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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Λαμπρή, μεγαλειώδης και αντάξια της ιστορίας του «Εθνικού Κήρυκα» και
της ίδιας της ομογένειας ήταν η εκδήλωση για την 100ή επέτειο της μοναδικής ημερήσιας
εφημερίδας στην Αμερική και σε όλον τον απόδημο ελληνισμό που διοργανώθηκε το
βράδυ της Παρασκευής , 22 Μαϊου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης.
Στην κεντρική είσοδο της Βιβλιοθήκης και στον μεγάλο διάδρομο που παρατέθηκε η
δεξίωση είχαν τοιχοκολληθεί αντίγραφα των εφημερίδων του «Εθνικού Κήρυκα» από της
ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα και δημιουργούσε μια ιδιαίτερη αίσθηση στους ομογενείς που
είχαν έρθει από διάφορα μέρη των ΗΠΑ, του Καναδά και της γενέτειρας, καθώς επίσης
και στο ίδιο το προσωπικό και στους αναγνώστες της Βιβλιοθήκης.
Αμέσως μετά παρατέθηκε το επίσημο δείπνο στην μεγάλη αίθουσα της Βιβλιοθήκης, η
οποία εντυπωσίασε τους ομογενείς και τους προσκεκλημένους με την αρχιτεκτονική της
και με την μεγάλη σκηνή στην οποία προβάλλονταν τα πρωτοσέλιδα του «Εθνικού
Κήρυκα» τα οποία κατέγραφαν τις πιο συνταραχτικές στιγμές στην ζωή της ομογένειας,
της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Γρηγόρης Μανινάκης και η Αλεξάνδρα Σκένδρου με την
Ορχήστρα «Μικρόκοσμος» έψαλαν τους εθνικούς ύμνους και ερμηνεύοντας τις μεγάλες
επιτυχίες του ελληνικού πενταγράμμου με τις οποίες μεγάλωσαν πολλές γενιές ομογενών
δημιούργησαν μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα και ενέτειναν τις συγκινήσεις που
προκαλούσε σε κάθε έναν από τους 430 ομογενείς και επισήμους προσκεκλημένους που
είχαν μαζί την μοναδική ευκαιρία να γιορτάσουν τα 100χρονα μιας εφημερίδας.

Μιας εφημερίδας «καθρέφτη», «εκφραστή» «εμπνευστή», «έπαλξη» και οραματιστή της
ομογένειας, όπως την χαρακτήρισαν στα μηνύματά τους ο πρόεδρος Ομπάμα, ο
αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – τα οποία
αναγνώσθηκαν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, καθώς επίσης και οι ηγέτες της
Ελλάδας της Κύπρου και της ομογένειας – τα μηνύματα των οποίων οποία
δημοσιεύτηκαν στο πρωτοσέλιδο της μεγάλης έκδοσης του Σαββατοκύριακου 23-24
Μαϊου, καθώς επίσης στο πλούσιο ένθετο και στο βιβλίο «100ή επέτειος του ‘Εθνικού
Κήρυκα».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, ο Μητροπολίτης
Νέας Ιερσέης Ευάγγελος, ο πρώην γερουσιαστής του Μέριλαντ Πολ Σαρμπάνης και ο
γιος του – βουλευτής Τζον Σαρμπάνης, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της Ελλάδας και της
Κύπρου στον ΟΗΕ, πρέσβεις Αικατερίνη Μπούρα και Νίκος Αιμιλίου, αντίστοιχα, οι
γενικοί Πρόξενοι της Ελλάδας και Κύπρου στη Νέα Υόρκη, πρέσβεις Γεώργιος
Ηλιόπουλος και Βασίλειος Φιλίππου, αντίστοιχα, ηγέτες όλων των μεγάλων οργανώσεων
της ομογένειας και των κοινοτήτων, ευεργέτες της ελληνικής παιδείας, διευθυντές και
δάσκαλοι, καθώς επίσης αφοσιωμένοι αναγνώστες και υποστηρικτές του «Εθνικού
Κήρυκα».
Παρούσα ήταν και όλη η οικογένεια του «Εθνικού Κήρυκα» στην Νέα Υόρκη, στην
Βοστώνη και αντιπρόσωποι από την πολυμελή οικογένεια της Αθήνα και Λευκωσίας, οι
οποίοι μαζί με τον εκδότη – διευθυντή του «Εθνικού Κήρυκα» Αντώνη Η, Διαματάρη είναι
η πιο τυχερή από τις τέσσερις γενιές που υπηρέτησαν τον «Ε. Κ.» όχι μόνο γιατί είχε την
μοναδική ευκαιρία να γιορτάσει την 100ετία, αλλά και να ξεκινήσει με μεγαλύτερο πάθος
και αφοσίωση την δεύτερη εκατονταετία και να δώσει το έναυσμα σε όσους μίλησαν κατά
την διάρκεια του δείπνου να τονίσουν ότι «ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος ανέπεμψε την προσευχή, ευχήθηκε υπέρ υγείας
και μακροημέρευσης του εκδότη – διευθυντή Αντώνη Η. Διαματάρη και των συνεργατών
του και ευχήθηκε όπως γιορτάσουν με την ίδια αίγλη και πολλές επόμενες εκατονταετίες.
Στην συνέχεια δώρισε στον κ. Διαματάρη το Λεξικό των Μυκηναϊκών Τεχνικών Ορων και
μια Διαθήκη του 18ου αιώνα που ενώ είναι χειρόγραφη έχει τυπωθεί σε πιεστήριο και
τόνισε ότι «Ο κ. Διαματάρης έχει το δικαίωμα να τα έχει στο γραφείο του γιατί για έναν
αιώνα εργάζεται για την διατήρηση και διαιώνιση της ελληνικής γλώσσας».
Ο πρέσβης Λουκάς Τσίλας, ο οποίος ήταν και ο παρουσιαστής της βραδιάς αποκάλυψε
ότι είναι αναγνώστης για σαράντα χρόνια και έδωσε το έναυσμα σε όλους τους
συνδαιτυμόνες μεταξύ των οποίων και στον θρυλικό γερουσιαστή Πολ Σαρμπάνη να
δηλώσει από το βήμα ότι είναι μισό αιώνα αναγνώστης και ότι περνά μια δεκαετία τον
πρέσβη Λουκά Τσίλα.
Παράλληλα τόνισε ότι η ιστορία του Εθνικού Κήρυκα είναι ταυτόσημη με την ιστορία της
ομογένειας και με έκδηλη υπερηφάνεια πρόσθεσε «Εθνικός Κήρυκας = Ομογένεια» και
«Ομογένεια = Εθνικός Κήρυκας».
Στην συνέχεια παρουσίασε τους επισήμους και προσκεκλημένους και τόνισε ότι τιμά με
την παρουσίας του ο θρυλικός γερουσιαστής Πολ Σαρμπάνης και διεμήνυσε ότι η Ελλάδα
οφείλει δίπλα στον Καραϊσκάκη και τον Κολοκοτρώνη να τοποθετήσει και το άγαλμα του
Πολ Σαρμπάνη.
«Κανένας τα τελευταία 100 χρόνια δεν είχε την ευκαιρία να κάνει αυτό που κάνουμε εμείς
σήμερα, να γιορτάσει τα 100 χρόνια.», επεσήμανε ο κ. Τσίλας και δανειζόμενος τα λόγια
ενός Σπαρτιάτη που δημοσιεύονται στο βιβλίο δήλωσε απόψε «γιορτάζουμε την
κληρονομιά του «Εθνικού Κήρυκα» – της ίδιας της ομογένειας».

Αναφερόμενος στον «Εθνικό Κήρυκα» επεσήμανε ότι «ήταν εκείνος που ένωσε την
ομογένεια και κατάφερε να κάνει τις καρδιές όλων των ομογενών να κτυπούν με τον ίδιο
ρυθμό. Είναι ο καθρέφτης της ομογένειας που μας λέει την αλήθεια, που μας κρατάει
κάθε πρωί συντροφιά. Τα τελευταία χρόνια ο καφές λόγω της καταστάσεως στην
γενέτειρα είναι πικρός και ο Ε.Κ. μας λέει την αλήθεια και σ΄ αυτό έγκειται η μεγάλη
προσφορά του «Εθνικού Κήρυκα».
Στην συνέχεια ο κ. Διαματάρης απένειμε το Βραβείο του Εθνικού Κήρυκα, το οποίο ήταν
ένα δέντρο ελιάς – σύμβολο της ειρήνης στον Ανδρέα Δρακόπουλο, πρόεδρο του
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», ευεργέτη του Ελληνισμού. Παράλληλα τίμησε (με
αλφαβητική σειρά) στους κ. Νίκο Ανδριώτη, πρωταγωνιστή στη δημιουργία του
μοναδικού Ελληνικού Λυκείου Αγίου Δημητρίου Αστόριας, Δρ. Ευάγγελο Γκύζη,
πανεπιστημιακό ηγέτη, πιστό αναγνώστη του «Ε.Κ.», Στέλλα Κοκόλη, αγωνίστρια στη
διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, Δρ. Γεώργιο Κοφινά, διακεκριμένο επιστήμονα,
γιατρό, επιφανή ομογενή, Φίλιπ Κρίστοφερ, ακούραστο μαχητή των εθνικών μας
θεμάτων, π. Δημήτριο Κωνσταντέλο (Δρ) ως υπόδειγμα Ελληνορθοδόξου κληρικού, Δρ.
Σπύρο Σπυρέα, στηλοβάτη της ομογένειας, φιλάνθρωπο, Νίκο Τσακανίκα, επιτυχημένο
επιχειρηματίας με προσφορά πρωτοποριακών υπηρεσιών στην Ομογένεια και τον
αείμνηστο Θεόδωρο Σπυρόπουλο, φιλάνθρωπο ηγέτη της Ομογένειας.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, ο οποίος μίλησε εκ μέρους όλων των βραβευθέντων τόνισε:
«Σήμερα, βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ μέσα σε αυτό το ναό παιδείας και γνώσης στην
κεντρική βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, για να γιορτάσουμε μαζί μια μεγάλη επέτειο του
Ελληνισμού!
Πρώτα – πρώτα να συγχαρούμε τον καλό φίλο Αντώνη Διαματάρη, ιδιοκτήτη και εκδότη
του Ελληνικού Εθνικού Κήρυκα, ενός πραγματικού κήρυκα που φέτος γιορτάζει 100
χρόνια ζωής, 100 χρόνια σκληρού αγώνα διατήρησης της Ελληνικής γλώσσας, της
Ελληνικής παιδείας και του Ελληνικού πολιτισμού, της Ελληνικής ψυχής. 100 χρόνια
παρέας στον κάθε από εμάς που μας έφερε η τύχη μας να βρισκόμαστε στην απέναντι
όχθη του Ατλαντικού ωκεανού, χιλιάδες μίλια μακριά από την μητέρα πατρίδα. Ενός
κήρυκα πού στα 100 χρόνια ζωής του έχει σταθεί κοντά μας ακούραστα με αξιοπρέπεια,
με αξιοπιστία, με σεβασμό. Ενός κήρυκα που συνεχίζει να χτίζει γερές βάσεις για να
συνεχίσει το σκοπό του, το λειτούργημα του, για άλλα 100 χρόνια και για άλλα 100
χρόνια, και για άλλα 100 χρόνια……
Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας, όπως την
περιέγραψαν διεθνείς προσωπικότητες και πρόσθεσε: «Πώς, μα πώς, να μην είμαστε
περήφανοι που κουβαλάμε αυτή τη κληρονομιά……και όμως φαίνεται ότι ακόμη δεν
έχουμε αντιληφθεί ότι μαζί με την περηφάνεια που σωστά κουβαλάμε πρέπει επίσης να
καταλάβουμε ότι έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στους προγόνους μας, στα παιδιά
μας, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, την ευθύνη να μην επαναπαυόμαστε στις δάφνες
των προγόνων μας, την ευθύνη να δουλεύουμε σκληρά και ηθικά ώστε να παραδώσουμε
μια υγιή σκυτάλη στα παιδιά μας……και ως προς αυτό να μην ξεχνάμε ότι η ομογένεια
είναι ένα παρακλάδι της μητέρας πατρίδας και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τον
πανταχού Ελληνισμό είναι ακόμη πιο βαρύ το φορτίο της ευθύνης, και είμαι σίγουρος ότι
ο καθένας μας γνωρίζει πολύ καλά τις ευθύνες του».
«Μην αφήσουμε τους στίχους της Σωτηρίας Μπέλλου «φεύγω πικραμένη και σ ‘αφήνω,
ακυβέρνητη στη θάλασσα σανίδα, δεν μπορώ το αίμα μου να δίνω σε μίαν άρρωστη

συνέχεια πατρίδα» να μας δώσουν το οποιοδήποτε άλλοθι, πρέπει όλοι μας ανεξαιρέτως
να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ότι καλλίτερο μπορούμε, για ένα καλλίτερο αύριο για
όλους μας».
«Και μια έκκληση προς όλους τους συνταξιδιώτες, μην ξεχνάτε πόσο πολύτιμη είναι η
γλώσσα μας, άμα ξεχασθεί θα χαθεί, άμα χαθεί μαζί θα χαθεί και ένα πολύ μεγάλο
κομμάτι του Ελληνισμού μας.
Και πάλι πολλά συγχαρητήρια και χρόνια πολλά στον Αντώνη Διαματάρη, στην
οικογένεια του, στους συνεργάτες του στον Εθνικό Κήρυκα, και ένα μεγάλο ευχαριστώ για
το σπουδαίο έργο που επιτελεί σε καθημερινή βάση.
Κλείνοντας και πιστεύοντας ακράδαντα στην αποτελεσματικότητα των σωστών
συνεργασιών να πω ότι παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις στο θέμα των
μαρμάρων του Παρθενώνα και αν μπορέσουμε και εμείς με τη σειρά μας να
συνεισφέρουμε με οποιοδήποτε τρόπο ώστε να επιστρέψουν τα μάρμαρα στο σπίτι τους
θα το κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις», κατέληξε ο κ. Δρακόπουλος.

Ο γερουσιαστής Πολ Σαρμπάνης αποκάλεσε την εφημερίδα «σχολείο της ομογένειας».
Αναφερόμενος στον ρόλο της ιστορικής εφημερίδας τόνισε ότι δεν αρκέστηκε απλά και
μόνο με την καταγραφή της ιστορίας της ομογένειας, αλλά αγωνίστηκε για μια καλύτερη
ομογένεια, την διατήρηση ενωμένη και την ενέπνευσε για νέες επιτυχίες.
«Απόψε αισθάνομαι σαν να είμαι στο σπίτι μου και εύχομαι από καρδιάς στον «Εθνικό
Κήρυκα» να τα εκατοστήσει και πάλι, και πάλι, και πάλι…», κατέληξε ο κ. Σαρμπάνης.
Ακολούθως τα παιδιά του κ. Διαματάρη, Βανέσσα και Ηρακλής αναφέρθηκαν στους
γονείς τους Αντώνη και Λίτσα Διαματάρη τονίζοντας ότι είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι
και ότι από τότε που θυμούνται έχουν αποτυπωθεί στην μνήμη τους δύο λέξεις «dead
line».

«Ο μπαμπάς μου έχει έναν εχθρό, – το «dead line», επεσήμανε η Βανέσσα Διαματάρη
για να τονίσει ότι ο πατέρας της τους δίδαξε την σκληρή εργασία ως κλειδί της επιτυχίας
για κάθε μετανάστη.
«Ευχαριστώ εσάς που όλα αυτά τα χρόνια διαβάζετε και στηρίζετε την εφημερίδα»,
επεσήμανε η Βανέσσα τονίζοντας ότι «η επιτυχία της εφημερίδας είναι έργο όλων εσάς
που μα τιμάτε απόψε με την παρουσία τους και τους χιλιάδες αναγνώστες που – λόγω
έλλειψης χώρου δεν μπόρεσαν να είναι απόψε μαζί μας».

Ο Ηρακλής Διαματάρης αναφέρθηκε στην αγάπη με την οποία τους μεγάλωσαν οι γονείς
του και τόνισε ότι «η αγάπη ξεκινάει από το σπίτι, μεταφέρεται στο γραφείο και διαχέεται
στις σελίδες της εφημερίδας». «Η αγάπη, η αυταπάρνηση, η εργατικότητα και το πείσμα
έχουν δώσει την δυνατότητα στην εφημερίδα να φτάσει εδώ που είναι σήμερα και σε
όλους μας την δυνατότητα να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια. Η εφημερίδα είναι μια ιδέα και
χωρίς την βοήθεια και την συμπαράστασή σας δεν θα μπορούσε να γίνει
πραγματικότητα. Η βοήθεια αυτή μου δίνει το έναυσμα να σας πως με πολύ μεγάλη
σιγουριά ότι τα καλύτερα έρχονται», κατέληξε.
Εμφανώς συγκινημένος από τα λόγια των παιδιών του ο κ. Διαματάρης εξέφρασε την
ευγνωμοσύνη προς τον παρουσιαστή πρέσβη Λουκά Τσίλα, προς τους συνεργάτες του
και όλους όσους εργάστηκαν σκληρά για την άψογη διοργάνωση αυτής της βραδιάς.
Στην συνέχεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη γι αυτούς που ήρθαν από όλη την Αμερική,
την Ελλάδα και την Κύπρο για να «γιορτάσουν την διπλή επέτειο του Εθνικού Κήρυκα και
της ομογένειας». Αναφερόμενος στα επιτεύγματα της ομογένειας τόνισε ότι όχι μόνο
προκόψαμε, αλλά βάλαμε βαθιές ρίζες σε τούτη την χώρα και ατενίζουμε το μέλλον με
αισιοδοξία.
Αναφερόμενος στον λόγο που επέλεξαν την Κεντρική Βιβλιοθήκη επεσήμανε ότι δε ήταν
μόνον η αρχιτεκτονική και η αισθητική της και το γεγονός ότι είναι ναός της γνώσης και

της παιδείας, αλλά πρώτα και πάνω από όλα διότι εδώ φυλάσσεται ως ιερό κειμήλιο το
αρχείο της εφημερίδας και η ιστορία της ομογένειας
Ο κ. Διαματάρης αναφέρθηκε στον ιδρυτή της εφημερίδας Πέτρο Τατάνη και εξέφρασε
τον θαυμασμό του και την ευγνωμοσύνη για τις τέσσερις γενιές που υπηρέτησαν με
πάθος τον «Εθνικό Κήρυκα» και στους συνεργάτες του που «αγωνίζονται δίπλα του με
αυτοθυσία», καθώς επίσης τους αναγνώστες στην Αμερική και τις χιλιάδες των
αναγνωστών ανά τον κόσμο.
«Δεν προκαλεί μόνο θαυμασμό αλλά και απορία το πώς κατόρθωσε μια ελληνόγλωσση
εφημερίδα να επιβιώσει για έναν αιώνα, εδώ στην Αμερική. Για να απαντήσω όμως στο
ερώτημα αυτό, πρέπει πρώτα να απαντήσω σε δυο άλλα ερωτήματα:
Πρώτον: τι είναι η εφημερίδα. Και δεύτερον: τι σημαίνει να εκδίδεις και να διευθύνεις μια
εφημερίδα.
Απαντώ στο πρώτο ερώτημα, ότι το άψυχο χαρτί μετατρέπεται σε εφημερίδα μόνο τότε
όταν κερδίσει με την αξιοπιστία της, την εμπιστοσύνη των αναγνωστών της.
Στο δεύτερο ερώτημα απαντώ ότι ο σωστός εκδότης ενεργεί ως ο εκπρόσωπος του
αναγνωστικού κοινού.
Οι συνεργάτες μου λοιπόν και εγώ, πάνω από όλα έχουμε την ευθύνη να κερδίζουμε
κάθε μέρα την εμπιστοσύνη σας. Μόνο με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συνέχιση της
εφημερίδας ως ανάγκη να υπάρχει ένα έγκυρο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης που να
υπηρετεί την Κοινότητα.
Ενα από τα ερωτήματα της εποχής μας είναι ποιο είναι το μέλλον των έντυπων
εφημερίδων.
Απαντώ ότι πάντα θα υπάρχουν εφημερίδες με κάποια μορφή. Οι επαναστατικές αλλαγές
στην τεχνολογία επηρεάζουν μόνο τη μετάδοση των ειδήσεων αλλά όχι την ουσία και την
ανάγκη για αξιόπιστη ενημέρωση. Η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί σοβαρά
προβλήματα στις εφημερίδες τώρα, αλλά παράλληλα προσφέρει και ευκαιρίες ιστορικής
εμβέλειας.
Καθιστά για παράδειγμα δυνατή την εξάπλωση του ‘Εθνικού Κήρυκα’ σε όλο τον
Ελληνισμό, κάτι που ήταν αδύνατο ακόμα και να το φανταστεί κανείς πριν λίγες δεκαετίες.
Σημειώνω ότι οι αναγνώστες μας εκτός Αμερικής ανέρχονται ήδη σε χιλιάδες. Αρκεί η
εφημερίδα να παραμείνει ‘η φωνή της Ομογένειας’ όπως την αποκαλεί και ο
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του».
Αναφερόμενος στην γιορτή τόνισε ότι αποτελεί μιας καινούργια αρχή και την αφετηρία για
έναν καλύτερο «Εθνικό Κήρυκα».

