4

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ τριτη 26 ΜαΪοΥ 2015

ΦωτογραΦιεσ: WR/Κωστασ Μπεη

Αριστερά στο πρώτο τραπέζι ο πρέσβης Λουκάς Τσίλας, ο πρώην Γερουσιαστής κ. Σαρμπάνης, ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής Δημήτριος, ο Αντώνης Η. Διαματάρης, η πρέσβης Αικατερίνη Μπούρα, ο πρέσβης Νίκος Αιμιλίου, ο

πρέσβης Γεώργιος Ηλιόπουλος, ο Ανδρέας Λουκόπουλος, ο Αντυ Μανάτος και ο πρέσβης Βασίλειος Φιλίππου.
Δεξιά στο βήμα ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» Δρ. Ανδρέας Δρακόπουλος με τα παιδιά του.

«Αμα ξεχασθεί η γλώσσα μας θα χαθεί» τόνισε ο Ανδρέας Δρακόπουλος
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η ομιλία του προέδρου του Ιδρύματος «Σταύρος
Νιάρχος» Ανδρέα Δρακόπουλου
στη γιορτή της Ομογένειας για
τα 100 χρόνια του «Εθνικού Κήρυκα» προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στους ομογενείς, διότι μερικά
σημεία της ομιλίας τα ανέγνωσαν
ο γιος του και η κόρη του. Πολλά
ηγετικά στελέχη της Ομογένειας
τόσο μετά την εκδήλωση όσο και
κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μέσω τηλεφωνικών
και ηλεκτρονικών μηνυμάτων
εξέφρασαν τον θαυμασμό τους
για την παρρησία με την οποία
ο κ. Δρακόπουλος αναφέρθηκε
στον ρόλο του «Εθνικού Κήρυκα»
και στα τρία μείζονα ζητήματα της διατήρησης της γλώσσας, της
παροχής βοήθειας προς την Ελλάδα και τη διεκδίκηση των
Μαρμάρων του Παρθενώνα- και
μας ζήτησαν να προβάλλουμε
ατόφια την ομιλία του για να
γευτούν και οι αναγνώστες που
δεν μπόρεσαν να παραστούν στη
γιορτή τις ίδιες συγκινήσεις που
έζησαν αυτοί που την παρακολούθησαν.
Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Δρακόπουλου.
«Σεβασμιώτατε, Κύριε Γερουσιαστή, επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνεορτάζοντες,
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 που 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 λειτούργημά του,
για άλλα 100 χρόνια και για άλλα
100 χρόνια, και για άλλα 100
χρόνια......
Πριν χιλιάδες χρόνια ο Ρωμαίος φιλόσοφος Κικέρωνας είχε πει
‘Η γλώσσα των Θεών είναι η Ελληνική γλώσσα’, αργότερα ακολούθησαν ο Γερμανός ποιητής
Γκαίτε ‘ότι το μυαλό και η καρδιά
είναι για έναν άνθρωπο, η Ελλάδα είναι για την ανθρωπότητα’,
ο Γερμανός ποιητής και φιλόσοφος Σίλερ ‘καταραμένε Ελληνα,
βρήκες τα πάντα, φιλοσοφία, γεωμετρία, φυσική, αστρονομία,
δεν άφησες τίποτα για εμάς’, ο
Αμερικανός ποιητής και δημοσιογράφος Ουίλιαμ Κάλλεν Μπράιαντ ‘είμαστε οι μαθητές των μεγάλων ανδρών της Ελλάδας, σε
όλες τις αρχές της επιστήμης, της
ηθικής και της κυβέρνησης’, ο Βίκτορ Ουγκώ ‘είναι υπέροχο να
κατάγεσαι από την Ελλάδα, τη
χώρα που έδωσε το φως στον κόσμο’, ο Βολταίρος ‘υπερασπιστείτε την Ελλάδα γιατί σ’ αυτούς
οφείλουμε τα φώτα μας, τις επιστήμες μας, και όλες μας τις αρετές’, ο Ρώσος λογοτέχνης Τολστόι
‘χωρίς ελληνικές σπουδές δεν
υπάρχει παιδεία’, ο Ρόμπερτ Κέννεντι ‘ας αφοσιωθούμε σε αυτό
που οι Ελληνες έγραψαν τόσα
πολλά χρόνια πριν.....στο δάμασμα της αγριότητας του ανθρώπου και στην απάλυνση της ζωής
σε αυτό τον κόσμο’.....
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

Στο βήμα διακρίνεται ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» Δρ. Ανδρέας Δρακόπουλος, ο οποίος επέλεξε τα παιδιά του για
να διαβάσουν τα βασικά σημεία της ομιλίας του και να υπενθυμίσουν στους ηγέτες της Ομογένειας «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».
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

Αριστερά τα παιδιά του Ανδρέα Δρακόπουλου ενώ κρατούν με υπερηφάνεια το βραβείο της εκατονταετηρίδας του «Εθνικού Κήρυκα», ο τιμώμενος και ο εκδότης –διευθυντής του «Εθνικού Κήρυκα» Αντώνης
Η. Διαματάρης. Δεξιά στιγμιότυπο από την ομιλία του Δρ. Ανδρέα Δρακόπουλου που μοιράστηκε το

συνέχεια πατρίδα’ να μας δώσουν το οποιοδήποτε άλλοθι,
πρέπει όλοι μας ανεξαιρέτως να
συνεχίσουμε να προσφέρουμε
ό,τι καλύτερο μπορούμε, για ένα
καλύτερο αύριο για όλους μας.
Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά
μου να συγχαρώ θερμά τους συν
τιμώμενους Νίκο Ανδριώτη, Ευάγγελο Γκύζη, Στέλλα Κοκόλη,
Δόκτορα Γιώργο Κοφινά, Φίλιπ
Κρίστοφερ, πρωτοπρεσβύτερο
Δημήτριο Κωνσταντέλο, Δόκτορα
Σπύρο Σπυρέα, Νίκο Τσακανίκα,
και τον αείμνηστο Θόδωρο Σπυ-

ρόπουλο, μας κάνετε περήφανους!
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 οικογένειά 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, σας ευχαριστούμε!».

βήμα με τα παιδιά του προκαλώντας συγκίνηση και χαρά στους ομογενείς και στους προσκεκλημένους
που είχαν κατακλύσει την αίθουσα. Στο βάθος διακρίνονται τα πρωτοσέλιδα του «Εθνικού Κήρυκα» τα
οποία δεν κοσμούσαν μόνο τη σκηνά, αλλά και τους διαδρόμους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

