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Α Messengerof Love 
ΤΗΕ OFFICIAL VIDEO 

OF ΤΗΕ PATRIARCHAL VISIT 

Gentle and humble of heart:, in His pilgήmage to 
the United States... Α Living Reminder of our 
roots, thrust deep in the soil of History, 
nouήshed by centuήes of ήtual and tradition. 

From Washington, D.C. to New York, from 
Pennsylvania to California, from the Midwest to 
Buffalo and Boston . .. From the Oval Office to 
Capitol Hill, from auditoήums to Cathedrals, 
from pήvate prayer to the crowds of the outdoor 
Patήarchal Divine Liturgy at Grant Park in 
Chicago .. . 

An extraordinary journey, an unforgettable slice 
of history, dramatically recaptured ση 
videotape. . . Α milestone in the life and future 
of our Greek Orthodox community: a month' s 
worth of memoήes, condensed to an hour, to 
last a lifetime ... 

I ENGLISH OR GREEK VERSION $35.00 
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Relive the exciting days of July 1990, with 
nine additional videos of specίfic events 

around the country! 
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For details call GOTelecom at 1-800-888-6835 
ΤΟ ORDER, SEND THIS FORM ΤΟ: GOTelecom, 27-09 Crescent Street , Astoria, ΝΥ 11102 

OR CALL TOLL-FREE: 1-800-888-6835 

Please mail __ (copies) in Greek __ or English __ of the "OFFICIAL VIDEO" to: 

STATE ZIP 

[Ν . Υ. RESIDENτS PLEASE ADD 8.25% SALES ΤΑΧ] 
SHIPPING: $3 .00 FOR I ΤΑΡΕ, $1 .00 FOR EACH ADDiτiONAL ΤΑΡΕ 

Ι ENCLOSE CHECK OF $. ____ ΡΑ Υ ABLE ΤΟ: Greek Orthodox Te/ecommmunication.s, lnc. 

OR, CHARGE ΜΥ MC_ VISA Card # _________ _ _ _ 

EXP.DATE _ ____ SIGNATURE _ _ ______ _ _ _ _ 
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Αυτός ήταν μέχρt τώρα ο τίτλος του περtοδtκού 
I Ι 

που κρατατε στα χερtα σας. 

NEW YORK Greek-American Monthly Review 

Απο τον MAPTI Ο 
ο νέος τίτλος 
θα είναι: 

Greek 
American 

Review 
DECEMBER, 1990 3 



4 

Tel. (212) 967-5017 

Η~ 
ΥΟΡΚΗ 

(ISSN 0742-4728) 

FAX (212) 643-1642 

"NEW YORK," Greek-American 
Monthly Review 

DECEMBER, 1990 
Vol. χχχχιιι Νο. 12 (524) 

'Ή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" 
421 7th AVENUE 

NEW YORK, Ν.Υ. 10001 
Tei. (212) 967-5017 

Editor and Publisher 
PETER S. MAKRIAS 

Founder 
SPYROS MINOTOS 

Contributing Editors 
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 

CRYSTALLENILOUKAIDOU 
TULA LEWNES 

LΠSA KAMATSOS 
MICHAEL KARRAS 

D. KESSOGLIDES 
Photography 

Art Editor 
CHRISτiNE NERRIE 

Represenιaιive in Greece 
GIANNIS L. KOUNADIS 
Solonos I I 6 - Tel. 3606307 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ is published monthly by 
the HELLENIC HERΠAGE LTD., 421 
7th Avenue, New York, Ν.Υ. 10001 . Sec
ond Class postage paid at New York, Ν.Υ. 
and additional offices. 

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

Α nnual Subscription: $25.00 jor USA and 
Canada. Air Mail to Europe and the rest 
of the world, $50.00. 

'Ο 'Επίσκοπος Βοστώνης κ. Μεθόδιος 

'Ο Σύνδεσμος τών 'Ιερέων «ΑΓIΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

Το 'Επισκοπικό Συμβούλιο 

'Η Φιλόπτωχος καΙ οί 'Οργανώσεις της Νεολαίας 

εuχονται 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΈΝΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

• 

·tt~~ .. 
\~~ . . 

• 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

John S. Latsίs (U.S.A.) Inc. 
5 WEST 54th STREET 

NEW YORK, Ν . Υ . 10019 

Στήv πελατεία, aτούς φίλους 
καi ολο τόv 'Ελληνισμό 

Εύτυχισμένα Χριστούγεννα 

CEDAR FARMS CO., INC. 
Wholesale Food Distributors 

2609 EAST YORK STREΠ 
PHιLADELPHιA, ΡΑ . 19125 

HL. (215) 739-7100 

ΚΩ Στ ΑΙ ΠΑΧΙΔΗΙ, Πρόεδρος 

ΠΗΤΕΡ ΠΑΧΙΔΗΣ, 'Αντιnρόεδρος 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



t-\ ~i ~~JJι~ for 
I ι John Lakis Furs 

1990-91 Collection 
By Appointment 

Our Most Superb Mink Collection At Outstanding Values 

rs 
' 352 SEVENTH AVENUE NEW YORK, Ν.Υ. 10001 

TEL. 212-244-6300 



Α HOUSE Α W Α Υ FROM ΗΟΜΕ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΤΟΥ 
RONALD Mc DONALD HOUSE 

ΚΑΙ Η ΚΑ 

ΝΙΚΗ ΣΙΔΕΡΉ 

Σας εύχονται 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΚΑΙ 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Ευχαριστούν θερμώς τους φίλους και υποστηρικτάς 

του RONALD Mc DONALD HOUSE και προσδοκούν 
την συνεχή συμπαράστασή σας για την αποπεράτωση 

του νέου κτιρίου του Ιδρύματος. 
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Demetra Lalaounis is wearing gold necklace and earrings inspired by Ν orth American 
Indian motifs from her father's new collection: Amerindian 

Θ) ilias LALAoUNIS ®) 
The Crown Building, 4 West 57th St., New York, ΝΥ 10019 

Tel (212) 265-0600, Fax (212) 582-6365 

ATHENS LONDON PARIS GENEVA ZURICH ΤΟΚΥΟ HONG KONG 
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ΗΑΡΡΥ HOLIDA YS 

Mr. and Mrs. 

Theodore Ο. Prounίs 
New York, Ν.Υ . 

+ 
~ttY ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
/Φ~ ΚΑΙ 

+ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Κος καί Κα 

ΝΙΚΟΣ Κ. ΛΩΣ 

ΚΑΛΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Πολλοί πουλaνε μπογιές, aλλά μόνον ό 

TSIGONIAS τίς παράγει ό 'ίδιος στά 
ίδιόκτητα εργοστάσια τfjς έταιρίας. 

TSIGONIA 
ΜΠΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΧΡΩΜΆΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

452 COMMUNIPAW AVE., JERSEY CΠΥ, N.J. 
Regίstered wίth the Unίted States 

Patent Offίce ίn Washίngton, D. C. 

DISTRIBUTORS 
Manhattan 

TSIGONIA INDUsτRIES 
568 W. !84th Street, Ν.Υ. 10033 Tel. (212) 568-4430 

Flushing 
Ρ AINTER'S MARKET 

15-12 College Point Blvd, Co!lege Point Tel. (718} 463-1435 

Astoria 
TSIGONIA ΡΑΙΝΤ SALES 

41-17 Broadway, L.I.C. 11103 Tel. (718) 932-3/'iM 

Ευτυχισμένα 

Χριστούγεννα 

σ~ όλους τους φίλους 

και συνδρομητές 
της «ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 

PETER, CATHERINE, STEPHANIE, OLGA 

Εφέτος, για πρώτη φορά, δεν στείλαμε 
κάρτες στους πολυπληθείς φίλους μας. Το 

αντίτιμο των καρτών και των ταχυδρομι
κών το στείλαμε στο 

Greek Chίldren's Cancer Fund 
Memorίa/ Sloan-Ketterίng Cancer Center 
1275 York Avenue, New York, Ν. Υ. 10021 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Cyprus Museum: Ν orth Carolina's 
Ν ew Hellenic Cultural Center 

The only place in the United States that perpetuates the 

history and civilization of Cyprus. 

Cyprus is a country that has endured 
the rape and pillage of its art and 
ancient trea~ures. Α proud, ancient peo
ple face the danger of the extinction of 
their way of life. The Cyprus Museum 
founded in Jacksonville, North Carol
ina is attempting to aid the Cyprus 
cause in acquiring its occupied territory 
and save the culture of a great country. 
One might ask, why is a museum neces
sary? Only through the Cyprus Museum 
can the culture and civilization of .a 
great country can be perpetuated. 
Cyprus has had to struggle to survive 
through centuries of foreign invasion. 

Jacksonville, North Carolina is the 
center of a new movement; an effort to 
perpetuate the history and culture of 
Cyprus through the Cyprus Museum. 

'Γhefounder ofthe Cyprus Museum Dr. 
Takey Chrίst. 

DECEMBER, 1990 

By Catherίne Τ. Sίolas 

The Cyprus Museum's role is to 
inform the United States public about 
Cyprus and act as a resource center. 1t is 
the only place in the United States that 
perpetuates the history of Cyprus. The 
museum's collection includes: medieval 
maps, from cartographers Gerardus 
Mercator and Abraham Ortelius; 
ancient pottery and sculptures, dating 
from the early Bronze Age; Byzantine 
icons and religious items; folk handi
crafts; resource materials on Cypriot 
government documents; archaeological 
studies; treatises on the Cyprus prob
lem; videos; photographs; and materials 
on the Women's Walk Home 
campaigns. 
Α 2500 square foot building was built 

in the summer of 1988 to house the 

Cypriot antiquities as well as source 
materials on modern Cyprus, collected 
by the members ofthe Cyprus Museum. 
It contains a unique catalog of the his
tory of a people. The Cyprus Museum is 
a resource center with one of the best 
collections of books and periodicals in 
North America. The Museum contains 
the most important American collec
tion of materials on Cyprus since 
independence. 
Α τravelling Exhibits Program will 

travel throughout the United States 
during the 1990's. Through displays of 
ancient artifacts and Cypriot handi
crafts, Americans willlearn the past and 
present history of Cyprus. The exhibits 
will act as a catalyst that will initiate a 
grass roots movement to restore the 

Some of the mdst ίmportant ίtems exchίbίted at the Cyprus Museum. 
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Dr. Chrίst workίng at the Cyprus Museum ίn Jacksonvίlle, N.C. 

tσ spσηsσr exhibits σf the Cyprus 
Museum. 

The Cyprus Press aηd Iηfσrmatiση 
Office aηd Cyprus Haηdicraft Service 
iη Cyprus have beeη suppσrtive in the 
Nσrth Carσliηas museum's expaηsiση. 

The Public Iηfσrmatiση Office σf 

Cyprus has given the Cyprus Museum 
the right tσ sell videσ tapes ση the Iηva
siση σf Cyprus, the stσleη Kaηakaria 
mσsaics and the islaηd's culture. The 
gσverηmeηt σf Cyprus is attemptiηg tσ 
make the Cyprus Museum a great Hel
lenic Center thrσugh its assistaηce iη 
securiηg σrigiηal resσurce materials. 

σccupied territσries tσ Cyprus. The 
exhibits will be preseηted iη lσcal muse
ums, galleries, cσmmuηity ceηters, aηd 

church halls . Americaη cities caηησt 
affσrd tσ build their σwη museums ση 
Cyprus. Every Americaη city caη affσrd 

After the 197 4 iηvasiση, differeηt 
Cyprus aηtiquities began tσ appear ση 
the σpen market. Maηy Greek
Americans whσ attempted tσ buy antiq
uities were refused by sellers whσ wσuld 
prefer breakiηg them iη frσηt σf them 
because σf their Greek σr Cypriσt σrig
iηs. The Cyprus Museum was estab
lished iη the late 1980's as a nση-prσfit 
σrganizatiση. τimσthy Maniates reη

dered his expertise iη establishiηg the 
Cyprus Museum. The Cyprus Museum 
iηcσgηitσ begaη a ηetwσrk σf purchas
iηg aηtiquities withσut aηy sσurces σf its 
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ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

DEMOS CONSTRUCTION 
&IRONWORKS 

All types of Ornamental and Security Iron Work 

STRUCTURAL IRON WORK- STAIRCASES- WINDOW GUARDS
IRON RAILINGS- CELLAR DOORS- STEEL SUPPLIES 

RESIDENTIAL - COMMERCIAL 

ALEX BAKALIS 

37-25 55th STREET, WOODSIDE, Ν.Υ. 11377 
Tel. (718) 424-2600 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Posters and works of Art related to the sufferίng of the peop/e of Cyprus and the 
women's march ίnto the occupίed terrίtory. 

ethnic identity. 
The Kanakaria mosaics were stolen 

from Cyprus during the 1974 invasion. 
Recently, a landmark legal decision was 
rendered in regard ofthe pillage ofthese 
art treasures. The U.S. Court of 
Appeals has upheld the Kanakaria 
Mosaics tria1, thereby faci1itating the 
return of the Mosaics back to the Greek 
Orthodox Church of Cyprus. lnterna
tional art experts will view this as an 
effort of underdeve1oped nations to 
reclaim their nationa1 treasures. 

Major North Carolina public persons 
include: Barbara Buck, the Onslow 
County Commissioner and social 
worker; Kathy Ross, business manager 
of the Christ Clinic; and Υ ola Gulesser
ian. They participated in the "Women's 
Wa1k Home" into Turkish occupied 
Cyprus. These persons are committed 
to Cyprus and its people. They want to 
help Cyprus regain its occupied terri-

DECEMBER, 1990 

tory and retain its freedom. Market. Vassos Karageorghis, former 
Philip Christopher and Fannie Petal- director of the Department of Antiqui

lides are among the prominent persons ties and Maria Iakovopu, Director of 
supporting the effort. They arranged for the Bank of Cyprus Cultural Founda
Cyprus Television to come and televise tion, have consulted with the Museum's 
the Museum's collection. This positive directors regarding future acquisitions. 
publicity broadcasted in Cyprus has 
boosted the collection. It has given the 
Cyprus Museum total support from the 
Cypriot community. 

The Museum has not been officially 
open yet. Over two hundred persons 
have visited. The opening will occur 
when the Ambassador from Cyprus is 
able to arrange his visit. Kathy Ross is 
the honorary curator because of her 
dedicated work in doing the administra
tion of the Museum. 

The Cyprus museum in the upcoming 
decade will aggressively pursue an 
acquisition program to acquire artifacts 
that are being sold ο η the cu1tural Black 

"The Cyprus Museum in Jackson
ville, N.C., does more than merely dis
play the rich cultural and historical 
traditions of Cyprus," believes George 
Vassiliou, President of the Republic of 
Cyprus. ''It is a living museum that 
reminds all of us of Cyprus's continuing 
strugg1e: to bring an end to the Turkish 
military occupation of almost 40 per
cent of its territory and to restore the 
basic human rights of 200,000 Greek 
Cypriots who have been forced out ot; 
their homes by the Turkish invasion of 
Cyprus in 1974 and have become refu
gees in their own country." 

The Board of Directors includes: Dr. 

11 



Embroίdery from Cyprus, 1925 

Takey Crist; Ion Frantzeskakis; Dona 
Graham; Yola Gulesserian; Mrs. Jack 
Koonce; Kathy Ross; Michael Sav
vides; and Gene Vadies. The Board of 
Advisors have as members the follow
ing prominent persons: Marios Evri
ades; Helen Pereos; Fannie Petallides; 
Harry Sophoclides ; and Philip 
Christofer. 

Donors to the Cyprus Museum 
include: Andreas Anastasiou; Sotiris 
Charalambous; J ohn Connari; Cyprus 
Handicraft Service; Lefteris Econo
mou; Andreas Evriviades; Marios Evri
viades; Hambis; Andreas Lemessianos; 
C.M. "Dino" Melissas; Press and Infor
mation Office; Costas Pereos; Essie 
Psyllides; Ellie and Panayiotis Tofini; 
Monica Vassiliou; Paul Vavlitis ; 
Women Walk Home and Numerous 
Anonymous Donors. 

Future expansion plans entailjoining 
the Cyprus Museum collection with the 
Onslow County, United States Marine 
Corps World War 11 Museums and the 
Beirut Memorial. The Onslow County 
has donated substantial property that 
will house all three collections. The 
Cyprus Museum's visibility will be 
enhanced by joining with these collec
tions. Dr. Crist has negotiated plans 
with the Onslow County Board of Com
missioners that will result ίη the consoli
dation of the listed collections. 

The work of the Cyprus Museum 
requires funds. All donated items can be 
made in honor of a person. Each Cyprus 
donor receives a certificate. The follow-

12 

One of the many jugs exhίbίted ίn the Cyprus Museum 

ing are five donor categories: Cyprus 
Donor, $5,000, purchase of an artifact 
for the museum that can be donated ίη a 

person's honor; Aphrodite Donor, 
$1,000, purchase of a culturally impor
tant museum item; Nicosia Donor, 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



$500, sponsors a cultural exhibit of 
Museum artifacts; Byzantine Donor, 
$250, purchases an addition to the 
Museum's library; and Othelo Donor, 
$100, receives a certificate. All contribu
tions to the Cyprus Museum are tax 
exempt. Α Museum plaque lists all 
Friends of the Cyprus Museum. In 
addition to monetary gifts, the museum 
accepts in-kind contributions. 

The Cyprus Museum is necessary to 
preserve the culture of a great country 
attempting to struggle and survive. 
Through the support of the United 
States public, the Cyprus Museum will 
become a major Center of Hellenism. 
The Cyprus Museum in Jacksonville, 
North Carolina has accomplished a 
miracle. It needs the help of all to finish 
this monumental effort. Persons com
mitted to the cause of Cyprus are invited 
to contribute to the Museum. The 
Cyprus Museum is attempting to unite 
all in this aim to preserve Cyprus 
through the perpetuation of its art and 
culture. All Americans are invited to 
join in this effort to make the Cyprus 
Museum a center of Hellenism. Send 
your contribution to: The Cyprus 
Museum, 200 Memorial Drive, Jack
sonville, N.C. 28546. 

St. Thomas, a very old icon stolen from 
the occupied northern part of Cyprus, 
was discover and bought by Dr. Christ 

in a southern state. Vase from Cyprus. 

MERRY CHRISTMAS 

MARCOPOLO 
Restaurant & Tavern lnc. 

SOCRATES KYRITSIS 
JOHN CHAMBOUS 

PERICLES KYRITSIS 

DECEMBER, 1990 

527 MORRIS AVE. 
SUMMIT, N.J. 
(201) 277-4492 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

HARRY NAFPLIOTIS, ΡΗ.Τ., Μ.Α. 
Director 

PHYSICAL THERAPY CENTER 
OF TEANECK 

Α COMPLETE THERAPEUτiC SERVICE 
FOR FITNESS AND REHABILITAτiON 

1377 PALISADE AVENUE 
TEANECK, N.J. 07666 

TEL. (201) 837-0337 

Χρόνια πολλά σέ δλους 

NEW JERSEY HELLENIC 
HEALlli 

PROFESSIONALS ASSO
CIATION, INC. 

1377 PALISADE AVENUE 
τΕΑΝΕCΚ, N.J. 07666 

(201) 837-9861 
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CYPRUS 

''Ν Ο LOSS IS AS GREA Τ AS ΤΗΕ LOSS OF HISTOR Υ" 

The Cyprus Museum in Jacksonville, N.C. 
provides education and information about the 
country, culture, and history of Cyprus to indi
viduals who may not be familiar with the rich 
heritage of the country. Provides a resource for 
research, restoration, and assimilation of arti
facts, artwork, handicrafts, and written mate
rials. Organized initialy by Takey Crist, M.D., a 
Cypriot American, the collection began in 1988 
and is a tax exempt organization. 

Future plans for expansion include joining the 
Cyprus Museum collection with the Onslow 
County and the United States Marine Corps 
World War ΙΙ Museums and the Beirut Memor
ial. The Onslow county has donated substantial 
property on which will be built a facility to house 
all three collections. The Cyprus Museum's vis
ibility will be enhanced by joining with these 
collections since it will be a su bstantial and uni
que contribution to the joint Museum effort. 

"The Cyprus Museum, the fίrst of ίts kίnd ίn 
the Unίted Stαtes, deserves the support of α// who 
αre fαmίlίαr wίth Cyprus αnd ίts unίque contrίbu
tίon to the cίνίlίzαtίοn of mαnkίnd . .. 

.. The Cyprus Museum mαkes the tαsk ofpub
lίcίzίng the cαuse of Cyprus αmong our Amerίcαn 
frίends eαsίer. It educαtes the Amerίcαn publίc 
αnd αll vίsίtors, αnd ίs α constαnt remίnder thαt 
the ongoίng νίο/αtίοn of the fundαmentαl polίtί
cαl, culturαl αnd humαn rίghts of Cyprίots by 
Turkey must be termίnαted. 

Ι urge αll of you to extend α lovίng hαnd of 
support to the Cyprus Museum ίn Jαcksonvίlle. It 
represents the true fαce of Cyprus, α country thαt 
ίs currently engαged ίn α struggle for justίce αnd 
freedom αnd, even more, for ίts very exίstence." 

(From α Message ofthe President ofthe Rebublic ofCyprus 

Mr. George Vassίliou.) 

You can become a Friend of the Cyprus Museum 

ΜΑΚΕ YOUR ΤΑΧ DEDUCτiBLE DΟΝΑΠΟΝ PAYABLE ΤΟ ΤΗΕ CYPRUS MUSEUM 

r-----------------------------------------~ 
ΤΟ: ΤΗΕ CYPRUS MUSEUM 

YES, Ι want to become a Friend of the Cyprus Museum. 

Ο The Cyprus Donor, $5,000 
Ο The Byzantine Donor, $250 

Ο The Aphrodite Donor, $1,000 Ο The Nicosia Donor, $500 
0The Othello Donor, $100 

ΝΑ~Ε----------------------------------------------------------

Addre~--------------------------------------------------------------

City, State, Zip Telephone ____________ _ 

L------------------------------------------J 
FOR ADDJΠONAL INFORMAΠON: 

200 Memoria Drive, Suite 1974, Jacksonville, North Caro1ina, 28546. FAX: (919) 353-0126 



MARIKA MITSOTAKIS 
Α LIVING EXAMPLE OF 

WILLPOWER AND DEVOTION 

By IRIS LILL YS 

The fact that she is the wife of the 
Prime Minister of Greece has not 
changed her attitude. She continues to 
be as determined as she has been for a 
lifetime. More than anything else, she is 
a fighter. 

As a child, Marika Mitsotakis fought 
for survival. As a mother, she has 
devoted herself wholeheartedly to her 
children. As a wife, she has always been 
a most collaborating companion to her 
husband throughout his political strug
gle. Reaching the top, she fights unrest
fully to help bring back the country to 
happier days ... 

Mrs. Mitsotakis is the only child of 
Agamemnon Yannoukos, who was a 
charming, debonair trader and manu
facturer of raw leather. Her mother, 
Dora, a well-known Athenian hostess, 
is a frequent visitor to the United States 
where her two sisters, Adrienne Palios 
and Naya Tolischus, have made their 
homes. The three sisters are the daugh
ters of Dimitri Zavoyannis of Pireaus, 
the first cement industrialist of Greece. 

The first lady of the country tells her 
story in a most candid manner: 
"Ι was born in Athens, a city which a 
that time had about 600,000 inhabit
ants, maybe a few more, yet it was a 
cosmopolitan city. The so-called 
Άthenian society' was rather limited in 
number but highly educated, as all pro
fessionals had studied or at least trained 
in Europe. Also, vacations abroad were 
not unusual and frequent contacts with 
foreigners gave Athenians a touch of 
sophistication. 
'Ίη my early years Ι had what every 
child of my milieu had, nothing more, 
nothing less. Α nurse in my infant years, 
replaced by a governess [Marika still 
has a very British accent] and later 
tutors for Greek, English, and French. 
Of course, gymanstics and ballet lessons 

DECEMBER, 1990 

Marίka Mίtsotakίs, Fίrst Lady of Greece 
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were also part of my growing up. 
"Behavior," recalls Mrs. Mitsotakis, 

"was very important in those days. 
Table manners were essential and also 
respect for elders. My way of upbring
ing Ι have tried to pass ο η to my children 
despite the fact that they grew up under 
most difficult conditions. Ι think Ι have 
succeeded because my eldest daughter, 
Dora, currently under-secretary to the 
premier, is the black sheep of the left 
wing because of her culture and decent 
manners. 

''Also in those days a child of a so
called 'good family' was not supposed to 
enter the kitchen. Ι made up for it 
though when we found ourselves in 
Paris, in exile. Obviously it was for pol
itical reasons. It Jasted five years, five 
years of struggle and great financial 
stress with four young children to bring 
up. Ν aturally a cook was out of the 
question. 

"Coming back to my childhood, at 
age nine Ι lost the most important thing 
for anybody, especially a child: my 
health. Ι was striken with polymyelitis 
[polio ]. It was during the war and Doc
tor Salk had not come out yet with his 
vaccine. Ι survived by miracle but 
remained paralyzed. The war ending, 
my parents and Ι were on the first ship 
that sailed from Pireaus for New York. 

"From the 
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There tragedy and despair were inter
changing with prayer and hope forthree 
long years. Five operations succeeded 
one another. My beloved Dr. Leonidas 
Lantzounis is responsible for putting 
me back on my feet. Since that time he 
had remained my closest friend and Ι 
owe his memory an everlasting 
gratitude. 

"When Ι finally got out of that bed 
where Ι had Jaid down as a child and got 
up as a teenager, fifteen inches taller, Ι 
realized that if Ι wanted to Jive in the 
proper sense of the word, from then ο η, 
Ι had to do it by myself. Ι was probably 
born with willpower but it certainly got 
stronger during my years of intense 
suffering ... " 

The Yannoukos family returned to 
Athens. Marika, a tall, stunning 
brunette, started slowly to continue her 
studies and also to live a seemingly nor
mallife. She started to go out and meet 
people. Among her new friends was a 
tall, dark, and handsome young man. 
He was a member ofthe Parliament and 
had been under-secretary at Sophoclis 
Venizelos government. His name was 
Constantine Mitsotakis. The story has 
it that it was love at first sight. 

As Miss Yannoukos had to return to 
New York for her continuous check-

ups, Mitsotakis followed, supposedly 
ο η a business trip. The young couple got 
engaged on Christmas Day and Dr. 
Lantzounis gave a party for them. The 
year was 1952. Next June, a sumptuous 
wedding took place in Athens. 

Constantine Mitsotakis, with God's 
blessings, Prime Minister of Greece, 
was born wl_th politics running in his 
blood. Actually, his grandmother was 
the sister of Elefterios Venizelos, the 
greatest statesman that Greece ever had. 
He must have sensed that the young 
man, Costas to everybody, his sister's 
grandson, was like himself, born with 
the bug for government. He had prom
ised to take charge of the post-graduate 
studies of the young man. Unfortu
nately, he only covered the first year of 
his training in Germany. An untimely 
death, a tragedy for Greece, deprived 
his relative of his support. Costas Mit
sotakis' father, although a lawyer in 
Hania, could not make up for his 
sophisticated studies abroad. Yet the 
young man managed on his own. He 
graduated with top honors and returned 
to Crete to work as a Jawyer at his 
father's office. Shortly after, he took the 
plunge into politics and was elected 
member of the parliament. From then 
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Ίhe Mίtsotakίs famίly, ίn happίer days. Fίrst, from left ίs the assassίnated Pavlos 
Bakoyίannίs, next to hίs wίfe Dora. 

on his career made history. 

Devotion to two loves 
What is admirable about Costas Mit

sotakis is his equal devotion to two 
loves: politics and his family or, his fam
ily and politics as they go in pairs. His 
loyalty to politics and his perseverence 
has been proven and became public 
knowledge. His love for his wife is also 
known, as that love at first sight almost 
forty years ago remains intact and is 
proven often. The Prime Minister, dis
regarding the controversy sometimes 
created by the opposition, wants his 
wife to accompany him on his trips. 
Also, regardless of all his political prob
lems, he will drop everything to be with 
her whenever her health problems 
necessitate a trip abroad. Two years ago 
a knee operation in Germany. Last fall a 
quick flight to Paris for a doctor's con
sultation. This does not surprise all 
those that know them, as they are a very 
close knit couple. They have the same 
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views, equal ambitions, constant 
exchange of opinions ... 

"Ι am a political animal," tells Mar
ika. "Ι am not sure if Ι always had it in 
me but certainly since Ι got married it 
became part of my life." She sees eye to 
eye with her husband and discusses all 
decisions. In an interview to a Greek 
newspaper at the time of a disgraceful 
strike she was asked a most naive ques-

tion: "Does the Premier intend to give 
in?" 

"Ι laughed," recalls Mrs. Mitsotakis. 
"Why did the strikers not ask me? Ι 
would have told them from the very 
beginning that, when my husband has 
made up his mind on a matter he would 
not change it even if their strike lasts 
forever. You see, he does not care ifhe is 
elected or not. All he wants is to be given 

Ο Ιατρός και η Κα 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ I. ΦΩΤΟΥ 
Εύχοvτα1 στοv απανταχού Ελληvtσμό, vα 
περάσεΙ ης μεγάλες γ10ρτές της Χρ1σηαvο- ι 

σύvης με υγεία καt χαρά. 
Επίσης, εύχοvτα1 στους εv Αλβαvία αδελ
φούς μας όπως ο vέος χρόvος τους φέρεΙ 
το φως της Ελευθερίας. 
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a chance to straighten the disgrace this 
country has fallen into. Naturally, to 
that purpose he will have to use drastic 
measures which will be unpopular to the 
ones who will be affected by them, 
namely those who were given jobs in 
exchange for votes, positions which 
they do not even attend. Imagine, in the 
north of Greece a hospital had 75 people 
on the payroll, from doctors to cleaning 
women. Number of patients? FIVE. 
Another institution had 7 gardeners and 
there was not even one flower pot to be 
found any place near. And five laun
dresses were on the payroll of an 
orphanage where the washing machines 
were lying rusted in the yard and the 
dirty laundry was sent to the 
laundromat. .. 

'These are minor examples of the 
kind of country we have inherited," con
tinued Mrs. Mitsotakis. "The problems 
are tremendous and the amount ofwork 

to be done is not to be conceived. Ι took 
it upon myself to organize the welfare 
department and that came about when 
we found out that there are no statistics 
whatsoever concerning the disabled in 
the country. We ignored the number of 
handicapped people, the blind, the 
paraplegic, and as a result nobody ever 
took care ofthem. As Ι myselfhave been 
forced, and once in a while still must, to 
take special care as Ι cannot walk freely, 
disabled people go straight to my heart. 
So Ι am in the process of organizing a 
special committee w hich will be called 
Special Needs Committee. Myfirst aim, 
difficult Ι admit, will be the coordina
tion of several agencies such as the Min
istry of Health, the Ministry of 
Communications, the Ministry of 
Coordination, so as the one agency will 
not undo what the other has put 
together. One of our first goals will be 
transportation-buses with a dropping 

step as 1n the U.S.A. Also, sidewalks 
with a low edge to facilitate wheelchairs. 
At the same time we have already 
started to get our statistics going so to 
know when time comes, where to direct 
the greatest efforts ... " 

What about educating the public for 
the acceptance and the respect for the 
disabled? 

"Unfortunately, Greeks do not 
respect the handicapped. Even today, in 
the lower classes it is considered a dis
grace and is hidden out of sight. We are 
getting organized to have public talks 
through radio and television all over 
Greece so as to awaken the public and 
have the layman cooperate." 

What are the other priorities of your 
husband's government? 

"Works, big works and right away. 
Υ ou see, money had been given by the 
European Common Market for several 
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public works. The metro (subway) for 
instance. lt still has not been started as 
the money has vanished. And the tele
phone system that can only be com
pared to the African undeveloped 
tambourine communications. And to 
think that the best we can do is a three
year lapse before it is restored all over 
Greece. Can one imagine that the Prime 
Minister had to cut short his summer 
stay at the sea shore suburb because of 
his difficulty in the telephone connec
tions? ... As soon as the financing com
mittee approves, a foreign company will 
be called in to straighten this mess. Ι 
repeat, my husband does not aim for 
reelection. His goal, our goal, is to help 
the country stand back high as what 
used to be Greece. If people recognize it, 
so much the better ... " 

* * * 
This interview was taken during the 

time of the incredible strike of the 
Olympic Airways caterers. Mrs. Mitso
takis did not confirm the rumor that 
had spread in Athens that the number of 
employees hired in the past years was 
such that to keep them busy they had 
them prepare ΟΝΕ HUNDRED 
FOR ΤΥ FIVE meals for each pas
senger. Ν ο wonder that Olympic which 
is always packed is ίη the red in a tragic 
fashion. 

Family life 
As this was not a political interview, 

the conversation switched to Mrs. Mit
sotakis' family life. Naturally it started 
with her eldest daughter, Dora 
Bacoyanni. 

'Ίt was the greatest tragedy in our 
family," says Mrs. Mitsotakis, referring 
to the tragic assassination of Dora's 
husband. "Pavlos was a wonderfulman, 
devoted to his family and to us all." It is 
a well-known fact that for his wife's 
love, Pavlos Bacoyannis had altered his 
political beliefs and became completely 
loyal to his father in law party. So much 
so that the leftist terrorists gunned him 
down for it. 

"Dora," her mother tells, "tries to be 
brave, works a lot, and is adamant in 
conserving in her two children's 
memory their father's ideals." lt is her 
son, now 14, who convinced her with 
surprising judgement for his age, to 
replace her husband in the district 
where he used to be elected. She did and 
at the elections of 1988 she filled her 
husband's vacant seat at the poverty
stricken Evritania. Then she was 
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elected, he told a Washington Post 
reporter, as Bacoyannis' widow, which 
was unheard of for a woman in a back
ward village: "But in those last elec
tions, Ι was elected with even a bigger 
percentage of votes. That meant that Ι 
got recognition from the peasants." 

Her father, the Prime Minister, says 
about Dora, "She has an instinct for 
politics, a great sense of humor and 
warmth, she relates to people. She has 
built her own political life outside her 
husband and father." 

Currently, Dora Bacoyannis holds 
the office of Under Secretary to the 
Prime Minister. Yet she finds time to be 
an excellent mother to her two children, 
her son Constantine and her daughter 
Alexia who looks and thinks like her 
mother and probably will follow the 
family tradition. 

The Mitsotakis have two more 
daughters. Alexandra, who is married 
to a French lawyer, lives in Paris and 
has three children. Katerina, named 
after her father's grandmother Katingo 
Venizelos, is married to Spiros Deme
triades, a lawyer. She is the business 
woman in the family. For the past three 
years she owns and operates a beautiful 
boutique in the fashion district of 
Athens, Kolonaki, where exquisite, 

quality silver and silver plated items are 
sold. 

'Ίt is my own business", says Kater
ina, "my husband has nothing to do 
with it." She is tall and statuesque like a 
Caryatid, the spitting image of her 
father. She too is the mother of three 
girls and a boy. 

And about your son, Mrs. 
Mitsotakis? 

"My son ( did Ι detect a special shine 
in Marika's beautiful eyes?) My son ... 
He graduated from Harvard this last 
spring with the highest honors. Actually 
he could not do otherwise, as Ι am sure 
he never forgot his father's reaction the 
day he came home from elementary 
school with less than straight A's. Cur
rently he is in London working at the 
Chase Manhattan Bank before return
ing to Harvard for his Masters." 

'Ύes," concluded Marika Mitsotakis. 
'Ίnspite of all our problems we are a 
happy family, very close to each other. 
We share our sorrows and our joys. And 
with God's blessing our children and 
grandchildren have given us muchjoy." 

All those who know the Mitsotakis 
family agree to it. So does yours truly 
who has known Marika Mitsotakis for 
almost half a century ... 
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Beacause Americaη Iηdiaη art has 
the same purity σf fσrm fσuηd ίη Cyc
ladic aηd classic Greek art, the presti
giσus Hσuse σf Lalaσuηis, creatσrs σf 
mσre thaη fσrty cσllectiσηs σf jewelry 
aηd σbjects d'art, iηspired by a brσad
based mix σf art histσry, ηature, 
scieηce, aηd techησlσgy, are ησw iηtrσ
duciηg ση wσrldwide basis, their ηewest 
cσllectiση- 'ΆMERIDIAN"- which 
had a special preview week at the New 
Yσrk stσre receηtly. 

Α TRIBUTE ΤΟ ΤΗΕ AMERICAN INDIAN 

Demetra Lalaσuηis, whσ σversees 

bσth the New Yσrk aηd Eurσpeaη σpe
ratiσs, aηd her father Ilias, have dσηe 
exteηsive research ση the Nσrth Ameri
caη Ιηdίaη fσr this particular cσllectiση . 

Ilias with twσ σf Demetra's sisters, 
Kateriηi aηd Maria, has traηslated 
desigηs fσuηd ση lηdiaη pσttery, 

leather, artifacts, rugs , aηd fabrics ίηtσ 
haηdmade gσld ηecklaces, bracelets, 
earriηgs, riηgs, aηd decσrative σbjects . 

Mσst σfthejewelry ίη 'ΆMERIDIAN" 
is 22k gσld; maηy pieces feature lapis 
acceηts while σthers are emphasized by 
rσck crystal. They are available ίη silver 
aηd gσld~ The suη, eagle, aηd geσmetric 
steplike mσtifs are the mσst frequeηtly 
used symbσls ίη the desigηs. 

Tula Lewnes 
Necklace and earrίngs ίn 20-22Κ gold, wίth zίng-zang decoratίve desίgns. Detaίl 

takenfrom an APACHE storagejar. APACHE (SOUTHWESτj. 
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VANGELIS 
The Charioteer of Ν ew Age Music 

Vangelis Papathanasiou has the 
power to carry you off to places kissed 
by morning dew and the quivering, fra
gile light of daybreak, places void of 
stress and worry and alive with hope 
and promise, where thoughts and emo
tions crystallize and a strong sense of 
physical and mental well-being 
pervades. 

Close your eyes and replay in your 
mind the sweeping theme music to the 
film Charίots of Fίre. Vangelis, as he is 
known to millions of people across the 
continents, is the creator of some of the 
finest New Age instrumental music ever 
to be produced, notably the Charίots of 
Fίre soundtrack which netted for him 
the Academy Award for best film score 
and has been heard more frequently 
than any other music ofits kind. Vange
lis's music has become synonymous 
with the image ofthe mighty runner and 
with the concept of athletic excellence in 
general, and has been pivotal in intro
ducing New Age Music to the public at 
large. His prolific and masterful work in 
the category of New Age has secured for 
him a prominent position among the 
greatest exponents of this genre, the 
most significant form of music to 
emerge since the ealry 1960s rock revo
lution. In fact, many people, musicolo
gists among them, consider Vangelis to 
be Ihe Father of New Age Music. His 
Charίots of Fίre album, as well as 
Antarctίca, Heaven and Hell, Mask, 
and L' Apocalypse des Anίmaux, are 
among his most impressive offerings. 

Some are more dissonant in sound, 
but all are exemplary of his tremendous 
talent. (Of course, he has written the 
music of many other albums, both 
instrumental and vocal (and even 
orchestrated Greek folk songs, demot
ίka, which Irene Pappas performed) 
and for films, notably Costa Gavras's 
Mίssίng). 

New Age Music was once labeled 
"space" music because of its powerful 
effect on the listener to experience a 
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By MICHAEL KARRAS 

sense of timelessness, as if he or she were 
"floating" in space. Today there are 
many subcategories within the New Age 
Music catalogue, but one distinguishing 
feature of this music is its expression of 
mood which, in turn, influences - in 
very positive, relaxing way - the mood 
of the listener. Vangelis is a master of 
eliciting mood, as he is of guiding the 
listener to connect with his surround
ings, to commune with nature and his 
spriritual self. 

Most New Age Music makes elabo
rate use of certain electronic sounds 
produced by the synthesizer. These 
sounds, as well as technical flourishes, 
such as the haunting echoes favored by 
Vangelis in his Charίots of Fίre score, 
contribute to the ethereal quality of 
New Age Music. But New Age is by no 
means exclusively synthesized music; 
acoustic instruments, for many com
posers, are equally, if not more, impor-

Vangelίs Papathanasίou 

tant . Although synthesizers today 
reproduce faithfully the voices of natu-

Album covers from Vangelίs' Spίral and Mask. 
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ral instruments, it takes a soloist of 
exceptional talent, such as Vangelis, to 
provide the all-important "feeling". 
Vangelis is, first and foremost, a pianist, 
but he is also an immensely talented 
percussionist and vibraphonist. 

Vangelis's music relies heavily on syn
thesizers because he himself is a master 
of them. His compositions are influ
enced by the sounds he commands from 
the synthesizers and the sounds he 
creates are influenced by his composi
tions. Surrounded by synthesizers in the 
recording studio or ο η the concert stage, 
his perfomance is mind-boggling. As he 
swings himself around to elicit sounds 

from a variety of sources, those of natu
ral instruments and otherwise merge 
together to make majestic music. At 
that very moment he simultaneously 
creates and orchestrates an incredi ble 
feat and something that only a handful 
of musicians can accomplish as success
fully as Vangelis . 

GEORGE Α. DIAMOND 
Archίtect 

276 5th Ave, New York, Ν. Υ. 10001 
Tel: (212) 689-0160 

Auberge exists to this day, as lovely as 
ever). There, in this cosmopolitan envir
onment, Vangelis and his group "For
minx" (the name is derived from the 
ancient instrument known as the for
mίnga) played contemporary music -
pop, rock, jazz, and even Latin strains 
- and sang in a variety of languages, 
English, French, and ltalian included. 
All the members of the group were stu
dents at the time; Vangelis, from what Ι 
remember, was studying at the School 
of Fine Arts and was already quite an 
accomplished artist. Born in Volos and 
raised in Athens, Vangelis came from a 
family sufficiently well offto enable him 
not to regard music as a sole means of 
livelihood. The financial assistance of 
his family provided him with the free
dom he needed to explore musical pos
sibilities. He worked because he truly 
loved it. 

Even back then, Vangelis was experi
menting with sound. He was the first 
musician in Athens to own a Hammond 
Β-3 organ. As far as Ι know, it was the 
only such instrument in Athens, 
imported by someone who decided that 
he really had no use for it. Vangelis, who 
was constantly banging on everything 
around him just to hear what sort of 
sound it would produce, made his organ 

}JERRY CHRISTMAS 
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perform as it was probably never meant 
to do. His uncanny ability to extract 
music from ordinary objects and to 
master whatever electronic instrument 
was set before him were precursors to 
his fascination with and ultimate com
mand of the synthesizers. 

One evening, together at a club in 
Plaka called The Owl, Vangelis and Ι 
strolled onstage during the performing 
group's intermission, Ι taking a seat at 
the piano and he at the drums. Instead 
of using the drumsticks, he picked up 
whatever was closest at hand at that 
moment, a knife and fork if my memory 
serves me well, and struck at the sym
bals in ways that made then fly, both 
literally and figuratively. Audiences 
never ceased to be amazed by him. 
There was no limit to his desire to 
explore. Naturally, the result was 
always exciting. 

By 1966, he had begun to think about 
leaving Greece and going to countries 
where music was changing dramati
'cally. London, a hotbed of musical 
innovation and close enough to Greece, 
was his target. Instead of fearing the 

· competition that he would have to face 
( this was the era of the Beatles, the Rol
ling Stones, and dozens of other fine 
musical groups), he welcomed it. He 
took with him two mutual friends, the 
then unknown singer and bass player 
,Demis Roussos, and the drummer Lou
;kas Sideras. London may have been 
their dP-sH ed destination, but Destiny 
had other plans for them. Α strike shut 
down railway transportation between 
Calais and London, and the trio, now 
standed in France for an unknown 
period of time, decided to wait out the 
strike in Paris. Their limited funds led 
them to seek immediate employment, 
which they found in a small club. It is 
said that the moment they assembled 
their instruments on stage and began to 
play, success was theirs. Someone with 
the right connections in the recording 
business just happened to be in the 
audience that very first evening. Greatly 
impressed by the trio, he urged them to 
call him posthaste. They did, and within 
a matter of a few short months "Rain 
and Tears", their first single, became the 
number one hit of all of Europe. The 
group, baptized Aphrodite's Child, was, 
by all accπunts, an overnight sensation. 
Album ίliter album and concert after 
concert endeared the group to Euro
pean audiences, who clamored for more 
of its unique brand of music. 
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HEAVEN AND HELL. Α very well known album. 

In the mid 1970s, Vangelis, Demis, 
and Loukas decided to go their separate 
ways. Demis Roussos continued a very 
successful solo career with songs written 
for him by another Greek, Lakis Vlavia
nos, an awesome talent who provided 
Demis with number one songs, includ
ing "My Reason". Loukas also went on 
the achieve a distinguished solo career, 
as a writer, singer, and producer. But 
Vangelis (who finally made it to Lon- . 
don) managed to reach heights that no 

other Greek has attained before him or 
since. 

He devoted himself to writing music 
that emerges from deep within himself 
and whic'"ι speaks of Byzantium and of 
other grι:at civilizations of yesteryear, 
including those of the Far East and 
Asia. His music exalts the spiritual side 
of man and man's role in the cosmos, as 
well as man's undeniable right to free
dom and justie. Vangelis regards with 
awe those very truths expressed thou-

~-=~-=--=----~~=r:~csr:---~~-1 
MERRY CHRISTMAS 

Athena Car Serνίce 
& Lίmousίne 

22-06 CRESCENT ST. ASTORIA Ν.Υ. 11105 
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sands of years ago by his ancestors. 

Vangelis's on-stage performances are 
nothing short of acoustical / optical 
extravaganzas. Although he has 
appeared throughout the world, one of 
his great desires is to perform at the 
ancient theater of Epidaurus, where a 
soloist is forbidden to perform, particu
larly if that soloist has no connection 
with the Greek tragedies and comedies 
that are normally staged there. Epidau
rus is not only an amazing amphitheater 
in terms of its structural beauty and 
acoustical properties, it is symbolic of 
man's greatness. Perhaps to Vangelis it 
is representative of his need to strive
like his forebears - for excellence. Ι 
had suggested that Vangelis perform in 
a less sacred, but nonetheless exciting, 
environment, up and down New York 
City's East River. Α barge equipped 
with synthesizers and the means to mag
nify the sound would travel, Ι imagined, 
the river as pyrotechnics lighted up the 
July 4th sky. Independence Day. What 
better artist than Vangelis, whose music 
speaks of freedom and peace, to reaf
firm these ideals to spectators not only 
situated along the river's edge but every
where in the world. 

Vangelis finds himself today in 
Athens, where he records continuously 
at the Sound Studio, a first-rate record
ing studio owned by my good friend 
George Tahiatis. W orking with the 
exceptionally fine friend and sound 
engineer Nikos Despotides, Vangelis 
continues to create works of remarkable 
beauty and depth for all the world to 
hear. 

Music is, and has always been, the 
true universal language. During the 
Christmas season when wejoin together 
to pray for peace on earth and all good 
things for man, we must also give 
thanks to those who have furthered the 
ideals of man. Vangelis Papathanassiou 
has given a great deal of himself, 
through his music, to communicate pos
itive thinking. His message of love is one 
that we must take into our hearts and 
pass on to others every day of our lives. 
This is what Vangelis's music is all 
about; this is what life is all about. 

Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 

κόθε έιδους lκδοση. 

Tel. (212) 967-5017 

24 

TED BOUZALAS REALTY 
9002 5th Avenue, Brooklyn, Ν.Υ. 

Tel. (718) 833-2700 

Καλά ~\pιστούγεννα 
στήv έκλεκτή πελατεfα μας 

καi σ . όλους τοvς φfλους μας 

·t\lllb IA· 
ο 

. 

. 

. 

Αμβροσία. Κάποτε ήταν για τους θεούς, τώρα είναι για τους 
... ανθρώπους. 

Λαχταριστή κουζίνα της ταβέρνας Αμβροσία. 

Ατμόσφαιρα πολιτισμένη, γεμάτη θαλπωρή και αρχοντιά. 

Οι ιδιοκτήτες Κώστας Αυλωνίτης και Νίκος Παππάς 
σας περιμένουν. 

Ανοικτά καθημερινώς από 11 :00 πρωί μέχρι 1 :00 βράδυ. 

192-02 Noήhern Blvd., Flushing, ΝΥ 

(718)357-7463 

BlueDawn 
Dίner-Restaurant 

1860 VETERANS HIGHWAY, CENTRAL ISLIP, Ν.Υ. 11722 
TEL. (516) 234-6001 ij (516) 348-9708 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Exit 57 στό δεύτερο φώς, στήv Veterans Highway δεξιά μέχρι τήv Blue Dawn Diner 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΓΚ Α·Ι·ΛΑΝΤ 

Έλληνικά φαγητά γιά τούς 'Έλληνες καλοφαγάδες (σουβλάκια, μουσακiiς, παστίτσια, 
σπανακόπιτες κ. ιi.). Ψάρια φρέσκα σέμεγάλη ποικιλία γι' αύτούςπούάγαποϋν τάθαλασ

σινά, Salad Bar γιά τούς .. . χορτοφάγους, breakfast γιά δλους. Σπιτίσια γλυκά καί ψωμιά 
καί βέβαια ποτά πολλά. 

24 ΩΡΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ - ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



TRA VEL REFLECTIONS 

ΙΝ SEARCH OF OUR ROOTS 

Millions of people travel around the 
world every day for many different rea
sons. They fall into three categories: 
business travel, pleasure (vacation holi
days), and research and study (history 
and archaeology). Within the last few 
years Ι have developed a distinct taste 
for the third group. It is quite natural 
for someone to travel from his rocky 
birthplace to far-away places and again, 
strangely enough, to return in search of 
his roots. In any case, a Greek cannot 
stay away from his native land, the land 
ofhis forefathers . Perhaps history, fam
ily ties, culture, legend, and possibly 
religion are the elements that contribute 
to such motivation. Ι believe one's cul
ture is that which instills strength, asser
tiveness, and pride to give him a sense of 
identity. 

Similarly, these feelings made me go 
back to places where the ancient 
Greeks, Achaeans, Aeolians, Dorians, 
Ionians, and Macedonians established 
the classical and Hellenistic spirit, only 
to be inherited and enhanced by the 
Byzantines, who blended it with the 
values of Christianity. Magnificent and 
majestic monuments were erected dur
ing various eras, depicting major events, 
human behavior, and the people's rela
tion to them, etc. 

Back in Ι 950, sailing the waters of 
Hellespont for the first time, Ι felt a 
strong desire to learn what the waters 
were like beyond the Dardanelles. Ι 
tried to identify similarities in their 
movements and characteristics to those 
Homer described in the Odyssey. In 
Ι 955 again, crossing the straits of 
Gibraltar, Ι stood for hours on the deck 
of a ship in the darkness of the Atlantic 
facing the salty winds and attempted to 
visualize where the continent of Atlantis 
began and where it sank. Ι still 
remember how my mind raced with 
excitement in my hypotheticai state of 
exploration. 

lt is most fascinating to travel and 
meet people from other Iands of varied 
cultures in continents such as Africa, 
Asia, or South America, besides those 
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B_v Chrίsto Daphnίdes 

we know better, such as Europe or 
North America, east and west. It is so 
rewarding to visit and to be exposed to 

different customs of the many ethnic 
backgrounds we come upon, with their 
music, cuisine, and arts. Satisfying a 
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curiosity about the background of other 
peoples stimulates a desire to learn 
more of one's own history. 

There is no doubt that Greek history, 
art, and religion have had a decisive 
influence throughout the western 
world, from the second millenium B.C. 
until the present. Dwelling ση this 
thought, Ι decided to journey wherever 
traces of our past were left. In recent 
archaeological trips to Asia Minor, we 
experienced a sense of continuity. We 
discovered that we are very much a part 
of three basic civilizations-the Classi
cal, the Hellenistic, and the Byzantine. 
We were moved by a feeling of pride and 
self-confidence after seeing monuments 
that were built in the 5th century B.C. 

and had thrived in the Hellenistic 
period, not having been destroyed by 
the conquering Romans. As a matter of 
fact, they were re-erected in the same 
pattern and, with the establishment of 
Christianity as a new faith, they were 
sustained and enriched with new struc
tures throughout the Byzantine era. 

Ι remember visiting the newly exca
vated city of Aphrodissias a few years 
ago where Ι felt great joy taking in the 
beauty and harmony of proportions 
throughout the area which lies in the 
ancient region of Caria (today called 
Geyre). It is a hidden city because it is 
off the main road about 160 miles east 
of Smyrna. The name of the city comes 
from the goddess Aphrodite, as it was 

one of her major cult centers during the 
5th and 4th centuries B.C. However, 
historians claim that its foundation 
dates back as far as 5,800 B.C. (the Neo
lithic Period), and according to Byzan
tine writer Stephanos, the city was 
called Ninoe (inspired by the King of 
Babylonia, Ninos). 

During the Classical, Hellenistic, and 
Roman periods, the city kept the name 
Aphrodissias as Aphrodite was wor
shipped here as the mother goddess ίη 
the same fashion as the oriental Astarte 
or Cybele, very similar to what we see in 
Ephesus with Artemis. When Constan
tine the Great declared Christianity as 
the official state religion in 324 A.D., 
the authorities established the Archdi-

Many of the Western tradi
tions we hold dear started in 
Greece. Democracy, Philosophy 
and the Olympics, ω name a few. 
Perhaps even the idea of a vacation 
in the islands. The Greek Islands, 
that is. Where the sun's warmth 
and the sea's beauty have a liberat
ing effect. 

Acropolis and the Parthenon, in 
the land where Western Civiliza
tion began. Α vacation in Greece is 
not just one-dimensional. 

with his worldly goods. Freedom. 
Democracy The Olympics. And a 

So when you decide where ω 
spend your holiday in Europe this 
year, come ω an affordable coun
try that will satisfy your mind as 
well as your body 

Long ago we discovered that 
man's happiness has more ω do 

great vacation. 
For additional information , 

contact the Greek National Tourist 
Organization: 

New York (212) 421-5777 
Los Angeles (213) 626-6696 
Chicago (312) 782-1084 

Greece 
In fact, the very idea of free

dom began in Greece over 2500 
years ago. And only a short Πight 
or cruise away lies Athens, the 

with his sense of place 
in the universe than * OAZ,':'JJΙJI~!C It all starts here. 



ocese of Caria in Α phrodissas and mod
ified the Temple of Aphrodite to serve 
as a church. Α t that time, the city was 
given a Christian name, Stavroupolis 
(city ofthe cross). From the 7th century 
until the 14th century, severa! major dis
asters devastated the city. These 
included several wars and earthquakes; 
in addition, Seljuk Turks, who domi
nated western Anatolia by then, cap
tured and recaptured Stavroupolis 
several times over. Due to those con
stant sieges, the population decreased 
considerably and Stavroupolis gradu
ally vanished from the historical scene. 

Another city that combines all three 
civilizations vividly is the famous 
lonian city of Ephesus, which owes 
much of its glory to Artemis. The first 
excavation was conducted by the archi
tect J.T. Wood, on behalf ofthe trustees 
of the British Museum during the years 
1863-1874. Later, the Austrians con
tinued excavations in 1894. Today, Ger
man and Turkish archaeologists are still 
working on more excavations, from 
what Ι observed in Ephesus and in the 
nearby museum, better than anywhere 
else. One can see how much architectu
ral splendor was put into public quar
ters for the masses to admire and use. 

According to history, Androclus, son 
of the Athenian King Codrus, came to 
inhabit the city. Later the richest king of 
all, Croesus of Lydia, arrived, and 
about 540 B.C. Cyrus of Persia con
quered the city. lt was in 334 B.C. when 
Alexander the Great, well-received by 
the Ephesians, established a democratic 
government. After the death of Alex
ander, Ephesus was governed by Lysi
machus. Α known fact is that Ephesus 
prospered most during the Hellinistic 
period. As history continues, the 
Romans came and after they defeated 
Antiochus, the great king of Syria, they 
delivered the city to Eumenes, King of 
Pergamum. 

Christianity was introduced here in 
the Ι st century by Saint Paul and the 
first church was governed by Saint Tim
othey and Saint J ohn. ln this vicinity, 
one can see the famous basilica of St. 
J ohn the Theologian. 

The Goths destroyed the city and the 
temple of Artemis (Artemission) in 262 
A.D. This was a destruction of great 
magnitude against civilization. In 389 
A.D., the great Emperor of Byzantium, 
Theodosius, repossessed the city from 
the Goths and closed the pagan temples. 
Α significant event in the Christian 
period was that the Holy Fathers of the 
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Church held the Third Ecumenical 
Council in 431 A.D. in the great basilica 
"double Church" ofSaint Mary. Unfor-

tunately, after the 5th century Ephesus 
was deserted due to an epidemic of 
malaria and most citizens fled to a 
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nearby town, today called Ayasoluk. 
Our latest trip to the monasteries in 

the steep mountains of Pontos and the 
cave rock churches in Cappadocia 
reverberated with echoes of the expe
riences and travails of past inhabitants. 

From the 4th to 11th centuries, the 
entire Anatolian plateau was an integral 
part of the Byzantine domain, and even 
after the Seljuk Turks conquest at the 
end of the 11th century, Christianity 
was kept alive in large Greek and 
Armenian settlements that survived 
down to the early part of the 20th 
century. 

Despite pressures, persecution, occu
pation, or any kind of violence exerted 
by outside forces, ρeoρle's (Christians) 
determination to survive was intensified 
by unrelentless devotion and confidence 
in their faith, culture, and customs. 
These factors provided them with 
strength to fight back and with inge
nuity to find other alternatives for 
survival. 

Retracing these various historical 
events, there was transmitted to us an 
extraordinary message of courage, per
severance and a touch of symbolism. 

28 

I 
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 

ΜΟΝΟ ΜΕ 25 ΔΟΛΛ. ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

Για να γίνετε συνδρομητής στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, παρακαλούμε να συμπλη
ρώσετε και να μας στ είλετε μαζί με την επιταγή σας, το παρακάτω δελτίο : 

«Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» 

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

I Κίιριοι, I 
1 

Εσωκλείω έπιταγη 25 δολλ . γιό μιό tτήσια συνδρομή. 

1 
I ΝΑΜΕ ... . .. .......... . .. . ........ .. ... . .................. I 
I ADDRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
I CITV .. . ... . . ........ .. STAH . .. . . ... ... ZIP . . . . . . . . . . . . I 
\ TELEPHONE ... .. ... . . ........ . .. . . .. . . ... . .....••. · · • ..... ' 

~----------"' 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



DEMOCRACY, by Manolίs Mastro
paulos and Morphy Gekas. 

Α glorious three-day celebration was 
held in Brooklyn on October 26th 
(Greek Οχί Day), 27th and 28th under 
the auspices of The Greek Orthodox 
Archdiocese of Ν orth and South Amer
ica and The Consulate General of 
Greece in New York, in commemora
tion of 2500 years of the birth of Hel
lenic democracy. 

The opening events started with a 
doxology at St. Constantine & Helen 
Cathedral in Brooklyn, followed by a 
flag-raising ceremony at Boro Hall in 
which Evzones and cadets of Hellenic 
origin from the Military Academy at 
W est Point participated, along with 240 
of Brooklyn's youth, adorned in color
ful ethnic costumes representing var
ious nations of the world . Boro 
President Howard Golden presented a 
proclamation after which the group Ieft 
for Ellis Island where the immigrants 
were honored with a presentation of a 
wreath at the Wall of Honor. 

The celebration continued with a 
lighted torch procession of 240 young 
men from the Verrazano Narrows 

DECEMBER, 1990 

Brooklyn Celebrated 2,500 Υ ears 
of Hellenic Democracy 

By TULA LEWNES 

Bridge, along Shore Road, to Fort 
Hamilton High School, where the entire 
contingent mounted an outdoor stage 
to join in recitations from Homer's Ilίad 
and Odyssey. 

On the second day, a ceremonial 
wreath was placed at the Tomb of the 
Unknown Soldier at the U.S . Military 
Academy at West Point. The rest of the 
time was spent at the Grand Prospect 
Hall, located at 263 Prospect Avenue in 
Brooklyn where Mr. Halkias had so 
very generously opened all the facilities 
from 12:00 noon to midnight, gratis to 
the public, for an afternoon of culture 
and art and an evening of dance and 
theater. 

ln the category of sculpture, most 
impressive was the bust of Athena, exhi
bited by George Koras, who has been 
the recipient of many awards, particu
larly for his expressionistic bronzes. He 
is listed in the Who's Who ίn Amerίcan 
Art and his works appear in many col
lections and museums, including the 
National Museum in Greece. 

The paintings of Athos Zacharias 
were entitled "Windows" and were 
bountiful in size, with interesting color 
schemes. This artist has had many one
person shows, nationally and interna
tionally, and has received innumerable 
awards and commissions for decor 

Α ΤΗ ΕΝ Α, by George Koras 
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design and opaque projections. 
Fotini Frangios, a sculptor and pain

ter from the island of Karpathos in the 
Aegean Sea, had a series of her paint
ings on display highlighting Byzantine 
iconography and seascapes, the later 
always dominated by a boat of some 
kind. The talented artist has had many 
solo exhibitions in Greece and New 
York, and has participated in group 
exhibitions at the Alexander Onassis 
Center for Hellenic Studies and Holy 
Cross Cultural Center, as well as the 
Zygos Gallery in Washington, D.C. Her 
works appear in many public and pri
vate collections in Greece and the Uni
ted States. 

The program continued with lectures 
by Dr. Michael Nill, Prof. at Polytech
nic Preparatory CDS and Dr. Myron 
Konstantinidis, Prof. of Byzantine Stu
dies at St. John's University. After that, 
the Hellenic Dancers of New Jersey, 
under the direction of Ms. Eleni Chaka
los, performed magnificenιly in their 
native costumes the wonderful pot
pourri of regional dances. 

An ancient Greek tragedy, Oedίpus at 
Colonus, then followed. lt was expertly 
arranged by Stelios Shoursidis and 
beautifully narrated by Basil Dean 
Angelakos. 

The remainder of the evening was 
spent listening to a concert medley of 
classical songs arranged by Julie Ziav
ras and an inspiring lecture given by 
Peter Diamandopoulos, president of 
Adelphi University. 

The classical dances that followed 
were choreographed by Vicky Simegia
tos with mnsic by Nikos Skalkotas. There 
was also a special performance by Yian
nis Yiannissis, a member of the 
National Opera of Athens, and a reci
pient of the Maria Callas Scholarshlp. 
He sang Υ Yίamola and Enas Aetos, 
and was accompanied on the piano by 
Oleg Moston. The celebration was cli-
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maxed on the third day by a marvelous 
Panathenaean Procession , which 
started at Bartel-Pritchard Square at 
Prospect Park W est and continued to 
Grand Prospect Hall. 

From the time of Pisistratus, 6th cen
tury B.C., the great Panathenaea were 
ancient Athenian festivals, celebrated 
every four years and specifically, every 
third year of the Olympiad. There was a 
special magnificence about these cele
brations held in honor of the goddess 
Athena, and to commemorate the union 
of the Demos (masses) under King The
seus . The great procession took place on 
the fourth day of the Panathenaean 
celebration and began at the Keramikos 
region, finally ending at the Propylaea 
of the Acropolis. ln the procession was 
an ancient trireme upon which was 
hung the veil of the goddess Athena. 

In keeping with this classical tradi
tion, a statue representing Democracy, 
created by Manolis Mastropavlos and 
Morphy Gekas was unveiled and the 
oath of the Athenian youth was recited 
in classical Greek by the Greek
American youth who had solemnly 
borne the ancient Greek trireme. The 
youth was comprised by the Miads of 
Athens. 

Among the dignitaries who attended 
the various programs were His Grace 
Bishop Philotheos, Greek Orthodox 
Church of North and South America, 
Theodore Bouzalas, president of the 
Hellenic Community Council ofBrook
lyn and Staten Island, the Hon. Chris
topher J. Mega, State Senator of New 
York, and the Hon. Vasilios C. Arni
otes, J udge of the Civil Court of the City 
of New York. 
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στην καρδιά της 

Ελληνικής Αστόριας 

{{ 

ΤΑΒΕΡΝΑ 
ΡΟΥΜΕΛΗ 

Εκεί που η απόλαυση 
' ' και η νοστιμια σμιγουν 

' ' με τη χαρα και 

' το κεφι 

{r Αψοyη περιποίηση 

{{ Νόστιμα φαγητά 

{{ Ελληvικά και 

{t ξέvα κρασιά 
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Five Hundred Attend HANAC Dinner Dance 

Peter Pappas Honored as Hellenes 
and City Politicians Participate 

The Honored Couple- Baskίng ίn the 
glow of the prestίgίous ΗΑΝ Α C "Per
son Of The Year" award are Peter J. 

Pappas and hίs wife, Cathy. 

DECEMBER, 1990 

''Person Of The Year"- Peter J. Pappas, HANAC honoreefor 1990, accepts the 
award at the 17th annual HANAC Dίnner Dance. Pappas' touchίng trίbute to the 
memory of hίs father was the hίghlίght of the ceremony. RJG ΗΤ: Brooklyn Bo
rough Presίdent Howard Golden (left) and Bronx Borough Presίdent Fernando 
Ferrer (center), seen here wίth Archίe Mavromatίs, democratίcleaderfrom Queens, 
were among the polίtίcians who attended the 17th annual HANAC Dίnner to 

honor Peter Pappas. 

The Hellenic American Neighbor
hood Action Committee celebrated its 
17th annual dinner dance ο η Friday, 
October 26, and honored Peter J . Pap
pas, air conditioning industry magnate, 
as "Person of the Year." 

The event, held at New York's Plaza 
Hotel, attracted approximately 500 
guests including City Council President 
Andy Stein, City Council Majority 
Leader Peter Vallone, City Comptroller 
Elizabeth Holtzman, and Borough 
Presidents Fernando Ferrer, Howard 
Golden, and Ruth Messinger. 

Prominent New York attorney and 
HANAC board member, Simos Dimas, 
served as toastmaster. 

"The attendance and participation is 
a measure of the success of our organi
zation and the popularity of Peter Pap
pas," said George Douris, founder and 
chairman of HANAC. 'ΉΑΝΑC works 

HANAC's Ladίes- Evangelίne Dourίs 
(left) poses here wίth Cathy Pappas, 
wife of 1990 "Person Of The Year" 
Peter Pappas, during the pre-aremony 

cocktaίl hour. 
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Employee Of The Year- President John Catsimatidis (center) and Peter Pappas 
(left) congratulate 1990 ΗΑΝΑ C 'Έmployee Of The Year" Gus Cherevas at 17th 
annual HANAC Dinner Dance. CENTER: HANAC Chairman ofthe Boardand 
Founder, George Douris, escorts Ca thy Pappas, wife of "Person Of The Year" 
Peter Pappas, to the stage to take part in ceremony. RIG ΗΤ: Even politicians find 
time to eat between hand-shaking and presentations. Andy Stein (right) dίgs in to 
tasty meal at 17th Annual HANAC Dinner Dance. With him are Frosso Beys and 

Μ. Zaharis. 

Celebratίng The 17th Annua/ HANAC Dίnner- "Person Of The Year" honoree 
Peter Pappas and wife, Cathy, pose here with Peter's brother, Chris (rίght) and his 
wife, and Ted Prounis (left) and his wife. Mr. Prounis is the President ofthe Board 
of Dίrectors of Holy Trίnίty Cathedral. RIGHT Peter J. Pappas (center) stands 
wίth executίves of Atlantic Bank, Chris Zarakiotίs (left) and Ted Cambouris. 

diligently for the people of Ν ew Υ ork, 
and we are proud to celebrate those tire
less efforts at this event. Ι think it is also 
a catalyst for the progress we plan to 
make this coming year." 

HANAC Senior Citizens Center, the 
HANAC AIDS Center, and the growth 
of the already successful ASAP Sub
stance Abuse Program. 

Pappas, often emotional during his 
acceptance speech, spoke of love and 
family, citing his father's influence on 
his life ... both in propelling him to great 

business success, and instilling a sense 
of humanitarianism and the need to 
help those less fortunate. 

He also took the opportunity 
afforded him at the microphone to 
announce that his sons, who work for 
Pappas at his $50 million Ρ J Mechani
cal air conditioning service and installa-

During his remarks, President John 
Α. Catsimatidis made mention of the 
continued advancement of plans for the 

32 Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



tion business, will become his partners. 
'Ίt is such a distinction, really a 

dream come true, to be honored in this 
fashion by people Ι respect so much," 
said Pappas, who serves on the Execu
tive Committee and Board of HANAC. 
"We have an organization of which we 
must be proud, but never too proud so 
that it compromises our efforts to take 
care of those less fortunate than our
selves. We are formulating a legacy, 
after which, Ι hope the next generation 
will follow." 

Ι t was also announced during the 
presentations that next year's honorees 
will be White House Chief of Staff John 
Sununu, and prominent Greek banker 
and industrialist George Kaye. 

Α Mother's Prίde- Mrs. Tessίe Pappas 
(center), mother of HANAC's 1990 
"Person Of The Yeαr" Peter Pαppαs, 
rejoίces ίn her son's αwαrd αs she sίts 
wίth α frίend and Arίs Pαpαgyrίou, 

Peter's cousίn. 

Genuίne Affectίon - Fαther Alex Kαr
loutsos (left) embraces HANAC 1990 
"Person Of The Year" Peter J. Pαppas 
after the lαtter's heαrtwαrmίng trίbute 
to hίs fαther durίng presentαtίon cer-

emonίes. 

DECEMBER, 1990 

The HANAC Rajjle - Wίth the top prίze α trίp to Greece, Toαstmαster Sίmos 
Dίmαs ho/ds αudίence of 500 spellbound αs he αwaίts wίnnίng tίcket from dίnner 

coordίnαtor τίnα Κίαmοs. 

Promίnent Guests- Judge Thomas Demαkos, of Howαrd Beαchfame, αnd hίs w!f 
Mαry, stop to congratulαte HANAC "Person Of The Year" Peter Pαppas (rί[ 

and wife, Cathy. 

Α Doctor In The House- Worldfαmous cαrdίologίst Antoίne Ηαrοναs (rίght) αnd 
hίs wife Pepe (secondfrom /eft)pαss on congrαtulαtίons to ΗΑΝ Α C's 1990 "Person 

Of The Yeαr" Peter Pαppαs. 
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Philios: The Other Kojak 

Seated head to 1ustrous head, actor 
Telly Sava1as and retired New York 
City po1ice captain Peter Phi1ios 1ooked 
as if they were part of a tribuna1 in 
ancient Greece. 

Anyway, that's how it appeared a 
short whi1e back at the posh restaurant 
in Queens as Sava1as, te1evision's 
be1oved and irascib1e Kojak, and Phi-
1ios, an a1most Kojak 1ook-a1ike, 
hudd1ed ίη deep discussion. They were 
among some 400 guests attending a fete 
hosted by the St. Pau1's Society of the 
New York Po1ice Department, which is 
made up ofpo1ice officers ofthe Eastern 
Orthodox faith. 

The crowd filling the banquet hall 
was sprink1ed with some of the city's 
most renowned figures in business, 
po1itics and the judiciary as well as in 
1aw enforcement. In some respects, it 
resemb1ed a gathering of so1ons. Yet 
even that spectac1e seemed to dim some
what as the picture of Sava1as and Phi-
1ios came into sharper focus. 

The two men are o1d friends. Their 
respective credentia1s as actor and 1aw
man read 1ike something out of an He1-
1enic Who's Who. 

They broke into broad smi1es as Phi-
1ios recalled how, as chairman of the 
1976 Greek Independence Day Parade 
ίη Manhattan, he got Sava1as to 1ead 
35,000 marchers as grand marshal. As if 
trave1ing through a time tunne1, one 
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cou1d a1most hear the thunder of appro
val from among the small army of b1ue
coats in the march line as they cheered 
their ido1, Kojak. 

'Ί'νe played the part of a cop so 1ong 
I'm beginning to sound 1ike one," Sava-
1as quipped. 

'Ύou're an o1der Kojak, Telly, but a 
rejuvenated one, and the cops on the 

street know your heart is with them," 
Phi1ios said in deep stentoria1 tones. 
Sava1as was a detective 1ieutenant in the 
original TV series but in the new one 
he's since risen to the rank of inspector. 

The admiration Sava1as and Phi1ios 
fee1 for one another is obvious. 

Sava1as will quick1y point out that it's 
the 'Όther Kojak"- Phi1ios - who tru1y 
comp1ements him in his ro1e as one of 
the biggest s1euths on the tube. 

That Sava1as can imbue Kojak with 
credibi1ity drawn from his 1ong friend
ship with Phi1ios is easy to see, a1though 
the casua1 observer might regard Phi1ios 
as the antithesis of Kojak. What most 
often emerges is the figure of a ca1m and 
collected, pipe-smoking professor, tall 
and 1ean and given to reveries on the 
arts, 1iterature and the theater. Despite 
this, and the fact that he recites Shakes
peare fluent1y, nobody can accuse Phi-
1ios, a Wor1d War ΙΙ Air Corps flier, of 
being a prude. B1uecoats in the 1ine 
organizations, who know him as well as 
Sava1as does, regard Phi1ios as the nom
ina1 "Father" of the St. Pau1 Society, 
which he he1ped found 31 years ago. In 
fact, it was during this eight-year reign 
as society president, from 1964 through 
1972, that the 6-foot, 180-pound ex-cop 
most frequent1y emp1oyed his tutored 
tonsi1s. Even to this day, his resonant 

exclusiνely fro 

HATZIS FURS inc. 
364 SEVENTH AVE. 738 3273 
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voice and commanding presence single 
him out among his Hellenic contempor
aries at society functions and at other 
gatherings. 

Philios retired from professional life 
in 1985 as director of enforcement ofthe 
Ν ew York State Liquor Authority. 
Second in succession of a three
generation police family, the 62-year
old career lawman joined the Police 
Department in 1948 and was a beat cop 
out of the East Fifth Street station in 
lower Manhattan. 
Α graduate of old Haaren High 

School in Manhattan, Philios served in 
the 32nd police precinct in Harlem after 
being promoted to sergeant in 1955. 
Later, as a lieutenant, he taught at the 
Police Academy, supervised patrol and 
plainclothes forces and became a cap
tain in the 13th Division, in Brooklyn. 
Philios retired from the cops in 1976 
and, in 1983, was appointed a deputy 
commissioner with the State Liquor 
Authority. 

F or his many efforts in behalf of 
Greek-Americans, he has received the 
coveted Archdiocesan Medal of St. 
Paul from Archbishop Iakovos, the Pri
mate of the Greek Orthodox Church of 

North and South America. In addition, 
Patriarch Athenagoras bestowed upon 
him the officikon - the archon of the 
Ecumenical Patriarchate of Constan
tinople - thus making Philios a Knight 
of the Order of St. Andrew. 

Philios and his wife, Helen, live in 
Astoria, Queens, where he served for a 
time as commander of the !14th Pre
cinct. They have two married daughters 
who also live in Astoria. Their son, 
Robert, is a city detective assigned to 
the art bureau at Police Headquarters. 
Robert helps sniff out art forgeries and 
creates composite sketches of suspected 
criminals. 

Philios admits that he has been living 
a rather placid life since the St. Paul 
Society honored him as its "Man of the 
Year" in 1985. "That honor really 
delighted me, and I'm still proud within 
myself," Philios said, knitting his brown 
eyes amid a cloud of tobacco smoke. "Ι 
remain grateful, and that qualifies the 
pride," he added. 'Άfter all, being popu
lar is one thing; being respected is quite 
another." 

Inspector Kojak would have been far 
more blunt about it: "Who loves ya, 
baby?" 

ANAST ASIA Α. MANESIS 

COMPLETE WEDDING & 

CH1~JSTENING CENTER 
Wedding & Christening Favors 
Christening Clothes 
Imported Gifts, Linen, Crystal 
Greek Christening and 
W edding Ι tems 
Invitations 

Open Mon - Sat 10 ΑΜ - 7 ΡΜ 
Sunday Closed 

Or By Appointment 

194-15 Northern Blvd. 
Flushing, Ν.Υ. 11358 
Tel. (718) 357-9111 

Greek Style Demί -Tasse 

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

29-05 !20th STREET, FLUSHING, Ν . Υ. 10054 
Phone: TU 6-4140 

DECEMBER, 1990 

Wedding Dreams Come True 
Elegant cathedral ceilings, beautiful landscap
ing, marble staircases, 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 steaks 
seafood & Lobsters 
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Ν ew Officers for of the St. Sophia Cathedral Philopto
chos ίη Los Angeles. 

the Ν ational Philoptochos Ι η addition to her many church activ
ities, Mrs. Oldknow has always been 
very much involved in civic, charitable, 
and community projects. She is a 
founder of the Los Angeles Music Cen
ter, and now serves on the Board of the 
Amazing Blue Ribbon of the Music 
Center. Α member of the Los Angeles 
Chapter of ARCS (Achievement 
Rewards for College Scientists), she 
also served on the National Executive 
Board of the ARCS Foundation. 

Mrs. Constantina Skouras-Oldknow 
of San Marino, Califomia, a member of 
the Ν ational Board of Philoptochos for 
several years, has been appointed as the 
National President of Philoptochos by 
His Eminence Archbishop lakovos to 
serve for a period of two years. Mrs. 
Oldknow, who is known as "Dina," is 
the mother of four daughters, and a 
grandmother of five grandchild ren, and 
together with her husband, William Η. 
Oldknow, are an active Greek 
Orthodox family oflongstanding in Los 
Angeles. 

Other new officers appointed to the 
National Board of Philoptochos by His 
Eminence are: Carol Contos, First Vice 
President (NYC); Kula Sosangelis, 
Second Vice President (Bryn Mawr, 
ΡΑ); Lucy Grigoriadis , Third Vice Pres
ident (Willowdale, Ont. Canada); 
Maria Zymnis, Fourth Vice President 
(Buenos Aires, Argentina); Helen 
Kocolatos-Demos, Secretary (NYC); 
Helen Argiriadi, Treasurer (Purchase, 
ΝΥ); the Honorable Yorka Linakis, 
Legal Advisor (Jamaica, ΝΥ) ; Maria 
Logus, Esq., Parliamehtarian (Brook
lyn, ΝΥ); Kay Papageorge, Protocol 
Officer (NYC). 

Honorary National Presidents are: 
Katherine Pappas of Canton, ΜΑ; Bea
trice Marks of Chicago, IL, and Dioni
sia Ferraro of Huntington, ΝΥ. 

At the first meeting of the newly 
appointed National Board of Philopto
chos, which was held ίη the Greek 
Orthodox Archdiocesan Cathedral 
Center ίη New York City, Mrs. Old
know declared that she was over
whelmed, thrilled, and humbled by the 
awesome responsibility bestowed upon 
her and pledged to continue the exem
plary and significant work of her prede
cessor, the outgoing National 
President, Dionisia Ferraro. "My goal 
is to see every woman in the Church 
become a Philoptochos member," 
stated Mrs. Oldknow at the opening ses
sion. 'Όur chapters must make an effort 
to attract the younger woman and must 
offer our women the opportunity for 
spiritual and cultural growth." 

Born in Greece, the youngest child of 
Dimitrios and Sophia Skouras, Mrs. 
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Mrs. Dίna Skouras 0/dknow 

Oldknow graduated from the lonian 
School for Girls and attended the Uni
versity of Athens. Immediately after 
World War ΙΙ, she was invited by her 
uncles, Charles, Spyros, and George 
Skouras, to the U nited States where she 
attended Scripps College in Claremont, 
California. She married William Old
know, a longtime family friend, and 
became an active and devoted member 

Mrs. Oldknow is a past president of 
the Opera Guild of Southern Califor
nia, and Les Dames de Champagne de 
Los Angeles, an international hostess 
society. She serves on the Board of the 
Costume Council of the Los Angeles 
County Museum of Art and over the 
years has served as a Board Member of 
Luminaires, Sonance, the Los Angeles 
Ballet Company, National Charity Lea
gue/ Los Angeles Chapter, and of the 
Music Center Opera Co. 

Dina served on the Board of Trustees 
of the Friends of the Benaki Μ useum in 
America, and she is a very active 
member of the Board of Trustees of the 
Patriarch Α thenagoras Orthodox lnsti
tute at the University of California at 
Berkeley. 

Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 

κάθε είδους lκδοση. 

Tel. (212) 967-5017 

The New Westside 
Has a New Restaurant 

With a New Taste! 

~C3oJ2~l1J1~~~1Γa 
Extensive Menu- Moderately Priced 

LUNCHEON • COCKTAILS • DINNER 

HRS: MON.-THURS. ΝΟΟΝ till 10:30 p.m. 
FRI. & SA Τ ΝΟΟΝ til 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 DisτRICT 
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Η ellenίc Profίles By Thomas Spelios 

JOHN WILLIAM GEORGAS, 62, 
executive vice president of Coca Co1a, 
directs the internationa1 operations of 
this American soft drink co1ossus 
spreading from At1anta to Tokyo, from 
Rio to lstanbu1, from Athens to Zan
zibar. His father was a Greek immigrant 
and he was raised in a very traditiona1 
Greek home with a grandmother who 
did not speak Eng1ish in New York. His 
educationa1 background inc1udes Syra
cuse University where he studied jour
na1ism; Hofstra College where he 
earned his ΜΑ in business administra
tion and Harvard University. He began 
his career with Genera1 Foods working 
in sa1es and marketing for over twe1ve 
years, then he went on to advertising 
with the Wa1ter Thompson agency 
where he became the senior vice presi
dent. ln 1974 he joined Coca Co1a in 
At1anta, Georgia, working in the US 
sa1es and marketing area. Later he was 
sent to Tokyo, Japan, where he was the 
president in charge of operations for a 
four-year period. In 1988 he was 
appointed president of Coca Co1a Inter
nationa1, in charge of all the markets 
from Europe to the Pacific except for 
the USA and Canada. Coke is so1d in 
160 countries and earns billions of do1-
1ars in sa1es. Georgas is the internationa1 
architect of sa1es. 

Dr. JOHN REXINE, Chairman of the 
Classics Department at Co1gate U niver
sity where he has served for more than 
33 years, was awarded the Morton Spi1-

DECEMBER, 1990 

1enger Award for distinguished service 
in the c1assics. The award was presented 
by the Classica1 Association of the 
Empire State at their 27th Annua1 meet
ing in Pittsford. Rexine, who is the 
Dana professor of c1assica1 studies has 
promoted Greek and Latin studies since 
he joined the Co1gate faculty in 1957. In 
his 1ast year as the president of CAES, 
Rexine presided over the October 24-27 
seminars. Α very distinguished scho1ar, 
he is the author of numerous books and 
essays dea1ing with Greco-Latin studies, 
the very foundation of the Humanities 
in all arts and sciences. 

Rev. Dr. STANLEY HARAKAS, Pro
fessor of Theo1ogy at the Ho1y Cross 
Greek Orthodox Schoo1 of Theo1ogy in 
Brook1ine, Mass. has been awarded a 
grant from the Association ofTheo1ogi
ca1 Schoo1s to continue his studies 
regarding the upbringing manuscript 
entit1ed "Skiagraphiai" written by a 
17th century Greek monk. lt is a very 
unique handbook designed to train 
c1ergy in the art of preaching the Gos
pel. The funds will allow him to consult 
with other scho1ars in the field of rhe
toric, 1iterary history and hand-writing 
ana1ysis. 

YANNI (Chryssomallis), 36, is a com
poser, performer and recording artist 
who was born in Ka1amata, Greece. 
Known professionally as 'Ύ anni" he 
earned a Β Α degree in Psycho1ogy at 
Minnesota University. Under his own 
record 1abe1, "Private Music," he has 
written a number of hit records inc1ud
ing "Out of Si1ence", ''Optimystique" 
and "Reflections of Passion" in 1990. 
His scoring credits for commercia1 fi1ms 
inc1udes c1ients such as Citroen and 
British Airways; his music has been 
used by all te1evision networks for the 
Winter 01ympics, Figure Skating, US 
Open Tennis, Tour de France, NFL & 
ΝΒΑ and the Nationa1 Ballet of Cuba. 
His 1atest hit musica1 score, "Reflec
tions" has been on Billboard's New Age 
Ν ο. Ι spot. He composed the music for 
Linda Evans new ABC TV movie of the 
week "1'11 Take Romance" which was 
shown recent1y. 

ΑΝΤΟΝΙΑ MATTHEOU, 36, is the 
consulting archivist for the Equitab1e 
Life Assurance Society in Manhattan. 
During the recent New York Archives 
Week she was the co-ordinator for the 
Fami1y History Fair event at the Greek 
booth. She was born and raised on the 
Greek is1and of Santorini (τhera) and 
emigrated to the USA in 1974. Her edu
cationa1 background inc1udes a Β Α 
degree from Queens College, and an 
ΜΑ degree in history from NYU. She is 
a member of the advisory board for the 
Hellenic Heritage Museum. Many of 
her artic1es have been pub1ished in the 
Hellenic Chronic1e. Present1y she is 
working on a book, "We, the Greeks of 
Ν ew Υ ork" to be pub1ished next year. 

Dr. JOHN CHIRBAN, a c1inica1 psy
cho1ogist and theo1ogian, is the Direc
tor of Cam bridge Counse1ing 
Associates and an Associate in Human 
Deve1opment at Harvard University. 
He has been awarded a second docto
rate from Boston University for deve1-
oping a new interviewing method called 
"The Interactive-Relationa1 Approach" 
based upon his work for severa1 years 
with the 1ate Lucille Ba11. Dr. Chirban is 
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a University Professor Program Scho-
1ar at Boston University. He ho1ds a 
Doctor of Theo1ogy Degree from Har
vard University. His unique and innov
ative research is due to be pub1ished 
ear1y next year for circu1ation in both 
academic and trade formats. 

aid to the State Liquidation Bureau by 
Governor Cuomo ... MARIA KARA
GIANIS, a former Pu1itzer Prize win
ning "Boston G1obe" reporter, was the 
keynote speaker for "homecoming 
Weekend" in Boston recent1y ... PETER 
PAPPAS of Syosset, ΝΥ, has been 
named to L.l. Regiona1 Deve1opment 
Counci1 by Gov. Cuomo.. . ROLAN 
PROT AS is the ta1ented artistic direc
tor of the ce1ebrated Martha Graham 
Company now preparing for its upcom
ing 65th anniversary in 1991. .. L ΥΝΝ 
MANULIS is the director of the presti
gious Martha's Boutique of high 
fashion in Upper Manhattan, the heart 
of Yuppietown ... 

TIDBITS 

BASIL POLEDOURIS, a well known 
Hollywood composer, has written the 
musica1 score for the new movie "Qui
g1ey Down Under". The theme is spe1-
1binding .. . PLATO YANICKS, former 
track coach at Men1o High, owns the 
1argest "Sports 111ustrated" memorabi-
1ia collection in Pa1o A1to, Ca1if. .. PYR
RHUS RUCHES of L.I.C., ΝΥ was 
recent1y appointed an administrative 

PETER KAZARAS is appearing in the 
season's premiere performance of the 
Strauss Opera "Sa1ome" at the ΝΥ Met-
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* REALTORS - Serving the community since 1972 

* BUILDERS - New! Med. j Prof. Suites avai1ab1e 

* Ν.Υ. STATE REG. -MORTGAGEBROKERS 

ΕΧΟΥΜΕ ΟΊΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΘΕΛΉΣΕΤΕ 
ΓΙΑ ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

(718) 224-4800 

BOULEVARD PLAZA BUILDING 
42-21 Francis Lewis Blvd, (Suite MIOO) 

Bayside, New York, 11361 

ATHENS CENTER HOTEL 

Α MODERN HOTEL ίη the heart of the business 
center of Athens, a few minutes from the Acropolis. 
136 fully airconditined rooms- deluxe restaurant and 
bar- roof garden and swimming pool with panoramic 
view of the Acropolis . 

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 
with Athens Center Hotel: 26 Sophocleous Street, 
Athens. Tel. 524-851 1-7 Telex 221761 ASCO GR. 
CBL: CENTEROTEL. 

ropo1itan ... Dr. JAMES DOUNDOU
LAKIS, an eminent denta1 surgeon, has 
been appointed to the Board ofthe New 
York Hall of Science as representative 
of the ΝΥ City Comptroller E1izabeth 
Ho1tzman... GEORGE STAVRO
POULOS, ce1ebrated high fashion 
designer, unvei1ed his new Fall Collec
tion at his 57th Street Sa1on. There was 
1ace and satin but the paste1 chiffons 
were pure1y ka1eidoscopic magic ... 
Prof. GEORGE KOURVETARIS, a 
high1y esteemed socio1ogist from 
Northern 111inois University was the 
keynote speaker at the Hellenic College 
in Boston recent1y ... 
STEVE NICOLAIDES is the co
producer of the dramatic new movie 
"Misery" starring James Caan just 
re1eased by Castle Rock Entertain
ment ... Prof. CHARLES MOSCOS of 
Northwestern University, a specia1ist in 
mi1itary manpower, calls today's army 
"a cross-section of 1ower-midd1e c1ass 
America." On1y 10% of today's so1diers 
say that they want to serve their coun
try, the others want on1y tuition money 
and job skills ... BILL CABANIS (R) 
from A1abama 1ost his bid for a Senate 
seat in recent e1ections ... PETER CAL
VOCORESSI, a brilliant historica1 wri
ter who studied at Eton and Oxford has 
written a sp1endid book, "Tota1 War" 
about WW ΙΙ just re1eased Vol. 1. .. 
GEORGE VERAS is the executive pro
ducer of CBS Sports programing ... 
LORAINE TSA V ARIS was one of the 
women Achievers of the Class of 1990 
recent1y presented by the ΝΥ YWCA ... 
among the sponsors was great benefac
tor SPIROS SAGALAS... PETER 
SAMPRAS, the super tennis star, with
drew from an Indoor Tourney in 
Wemb1ey, Eng1and, after he has a shin 
injury. We all hope he makes it to the 
Grand S1am ... VHRIS COLUMBUS is 
the dynamic young producer-director 
of the new fami1y comedy movie, 
'Ήome A1one". .. Scu1ptor YIANNIS 
STEF ΑΝ AKIS of Sa1em, Mass. has 
been invited to return and finish his 
Witch Tria1 Memoria1 statues- tribu te 
to the innocent victims of the Sa1em 
witch hysteria of 1692. Stefanakis now 
1ives in Eureka, Ca1if ... DEAN LIMBE
RAKIS, director of the Pan-Orthodox 
Chorale of Greater Boston will present 
a Christmas Concert. His choir inc1udes 
members of the A1banian, Greek, Anti
ochian Syrian, Romanian, Russian and 
Ukrainian Orthodox churches ... 
ELIZABETH ASMIS ofthe University 
of Chicago gave an excellent 1ecture 
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entitled, 'Ίssues in Epicurean Poetics" ... 
CHRIS CHELIOS, the star hockey 
player, had a rough start recently with 
his new coach Mike Keenan at the 
Blackhawks game with Detroit. Keenan 
is a very opinionated and autocratic 
sports personality. Chelios is the finest 
defenseman in hockey for several sea
sons ... ΤΟΜ BENAVIDES (D) from 
New Mexico failed in his bid for the 
Senate during the recent elections ... 
ΚΑΤΗΥ MISUNAS was one of the 
members of the Academy of W omen 
Achievers / Class of 1990 recently pres
ented by the New York YWCA. .. 
MICHAEL BILIRAKIS (R-Florida) 
was returned to the US Congress with 
58% voters victory ... WILLIAM COS
TAS (R) failed in his bid for the US 
Congress from the Ist District in 
Indiana ... 
Dr. GEORGE EMMANOUILIDES is 
professor of Pediatrics at Harbor
UCLA Medical Center in Los 
Angeles .. . DINO ANAGNOST, direc
tor of the Metropolitan Singers /Greek 
Chorale Society begins his 13th concert 
season at the Trinity Cathedral in Man
hattan ... PETER JAMPOLIS is the 
lighting design director for the new play 
'Άbout τime" at Houseman Theater in 
Manhattan ... ROBERT FAGELES is a 
Greek scholar and Princeton Professor. 
He has just written a splendid transla
tion of Homer's Iliad & Odyssey, using 
the loose six-beat hexameter verse ... 
NICHOLAS ΚΑΖΑΝ, the son of 
Oscar-winning ELIA ΚΑΖ ΑΝ, has 
written the screen play for the film, 
"Reversal of Fortune" about the Von 
Bulow affair. lt is a dramatic mixture of 
Money-Mystery-Murder . .. PETER 
KATSUMIS shot a-hole-in-one on the 
169th-yard 16th hole at Alameda, Calif. 
during a recent golf tournament ... 
Ρ ΑΝ Α YIS L YRAS, a very gifted pian
ist gave a recital recently which included 
the works of Beethoven, Chopin, 
Skryabin, Liszt and Wagner at Lincoln 
Center. He was a sensation and the 
audience went wild .. . VIC POLIZOS 
plays the role of Brogan in the new 
movie, "Graveyard Shift" just released 
by Paramount ... 
LINDA KOULISIS is the associate 
producer for the movie "Waiting for the 
Light" and EVA GARDOS is the film 
editor... TASO STA VRAKIS is 
appearing in the Big Apple Circus at 
Lincoln Center along with DA VID 
DIMΠRI ... GUS and LOU SPANOS, 
two brothers, play football at the Uni
versity ofTulsa, Oklahoma ... Gus is the 
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just tell us whαt you need . 
Your friends αt Atlαntic Bαnk wαnt to help with the money 
you need for αny worthwhile purpose . 
We offer low interest rαtes αnd flexible terms 
on αuto, home improvement αnd personαlloαns. 
And we'll reduce the rαte απ extrα l / 2% 
if you choose to mαke αutomαtic pαyments from απ 
Atlαntic Bαnk checking αccount! 
We'll even tαke your αpplicαtion by phone 
αnd give you α quick decision-usuαlly within 24 hours! 
For informαtion αnd απ αpplicαtion, visit αny brαnch 
or cαll α friend αt 1·800-535-ΑΒΝΥ 

ATLANTIC 
ΒΑΝΚ 

OFNEWYORK 

Fuii-Service Commerciol Bonking since 1926 

Manhattan: 960 Avenue of the Americos, New York, New York 1000 1 (2121695-5400 
•15 Moiden lone, New York, ΝΥ l 0038 (2 121 608-6430 Queens: 29-l Ο Ditmors Boulevord, 
Astorio, ΝΥ 11105 (7181721 -2800 • 33-12 30thAvenue, Astoria, ΝΥ 11103 (71819 32-2300 
• 36- l Ο Broadway, Astoria, ΝΥ ll l 06 (7 181 204-2600 • 28-Ό7 Steinway Street, Astoria, ΝΥ 
l l l 03 (7 181 626-l 800 • 196-21 Narthern Boulevard, Flushing, ΝΥ l l 358 (7 181 357-7 150 
Brooklyn: 80 l Ο 5th Avenue, Brooklyn, ΝΥ l 1209 (7 181 7 48-6400 • 7709 13th Ave , Bklyn, 
ΝΥ 11228 (71 81 236-1818 Staten lsland: 3938 Richmond Avenue, Staten lslond, ΝΥ l 03 12 
(7 181 966-7200 Long lsland: 7 40 Veterons Memoriol Highway, Houppouge, ΝΥ 11788 
(5 161 979-Ό700 Member FDIC Equal O pportunity lender 
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offensive guard and Lou, a sophomore, 
plays in the defensive line .. . ALEXIS 
PHOτiADES, captain of the M.I.T. 
tennis team led his team for a first time 
victory over Boston University. His tea
mates call him "Zeus" .. . IN MEMO
RIUM ... ΤΟΜ CARVEL (Carvelas) a 
Greek immigrant who parlayed a $15 
loan into a $300 million a year ice cream 
empire died recently at age 84. Before he 
established his own business he was a 
Dixieland drummer and an auto 
mechanic. In 1938 he formed his ice 
cream company in Yonkers with a small 
loan from his wife, Agnes. Later he 
designed and patented his first soft ice 
cream machine. Gradually heexpanded 
to a franchise of over 700 stores reach
ing from Boston to Miami. Last year he 
sold his company for $80 million. 
Another Hellenic Horatio Alger story! 
Historical Trivia ... Greeks Serving the 
Confederacy during the Civil War ... 
ALEXANDER DIMΠRY was born in 
New Or1eans in 1801 of a Greek immi
grant father who came to Louisiana 
from the is1and of Hydra in 1799. Dim
itry served in the Louisiana State schoo1 
system as the first superintendent of 
education. Α distinguished 1awyer and 
journa1ist, he spoke e1even 1anguages. 
In 1839 he was appointed as a mediator 
to investigate unsett1ed c1aims of Mexi
cans against the USA. In 1859 President 
James Buchanan appointed him US 
minister to Costa Rica. With the out
break of the Civi1 War in 1861 he 
resigned his dip1omatic post and 
returned to Louisiana. Later Confeder
ate President Jefferson Davis appointed 
him to his cabinet as Chief of Confeder
ate Posta1 Services. A1exander Dimitry, 
a distinguished Hellene from Dixie, 
died in his native city on January 30, 
1883. 

Στοιχειοθεσία yιό βιβλία, 

κόβε έιδους lκδοση. 
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HNi4 
ΥΟΡΚΗ 

CINCINNATI ART MUSEUM'S NEW ACQUISITION 

''Greek Geonιetric Pyxis'' 
By Tule Lewnes 

An exceptionally fine Greek Geomet
ric 1idded pyxis, circa 750 B.C. was 
recent1y acquired by the Classica1 Art 
Department of the Cincinnati Art 
Museum in Ohio. 

The vase is 1arge and extreme1y well
preserved and was discovered duringan 
excavation in the Athenian agora. It is 
decorated a1ternate1y with swastikas 
and meander designs that are set within 
pane1s which are divided by narrower 
compartments or "trig1yphs," filled with 
stacked 1ozenges or zigzags. The juxta
position of square (swastikas) and e1on
gated (meander) pane1s indicate that the 
vesse1 be1ongs to a transitiona1 state 
between the Midd1e Geometric, when a 
continuous meander frieze was 
emp1oyed, and the Late Geometric, 
with its fully compartmenta1ized decor
ative scheme. The use of four horses as 
1id decoration a1so indicates a Late Geo
metric date. In contrast to their Midd1e 
Geometric precursors, the horses have 
become simp1ified and e1ongated in 
appearance. 

Ι η size, this pyxis numbers among the 
1argest of its type; in diameter it falls 
within an inch of the 1argest examp1es 
preserved. 

The vesse1's excellent state of preser
vation is quite unusua1 for the type. Not 
on1y are the horses intact, but the 
painted decoration is remarkab1y well 

preserved; whereas many of the known 
examp1es have worn or abraded 
decoration. 

The Geometric Period was so-named 
for its predi1ection for abstract, linear 
decoration, figura1 (human and anima1) 
and flora1 designs which entered its 
artistic repertoire, 1arge1y because of the 
impact of creative impu1ses from the 
Near East. 

GREEK VIDEOS 
RECORDS - CASSEΠES 

GREEK COMPACT DISCS 
GIΠS- SrEFANA 

VΑΡΠSΠΚΑ - MPOMONIERES 

Άthenian 
Gift Shop 

WHOLESALE - RETAIL 
LOW LOW PRICES 

323 WES"f 42πd STREET 
NEW YORK: Ν Υ 10036 

Tel. (212) 247-6244 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



ADELPHI UNIVERSITY: 
EDUCATION FOR 

ΤΗΕ 21st CENTURY 
A.ΩORB.C. 

The best way to prepare for the 
modern wodd is not to prepare for it. 

Now that's fine for us to say, here 
in our ivory towers above the tree line 
in Garden City. But what of you? 

How will you earn a living after 
four years exposure at Adelphi to 
the development and grandeur of 
Western Civilization? 

How will you compete for spots in 
law school and medical school and 
ΜΒΑ programs after devoting untold 
semester hours to Aήstotle, Plato, 
Augustine, Aquinas, Descartes, 
Shakespeare, Dante, Locke, and Κant? 
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How will you discover yourself if 
Adelphi's curriculum is geared more 
directly to helping you discover ethics 
and logic and rhetoήc and music and 
art and dance and drama and history 
and above all: ideas? 

How indeed? Well, if you know the 
answer as well as we do, you're our 
kind of student. And Adelphi is your 
kind of university, whether your 
future mcyor is accounting or biology 
or social work or pre-law or education 
or physics or math or marketing 
or whatever. 

We invite you to send for more 
information about Adelphi. It comes 
in two forms: our ancient, yet lively 
brochure and our contemporary, yet 
crystal clear video. 

We'll send both if you call (DXVη 
DCCCLXXVΠ-MMML or call the 
number below. 

ADELPHI UNNERSIΊΎ 
Garden Cίty, New York 11530. (516) 877-3050. 

For applίcation materials and α video, write or call. 
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ΣΤΟΝ ΑΠΑΝΤ ΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ 

ΤΙΣ ΠΙΟ ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

GARDENIA 
RESTAURANT 

PALLADIUM 
RESTAURANT 

797 MADISON Α VENUE 
NEW YORK, Ν. Υ. 

ΜΑΧΧΑ LUNA 
RISTORANTE 
6005 JERICHO TURNPIKE 

COMMACK, L.l., Ν.Υ. 

PARK CAFE 
CORNER 55th STREET and 7th Α VE. 

NEW YORK, Ν. Υ. 

20 EAST 53rd STREET 
NEW YORK, Ν. Υ. 

ASTRO 
RESTAURANT 

CORNER 55th and 6th AVE. 
NEW YORK, Ν.Υ. 

STAR DINER 
CORNER 54th STREET and 7th Α VE. 

NEW YORK, Ν. Υ . 

VIAND CAFE 
673 MADISON AVENUE 

NEW YORK, Ν. Υ. 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



ΑΗΕΡ Α CHAPTER CELEBRATES 
ITS 40th ANNIVERSARY 

Charter members dίsplay specίal commemorattve plaques as they pose with 
ΑΗ ΕΡΑ dignitarίes. Front, L to R: Jordan Stamatί and Gus Smilίos; back, chapter 
presίdent Ε. Charles Koutsaftes and dίstrίct governor John Tarabίcos. (Absent 
when photo was taken: Stephen Maskalerίs, Melvίn Dedoussίs and Mίchael 
Carousίs.) Rίght, Eagle Rock member, Cong. Dean Α. Gallo, center, checks 
program wίth presίdent Koutsaftes and annίversary commίttee chaίrman Mousta
kίs during break. κσνaιίs Phaιos. 

ORANGE, N.J. - Close to ΙΟΟ 
members and guests turned out to cele
brate the 40th anniversary of the found
ing of Eagle Rock Chapter 375, 
November 14, at West Orange's 1920's 
Essex House. Α dinner-dance highligh
ted the evening's festivities . 

Living charter members - Melvin 
Dedoussis, Stephen Ν. Maskaleris, Gus 
Smilios, Jordan Stamati and Michael 
Carousis - were honored along with 20 
living past presidents. 

.Ω 

Featured speaker was Eagle Rock 
member, Cong. Dean Α . Gallo (R -I I th 
N.J. Dis.), who paid tribute to the chap
ter's leadership and contributions over 
the years in the areas of education, med
ical research, Greek disaster relief, 
Cyprus support programs and many 
philanthropic projects in both Greece 
and the United States. 

District Governor John Tarabicos, of 
Wilmington, Del., commended the 
chapter for "its many exemplary 

achievements," citing the past as 
"merely a prelude to an even more pro
ductive and successful 2nd 40 years of 
service." 

Special congratulatory messages 
were received from Supreme President 
James. S. Scofield and charter member 
Maskarelis, the latter vacationing in 
Greece. 

Το commemorate the occasion, the 
local Zephyr chapter of the Dauvhters 
of Penelope presented the char· · ;r with 
a new bible, replacing the 4" jear-old 
edition. 

Eagle Rock chapter was founded 
May 31, 1950, in Orange, in the base
ment of the old Saints Constantine and 
Helen Church. lts first president was S. 
George Kooluris, local restaurateur, 
now deceased. Membership comprises 
140 Greek-Americans in the main. Cur
rent president is Ε. Charles Koutsaftes. 

Co-masters of ceremonies were 
George τ. Andresakes and Chris Mant
zavinos. The committee in charge ofthe 
celebration: Chris Moustakis, general 
chairman; Louis Koroneos, co
chairman; Jordan Stamati, John S. 
Koutouzakis , Peter Kovatis, George Τ. 
Andresakes, Chris Mantzavinos, 
Jimmy Savvides, George Α . Petine, 
Solon Vardakis. The door prize, a $400 
credit toward a sea-land-or-air trip, 
donated by National Travel Service, 
was won by Jennie Antoniou. 

~ 
TRAVEL 

APPOINTMENTS 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

!I 

Serving the travel management needs 
of the Metropo1itan New York Corpo

rate Community for over 15 years. 

EXPERIENCED TRA VEL PROFESSIONALS 
SAVE YOUR COMPANY UP ΤΟ 

40% ΟΝ BUSINESS TRAVEL 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙΩτΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ 
20 EAST 12th STREET, NEW ΥΟRΚ., Ν.Υ. 10003 

TEL. (212) 645-6500 
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Θέμις Χατζηγιάννη 
Νέα 'Υόρκη 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Αiδ. Πρωτοπρεσβύτερος 

Βασ. Σ. Γρηγοριάδης 
οικογενειακίός 

New Rochelle, Ν.Υ. 
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ΣΟς συμφέρει ή προβολή 
μέσω τοϋ περιοδικοϋ 

The National Month/y Magazine for the Greek-American Food Industry 

ΓΙΝΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΟΙ 
ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΣτΙΑΤΟΡΕΣ 

"Αν εχετε όποιαδήποτε σχέση μέ τήν βιομηχανία ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΠΟΤ ΩΝ καί Γ Λ ΥΚΙΣΜΑ ΤΩΝ, σος συμφέρει νά διαφημίσετε τά προ
ϊόντα, η τίς ύπηρεσίες σας στήν δυναμική έλληνοομερικανική όγορά 

τών παντός έίδους έστιατορίων. 

Τ ό περιοδικό ΕSτΙΑ TOR κυκλοφορεί σ' δλη τήv 'Αμερική καί διαβάζεται aπό 
τούς Ιδιοκτf'ίτες έστιατορίωv, Diners, Pizzarias, Delis, Caterers, Coffee Shops, 
Bars, ξεvοδοχείωv, ζαχαροπλαστείωv, κλπ. Πρόκειται yιά επαγγελματίες πού 
πέρvουv τίς aποφάσεις yιά τό τί θά ayοράσουv καί aπό ποιόv θά ayοράσουv 
τίς έκαvτοτάδες προϊόvτωv πού χρειάζοvται yιά τίς καθημεριvές τους avάyκες . 

• 
ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΥΘΕΓΓΕ ΜΑΣ' 

"Αν σος ενδιαφέρει ή 
ι Ελληνοαμερικανική άγορά 

τροφίμων, ποτών καί γλυκισμάτων 
έίμαστε πρόθυμοι νά σος βοηθή
σουμε γιά τόν καλύτερο τρόπο 
παρουmάσεως της διαφημίσεώς 

σας στό ESllA TOR 

---ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΤΕ: (212) 967-5016--___. 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Hydra Beach Hotel at an angle. RIGHT: Porto Hydra Vίllage wίth ίts bungalows. 

HYDRA BEACH, PORTO HYDRA 

Απ Unusual Vacation Spot in Greece 

Greek-Americans have been com
plaining lately about the rising prices in 
Greece. What frustrates them most is 
the hotel tag. Five-star hotels are almost 
as expensive as any other place in the 
world, with the exception of Israel and 
Portugal. 

Yet some hotels in Greece that are not 
as high either in stars or in prices are to 
be found, and they can be very charm
ing ... One of them is Hydra Beach, at 
Porto Hydra. 

According to its name one would 
assume that the hotel and Porto Hydra 
Village that comprise the compound are 
situated on the famous island of Hydra. 
It is not so: the picturesque Hydra has 
everything except beaches. But Greeks 
never lacked ingenuity. Across the 
l.sland, on the Peloponnese, a six-mile 
distance, nature has provιded a string of 
golden sandy beaches. On one of them 
the Hydra Beach Hotel welcomes its 
guests. 
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Among its many advantages, Hydra 
Beach is easy to reach. Νο waiting in 
line for airplane seats. Ν ο delays to 
offset one's plans. Α two-hour ride by 
hydrofoil from Pireaus will get you to 
Hydra between four and eight times a 
day, depending on the season. From 
there a water-taxi will take you across 
within minutes ... But there is a second 
choice for the less sporty. Stay in the 
hydrofoil at Hydra and within an hour 
you reach Ermioni on the Peloponnese. 
From there a taxi will drive you in about 
fifteen minutes to your hotel. Nice,isn't 
it? Yes but there ls still a third way: a 
jeep or a limo, matter of choice from 
Athens will get you comfortably at the 
end of approximately four hours to 
your destination. When you_reach the 
hotel you are in for a very '· agreeable 
surprise. It is a beautifUl spot, comtorιa
ble, and very congenial. lt was built in 
1978 by the late entrepreneur Nicholas 
Constantinides on what used to be a 
deserted piece of land. Since it has 
expanded to cover a five-acre domain 

where the 325-room hotel, with 25 
charming bungalows all equipped for 
family use, neighbours making up the 
Porto Hydra Village. Tennis courts, 
basket ball grounds, tavernas, bars, 
cafeterias and so on provide for the 
guests all sorts of activities during the 
day. 

At night fall, floor shows, singers, 
and professional entertainers are ο η the 
agenda, not to overlook a five-piece 
band that is playing practically all day 
long. 

Since the untimely passing of the 
owner, his widow Afrodite and his two 
children, Christina and Marios, are 
doing an excellent job running the 
hotel, which, incidentally, is open all 
year round as it is very popular for 
conventions. 

I.L. 
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Ο κ. και η κ. 

ΝΙΚΟΥ ΛΟΥΡΟΥ 

Εύχονται στους ομογενείς από την 

Ελλάδα, Μικρά Ασία, Νησιά, 

Κωνσταντινούπολη και άλλα μέρη 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Στήν πελαιεία μας, 
στούς Χιώτες τη·ς 'Αμερικfiς 
καί σ' δλο τόν Έλληνισμό 

Εuχόμαστε 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥ ΛΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥ ΛΗΣ 

CHIOS PAINTING CO. 

203 BROADWA Υ, Arlington, Ma. 

Tel. (617) 648-3372 

Καλa }(ριστούγεννα 

Poseίdon 
Greek Bakery '!~~~ 

Home Made Baklava, Kataίfi, Sarag/i, 
Strudels, Spanakopita, τiropita 

Over 50 Υ ears 

629 9th Avenue (near 44 St.) N.Y.C. 
Tel. (212) 757-6173 

Merry Christmas 

Rt. 27 South (Corner Talmage Rd.) 
Edison, N.J. 08818 

FOR ALL KINDS OF PRIV ΑΤΕ 
AND SOCIAL FUNCτiONS ... 

If you simply decide to drop in alone or you 
come with a small or large party, to us it 
makes no difference because we are geared to 
accommodate one and all in the same 
fabulous manner. Our fifteen lavishly decor
ated rooms sit up to 3,500 people who gather 
for all kinds of social functions, Banquets, 
Weddings, Christenings, Dinner Dances, 
Celebrations, Community Events - Υ ou 
Name It .. . Besides, we have a Restaurant 
and a Night Club where a paradise of food, 
drinks, live show, merry tunes and dance 
music from an orchestra of top performers 
guarantee a "Good Time" for you and your 
party. Service is superior and parking easy. 
In short, Pines Manor is the place for you, 
your family and your club or community 
for all social needs. 

For Information Call: 
(201) 287-2222 

GEORGE LEONTARAKIS 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



ΣΥΝΔΕΕΙ ΊΉΝ ΕΛΛΑΔΑ 

!\Ι Ε ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΛΛΟΝ ΊΊΙΣ 

SOUΊΉEASTERN 
COllJΞGE 

Governed by Southeastern Foundation ι nι:. 

το 1982 το SOUTHEASTERN 
aπόφοιτους λυκείου, 

της Βοστώνης. 
Σήμερα, οκτώ 
κού οο•νανισruο 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΠΩΝΗΣ: 251 Newbury Str .. Bosιon ΜΑ 02116 · 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Αμερι<ής <αι 

METROPOLITAN CENTER: Αμαλίας β και Ξενοφών.τος, Αθήνα Τnλ . 
NORTHERN CAMPυS: Α. Ταταίου 53. Κηφισιά ·Τηλ. 80.78.314 · 80.70252. Β. 
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Τα θεμέλια της Πλατείας Αθηνών στην Αστόρια 
ΕΓΙΝΕ τον περασμένο μήνα, ύστερα από 

κοπιώδεις, πολυετείς προσπάθειες, η τελετή 
της θεμελειώσεως της Πλατείας Αθηνών 

στην Αστόρια. Πρόκειται για μια προσπά

θεια που άρχισε πρό επταετίας από τον κ. 
Ντένι Συντίλα, αντιπρόεδρο της Αλ ταντι
κής Τραπέζης και άλλους ομογενείς, οι 

οποίοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν $21 Ο 
χιλιάδες δολλάρια για την αναμόρφωση 

του χώρου, ο οποίος έχει ήδη ανακηρυχθεί 

«ιστορικό μνημείΟ>>. Θα στηθούν εκεί 

αγάλματα και θα γίνονται υπαίθριες θεα

τρικές παραστάσεις και άλλες πολιτιστι

κές εκδηλώσεις . 

Ο Δήμος της Νέας Υόρκης ανέλαβε την 

αναμόρφωση του χώρου που θα στοιχίσει 

$700.000 ενώ θα χρειασθεί να συγκεντρω
θούν άλλες $300.000 περίπου . Ο Δήμος 

Αθηναίων και το υπουργείο Πολιτισμού 

της Ελλάδος υποσχέθηκαν την δαπάνη της 
κατασκευής ενός αγάλματος της Θεάς 

Αθηνάς. 

Ο μεγαλύτερος δωρητής για την κατα
σκευή του ωραίου αυτού έργου είναι ο κ . 

Νίκος Κεφαλίδης, πρόεδρος της K.L.M. 
Construction ο οποίος προσέφερε $40,000. 
Ο κ. Βασίλειος Σταθάκος προσέφερε 
$10,000 και άλλοι ομογενείς διάφορα 
μικρότερα ποσά. 

Στιγμιότυπο από την τελετή της θεμελιώσεως. Διακρίνονται ο Επίσκοπος κ. Αλέζιος, αριστερά 
του ο αρχιτέκτων του έργου κ. Σταμάτιος Λύκος και δεζιά του ο πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Valone, ο εμπνευστής του ωραίου έργου κ. Συντίλας και άλλοι τοπικοί 

αξιωματούχοι και ομογενείς. 

MERRY CHRISTMAS ΤΟ ALL 

TheFO R UM DINER-RESTAURANT 

211 ROUTE 4 EAST, PARAMUS, N.J. 07652 TEL. (201) 845-8850 J AMES SAKKAS, President 
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Παρατηρήσεις και Σχόλια 

Πάνω στην Κρίση της Μέσης Ανατολής 

ΤοίJ άντιστράτηγου έ.ά. Κ. ΧΑΝΙΩΤΗ 

Η κρίση στον Περσικό Κόλπο, άρχισε με την εισβολή και 
προσάρτιση του Κουβέιτ από τον δικτάτορα του Ιράκ Σαντάμ 
Χουσείν εδώ και τέσσερις περίπου μήνες. Ο ΟΗΕ επέβαλε καθο
λικό εμπάργκο στον εισβολέα, το οποίο μολονότι αρχίζει ν ' 
αποδίδει αποτελέσματα, εν τούτοις δεν πρόκειται να εξαναγκά
σει, στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον, τον εισβολέα σε 
υποχώρηση. 

Εφ' όσον ο Σαντάμ επιμένει στην προσάρτιση του Κουβέιτ 

~"Υ..ΑτΖS 
RESTAURANT 

3rd YEAR ANNIVERSARY 

Το ΚΑRΥΑτιS RESTAURANT. συμπληρώ
νει τρία χρόνια προσφοράς στην Ομογένεια 
και με την ευκαιρία αυτή θέλει να ευχαριστή
σει την εκλεκτή πελατεία του για την θερμή 
υποστήριξη και την εποικοδομητική και κα
λοπροαίρετη κριτική . 

Το ΚΑRΥΑ τιs RESTAURANT σας υπόσχε
ται και στα χρόνια που ακολουθούν ότι θα 

συνεχίσει να σας εξυπηρετεί με την ίδια 
υπευθυνότητα, ποιότητα και επαγγελματική 
συνείδηση, πάντα με την προσωπική περι
ποίηση από τους ιδιοκτήτες και το ευγενικό 
προσωπικό του. 

RECOMMENDED ΒΥ: Daily News 
Crains New York Business ... 
National Herald ... 

Τ ο KARY Α τιs έχει εξασφαλίσει 
αποκλειστικό τον 

ΠΕΛΙΟ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ 
στο πιάνο και τραγούδι. 

Nightlife Magazine 
WNYW FOX 5 Ν.Υ. 
New York Post 
Newsday 
C.B.S. 

35-03 BROADWAY, ASTORIA. 
ΝΥ 111 Οβ • TEL. (7181 204-Οβββ 

DECEMBER, 1990 

Υπάρχει άνθρωπος 
να παρκάρει και να 

προσέχει το αυτοκίνητο σας 

και δεν υπαναχωρεί, οι ΗΠΑ και οι λοιπές χώρες που έχουν 
αποστείλει δυνάμεις στην περιοχή φαίνεται ότι είναι aποφασι

σμένες όχι μόνο ν ' aπελευθερώσουν το Κουβέιτ, αλλά και να 
τιμωρήσουν .τον εισβολέα με κεραυνοβόλες επιθέσεις κατά 
στρατηγικών στόχων και συγκεντρώσεων πολεμικών μέσων και 
στρατευμάτων στην ενδοχώρα του Ιράκ. Συνεπώς ο αντικειμενι
κός σκοπός του πολέμου που πρόκειται πιθανώς να αναληφθεί 
κατά του Ιράκ, είναι όχι μόνο η αποκατάσταση του προ της 
εισβολής Status Quo στην περιοχή , στο οποίο περιλαμβάνεται 

και η αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το Κουβέιτ από 
λεηλασίες και καταστροφές και λοιπών ζημιών που υπέστησαν 
γειτονικές χώρες, αλλά και η τιμωρία του Σαντάμ Χουσείν και 
της χώρας του. 

Δυστυχώς η τιμωρία από ένα ενδεχόμενο πόλεμο θα πλήξει 
σκληρά τον Ιρακινό λαό. Αυτή όμως είναι η μοίρα των λαών που 
κυβερνώνται από πα ραλόγους , πολεμοκάπηλους δικτάτοpεc. που 

ΤΑΧ 

Καλά 

FREE CARS 

Χριστούγεννα 

καί Πολλά 
:._~~~~~ Χιλιόμετρα ... ! 

από το PETERS CAR SALES 
«Αφορολόγητα Αυτοκίνητα για Ελλάδα» 

ΤΑΧ FREE CARS- EUROPEAN DELIVERY 
31-08 Broadway, Astorίa, ΝΥ 11106 

ΤΗΛ (718)932-3366 ι FAX 1-7187261638 ι 1{800)648·4494 
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καθόλου δεν ενδιαφέρονται για την μοίρα του. Ο Ιρακινός λαός 
υπέστη σοβαρότατες θυσίες και στερήσεις σ' ένα παράλογο 
πόλεμο με το Ιράν, που ξεκίνησε ο Σαντάμ και που το αποτέλε
σμα υπήρξε μηδέν. Πολλές μάνες δεν ξαναείδαν τα παιδιά τους, 
που απέστειλε ο φανατικός Σαντάμ στον Αλλάχ, ή τα είδαν να 
γυρίζουν από το μέτωπο ακρωτηριασμένα. Κατά τον εντελώς 
αδικαιολόγητο αυτόν οκταετή πόλεμο και από την άλλη πλευρά 
του Ιράν, αλλά και των αμοίρων Κούρδων, υπήρξαν πολλά 
θύματα από τις σκληρές μάχες και τα χημικά αέρια που χρησιμο
ποίησε ο σφαγεύς της Βαγδάτης. Κανείς δεν απετόλμησε χρησι
μοποίηση δηλητηριωδών πολεμικών αερίων μετά τον Α· 
Παγκόσμιο Πόλεμο εκτός απ' αυτόν. 

Και το πρώτο σχόλιο είναι Δεν θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός 
να πληρώσει για τα εγκλήματα πολέμου; Η απάντηση από κάθε 
λογικό άτομο είναι ότι πρέπει να πληρώσει όπως ο Χίτλερ και οι 
στενοί συνεργάτες του . Ένα νεοφανές έγκλημα πολέμου που 
χρησιμοποιεί ο δικτάτωρ αυτός είναι η ανθρώπινη ασπίδα. 
Τοποθετεί αθώους πολίτες ξένων χωρών σε στρατηγικούς στό
χους για να πληρώσουν με τη ζωή τους τις επιθετικές προσβολές 
των αντιπάλων του κατά των στόχων αυτών. Με τον τρόπο αυτό 
θέλει να εκβιάσει τους aντιπάλους του ν' απόσχουν επιθετικών 
ενεργειών για να διαιωνίσει την παράνομη προσάρτιση του 
Κουβέιτ. 

Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι οι φανατικοί σωβινιστές τύπου 
Σαντάμ, Ετσεβίτ και Καντάφι δεν καταλαβαίνουν από λόγια. 
Γνωρίζουν μόνο την γλώσσα της ισχύος. Μόλις ο Καντάφι 
κεραυνοβολήθηκε από το σμήνος των αμερικανικών αεροπλά
νων κάθισε φρόνιμα σαν σεμνή αρσακιάς και άρχισε να διαχωρί
ζει τις ευθύνες του και ν' aπολακτίζει τους τρομοκράτες που 
υπέθαλπτε στο έδαφός του. 

Το τρίτο σχόλιο είναι ότι οι στρατιωτικές εισβολές στη 
διεθνή αρένα δεν έχουν την ίδια ισχύ αντίδρασης. 'Αλλες επισύ
ρουν σθεναρή και αποφασιστική αντίδραση όπως αυτή του Κου
βέιτ και άλλες όπως η εισβολή στην Κύπρο και της Συρίας στο 
Λίβανο, ή και της Αμερικής στον Παναμά επισύρουν μηδαμινή ή 
ασθενή διεθνή αντίδραση. Στην τελευταία περίπτωση, βέβαια, οι 
Αμερικανοί επενέβησαν και απάλειψαν ένα δικτατορικό καθε-
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Για όλες τις ασφαλιστικές 

και επενδυτικές σας ανάγκες 

Steven Ρ. Geras 
Ευστάθιος Γερασιμόπουλος 

Account Executive 

Business Succession, Estate Planning, 

Pensions, Charitable Giving 

OMetLife® 
225 Park Α venue, South, Suite 1702 
New York, New York 10003 
(212) 777-4660 FAX (212) 982-2976 

στώς και απήλθαν. Πάντως ήταν ένα είδος εισβολής ή στρατιωτι
κής επέμβασης, που είχε ίσως το ελαφρυντικό ότι εξαπελύθη από 
βάση στο έδαφος του Παναμά που νομίμως κατέχουν οι Αμερικα
νοί και είχαν συμφωνημένα δικαιώματα στην Διώρυγα. 

Αλλά εφ' όσον μιλάμε για κατοχή ξένων εδαφών, δεοντολο
γικά δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και την περίπτωση του 
Ισραήλ. Το κράτος αυτό κατέχει εδάφη στην περιοχή Γάζας, 
υψώματα Γκολάν στη Συρία και στη Δυτική όχθη του Ιορδάνη, 
που ανήκουν στους 'Αραβες και Παλαιστινίους. Υπάρχει όμως 
κάποια διαφορά με την εισβολή και κατοχή της Βόρειας Κύπρου 
από τους Τούρκους και του Κουβέιτ από τους Ιρακινούς . Το 
Ισραήλ δεν άρχισε πρώτο τις επιθέσεις όπως οι Τούρκοι και οι 
Ιρακινοί, εδέχθη επιθέσεις, τις απώθησε εντός των εδαφών των 
επιτιθεμένων και εκράτησε εδάφη που έκρινε χρήσιμα για την 
ασφάλειά του. Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ πρέπει 
να κατέχει Αραβικά εδάφη καί ν ' αφήνει ανεστίους και χωρίς 
κράτος τους Παλαιστινίους, που και αυτοί έχουν απαράγραπτα 
δικαιώματα στην περιοχή. Αλλά εδώ υπάρχουν αποφάσεις του 
ΟΗΕ που πρέπει να εφαρμοσθούν. 

Από το ανωτέρω σχόλιο εξάγεται η νόμιμη αξίωση της 
Κύπρου να συζητηθεί και η κατοχή του βορείου τμήματός της 
από τους Τούρκους σε διεθνή διάσκεψη που θα πρέπει να επιλη
φθεί του γενικού θέματος της Μέσης Ανατολής μετά την λύση 
της παρούσης κρίσης στόν Κόλπο. Η περίπτωση της Κύπρου 
έχει πολλά κοινά σημεία με την εισβολή στο Κουβέιτ. 

Το τέταρτο και τελευταίο σχόλιο είναι ότι ο πόλεμος στην 
περιοχή του Κόλπου φαίνεται αναπόφευκτος εφ' όσον ο Σαντάμ 
δεν εγκαταλείψει το Κουβέιτ και δεν αποκαταστήσει τις ζημίες 
που προξένησε από την διεθνώς καταδικασθείσα ενέργειά του. 

Η συγκέντρωση δυνάμεων των Αμερικανών, Βρετανών και 
άλλων συνεχίζεται στον Κόλπο και στη Σαουδική Αραβία. Η 

CLASSICAL 
BALLET SCHOOL 

Helen Skarla 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΚΛΑΣΣ!ΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ- ΕΛΛΗΝ. ΧΟΡΩΝ 

CLA 
ΤΑΡ- FLAMINGO- AEROB/CS&ALLTHE 
GREEK DANCES FOR BOYS AND GIRLS 

21-31 31st Street, Astoria, New York 11105 
Telephone: (718) 626-7808 
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διάταξη, ο όγκος και ο εξοπλισμός των δυνάμεων αυτών έχει 
παύσει να είναι πλέον αμυντικός, αλλά επιθετικός με τεράστιες 
δυνατότητες κεραυνοβόλων κτυπημάτων κατά του πολεμικού 
δυναμικού του Ιράκ. Αυτό που αναμένουν οι αντιπαραχθέντες 
σύμμαχοι είναι η έγκριση του ΟΗΕ ώστε να μη φα νουν στα μάτια 
των Αράβων και όλου του κόσμου πολεμοκάπηλοι, αλλά σαν 
δρώντες με εντολή της διεθνούς κοινότητος για την απελευθέ
ρωση παρανόμως καταληφθέντος κράτους. Τώρα τι θα περιλαμ
βάνει η έγκριση αυτή του ΟΗΕ είναι ένα θέμα όχι τόσο 
προβλεπτό. Θα περιορίζει την ενέργεια στην περιοχή Κουβέιτ 
πράγμα το οποίο αντιβαίνει στους κανόνες του πολέμου, ή θ' 
αφήνει ανοιχτή την θύρα για ολοκληρωτική επίθεση κατά του 

,πολεμικού δυναμικού του Ιράκ; Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμο
νες γνωρίζουν ότι για την επίτευξη στρατιωτικού αποτελέσματος 
πρέπει να χτυπηθούν οι βάσεις του αντιπάλου και συνεπώς η 

: αντίληψη αυτή πρέπει να περάσει από τις κυβερνήσεις των 
χωρών του Συμβουλίου Ασφαλείας στις αντιπροσωπείει:; τους 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

STEVE, MICHAEL & GUS SIDERIAS 
and Families 

JIM ZOUMAS and Family 

TWINOAKS 
DINER-REST Α URANT 

"Ί'he Place Where Friends Meet for Good Food" 

350 Rt. 17 NORTH, PARAMUS, N.J. 07652 
TEL. (201) 261-9240 

MERRY CHRISTMAS 

30-42 31st STREET, ASTORIA 
Bet. 30th Drive & 30th Ave. 

(718) 267-0130 

LE CLUB 
CAFE 

BILLIARDS 

-Open: 10 ΑΜ - 5 ΑΜ 
7 Days 

-Enjoy Frappe, Coffee, Tea, 
Soda & G reek Pastries in our 
CAFE overlooking the spacious 
Billiard Area. 

-Elegant, relaxed atmosphere. 
-All new facilities. 
-Video Games 
-Ladies welcome! 

DECEMBER, 1990 

στο αποφασίζον αυτό διεθνές όργανο, εάν πράγματι επιθυμούν 

θετικό αποτέλεσμα. 

Εν τω μεταξύ ο πονηρός Σαντάμ θα προσπαθήσει ίσως να 

κερδίσει χρόνο προτείνων διαπραγματεύσεις, επιδεικνύων δια
θέσεις υποχωρήσεως, αφού στοιχειώδης φρόνηση θα τον έχει 
πείσει ότι ο επερχόμενος πόλεμος θα είναι ολέθριος για τον λαό 

και την χώρα του. 

Ο υπερφίαλος όμως εγωισμός και φανατισμός του αποτελεί 

σοβαρό εμπόδιο στην εκλογίκευσή του, παρότι ορισμένοι σύμ
βουλοι ενδεχομένως θα τον έχουν προειδοποιήσει για τους σοβα
ρούς κινδύνους που τον αναμένουν. · Ισως μέσα στο μυαλό του να 
κυριαρχεί η ιδέα ότι πρέπει να τελειώνει σαν ήρωας των Αράβων. 
Ήρωας όμως που οδήγησε τον άμοιρο λαό του στην εσχάτη 
ένδεια και σε άσκοπες θυσίες, που μία άλλη δημοκρατική κυβέρ
νηση στη χώρα του, που θα στηρίζονταν στην ελεύθερη βού
ληση του λαού, θα είχε ασφαλώς αποφύγει. 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ELIOU 
STEEL FABRICATION INC 

130 GREEN STREET 
BROOKLYN, ΝΥ 11122 

TEL: (718) 349-2690 FAX (718) 349-2765 

AEGEAN 
REAL ESTATE 

41-01 31st AVENUE, ASTORIA, L.I.C., Ν.Υ. 11103 
TEL. (718) 278-3838 

Ή ίδιοκτήτρια καί διευθύντρια Δίς Είρήνη Λαδά 

καί οί συνεργάτες της, εύχονται στούς πιστούς της 

φίλους καί πελάτες καί σέ δλους τούς όμογενείς, νά περάσουν 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΈΝΑ 

ΧΡ /ΣΤΟ ΥΓΕΝΝΑ 

Θ . ' -
KTHMATIKAI 

ΣΥΝΑΛΛΑrΑΙ 

ΔΗΜ. ΒΑΣ. ΚΑΤΣΙΟΎ 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΑΙ 

ΑΓΟΡΑΙ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

MOHOKHOIKIQH - AlλMEPIIMHQH - ΚΑ HHHMHQN 

Σε σαc; που θέλετε να πουλήσετε ή να επε
νδύσετε σε ακίνητο, το μοναδικό σε πείρα 

και ομγάνωση γραφείο μαc;, σαc; περιμένει. 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 (ΟΜΟΝΟΙΑ) 3οΣ ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. 2 ΑΘΗΝΑ 10431 

ΤΗΛΕΦ. 52.31.987 - 52.32.561 FAX 52.37.990 

51 



ΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ανασύνταξη του Ελληνισμού 

ΕΝΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΗ ΝΙΚΟΥ ΙΚΑΡΗ 

Μια ξεχωριστή παρουσία στα ελληνικά γράμματα της Ομογένειας 
το καινούργιο βιβλίο του γνωστού καλλιτέχνη Νίκου Ικαρη με τίτλο 
«Ανασύνταξη του Ελληνισμού» . Με τις ανησυχίες του για την μοίρα 
της πατρίδας μας και γεμάτο απ ο έναν οραματισμό για το μέλλον της, 
κλείνει μέσα του τις «σκέψεις για μιά καλύτερη Ελλάδα που θα έχει 
ξεπεράσει την σημερινή κρίση της στην έκφραση και σκέψη με μιά 
ξεκάθαρη πορεία και προσανατολισμό». Ο Νίκος Ικαρης, ζεί μόνιμα 
από το 1960 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εργα του στολίζουν μουσεία 
στην Γερμανία, Ισραήλ, ΗΠΑ, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία καθώς και 
ιδιωτικές συλλογές. 

Η εμπειρία της μακρόχρονης ξενητειάς του και η συνεργασία του με 

διάφορα πανεπιστήμια των ΗΠΑ τον ωθούν να καταγράψει στο 
βιβλίο του αυτό τους οραματισμούς του. Λάτρης του αρχαίου πνεύμα
τος διαβλέπει πως είναι απαραίτητη μιά σύζευξη, έ να ταίριασμα της 

σύγχρονης πατρίδας μας με τον πνευματικό θησαυρό της αρχαίας 
Ελλάδας, «τα πραγματικά συμβάντα της ιστορίας, τις μεγάλες πρά
ξεις και το πνεύμα που δίνουν το μέγεθος της πρωτεινής Ελλάδας 
«Αυτή την Ελλάδα οραματίζεται να ταιριάξει με την τωρινή <<για να 
γίνει ξανά το μάθημα παράδειγμα και φώς της οικουμένης ». Πρότασή 
του να ενωθούν οι σύγχρονοι Ελληνες πολιτιστικά αλλά και <<γιορτα
σικά» μαζί της. Χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η αναφορά του 
Νίκου Ίκαρη στον Μέγα Αλέξανδρο και το πόσο έχει ξεχαστε ί 
τουλάχιστον γιορταστικά από τους σύγχρονους aπογόνους του σε μιά 
περίοδο μάλιστα που κι αυτή η ελληνικότητα της Μακεδονίας έντεχνα 
και εγκληματικά αμφισβητείται από αυτούς που έχουν βλέψεις και 
συμφέροντα στον τεμαχισμό της Ελλάδας. 

Εάν οι δύο διάσημοι Αθηναίοι πρόγονοί 
μας, Ίκαρος και Δαίδαλος φτέρωσαν πρα
γματικά, ή στη φαντασία για να κερδίσουν 
την ελευθερία τους, αυτό δεν έχει σημασία. 
Η αξία του πτητικού Μύθου είναι ότι, η 
πρωταρχική αυτή ιδέα για πέταγμα του 
ανθρώπου στους αιθέρες σαν μεγάλη προ
φητεία, ήταν Ελληνική. Η μεγαλειώδης 

εκείνη στους λαούς πρώτη σκέψη, ή τόσον 

απίθανη αλλά πραγματοποιήσιμη- καθώς 
αποδείχτηκε στην εποχή μας- είναι αυτή 
που έγινε παγκόσμιο αεροναυτικό σύμ

βολο, αφού ολόκληρη η ανθρωπότητα 
σηκώθηκε τελικά στον ουρανό και φτά
σαμε στ' άστρα . 

Αυτό το ξεχωριστό μυθικό κατόρθωμα, 
ασφαλώς αποτελεί ένα από τα πανάρχαια 
δείγματα δύναμης της Ελληνικής φαντα
σίας και παράδειγμα του δυναμισμού της 

Ελληνικής τολμηρής ψυχής,. 

Όταν οι Ελληνες ήταν οι πρώτοι στην 

ιστορία που ανάφεραν τη μαγική λέξη 
<<Δημοκρατία•• και υλοποίησαν το νόημά 
της και όταν πρίν απ' όλα τα έθνη είχαν 

θεμελειώσει κατά το 600 π .χ. την Επι
στήμη , όλα αυτά δεν ήταν ασφαλώς έργα 
της τύχης, άλλά το αΠόσταγμα μια πολύ
πλευρης ελευθερίας στο Πνεύμα και στο 
Σώμα . Και η ελευθερία εκείνη ήταν βαθειά 
και πηγαία, σαν ωραίο δώρο της ήρεμης 
και φωτεινής τους χώρας απο τη μιά, αλλά 

και μιά πολύ χαρούμενης θρησκείας απο 
την άλλη, φτειαγμένη με τη δική τους 
σκέψη και γεύση, που ήθελε λιγώτερες 
προσευχές και περισσότερη εργασίας και 

Παιδεία. Δικό τους είναι εξ άλλου το περί
φημο <<Συν Αθηνά και χείρα κίνει ». Αυτό το 
aπόφθεγμα μαρτυρεί, πως κατάφεραν τότε 
με απλά εργαλεία και λόγια σοφά, να κατα
σκάψουν την Ελληνική σκέψη τόσο 
βαθειά, όπως και τα μαρμάρινα βουνά, για 
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Ακολουθεί χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο του Ν. 
Ικαρη: 

να μας αφήσουν δημιουργήματα τόσο 
υψηλά . 

Η πρώϊμη λοιπόν , ωριμότητα ετούτου 
του λαού, που αποτελε ί γεγονός μοναδικής 
ισορροπίας πνεύματος και πρακτικής ζωής 
σαν μιά ταυτότητα κοινωνικής υγείας, 
σίγουρα αποτελεί παράδειγμα και μέτρο 
μεγέθους του Ελληνικού τότε πολιτισμού, 
αλλά και δείγμα του δυναμισμού της Ελλη
νικής πανάρχαιας φυλής . 

Καθώς όμως φθάνε ι αργότερα στην 

Αίγυπτο και Μέση Ανατολή ένας υψηλότε

ρος πολιτισμός, αυτός της Ελληνιστικής 

εποχής με τους aπογόνους του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, τόσο βαθειές επιδράσεις γνώ
σεων και φιλευλευθε ρισμού πρέπει να 

έφερε σ' αυτούς τους δυσκίνητους λαούς, ο 
πολιτιστικός και φυσικός τρόπος ζωής 
εκείνων των Ελλήνων, ώστε και αυτοί 

ακόμα οι πνευματικά καθηλωμένοι 

Εβραίοι απο τη σκληρή τους Βίβλο, αρχί
ζουν να επηρεάζονται από τα νέα γι ' 

αυτούς Ελληνικά νοήματα και να αποτολ
μούν σιγά-σιγά την απομάκρυνση απο τα 

παλαιά. Ιδρύουν Γυμναστήρια για το δικό 
τους Αθλητισμό , Διδασκαλεία-Θέατρα με 
τα Ελληνικά πρότυπα, παρά τις αντιθέσεις 
των ιεραρχών τους, αρχίζουν να πλάθουν 
μια Ελληνοεβραική γλώσσα, την Αρα
μαϊκή, υιοθετούν Ελληνικά ιστορικά ονό
ματα, που τα συναντούμε ακόμα και 

σήμερα και ξεκινά για πρώτη φορά η ομα
δική έξοδος της Εβραϊκής διασποράς στις 
Ελληνικές πόλεις προς δυσμάς και μακρυά 
απο τη θεοκρατική τους Χαναάν . 

Ετσι εξηγείται πιό καθαρά, γιατί τότε τα 
ευφυή Εβραϊκά μυαλά, πριν έλθει σ' 
αυτούς ο Ελληνικός πολιτισμός να ατονή
σει το δικό τους εκείνο βιβλικό Μεσαίωνα, 
δεν είχαν δώσει ως τότε καμμιά ενδιαφέ-

Νίκος 'Ικαρrις 

ρουσα γραφτή παραγωγή πέρα από τα 
βιβλικά. Γι' αυτό στο αρχαίο Ελληνικό 
πνεύμα και τρόπο ζωής που φτάσανε στο 
τόπο τους, οφείλεται η κατοπινή τους ανά
πτυξη και η ελεύθερη πνευματική τους 
παραγωγή . 

Γίνεται έτσι κατανοητό, ότι ο νέος αυτός 
Ελληνικός άνεμος μέσα στο λίκνο της ανα
στατωμένης πάντα Παλαιστίνης, φέρνει 
σπέρματα για βαθύτερες αλλαγές ζωής και 
λογισμού . Γι' αυτό αργότερα επί Ρώμης 
βλέπουμε να καρποφορεί η Ελληνική 
σκέψη και να ξεφυτρώνουν σιγά-σιγά ποι
κίλα λαϊκά και θρησκευτικοκοινωνικά 
μηνύματα, με πιό ολοκληρωμένο του 
Βαπτιστή Ιωάννη και του Ιησού. 

Το νεοηθικό αυτό ρεύμα, που αργότερα 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



ονομάστηκε Χριστιανισμός, γεννήθηκε 

βασικά χάρη της αρχαίας Ελληνικής ηθι
κής των διδασκάλων και φιλοσόφων 
Σωκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και των 

άλλων, το πνεύμα των οποίων κουβάλησε 

εκεί ο Ελληνισμός και αναπτύχθηκε σαν 
αντίθεση στην ηθική φθορά του Ρωμαϊκού 

πολιτισμού. Γι' αυτό, τίποτε απ' όλα αυτά 

τα ιστορικά και Χριστιανικά δεν θα είχανε 
τότε πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή 

ποτέ γίνει, εάν ο Ελληνισμός νωρίς, «όπως 

το λίπασμα στη γή>• δεν έφτανε έως εκεί. 

Η όλη αυτή σε βάθος αναφορά, σίγουρα 
αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα λάμψης 

του χυμώδους αυτού Ελληνικού σκεπτόμε
νου λαού. 

Ποιός λοιπόν πολιτισμός τότε επηρέ

ασε, διαφώτισε και συμπλήρωσε τους 

άλλους; Ασφαλώς ο Ελληνικός. Οχι 
βέβαια με βία και σπαθί, αλλά με την Παι
δεία, τη φιλοσοφία και την ποιότητα του. 

Να ένα ζωντανό παράδειγμα της δύναμης 
των αξιών, που δίνουν ιστορική αθανασία 
στο λαό, για να είναι έτσι πάντοτε παρών . 

Σ' αυτή την παγκοσμιότητα για τα υψηλά 

ανθρώπινα επιτεύγματα είναι που μετέχει 

εκείνη η Ελλάδα. Ιδού μερικά ιστορικά 
συμβάντα, με τα οποία οι αχαίοι Ελληνες 

γονιμοποίησαν τότε τη ζωή των λαών. 

Επί Ρωμαικής Αυτοκρατορίας, αποκαλύ
πτεται ένα άλλο σημαντικό χαρακτηρι
στικό του Ελληνισμού. Οταν αργότερα η 
Ρώμη κατέλαβε στρατιωτικά ολόκληρο 
τον κόσμο και την Ελλάδα, όλοι γνωρίζουν 
ότι Ελληνες αντίθετα, όχι μονάχα κατά
χτησαν αθόρυβα τους Ρωμαίους καταχτη

τές με την Παιδεία και τον υψηλό 

πολtτισμό τους, αλλά και αυτή η Ακαδημία 
των Αθηνών έγινε το διδασκαλείο ακόμα 

και των παιδιών των Αυτοκρατόρων. 

Δεν είναι εξ άλλου τυχαίο το γεγονός, ότι 
στο χώρο της ιατρικής και γενικά της Ε πι-

ΕΛΠΙΔΑ 

Ο ουρανός, η γή και τα λουλούδια γέλασαν, 
ούτε γιατι το ξέρω, ούτε θα ρωτήσω. 
Απ ' τη ψυχή μου οι ελπίδες πέρασαν, 
πούλθαν καλόβολα χωρίς να το ζητήσω. 

Για μήνες - ίσως χρόνια - ήτο συνεφιά, 
και στην καρδιά μου φώλιαζε ο πόνος, 
ο κήπος μου φαινόταν έρημος 
κ' aτελείωτος της μοναξιάς ο δρόμος. 

Μα ξάφνου τα σκοτάδια διαλύθηκαν, 
κι ο ήλιος πιά τα νέφη έχει σκορπίσει, 
και τα λουλούδια χαρωπά ξεπεταχθήκανε 
σαν κάποιο χέρι μαγικό να τάχει αγγίσει. 

Χρυσταλλένη Λουκαίδου 

DECEMBER, 1990 

στήμης, όλοι σχεδόν οι όροι και τα επιστη
μονικά ονόματα από τότε μέχρι και 
σήμερα, είναι σε όλες τις γλώσσες διατυ
πωμένοι στα ελληνικά. 

Κι αυτό το σημάδι, αποτελεί μοναδικό 
παράδειγμα της οικουμενικότητας και 
πολυέννοιας της ελληνικής γνώσης και 
αναπτυγμένης Παιδείας πρόδηλο του δυνα
μισμού της Ελληνικής ώριμης φυλής. 

Οταν αργότερα πάλιν επί Ρώμης, φάνηκε 
ξαφνικά ότι μετά την παρουσία του Απο

στόλου Παύλου στο θρησκευτικό προσκή
νιο, θα ισοπεδωθεί εκείνη η Ελλάδα και θα 

ξεθωριάσουν τα φώτα και τα λόγια της 
αρχαίας Ελληνικής Ακαδημίας από τα 
μηνύματα της Μέσης Ανατολής, αντίθετα 
κι εδώ, από τη σύγκρουση των δύο κόσμων, 
καθόλου δεν διασαλεύτηκε η πνευματική 
τάξη στην Ελλάδα, αφού όλες οι εισαγόμε
νες ηθικές και aνθρωπιστικές ιδέες ήταν 
πρίν από εκατοντάδες χρόνια κι αυτές 
Ελληνικές, καθώς διδασκόμεθα από τον 
Όμηρο, την ιστορία και τις aρχαίες 

τραγωδίες. 

Το μόνο δηλαδή που έλειπε, ήταν ότι όλα 
αυτά τα πολύ σημαντικά που αποτέλεσαν 
αργότερα θρησκεία δεν είχαν θεοποιηθεί 
ως τότε στην Ελλάδα, πράγμα που έγινε 
ύστερα στην Παλαιστίνη. Τελικά όμως 
εξελληνίστηκε και ονομαστικά, αυτό το 
θρησκευτικό μήνυμα, αφού ονομάστηκε 
αργότερα Χριστιανισμός - από το ρήμα 
χρήζω - και γράφτηκαν τα λόγια αυτής 
της θρησκείας πρώτα στα Ελληνικά. 

Δικαίως λοιπόν, είχε διατυπωθεί από 
τους μεταγενέστερους φιλοσόφους ότι 

ουδέν σημαντικό ουσιαστικά στον κόσμο 
έχει γίνει μετά τους aρχαίους Ελληνες. 

Υστερα λοιπόν από όλα αυτά τα μεγάλα 

λόγια για το πνευματικό ύψος και πλάτος 
εκείνης της Ελλάδας που καθιερώθηκε 
ορόσημο αξιών και γνώσης δεν πρέπει να 
αμφισβητείται ο ηγετικό ρόλος στη σκέψη 
και πράξη που έπαιξαν οι Ελληνες στην 
πνευματική και κοινωνική διαμόρφωση 
του κόσμου. 

Εάν αληθεύει η γραφή, ότι οι Ελληνες 
ήταν οι μόνοι στην ιστορία των λαών που 
μπόρεσαν τη φλόγα της Ανατολής να τη 
μετατρέψουν σε Επιστήμη και Φώς, τότε 
δικαίως αποτελούν δείγμα ξεχωριστής ικα
νότητας και έντονο παράδειγμα ανεξάν
τλητου δυναμισμού της Ελληνικής 
αρχαίας κοινωνίας και φυλής σε όλους 

τους καιρούς. «Ευτυχείς και δυνατοί όσοι 

σύγχρονοι Ελληνες αισθάνονται ότι είναι 
ποιοτικά απόγονοι δικοί τους•• . 

Από ότι φαίνεται, σε όλες τις εποχές της 

ιστορίας, η αρχαία Ελληνική κληρονομιά 
θα είναι πάντα η π ιό σίγουρη πανοπλία των 
Ελλήνων, όσο καμμιά άλλη μεταγενέστερη 

ευχή και συμβουλή . 

Η δύσκολη όμως στιγμή της διαπρεπούς 
εκείνης Ελλάδας και σοφίας, δεν ήλθε αυτή 
τη φορά εκ των έξω, αλλά από μέσα, όταν 
στην κατοπινή ιστορία του Εθνους, ήρθε 

και η ώρα ακατατόπιστων πολιτικών επί 
Βυζαντίου, καταλυμένοι απο μιά μονό

πλευρη θρησκευτική θεώρηση του 
κόσμου, που έκαμαν τότε το μέγα ιστορικό 
και φυλετικό λάθος να aποκόψουν τους 
μεταγενέστερους Ελληνες απο τις μεστές 

προγονικές ρίζες της πολύτιμη ς παρακατα

θήκης τους - που αυτό κρατά ατυχώς 
μέχρι και σήμερα- ασβεστοποιούντες και 
θρυμματίζοντες τα τέλεια και χαρούμενα 
μαρμάρινα έργα της αρχαιότητας. 
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Το Ομήρειο στον Γερουσιαστή Μπράντλεϋ 
Στο ετήσιο δείπνο της Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων 

Με το 13ον Ομήρειο βραβείο η Χιακή 
Ομοσπονδία Αμερικής τίμησε τον γερου
σιαστή του Ν ιού Τζέρσεϋ κ. Μπίλ Μπράν

τλεϋ . Η τιμή αυτή δόθηκε στο κ . 

Μπράντλεϋ για την θέση του στα ανθρώ
πινα δικαιώματα, για τους αγώνες του για 

το Κυπριακό κι ακόμη για την υποστηριξή 
του στην ιδέα για την μόνιμη τέλεση των 
Ολυμπιακών αγώνων στην Ελλάδα. 

Στην εκδήλωση αυτή που έγινε στο ξενο
δοχείο Plaza παραυρέθηκαν ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδος κ . Γιώργος Ασημα

κόπουλος, ο πρόξενος της Κύπρου κ. Δη μ . 
Χατζής, ο Μητροπολίτης Νέας Υερσέης κ . 
Σίλας, ο νομάρχης Χίου κ . Βασιλάκος, ο 

πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
της Χίου κ. Μιχαλάκης κ.α . Ο κ . Ασημακό

πουλος συνεχάρει την Χιακή Ομοσπονδία 
για την επιλογή της στην απονομή του 
Ο μη ρε ίου Βραβείου στον κ . Μπράντλευ 
τονίζοντας ότι η επιλογή αυτή αποτελε ί 
αναγνώριση των προσπαθειών του για την 
ελευθερία. Ο πρόξενος τη ς Κύπρου κ. 
Χατζής στην προσφώνησή του ανέφερε 

τους αγώνες του κ . Μπράντλευ για το 
Κυπριακό τονίζοντας ότι η Κύπρος είναι η 

μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία βρίσκε

ται για πολλά χρόνια κάτω από ξένη 
κατοχή ενώ ο νομάρχης Χίου κ . Βασιλάκος 

προσκάλεσε τον κ. Μπράντλευ να επισκε

φτεί την Χίο. 

Ο Γερουσιαστής κ. Μπράντλευ αποδε

χόμενος το βραβείο εξέφρασε την βαθειά 
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CONTINENTAL 
CUISINE 

Exce/Jenι Service 
Seafood Specialιies 
Moderaιe Prices 

Jerry Mendelson 
at the Piano and Organ 

Entertains Nightly 

CLOSED MONDA YS 
Catering Facilities 

(201) 327-1020 
30 Ν . SPRUCE STREEτ 

RAMSEY, N.J. 

Ο Γερουσιαστής Μπρά ντλεϋ δέχεται από τον πρόεδρο της Χιακής Ομοσπονδίας κ. Ν. Μιχαλιq 
τη ν τιμητική πλάκα του Ομηρείου Βραβείου. Δεξιά, ο τσαίρμαν της ωραίας εκδηλώσεως κ. Γ. 

Αλμυρούδης. D. Kessoglidis 

Αλλη μια χαρούμενη συντροφιά στην εκδήλωση της Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων. Ορθιος ο 
Νομάρχης της Χίου. Καθήμενοι από αριστερά, ο κ. κ. Μ Ανδριώτης, η κ. Ανδρεάδη, ο κ. 
Γιώργος Ανδρεάδης, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και εκ των υποστηρικτών της Ομο
σπονδίας, η αδελφή του κ. Καραγκιουλή, ο κ. Τάκου, ο κ. Αντώνης Τάκος, ο κ. Καραγκιουλής 

και ο κ. Α ν τ. Μ π ίλης. D. κessogl idis 

MERRY CHRISTMAS ΤΟ ALL 

EMANUEL L. KOUROUPOS, M.D., P.C. 

GASTROENTEROLOGY - LIVER DISEASES 
DIPLOMATE OF ΤΗΕ AMERICAN BOARDS OF 

INTERNAL MEDICINE AND GASTROENTEROLOGY 

36 East 36th Street 
New York, Ν.Υ . 10016 
(212) 779-7300 

32-27 32nd Street 
Astoria, Ν. Υ . I 1106 
(718) 204-1100 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



ευγνωμοσύνη του και πρόσθεσε: << Δεν θα 
σταματήσω να αγωνίζομαι, να παραστέκο

μαι στο πλευρό του Κυπριακού λαού και να 
aντιστέκομαι στον Τούρκο εισβολέα» . 

Αναφερόμενος στην ομοιότητα της 
εισβολής του Ιρακ: στο Κουβέϊτ και στην 

εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο ο κ: . 
Μπράντλευ είπε : 

<< ... Δεν μπορεί κανε ίς παρά να σκεφτεί 

ότι τη στιγμή που έχουμε επεμβεί με στρα

τιωτική δύναμη για την υπεράσπιση του 
Κουβέιτ θα πρέπε ι με το ίδιο σκεπτικό να 
χρησιμοποιήσουμε την επιρροή μας και 

για την επίλυση του Κυπριακού προβλήμα
τος . Οι παραβάτες των Διεθνών νόμων και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται το ίδιο από την Κυβέρ
νηση των Ηνωμένων Πολιτειών και να 

αποφεύονται οι διακρίσεις ... , 
Ο Γερουσιαστής κ:. Μπράντλευ έκλεισε 

την ομιλία του διατυπώνοντας την επιθυμία 
του να επισκεφτεί την Χίο << .. . για να απο
λαύσει τον γαλανό ουρανό και τον πανέ
μορφο ήλιο της» . 

Το Ομήρε ιο βραβείο στον κ: . Μπράντλευ 

παρέδωσε ο πρόεδρος της Χιακ:ής Ομο·
σπονδίας κ:. Ν. Μιχαλιός ενώ ο πρόεδρος 
του επιμελητηρίου Χίου κ:. Μιχαλάκης εκ: 

μέρους των αρχών του νησιού παρέδωσε 

στον Γερουσιαστή αναμνηστικό 

μετάλλειο. 

Χαιρετισμό απηύθηναν επίσης ο επίτι

μος πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

και πρώην πρόεδρος κ:. Παντ ελής Σγουρός, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ:. Γ . Αλμυρού

δης , και ο πρόεδρος της Επιτροπής Λευκώ
ματος και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας 

κ:. Γ. Καμένης. Τους συνδαιτημόνες δια
σκέδασε η ορχήστρα του Φώτη Γκ:όνη . 

Το πρώτο Ομήρειο βραβείο απενnuήθη 

το 1978 στον βουλευτή ~, Ρόζενθαλ. Αλλοι 
τιμηθέντες είναι οι γερουσιαστές . Κέν
νεντυ, Πέλλ, Σαρμπάνης, Ν τ' Αμάτο και 

Πρέσλερ , ο κ: . Τζών Μπραδήμας , και Β . 
Μικ:ούλσκ:ι , ο πρώην πρόεδρος Τζίμμυ 
Κάρτερ και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 

Ιάκωβος . 

SEASONS GREETINGS 

~~ 
'-!.....' lk 9/Jineιt 

584 ROUTE 3 WEST, CLIFrON, N.J. 07014 

TEL. 201-777-1819 

ΤΗΕ LEGEND 

ΤΗΕ LEADER 
ΝΙΚΟΣ Ε . ΔΙΑΚΟΣ 

ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΜΠΜΑΣΗΣ 

DECEMBER, 1990 

Από αριστερά, ο κ. τζών Λάκης, ο κ. Γ. Μονιάρος, ο κ. Μάρκος Μαρινάκnc:. ο κ. Κ. Σκαρβέλης, 
η κ. Μονιάρου, η κ. Μαρινάκη, η κ. Σκαρβέλη. η κ. Α. Βουγιουκλή, η κ. Λάκη και ο κ. Ασημάκης 

Jiουγιουκλής. D. Kessoglid is 

Ορθιοι απ ο αριστερά, ο κ. Αλεξ. Κουτσουμπής, η δις Ειρήνη Λαδά, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
κ. Ν. Μιχαλιός, ο αδελφός του κ. τζίμης Μιχαλιός, ο κ. Π. Μακριάς, και η κ. ΠατρίσιαΠάππας. 
Καθήμενοι, η κ. Ν. Μιχαλιού, η δις Μι χαλιού, η κ. Α . Κουτσουμπή, η κ. Ν. Μι χαλιού και η κ. Π. 

Μακριά. D. Kessoglidis 

Οι Χιώτες της Βοστώνης στο δείπνο της Ομοσπονδίας αντιπροσωπεύθηκαν (από αριστερά) από 
τον κ. Αλέκο Μωϊσάκη, τον κ. Στέφανο Μπουμπούλη, ταμία των Ηνωμένων Χιακών Σωμα
τείων και τον αδελφό του κ. Δημήτρη Μπουμπούλη. Μετά τον κ. Μπουμπούλη, η κ. Ονα 
Σπυριδέλλη, ο κ. Μάρκος Μαρινάκης, ο Νομάρχης Χίου, ο Δ ρ. Μιχ. Κέλλης, η κ. Ν. Μαρινάκη 

και ο κ. Ν. Μαρινάκης 
D. Kessoglidis 
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Από αριστερά, ο πανιερώτατος Μητροπολίτης Ν. /ερσέης κ. Σίλας, ο γερουσιαστής Μπράντλcϋ, 
ο πρώην πρόεδρος κ. Παντελής Σγουρός και ο πρόεδρος κ. Νίκος Μιχαλιός. Δ εξιά, μόλις 

διακρινόμενος, ο νομάρχης της Χίου κ. Βασιλάκος. 

D. Kessoglidis 

Από αριστερά, ο κ. Νίκος Καλογεράς, η κ. Καλογερά, ο κ. Ν. Ψαρρός, η δις Μαρία Ψαρρού, η κ. 
Γατανά και ο κ. Πήτερ Γατανάς, ο κ. Νίκος Μανωλάκης και η κ. Μανωλάκη. 

Ο. Kessoglidis 

Από αριστερά, ο κ. και κ. Στ. Χαρτοφύλλη, ο κ. και κ. Θεοδ. Μπουζάλα, ο κ. και κ. Τάσος Κο
καλιάρης, η δις Ειρήνη Λαδά και ο κ. και κ. Βασ. Κοντορουχάς. 

0 
Kessoglidis 
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ΚΑΛΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Σ· όλους τους φίλους 

και υποστηρικτές 

του 

Greek Children's 
Cancer Fund 

Το Ίδρυμα βοηθά τις οικογέ

νειες και τα καρκινοπαθή Ελλη

νόπουλα που έρχονται από την 

Ελλάδα για θεραπεία. 

Με την ευκαιρία των Χριστου

γέννων, μπορείτε να τα βοηθή

σετε και σεις στέλνοντας μια 

επιταγή ή money order στην 

παρακάτω διεύθυνση: 

I 
I 
I 
I 
I 
Ι The Greek Children's Fund 
I Memorial Sloan-Kettering 

Cancer Center 
1275 York Avenue 

New York, Ν.Υ. 10021 

want to help. Enclosed is my con
tribution: 

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

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

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

Sιaιe Zip Code 

ι--------------· 
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Το θρυλικό έπος του <<40>> 
, 

και οι αρχηγοι του 

1 Υπό Δρ. Βασιλείου Φώτου 

Τον παρελθόντα μήνα εορτάσαμε την επέτειο της 50ετη ρίδος 

του θρυλικου έπους του «40». Αυτή την φοράν με κάποια μεγαλο
πρέπεια σε αντίθεση με άλλα πρόσφατα χρόνια που πολλοί θέλη
σαν να ξεχασθεί το γεγονός. Θα ήθελα να κάνω μερικές 
παρατηρήσεις που ενδιαφέρουν όλους μας για ιστορικούς 
λόγους και μόνον. 

Πολλά τα παράξενα που συμβαίνουν με μας τους σύγχρονους 
έλληνες. Μερικοί εξακολουθούμε να ομιλούμε περί Αλβανικού 
έπους, δηλαδή με απλά λόγια πουλήσαμε το θρυλικό έπος του 
«40•• στούς ξένους. Οι Ελληνες πολέμησαν, οι Ελληνες σκοτώ
θηκαν, οι Ελληνες θυσιάστηκαν υπέρ βωμών και εστιών και 
άλλοι έχουν την δόξαν. Το πάθαμε κατα το λαϊκόν «Αλλοι σκαύ
ουν και κλαδεύουν, κι άλλοι πίνουν και μεθάνε». 

Θα ήθελα να ερωτήσω αυτούς τους υπέρμαχους του <<Αλβανι

κού Επους» , να μας διαφωτίσουν εμας τους αγράμματος και να 

μας τα κάνουν <<λιανά» 

Ο περίφημος ρουμελιώτης Στρατηγός Χατζημήτρος με της 
φοβερή του 8η μεραρχία των Ηπειρωτών που σταμάτησαν τις 
ορδές του Μουσολίνι στο Καλπάκι ήταν Αλβανοί και το Καλ
πάκι Αλβανικό; Ο Γενναίος Συνταγματάρχης Δαβάκης από την 

Σπάρτη ήταν και αυτός Αλβανός; Αυτός ο σύγχρονος aπόγονος 
του Λεωνίδα δεν πολέμησε με μιά <<χούφτα» Ελληνόπουλα στην 

Πίνδο , να συγκρατήσει την περιβόητη <<Julia» για να μη φτάση 
στο Μέτσοβο και χάσουμε τον πόλεμο ; Ο Δωδεκανήσιος Λοχα
γός Διάκος που έπεσε ηρωϊκά μαχόμενος στην κορυφή του Σμό

λικα ήταν κι αυτός Αλβανός; 

Αλλά τι να κάνουμε τώρα με την Γυναίκα της Πίνδου; Ζαλώ

θηκε - οβίδες- πολεμοφόδια - τροφές - σκαρφάλωσε τις βουνο
κορφές της Πίνδου, πολέμησε δίπλα με τον Ελληνα μαχητή, 
συνέβαλε τα μέγιστα στο <<τσάκισμα» του εισβολέα. Μας άφησε 
ιστορία. Ερωτώ ήταν κι αυτή <<Αλβανικό Εποζ»; Ο Ηρωικός 
ταγματάρχης Μορδοκαίος Φρυγής, που έπεσε στα υψώματα της 
όμορφης Πρεμέτης ήταν κι αυτός <<Αλβανικό Επος»; Αλήθεια, 

υπήρχαν ποτέ Εβραίοι στην Αλβανία. 

Μισοπάτρηδες , πουλήσαμε τα πάντα στους Ξένους για να μας 

δείξετε τον κούφιο κόσμο που ζείτε μέσα στην ψευδαίσθηση και 

την απάτη . 

Μισε ίτε την Βόρειο Ηπειρο, την ψυχή και τον εθνισμό του 

Συχρόνου Ελληνισμού . Ισως τώρα κοιμάται ναρκωμένη αλλά θα 

ξυπνήσει κάποτε - όχι πολύ αργά - για να σας πετάξει την 
<ψάσκα» της ψευτιάς, της υποκρισίας και της αχαριστίας. Δεν θα 
ζ η ε π' άπειρον τη δουλεία για να έρπωνται μερικοί θιασώται του 

<<Αλβανικού Επους». 

Μια άλλη πλευρά της περιόδου εκείνης αποτελεί πρόκληση εκ 

της ελαττωματικης μας παρεκτροπής απο την ιστορική πραγμα

τικότητα. Πολλους ταλανίζει το γεγονός ότι καταβάλλεται μια 
εσκεμένη προσπάθεια αγνοήσεως των Πρωτεργατών του μεγα

λείου του Επους του <<40». Εαν εμείς θέλουμε να αγνοήσουμε τούς 
πρωταγωνιστάς του μεγάλου εκείνου έργου, τον Βασιλέα Γεώρ
γιον και τον Ιωάννην Μεταξάν, η αδέκαστος ιστορία δεν θα 
μπορέσει . 

Οι δύο μεγαλόπονοι αυτοί άνδρες, προετοίμασαν τον ελληνικό 

DECEMBER, 1990 

Λαόν για το μεγαλοπρεπές εκείνο έπος. Α ν ευ της εμπνευσμένης 
ηγεσία τους δεν θα ελάμβανε χώρα το θαύμα εκείνο. Αυτοί οι δύο 
ηγέτες συσπείρωσαν και γαλβάνισαν τον ελληνικό λαόν στα 
πεπρωμένα του. Ετσι ο Λαός ρίχτηκε στον αγώνα νικητής. 

Την δικτατορία τηνς έζησα, την είδα . Ο αείμνηστος Μεταξάς 
με το έργο του θα κριθεί μελλοντικώς υπό της Ιστορίας. Δεν είναι 
έργο δικό μας. Οσοι εζήσαμε τα γεγονότα της εποχής εκείνης, 

δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδέκαστοι κριταί. 

Είχεν όμως η δικτατορία εκείνη προσωπικά ελατήρια και 
επιδιώξεις ή επεβλήθει από τις τότε επικρατούσες συνθήκες;. 
Πολλοί την κρίνουν κατά τα πολιτικά των φρονήματα. Δια τους 
ουδέτερα σκεπτόμενους-πατριωτικώς Ελληνας ήταν κάτι που οι 
πολιτικές συνθήκες της εποχής εκείνης επέβαλαν. 

Στο σημείο αυτό , δεν είναι η θέσις μου να εμπλακώ σε πολιτι
κούς aνταγωνισμούς, ένα όμως άγνωστο γεγονός θα ήθελα στο 
άρθρο μου τούτο να αποκαλύψω. Ο Μέγας Ελευθέριος Κ. Βενιζέ
λος συνεβούλευσεν τον υιόν του Σοφοκλή Βενιζέλον, να επισκε
φθή τον Ιωάννην Μεταξήν- Υπουργό των Στρατιωτικών τότε
και να του συστήσει και να τον ενθαρρύνει να κηρύξε ι 

δικατορίαν προς διάσωσιν του Εθνους από τον κομματικόν 
εκτραχυλισμόν και από άλλους εσωτερικούς κινδύνους της επο
χής εκείνης . Τα περαιτέρω είναι θέμα της Ιστορίας . Δεν διεκδικώ 
τίτλους ιστορικούς εμπειρίας. 

Τελευταίως, η πατρίδα μας Ελλας ανασαίνει . Εχει κυβερνήτη 
το άλλο τέκνο της Κρήτης μας τον απόγονο του Μεγάλου Ελευ
θέριου κ . Βενιζέλου, κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη . 

Ας προσευχόμεθα εις τον ύψιστον να τον φωτίζει να βγάλει εις 
πέρας το τεράστιον και δυσχερές έργο που έχει αναλάβει προς 
δόξαν της Ελλάδος μας. 

Ατλάντα , Νοέμβριος \990 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Μ outajίs Decoratίng 
and 

Contractίng, Inc. 
14-54 31st Avenue, Astoria, Ν.Υ . 11106 

Tel. (718) 932-5970 
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HELLENIC COLLEGE 
ORTHODOX SCHOOL 

OF THEOLOGY 

Dear friends, 
This past year has been filled with significant pro

gress for our School which was made possible, in great 
part, through the generosity of dedicated Christians 
such as yourself. 

During this Advent Season, Ι want to extend my 
fervent prayers that the Incarnate Lord chooses your 
beautiful hearts as His abode, and that He grant you 
abundant joy, peace, happiness and health during the 
New Year. 

On behalf of the Board of Trustees, the Faculties 
and Staff of Hellenic College and Holy Cross, Ι wish to 
express my gratitude for your love and support, and 
ask that you remember our School this Christmas. 
Your prayers and financial assistance are warmly 
appreciated. We hope we are deserving of your con
tinued love and support. 

With love in the Incarnate Lord 

METHODIOS 
Bishop of Boston 

President 

Αγαπητοί Αδελφοί, 

Η αγάπη μας εκφράζεται προς όλους σας και αυτές 
τις άγιες ημέρες με θερμές προσευχές, για να είναι ο 
σαρκωμένος Θεός το θεμέλιο της ζωής σας και η 
πηγή της αγάπης, της ειρήνης και της ευτυχίας του 

κόσμου ολόκληρου. 

Ας είναι ο καινούργιος χρόνος η αρχή και το 
ξεκίνημα μια νέας εκτίμησης της ζωής μας, στη 
σχέση μας με το Θεό και σε κοινωνία αγάπης με όλη 

τη δημιουργία του. 

Η Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού και το 
Ελληνικό Κολλέγιο υπάρχουν ως έκφραση της 
πίστης σας για να μη χάσει ο κόσμος μας την ελπίδα, 
την αγάπη και τη σωτηρία. Δώρα τα οποία το Θείο 
Βρέφος της Βηθλεέμ χάρησε σε όλους μας. 

Δεχθήτε τις βαθειές και εγκάρδιες ευχαριστίες της 
Εφορείας των Καθηγητών, του Προσωπικού, των 

Φοιτητών και εμού προσωπικώς για όλα όσα, μέχρι 
τώρα, προσφέρατε για να εκπληρώνει η Σχολή μας 
τους σκοπούς της ύπαρξής της. Ελπίζουμε ότι θα 
συνεχίσετε να προσφέρετε το δώρο της αγάπης σας 
για να επιτελούν το Ελληνικό Κολλέγιο και η Θεο

λογική Σχολή τον ιερό σκοπό τους. 

Ευχόμεθα, ο σαρκωθείς και νηπιάσας Χριστός, να 

χαρίζει σε εσάς και τους οικείους σας χαρά, υγεία και 

ευτυχία για όλη την ζωή σας. 

Μετά της εν Κυρίω αγάπης . 

Ο ΒΟΣΤΩΝΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ 
ΣΧΟΛΑΡΧΗΣ 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΈΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

• G~εεκ ORThODOX ARChDIOCesε OF ΝΟηΤh ΆΝD SOUTh ΆM6RICλ 
€ί\ί\tiNI~ft ΟΡθΟ.ΔΟΞΟC ΑΡΧΙ€ΠΙCΚΟΠΙ1 ΒΟΡεΙΗ tY NOIIH ΆΜ€ΡΙΚΗC 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 

«Βαλκανικοί Πόλεμοι και Μικρασιατική Εκστρατεία» 

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΡΟΥ 

Του ιατρού Λεωνίδα Σαμουηλίδη 

Οι ιστορικοί, που γράφουν ιστορία, και οι μη ιστορικοί που 
διηγούνται ιστορικά γεγονότα, πιστεύουν πως αυτά που εξιστο
ρούν, αποτελούν την πραγματικότητα και την αντικειμενικήν 
αλήθεια . Οι ιστορικοί είναι οι ειδήμονες που μελέτησαν την 
ιστορία, και οι μη ιστορικοί, διηγούνται τα περιστατικά, είτε 
σαν αυτόπτες μάρτυρες είτε επί τη βάσει αυτών που άκουσαν ή 
διάβασαν. Εκτός από τα απτά και σαφή γεγονότα της ιστορίας 
υπάρχουν πάντοτε και αυτά που συμβαίνουν πίσω από τα παρα
σκήνια και επομένως οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουν . Αυτά, 
καμμιά φορά βγαίνουν στην επιφάνεια, οπόταν καθίστανται γνώ
σεις κοινές, και καμμιά φορά παραμένουν στη λήθη επ' άπειρον. 
Επομένως κατά τη γνώμη μας, η ιστορία ποτέ δεν μπορεί να έχει 
τον τελικό λόγο, και πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν περισσό
τερες πληροφορίες για ένα ιστορικό γεγονός ή περίοδο της 
ιστορίας, που είτε θα ανατρέπουν τα ήδη γνωστά, είτε θα ρίχνουν 
περισσότερο φως στα ήδη γνωστά . 

Η ιστορία είναι σαν την ανθρώπινη ψυχή, δηλαδή είναι 
ανοικτό σύστημα, που σημαίνει ότι πάντα θα υπάρχουν περισσό
τερες γνώσεις για κάτι. Αλλά ο κοινός άνθρωπος εκτός του ότι 
έχει την ανάγκη να ερευνά τα πάντα, έχει επίσης την ανάγκη να 
περιορίζει τα πεδία του. Π.χ . μπορεί να πει : ο Οσον αφορά τον Α ο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, έχω αρκετά στοιχεία και γνώσεις, πάνω στα 
οποία μπορώ να βγάλω τα συμπεράσματά μου, για τα γεγονότα 
του πολέμου. Αυτό μπορεί να λεχθεί, αλλά με πλήρη γνώση ότι 
τα συμπεράσματα δεν είναι ποτέ τελικά και αναλλοίωτα. Επίσης 
ότι οι ερμηνείες που δίνονται για τα ιστορικά γεγονότα, και 
κίνητρα των ανθρώπων της ιστορίας, είναι υποκειμενικά, άρα 
εξαρτώνται από τις προκαταλήψεις και ιδεολογίες των ιστορι
κών και γενικά των ατόμων. 

Ιστορία γενικά δεν είναι η απλή εξιστόρηση των γεγονότων 
αλλά και η μεροληπτική ερμηνεία τους . Γι ' αυτό εμείς οι κοινοί 
άνθρωποι πρέπει να υπολογίζουμε ότι πάντα υπάρχουν τουλάχι
στον δύο διαφορετικές απόψεις για την εξέταση ενός ιστορικού 
γεγονότος. Ο πρόλογός μας αυτός αφορά το άρθρο του κ. Νικο
λάου Λούρου για τους Βαλκανικούς πολέμους και τη Μικρασια
τική εκστρατεία, που δημοσιεύθηκε στα τεύχη της «Νέας 
Υόρκης» Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, και είναι 
εισαγωγικός γι' αυτά που θα αναπτύξουμε κατωτέρω. 

Ο λόγος που έγραψε το άρθρο του ο κ. Λούρος είναι, αφ' ενός, 
όπως λέγει, να εκφράσει τις παιδικές του αναμνήσεις μέσω του 
περιοδικού «Νέα Υόρκη», αφ' ετέρου να κάνει <<εξιστόρηση των 
γεγονότων της εποχής εκείνης για να θυμηθούν οι παλαιότεροι 
και να μάθουν οι νεώτεροι την ιστορία αυτή ... κλπ.•• 

Και όσον αφορά τις αναμνήσεις του της παιδικής ηλικίας, 
πολλοί από εμάς ίσως έχουμε το ενδιαφέρον να τις συμμερι
σθούμε παθητικά με τον κ. Λούρο . ο Οσον αφορά όμως την ιστο
:->ική πλευρά, αισθανόμαστε υποχρέωση, προ παντός για τους 
νεωτέρους από τους αναγνώστες μας, που ενδιαφέρονται να 
μάθουν την ιστορία της τραγικής αυτής εποχής του έθνους μας, 
να παρουσιάσουμε τα ιστορικά γεγονότα, από μία διαφορετική 
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σκοπιά, ώστε η νεολαία να πάρει μια ολοκληρωμένη εικόνα, για 
την τότε ιστορία μας, και να μπορεί έτσι να βγάλει τα συμπερά
σματά της. 

Η εξιστόρηση η δική μας, θα είναι και αυτή, εξ ανάγκης 
ελλειπή ς. Και θα περιορισθεί σαν απάντηση στις περιγραφές του 
κ. Λούρου, όπου υπάρχει διαφωνία των όρων και ερμηνειών. 
Όπου ενδείκνυται θα αναφέρουμε τα στοιχεία από όπου 
αντλούμε τις πληροφορίες μας, με μια σύντομη βιβλιογραφική 

περίληψη στο τέλος του άρθρου μας. Ο κ. Λούρος αναφέρει 
διαφόρους πολιτικούς, στρατιωτικούς και άλλους ιθύνοντας που 
συνεργάστηκαν την εποχή εκείνη με τον Ελευθέριο Βενιζέλο 
χωρίς να μειώνεται η αξία των ανδρών αυτών, είναι καταφανής 
δια της απουσίας της η μνεία άλλων πολιτικών κ .λ. π. που ήταν εξ 
ίσου άξιοι όσον αφορά τις υπηρεσίες της τους στην πατρίδα 
αλλά έτυχε να είναι αντίθετοι του κ . Βενιζέλου ή και ουδέτεροι . 
Αναφέρομε εδώ μόνο μερικούς: Δημήτριος Γούναρης, Νικόλαος 
Στράτος, Αλέξανδρος Ζαϊμης, Σπυρίδων Λάμπρος, Στέφανος 
Σκουλούδης, Βίκτωρ Δούσμανης και Ιωάννης Μεταξάς του Γενι

κού Επιτελείου Στρατού . 

Η διαμάχη Ελευθερίου Βενιζέλου και Βασιλέως Κωνσταντί
νου δεν άρχισε με τον Α ο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά ανάγεται στο 
1898 όταν ο πρίγκηψ Γεώργιος (Δευτερότοκος γιός του βασιλέως 
Γεωργίου Α ο) εστάλη από τις Προστάτιδες Δυνάμεις (Αγγλία, 
Γαλλία, Ρωσία) στην Κρήτη σαν Ύπατος Αρμοστής. Η απο-

'λή αυτή δημιούργησε δύσκολες καταστάσεις που εκδηλώθη-

NJCK BOGDOS 
Proprίetor 
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καν συναισθηματικά με αντιπάθεια για τον θεσμό της Βασιλείας 
εκ μέρους του Βενιζέλου, και αγανάκτηση για τον Βενιζέλο εκ 
μέρους του Κωνσταντίνου, Διαδόχου τότε. Η αρμονία αυτών των 
δύο ανδρών κατά τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-13, οφείλετο 
στο ότι υπήρχε συμφωνία όσον αφορά τις πολιτικές και στρατιω

τικές στάσεις του Ελληνικού Έθνους. Η ανοχή που είχε ο ένας 
άνδρας για τον άλλον μετεβλήθη σε συνεργασία μπροστά στον 
κοινό εχθρό. Συνέβη δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε Ελλη
νικό θαύμα. Την ικανότητα των Ελλήνων να βάζουμε κατά μέρος 
τις προσωπικές και πολιτικές μας διαφωνίες και σύσσωμοι να 

σπεύδουμε για την επιτυχή υπεράσπιση των εδαφών μας. Αυτό το 
κληρονομήσαμε από τους aρχαίους μας προγόνους. 

Ο Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός το εκφράζει στον 

"· Υμνο προς της Ελευθερία» και λέγει: 
Ώ τριακόσιοι! Σηκωθείτε 

και ξανάλθετε σ' εμάς 

τα παιδιά σας θελ · ιδήτε 
πόσο μοιάζουνε με σας. 

Στον Α· Παγκόσμιο Πόλεμο η κατάσταση ήταν διαφορε

τική. Δεν υπήρχε άμεση απειλή του Ελληνικού χώρου. Υπήρχαν 
μόνο διαφορετικές πολιτικές βλέψεις όσον αφορά την έκβαση 
του πολέμου και τα συμφέροντα της Ελλάδος στο να μετάσχει ή 
όχι στον πόλεμο. Οι δύο διαφορετικές απόψεις, περιληπτικά 
περιγράφονται ως εξής: 

Πολιτική του κόμματος των Φιλελευθέρων του οποίου αρχη

γός ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κατ' αυτήν η Ελλάδα θα 
έπρεπε να μπεί στον πόλεμο, προ παντός μετά την είσοδο στον 

πόλεμο της Τουρκίας και Βουλγαρίας, από τον οποίο θα εκρίνετο 

η τύχη όλων των χωρών όπου εξετείνονταν οι εθνικές μας διεκδι
κήσεις. Η πεποίθηση των Φιλελευθέρων ήταν ότι οι σύμμαχοι 
(Entente) αυτομάτως θα υπεστήριζαν τις Ελληνικές διεκδικήσεις 
μετά το τέλος του πολέμου και την νίκη. Πολιτική του Βασιλικού 
κόμματος με κύριον εκπρόσωπο τον Δημήτριο Γούναρη, που 

συνταυτιζόταν με τις βλέψεις του Βασιλέως Κωνσταντίνου . Η 

Βασιλική λεγομένη πολιτική δεν ήταν καθόλου πολιτική κατά 
την οποία η Ελλάδα θα έπρεπε να μείνει απολύτως ουδετέρα και 
να μη μετάσχει καθόλου του πολέμου . Αλλά ήταν πολιτική κατά 
την οποία η Ελλάδα θα ώφειλε σε δεδομένη εύθετο στιγμή να 
μετάσχει του πολέμου αλλά εξασφαλίζοντας πολιτικά ανταλλά
γματα ανάλογα με τις θυσίες που θα έκανε και τον σεβασμό της 
εδαφικής της ακεραιότητας. 

Οι αντίθετες παρατάξεις υποτιμώντας τα ανωτέρω, έφεραν τις 
εξής κατηγορίες . Κατηγόρησαν τον Βενιζέλο ότι ασκεί κυρίως 
aντιδυναστική πολιτική χρησιμοποιώντας τους συμμάχους πρός 
αυτόν τον σκοπό. Οι άλλοι κατηγόρησαν τον Κωνσταντίνο για 
Γερμανοφιλία και τάση να μην προβεί σε ενέργειες που θα δυσα
ρεστούσαν τον Κάϊζερ Γουλιέλμο Β· . 

Για χάριν aπλότητας ας παραδεχτούμε ότι ο Κωνσταντίνος 
ήταν Γερμανόφιλος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτομάτως 
καταντούσε αντι- · Ελληνας . ·Ο πως και η Αγγλογαλλοφιλία του 
Βενιζέλου δεν τον καθιστούσε αντι- · Ελλ η να ούτε . Κάποιος όμως 
μπορεί να προβάλλει το εξής επιχείρημα: Εφ' όσον η Αγγλία, 
Γαλλία και Ρωσία, αμέσως μετά την επανάσταση του 1821 και τη 
δημιουργία ... του νέου Ελληνικού κράτους, αυτονομάστηκαν 
«Προστάτιδες Δυνάμεις» θα ήταν λογικό οι συμπάθειες του 
Ελληνικού λαού να στρέφονται προς αυτές . Το επιχείρημα αυτό 
στέκει από λογικής απόψεως. Από ψυχολογικής απόψεως όμως 
δεν υπάρχει καμμία . παραδοξότητα, όταν ο προστατευόμενος. 
δεν έχε ι καμμία συμπάθεια προς τον προστάτη και στρέφεται 
αλλού. Επομένως η Γερμανοφιλία, παρ ' όλον ότι θα μπορούσε 
να θεωρηθεί μη λογική, από ψυχολογικής απόψεως δεν θα είχε 
κανένα τρωτό . 

Την περίοδο που αναφέρει εν συνεχεία, στο άρθρο του ο κ . 
Λούρος από την έναρξη του πολέμου μέχρι το κίνημα της Θεσσα
λονίκης το 1916, την χαρακτηρίζει σαν περίοδο με καταχρήσεις, 
αυθαιρεσίες και παρανομίες του Βασιλέως Κωνσταντίνου . 
Πολλά τρωτά έγινα την περίοδο αυτή που είναι αδύνατο να 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
<< ΚΑΣΑΠΙΔΗ >> 

60 

Μαμμογράφημα 

'Η σωστή μέθοδος γιά ένωρίς tγκαιρο 

δ 

Τό μαμμογράφημα eχει σχεδιαστεί γιά νά 
διευκολύνει τούς aσθενείς καί εχει δλη τήν 
ύψηλή τεχνολογία τής General Electιic. 

·Η διαγνωστική κλινική Κασα

πίδη διαθέτει τά τελευταία καί 
πλέον σύγχρονα διαγνωστικά 
μηχανήματα συμπεριλαμβανομέ
νης τής aξωνικής Τομογραφίας 
τής General Electric τής μαμμο
γραφίας τής General Electric πού 
είναι τό μοναδικό καί βασικό 
μέσο γιά τήν εγκαιρη διάγνωση 

καρκίνου τοϋ στήθους. 'Επί 
πλέον ή κλινική εχει προμηθευ
τεί καί χρησιμοποιεί τό ύπερη
χογράφημα γιά διαγνωστικούς 
σκοπούς σέ παθήσεις τής καρδι
ίiς, καί τfjς χοληδόχου κύστεως , 
τοϋ ηπατος, τοϋ παγκρέατος, τών 

νεφρών, τής μήτρας, τών ωοθη
κών. 

Γίνονται δεκτές 
aσφάλειες τοϋ Medicaid 

καί Medicare 
εντελώς δωρεάν 

Anastasios S. Kassapidis M.D. 
'Ιατρός 
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Astoria, L.I.C., New York 11105 
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5. 'Ακτίνες 
6. Doppler for Carotid arteries 
7. Stress test 
8. 'Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



περιγράψουμε εδώ, έστω και περιληπτικά. Πράγματι πολλές 
κυβερνητικές αλλαγές έγιναν που προκάλεσαν ακαταστασία. 
Εμείς προσπαθούμε να πιστέψουμε , ίσως με αφέλεια, ότι οι 
αυθαιρεσίες και παρανομίες που έγιναν όχι μόνο από τον Βασι

λέα αλλά και από τον Βενιζέλο, είχαν για βαθύτερο κίνητρο το 
καλό και την δόξα της Ελλάδας. Αλλά αυτό είναι θέμα καλής 
πίστεως μάλλον και όχι βαθειάς πεποίθησης. Εν πάση περιπτώ
σει: Από ηθικής απόψεως δεν στέκουν. Από πολιτικής απόψεως 
όμως .. . Φαίνεται ότι η πολιτική έχει διαφορετικά κριτήρια όσον 
αφορά την ηθική! Κανείς όμως δεν θα μπορεί να πει ότι ορισμέ
νες παρανομίες είναι παραδεκτές, επειδή έγιναν από τους φίλους 

~ ~ 

NEOPHYTOS GANIARIS 
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Members New York Stock Exchange, lnc. and 
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του, ενώ οι άλλες είναι απαράδεκτες επειδή έγιναν από τους 

εχθρούς του . 

Για χάριν της ιστορίας θα αναφέρουμε τρεις αυθαιρεσίες του 
Βενιζέλου, τις εξής: 

Παράδειγμα πρώτο : ο Οπως γνωρίζουμε η Ελλάδα και η Σερ
βία δένονταν με την Ελληνοσερβική συνθήκη του 1913 που έλεγε 
πως, σε περίπτωση που το ένα κράτος προσβληθεί στρατιωτι
κώώς από μια τρίτη δύναμη, το άλλο κράτος πρέπει να σπεύσει 

στην βοήθεια του πρώτου . Δηλαδή η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη 
όταν τον Αύγουστο του 1914 η Αυστρία επετέθη κατά της Σερ
βίας, να βοηθήσει στρατιωτικώς την Σερβία. ο Οταν ο Βενιζέλος 
(πρωθυπουργός της Ελλάδας) ρωτήθηκε από τον Nikola Pasic 
(πρωθυπουργό της Σερβίας) μέσω τηλεγραφημάτων προς και από 
το Μόναχο (όπου βρίσκονταν τότε ο Βενιζέλος) αν θα μπορεί να 
στηριχθεί στην βοήθεια της Ελλάδας, απάντησε ότι θα τηρήσει 
ευμενή ουδετερότητα. Δηλαδή με το να μη βοηθήσει την Σερβία 
τότε, η Ελλάδα παραβίασε την συνθήκη του 1913. Ο ίδιος ο 
Βενιζέλος αργότερα κατηγορούσε τις ακόλουθες κυβερνήσεις 
π . χ. του Ζαϊμη για την επανάληψη της παράβασης της συνθήκης 
τον Σεπτέμβριο του 1915. 

Προς χάριν των αναγνωστών μας, θέλουμε εδώ να κάνουμε 
μια παράνθεση για να αναφέρουμε ότι οι παραβάσεις της Ελλη
νοσερβικής συνθήκης του 1914 από τον Βενιζέλο και του 1915 
από τον Ζαl:μη ήταν και οι δυό από ηθικής απόψεως απαράδε

κτες. Από πολιτικής και στρατιωτικής απόψεως όμως, ήταν επι

βεβλημένες, γιατί η Ελλάδα δεν ήταν σε θέση να προσφέρει 
καμμία βοήθεια στη Σερβία και αν κάτι τέτοιο συνέβαινε θα είχε 
καταστρεπτικές συνέπειες για την Ελλάδα . Επομένως, όλοι, σύμ
μαχοι και αντίπαλοι συμπεριλαμβανομένων και των Σέρβων απο
δέχτηκαν ότι η στάση της Ελλάδας ήταν σωστή. (ο Αλλο εκλεκτό 
παράδειγμα ότι η πολιτική και η κοινή ηθική δεν συνταυτίζονται 
πάντα!). Το θέμα της Ελληνοσερβικής συνθήκης παρουσιά
στηκε πάλι στην επιφάνεια τον Σεπτέμβριο 1915, όταν η Β ου λ γα
ρία βγήκε στον πόλεμο στο πλευρό των Κεντρικών 

Superb 
Continental Cuisine 

Banquet Faci/ities Α νai/ab/e 
ALL MAJOR CREDΠ CARDS 

Lunch - Dinner 
11 am to 10 pm Mon.-Fri. 

165 Water Street, Ν. York, Ν.Υ. 10038 
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Αυτοκρατοριών, και τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο 

Αλέξανδρος Ζαϊμης. Επομένως, η έμφαση εδώ δεν είναι τόσο η 
παράβαση της συνθήκης από τον Βενιζέλο, αλλά η αυθαιρεσία 
με την οποία έκρινε αυτές τις παραβάσεις. 

Παράδειγμα δεύτερο: Η συμβολή και μετέπειτα χειροκρό
τηση από τον Βενιζέλο της νότας της 8 Ιουνίου 1916 των συμμά
χων της Entente προς την κυβέρνηση Στέφανου Σκουλούδη. Οι 
σύμμαχοι ήταν δυσαρεστημένοι με τις πράξεις της κυβέρνησης 
Σκουλούδη και με την νότα αυτή, ουσιαστικά κατέλυαν την 
ανεξαρτησία της Ελλάδας, γιατί η νότα μετέβαλλε τον ρόλο υω 
Πρωστάτιδων Δυνάμεων σε ρόλο Εγγυητριών που εσήμαινε, 

ενεργό δράση στα εσωτερικά της Ελλάδας, π.χ. η νότα επέβαλλε 
επέμβαση στό στρατό, αντικατάσταση του υπουργείου Σκου

λούδη, διάλυση της Βουλής και αντικατάσταση των αστυνομι

κών που δεν ενέπνεαν εμπιστοσύνη στους συμμάχους. Ο 

Βενιζέλος την επομένη της επίδοσης της νότας αυτής ε τηλεγρά

φησε στον Aristide Briand, πρωθυπουργό της Γαλλίας, εκφρά
ζοντας την έγκριση και συγκατάθεσή του (Δημοσίευση από το 
Daily Courier of London, 11 Ιουνίου 1916). 

Παράδειγμα τρίτο : Το κίνημα της Θεσσαλονίκης της 17 
Αυγούστου 1916. Αντίθετα από τα γραφόμενα του κ. Λούρου, ότι 
αγκαλιάστηκε αμέσως από όλο τον Ελληνικό λαό, όξυνε τον 
Εθνικό Διχασμό στο κατακόρυφο με την δημιουργία δύο κρατών: 
Το κράτος της Θεσσαλονίκης, φιλοπόλεμο και το κράτος των 
Αθηνών ουδετερόφιλο. Τα τραγικώτατα γεγονότα που επακολού
θησαν, αποτελούν μερικές από τις πιό μαύρες σελίδες της Ελλη
νικής Ιστορίας. Η άφιξη του Βενιζέλου στην Αθήνα υπό την 
προστασία των όπλων και λογχών των στρατευμάτων της 
Entente, η εξόριση του Κωνσταντίνου τον Ιούνιο του 1917 και η 
έξοδος της Ελλάδας από την ουδετερότητα στις 29 Ιουνίου 1917. 
Για χάριν των αναγνωστών μας, θέλουμε να αναφέρουμε ότι την 
εποχή που εκκολάπτονταν το κίνημα της Θεσσαλονίκης, οι 

κυβερνήσεις Ζαίμη και Καλογεροπούλου έκαναν νύξεις προc; 
τους συμμάχους για την έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο σαν 
σύμμαχόςτους.Οισύμμαχοιόμωςτιςαπέκρουσαν.Επίκυβερνή
σεως Καλογεροπούλου μάλιστα εδήλωσαν ότι διαπραγματεύσεις 

για την έξοδο από την ουδετερότητα θα έκαναν μόνο με κυβέρ
νηση Βενιζέλου. Οι σύμμαχοι προκειμένου να διαλέξουν μεταξύ 
της Βασιλικής λεγομένης πολιτικής που απαιτούσε εγγυήσεις 
και ανταλλάγματα και ευμενείς στρατιωτικούς όρους για την 
Ελλάδα, και της πολιτικής του Βενιζέλου που δεν απαιτούσε 
τίποτε, φυσικώ τω λόγω, προτιμούσαν την δεύτερη. Εξ άλλου, 
μετά τις διαμάχες Βενιζέλου - Κωνσταντίνου, των περασμένων 
ετών, μετά την έκρηξη του πολέμου, θεωρούσαν τον Βενιζέλο 

σαν μόνο έμπιστο και φίλο. 

Ο πόλεμος τελείωσε τον Νοέμβριο του 1918. Το συνέδριο των 
Παρισίων (1919-20) καθόρισε τις συνθήκες τερματισμού του 
πολέμου μεταξύ των αντιπάλων δυνάμεων . Εκεί ο Βενιζέλος αντι
προσωπεύοντας την Ελλάδα, έδειξε όλη την πολιτική του δεξιο
τεχνία . . . για την υποστήριξη των Ελληνικών διεκδικήσεων. 
Δηλαδή έκανε τότε, ό,τι κατά την γνώμη μας, θα έπρεπε να κάνει 
πριν προωθήσει την Ελλάδα σε πόλεμο. Επέτυχε έτσι από τους 
συμμάχους έγκριση για προσωρινή αποστολή (5 χρόνια) Ελλη

νικών στρατευμάτων στη Σμύρνη . Και η απόβαση του Ελληνι
κού στρατού έγινε τον Μάϊο 1919. Ο ενθουσιασμός του 
Ελληνικού πληθυσμού δεν μπορεί να περιγραφεί καλύτερα από 
όπως τον περιγράφει ο κ. Λούρος στο άρθρο του. Η συνθήκη των 
Βερσαλλιών υπογράφτηκε στις 28 Ιουνίου 1919 και καθόρισε τις 
υποχρεώσεις των ηττημένων Κεντρικών Αυτοκρατοριών, προ
παντός της Γερμανίας προς τους συμμάχους. Η συνθήκη αυτή 
θεωρήθηκε αργότερα, από πολλούς σαν άδικη, και κατά μέρος 
υπεύθυνη για την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (Roger 
Parkinson: Origins of World War Il). 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στο προσεχές τεύχος 
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· Πρόσωπα 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΠΚΟ Συμβούλιο του Mc 
Donald House, του γνωστού ιδρύματος για 

την φιλοξενία παιδιών, τίμησε την πρόε
ορο του Ι::λληνικού τμήματος κ. Νίκη 

Σιδέρη που εικονίζεται στην φωτογραφία, 

δεξιά με την πρόεδρο κ . Viνian Harris . Στην 
ωραία δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης , παρα
βρέθηκαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλά
δος κ. Γιώργος Ασημακόπουλος, ο Πρέσβυς 
κ. Κων. Μουσιούτας και πολλοί άλλοι. Η 

πρόεδρος του ιδρύματος κ . Viνian Harris 
παρουσιάζοντας στους προσκεκλημένους 

την τιμωμένη εξήρε την προσφορά της 
προς το ίδρυμα και τους αγώνες της για την 
συγκέντρωση των χρημάτων που απαιτούν

ται για την κάλυψη της δαπάνης ενός ορό
φου στο νέο κτίριο του Mc Donald House. 
Η κ. Σιδέρη, μιλώντας σ ' αυτούς που έχουν 
ανταποκριθεί στις προσπάθειές της, 
μεταξύ των άλλων είπε: «Σ' αυτό το θαυμά
mο έργο , μας δίδεται η ευκαιρία να απο
κτήσουμε κι εμείς την δική μας ελληνική 
πτέρυγα. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό του αριθμού των 

ασθενών που έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι 
σήμερα από το ίδρυμα αυτό, είναι Έλλη
νες. Αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ στο 

ίδρυμα φιλοξενούνται έξη ελληνικές οικο
γένειες» . «Φανταστείτε - συνέχισε- μια 

οικογένεια που ξεκινάει από μακρυά και 
έρχεται στην Νέα Υόρκη, άγνωστη μεταξύ 

αγνώστων, φέρνοντας το παιδί τους που 

πάσχει από μία ανίατη ασθένεια . Σκεφθείτε 
τα υπέρογκα έξοδα, την ανείπωτη ταλαιπω-
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ρία τους, την αγρύπνια τους, την αγωνία 
τους . Ποιός θα βοηθήσει αυτή την οικογέ
νεια; Από αυτήν την ανάγκη ξεκινάει το 
«Μακ Ντόναλντ Χάουζ» . Ανοίγει τις πόρ

τες του παρέχοντας ό,τι χρειάζεται η οικο

γtνεια και για όσο διάστημα θα παραμείνει 
εδώ για θεραπεία το παιδί της. Δηλαδή θαλ
πωρή και συμπαράσταση••. 

ΜΕΓ ΑΛΗ επιτυχία σημείωσε ο χορός που 

έδωσε ο σύλλογος Μεσσηνίων <<Αριστομέ

νη ς•• σε αίθουσα του Κρύσταλ Πάλλας, 
στην Αστόρια. Ο σύλλογος τίμησε τον 

πρόεδρο της Παμεσσηνιακής Ομοσπον

δίας κ . Τάσο Κοκαλιάρη και τον πρώην πρό
εδρο του συλλόγου κ. Κωνστ. 
Νικολόπουλο. Την εκδήλωση τίμησαν με 

την παρουσία τους ο αντιπρόεδρος της 

Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων κ. 

Μάκης Κελαράκος, η πρόξενος κ . Ανθούλα 

Μπαλάνου, ο καθηγητής του Κουήνς Κόλ
λετζ δρ. Χάρης Ψωμιάδης και ο ναυτικός 
ακόλουθος της Κύπρου κ. Ανδρ. 

Κωνσταντίνου. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ διάλεξη πραγματοποί
ησε στον ναό του Αγίου Ελευθερίου ο κ. 

Τομ Σπήλιος, συνεργάτης του περιοδικού 
μας. Η διάλεξη έγινε υπό την αιγίδα του 
μορφωτικού συλλόγου ΚΡΙΚΟΣ και είχε 

για θέμα την <<Ζωή και το έργο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου». Είναι γνωστό ότι ο κ. Σπή
λιος από χρόνια ασχολείται με έρευνες 

σχετικά με τον Μέγα Αλέξανδρο. 

ΕΔΩ και μερικούς μήνες οι 76 άστεγοι 
(homeless) της περιοχής του White Plains 
δοκιμάζουν κάθε Σάββατο την εξαίρετη 
κουζίνα του περίφημου, ελληνικής ιδιο
κτησίας εστιατορίου Liνanos, το οποίο 

τελευταίως κέρδισε τρία αστέρια από τους 
Ν . Υ. Times. Το εστιατόριο στέλνει το 

φαγητό στους άστεγους, στο αεροδρόμιο 
του White Plains όπου η Κομητεία τους 
παρέχει καταφύγιο. Το πρόγραμμα αυτό 
στο οποίο δόθηκε το όνομα 'Άdopt-a
Shelter", δημιουργήθηκε ύστερα από συζή
τηση του κ. Γιάννη Λιβανού, ιδιοκτήτη 
του εστιατορίου, με τον County Executiνe 

Andrew P.O'Rourke, ο οποίος τρώγει 
συχνά στο Liνanos. Ο κ. Λιβανός, γνώρισε 
στον κ . O' Rourke την επιθυμία του να προ
σφέρει μια φορά την εβδομάδα φαγητό 
στους άστεγους με την ελπίδα ότι και άλλα 
εστιατόρια της περιοχής θα έκανα το ίδιο . 
Έτσι, η Κομητεία δημιούργησε το ειδικό 
πρόγραμμα που της γλυτώνει πολλές χιλιά
δες δολλάρια . Το πρόγραμμα δεν ήταν 
δυνατό να προχωρήσει χωρίς την πρωτο

βουλία του κ . Λιβανού, δήλωσε ο κ. O'Ro
urke στους Ν.Υ . Times που αφιέρωσαν 
ολόκληρο άρθρο. << Αισθάνομαι ότι ανε
ξάρτητα από ποιά δουλειά κάνεις, έχεις μια 

ευθύνη προς την Κοινωνία. Για τα εστιατό

ρια, το φυσικό πράγμα είναι να κάνεις κάτι 
με το φαγητό», δήλωσε ο επιτυχημένος 
Ελληνοαμερικανός εστιάτορας, που είναι 
άξιος συγχαρητηρίων για την πρωτοβου
λία του ... 

Ο χορός του συλλόγου Καβαλιωτών <<Φίλιπποι» που δόθηκε στο <<Αστόρια Μάνορ» 
σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία. Στην επιτυχία αυτή συνέτεινε πολύ και η παρουσία του 
Δημάρχου Καβάλας κ. Ελευθερίου Αθανασιάδη, ο οποίος διακρίνεται στην φωτογραφία 
(τέταρτος από δεξιά , όρθιος) . Στον χορό αυτό παραβρέθηκαν ολόκληρο το Διοικητικό 
Συμβούλιο του συλλόγου, πολλοί Καβαλιώτες και φίλοι τους. Στην φωτογραφία που είναι 
από την βραδυά της εκδήλωσης, διακρίνονται οι Σταύρος Κεσικιάδης, Χριστίνα Μιμικο
πούλου, Σοφία Στρουμπάκη, Χριστίνα Μιχαηλίδου, Σταύρος Τεπελίδης, Παναγιώτης 
Χαραλαμπίδης, Χρήστος Κουτσός, Τασούλα Λαγού, Μάϊκ Σάσσος, Τζίνη Κούρου και 
Κώστας Τραγιανόπουλος. 

D. Kessoglides 
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EYfYXH νέα και χαρές από την aξιαγά
πητη οικογένεια του κ. Βασίλη και Σωτη

ρίας Μικέλη. Πρώτο: Απόκτησαν το πρώτο 

τους εγγόνι, κοριτσάκι, από την μεγάλη 
κόρη τους Βίβιαν, σύζυγο του κ. Δη μ. Ζαρί
κου. Δεύτερον : Η δεύτερη κόρη τους , η 

Κάθρην, aρραβωνιάστηκε με τον αρχιτέ

κτονα Chris Blake και ο γάμος έχει προ
γραμματιστεί για τον Απρίλιο . Τρίτον, με 
την τρίτη τους κόρη Στέφανι , μετακόμισαν 

σε ένα ωραιότατο διαμέρισμα στο Fort Lee, 
με θαυμάσια θέα του ποταμού Χάντσον και 
του Μανχάτταν. 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Τζένη Μαρκέτου πρα
γματοποίησε έκθεση φωτογραφίας στην 
Gallery 'Άlcoνe". Η έκθεση ήταν βασι
σμένη στο βιβλίο της Μαρκέτου ''rhe 
Great Longing" και ήταν μία φωτογραφική 
μαρτυρία από την ζωή και την δράση της 
Ομογένειας στον χώρο της Αστόριας . 

Ο ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ Α νιάτων Νοσημάτων 
του Μπρούκλυν, που έχει ιδρυθεί για βοή
θεια του Ασύλου Ανιάτων Σπάρτης , τίμησε 
τον καθηγητή Δημ. Θεοδωρέλη από το 
Πίτσμπουργκ σε ειδική τελετή που έγινε 
στο κέντρο Golden Οχ του Μπρούκλυν . 
Παραβρέθηκαν η πρόεδρος του οργανι
σμού κ. Σταυρούλα Αγγελάκου η οποία και 
προσφώνησε τον τιμώμενο , ο κ . Μιχ. Κρι
κέλας, η κ. Έλεν Βάμπα, η κ. Στέφανι 
Γεωργή κ.ά . 

Από αριστερά ο κ. Στέφανος Διακρούσης, ο τιμηθείς Νικόλαος Χατζηδημητρίου και η κ. 
Δέσποινα Αθανασιάδου, διευθύντρια του Εκπαιδευτηρίου. 

ΜΕ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ και συγκίνηση έγινε 

δεκτός ο κ. Νικόλαος Χατζηδημητρίου 

ΠΟΛΛΟΙ φίλοι και συγγενείς ήταν παρόντες στα εγκαίνια των γραφείων στην Αστάρια 
δυό νεαρών καλών φίλων, του δικηγόρου Φίλιππου Αργυροπούλου και του Μιχάλη Πύρ
ρου, αντιπροσώπου για εργατικά ατυχήματα. Στην φωτογ ραφία , από αριστερά, ο κ. 
Ανδρέας Αργυρόπουλος, η κόρη του Βαρβάρα, η σύζυγός του Νικολέττα και ο Φίλιππος 
Αργυρόπουλος, ο κ. Μι χ. Πύρρος με την μητέρα του Πωλίν, την αδελφή του Μαρία και τον 
πατέρα του, γνωστό γιατρό Χρίστο Πύρρο. Το γραφείο βρίσκεται στην διεύθυνση 33-19 
Broadway. Στους δυό νέους επαγγελματίες και τους υπερήφανους γονείς τους η ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ θερμά συγχαίρει. 
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πρώην διευθυντής του Ελληνοαμερικανι

κού Εκπαιδευτηρίου του Μπρόνξ από το 
πλήθος που είχε κατακλύσει την αίθουσα, 

στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 

προς τιμή του. Παράλληλα γιορτάστηκε 
και η 50η επαίτιος της ημέρας του ΟΧΙ. 

Μεγάλος αριθμός των παρευρισκομένων 

αποτελείτο από πρώην μαθητάς του. Μερι
κοί ήσαν πολύ νέοι όπως ο Στέφανος Δια
κρούσης ο οποίος σκηνοθέτησε το έργο 

που παρουσίασαν οι μαθητές του Εκπαι

δευτηρίου και συντόνησε την γιορτή. 
Πολλοί αγκάλιασαν τον κ. Χατζηδημη
τρίου προς ένδειξιν αγάπης ενώ πολλοί του 

ζητούσαν αυτόγραφο όλοι τον χειροκρό
τησαν όταν απευθύνθει προς το πλήθος με 

ποιήματα γραμμένα από την λογίαν, αεί

μνηστη σύζυγόν του Ασπασία. Ο κ.Χατζη
δημητρίου εχρημάτισε Διευθυντής στο 
Εκπαιδευτήριο επί 21 συνεχή έτη, από το 
1938 μέχ ρι το 1959, όταν ανέλαβε την διεύ
θυνση του Σχολείου Θ. Τσολαϊνός - Κ. 
Γουλανδρής στο Ουάσιγκτων Χάϊτς. 

Εκτός από τις χιλιάδες των μαθητών που 
ευτήχησαν να έχουν τον κ. Χατζηδημη
τρίου καθηγητή των, πολλοί άλλοι τον 
ενθυμούνται από τα ραδιοφωνικά προγράμ
ματα του μουσικού καταστήματος Hellenic 
τα οποία παρουσίαζε με την τακτικήν 
εκφωνήτρια Ασπασία Χατζηδημητρίου. Με 

την κήρυξη του Πολέμου, τα ραδιοφωνικά 
αυτά προγράμματα συνέβαλαν πολύ υπέρ 
του Greek War Relief. 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Πρόσωπα 

ΣΤΟΝ βαθμό του εκτελεστικού αντιπροέ
δρου προήχθει η κ. Ευτυχία Πάϊπερ της 
First New York Bank of Business. Η κ. Πάϊ
περ παράλληλα με την νέα της ιδιότητα θα 
παραμείνει παράγοντας στον τομέα χορή
γησης των εμπορικών δανείων και μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Τράπεζας . 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ την Νέα Υόρκη τον 
περασμένο μήνα, προερχόμενος από το 

Τορόντο, ο Δήμαρχος Καβάλας κ. Ελευθέ

ριος Αθανασιάδης, ο οποίος ήρθε σε επαφή 
με τους aξιωματούχους και μέλη του Συλ
λόγου των Καβαλιωτών και μίλησε μαζί 

τους για θέματα της ιδιαίτερης πατρίδας 
τους. Το κυριότερο από τα θέματα αυτά, 
είναι το πρόγραμμα του Δημάρχου για την 

δημιουργία μιάς αναπτυξιακής εταιρίας 
Καβαλιωτών με σκοπό την προσέλευση 

κεφαλαίων για επενδύσεις στην περιοχή 
της Καβάλας. Η εταιρία αυτή θα διευκολύ
νει τους ομογενείς επενδυτές στην υπερπή
δηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών 
και θα ενθαρρύνει κοινές επενδύσεις με 
τοπικές εταιρίες . · Οπως δήλωσε στην 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ο Δήμαρχος, η σχετική 

μελέτη θα είναι έτοιμη το προσεχές έτος 

και το 1992 θα συζητηθεί σε παγκόσμιο 
συνέδριο Καβαλιωτών για να ληφθούν οι 

σχετικές αποφάσεις. Ο κ. Αθανασιάδης, 
που είναι δήμαρχος τα τελευταία 8 χρόνια 
και επανεξελέγη τον περασμένο Οκτώβριο 
για άλλα 4, έχει καθιερώσει για τους απο
δήμους Καβαλιώτες ένα γλέντι που γίνεται 
κάθε χρόνο στις 30 Ιουλίου. Ο Δήμαρχος 
ανεχώρησε ενθουσιασμένος για την υπο
δοχή που είχε η ιδέα του για την δημιουρ
γία εταιρίας επενδύσεων μεταξύ των 
Καβαλιωτών του Καναδά και της Μητρο-
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πολιτικής περιοχής της Νέας Υόρκης. Και 
μας ανέφερε ότι ιδιαίτερη ήταν η ενθάρ
ρυνση που βρήκε από τους γνωστούς επι

χειρηματίες του Νιού Τζέρσεϋ Κώστα 
Λεονταράκη και τον υπεύθυνο του Pines 
Manor ανηψιό του Γιώργο Λεονταράκη που 
τον φιλοξένησαν και του υποσχέθηκαν 
υποστήριξη στην προσπάθειά του. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ έκθεση φωτογραφίας με 
θέμα «Η αναστήλωση του Παρθενώνα>> 
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα 
στην Gallery Helio του Σόχο, στην Νέα 
Υόρκη . Επρόκειτο για μια σειρά από φωτο
γραφίες του Γιόελ Γιόσουα Γκάρικ καθη

γητή του School of Visual Arts μέσα από 
τις οποίες μπορούσε κανείς να παρακολου
θήσει την πορεία των εργασιών για την 

αναστήλωση του Παρθενώνα. Αξιόλογο 
στις φωτογραφίες αυτές ήταν η οπτική 
γωνία από την οποία είχαν τραβηχτεί και η 
οποία δεν παρουσίαζε καμμία ομοιότητα με 
τις φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί κατά 
το παρελθόν. 

ΔΙΕΘΝΕΣ συμπόσιο διοργάνωσε το 
Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπι
στημίου Πρίνστον. Υπεύθυνοι του συνε
δρίου που είχε σαν θέμα<< Τάξεις, ιδεολογία 
και ταυτότητα στην σύγχρονη Ελλάδα>>, 
ήσαν ο διευθυντής του Τμήματος Ελληνι
κών Σπουδών Δημήτριος Γόνδικας και ο 
καθηγητής της Ιστορίας του Πανεπιστη

μίου κ. Μάρκ Νταζόβερ. Έλαβαν μέρος οι 
καθηγητές Κων. Τσουκαλάς του Πανεπι
στημίου Αθηνών, 'Αλεξ Κιτρόεφ του Πανε

πιστημίου της Νέας Υόρκης, Νικηφόρος 
Διαμαντούρος του Πανεπιστημίου Αθη
νών , ο διευθυντής του Ωνάσειου Κέντρου 
Σπύρος Βρυώνης, ο Νίκος Μουζελής της 
Οικονομικής Σχολής του Λονδίνου, ο 
Πάρης Κονόρτας του Ιονικού Πανεπιστη
μίου , ο Πάνος Γαβράς του Χάρβαρντ κ.ά . 

ΑΝΕΛΑΒΕ τα καθήκοντά του ο νέος Γενι
κός Πρόξενος τηε Κυπριακής Δημοκρα
τίας στην Νέα Υόκρη κ . Ηλίας Ηλιάδης. 

Πρίν από τη θέση του αυτή ο κ. Ηλιάδης 
υπηρετούσε στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία 
της Κύπρου στον ΟΗΕ . 

ΕΝΑΣ από τους πιο δραστήριους επιχειρηματίες εστιατορίων, ο κ. Αναστάσιος Λαζαρά
κης, γνωστός για την αγορά και μεταπώληση δεκάδων εστιατορίων στην Νέα Υόρκη, 
άρχισε τελευταίως την δική του <<αλυσσίδα>> <<φαστ φουντ» με την αγορά των συμβολαίων 
πέντε καταστημάτων Burger King και Bojangles στο Μανχάτταν και στο Μπρούκλυν. Τα 
μαγαζιά αυτά λειτουργούν τώρα, ύστερα από ανακαινίσεις που έγιναν κ-.αι στα πέντε, με 
την όνομασία "Burger Plus". Την νέα επιτυχία του κ. Λαζαράκη παρουσίασε η Daily News 
προς την οποία ο δαιμόνιος και αεικίνητος επιχειρηματίας εξέφρασε την αισιοδοξία του 
για την πρώτη <<αλυσσίδα» του ... 

Με επιτυχία δόθηκε στο <<Κρύσταλ Πάλας» στην Αστάρια ο 19ος ετήσιος χορός του 
Πανηλειακού συλλόγου Νέας Υόρκης. Στην φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά 
(όρθιοι) Α. Μπαντούνας, πρώην πρόεδρος, Μ. Σοφιανόπουλος σύμβουλος, Δ. Παπαδάτος 
αντιπρόεδρος, Α. Αργυρόπουλος σύμβουλος και αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας, Ν. Λάμ
πρου, υπεύθυνος Λαχείου και Ν. Κωστόπουλος, ταμίας. Καθήμενοι, Ν. Θωμάς τσαίρμαν, 
Αλίκη Σπήλιου, γραμματεύς και δημοσίων σχέσεων, και Σ. Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος 
του συλλόγου. 
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ΑΝΊΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ από τον Παγχιακό 

Σύλλογο <<Κοραής•• της Νέας Υόρκης 

έλαβε εφέτος μέρος στον εορτασμό των 

Ελευθερίων του μαρτυρικού νησιού της 
Χίου. Ο πρόεδρος καπετάν Τάκης Τσεβδός , 

ο γραμματεύς και πρώην πρόεδρος καπετάν 

Στέλιος Τάτσης και ο επίσης πρώην πρόε
δρος Μανώλης Μωραϊτης παρέστησαν 
στην δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό 
της Χίου στις Ι Ι Νοεμβρίου και στην κατά

θεση στεφάνου στον Άγνωστο καθώς και 
στην ειδική τελετή που έγινε στην κεν
τρική πλατεία Βουνακίου με την συμμε

τοχή χιλιάδων ενθουσιωδών Χιωτών. Στις 
εκδηλώσεις παρέστη και ο Αρχιεπίσκοπος 

Αμερικής κ. Ιάκωβος προς τιμήν του 

οποίου παρέθεσε δείπνο σε κεντρικό ξενο
δοχείο ο εφοπλιστής κ. Λουκάς Κ τιστάκης . 

Τον Σεβασμιώτατο ο οποίος εξέφρασε τον 

ενθουσιασμό του για το μυροβόλο νησί και 

την θερμή πατροπαράδοτη χιώτικη φιλο
ξενία, συνόδευσαν ο Μητροπολίτης κ . 

Σίλας και ο επίσκοπος κ. Μάξιμος, Χιώτης 

στην καταγωγή. Η τριμελής αντιπροσω
πεία του << Κοραή» προσέφερε ως αναμνη

στικό δώρο στον Αρχιεπίσκοπο, ένα 

πίνακα εικονίζοντα την περίφημη Νέα 

Μονή, έργο του γνωστού ζωγράφου Νίκου 

Γιαλούρη, ο οποίος εξέθεσε έργα του στα 
πλαίσια των εορτών των Ελευθεριών. 

Παρών στις εκδηλώσεις ήταν και ο Χιώτης 

υπουργός Αιγαίου κ. Γιώργος Μισαηλίδης . 

Ο πρόεδρος του «Κοραή ,, κ. Τσεβδός παραδίδει στον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιάκωβο έργο του 
ζωγράφου Νίκου Γιαλούρη. Μεταξύ τους ο υπουργός Αγαίου κ. Γ. Μισαηλ ίδης, και αριστερά ο 
Μητροπολίτης Χίου κ. Διονύσιος. Διακρίνεται επίσης ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της 
Αρχιεπισκοπής Αμερικής κ. Τάκης Γαζουλέας, ο κ. Παν. Αγγελόπουλος και άλλοι που παρακο-
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MERRYCHR~TMASAND 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 
Mr. andMrs. 

Eugene Panagopoulos 
andFamily 

LARCHMONT, Ν.Υ. 

MERRY CHRISTMAS 

Poles, Tublin, 
Patestίdes & Stratakis 

New York, Ν.Υ. 

λούθησαν τον εορτατσμό των Ελευθερίων. 

SEASONS 

GREETINGS 

Stamatios Ρ. Lykos, ΑΙΑ, ASLA 

Archίtects 
Landscape Archίtects 

366 BROADWAY, SUΠE 5Α, NEW YORK, Ν. Υ. 10013 
TEL. (2Ι2) 571-24\0 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Τα 20 χρόνια από την ίδρυση του πρώτου 
υποκαταστήματος της Atlantic Bank στην 
Αστάρια (Ditmars) γιαορτάστηκαν τον 
περασμένο μήνα με μιά δεξίωση μαμούθ 
που έδωσε ο πρόεδρος της τράπεζας κ. 
Χαράλαμπος Ζαρακιώτης. Πολλοί επιχει
ρηματίες της περιοχής, καταθέτες και πλή

θος άλλων προσκεκλημένων προσήλθαν 
για να ευχηθούν καλές δουλειές και να συγ
χαρούν τα στελέχη της Α τλαντικής για την 
πρόοδό της και το γεγονός ότι ήταν η 
πρώτη ελληνική τράπεζα πού ίδρυσε υπο
κατάστημα για την εξυπηρέτηση του 
Ελληνισμού της Αστόριας. 

ΤΡΙΣΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ παπούς και γιαγιά 
ο Chris και η Irene Philip, για δεύτερη 

: φορά, τον περασμένο μήνα. Κι αυτή την 
· φορά είναι διπλή η χαρά, διότι η κόρη τους 
Cathy, σύζυγος του γιατρού Chris Kojanis 

. έφερε στον κόσμο δίδυμα, δύο χαριτωμένα 
' κοριτσάκια . Ο Dr. Philip είναι ως γνωστό, 
δοικητής του Τάγματος του Αγίου 
Ανδρέου. 

ΣΤΟΝ ναό του Αγίου Νικολάου Γουάϊκοφ , 
Νιού Τζέρσευ βαπτίστηκε το νεογέννητο 

· αγοράκι του ιατρού και της κ. Michael Sisti, 
· στο οποίο εδόθη το όνομα Johathan
Aristides. Το δεύτερο όνομα είναι του παπ-

. πού, κ. Αριστείδη Ντούζογλου ο οποίος 

' έγινε για δεύτερη φορά παππούς από την 
; κόρη του Elena Sisti . 

Μ erry C hrίstmas 

Southern Star 

Shίppίng Co., lnc. 

New York, Ν.Υ . 

DECEMBER, 1990 

Δυο αναμνηστικές φωτογραφίες από την δεξίωση στο υποκατάστημα της Α τλαντικής Τραπέζης 
στο Ditmars. Πάνω, ο πρόεδρος κ. Χ. Ζαρακιώτης περιστοιχιζόμενος, από τον κ. Κ. Μουζα
κίτη, Senior Αντιπρόεδρο και περιφερειακό διευθυντή στο Κ ουήνς, τον κ. Χ ρ. Νεοκλέους, 
διευθυντή του υποκαταστήματος και τον κ. Ανδρέα Σειρινάκη, εκτελεστικό Αντιπρόεδρο. 
ΚΑΤΩ: Το προσωπικό του υποκαταστήματος Ditmars, τον κ . Νεοκλέους έκτο από αριστερά . 

Πλάϊ του η κ. Μαίρη Παράσχου, αντιπρόεδρος και πρώην διευθύντρια του υποκαταστή-
ματος και η Μαρία Πασέλη, βοηθός διευθυντή. 

HOWARD Μ. ADELSBERG 
ΑΠΟRΝΕΥ ΑΤ LAW 

• BUSINESS LAW • WILLS AND EST Α TES 
• REAL ESTATE • FAMILY LAW 
• PERSONAL INJURY • TRAFFIC VIOLA τιΟΝS 

80 Wall St., Suite 1015, New York, Ν.Υ . 10005 
(212) 797-9680 FAX (212) 480-8002 

CALL FOR ALL YOUR LEGAL NEEDS 
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Πρόσωπα 
Ο Δρ. ΝΙΚ. ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ, καθηγητής της 

Ψυχιατρικής στο Medical College of Wis
consin, εξελέγη Β· αντιπρόεδρος της Παγ
κοσμίου Εταιρίας Δυναμικής Ψυχιατρι
κής. Ο Δ ρ . Δεστούνης μετά την εκλογή του 

ανακοίνωσε τρεις εργασίες του. Η πρώτη 

από αυτές ήταν στο Παγκόσμιο Συνέδριο 
της Γερμανικής Ακαδημίας Ψυχανάλυσης 
στο Βερολίνο με θέμα << · Αγχος και κατά
θλιψη>> , ενώ οι άλλες δύο ήσαν στο Πανεπι

στήμιο Χούμπολδ του Βερολίνου με 

θέματα<< Ψυχοσωματικές απόψεις της κίνη

σης» και <<Ψυχώσεις λοχείας». Εξ άλλου , ο 
δρ . Δεστούνης έχει προσκληθεί στην Κων

σταντινούπολη όπου πρόκειται να εγκαινι

άσει το τμήμα Ψυχοσωματικής Ιατρικής 

του εκεί Πανεπιστημίου . Θα είναι επίσης 
και ο κύριος ομιλητή ς κατά την τελετή των 

εγκαινίων όπου θα μιλήσει με θέματα σχε
τιζόμενα με την ψυχοσωματική ιατρική. 

ΣΕ ΕΚΔΉΛΩΣΗ που έγινε στο ξ ενοδοχε ίο 

Σέρατον του Μανχάτταν, τιμήθηκε η Ελεγ

κτής της Πολιτείας της Νέας Υόρκης κ. 

Ελίζαμπεθ Χόλτζμαν. Την Ελληνοαμε ρι
κανική Κοινότητα εκπροσώπησε αντιπρο

σωπεία εργολάβων από το Μπρούκλυν με 
επικεφαλής τον κ. Τζαίημς Λιαπάκη και 
από την Αστόρια με τον κ . Ευάγγελο Γκα

τζώνη. Παραβρέθηκαν ο πρώην Δήμαρχος 
της Νέας Υόρκης κ. Τζων Λίντσαιϋ, ο 

γερουσιαστής κ. Κρίστοφερ Ντόουντ, η 

φεμινίστρια κ. Γκλόρια Στάϊνμαν κ . ά . 

ΝΕΟ Διοικητικό Συμβούλιο ανέδε ιξαν οι 
πρόσφατες αρχαιρεσίες που πραγματοποί

ησε η επιστημονική οργάνωση <<ΚΡΙ

ΚΟΣ». Εξελέγησαν οι: Ν. Στεκόπουλος 
πρόεδρος, Δημ; Σταϊκος αντιπρόεδρος 
ΗΠΑ, Ρίζος Κατσάνος αντιπρόεδρος Ελλά
δος, Πιέρ Κατάκαλης αντιπρόεδρος 
Καναδά, Ντενίζ Κωνσταντοπούλου ταμίας, 
και Χαρ. Φαλάγκας γραμματεύς. Να σημει

ωθεί ότι η οργάνωση ΚΡΙΚΟΣ διαθέτει 
παραρτήματα στην Αθήνα, Μόντρεαλ, 
Νιού Τζέρσεϊ, Ντελαγουέρ , και στο Μιντ 
Γουέστ. 

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Λακωνικών Σωματείων 
έδωσε με επιτυχία την 17η χοροεσπερίδα 
του στο Prospect Hall του Μπρούκλυν. 

Ομιλήτρια της βραδυάς η γιατρός κ . Σταυ
ρούλα Αγγελάκου Γαβριήλ. Παρευρέθησαν 
η πολιτιστική ακόλουθος κ . Σιμόνη Ζαφει
ροπούλου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. 
Τιμολέων Κακούρος, ο αρχιμανδρίτης 
Δαμασκηνός Γκάνας και αξιωματούχοι 
όλων των συλλόγων. Χαρακτηριστικό της 
φετεινής χοροεσπερίδας ήταν το ξεκίνημα 
για την συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό 
την δημιουργία του Λακωνικού Πνευματι
κού Κέντρου στην Νέα Υόρκη . 
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ΜΕ ΙΔΙΑΙτΕΡΗ χαρά επανείδαμε, ύστερα από πολλά χρόνια , στην Νέα Υόρκη τον 
διακεκριμένο πρέσβυ κ . Γιάννη Γρηγοριάδη, ο οποίος επεσκέφθη την Αμερική τον 
περασμένο μήνα με την σύζυγό του, για ιδιωτικούς λόγους . Ο εκτιμώμενος και 
ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των συναδέλφων του διπλωμάτης, είναι γνωστός στην 
Ομογένεια Αμερικής από την πολυετή , ευδόκιμο θητεία του στην Νέα Υόρκη και 
στην Ουάσιγκτων. Υπηρέτησε στην μόνιμη Ελληνική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ 
επί εξήμισυ χρόνια, στην Ουάσιγκτων επί τέσσερα χρόνια Α' Σύμβουλος στην 

ελληνική πρεσβεία και μετέσχε τηε ελληνικής αντιπροσωπείας σε έξη γενικές 
συνελεύσεις . Ο κ . Γρηγοριάδης υπηρέτησε επίσης ως πρέσβυς στο Αλγέρι και 
μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και ήταν πρέ
σβυς στην Μόσχα σε μια πραγματικά ιστορική περίοδο, από το 1984 έως το 1987. 

Ο Παγχιακός Σύλλογος << Κοραής» εώρτασε την επέτειο της απελευθερώσεως της Χίου 
τον περασμένο μήνα, με δοξολογία στον ναό της Αγίας Αικατερίνης, Αστόρια. Στην φω
τογραφία , από αριστε ρά, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Χίου κ . Μιχαλάκης, 
ο Νομάρχης Χίου κ. Βασιλάκος, ο Χιακής καταγωγής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού στρατηγός Δ. Σκαρβέλης, ο οποίος επεσκέφθη την Ουάσι γκτων προσκεκλημένος 
από το Πεντάγωνο , ο Επίσκοπος Αλέξιος, ο πρόεδρος του <<Κοραή» Νίκος Μιχαλιός και 
ο Γενικός Πρόξενος Γεώργιος Ασημακόπουλος. 

ΜΕ ΤΟΝ τιτ ΛΟ <<Νέες φωνές στην Ελληνοαμερικανική τέχνη » το Ίδρυμα Πολι τιστι
κής Κληρονομιάς << ΟΡΦΕΑΣ» του Μπρούκλυν πραγματοποίησε έκθεση Ελλήνων καλλι
τεχνών στο Great Hall Gallery του Cooper Union of Art στο Μανχάτταν. Οι καλλιτέχνες 
που έλαβαν μέρος ήσαν οι Πάνος Βλαχόπουλος, Αγγέλα Μπρισνόβαλη, Γιώργος Τζάννε, 
Γιώργος Κλαδής, Μαίρη Νίκολας, Μόρφυ Γκίκα, Ελένη Μυλωνά, Μαίρη Γρηγοριάδη, 
Μανώλης Μαστροπαύλος και Μαρκ Χατζηπατέρας. Η έκθεση διήρκεσε από 17 Νοεμβρίου 
μέχρι 2 Δεκεμβρίου του 1990. 

ΣΤΗΝ ομαδική έκθεση ζωγράφων με τον 

τίτλο <<Αναθεώρηση της ανθρώπινης εικό
νας» που πραγματοποιείται σε γκαλερί του 

Μανχάτταν, συμμετέχει και η Ελληνίδα 

ζωγράφος Δέσπω Μαγκόνη. Η έκθεση 

άνοιξε την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου, στην 
Pratt Manhattan Gallery στο 296 της Lafay
ette Street και θα συνεχιστε ί μέχρι της 5ης 
Ιανουαρίου 1991 . Παραμένε ι ανοικτά 

καθημερινώς από 10 π.μ. έως 5 μ. μ . Η ίδια 
αυτή έκθεση θα παρουσιαστεί και σε 

αίθουσα του Μπρούκλυν από 7-28 Μαρτίου 
του 1991 . 

ΔΥΟ πραγματικά aξιαγάπητοι νέοι, η 

οφθαλμολόγος Dr. Irene Ε. Draga, ωραιό
τατη κόρη του γνωστού Κερκυραίου εστιά
τορα κ. Κωνσταντίνου Ντράγκα και ο 
επίσης γιατρός Γεώργιος Ράπτης, γιός του 

κ . και κ . Ιωάννη Ράπτη, ετέλεσαν τους 

γάμους τους στον ναό του Αγίου Νικολάου 

Φλάσινγκ. Ακολούθησε δείπνο με διασκέ
δαση στο Crest Hollow Country Club, στο 
Woodbury, L.I. Τους γονείς και το εκλεκτό 
ζεύγος των επιστημόνων , η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

συγχαίρει και εύχ εται βίο aνθόσπαρτο. 

ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ δημοσιευμά του το αμερικανικό περιοδικό Forbes ανάμεσα στους πλου
σιώτερους ανθρώπους της Αμερικής αναφέρει κ α ι τα ονόματα τεσσάρων Ελληνοαμερικα
νών . Οι <<Κρίσοι» ομογενείς- σύμφωνα με το Forbes -είναι οι Αλεξ Σπανός ο οποίος 
διαμένει στην Καλιφόρνια και η περιουσία του υπολογίζεται σε 600 εκατομμύρια δολλάρια , 
ο Γιάννης Ράγκος , από το Πίτσμπουργκ του οποίου η περιουσία υπερβαίνει τα 500 
εκατομμύρια δολλάρια, ο Λεωνίδας Αργυρός από το Newport Beach με 300 εκατομμύρια , 
και η Οικογένεαι Χασιωτη με J)U εκατομμυρια ι>ολ.λ.αρια . 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Δωρεά της Ατλαντικής στο Adelphi 

Merry Christmas 

Steven 
Papadatos 

New York, Ν.Υ . 

Η Atlantic Bank πρόσφερε ως δωρεά στο Adelphi University το ποσό των 30,000δολλ. για την 
πληρωμή διδάκτρων φοιτητώ ν που είναι γραμμένοι στο Graduate School of Business , του 
Adelphi University, στο Τμήμα του Μεταπτυχιακού ΠρογράμματοςΒaηkίηg Money Manage
ment. Σκοπός της υποτροφίας είναι να βοηθήσει προικισμένους αλλά οικονομικά αδύνατους 
Ελληνο-Αμερικανούς φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον οικονομικό και τραπεζικό 
χώρο. Στην φωτογραφία, αριστερά, ο πρόεδρος του Adelphi Dr. Peter Diamantopoulos 

New York: 
595 Fifth Ave 

Tel : (212) 753-1100 

DECEMBER, 1990 

δεχόμενος την επιταγή από τον πρόεδρο της Ατλαντικής κ. Χαράλαμπο Ζαρακιώτη . 

. , Ολοι εμείς στά γραφεία HOMERIC 
εuχόμαστε στούς φίλους- πελάτες μας 

καί σέ δλους τούς όμογενείς 

Χαρούμενα Χριστούγεννα 
καί γιά τόν Καινούργιο Χρόνο 

Είρήνη, ι Υγεία, Εύτυχία 

Long lsland: Astorίa: Stamford, Ct: Brooklyn: 
86 Νο Broadway 31-19 Ditmars Blvd 906 Ε. Main St. 7725 5th Avenue 

Hicksville, Ν.Υ. 11801 Tel: (718) 721-6400 Tel : (203) 359-2917 Tel : (718) 833-6800 

Tel : (516) 935-3400 

ΑτΗΕΝS: 
Panepistimiou 59 

69 



70 

Seasons Greetίngs 

~~~ 
Wίllίam G. Chίrgotίs 

Summit, New Jersey 

-
Best wίshes ----v-

from 
Mr. & Mrs. 
John Α. 
Hadjίpateras 

THARROS (U.S.A.) 
ENTERPRISES INC. 

Wishes to all of you 
MERRY CHRISTMAS 

AND 
Α VERY ΗΑΡΡΥ 

NEW YEAR 
EMMANUEL TSARNAS 

1 WALL STREET COURT * SUΠE 10001 
NEW YORK, Ν . Υ. 10005 

(212) 514-7890 

Season~ Greetings 
FROM 

MR. & MRS. GUST KRARAS 
AND 

ΤΗΕ LEADER 

ΙΝ GROUP TRAVEL 

26 Ε . LANCASTER AVENUE 
READING, ΡΑ 19607 

AND 

ΤΗΕ KRARAS F AMIL Υ 

Motels & Restaurants 
ΙΝ WILDWOOD, N.J. 

(215) 775-5000 
(800) 437-2323 

FAX: (215) 775-7155 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 





Metropolis: Α Ν ew Art Gallery in ΝΥ 
The sneak preview of the artworks of 

famous Greek contemporary painters 
Carras and Demetris Mitaras at the 
Omni park Centra1 Hotel's mezzanine 
1eve1 the nights of Ν ovember 16 and 17, 
was more than an art exhibit. It served 
as a socia1 high1ight, giving the oppor
tunity to hundreds of well-hee1ed indi
vidua1s and 1uminaries to meet one 
another and hob-nob whi1e at the same 
time admire the huge tab1eaus offered 
for viewing. 

The event, which preceded the forma1 
opening of the painter's exhibit at the 
Metropo1is Art Galleries at 790 Madi
son Avenue, served to fami1iarize art 

connoisseurs with the sty1es of two of 
the most exceptiona1 conteωporary 
artists Greece has to offer. Moreover it 
offered the opportunity to viewers to 
enjoy two distinct as much as diverse 
sty1ings. The soft and smooth schoo1 of 
thought with its simp1e but well defined 
1ines and rich co1or that characterizes 
Carras on one hand, and the wi1d vagu
eness and iconoc1astic mix of co1ors that 
are Mitaras' brand. Whi1e Carras who 
has spent a number of years in the Uni
ted States, follows a sedate brand of 
co1oring, emp1oying mostly still 1ife in 
creating 1arge paintings, Mitaras, who 
visits here for the first time, is consumed 
entire1y by the fury of the theatrica1 

Γ---------------------~~ 

wor1d. 1t makes sense then for him to 
seek to present 1ife as a coarse1y defined 
imagery that defies any sense of rea1ity. 

The two day preview which was spon
sored by the management of the Metro
po1is Art Galleries, was followed by an 
open-ended showing of the same works 
at the gallery. This is the first exhibit for 
the gallery, which is owned by entrepre
neur Peter Katsichtis and his wife 
Stella. After the New York debut of the 
artworks, they will be moved to Mont
rea1 where they are due for a showing 
there by arrangements worked out 
between the mayor of that Canadian 
city and the Greek Consu1 Genera1 
there. 

.,._ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

v· from 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &;-
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Dr. Nίcholas G. Lίgnos 
and 

Dr. Amalίa Ν. Lίgnos 

Καλa Χριστούγεννα 

Mr. andMrs. 

Wίllίam D. Cocorίnίs 
SALT LAKE CΠΥ, UTAH 

Τό ίατρικό καί διαχειριστικό προσωπικό τής 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥ 
Εϋχονται στήν ·Ομογένεια 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

LINARDOS CLINIC 
42-78 ΜΑΙΝ STREET, FLUSHING, Ν.Υ. 11355 

TEL. (718) 539-8800 

Α modern Health Care Facility for 
DIAGNOSTIC services and LASER 

Surgery 

ΚΑΙ :.::.. 

---
ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 1991 " I \ " 

NICHOLAS 
G. PITURAS, D.D.S. 
343 West 58th Street, l'olew York, Ν.Υ . 10019 

Tel. (212) 757-3183 

ΗΑΡΡΥ HOLIDAYS χ ·I· 

Mr. andMrs. * Theodore Ο. Prounίs 
New York, Ν .Υ . 

·Η διεύθυνση καί τό προσωπικό 
τής έταιρίας 

KOKALIARIS FURS, INC. 
Manufacturing Furriers 

Εϋχονται σ· δλη τήν ·Ομογένεια 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

134 WEST 29th STREET 
NEW YORK, Ν.Υ. 10001 Room 701 

Tel.: 736-3395 • ΡΕ 6-0353 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



MERRY CHRISTMAS & ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 
PETER ΚΑ TSIHΠS 

__ et._rό!J_όlis 
ort golleries ltd. 

Presently showing works of two famous 
Greek painters, Christos Carras and Demetris Mitaras 

790 MADISON AVE, SUHE 404, NEW YORK, Ν.Υ. 10021 

TEL: (212) 249-7844 FAX: (212) 249-7135 

On behalf of the Directors and Officers 
of First New York Bank for Business 

We wish you a joyous holiday season and a 
New Year filled with peace and happiness 

Flrst New York Bank for Buslness offers: 

• Commercial Loans in the $1-6 million range in the Metropolitan New York area, 
for working capital or long term loans up to fiνe years. 

Eftihia Piper 
Executiνe Vice President 

Corporate Diνision Executiνe 
(212) 886-9728 

John Catsimatidis 
Director 

Spiros Milonas 
Director 

=-= -----= 
RRST NEW YORK 
ΒΑΝΚ FOR BUSINESS 

DECEMBER, 1990 

• Specializing in Wholesaling, Manufacturing Distributing and lmporting. 

• Attractiνe yields on CDs, IRA and Keogh Accounts. 

• Special Serνices for Law & Accounting firms including Master Escrow & IOLAs. 

Flatlron Dlatrlct Branch Garment Dlatrlct Branch Jewelry Diatrlct Branch 
580 Fifth Ave (at 47th St.) 
Μ - F 9:00 a.m. - 3:00 p.m. 
212-840- 4270 

Corporate Headquarters 1460 Broadway (at 41st St.) 
28 W. 23rd St. (bet 5th & 6th Ave.) Μ - F 9:00 a.m to 3:00 p.m. 
212-886-9728 212-840-4485 

Emplre State Dlatrlct 
2 W. 33rd (at 5th Ave.) 
Μ - F 9:00 a.m. - 3:00 p.m. 
212-268-9660 

The Firat Children'a Bank 
F Α Ο Schwarz 
767 Fifth Ave (at 58th St.) 
Μ - Sun. 12:00 - 5:00 p.m. 
212-644-0670 

First New York. The bank youιve been /ooking for. 
Member FDIC 
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ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

Στην έκλεκτη πελατεία μας 
καi σ· όλόκληρη τfιν ·Ομογένεια 

Coach House 
110 WAVERLY PL., NEW YORK, Ν.Υ. 

Tel. (212) 777-0303 

tl~ ΗΑΡΡΥ HOLIDA YS 
• 

GULF MARINE And 
INDUSTRIALSUPPL Υ, Inc. 

401 St. Joseph Street, New Orleans, La. 70130 
Tel. (504) 525-6252 

SrEVE KOUTSOURADIS, Manager 

Gregory Ν. Apostle 

, 
ευχεται 

σ~ όλόκληρη τήν ·ομογένεια 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Riverdale Funeral Home Inc. 
( • Αποστολόπουλος) 

Constantinidis Funeral Parlor 
(212) 942-4000 

ΤΗΕ COUNCIL FOR 
GREEK-AMERICAN AFFAIRS 

Wishes to all its members 
and all Greek-Americans 
MERRY CHRISTMAS 

Hon. and Mrs. 

Gabriel Moustakis 
and Son 

Wish α// their friends in New York, 
in Chi/e and in Greece 
ΗΑΡΡΥ HOLIDA YS 

Santiago, Chile 

Best Wίshes 
for Happy Holίdays 

Burger Heaven Restaurants 

CYPRUS FAMILY 

MERRY CHR/STMAS ΤΟ ALL 

NICHOLAS KARAKAS ~ 

ΤΟΝΥ KARAKAS ~ 

tft[;gctl§ Σ>l&trlb-Cc>r~ 
4815 Νο. Lindbergh • Bridgeton, 
Mlssouri 63044 • (314) 731·7900 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



ΚΑΛΑ Χ Ρ/ΣΤΟ Υ ΓΕΝ ΝΑ 

ΚΑΙ 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

Κος καί Κα 

ΝΙΚΟΣ Κ. ΛΩΣ 

BEST CAFE 
"ELEGANCE'' 

* European-Amerίcan Patίsserίe 
* Caterίng for αΖΖ occasίons 
* ΑΖΖ bakίng done on premίses 

152-22 Northern Blvd. , Flushing, Ν.Υ. 
Tel. (718) 463-4560 

ΜΙΚΕ MORAITIS 
Η αίθουσα διατίθεται για parties, showers, 

sweet sixteen, συνεδριάσεις, κ.λ.π. 

ΑΝΟΙΞΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

31-05 ASTORIA BLVD, 
ASTORIA, Ν.Υ . 11102 
Τηλ.: (718) 278-4853 

'Ο τόπος συναντήσεως γιά φαγητό καί ποτό 

Κουζίνα καί περιβάλλον πού 
ταιριάζουν στόν 'Έλληνα 

ΑΝΟΙΧΤΟ 24 ΩΡΕΣ. 
FREE PARKING 

DECEMBER, 1990 

Season :sν Greetίngs to ΑΖ/ 

Ι onίan Transport, Ι nc. 

964 THIRD Α VENUE 
NEW ΥΟRΚ., Ν. Υ. 10022 

Ή διεύθυνσις τής Έταιρίας ΤΡΑΤΑΡΟΣ 

εϋχεται στό προσωπικό, πελάτες καί φίλους 

mr ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

'Ο Trataros 
Construction Co. 

333 86th Street 
Brooklyn, Ν. Υ. 
(718) 748-llSO 

660 64th Street 
Brooklyn, Ν.Υ. 11220 

(718) 833-6070 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

29-11 DlτMARS BLVD., ASTORIA, Ν.Υ. 11105 
rEL. (718) 932-3232 

ΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

• 
Μέ κανονικές όεpογpαμμές 

καί μέ πτήσεις Charters 
γιά τό έpωτεpικό τfjς 'Αμερικής 

καί δλο τόν κόσμο 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 15 XPONIA 
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Καλά Χρrστοίιyεvvα 

Const. Stejanides, M.D., P.C. 
Allergy Testing and Treatment 

30-44 29 Street 1715 East 17th Street 
Astoria, Ν.Υ. 11102 Brooklyn, Ν.Υ . 11229 

718-626-1386 212-336-1015-6 
230 Hilton Ανe. 
Hempstead, Ν. Υ. 

516-481-4750 

·Ο καθηγητης καi ή Κα 

ΝΙΚ. Φ. ΔΕΣτΟΥΝΗ 
Εύχονται 

Εύτυχισμένο τον Νέο Χρόνο 

HOLIDA Υ GREETINGS 
FROM 

Dr. CHRIS PHILIP 
Dr. CHRIS KOJANIS 

Specίalίsts ίn Orthodontίcs 

NEW YORK and TENAFLY, N.J. 

Best Wίshes for the Holίdays 

JamesP. ChrίstodoulouM.n. 
F.A.C.C. 

625 PARK AVENUE, NEW YORK, Ν . Υ. 10021 
TEL. (212) 744-1118 

Dr. and Mrs. 

Peter Triantafillou 
And Family 

Wίsh al/ theίr frίends 
Α ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 

TED BOUZALAS REALTY 
9002 5th Α venue, Brooklyn, Ν. Υ. 

Tel. (718) 833-2700 

ΚΑΛΑ ΧΡ/ΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

στήv tκλεκτή πελατεfα μας 
καi σ • όλους τοvς φfλους μας 

'Ο κ. καi ή κ. 11 
Βλάση Γεωρyούση 

εύχονται στοuς φίλους τους 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

DINO Α. RALIS 
Life and General lnsurance 

32-17 BROADWAY, ASTORIA, Ν.Υ. 11106 
τΕL . (718) 274-0701 

TED BOUZALAS REALTY 
9002 5th Avenue, Brooklyn, Ν.Υ. 

Tel. (718) 833-2700 

Καλή Xpovιa 
στήv tκλεκτή πελατεfα μας 

καi σ • όλους τοvς φfλους μας 

Mrs. Α thena Bubarίs 
and Sons 

Wίsh all theίr frίends and relatίνes 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Περισσότερα Εύχετήρια 
στfιν Πρωτοχρονιάτικη 
εκδοση τής ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR .,. 
το ALL ouR FRIENDS v · 

MR & MRS 

PETER CONSTANTINE 

·Ο άρχαιότερος στην 'Αμερικη 

ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ 
«ΚΟΡΑΗΣ>> 
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 

Εϋχεται στα μέλη του, σ' όλόκληρη 
την 'Ομογένεια 'Αμερικής καi στα 

άδέλφια μας τής άκριτικής Χίου 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

. ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

Στην έκλεκτη πελατεία μας 
καi σ' όλόκληρη τiιν Όμογένεια 

Coach House 
110 WAVERLY PL., NEW YORK, Ν.Υ . 

Tel. (212) 777-0303 

ΗΑΡΡΥ NEW YEAR 
From the Frίends of the Greek Shίp at 
East and Gulf Coasts of the Unίted States 

Α lpha Μ arίne, Ι nc. 
54-58 Commerce Street, Brook1yn, Ν .Υ . 11231 

Tel. (718) 852-6868 

Provisions - Cabin - Deck & Engine Supplies 
Seven Days Α Week - 24 Hours Α Da.v 

CAPT AIN STELIOS Τ Α TSIS 

DECEMBER, 1990 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ARIS ESTATES 
600 LAKE STREET 
RAMSEY, NJ 07446 
TEL: (201) 934-0120 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

BONWITINN 
RESTAURANT 

JAMES TSUNIS 
CHARLES TS UNIS 

COMMACK RD. & VANDERBILT PKWY 
COMMACK, NEW YORK 11725 

TEL. (516) 499-2068 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΌ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ύπό τή διεύθυνση του κου 

KOST AS HATZISTEFANIDIS 

Certified public accountant 

ώς καί τό γραφείο ταξιδίων 

Ε & Ρ TRAVEL 

ύπό τή διεύθυνση του κ .ΕL. PAPAKYRIAZIS 

Σας εϋχοvται 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

23-15 24th AVENUE 
ASTORIA, ΝΥ 11102 

Tel.: (718) 204-8992 
(718) 728-5656 
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Εύτυχές τό Νέο 'Έτος 

ORTHODOX BYZANTINE 
HOLYICONS 

W ALL MURALS, MOSAICS, FRESCOES 

GEORGE FILIPPAKIS 
Artist 

7 MAGNOLIA LANE 
WOODBURY, ΝΥ 11797 

TEL: (516) 367-3771 
(516) 367-2864 

ΚΑΛΉ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

P.V. BAKERY, INC 

Η &Η ΒΑ GELS EAST 
1551 2nd Ave (corner 80th Street) 

New York, Ν. Υ. 10028- Te1: (212) 734-7441 

PERRY ALEXIOU 

ΕΥΤΥΧΕΣ 
ΤΟΝΕΟΕΤΟΣ 

GEORGIA DINER 
Wide Selection of Gourmet Dinners 

LUXURIOUS DINING ROOMS FOR 
PRIV ΑΤΕ PARTIES 
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AMPLE PARKING • ΟΡΕΝ 24 HOURS 

86-55 QUEENS BOULEV ARD 

ELMHURST, ΝΥ 11373 

Tel.: 718- 651-9000 

Happy Holίdays to All 

NICK MIHALIOS 
BU/LDER and LAND DEVELOPER 

MALBA ESTATES, INC. 
23-50 31st STREET 

ASTORIA, Ν .Υ . 1ll05 
TEL. (212) 932-6100 

GOLDEN EAGLE 
RESTAURANT-DINER 

Cocktails 
Open 24 Hours 

243 BROAD AVE., PALISADES PARK, N.J. 07650 
TEL. (201) 947-3705 

Οί 'Αδελφοί 

ΝΙΚΟΣ καί ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 

εϋχονται ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

στούς φίλους ιcαί πελάτες τους 

ΚΑΛΉ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

ΜΙΚΕ DEMETROULES 
EMMANUEL DEMETROULES 

M.D.&SON 

Contractίng, lnc. 
GENERAL CONTRACTORS 

Bonded & Insured 

1466 BROADWA Υ, Suite 419 
NEW YORK, Ν.Υ . 10036 

New York: 212 354-8613- 212 354-8649 
New Jersey: 201 438-5405 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 



Cruise where even sweet nothings are something special. 
It's Thesday night. Your ship floats majestically 

in an ocean of blue. Your dessert floats in a sea of 
chocolate. And your thoughts float to other sweet 
moments already savored on your Celebrity cruise. 

Moments made special-like tonight's dessert
by our dedication to turn even small touches into 
touching memories. 

And thanks to prices that are the best in the 
Registry : Bahamas & Liberia 

luxury cruising class, you'll save more than 
memories of your seven days and nights aboard 
either Celebrity's Horizon or Meridian. 

For more evidence of our thoughtfulness, 
request a copy of our Bermuda or Caribbean 
brochures from your travel agent. 
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Now you have your own 
personal banker. 

INTERBANK OF NEW YORK. 

Think of us as your private banker. Call us 
anytime, and we '11 even arrange to come see 
you ιη person. 

Or visit our new office, where we offer ser
vices from 7 a.m. to 7 p.m. 

We work longer for you. And faster. 
Because there 's η ο bureaucracy . So you deal 
directly with our top decision makers. 

Interbank combines all this personal attention 
with the most advanced and innovative pro
ducts and services. 

For example, our Global Α τΜ card gives 
you cash around the world. W e have special 
tax-saving services for international custo
mers. And we offer extra attention to small 
business owners. 

At Interbank, you'll quickly see that we take 
your banking very personally. 

φ INHRBANK OF NEW YORK 

Υ our personal banker. 

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


