
Η εκδήλωση που διοργανώ-
θηκε το απόγευμα της Κυριακής
στο Κρητικό Σπίτι για την ορκω-
μοσία των νεοεκλεγμένων Διοι-
κητικών Συμβουλίων του ιστορι-
κού Συλλόγου Κρητών «Ομό-
νοια», καθώς επίσης και του Τμή-
ματος Νεολαίας «Λάβρυς», όπως
αναφέραμε και στο σχετικό ρε-
πορτάζ εξέπεμψε μηνύματα ενό-
τητας και αισιοδοξίας για το μέλ-
λον του ιστορικού Συλλόγου Κρη-
τών «Ομόνοια».

Οι δέκα περίπου πρώην πρό-
εδροι που παρέστησαν στην εκ-
δήλωση και πήραν το λόγο εξέ-
φρασαν την εμπιστοσύνη στη νέα
ηγεσία και δήλωσαν την αμέρι-
στη συμπαράστασή τους. Αυτό
δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο
για τα δεδομένα των εθνικοτοπι-
κών συλλόγων, αδελφοτήτων και
ομοσπονδιών διότι σε πάμπολλες
περιπτώσεις κυριαρχεί η μικρο-
ψυχία και ο εγωισμός.

Οι Κρήτες, προχτές απέδειξαν
ότι είναι στο εμείς του Μακρυ-
γιάννη, ότι γνώμονας είναι το
συμφέρον και η πρόοδος του
Συλλόγου και η προσέλκυση της
νέας γενιάς. Παράλληλα, ήρθαν

να μας υπενθυμίσουν ότι τα πρώ-
ην και τα νεοεκλεγμένα στελέχη
διακατέχονται από τα ίδια αισθή-
ματα για το σύλλογο και ό,τι κά-
νουν το κάνουν ολόψυχα, με
αφοσίωση και με αυταπάρνηση.

Αν μελετήσει κανείς προσεκτι-
κά τη σύνθεση του νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου θα διαπιστώσει
ότι στο προεδρείο εκλέχτηκαν
και τρεις πρώην πρόεδροι οι
οποίοι είναι έτοιμοι να προσφέ-
ρουν και πάλι τις υπηρεσίες τους
στον Σύλλογο από διαφορετικό
αυτή την φορά αξίωμα.

Είναι πρόθυμοι να ασχολη-
θούν με τους πιο δύσκολους το-
μείς διότι έχουν τις εμπειρίες, την
γνώση και μπορούν να είναι πιο
αποτελεσματικοί στις προσπάθει-
ές τους, διότι γνωρίζουν στο βά-
θος τα προβλήματα και το πιο ση-
μαντικό μπορεί να επιλέξουν την
καλύτερη μέθοδο για την επίλυ-
σή τους.

Οι τρεις πρώην πρόεδροι που
συμμετέχουν στη νέα ηγεσία,
όπως επεσήμανε και ο νέος πρό-
εδρος Παναγιώτης Ροδάμης, συν
τοις άλλοις θα ασχοληθούν με
την αξιοποίηση της ακίνητης πε-

ριουσίας του Συλλόγου.
Θα ανακαινίσουν τα διαμερί-

σματα ούτως ώστε να εξασφαλί-
σουν καλύτερα ενοίκια. Η ηγεσία
έχει επίγνωση των καταστάσεων
που προκλήθηκαν λόγω της οι-
κονομικής κρίσης και γνωρίζει ότι
θα χρειαστούν αρκετά χρήματα,
αλλά δεν θα προβούν σε δανει-
σμό από τράπεζα, αλλά σε εσω-
τερικό δανεισμό.

«Υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι
να προσφέρουν 50 χιλιάδες δο-
λάρια ο κάθε ένας ούτως ώστε να
ανακαινίσουμε τα κτίρια», τόνισε
ο κ. Ροδάμης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι πέ-
ραν της ενασχόλησης με τα οικο-
νομικά και τη διαχείριση και αξιο-
ποίηση της ακίνητης περιουσίας
θα ασχοληθούν με μεγαλύτερο
ζήλο στην προσέλκυση της νέας
γενιάς των Κρητών.

Ευχόμαστε επιτυχίες στη νέα
ηγεσία και ευόδωση των στόχων
που έχουν θέσει προεκλογικά και
πιστεύουμε ότι οι επιτυχίες τους
θα τους δώσουν το έναυσμα να
καταρτίσουν ένα μακροπρόθεσμο
πρόγραμμα για το λαμπρό εορ-
τασμό των 100χρονων.
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Η Αναπληρωτής
Υπουργός Παιδείας
απαντά στον «Ε.Κ.»

Κύριε Διαβατάρη,
Με έκπληξη και οργή διάβα-

σα το κύριο άρθρο της εφημερί-
δας σας που αναφερόταν στο
πρόσωπό μου και δημοσιεύτηκε
στο φύλλο της 26ης Ιανουαρίου
2011.

Είναι προφανές ότι η συμβο-
λή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ στο
διάλογο για την αναβάθμιση της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
στη διασπορά, είναι οι ύβρεις.

Θεωρώ μεγάλη τιμή που ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας Γε-
ώργιος Παπανδρέου, μου ανέθε-
σε τη συγκεκριμένη αρμοδιότη-
τα.

Η εθνική υποχρέωση της Ελ-
λάδας, δεν είναι να κάνει ρου-
σφέτια με τις επιλογές των εκπαι-
δευτικών, αλλά να διαδώσει το
ελληνικό πνεύμα, τη γλώσσα και
τον πολιτισμό. Αυτός ο στόχος θα

προχωρήσει με όσους πιστεύουν
στο διάλογο και τη δημοκρατία.

Οσο για τα πανάκριβα ξενο-
δοχεία, τη συνοδεία και τις λι-
μουζίνες, προφανώς σε τέτοιες
εικόνες είχατε συνηθίσει με
όσους συνομιλούσατε στο πα-
ρελθόν.

Θα ήθελα να σας ενημερώ-
σω, γιατί προφανώς δεν το γνω-
ρίζετε, ότι υπάρχουν ελληνικά
σχολεία σε πολλές χώρες του
κόσμου, όπου οι μαθητές δεν

μπορούν να συνεχίσουν τις
σπουδές τους στα πανεπιστή-
μια. Χρέος μου είναι αυτό να το
αλλάξω.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας
 πω ότι αντιπαρέρχομαι το χαρα-
κτηρισμό «αδιάβαστη», λέγοντας
ότι στόχος μου είναι σε λίγα
χρόνια να μπορούν να διαβά-
ζουν ελληνικά, περισσότερα ελ-
ληνόπουλα της διασποράς και
πολίτες του κόσμου.

Υ.Γ: Παρακαλώ πολύ όπως η

απάντησή μου δημοσιευθεί σε
αντίστοιχη θέση με το άρθρο
σας.

Φώφη Γεννηματά
Αναπληρωτής Υπουργός

Παιδείας
Αθήνα

Σ.Σ.: Το όνομα του εκδότη
του «Εθνικού Κήρυκα» είναι Δια-
ματάρης και όχι Διαβατάρης,
όπως γράφει η Αναπληρωτής
Υπουργός.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ < ΣΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ ΤΟΥ «EΘΝΙΚΟΥ KΗΡΥΚΑ» 

βάζεται με καθεστώτα που στην
ουσία σιχαίνεται καθότι είναι
αντίθετα στο δικό της πολιτικό
σύστημα και τρόπο ζωής της.

Η πάλη αυτή συνεχίζεται μέ-
χρι τις μέρες μας με τα καθε-
στώτα στο Ιράκ και το Αφγανι-
στάν και τώρα τελευταία με την
περίπτωση της Αιγύπτου: Στη
χώρα αυτή η Αμερική έχει να
αποφασίσει μεταξύ ενός δικτά-
τορα που επιβλήθηκε για τριά-
ντα χρόνια, με την απάνθρωπη
χρήση βίας και που τον ανέχτη-
κε στη λογική του πιστού συμ-
μάχου, και την εξέγερση του λα-
ού της που σήκωσε υπερήφανα
τη σημαία της ελπίδας για ελευ-
θερία και αξιοπρέπεια.

Ετσι, αμφιταλαντεύεται με-
ταξύ της υποχρέωσης που αι-
σθάνεται προς τον Μουμπάρακ
και της σύμπλευσής της με τη
νέα Αίγυπτο που αναδύεται μέ-
σα από την εξέγερση των παι-
διών της.

Η γνώμη μας είναι ότι στις
έξι μέρες που πέρασαν η Αμερι-
κή προστάτευσε αρκετά τον φί-
λο της Μουμπάρακ. Ξεπλήρωσε
το χρέος της απέναντί του.

Τώρα έφτασε η ώρα να τα-
χθεί απερίφραστα με τη νέα Αί-
γυπτο, με το μέλλον. Δεν πρέ-
πει να χάσει ούτε δευτερόλεπτο
πλέον.

Με το να μένει πιστή η Αμε-
ρική στις ιδέες και στις αρχές
της, πιστεύουμε υπηρετεί και τα

μακροχρόνια συμφέροντά της.
Στην αρχή πιθανόν να υπάρ-

ξουν απογοητεύσεις. Να χάσει
τα προνόμια που είχε εξασφα-
λίσει ως απόρροια της συνταγ-
ματικής παρανομίας του καθε-
στώτος. Ακόμα και να εκληφθεί
η νέα της θέση ως πράσινο φως
στους λαούς των άλλων χωρών
της περιοχής για ανάλογες εξε-
γέρσεις. Ας είναι.

Μακροχρόνια θα βγει κερδι-
σμένη. Και το κυριότερο πιστή
στον εαυτό της.

Τις μέρες αυτές στο Κάιρο οι
καπνογόνες βόμβες φέρουν την
επιγραφή «made in USA». Tα F-
16 αεροπλάνα που πετάνε προ-
ειδοποιητικά πάνω από το Κάι-
ρο, είναι «made in USA». Ο λαός
της Αιγύπτου θα τα θυμάται αυ-
τά για πολλά χρόνια.

Οπως εμείς θυμόμαστε ακό-
μα ότι τα τανκς, τα αεροπλάνα
και τα πολεμικά πλοία που χρη-
σιμοποιήθηκαν για την εισβολή
στην Κύπρο, ήταν «made in
USA».

Περισσότερα από 85 αυταρ-
χικά καθεστώτα έχουν ανατρα-
πεί τις τελευταίες δεκαετίες. Πε-

ρίπου 62 χώρες απέκτησαν δη-
μοκρατική διακυβέρνηση, με τη
γενικότερη ερμηνεία του όρου,
σύμφωνα με την χθεσινή
«ΝΥΤ».

Τα καθεστώτα στη Μέση
Ανατολή έχουν καταβληθεί από
πανικό. Λίγοι διαδηλωτές στους
δρόμους της Ιορδανίας ήταν αρ-
κετοί για να οδηγήσουν τον βα-
σιλιά να δράσει προκαταβολικά
και να ζητήσει την παραίτηση
της κυβέρνησης φορτώνοντάς
τους τα σφάλματα του παρελ-
θόντος.

Εν τω μεταξύ, σύννεφα μα-
ζεύονται και πάνω από τον γα-
λάζιο ουρανό της μητέρας πα-
τρίδας μας. 

Στα δικά της σοβαρά οικονο-
μικά προβλήματα προστέθηκαν
και αυτά της ευρύτερης περιο-
χής. Οι απεργίες στην Αθήνα
παραλύουν τη χώρα, οι συ-
γκρούσεις Αστυνομίας-διαδηλω-
τών γίνονται όλο και ποιο βίαι-
ες. Η επίβλεψη της χώρας από
την τρόικα πληγώνει τον πα-
τριωτισμό.

Οτι η κυβέρνηση παρακο-
λουθεί με ανησυχία την κατά-
σταση φαίνεται από την τραγε-
λαφική υποβάθμιση της εξέγερ-
σης στην Αίγυπτο από τις πρώ-
τες σελίδες των αθηναϊκών εφη-
μερίδων...

Αντί αυτών, ας ενεργήσει η
κυβέρνηση προκαταβολικά. Για
παράδειγμα ας στείλει μερικούς
επώνυμους κλέφτες στη φυλα-
κή... Γιατί μετά θα είναι αργά.

a b

Το συμφέρον της Αμερικής

Η Αμερική έχει να 
αποφασίσει μεταξύ ενός 
δικτάτορα και την εξέγερση
του λαού που σήκωσε
υπερήφανα τη σημαία 
της ελπίδας για ελευθερία 

Ανάλυση < Του  Δημήτρη Τσάκα

Καλό ξεκίνημα στη νέα ηγεσία

Ολα τα πράγματα έχουν την
ομορφιά και τη θέση τους στη
ζωή διότι την εναλλάσσουν, την
κάνουν να μην είναι βαρετή και
ρουτινιασμένη. Είναι αυτό που
λέμε η ισορροπία του μέτρου ή
όπως το είχαν εκφράσει οι αρχαί-
οι μας σοφά και περιεκτικά «παν
μέτρον άριστον». Αλλωστε, όταν
χαθεί το μέτρο σε όλες τις εκφρά-
σεις και εκφάνσεις της ζωής, αυτό
που απομένει είναι η κατάχρηση
και η ασυμμετρία με όλα τα συ-
νεπαγόμενα.

Ο φετινός χειμώνας φαίνεται
να έχει πάθει αυτό ακριβώς, δη-
λαδή φαίνεται να έχει χάσει το
μέτρο και το μέτρημα με τις αλ-
λεπάλληλες χιονοπτώσεις οι
οποίες κυριολεκτικά έχουν φέρει
ασυμμετρία στον καθημερινό μας
βίο. Καθώς γράφεται τούτο το ση-
μείωμα, Τρίτη πρωί, έχει ήδη αρ-
χίσει η χιονόπτωση της πρώτης
φάσης η οποία αναμένεται να
μας χαρίσει 8 με 10 ίντσες χιόνι,
διότι ακολουθεί και η δεύτερη

φάση αύριο Τετάρτη από την
οποία σύμφωνα με τους ειδήμο-
νες «μάντεις» της πρόγνωσης του
καιρού αναμένεται να μας χαρί-
σει 12 με 18 ίντσες ίσως και πα-
ραπάνω. 

Αυτό σημαίνει αναστολή του
ρου της καθημερινότητας του βί-
ου, είτε ταξίδι λέγεται, είτε μετα-
κίνηση, είτε μετάβαση στην ερ-
γασία, είτε διακοπή των μαθημά-
των. Οι μαθητές βέβαια χαίρονται
και αγάλλονται τώρα, ανυποψία-
στοι πως τον Ιούνιο ο οποίος δεν
θα αργήσει να έλθει θα ιδρώνουν
και θα ψήνονται από την ζέστη
μέχρι το τέλος σχεδόν, προκει-
μένου να αναπληρώσουν τις «χα-
μένες» μέρες του χιονιού.

Πέρα βέβαια από τα προβλή-
ματα και τις πρακτικές δυσκολίες
που μας δημιουργεί το χιόνι, το
οποίο εδώ που τα λέμε από ένα
σημείο και μετά γίνεται βαρετό,
υπάρχει και το δυσβάστακτο κό-
στος για το καθάρισμά του, το
οποίο εμείς οι ίδιοι καταβάλλου-

με μέσω της φορολογίας μας και
φέτος ο προϋπολογισμός ξεπέ-
ρασε κατά πολύ τα προβλεπόμε-
να. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε
σήμερα πως για να καθαριστεί
μία ίντσα χιονιού χρειάζονται δέ-
κα πέντε χιλιάδες δολάρια.

Στη Βοστώνη, ήδη η ποσότη-
τα του χιονιού τον Ιανουάριο ξε-
πέρασε κατά πολύ την ετήσια πο-
σότητα, κι ακόμα έχουμε δύο
ολόκληρους χιονάτους μήνες
μπροστά μας, το Φεβρουάριο που
μόλις μας ήλθε και το Μάρτιο
που θα μας φέρει και τη Σαρα-
κοστή.

Ο,τι κι αν γίνει όμως θα έλθει
η άνοιξη κι ο χειμώνας που περ-
νούμε τώρα δύσκολα και ταλαι-
πωρημένα θα φαντάζει πια σαν
ένα απόμακρο παρελθόν. Ετσι εί-
ναι η ζωή, αλληλουχία εποχών
και γεγονότων. 

Για τώρα όμως ο αγώνας ενά-
ντια στο χιονιά και την ακριβή
αντιμετώπισή του συνεχίζεται.
Κουράγιο λοιπόν.

Του  Θεοδώρου Καλμούκoυ

Κι άλλο χιόνι και ακρίβεια

ΑΘΗΝΑ. Μεγάλος σαματάς γίνε-
ται πάλι για τον «έλεγχο των κομ-
ματικών ταμείων».

Ολα τα πρωτοκλασάτα στελέ-
χη κραυγάζουν:

Να γίνει έλεγχος στα ταμεία
των κομμάτων...

Διαφάνεια μέχρι τέλους για
το ποιοι έδιναν λεφτά στα κόμ-
ματα, σε ποια κόμματα, πόσα λε-
φτά κ.λπ. Και όλοι κατακρίνουν
την Εξεταστική αλλά και τη Βου-
λή γιατί δεν αποφασίζουν τον οι-
κονομικό έλεγχο στα κόμματα!..
Ολοι όμως γνωρίζουν ότι «έλεγ-
χος στα κομματικά ταμεία» είναι
απλώς λόγια του αέρα!..

...Καθ’ ότι κανένα κόμμα δεν
κρατά βιβλία και λογιστικά, του-
λάχιστον για τα ποσά που δίνουν

κάποιοι μεγαλοκεφαλαιούχοι στα
ταμεία τους...

Αυτής της μορφής η χρηματο-
δότηση των κομμάτων είναι ακρι-
βώς αυτό που λέμε «μαύρο χρή-
μα». Τα όχι και τόσο ευκαταφρό-
νητα ποσά που δίνουν μεγαλοε-
πιχειρηματίες για να προωθούν
τις αθέμιτες κρατικές τους κυρίως
προμήθειες γίνονται γνωστά μό-
νο στον Αρχηγό του κόμματός και
στον ταμία... Η, στην καλύτερη
περίπτωση, σημειώνονται σε ανε-
πίσημα κατάστιχα!..

Ακόμη και τα ποσά που βρήκε
η χούντα του Παπαδόπουλου κα-
τά την εισβολή της και στην ΕΔΑ
το 1967, σε πρόχειρα σημειώμα-
τα τα βρήκε, καθώς και τα ονό-
ματα των δωρητών μεγαλοεπιχει-

ρηματιών, τραπεζιτών κ.ά.
Αλλά και πρόσφατο περιστα-

τικό είναι και το ένα εκατομμύριο
μάρκα που έδωσε η «Siemens»
στο ΠΑΣΟΚ, μέσω του Τσουκά-
του, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε!..

Επειδή λίγοπολύ γνωρίζω αυ-
τό το αλισβερίσι, πιστεύω την
άποψη του Τσουκάτου, ότι κατέ-
θεσε το ως άνω ποσό στο ΠΑΣΟΚ.
Αλλά ήταν δυνατόν αυτό το
«μαύρο» και επιλήψιμο χρήμα να
είχε περαστεί σε επίσημα ή ανε-
πίσημα βιβλία;

Ας μην κοροϊδευόμαστε, λοι-
πόν, για «έλεγχο στα κομματικά
ταμεία»...

...Και ας περιοριστούμε στο
«πόθεν έσχες» των διατελεσά-
ντων υπουργών κ.λπ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ < Του Δημήτρη Ρίζου

Ελεγχος στα ταμεία των κομμάτων;

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Αυτό το 
Σαββατοκύριακο 
ΔΩΡΕΑΝ 
μαζί με τον 
«Εθνικό Κήρυκα»

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ

www.ekirikas.com

Ο,τι απέμεινε από τους Μεσογειακούς…
Στην αφαίρεση των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 από το Βόλο και τη Λάρισα προχώρησε η
Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων, καθώς η χώρα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο
κόστος. Ετσι, έμειναν μόνον τα σύμβολα για να θυμίζουν το γεγονός.
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