοράς -
χρησιμοποιήσατε τη διαφήμιση πολύ έντονα. 
Πιστεύετε ότι τεί.ικά βοήθησε ανάλογα τιςπω
λήσr.ις και την ανάπτυζη της Ι TERAMERI
CAN ; 
ΑΠΑΝΤ. : Η διαφήμιση είναι απαραί

τητη δ ιότι βοηθάει να βγάλει ο καταναλω
τής τα ερωτηματικά και την έμφυτη φοβία 
που έχει όταν δεν γνωρίζει καλά ένα 
προϊόν. Μι: την ανάπτυξή μας έπρεπε όλο 
και περισσότερος κόσμος να μας γνωρίζει , 
να μας σέβετα ι και να μας αγαπάει. Η δια
φήμιση πιστεύω συνέβαλε πάρα πολύ σ' 

αυτό . 

ήμουνα απασχολημένη. Θα τον θυμάμαι να 
ετοιμάζει το δελτίο ειδήσεων ακόμα και 
χωρίς ει δήσι:ις. Τρόπος του λέγειν βέβαια, 
αλλά όταν είναι οι ημέρες των εορτών 
συνήθως δεν υπάρχουν συνταρακτικά 
γεγονότα. Και όμως εκείνος έψαχνε και 
έβρισκε κάτι ενδιαφέρον ή έστω και 
αστr.ία, για να μη ν απογοητεύσει το ακροα
τή ριό μας. Θυμάμαι , ιδιαίτερα τα πρώτα 
χρόνια, όταν με αγάπη και ι:νδιαφέρον προ
ετοίμαζε την λογοτr.χνική εκπομπή και 
εύρισκε ακόμα και την κατάλληλη μου
σική που ~ατά την γνώμη του θα ταίριαζε 
για μουσική υπόκρουση. 

Θα θυμάμαι πόσο χαιρόταν, σαν παιδί, 
να μιλάει στο ραδιόφωνο, να μιλάει για το 
πού πήγι: ή πού θα πάει . Το αγαπούσε το 
ραδιόφωνο θαρρώ, γιατί είναι άμεσο μέσο 
επ ικοινωνίας και όχι λόγος γραπτός. 

· Η ταν ωστοσό, κατά την γνώμη μου, ο 
Νίκος ο Σπάνιας ένας άνθρωπος κάθε άλλο 
παρά ευτυχισμένος. Είχε αναγνωριστεί 
σαν λογοτέχνης και ποιητής, είχε μετα
φραστεί το έργο του, ι:ίχε τους αναγνώστες 
του στον «Εθνικό Κήρυκα», τους ακροατές 
του στο ραδιόφωνο, αλλά ιi ταν μια τραγική 
προσωπικότητα. 

Είχε εξάρσεις ενθουσιασμού και απογο

ητι:ί>σεις. Με τις πράξεις του και τα λόγια 
του αμφισβητούσε και αναιρούσε τον ίδιο 

του τον εαυτό. · Ο λα ήταν μεταξύ σοβαρού 
κα! αστείου. ·Ο λα ήταν αδιάφορα ή πολύ 
συγκλονιστικά. Ήταν ο Νίκος ο Σπάνιας 
για μένα μια τραγική μορφή , ένα μεγάλο 
δυστυχισμένο παιδί. Τον πραγματικό του 
εαυτό, τόν εσωτερικό του κόσμο δεν φαντά
ζομαι να τον γνώρισε κανένας, ίσως και ο 
ίδιος να φοβήθηκε να κυττάξει μέσα του 
για πολύ. 

Όταν φεύγει ένας δικός μας άνθρωπος 
τότε σκεπτόμαστε και αναρωτιόμαστε 
πόσο λίγο ή πολύ νο ιώσαμε αυτόν τον 
άνθρωπο ... Εγώ δεν αποτελώ εξαίρεση , 
αλλά όσο και να μην τον ήξερα τον Νίκο 
τον Σπάνια, τον Ζανή Ζακυνθινό 100%, θα 
μου λε ίπει πάντα ο φίλος, ο συνεργάτης, ο 
λογοτέχνης, ο φίλος της ελληνικής γλώσ
σας. Το αιώνιο παιδί, ο φωνακλάς ή αμίλη
τος, ο ανέμελος, aτημέλητος ή στην τρ ίχα 
ντυμένος. Νίκος Σπάνιας - Ζανής Ζακυνθι
νός. Ο άνθρωπος που δεν ήξερες ποτέ αν θα 
σου πει κάτι να σε πειράξει ή να σε κολα
κεύσει αλλά που ήξερες ότι θα είναι πλάϊ 
σου όταν τον χρε ιαστείς. 

Ούτε στον Ν ίκο τον Σπάνια, ούτε σε μένα 
άρεσαν οι αλλαγές, έλεγε πάντα εκείνος ότι 
είναι άνθρωπος της ρουτίνας, της τυπικής 
επανάληψης της καθημερινής ζωής. Και 
τώρα τι κάνουμε φίλε; Λέμε απλά <<έχε 
γε ιά" και ίσως ξανανταμωθούμε με τον 
καιρό ξανά .. . 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΉΜΑ 

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ 
Το μέλλον και η κοινωνική ύπαρξη της 

Ελλάδος εξαρτάται από την ψυχική και 

επιστημονική δύναμη των δικαστών μας. 

Τοϋ στρατηγοϋ έ.ά. ΠΕΡΙΚΛΉ Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Η ωραία και τόσο ένδοξη πατρίδα μας, έχει περάσει πολλές 
κα ι κρίσιμες σεισμικές δοκιμασίες στη διάρκεια της υπάρξr.ώς 
της. πάντα όμως βρισκόταν και ένας «από μηχανής Θεός» που 
την ανέστηνε, στο κάθε ψυχορράγημά της, κι αυτό γιατί κάτι το 
σημαντικό είχε προσφέρει στις παγκόσμια παραδεδεγμένες 
αξίες της ζωής και του πολιτισμού της ανθρωπότητος. Στην 
δεκαετία όμως του 80, όχι μόνο γκρεμίστηκαν οι αξίες που δίδα
ξαν στον κόσμο οι αρχαίοι · Ελληνες,αλλά και σάπισαν τη ψυχή 
και το πνεύμα σ' ένα μεγάλο ποσοστό του λαού μας. Μόνο 
άρνηση και διαφθορά διαθέτουμε. 

Η θεραπεία για θεσμική και ιστορική ανάκαμψη, όπως θα 
περιγραφεί, αν1\κει πλέον μόνο στη σωστή , δυνατή και επιστη
μονική λε ιτουργία της τρίτης εξουσίας, ως περιγράφεται στο 
Σύνταγμα της χώρας μας, που είναι το δικαστικό λειτούργημα. 

Βάσει του εν ισχύει Συντάγματός μας, η σύσταση του πολι
τεύματος αποτελείται από: 

-Την νομοΟετική λειτουργία, που ασκείται από τη Βουλή 
και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

-Την εκτελεστική λειτουργία, που ασκείται από τον Π ρόε
δρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση . 

- Την δικαστική λειτουργία, που ασκείται υπό των δικαστη
ρίων, οι αποφάσεις δε αυτών εκτελούντα ι εν ονόματι του Ελληνι
κού Λαού. 

Οι δύο πρώτες λειτουργίες από του Ιουλίου 1989, κινήθηκαν 
σωστά σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις αρ·χές του Συντάγματος και 
τους ουσιώδεις νόμους της νομοθεσίας. Επετέλεσαν, αδιακρίτως 
πολιτικών πι:ποιθήσεων, εις το ακέραιο το καθήκον τους. Παρέ
πεμψαν στη Δικαιοσύνη, ως το δημοκρατικό μας Σύνταγμα ορί
ζει , τους καταστροφείς καί παραβάτες του, ύστερα από 
ανακριτικές έρευνες, συγκλονιστικά επίσημα στοιχεία και aπο
καλύψεις μαρτύρων. 

Και δια μεν την καταστρατήγηση των ηθικών αξιών (Οι κογέ
νεια, Ήθη , Έθιμα, Iστορία, Εκπαίδευση) ουδείς ασχολείται, 
μια και θεωρούνται ξεπερασμένες αρχές της συγχρόνου Παπαν
δρεϊκής νοοτροπίας, που ακόμη αιωρείται στον ελληνικό 
ουρανό. 

Για τα εθνικά όμως και συγκλονιστικά σκάνδαλα, έστω και 
γ ια περιορισμένο αριθμό από αυτά, παραπέμπεται στην Δικαιο
σύνη ένας λιγοστός αριθμός ενόχων. Οι υπόλοιποι, δυστυχώς, 
πέφτουν στις ευεργετικές διατάξεις των νόμων περί παραγραφής, 
που είναι ΝΤΡΟΠΗ για τους τίμιους και σωστούς "Ελληνες, 
αλλά και το · Εθνος μας. 

Ο Πρωθυπουργός της χώρας μας κ. Κωνσταντίνος Μητσοτά
κης έχει δηλώσει πολλές φορές, εντός και εκτός της Βουλής:" Η 
Βουλή έκανε το καθήκον της στο ακέραιο και παρέδωσε τους 
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πρωταίτιους των σκανδάλων στην Δικαιοσύνη, η οποία και 
καλείται να επιτελέσει το καθήκον τη ς ως το Σύνταγμα της 
χώρας ορίζε ι». 

Προσωπικώς δεν γνωρίζω αν ποτέ στην ιστορία μας και κάτω 
από τη ν λ ε ι του ρ γ ία ξεκάθαρων δ ημοκρα τι κών θεσμών, πα ραπέμ
πονται Πρωθυπουργός και Υπουργοί για τον έσχατο των εξευτε
λισμών. Η παραπομπή δεν αφορά μόνο στην παραβίαση των 
νόμων, αλλά για σχεδίαση και συμμετοχή σε απάτες, λωποδυ
σίες, άνομα προσωπικά συμφέροντα, καταστρατήγηση ανθρωπί-

FouL:~] 
111~ vwCllry Corp 
ΒΥ ANTONIS 

Creators of Fine Jewelry and Special Orders 

ANTONIS BOUZOUKOS 
Σχεδιαστής - Κατασκευαστής 
χειροποίητων κοσμημάτων 

τΙΜΕΣ ΠΡΟΣJτΕΣ 

ΠΙΣΤΩτΙΚΕΣ 

ΚΑΡΤΕΣ 

27-02 DJτMARS BLVD 
ASTORIA, ΝΥ 11105 

(7 18) 932-76 16 
(7 18) 932-7485 
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νων δικαιωμάτων και ό,τι άλλο μπορεί να διασύρει διεθνώς, ένα 
κυβερνητικό αξίωμα και μια χώρα. 

Δυστυχώς, τα σκάνδαλα δεν είναι μόνο εσωτερικής κατανα
λώσεως, έχουν σχέση και με ξένους οργανισμούς και χώρες. 
Ένα σταμάτημα ή κουκούλωμα θα αποτελούσε εθνική κατα
στροφή και ανυποληψία και θα μας κατέτασσε στις πλέον διε
φθαρμένες χώρες του κόσμου. 

Για σκεφτείτε μια απαλλακτική απόφαση για τον Αθανασό
πουλο τι απήχηση θα είχε στην Κοινή Αγορά, που αυτή απεκά
λυψε το σκάνδαλο, από αυτή ζούμε κα ι σ' αυτή στηρίζουμε το 
μέλλον μας! (το άρθρο αυτό γράφτηκε το πρώτο IΟήμερο του 
Αυγούστου και δημοσιεύεται Σεπτέμβριο). 

Η Δικαιοσύνη μας και οι εκφραστές της δοκιμάστηκαν 
σκληρά, παντοιοτρόπως, και κινδύνευσαν στην ΙΟετία του 80, 
όσο ποτέ άλλοτε . Είναι προς τιμή τους το ότι άντεξαν σ ' όλες 
αυτές τις θύελλες και οι 'Ελληνες πολίτες πρέπει να τους το 
αναγνωρίσουμε και ιδιαίτερα ο Τύπος. Αυτή όμως είναι και το 
τελευταίο βάρθρο σωτηρίας στον κατήφορο του κοινωνικού και 
οικονομικού εξευτελιστικού γκρεμού που έχουμε πέσει. 

Πέσαμε πολύ μεθοδικά στην κοινωνική διαφθορά και ανυπο
ληψία της διεθνούς κοινής γνώμης που εντυπωσιάζεται και ανα
ρωτιέται πως οι υπό κατηγορία κατορθώνουν να συμπαρασύρουν 
εκλογικά κοντά τους ένα σχεδόν 40% του Ελληνικού Λαου. Δεν 
τολμώ να σχολιάσω το ποιοί αποτελούν το ποσοστό αυτο , 

ύστερα από τόσα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται ακόμη και αυτή 
τη στιγμή, από την έρευνα της Δικαιοσύνης μας. 

αναλύσουν και να καταλάβουν το σύγχρονο πνεύμα τους, ενώ 
τους δόθηκε η ευκαιρία της ζωής τους. 'Η ταν ευκαιρία να γίνουν 
η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας και την έχασαν συνεργαζό

μενοι με την ανθελληνική και αποδεδειγμένη , από τους ίδιους, 
διαφθορά . 

Οι 'Ελληνες δικαστές καλούνται τώρα να φανούν σωστοί και 
γενναίοι, μια και βρέθηκαν εκ των πραγμάτων στην πρώτη 

γραμμή του κοινωνικού και δημοκρατικού μας καθεστώτος, που 
έχει τόσο επικίνδυνα διαφθαρεί. Πρέπει να φανούν αντάξιο ι των 
προγόνων μας νομοθετών και δημιουργών των ηθικών αξιών, που 

NJCK BOGDOS 
Proprίetor 

J 
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Προβληματίζουμε τους ξένους επιστήμονες και ειδικώς τους 
διεθνολόγους για το αλλοπρόσαλλο της πολιτικής και εκλογι
κής μας συμπεριφοράς σε σχέση με την κοινωνική και πολιτική 
μας διαφθορά. Για μια περίοδο, οι διανοούμενοι της αριστεράς 
μας, είχαν διαχωρίσει επίσημα την θέση τους στην συσχέτιση 
διαφθοράς από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Δεν άντεξαν όμως 
στον χρόνο, από σκληρή και μόνο πολιτική σκοπιμότητα. Δεν 
μπόρεσαν ούτε τα μηνύματα των yωρών τnc Αν. Ευpώπnc να 

rr!.~ lfL/ιι.rlLJ ι t.ι;; 
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ΟΡΕΝ FOR BREAKFAST- LUNCH- DINNER 
7 am- MIDNIGHT 

122 Ε. 42nd Street, N.Y.C. 
(212) 687-0089 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΉ 
<< ΚΑΣΑΠΙΔΗ )) 

Τό τελειότερο 
ηχοκαρδιοχράφημα 

·Η φωτογραφία είκονίζει τό ήχο
καρδιογράφημα πού δείχνει τίς 
ύδροδυναμικές dλλαγές στούς κόλ
πους καί τίς κοιλίες τής καρδιάς τήν 
rορα τής λειτουργίας. 

'Η διαγνωστικιi κλινική Κασα
πίδη διαθέτι:ι τά τελευταία καί 
πλέον σύγχρονα διαγνωστικά 
μηχανήματα συμπεριλαμβανομέ
νης τής aξωνικης Τομογραφίας 
τfjς General Electric τfjς μαμμο
γραφίας τfjς General Electric πού 
είναι τό μοναδικό καί βασικό 
μέσο γιά τήν εγκαιρη διάγνωση 
καρκίνου τοu στήθους. ' Επί 

πλέον ή κλινική εχει προμηθευ
τεί καί χρησιμοποιεί τό ύπερη
χογράφημα γιά διαγνωστικούς 
σκοπούς σέ παθήσεις τής καρδι
άς, καί τfjς χοληδόχου κύστεως, 
του ijπατος , του παγκρέατος, τ&ν 
νεφρών, τfjς μήτρας, τ&ν ώοθη
κών. 

Γίνονται δεκτές 
aσφάλειες του Medicaid 

καί Medicare 
i:ντελώς δωρεάν 

Anastasios S. Kassapidis M.D. 
'Ιατρός 

23-18 28th Street 
Astoria, L.I.C., New York 11105 

ΤΗΛ. (718) 545-8889 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΚΠΝΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣτΙΚΑ 
ΠΟΡ~~ΤΑΟΛΩΝΤΩΝΕΞΕτΑΣΕΩΝ 

I. 'Αξωνική Τομογραφία 
2. Μαμμογράφημα 
3. ' Ηχογράφημα 

4. · Ηχοκαρδιογράφημα 
5. 'Ακτίνες 
6. Doppler for Carotid arteries 
7. Stress test 
8. 'Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



παραδέχθηκαν όλα τα πολιτισμένα κράτη της γης. Είναι οι μόνοι 
που μπορούν να αναστείλουν την αντίστροφο μέτρηση για τον 
αφελληνισμό των Ελλήνων και την ενδεχόμενη εξαφάνιση της 
φυλής μας. 

Σε λόγο του, στο προ διετίας συνέδριο της ΑΗΕΡΑ, ως τιμώ
μενο πρόσωπο, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου των 
ΗΠΑ William Rehnquist, μας είπε πως στο κέντρο της οροφής 
του γραφείου του, ως παντοκράτωρ, είναι ο Σόλων. Έτσι, ε ίπε, 
μας ευχαριστεί για δύο πράγματα , για το τιμητικό μετάλλιο και 
γιατί του δόθη κε η ευκαιρία να 1μάθει περισσότερα για τον 
Σόλωνα και να αισθάνεται κάτω από το πνεύμα τίνος σκέπτεται 
και αποφασίζει. Αυτός τώρα είναι ενήμερος με τα Ελληνικά 
πράγματα και ασφαλώς θα περιμένει τις αποφάσεις των απογό
νων του Σόλωνα για να τους κρίνει και καταλάβει ποιοί είναι οι 
σημερινοί Έλληνες εκφραστές της Δικαιοσύνης. 

Στην χώρα μας, δυστυχώς, στην 10ετία του 80, δεν προσφέ
ραμε απολύτως τίποτε στον κόσμο , ούτε περπατήσαμε σωστά 
δίπλα του. Προσφέραμε μόνο άρνηση και πολιτικό και κοινω
νικό διασυρμό. Μάλιστα, σε τέτοιο βαθμό που να ντρεπόμαστε 
στο εξωτερικό για την καταγωγή μας, αφού δεν μπορούμε να 
απαντούμε στις ειρωνικές ερωτήσεις για τα όσα συμβαίνουν 
στην Ελλάδα και περιγράφει ο Παγκόσμιος τύπος . Έτσι"· Ενας 
από μηχανής Θεός., είνα ι απολύτως αδύνατον να βρεθεί. Πρέπει 
να συνειδητοποιήσουμε, όσοι ακόμη μπορούμε να σκεπτόμαστε, 
πως η σωτηpία uαc εcαοτάται από μας τους ίδιους και μόνο. 

·TheKey 
togreel( 
hospitality! 
FΌr any reason you come to Greece for busίness or vacations the 
ELECTRA GROUP OF HOTELS are ideal for your stay. 

Two ELECTRA hotels ίη the heart of Athens and one ίη ιhe center 
of Thessalonikί are designed to meet the demands of every business
man making on the other hand a busίness trip a relaxίng pleasure. 

In the beautίful greek islands, Rhodes and Crete, ιwο First Class 
ELECTRA hotels promise you unforgeιtable Vacatίόns. The 
ELECTRA GROUP OF HOTELS inviιe you to share the key ιο 
Greek hospitality. 

electra 

Rcservations can be eithc:r di rectly or τhrough o ur represc.nιaιiνes: 

UTELL INTL 119 West 57th St .• New York, ΝΥ 10019 Tel. (212) 24~7130 
GOLDEN TULIP 140 East 63rd Sτ .• Lexingτon Ave., Ne"'· York, ~ 10021-764 1 

Tel. (212) 8385022 
ΤΗΕ JANE CONDON CORP. 21 I Ε. 43rd St., Ν. York, Ι'\ Υ 10011 Tel. (2 12)9!164373 

electra group of hotels 
Α THENS ELECTRA HOTEL: S, Hermou Str. Syntagma Sq. 
Tel.: 322-3223 Tetex: 216896 FAX 322 0310 (01) 

Central Reservations for aJl our Hotels TELEX: 21-6896 

ATHENS ELECYRA PALACE HOTEL: 18, Nicodimou Str., 
Tel.: 324-1401-7 Tetex: 216896 FAX 324 187S (ΟΙ) 

THESSALONIΚ.I ELECYRA PALACE ΗΟΠL: Aristotelouι Sq. T eL: 23.2221 
Telex: 412S90 FAX 23 S947 (031) 

CREτE CREYA BEACH: HERACLION, CREτE, TeL: 28.6301 FAX 251777 (08 1) 

RHODES ELECYRA PALACE τRΙΑΝτΑ, Tel.: 92S2J FAX 92038 (0241) 
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Πρέπει να r.ίλλάξουμε p~θμό ζωής και συμπεριφοράς, ν' αλλά
ξουμε νοοτροπία σε πάρα πολλά και να συμβαδίσουμε με τις 
κοινωνίες της Ευρώπης που ανήκουμε. 

Δεν είναι δυνατόν να ξεκ ινούν οι χείμαρροι των λαών των 
ανατολικών χωρών ολοταχώς προς την ελεύθερη , δυτικοι) τύπου, 
οικονομία και οι δικοί μας εκφραστές τάξεων και μέρος των 
πολιτικών μας να κινούνται αντίθετα προς το ρεύμα . Το ενθαρ
ρυντικό ευτυχώς είναι, πως ο σημαντικώτερος αριθμός των νέων 
επιστημόνων μας έχει προσανατολισθεί περισσότερο από όλους 
μας στο διεθνές πνεύμα του συγχρόνου και μοντέρνου συντηρη

τισμού και της προσωπικής και οικογενειακής νοικοκυρωσύνης. 

Το έργο της Δικαιοσύνης μας τέλος, δεν τελειώνει με τις δίκες 
των σκανδάλων, που είναι ο ουσιωδέστερος παράγων. Συνεχίζε
ται καί στην πιστή εφαρμογή του πνεύματος του συντάγματός 
μας και των νόμων της πολιτείας μας. Μια και ο ι αποφάσεις των 
δικαστηρίων μας βγαίνουν εν ονόματι του Ελληνικού Λαού, Οα 
πρέπει να του προστατεύσουν όχι μόνο τα συμφέροντα και τα 
δικαιώματά του, αλλά και να του υποδεικνύουν και ελέγχουν την 
τήρηση των υποχρεώσεών τους έναντι της πολιτείας. Πουθενά 
στον κόσμο δεν υπάρχουν μόνο δικαιώματα, χωρίς αντίστοιχες 
υποχρεώσεις. Το βάρος αυτής της αποστολής, δυστυχώς, αυτή 
την περίοδο πέφτει εξ ολοκλήρου στα χέρια της δικαιοσύνης και 

ΜΟΝΟ. 

DENTAL IMPLANTS 
lf you are missing teeth or · 

wear dentures ••• 

How yου can get pcnnιncnt• 
replaccιncnt tedh that look, 
fnl anc:l functlon just llke yoυr 
real teeth dld. 

Atter 20 years of research, de
νelopment and use, Nobelpharma 
introduces the original pennanent 
tooth replacement system deνeloped 
in Sweden by Dr. Ρ-Ι Branemark. 

~==~~_j 

This system offers immediate be
nefits that can last a lifetime: 

• Bite and chew foods you used 
to haνe to aνoid 

• Smile and laugh confidently 
• Speak clearly again 
• Look younger 

This implant system from Sweden is aνailable only through 
dental professionals who are specially trained in its use. 
Dr. James Doundoulakis has adνanced training in 
prosthodontics (the replacement of teeth) from Harνard 
Uniνersity and specializes in implant rehabilitation. For 
further information, call our office for a consultation νisit 
or ask about our brochure describing implant tooth 
replacement. 

JAMES Η. DOUNDOULAΚIS, D.M.D., M.S. 
Maxillofacial and lmplant Prosthodontics 
~9 West 57th Street, New York, ΝΥ 10019 

(21~) 753-7966 

Ψerme~r.εnt to::::t/1 r~~.:Κf''"Γ,enι means;:roνtdιnς substιt<.J' ζ: ~ ιe~:t, t~ς]Jt .,. ; :ι tuncΙιon on d iong·tf"rm DMis 
' "Jο~ιοnι3r1ι;ι ιSΑ. inr: "989 Α.Ι .ιl ι~n~~ ~t.st:,...ec ?l'!rteσ •n J S Α. 
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Βαλκανικοί Πόλεμοι καί 
Μικρασιατική ~Εκστρατεία 

Είσαγωγή Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος Αύγ. 1914- Διαφωνία 
Βενιζέλου καί Βασιλέως- Διχασμός- Κίνημα Θεσ

σαλονίκης- 'Επικράτηση Κινήματος- 'Εκθρόνιση 
Κωνσταντίνου - 'Ενθρόνιση 'Αλεξάνδρου - · Η 

·Ελλάδα έμπόλεμος παρά τό πλευρό τής ΑΝΤ ΑΝΤ-
1918 νίκη τής ΑΝΤΑΝΤ -1919 Συνθήκη τών Βερσαλ
λιών - Θρίαμβος του Βενιζέλου - . Ελληνικά στρα
τεύματα άποβιβάζονται στήν Σμύρνη - Θάνατος του 

Βασιλέως 'Αλεξάνδρου -

Του κ. ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΛΟΥΡΟΥ 

Συμπληρώνονται φέτος 68 χρόνια dπό τήν Μικρασιατική καταστροφή του 1922 ή 
όποία cίνω ή π ιό μt:γά).η, ή π ιό δραματική, ή π ιό άνήκουστη συμφορά πού ύπέστη ποτέ ή 
• Ε).λάδα. Χάθηκαν έδάφη δ που ό ·Ελληνισμός ιiνΟιζc έπί χιλ ιετηρίδες, χάθηκε πάνω 
άπό i.νάμισυ έκατομμύριο έί, ί.ηνικός πί.ηθυσμός καί ξερριζώθηκι: άπό τίς προγονικές 
έστίt:ς του άλλο ένάμισυ έκατομμύριο π).ηθυσμοϋ, άποτελούμι;νο άπό γυναικόπαιδα καί 
ήλικιωμένοvς ι:ντός όλίγων ήμερών. ·Η Συνθήκη τής Λωζ(iννης περί άνταλλαi'fίς τών 
πληθυσμών ι:γινι; (r:κ τών ιίστέρων) τόv 'Ιούνιο τοϋ 1923. 

'Επειδή ώς παιδί i!ζησα τήv με;ιάλη αύτή τραγωδία καί γλύτωσα dπό τόν έξαφανι
σμό λόγω τfjς νεαρiiς ήλικίας μου, Οt:ώρησα σκόπιμο νά κάνω μέσω τής άγαπητής 
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ μιά πολύ σύντομη καί κατ · (1νιiγκη έλλιπή έξιστόρηση τών γεγονό
των τής cποχής tκcίνης γιά νά ΟυμηΟοvιι οί παί.αιδτφοι καί vά μάθουν οί νεώτεροι τήν 
ίστορία αύτή dπό τήν όποία νομίζω δτι βγαίνουν τά θετικά άλλά καί τά dρvητικά 
χαρακτηριστικά τής έλληνικής φυλής. 

Θά άρχίσω dπό τούς θριάμβους τών Βαλκαιιικών Πολέμων τοϋ /912-1913, 
κατόπιν Οά Η,ετάσω τά γεγονότα τής ·Ελλάδος κατά τόv Πρώτο Παγκόσμ ιο Πόλcμο 
καί τιλικά Οά άσχοληθώ μέ τή ν Μικρασιατική cκστρατεία, μι; τίς ν'ίκι:ς τ οι) έλληvικοϋ 
στρατοί) έπί τέσσερα χρόνια, τήν κατοπινή του ήττα καί καταστροφή τόν Σεπτέμβριο 
1922 καΟώς καί τά έπακολουθήσαντα μαρτύρια τοϋ έλληvικοϋ Μικρασιατικού 
πληθυσμού. 

'Ο πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος ή ταν 
μεταξύ πέντε συμμάχων κρατών (' Ελλά
δος, Σερβίας, Μαυροβουνίου, Βουλγαρίας 
καί Ρουμανίας) κατά τijς Τουρκίας . 
~ Αρχισε τόν Σεπτέμβριο του 191 2 δταν ή 
Τουρκία , η μiiλλον ll ·Οθωμανική Αύτο
κρατορία , δπως λεγόταν τότε , είχε άρχίσει 
νά άποσυντίθεται , κα ί οί πέντε σύμμαχο ι 
κατώρθωσαν νά έκδ ιώξουν τούς 'Οθωμα
νούς άπό τά έδάφη πού κρατοίισαν παρά
νομα l:πί α!ώνες καί νά έλευΟερ ώσουν τούς 
λαούς των άπό τόν άφόρητο όθωμανικό 
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ζυγό. ' Ο πόλεμος έτελείωσε μέ νίκη τών 
συμμ άχων καί ή ·Οθωμανική Αύτοκρατο
ρία ήττήΟη σέ δλα τά μέτωπα καί ύπέγραψε 
τήν συνθή κη είρήνης στ ίς 30 Μαtου 191 3. 

' Η ' Ελλάδα έλευθέρωσε πολλές πόλεις , 

μεταξ\ι τών δποίων 1iταν ή Πρέβεζα. τά 

Γιάννενα , 1' Θεσσαλονίκη, ή Πάργα , 
Καβάλα , Σέρραι , Νάουσα, Βέροια , Σάμος, 
Χίος καί Μυτιλήνη. ·Ο έλληνικός πληθυ
σμός διπλασιάστηκε καί άπό 2.600.000 
qινr. 5.500.000 περίπο υ. ' Η εκταση άπό 
63.000 τετραγων ι κά χιλιόμετ ρα εγινε 

120.000. 'Η l:πι τυχής αύτή εκβαση του 
πολέμου όφείλεται στ ή ν καλή προι:τοιμα
σία καί κατάρτι σι κα ί τόν πατριωτισμό του 
έλληνικοϋ στρατοϋ, άλλά καί στήν διορα
τικότητα, ι:ύφυiα καί διπλωματικότητα του 
· Ελευθι:ρίου Βενιζέλου πού ήταν πρωθυ
πουργός άπό τό 1910 καί είχε βάλει τάξη 
στό κράτος καί στό στρατό, τοποθετώντας 

στά διάφορα ύπουργεία συνεργάτες μεγά
λης όλκi'jς, δπως 'Ανδρέας Μιχαλόπου
λος, Άλέξανδρος Διομήδη ς, 'Ιωάννης 
Τσιριμώκος, 'Εμμανουήλ Ρέπουλης, Κ.Δ. 
Ρακτιβάν, Λ.Α . Κορομηλάς, Νικόλαος 
Πολίτης, στρατηγός Δαγκλi'jς καί aλλους 
πολλούς άνθρώπους μέ πείρα καί μυαλό. 
Έπί πλέον, μέχρ ι τό τέλος τοϋ πρώτου 
Βαλκανικοu Πολέμου, ύπi'jρχε στενή 
συνεργασ ία μεταξύ τοϋ Βενιζέλου καί του 
τότι: διαδόχου Κωνσταντίνου πού ήταν 
aρχιστράτηγος. Χαρακτηριστικόν είναι 
!:να τη λεγράφημα τοϋ Διαδόχου ό όποίος 
άπάντησε στά συγχαρητήρια του Βενιζέ
λου ώς έξi'jς: «Βενιζί:λον, Πρωθυπουργόν 
' Αθήνας. Δόξα τώ Θεώ διά τόν νέον θρίαμ
βον τοϋ Στρατοϋ μας. Συγχαίρω μετά μεγά
λης συγκινήσεως τήν Κυβέρνησιν. Είμαι 
ύπερήφανος διά τήν νί:αν έθνικήν ταύτην 
δόξαν. Κωνσταντίνος, Διάδοχος», 

"Ο μ ως, μετά τό τέλος τοu πρώτου Βαλκα
νικοί> Πολέμου ή Βουλγαρία, ύποκινου
μένη άπό τούς Γερμανούς καί τούς 
Αύστριακούς, aρχισε νά ένεργi'j κατά ενα 
περίεργο τρόπο καί νά δημιουργi'j επεισό
δια μέ τούς 'Έλληνας καί Σέρβους συμμά
χους της . ' Ο Βενιζέλος aντελήφθη τόν 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



ΑΝΤΑΝΤ πού περιελάμβανε τήν ' Αγγλία, 
Γαλλία καί Ρωσία, καί aπό τήν dλλη οί 
Κεντρικές Δυνάμεις πού περιλάμβαναν 
στήν άρχή τήν Γερμανία, Αύστρία καί 

'Ιταλία καί aργότερα προσεχώρησε καί ή 

Τουρκία. 

'Ο Βενιζέλος, γνώστης της καταστά

σεως, τών πραγμάτων καί των πρωταγωνι

στών τών δύο παρατάξεων, συνέστησε 

στόν Κωνσταντίνο, πού ε{χε γίνει έν τώ 
μεταξύ Βασιλεύς, μετά τήν δολοφονία του 
πατρός του, δτι ή 'Ελλάδα εiχε συμφέρον 
νά ταχθfί μέ τό μέρος τής ΑΝΤ ΑΝΤ διότι 
προέβλεπε τήν νίκην των κρατών τής 

ΑΝΤ ΑΝΤ. · Ο Κωνσταντίνος δμως πού 
είχε σύζυγο τήν άδελφή του Κάϊζερ καί 
είχε γίνει Γερμανόφιλος μέχρι τό κόκκαλο, 
διαφωνοuσε μέ τόν Βενιζέλο καί ισχυριζό
ταν οτι τό σιιμφέρον τής 'Ελλάδος ήταν νά 
μείνη ούδετέρα η νά ταχθή μέ τό μέρος των 
Κεντρικών Δυνάμεων γιά τίς όποίες 
πίστευε δτι θά κέρδιζαν τόν πόλεμο. 

Μιά aποψη τfjς Σμύρνης σ(; γκραβούρα τοίι Ι 700 

Καί ένώ ό Βενιζέλος όνει ρευόταν τήν 
"'Ελλάδα τών Πέντε Θαλασσών καί τών 
Δύο 'Ηπείρων», ό Κωνσταντ!νος ήταν 
όπαδός τής <<Μικρiiς καί ·Εντίμου 'Ελλά
δος". 'Έγιναν πολλές προσπάθειες έκ 
μέρους τοϋ Βενιζέλου γιά νά πείση τόν 

Βασιλέα νά aλλάξη γνώμη ιiλλά ό Κων
σταντίνος ήταν άνένδοτος καί εκανε κατά
χρηση των δικαιωμάτων του. "Επαυσε τόν 
Βενιζέλο, διέλυσε τήν Βουλή παρανόμως 
κ:αί ιiνέθεσε στόν . Αλ. Ζαϊμη νά σχημα
τίση κυβέρνηση. 'Η κυβέρνηση Ζαtμη δέν 

ετυχε έμπιστοσύνης στή Βουλή καί παρη
τήθη. Τόν Όκτώβριον 1915 ό Βασιλιάς 
καλεί τόν Στεφ. Σκουλούδηννά σχηματίση 
κυνέρνηση ή όποία δέν επέζησε πολύ χρο
νικόν διάστημα καί παρητήθη. Κατόπιν 
σχηματίζεται κυβέρνηση άπό τόν Ν. Καλο
γερόπουλο καί τελικά έκλήθη ό Δ. Γούνα
ρης νά σχηματίση κυβέρνηση . 

κίνδυνον ιiμtσως, συνεννοήθη μέ τούς Σέρ
βους καί τά δύο κράτη συνfΊψαν συνθήκην 
ιiμοιβαίας ύποστηρίξεως σέ περίπτωση 
πού ενα aπό τά δυό προσβληθεί aπό μιά 
τρίτη δύναμη. 'Η κατάσταση ήταν σοβαρή 
διότι ό Κωνσταντίνος, πού i'ιταν καί ό 
"Στρατηλάτης•• του έλληνικοiι στρατοί), 
<'iφησε aπό άφέλεια η iiγνοια μ ιά μικρ11 
όμάδα Βουλγάρων νά ε!σέλθη στήν έλευ
θερωθείσα aπό τόν στρατό μας Θεσσαλο
νίκη . Ή όμάδα αύτή ί::γινε σέ λίγο μιά 
όλόκληρη μεραρχία καί στίς 29 ' Ιουνίου 
1913, ή Βουλγαρία cπιτίθεται κατά της 
·Ελλάδος καί τής Σερβίας αiφνιδιαστικιίlς 
χωρίς νά τούς κηρύξη τόν πόλεμον. 

Χάρις στά προληπτικά μέτρα πού είχαν 
λάβει οί δύο σύμμαχοι , ll ·Ελλάδα καί ή 
Σερβία, ή βουλγαρική cπίθεση άπέτυχε καί 
ή Βουλγαρία ήτη1θη κατά γράμμα διότι tν 
τω μεταξύ r.iσηλθε στόν πόλεμο μέ τό 
πλευρό της· Ελλάδος καί Σερβίας ή Ρουμα
νία πού aπέσπασε τελικά τήν περιοχή 
Ντομπρουτζιά aπό τούς Βουλγάροιις . Στίς 
10 Αύγούστου 19 1 3,γίνr.ται ή Συνθήκη τοϋ 
Βουκουρεστίου μέ τήν όποία οί νικητές 
ί:θεσαν τέρμα στόν δεύτερο αύτό Βαλκα

νικό πόλεμο. 

Τότε l:ίρχισε μιά γενική άναγέννηση 
στήν 'Ελλάδα. ·Ο Βενι ζέλος i;κλέγει καί 
aλλους συνεργάτες του έμπνευσμένοιις 

ιiνθριίJπους, δπως ό Μπενάκης , ό Ζαβιτσιά
νος, ό Πώπ, ό Ζερβουδάκης, ό Σίμος, ό 
' Αραβαντινός, ό Δεμερτζής. ό Γρυπάρης, ό 

Ροϋσος, ό Καφαντάρης καί <'iλλους καί 

προχωρεί στό aνορθωτικό του πρόγραμμα. 
Γίνονται πολλά μεγάλα ί::ργα. · Αναδιοργα
νώνεται ό στρατός. ·Ενισχύεται ό έθνικός 
στόλος μέ τήν ιiγορά δύο θωρηκτών, τοϋ 
"Κιλκίς,. καί του «Λήμνος,. καθιi!ς καί μέ 

τήν ciγορά ιiντιτορπιλλικών καί τορπιλο
βόλων μονάδων. ·Ιδρύεται τό · Εθνικόν καί 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Μετσόβειον Πολυτεχνείον. ' Ιδρύεται τό 

Συμβούλιον 'Επικρατείας. 'Άρχισαν νά 
λειτοιιργοuν τά έμπορικά κα ί βιοτεχνικά 
έπιμελ ητήρια. "Αρχισε έπίσης μιά περίο
δος εuφορίας γιά τήν iψπορικήν ναυτιλίαν. 
Γενικά μποροϋμε νά ποuμε δτι ή 'Ελλάδα 

l:ίρχισε μιά άνοδική πορr.ία γιά πρόοδο καί 
εuημερία μέχρι τήν f.ναρξη τοί'Ί Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου ό όποίος έπέφερε 
αναστάτωση σ' δλα τά κράτη καί στήν 
· Ελλάδα. 

Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 

"Υστcρα aπό τό Σαράγιεβο, l:ίναψε, τόν 
Αϋγουστο του 1914, ό πρώτος παγκόσμιος 
πόλεμος. ·Από ηΊν μία μεριά ύπήρχε ή "Ο λες αύτές οί κυβερνητικές ιiλλαγές 

The New Westside 
Has a New Restaurant 

With a New Taste! 

~C3o;}J2~l1J:1~~~1ra 
Extensίve Menu - Moderately Prίced 

LUNCHEON • COCKTAILS • DINNER 

HRS: MON.-THURS. ΝΟΟΝ tίll 10:30 p.m. 
1-'RI. & SA Τ. ΝΟΟΝ tί\ 11 p.m. - CLOSED SUN. 

212 586-2797 
234 WEST 48th STREET, Ν. Υ., Ν. Υ . 10036 

(Between Broadway and 8th Ave.) CENTER OF THEATER DISTRICT 
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Cγιναν αtτία μιίiς μεγάλης άκαταστασίας 
έσωτερικής. · Ο Βενιζέλος κάνει νέες προ
σπάθειες νά πείση τόν Βασιλέα νά άλλάξη 
γνώμη καί δταν ε!δε πλέον δτι ό Κωνσταν
τίνος δέν έννοοϋσε νά άλλάξη, άποφασίζει 
μαζί μέ τόν ναύαρχο Παϋλο Κουντουριώτη 
καί μέ τόν στρατηγό Π. Δαγκλή καί πολ

λούς aλλους όπαδούς του νά κάνη τό ίστο
ρικό κίνημα τής Θεσσαλονίκης στίς 17 
Αύγούστου 191 6. Τό κίνημα έπικράτησε 
άμέσως. Λαός καί στρατός Cιγκάλιασαν τήν 
έπανάσταση .. Η επαναστατική κυβέρνηση 
κατέρχεται στήν ·Αθήνα, έκθρονίζει καί 
t.ξορίζει τόν Κωνσταντίνο καί έγκαθιστίi 
στόν θρόνο τόν ' Αλέξανδρο, δευτερότοκο 
γιό τοϋ Κωνσταντίνου. 

·Η ' Ελλάδα έξέρχεται άπό τήν ούδετε
ρότητα καί τίθετα ι μέ τό πλε υρό τής 
ΑΝΤΑΝΤ. Οί "Έλληνες καί Γάλλοι μέ 
άρχηγό τόν Γάλλο στρατηγό Φρανσέτ 

Ντεσπερέ καΟυπέταξαν τά βουλγαρικά 
στρατεύματα στή Μακεδονία. · Η Βουλγα
ρία παρεδόθη aνευ δρων, στίς 29 Σεπτεμ
βρίου 191 8. ' Η νίκη αύτή τοϋ άνατολικοϋ 
μετώπου συνετέλεσε πολύ στόν τελικό θρί
αμβο τής ΑΝΤΑΝΤ κατά τών Κεντρικών 
Αύτοκρατοριών στίς όποίες ε!χε προσχω
ρήσει καί ή ·Οθωμανική Αύτοκρατορία. 
Οί νίκες αύτές δημιουργούσαν ενα πρό
σφορο i::δαφος γιά νά rτραγματοποιήση ή 
Έλλάδα τό δνειρό της, τήν .. ΜΕΓ ΑΛΗ 
ΙΔΕΑ», καί νά έλευθερώση τόν καταδυνα
στευόμcνο t.λλ ηνικ ό πληθυσμό τij ς 
Μικρίiς ' Ασίας. 

Σμύρνη: Τό Κυβερνείο 

Τό 1918 ή ήττημένη Γερμανία καθώς καί 
ή σύμμαχός της Τουρκ ία συνθηκολογοϋν 
καί στίς 28 ' Ιουνίου 1919 ύπογράφεται ή 
περίφημη συνθήκη τών Βερσαλλιών κατά 
τήν όποία ό Βενιζέλος έθρ ιάμβευσε καί 
έπέτυχε άπό τούς συμμάχους τής· Ελλάδος 
νά έγκρίνουν δπως cνα μέρος τής Μικρίiς 

'Ασίας, δπου ό ·Ελληνισμός ζοίJσε καί 
ijκμαζε έπί αίώνες, παραχωρηθή είς τήν 
·Ελλάδα. 

Μέρος τής προκυμαίας τής Σμύρνης 

· Απελευθέρωση τής Σμύρνης 

VΕτσι τόν Μάϊο τοϋ 1919 γίνεται ή άπο
βίβαση τών tλλη νικών στρατευμάτων στή 
Σμύρνη καί ό έλληνικόc: στόλοc:, μέ ναυαρ-

χίδα τό θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ», καταπλέει 
στόν ορμο τής Σμύρνης έν μέσω γενικοί> 

παραληρήματος του tλληνικοu πληθυ

σμοί>. 'Ύστερα άπό τετρακόσια τόσα y_ρό-
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Ι- ~., να. tpα.ro~a~ χωp~σμένο ξα.φν~κα σε -::έ:α.p:α. -::όνοο 
..J μΩ.ιiε~ γr.α -:-1; Σμ!)pν1J. jι.α tο€>ς apόμο~; με tα 

ατ.α.νωtα χα.?Ξνε~α., :α jι.ιiλι.να. κλοο~~α 7;0€> α.~ωpο6ν-:α.ι. 
μέσα. σt"fι γλοΥ~α χα.λοκα.φι.ν~ ά:μόσ?αι.pα., jι.fi ':0 
roopjo~p~σμ.α. to6 να.pjι.λέ, tά κόκκινα. ~έσ:.α :α κp:;μα.
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άν&pωτ.ο 7-ο€> άjjίζsι. Υ.ά.&ε tόσο με -:α ~ιiχ-:ολιi -:οο 

μι.α κλsι.σμΞνrι ι::λw~- Lawrence Durrell 

νια σκλαβιάς ή πρωτεύουσα τής ' Ιωνίας 
έλευθερώΟηκε. Οί καμπάνες τών έκκλη
σιών κτυποuν συνεχώς χαρμόσυνα. 'Ο 
Μητροπολίτης Χρυσόστομος, μεγάλος 
άρχιερεύς καί μεγάλος πατριώτης, πρωτο
στατεί σ· δλες τ(ς έκδηλώσεις τοu λαοϋ. 
Πηγαίνcι στήν προκυμαία δπου άποβιβά
ζεται ό tλληνικός στρατός , γονατίζει καί 
άσπάζεται τήν γαλανόλευκη καί κάνει 
παράκληση έπί τόπου πρός τόν Μεγαλοδύ
ναμον γιά νά εύλογήση τήν άπελευθέρωση 
καί νά Τόν εύχαριστήση. · Οϊδιοςένθουσι
ασμός έπικρατεί καί στά περίχωρα τής 

Σμύρνη ς. 

Στόν Μπουρνόβα- ενα ώραίο προάστιο 
τής Σμύρνης - δπου fμενε ή οίκογένειά 

μου, είχαμε καί έκεί χαρίiς εύαyγέλια. ·Ο 
πατέρας μου πού φρόντιζε πάντοτε νά μέ 
διδάσκη καί νά μοu μιλά η γιά δλα τά γεγο
νότα ποι) συνέβαιναν τότε, μέ πijρε καί 
κατεβήκαμε στή Σμύρνη - πού άπείχε 
μόλις 20 λεπτά σιδηροφρομικώς άπό τόν 
Μπουρνόβα - καί άφοu φθάσαμε στόν 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Μπαζμπαχανέ - τό Γράντ Σέντραλ τής 
Σμύρνης - πήγαμε στήν προκυμαία καί 
έκεί cπιβιβασθήκαμε σέ μιά μεγάλη άτμά
κατο μαζί μέ καμμιά εικοσαριά άλλους καί 
είδαμε άπό κοντά τό καμάρι του έλληνικοϋ 
στόλου τό θρυλικό θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ. ·Η 

συγκίνησή μου ήταν άπερίγραπτη γιατί γιά 
πρώτη φορά ~βλεπα ενα πλοίο πολεμικό 
καί μάλιστα τόσο μεγάλο, τόσο ιJψηλό, 
τόσο μεγαλειώδες. Πολλοί μέσα στήν 
άτμάκατο έκλαιγαν άπό τή χαρά τους καί 
μαζί τους καί δ πατέρας μου. 'Εγώ δέν 
έκλαιγα άλλά ημουν έκθαμβος τίς στιγμές 
έκείνες καί γιά πολλές μέρες κατόπιν μέσα 
στό παιδικό μυαλό μου στριφογύριζε ή 
ε!κόνα τοϋ θωρηκτοϋ μας. 

'Ένα άπό τά τραγούδια πού τραγουδούσε 
τότε ό Σμυρναϊκός λαός ήταν τό έξης: «Νά ό 
,, 'Αβέρωφ» προβάλλει μέ χαρά στό κϋμα τ • 
άφρισμένο στά γαλανά νερά, νά ζήσοvνε ο ί 
ναύτcς καί τά ναυτόπουλα. νά ζήση ό Βενιζέλος 
καί ό ·Ελληνικός Στρατός». 

'Η κατάκτηση τών έλευθερωθέντων 
περιοχών γίνονταν μέ σχετικώς όμαλό 
τρόπο χωρίς σοβαρή άντίσταση του όθω
μανικοϋ στρατοί) καί πληθυσμου. οι τουρ
κικο ί πληθυσμοί δέχθηκαν τήν άλλαγή 
θέλοντας καί μ ή άφου ή αuτοκρτορία τους 
βρίσκονταν ούσιαστικώς ύπό δ ιάλυση . ·Εξ 
άλλου ό έλληνικός στρατός φέρθηκε πολύ 
καλά άπέναντι τών Τοίφκων κατά τήν 

πρώτη αύτή περίοδο. 

Η Σμύρνη στις φλόγr.ς 

Θυμάμαι μιά έλληνική μεραρχία πού 
εφθασε στόν Μπουρνόβα ύπό τήν ήγεσία 
του συνταγματάρχου Νομικου. 'Όλοι οί 
κάτοικοι βγήκαν στούς δρόμους νά δοuν 
καί νά χειροκροτήσουν τούς έλευθερωτάς 
των. Κανένα έπεισόδιο δέν σημειώθηκε μέ 

τούς Τούρκους κατοίκους τοϋ Μπουρνόβα, 
οί όποίοι ήσαν άλλωστε μειοψηφία καί 
σχεδόν δλοι μιλουσαν έλληνικά. Δέν 
ιJπήρχε έχθρότητα μεταξύ 'Ελλήνων καί 
Τούρκων. Θυμδ.μαι έπίσης δταν εφεραν 
στό ξενοδοχείο του πατέρα μου , τό ,. πάJ.
λας Ότέλ» μερικούς Τούρκους άνώτερους 
άξιωματικούς αΙχμαλώτους, γιά νά μείνουν 
έκεί μερικές μέρες. ' Ο πατέρας μου ε{ χε 
όδηγίες άπό τ ίς έλληνικές άρχές νά τούς 
περιποιηθή κανονικά καί οχι μέ έχθρό
τητα. Στόν Μπουρνόβα ύπήρχε πρόβλημα 
στι:γάσεως των 'Ελλήνων άξιωματικών 
διότι τό Ε.ενοδοχείο μας δέν είχε χώρο γιά 
δλους. "Εγινε έκκληση πρός τούς κατοί-

[)[!Gj~QJ[1[!~ 
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κους νά παραχωρήσουν δσοι ήμποροϋσαν 

στέγη γιά τούς άξιωματικούς μας. Μιά άπό 
τίς πρώτες οίκογένειες πού άπάντησε στήν 
f.κκληση ήταν ή δική μας οίκογένεια ή 
όποία παραχώρησε ενα εύρύχωρο δωμάτιο 
σέ ενα λοχαγό πού λεγόταν Καμένος, !:να 
εύγενέστατο καί σοβαρό παλληκάρι πού 
εμεινε άρκετούς μήνες κοντά μας μέχρις 
δτου άπεστάλη στό μέτωπο. 

Δικαιώματα τijς 'Ελλάδος 
έπί τijς Μικράς 'Ασίας 

·Η Μικρά · Ασία διαβρέχεται άπό τέσ

σερις θάλασσες: τή Μαύρη Θάλασσα, τή 
Θάλασσα τοϋ Μαρμαρα, τό Αίγαίον πέλα

γος καί τή Μεσόγειο. Βρίσκετα.ι ~πέ.ναντ~ 
στήν ·Ελληνική χερσόνησο και οι ε ιδικοι 
έπιστήμονες γιά τήν διαμόρφωση του πλα
νήτου μας πιστεύουν πώς άρχιιcά ή tλλη
νική καί ή μικρασιατική χερσόνησοι ήσαν 
ένωμένες καί δτι άργότερα διεσπάσθησα~ 
σέ δύο μέρη άφήνοντας μονάχα μεριιcα 
'ίχνη τής άρχικής των μορφής, τά όποία 
ε{ναι τώρα νησιά μεταξύ των δύο αύτών 
χερσονήσων. 

• Η Μικρά 'Ασ ία λέγεται μικρή έν σχέ
σει μέ τήν μεγάλη · Ασιατική 'Ήπειρο , 
άλλά εiναι μιά μεγάλη χώρα έν σχέσει μέ 
πλείστες aλλες χώρες !δίως εύρωπαϊκές . 
Εlναι έπίσης πλουσιωτάτη καί παράγει 
έξ αιρετι κfj ς ποιότητος γεωργικά π ρ? ϊό~τα, 
εχει αρίστης ποιότητος κ;ηνοτροφια, ~χει 
άνεπτυγμένη ταπητουργια, και παραγει 
χάλυβα, τσιμέντα , βαμβάκι , κεραμουργικά: 
χημικά καί πολλά liλλα προϊόντα γεωργικα 
καί βιομηχανικά. · Η χώρα ε{ναι τόσο 
πλούσια πού μπορεί νά διαθρέψη γεωργι
κόν πληθυσμόν πέραν των έκατό εκατομμυ
ρίων. · Η χώρα γνώ.ρ ισε ~ολλού.ς 
κατακτητάς: τούς Μακεδονας, τους Ρωμαι
ους, καί τούς ·Οθωμανούς, άλλ~ ό έλλryνι
κός πληθυσμός της μπόρεσε να κρατησry 
τήν ταυτότητά του έπί χιλιετηρίδες. Τρανη 
άπόδι:ιξη αύτου τοϋ γεγονότος εlναι ή 
tλληνική όνομασία των πόλεων παρά τήν 
προσπάθεια τής τουρκικής κυβερνήσεως 
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νά ιiλλάξη μερικά έλληνικά όνόματα καί 
νά τά τουρκοποι ή ση, δπως π .χ. τήν Σμύρνη 
καί τήν Κωνσταντινούπολη. Νά μερικά 
ίiλλα όνόματα: "Αγκυρα, Νίκαια , Νικομή
δεια, Προϋσα , Πέργαμος, Φιλαδέλφεια, 
Θυάτειρα, Καπαδοκία, Μίλητος, 'Έφεσος, 
Σάρδεις, ·Ιεράπολις, Καισάρεια,· Αλικαρ
νασός καί ίiλλα πολλά. Χάρις σ' αύτές τίς 
άνεπτυγμένες πόλεις καί στούς άρχιτέκτο
νές τους ο ί Ρωμαίοι κατώρθωσαν νά οίκο
δομήσουν καί νά διακοσμήσουν τίς πόλεις 
των. 

Oi έλληνικές πόλεις της Μ ικρασίας 
εlνα. ι έπίση ς αύτές πού μάς εδωσαν μεγά
λους σοφούς, μεγάλους έπιστήμονες. 'Από 
τήν Μίλητο ήσαν ό Θαλής, ενας ιiπό τούς 
έπτά σοφούς της άρχαία ς ' Ελλάδος, ό 
' Αναξίμανδρος, ό 'Αρίσταρχος καί ι'ίλλοι. 
'Ο ' Ηράκλε ιτος ήταν άπό τήν 'Έφεσο, ό 
"Υπαρχος άπό τήν Νίκαια δπου στά μετα
χριστιανικά χρόνια συνfiλθαν δύο Οίκου
μενικές Σύνοδοι, ή μία τό 325, ή ίiλλη τό 
787. Ό Στράβων άπό τήν Καπαδοκία, ό 
Γαληνός, περιφημότερος γιατρός μετά τόν 
· Ιπποκράτη, ήταν άπό τήν Πέργαμο , ό 
Παυσανίας άπό τήν Καισάρειαν, ό · Επί
κτητος άπό τήν Ίεράπολη, ό ' Ηρόδοτος 
άπό τήν 'Αλικαρνασό, ό 'Αναξαγόρας άπό 
τάς Κλαζομενάς, καί πολλοί πιστεύουν πώς 
καί ό ποιητής τής ·Ιλιάδας καί της 'Οδύσ
σειας, ό μέγας 'Όμηρος, εΙχε γεννηθεί 
κοντά στήν Σμύρνη. 

Μετά τόν θάνατο τοϋ Μεγάλου ' Αλεξάν
δρου, ή Μικρά 'Ασία εγινε τό κέντρο τοϋ 
' Ελληνισμού καί δημιουργοϋνται πνευμα
τικές Ι:στίες πού εlχαν μουσεία, βιβλιοθfi
κες καί σχολές φιλοσοφ ικές καί γενικά μέ 
πολύ άνεπτυγμένο πολιτισμό,δπως συνέβη 
μέ τήν WΕφεσο, τήν 'Αντιόχεια , τήν Πέρ
γαμο, τήν 'Αλεξάνδρεια καί ι'ίλλες πόλεις. 
Σοφοί καί ίiνθρωποι των γραμμάτων δημι
ουργοϋνται στά κέντρα αύτά. Ή έλληνική 
γλιΟσσα γίνεται ή κατ· έξοχήν διεθνής 
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Πρόσφυγες στην παραλία της Σμόρvης 

Mr.xp~ -πράσr.ν1J 3-άλασσα asxαtpr.ώ -χρονώ 

Ilo6 3-ά '3-sλα νά σs οεο-3-εt~σω 
Νά σέ στεΩ.ω σ-χολε~ο στ~ν Ίωνεα 
Νά μά3-εr.ς μανταρ!νr. χα~ άψ~ν3-ο ( ... ) 
~lr.xp~ -πράσr.ν1) &άλασσα aεxαtpr.ώ -χρονώ 

μέ tόν άσπρ~ rιαχά χα! tψ χορasλα 

Νά μπstζ άπ' τό -παρά-3-ορο στ~ Σμ6ρν1) 
Νά μ~~ άν-:~rράψε~ς τ~ς άντιφεrrr.ές σtyt; όροφ~ 

'Από tά Κ t.>ptελέ1jσον Υ.αl τά Δ όςα σοι 

Και μέ λ!rο BopW: λ!rο Λsβάνtε 
Κάμα tδ κ6μα νά rορεσε~ -π!σω ( ... ) 

γλιΟσσα καί ή έλληνική σκέψις έπιβάλλε
ται παντοϋ. 'Όπως σημειώνεται aπό Γάλ
λους κυρίως ίστορικούς, στήν 'Ιωνία 
δημιουργήθη κε ή πηγή τοu πνεύματος πού 
εδωσε στήν οίκουμένη τόν όριστικό της 
προσανατολισμό γιά τήν άνάπτυξη των 
έπιστημών καί τοϋ πνεύματος. Καί πολλοί 
διατείνονται πώς άκόμα καί τά εργα τοϋ 
Πλάτωνος καί τοϋ 'Αριστοτέλη βασίστη
καν πάνω στό μέτρο καί μαθηματικό 
πνεϋμα των σοφών της 'Ιωνίας . 

' Από τή ν παραπάνω πολύ σύντομη -
καί όμολογίϊJ έλλιπij- άνασκόπηση φαiνε

ται νομίζω καθαρά δτι ή 'Ελλάς εlχε 
δικαιώματα καί ίερό καθηκον νά ζητήση 
άπό τούς νικητάς συμμάχους της τοϋ πρώ
του παγκοσμίου πολέμου νά τfjς παραχω
ρηθη Ενα μέρος της Μικρασίας δπου 
ζοϋσαν καταδυναστευόμενοι έλληνικοί 
πληθυσμοί, οί όποίοι στίς άρχές τοϋ αίω-

Όaοσσέας Έλ6t1)ς 

νος μας ήσαν πάνω άπό 3 έκατομμύρια . ·Η 
·Ελλάδα ι'iλλωστε δέν ζητοϋσε τίποτε 
περισσότερο ιiπ' δ,τι ζητοϋσαν ιϊλλα 
κράτη πού εlχαν καί αύτά σκλαβωθεί κάτω 
άπό τόν ' Οθωμανικό βαρύτατο δεσποτι
σμό, δπως ήταν ή Σερβία, ή Ρουμανία, 
Βουλγαρία καί Cίλλες χωρες, καθώς καί 
πολλά μουσουλμανικά κράτη δπως τό 
Μαρόκο, ή 'Αλγερία, ή Τύνιδα, ή Λιβύη, ή 
Α'ίγυπτος, ή Σαουδική 'Αραβία , ή 'Ιορδα
νία, ή Συρία κ.λ.π. πού άποτελοϋσαν ενα 
σύμπλεγμα ύποτελων στήν ' Υψηλή Πύλη 
δπως λεγόταν ή 'Οθωμανική αύτοιφατο
ρία τήν έποχή έκείνη. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: 

ΣΊΌ ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Πρόσωπα 
ΕΠΙΣτΡΕΦΕΙ στην Ελλάδα ο διευθυντής 
της Chase Manhattan στο υποκατάστημα 
Ditmars Αστόριας κ. Δημήτρης Χάλαρης. Ο 
κ. Χάλαρης υπηρέτησε για πέντε χρόνια 
στη θέση αυτή όπου εξυπηρέτησε τους 
ομογενείς που συναλλάσσονταν με την 
τράπεζα μέσω του ειδικού τμήματος για 
τους ομογενε ίς που δημιούργησε η τράπεζα 
αυτή. «Φι:ύγω συγκινημένος, δήλωσε ο κ. 
Χάλα ρης, γιατί για πέντε χρόνια .... που 
έζησα εδώ και συνεργάστηκα με τους 
'Ελλ ην ες κέρδισα πολλά. Θέλω να 
εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 
ομογενείς αυτούς». Ο κ. Χάλαρης μετατίθε
ται στην Αθήνα όπου Οα αναλάβει την θέση 
του διευθυντού του νέου τραπεζικού τομέα 
που δημιούργησε η Chase Manhattan με 
την ονομασία Priνate Banking. Την θέση 
του κ. Δημ. Χάλαρη στο κατάστημα του 
Diτmars θα αναλάβει η ομογενής κ. Πατρί
τσια Πάππας με βοηθό της την κ. Έντζη 
Σακελλαρίδη. Το ελληνικό κέντρο της τρά
πεζας θα αναλάβει ο κ. Μπίλ Χουλιάρας. 

Από την επίσκr.ψη του ΟιλΌυμr.νικού Πατρι
άρχου κ. Δημητρίου. Στην φωτογραφία, ο 
Παναγιώτα τος με την Αρχόντισσα του Οικου

μενικού Θρόνοιι κ. Kay Gcorge (Παπαγεωρ
γίου) η οποία φέρει τοιι Σταυρό του αξιώματός 
της ως μέλος του Τάγματος του Αγίου 
Ανδρέου. Η κ. George r.'ίχε τιμηθεί με τον 
τίτλο αυτό από τον αεfμνηστο Πατριάρχη Αθη-

~οσ.γόρα. στο Φανάρι. 

ΜΕ ΠΣ ευλογίες των γονέων τους έγιναν 
στην Βοστώνη στις 19 Αυγούστου οι γάμοι 
του Βασίλη Γεωργίου Πάππα και της 
Laurel Marilyn Dundley. Ο Βασίλης είναι 
γιός της κ. Λίλλυς Παπαμαρ'Υαρίτη και του 
κ. Γεωργίου Εμμανουήλ Μαργαρίτη που 
έζησαν για πολλά χρόνια στην Αμερική 
και είναι τώρα εγκατεστημένοι στον Πει
ραιά. Στο ευτυχισμένο ζεύγος και τους τρι
σευτυχείς γονείς του Βασίλη η ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ εύχεται βίο ανέφελο. 

SEPTEMBER, 1990 

Ο πρώην βασιλιάς της Ε)J.άδος Κωνσταντίνος, αριστερά. ενώ παραδίδει επιταγή 103.400 δολλ. 
στον αντιπρόεδρο του ΕίJ.ηνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Λ. Καμπάνη, στο Λονδίνο: Το ποσό αυτό 
συγκεντρώθηκε από εισφορές που f.γι ναν από φίλους του Κωνσταντίνου, κατ· επιθυμία του, αντί 
δώρων για τον εορτασμό των γr.νεθί.ίω ν του. Ο πρώην βασιλιάς. ο οποίος tκλr.ισr. τα 50. δέχτηκε 
από τον κ. Καμπάνη το ανώτατο παράσημο του ΕρυθροιJ Σταυρού, τον Χρυσό Σταυρό, και υπεν
θύμισε ότι ο Ερυθρός Σταυρός ιδρι!θηκε στην Ελλάδα από την γιαγιά του Κωνσταντίνου, Βασί
J.ισσα Όλγα. το 1877 και ότι η οργάνωση cίχr. πάντοτε στcνnι!ς δr.σμούς με την βασιλική οικο
γένεια. Σrηιι φωτογραφfn. μετά τον Κωνσταντίνο. ο αντιναύαρχος Γ. Πετμεζάς, γενικός γραμ
ματεύς του Ερυθρού Σrαυρού, ο κ. Καμπάνης, ο κ. Β. Πετρακάκης, πρόεδρος της Επιτροπής 
Εισφορών και ο κάπταιν Δημήτρης Α. Κόντος, α ιιτιπρόσωπος του Ερυθροιί Σταυρού στην 
Αγγλία. 

ΤΗΝ ΘΕΣΗ του υποδ ιευθυντή στο τμήμα 
εισαγωγής μαθητών στο Κολλέγιο Κουήνς 
ανέλαβε ο ομογενής καθηγητής κ. Τζαίημς 
Κορδόνης. Πριν από την νέα του αυτή θέση 
ο κ. Κορδόνης ήταν ανώτερο διοικητικό 
σ1έλεχος στο Polytechnic Uniνersity. Επί
σης κατά το παρελθόν εργάστηκε και σαν 
αντιπρόσωπος του Dcνry Institute πραγμα
τοποιώντας διαλέξεις σε διάφορα σχολεία 
και πανεπιστήμια. 

ΠΣ ΗΠΑ επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμμα
τέας του υπουργείου Αποδήμου Ελληνι
σμού κ . Ανδρέας Ζαίμης μι: σκοπό να έχει 
μια σειρά επαφών με τους παράγοντες της 
Ελληνικής ομογένειας. Ο κ. Ζαϊμης παρα
βρέθηκε και παρακολούθησε τις εργασίες 
του Συνεδρίου της ΑΧΕΠΑ στο Χόλλυ.
γουντ ενώ στη συνέχεια επισκέφθη κε διά
φορες πόλεις της Φλώριδας όπου είχε 
συνομιλίες με τοπικούς παράγοντες. 

Τ ό κατά στη μα • Ελληνικών Δώρων 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

31-12 23rd Ave. (κοντό στιlν 31st Street) 
(718) 721-9190 καί (718) 721-9191 

' Εκλεκτή συλλογή άπό μπουμπουνιέρες, στέφανα, βαπτιστικά, 
ύφαντά, έργόχειρσ, aντικείμενα τέχνης, κεραμεικά, βιβλία, 
περιοδικά ιcα/ tφημερίδες. - Κάρτες γιά όλες τΙς περιπτώσεις. 

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
κσi TAPES, VIDEO CASSHTES 

'Ανοικτό Δευτέρα- Σάββατο 10 π.μ. - 8 μ.μ.- Κυριακές 12-6 μ.μ. 
Διεύθυνση: Χριστfνα Ιαρηyιάννη 

43 



44 

We develop leaders for 
lhe hospιtalιty ιn dustry 

through our Swιss 
programs wιth summer 
traιnιn g ιn Sw ιtzerland, 

Greece or oth er EEC 
countrιes . 

HOHL MANAGEMENT 
D IPLOMA COURSE 

3 YEARS 

CHEF'S COURSE I 
CULINARY SKILLS 

CERTIF ICATE 
2 YEARS 

TOURISM & TRAVEL 
ADMINISTRA110N 

CERTIF I CAτE COURSE 

2 YEARS 

BAR MANAGEMENT 
CERTIF ICAτE COURSE 

3 - 6 MONTHS 

(/) Language of 
-δ ιnstructιon ιs Eng l ιsh . 
~ Courses start ιn 
ίi5 F ebruary & October. 
α; Graduates of hιgh 
:3 schools may apply. 

Στιγμιότυπα από το επίσημο δr.iπvo προς rιμή του Οικουμενικού Πατρι
άρχου κ. Δημητρίου, που δόθηκε στηv Οuάσιγκτων, στα πλαίσια του 
Κληρικολαϊκού Συνεδρίου. Αριστερά, ο κ. και κ. Α λ. Κουρτέίιης από την 

Φλώριδα και ο κ. 'Α γγείιος Τσακόπουλος από το Σακραμέντο, Καλιφόρ
νια. 2.:τηv μf.ση, τα παιδιά του κ. Τσακόπουίιου. Γιά ννης και Αθηvά. 
Δεζιιi, η κ. Kay George (Παπαγεωργίου) από την Ν. Υόρκη και η κ. 

SWISS 
STUDIES 
FOR 
HOTEL & 
TOURISM 
MANAGEMENT 
IN GREECE 

~ 
~~ 

The Alpine Center 
ΙΝ ASSOCIATION WITH 
ΙΗΠΙ - SWΠZERLAND 

39. Patrιarchou loakιm str . 
Kolonakι. 106 75 Athens 
Tel.: 7213700,7213076 

Telex: 22270 FIMI GR 

Τσακοπούίιοιι. 

Wedding Dreams Come True 
Elegant cathedral ceilings, beautiful Jand
scaping, marble starcases, step-up balconies 
with stained glass ceilings, imported marble 
floors and smoked gold leaf mirrors set in hand 

carved Mediterranean moulding. 

Off Rt. 22, Scotch Plains, N.J. 07076 
Tel. : (201) 322-7726 

Known for 
generations 
for sizzling stakes, 
seafood & lobsters 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Πρόσωπα 

ΠΑΡΟΥΣJΑ του υπουργού Μακεδονίας -
Θράκης κ. Γεωργ. Τζιτζικώστα πραγματο
ποιήθη κε στο Clearwater της Φλώριδας το 
44ο Συνέδριο της Παμμακεδονικής Ενώ
σεως Αμερικής - Καναδά. Στο Συνέδριο 
παρέστησαν ο πρεσβευτής της Ελλάδος 
στην Οττάβα κ. Λεωνίδας Μαυρομιχάλης, 
ο Επίσκοπος Κατάνη ς κ. Ιάκωβος, ο κυβερ
νήτης της Φλώριδας κ. Μαρτινέζ, οι 
δήμαρχοι του Τάρπον Σπρίνγκς κ. Αννίτα 
Πρώτου κα ι του Ντανίτεν κ . Π. Κουτσου
ράης, ο πρόεδρος του συλλόγου Ηπειρω
τών Φλώριδας κ. Μι χ. Ζερβός και εκ μέρους 
του συλλόγου Καστοριανών Μελβο(φνης 
Αυστραλίας ο κ. Μιλτ. Μέλιος. Εκλέχτηκε 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτε
λούν οι εξής: Υπατος πρόεδρος ο κ. 
Γεώργ. Παπαδόπουλος, ταμίας ο κ. Σωτ. 
Πρώιος, γραμματέας ο κ. Νικ. Ταβατζής, 
νομικός σύμβουλος ο κ . Τεντ Κασάπης. 

ΊΊς θέσεις των κυβερνητών κατέλαβαν 
οι εξής: κυβερνήτης Νέας Αγγλίας, Περι
φέ ρε ι α I , Αθανάσιος Β ου λ γαρόπουλος, 
Περιφέρεια 2 Ευάγγελος Μιχαλόπουλος, 
Μείζονος Νέας Υόρκης Βαρβάρα Παπιγκι
ώτη , Μεσοατλαντικών Πολιτειών Δημ. 
Κιμπίρης, Ανατολικών Μεσοδuτικών 
Πολιτε ιών Βίκυ Νέστωρ, Νοτίων Πολι
τειών Πωλ Βούλγαρης, Πολιτειών Ειρηνι
κού [ω. Κωστούλας, Ανατολικών 
Καναδικών Περιοχών Κρις Κούτσιος και 
Μεσοδυτικών Καναδικών Περιοχών Γεώρ
γιος Δημητρακόπουλος, κυβερνήτης Plains 
States ο κ. Αθαν. Διρός. 

ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ στην ομογένεια της Αστό

ριας εστιάτορες Μάριος Λουκάς κα ι Αντώ
νης Παντελής άνοιξαν ένα καινούργιο 
εστιατόριο, την <<Λαϊκή Ταβέρνα» . Προ

κειται για ένα όμορφο εστιατόριο με παρα
δοσιακή ελληνική κουζίνα και με πιάτα 
που οι τιμές τους φτάνουν μέχρι 10 δολλ. Η 
«Λαϊκή Ταβέρνα» βρίσκεται στο 30-15 της 
Broadway στην Αστόρια και είναι ανοιχτή 
24 ώρες για εφτά ημέρες . 

ΠΡΥΤΑΝΙΣ της Σχολής Φαρμακολογίας 
στο Temple Universiιy School ofPhaΓmacy 
and Research χρίσθηκε ο δρ. Πήτερ Δου
κας. Ο κ. Δούκας υπηρετεί στο Πανεπιστή
μ ι ο αυτό ως βοηθός στο τμήμα 
Φαρμακολογίας από το l 969. Με το νέο του 
αξίωμα ο δρ . Δούκας τίθεται επ ικεφαλής 
μιας σχολής με 450 φοιτητές για Μπάτσε

λορ, 50 για μεταπτυχιακά και 25 
καθηγητών. 

ΣΥΜΒΟΥ ι\ΟΣ Τύπου στην μόνιμη αντι
προσωπεία της Κύπρου στα Ηνωμένα 
Έθνη διορίστηκε ο κ. Σωτήτης Κάττος. 

Προτού αναλάβει τα καθήκοντα του Συμ
βούλου ΤίJπου ο κ. Κάττος δίδασκε Κοινω
νιολογία στο Cypl'Us College. 

SEPTEMBER, 1990 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ αποφοί των του Πανεπι
στημίου του Χάρβαρντ στην Αθήνα εξέ

λεξε το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο το 
οποίο αποτελοίJν οι εξής: Αλεξ. Σαμαράς 
πρόεδρος , Ελένη Σπερώνη αντιπρόεδρος, 
Παναγ. Κοτζιάς αναπληρωματικός αντι
πρόεδρος, Ελένη Παπακωνσταντίνου
Σικιαρίδη γεν. γραμμaτεύς, Βασίλειος 
Κοτσοβίλης ειδικός γραμματεύς, και Δημή
τρης Παπαλεξόπουλος ταμίας. 

κου, γραμματεύς η κ. Λουίζα Χόλαντ και 
ταμίας η κ. Λίντα Κελεσία. Η Κλασσική 
Κοινωνία Τέχνης ιδρύθηκε το 1986 και λει

τουργεί σαν υποστηρίκτρια ομάδα στον 
κλασσικό χώρο του Ινστιτούτου Τέχνης. 

ΝΕΟ Διοικητικό της Συμβούλιο εξέλεξε η 
Κλασσική Κοινωνία Τέχνης του Ινστιτού
του Τέχνης του Σικάγου στην τελευταία 

συνεδρίασή της. Πρόεδρος εξελέγη ο επί
τιμος μορφωτικός ακόλουθος του Γενικού 

Προξενείου του Σικάγου κ. Λεωνίδας 
Μαρινάκος, αντιπρόεδρος η κ . Αύρα Λιά-

ΕΓΚΑΙΝJΑ της τελείως ανανεωμένης Prin
ceιonian D iner έγιναν από τούς ιδιοκτήτες 
αδελφούς Μάϊκ και Μιλτ ιάδη Σταματάρου 
και Μάϊκ Πετεινό τον περασμένο μήνα. 

Στά εγκαίνια παραβρέθηκαν ο Κυβερνή
της της Πολιτείας του Νιού Τζέρσεϋ Τζίμ 
Φλόριο, ο πρόεδρος της Pan Gregorian κ. 
Γ. Μανωλιός και άλλοι. Η Prince ton ian 
Diner βρίσκεται στο Route I South, στο 
Princeton του Ν ew Jersey. 

Άντίο '7-Bill. .. " 
Γειά σου "G-Bill!" 

Σάς άναγγέλλουμε τόν καινούργιο 
Λογαριασμό Καταθέσεων της Atlantic Bank 

μέ τό όνομα "G-Bill"* 
'Ελάχιστη Κατάθεση: 1G (1 ,000 Δολλάρια) 

Άν €χετε διαθέσιμα γιά έπένδυση χίλια δολλάρια 
η περισσότερα, θά σaς πληρώσουμε τό 'ίδ ιο έπιτόκιο πού 

κερδίζουν τά Χρεώγραφα Δημοσίου τών Η ΠΑ γιά 
91 ήμέρες (T-Bills)** σέ λογαριασμό καταθέσεων πού 

εΊναι άσφαλισμένος άπό τό FDIC! 
. Μέ τόν Λογαριασμό Καταθέσεων "G-Bill" μπορείτε νά κάνετε όπερ ιόρ ιστες καταθέσεις καf 
αναλήψεις όποτεδήποτε αύτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ~ 24 ώρες τήν ήμέρσ, 7 ήμέρες τήν έβδομάδα 

σέ ~να όπά τά Κέντρα Αύτομάτων Τραπεζικών Συναλλαγών "Atlanticard 24" ~ στfς 
χιλιάδες άλλες Α τΜ's σέ όλα τά μέρη τίjς Βορείου Άμερικίjς. 

'Έτσι μπορείτε νά πείτε Άντίο στήν "Chemical", 
Άντίο στήν "Chase", 
Άντίο στίς Χρηματιστηριακές 

'Εταιρείες, 

Άντίο στά "T-Bills!" 

Καί Γειά σου στά "G-Bills" 
καί στήν Atlantic Bank! 

rιά περισσότερες πληροφορίες ή γιά νά όνοίξετε ένα Λογαριασμό Καταθέσεων "G-Bill " 
έπισκεφθεiτε ένα άπό τά γραφεία μας ή τηλεφωνείστε χωρίς έπιβάρυνση στόv άριθμό: 

1-800-535-ΑΒΝΥ 

Τά γραφεία τijς Τράπεζας εύρίσκονται στό Manhattan, Oueens, Brooklyn, MEMBERFDιc 
Staten lsland κai Long lsland. Γ ιό όλΕς τίς Τρσntζικι.c; σcις ' Ερνοσί~ όnό τό 1926 

45 



ΕΝΑ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Με τον τίτλο" Ένα πορτραίτο της Σύγ
χρονης Ελλάδος .. (Α profile of modern 
Grcccc) εκδόθηκε από το Oxford Univcrsity 
Pres~ το νέο βιβλίο των Γιώργου Κουρβε
τάρη, καθηγητού Κοινωνιολογίας στο 
Nortl1ern U niνersity Illinois, και της 

Μπέττυ Α. Ντόμπρατζ, υφηγήτρ ιας Κοινω

νιολογίας στο Ur1iversity of lowa. 
Στο βιβλί ο αυτό ο ι συγγραφείς, σε μια 

σύντομη εκσυγχrΩνισμένη ανασκόπηση 

πραγματεύοντα ι τη ν ιστορία του Ελληνι
κού · Εθνους από των προϊστορικών χρό
νων μέχρι και το 1986 όπου την Ελλάδα 
κυβερνούσε ll σοσιαλιστική κυβέρνηση 

του Ανδρέα Παπανδρέου. 

Αναλύεται η προσπάΟεια του · Εθνους νά 
διατηρήσει τις παραδόσεις του και την 
πολιτιστική του ταυτότητα πιεζόμενο από 

τις επιδράσεις των δύο κόσμων, ανάμεσα 
στους οποίους βρίσκεται ιστορικά. 

Οι συγγραφείς έχουν πετύχει μια μονα

δική σύγκριση του παρελθόντος και του 
παρόντος με ανάλυση της θρησκείας. παι
δε ίας, γλώσσας. τεχνών και της οικογενει
ακής ζωής. 

Τό «Πορτραίτο της σύγχρονης Ελλά
δος» ε ίναι μια επίκαιρη περιγραφ1Ί της 

σημ ερ ιν1Ί ς ελλ ηνικ1Ίς κοινωνίας, μι α 
μελέτη που οπωσδήποτr. ενδιαφέρr.ι όχ ι 
μόνο τους διανοοι'Jμενους αλλά και όσους 
αγαποι)ν το ελληνικό βιβλίο. 

Μπορείτε να το προμηθευθείτε στέλνον
τας την επιταγή ε π· ονόματι : 

Kouνertaris Ρ.Ο. Βοχ 452, Dekalb, lllinois 
60115. Στοιχίζει 38.40 δολλ. και I. 50 δολλ. 
ταχυδρομικά . 

Διόρθωση 
Στο άρθρο του εκλεκτού συνεργάτη μας 

κ. Νίκου Λούρου, στο τεύχος του Ιουλίου, · 
για τους Έλληνες εφοπλιστές που έκαναν 

φιλανθρωπικές δωρεές, σημειώθηκαν ωρι
σμένα λάθη. Έτσι , δεν αναφέρθη κε σωστά 
το όνομα του Κουλουκουντή, ενώ η δωρεά 
Κουμάνταρου ήταν 80.000 δολλ. και όχι 
480.000 όπως εγράφη. Εξ άλλου, ο πατέρας 
του Σταύρου Νιάρχου ονομαζόταν Σπύρος 
και όχι Φίλιππας, που είναι ο γιός του 
Σταύρου Νιάρχου και εγγονός του Σπύρου. 

Λυπούμεθα για τα λάθη αυτά. 

·.ιι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι I Ι I Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι I Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι I Ι' 
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Γεώργιος Κ. Φωκδς 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ. ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΜΑΠ:ΑΛΙΑΣ 12- ΨΑΡΡΩΝ 17 
ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλ.: 360-9086 - 522~260 

ΣΑΜΟΥΡΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 
Ταχuδρ θυρίδα 65130 Αθήνα 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ * 

• (Για τους Ελληνες της Αμερικής η ανακοίνωση αυτή αφορά τις σχολές που Βρίσκονται στην 
Αμερικη.) 

Το Σομούρκειο ίδρυμα, σε συνεργασία με το ΑΤΗΕΝΑ CULTURAL FOUNDAτiON 
OF NEW YORK, χρηματοδοτεί ορισμένες υποτροφίες γιο το καλοκαίρι του 1991. 
Το ίδρυμα καλύmει όλο το έξοδο των μαθητών στις σχολές, μετάΒαση, 
επιστροφη, έξοδο παραμονής (στέγη- τροφή) . Η εκλογή των υποψηφίων θα γίνει 
απο τις ιδιες τις σχολές. 

1) DUMBARTON OAKS. Βυζαντινολογικό κέντρο, Washington D.C. Δύο 
υποτροφίες γιο επιστήμονες σε μετοmυχιοκό στάδιο σπουδών ή φοιτητές σε 
μετοmυχιοκό επίπεδο που γράφουν τη διδακτορική τους διατριΒή. 

2) NEW YORK UNIVERSiτΎ (N.Y.U.), New York City. Δύο υποτροφίες, σε 
Compυter Science και ιατρική του περιβάλλοντος, για σπουδαστές διαφόρων 
επιπέδων σπουδών. 

3) Κολλέγιο Αθηνών (Ψυχικό). Δύο υποτροφίες για ταχύρρυθμη εκμάθηση της 
Αγγλικής γλώσσας (για μαθητές γυμνασίου) . 

4) Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης . (Θεσσαλονίκη). Δύο 
υποτροφίες γιο διετή φοίτηση, για την πλήρη εκπαίδευση στην επιστημονική 
γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση του Ελληνικού χώρου. Δεκτοί υποψήφιοι 
aπόφοιτοι Λυκείου . 

Οι ενδιαφερομενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και το σχετικό 
λεmομερειακό έντυπο, ταχυδρομικά ή με επίσκεψη, οπό το δικηγορικό γραφείο 
Α. Μωρaίτη. Σόλωνος 31. 106 71 Αθήνα, τηλ. 3607610 

Εκ του Ιδρύματος 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Θεόδωρος Χρ. Σομούρκας 

Άλλες ενέργειες του Ιδρύματος. 

Το Σαμουρκειο Ιδρυμα έχει να επιδείξει αξιοσημείωτη δραστηριότητα στα τρία χρόνια της 
ζωης του . 
• Ανελαθε να κατασκευασει κολυμΒητική πισίνα με εντευκτήριο. σε χώρο του Δήμου Ψυχικού. 
δωρεα προς τους νεους του Δήμου Ψυχικού. 
• Οργάνωσε και χρηματοδότησε εκδήλωση για τον εορτασμό των 900 ετών της Μονής της 
Πατμου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. 
• Συνχρηματοδότησε την έκδοση του ΒιΒλίου ''ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ". 
• Συνχρηματοδοτεi τώρα το υπό έκδοση ΒιΒλίο "ΑΙΓΑΙΟ", που πραγματεύεται την 
ελληνικστητα του χωρου του Αιγαίου. 
• Χρηματοδοτεί την έκδοση του περιοδικού .. ΕΡΜΗΣ' ·των αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών. 
• Εχει συvδραμει οικονομικώς αριθμό φιλανθρωπικών, επιστημονικών και θρησκευτικών 
ιδρuματων και οργανώσεων. 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



ΜΕ ΤΟΝ 

ΣΕ Ε:Ξ:Η 
ΕΞΩΤΙΚΑ 

ΝΗΣΙΑ ΤΗΕ ΚΑΡΙΒΑ ·Ι· ΚΗΣ 

Με το υπερπολυτελές ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 

ΜνΗδRΪΖΟΝ 
Σf μια fπταήμφη, αλησμόνητη κρουαζιέρα 

5-12 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1991 
Αρχίστε το 1991 με ενα ξεκούραστο, ευχάρι
στο και ενδιαφέρον επταήμερο κω ένα συνα
δελφικό, γνήσιο ελληνικό γλέντι , με ελληνικό 

τραγούδι και χορό κάθε βράδυ! 

Θα επισκεφθείτε έξη εξωτικά νησιά της Καρι
βαϊκής, όπου οργιάζει η τροπική βλάστηση σε 
υπέροχους συνδυασμούς με τις aπέραντες χρυ
σαφένιες αμμουδιές και τις κεντημένες με φοινι-

κόδενδρα πεντακάθαρες ακρογι αλιές. 

46.000 
τόvvωv 

ΦΩΤΗ 
ΓΚΟΝΗ 

ΤΗΝ 
ΟΡΧΉΣΤΡΑ ΤΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΤΙΤΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗ 

(κιθάρα-τραγούδι) 

H O RI ZON 7 N ! G H T I T ! N ERA RY 

DAY PORT ARR!VAL 

Saωrday San Juan 

Sιιnday AtSea 

Monday Martinique 8:30ΑΜ 

Tuesday Barbado~ 9:00ΑΜ 

Wednesday St. Lucia 8:00ΑΜ 

Thιιrsday Antίgua 9:00ΑΜ 
' ~ 

Frίday St. Thornas 8:00ΑΜ 

Saturday SanJuan 8:00ΑΜ 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑ ΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ESτiATOR» 
(212) 967-5016 μόνο άπό 4-6 μ.μ. καθημερινώς. 

DEPARWRE 

ΙΟ:ΟΟΡΜ 

7:00ΡΜ 

7:00ΡΜ 

4:00ΡΜ 

5 :00ΡΜ 

11:00 ΡΜ 



Now you have your own 
personal banker. 

INTERBANK OF NEW YORK. 

ΊΊιiηk of us as your privatc banke r. Ca ll us 
anytiπιe, and wc '11 even <ι rrangc to corne see 
you ιη ρc rson. 

Or visit our Πt:\V office , where we oH'cr scr
vices fron1 7 a. rn . to 7 p.π1. 

We \vork longcr for you. And fa ste r . 
Because tl1ere 's no lπιreaιιcracy. So you dca1 
di recrl y with our ωp dccision rnakers. 

lnte rbank corηl1ines all this pcrsona1 attention 
\vith the rηost adva ικed and innovativc pro
duc ts and services. 

For exanψle, our Glob:ιl ΚΓΜ card gives 
you cash ;ιround the world . W c l1 ave sρecial 
t<ιx -saving serviccs for international custo
rne rs. And we offer extra attention ω sιηall 
business oν.ιner s. 

Α t I η terbank, you '11 qιιickly scc tl1at we take 
your banking very pcrsonally. 

φ INHRBANK OF NEW YORK 

Υ our personal bankcr. 

31-01 Broadway, Astoria, New York 11103 • 718-204-9200 • Fax: 718-204-9097 


