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Την συμβολή των ανθρώ-
πων του «πνεύματος και 
της δημιουργίας», για την 

έξοδο από την γκρίζα πραγμα-
τικότητα ζήτησε ο πρόεδρος της 
ΝΔ. σε εκδήλωση στο Ιδρυμα 
«Μιχάλης Κακογιάννης» κατά 
τη διάρκεια της οποίας πρό-
τεινε τη δημιουργία ενιαίου 
υπουργείου για την Παιδεία τον 
Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. 
Αναλύοντας τις προτάσεις του 
για τον Πολιτισμό, δήλωσε ότι 
το υπ. Πολιτισμού θα μετατρα-
πεί σε «κιβωτό καλλιτεχνών», 
και εξήγγειλε, συγκεκριμένες 
δράσεις, όπως:

• Τη δημιουργία πολιτιστικού 
πάρκου στην περιοχή του Πο-
λυτεχνείου, της οδού Τοσίτσα, 
του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου και του πρώην ξενο-

δοχείου Ακροπόλ με κονδύλια 
από το ΕΣΠΑ και από χορηγίες

• Αμεσα κίνητρα από τους 
δημόσιους φορείς για τους νέ-
ους δημιουργούς

• Πραγματική στήριξη του θε-
σμού της χορηγίας

Παράλληλα, και με αφορμή 
την ομιλία από το βήμα του 
Ιδρύματος Μ. Κακογιάννης, 
σημείωσε ότι θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί ο θεσμός της ευ-
εργεσίας, για να συνεχίσουν, 
έτσι, να δημιουργούνται τέτοια 
ιδρύματα που τόσο ανάγκη έχει 
η πατρίδα μας. Ειδικότερα για 
τα Μουσεία και τους Αρχαιο-
λογικούς χώρους, ανακοίνωσε 
ότι θα μετατραπούν σε οργανι-
σμούς αυτοδιοικούμενους με 
δικό τους προϋπολογισμό. Και 
θα ενισχυθεί η εξωστρέφειά 

τους, μέσω της συνεργασίας 
τους με Μουσεία του εξωτερι-
κού. Παράλληλα, ανακοίνωσε 
τον επαναπροσδιορισμό του 
ρόλου του Εθνικού Κέντρου 
Βιβλίου, επιδότηση μεταφράσε-
ων ελληνικών έργων σε άλλες 
γλώσσες, υποστήριξη της Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής, προστα-
σία πνευματικών δικαιωμάτων 
των δημιουργών.

Ο κ. Σαμαράς κάλεσε τους 
ανθρώπους του πνεύματος να 
σταθούν μπροστά του και όχι 
δίπλα του, καθώς, όπως είπε 
χαρακτηριστικά, είναι αυτό-
φωτοι. Ανάμεσα σε όσους πα-
ρακολούθησαν την ομιλία του 
βρέθηκαν ο Μιχάλης Χατζη-
γιάννης, ο Αντώνης Ρέμος, ο 
Μανώλης Μητσιάς και ο σκη-
νοθέτης Γιάννης Σμαραγδής. 

Σχόλιο για την παρέμβαση-
στήριξη προς τον Αντώ-
νη Σαμαρά από τον τέως 

πρωθυπουργό Κώστα Καρα-
μανλή έκανε ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος σε 
συνέντευξη που παραχώρησε σε 
ΜΜΕ της Θεσσαλίας. Ο πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι ο ίδιος 
έχει ασκήσει έντονη αυτοκριτική 
και έχει αναλάβει ευθύνες που 
ανήκουν στην παράταξη, επι-
σημαίνοντας ότι «άλλα κόμματα 
είναι αυτά που σιωπούν κΑι δεν 
αναλαμβάνουν ούτε ένα μικρό 
ίχνος ευθύνης για ό,τι έγινε».

«Ο κ. Καραμανλής μπήκε στη 
μάχη στηρίζοντας τον κ. Σαμα-
ρά και δεν βρήκε μια κουβέ-
ντα αυτοκριτικής για ό,τι έγινε 
μέχρι το 2009» υπογράμμισε 
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προ-
σθέτοντας ότι «αν θεωρεί ότι 
αυτό συνιστά υποστήριξη του κ. 
Σαμαρά, ωραία είναι μια μορφή 
υποστήριξης. Εγώ δεν θα ήθελα 
ως αρχηγός του κόμματος τέτοια 
υποστήριξη, αλλά είμαι σε άλλο 
κόμμα».

Ερωτηθείς αν περιμένει μια 
δήλωση στήριξης από τον κ. 
Γιώργο Παπανδρέου, είπε ότι 
«ο κ. Παπανδρέου είναι ενεργό 
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υποψή-
φιος στην Αχαΐα, και παρών σε 
όλες τις συνεδριάσεις μας, δεν 

ήταν σιωπηλός επί τρία χρόνια, 
όπως ο κ. Καραμανλής».

«ΣτόχόΣ η πρωτιά» 
Ο κ. Βενιζέλος κάλεσε τους 

πολίτες να είναι προσεκτικοί 
ώστε η «διάθεση τιμωρίας» να 
μην μετατραπεί σε «αυτοτιμωρία 
του έθνους». Ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ κάλεσε τα άλλα πολιτι-
κά κόμματα - πλην του ΚΚΕ το 
οποίο, όπως είπε, μιλά για μια 
πορεία εκτός Ευρώπης - να δι-
ατυπώσουν την πρότασή τους 
και να πουν ποια κυβέρνηση θα 
μπορούσε να σχηματιστεί. 

Αναφορικά με το ενδεχόμε-
νο «να βρεθεί η χώρα χωρίς 
κυβέρνηση, έστω και συνεργα-
σίας» ο κ. Βενιζέλος είπε ότι «η 
επόμενη μέρα μπορεί να είναι 
ένα τραγικό αδιέξοδο και πρέπει 
να το σκεφτεί ο κάθε Έλληνας 

πολίτης», προσθέτοντας ότι «τα 
κόμματα, με εξαίρεση το ΠΑ-
ΣΟΚ, συμπεριφέρονται σαν να 
είμαστε πριν το 2009, ενώ ο κ. 
Σαμαράς μιλά για αυτοδυναμία, 
είναι εκτός αριθμητικών δεδο-
μένων, θέλει τη δική του πρω-
θυπουργία».

Ο κ. Βενιζέλος έκανε λόγο για 
νέα κόμματα της Δεξιάς που εμ-
φανίζονται αντιμνημονιακά και 
στην πραγματικότητα συμπλέ-
ουν με την Αριστερά, είπε ότι αν 
θέλουν να συνεργαστούν και να 
αναλάβουν την διακυβέρνηση 
της χώρας είναι σεβαστό, «αλλά 
πρέπει να εγγυηθούν στον Έλ-
ληνα πολίτη την οικονομική 
ασφάλεια, το μισθό του, τη σύ-
νταξή του, την επιχείρησή του, 
την παραμονή της χώρας στο 
ευρώ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
επανέλαβε τον στόχο για πρω-
τιά του ΠΑΣΟΚ, ώστε να πάρει 
την διερευνητική εντολή συγκέ-
ντρωσης των υπεύθυνων φιλο-
ευρωπαϊκών δυνάμεων για την 
δημιουργία ευρέως φάσματος 
μεγάλης πλειοψηφίας στο λαό 
και στην Βουλή. Παράλληλα, 
επέρριψε ευθύνες, χωρίς να 
υποστηρίζει ότι είναι του ιδίου 
μεγέθους, σε όλα τα κόμματα για 
την κατάσταση στην οποία έχει 
περιέλθει η χώρα.

Ζήτησε από τους ανθρώπους των 
γραμμάτων και των τεχνών να βοη-
θήσουν έτσι ώστε να απενοχοποιη-
θούν όροι και έννοιες όπως είναι η 
πατρίδα, ο θεός, η επιχειρηματικότη-
τα, η ανάπτυξη και η ασφάλεια, λέγο-
ντας, χαρακτηριστικά, πως ‘’ο κόσμος 
πιστεύει περισσότερο σε εσάς από 
ό,τι στους πολιτικούς και σας καλώ 
να δείξετε αλληλεγγύη’’.

Δεν απορρίπτουμε όλες τις μεγάλες 
ιδέες επειδή κάποιοι τις καταχράστη-
καν. Δεν απορρίπτουμε τη Δημοκρα-
τία, επειδή απέτυχε παταγωδώς το 
μοντέλο διακυβέρνησης των τελευ-
ταίων τριάντα ετών. Μετατρέπουμε 
την αντιπαλότητα των στερεοτύπων 
σε σύνθεση ιδεών. ‘’Δεν είναι η Ελ-
λάδα που χρωστά, αλλά ολόκληρος 
ο κόσμος που οφείλει στην Ελλάδα’’ 

συμπλήρωσε. Ο πρόεδρος της ΝΔ 
χαρακτήρισε ψεύτικο το δίλημμα με-
ταξύ προοδευτικής ή συντηρητικής 
ατζέντας και ζήτησε τη σύνθεση, την 
οποία θεωρεί εφικτή.

ΣτόχόΣ η άνάβάθμιΣη 
τηΣ ΔημόΣιάΣ τηλεόράΣηΣ

Ο κ. Σαμαράς υποσχέθηκε ότι η δη-
μόσια τηλεόραση από «μαζικό, ρου-
σφετολογικό καταφύγιο», όπως την 
χαρακτήρισε, θα αναβαθμιστεί και 
θα στελεχωθεί με άρτιο καλλιτεχνικό 
και διοικητικό προσωπικό, «που θα 
λειτουργεί με αξιοκρατία», ώστε να 
διαδραματίσει πρωτεύοντα εκπαιδευ-
τικό ρόλο. Η Δημόσια Τηλεόραση θα 
«ανοίξει» και θα γίνει το πρώτο βήμα 
των Ελλήνων δημιουργών και κυρί-
ως των νέων συμπλήρωσε.

Ενιαίο υπουργείο 
Παιδείας, 
Πολιτισμού 
και Αθλητισμού 

Ούτε κουβέντα αυτοκριτικής 
από τον κ. Καραμανλή

ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ 
ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Ο Αντώνης Σαμαράς 
με τον Αντώνη Ρέμο 
και τον Μανώλη Μητσιά.

Η ραδιοφωνική εκπομπή ΚΕΦΙ & ΜΠΑΛΑ 
παρουσιάζει τον γνωστό Έλληνα τραγουδιστή 
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Γιάννη Σιδέρη 

με το χρυσό μπουζούκι του 
για μια μοναδική εμφάνιση στο Σίδνεϊ

 το Σάββατο 28 Απριλίου 
στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη στο Λακέμπα

Πλαισιωμένος με ντόπιους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις

Τιμή εισιτηρίου μετά φαγητού $60
Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στον Γιάννη Σπανέλη 

0416 214 202 ή 9789 1000


