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ΒΟΥΛΗ	ΤΩΝ	ΕΛΛΗΝΩΝ		

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΙΗ΄-	ΣΥΝΟΔΟΣ	Γ΄		

ΔΙΑΡΚΗΣ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΕΘΝΙΚΗΣ	ΑΜΥΝΑΣ	ΚΑΙ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	

ΕΙΔΙΚΗ	ΜΟΝΙΜΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ	ΤΗΣ	ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ	

ΠΡ	Α	Κ	Τ	Ι	Κ	Ο	

(Άρθρο	40	παρ.	1	Κ.τ.Β.)	

	

	 Στην	 Αθήνα,	 σήμερα,	 29	 Ιουνίου	 2022,	 ημέρα	 Τετάρτη	 και	 ώρα	 16.05΄μ.μ.,	 στην	
Αίθουσα	 	 Γερουσίας	συνήλθαν	σε	 κοινή	συνεδρίαση	η	Διαρκής	 Επιτροπή	Εθνικής	Άμυνας	
και	Εξωτερικών	Υποθέσεων	και	η	Ειδική	Μόνιμη	Επιτροπή	Ελληνισμού	της	Διασποράς,	υπό	
την	προεδρία	του	Προέδρου	της	Ειδικής	Μόνιμης	Επιτροπής	Ελληνισμού	της	Διασποράς,	κ.		
Σάββα	Αναστασιάδη,	με	θέμα	ημερήσιας	διάταξης	την	ενημέρωση	για	τις	δραστηριότητες	
της	Ομογενειακής	Οργάνωσης	AHIF	(American	Hellenic	Institute	Foundation).	

	 Τα	μέλη	των	Επιτροπών	ενημέρωσαν	ο	Πρόεδρος	του	AHI,	κ.	Nick	Larigakis,	ο	κύριος	
Βασίλειος	Κυριαζής,	Ναύαρχος	ε.α.,	Πρόεδρος	του	AHI-Ελλάδας,	καθώς	και	οι	φοιτητές	που	
συμμετέχουν	στο	πρόγραμμα	 του	AHI	 FOUNDATION	με	 τίτλο:	 «Foreign	 Policy	 trip	 College	
Student	trip:	Washington	DC,	Greece	&	Cyprus».		

	 Ο	Προεδρεύων	των	Επιτροπών,	αφού	διαπίστωσε	την	ύπαρξη	απαρτίας,	κήρυξε	την	
έναρξη	 της	 συνεδρίασης	 και	 έκανε	 την	 α΄	 ανάγνωση	 των	 καταλόγων	 των	 μελών	 των	
Επιτροπών.		

Από	την	Διαρκή	Επιτροπή	Εθνικής	Άμυνας	και	Εξωτερικών	Υποθέσεων	παρόντες	ήταν	οι	
Βουλευτές	κ.κ.	

Από	την	Ειδική	Μόνιμη	Επιτροπή	Ελληνισμού	της	Διασποράς	παρόντες	ήταν	οι	
Βουλευτές	κ.κ.		

ΣΑΒΒΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	(Προεδρεύων	των	Επιτροπών):	Αρχίζει	η	κοινή	συνεδρίαση	της	
Διαρκούς	Επιτροπής	Εθνικής	Άμυνας	και	Εξωτερικών	Υποθέσεων	και	της	Ειδικής	Μόνιμης	
Επιτροπής	Ελληνισμού	της	Διασποράς.	

Έχουμε	 σήμερα	 τη	 χαρά	 να	 φιλοξενούμε	 στην	 Επιτροπή	 μας	 το	 Αμερικανικό	 -
Ελληνικό	 Ινστιτούτο,	 το	 οποίο	 συνοδεύει	 δέκα	 ομογενείς	 φοιτητές	 από	 τις	 Ηνωμένες	
Πολιτείες	στη	χώρα	μας	για	να	τους	ξεναγήσει,	μαζί	με	τον	Πρόεδρο,	Nick	Larigaki	και	τον	
Πρόεδρο	του	Αμερικανικού-	Ελληνικού	Ιδρύματος,	κύριο	Κυριαζή.	Σας	καλωσορίζουμε	στην	
Επιτροπή	μας.	

	Το	 Αμερικανικό	 –Ελληνικό	 Ινστιτούτο	 είναι	 ένα	 μη	 κερδοσκοπικό	
ελληνοαμερικανικό	 κέντρο	 δημόσιας	 πολιτικής	 και	 δεξαμενής	 σκέψης	 που	 ιδρύθηκε	 το	
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1974	στην	Ουάσιγκτον,	όπως	όλοι	γνωρίζουμε,	από	τον	κυπριακής	καταγωγής,	Υφυπουργό	
Οικονομικών,	 τότε,	 τον	 Ευγένιο	 Ρωσσίδη,	 με	 στόχο	 την	 ενίσχυση	 των	 σχέσεων	 των	
Ηνωμένων	Πολιτειών	της	Αμερικής,	της	Ελλάδος	και	της	Κύπρου.	

	Με	 γνώμονα	 αυτόν	 τον	 στόχο,	 τόσο	 μεταξύ	 των	 χωρών	 και	 εντός	 της	
ελληνοαμερικανικής	 κοινότητας,	 διοργανώνει	 εκδηλώσεις,	 εκδίδει	 ανακοινώσεις	 και	
απευθύνει	επιστολές	προς	τα	μέλη	της	αμερικανικής	κυβέρνησης	και	του	κογκρέσου	όταν	
αυτό	 απαιτείται	 για	 θέματα	 που	 αφορούν	 και	 την	 Ελλάδα	 και	 την	 Κύπρο	 και	 θέματα	
γενικότερα	ελληνικού	ενδιαφέροντος.		

Στο	 πλαίσιο	 του	 πολιτιστικού	 και	 επιμορφωτικού	 προγράμματος,	 το	 Αμερικανικό-	
Ελληνικό	 Ινστιτούτο	 διοργανώνει,	 κάθε	 χρόνο,	 κατά	 τους	 θερινούς	 μήνες,	 επισκέψεις	
εξοικείωσης	νέων	ομογενών	σπουδαστών	σε	σχολές	πολιτικών	επιστημών	διεθνών	σχέσεων	
ιστορίας	και	λοιπά,	στη	χώρα	μας,	έτσι,	ώστε,	οι	φοιτητές	αυτοί,	οι	οποίοι	και	αυτό	είναι	
σημαντικό,	 καλύπτουν	 την	 επίσκεψή	 τους	 εδώ,	 τα	 έξοδα	 της	 επίσκεψή	 τους,	 με	 ίδιους	
πόρους	 και	 καλούνται	στη	συνέχεια	 να	καταγράψουν	 τις	 εντυπώσεις	 τους	 για	 το	 τι	 είδαν	
στην	Ελλάδα	και	το	επισημαίνω	ότι,	καλύπτουν	οι	ίδιοι	τα	έξοδα,	γιατί	αυτό	σημαίνει	πως	
έχουν	επιθυμία	και	ενδιαφέρον	μεγάλο	να	γνωρίσουν	την	πατρίδα,	την	Ελλάδα	από	κοντά	
και	 βεβαίως,	 να	 κατανοήσουν	 περισσότερο	 τα	 ζητήματα	 που	 επιδρούν	 στις	 σχέσεις	 της	
χώρας	 μας	 με	 τις	 Ηνωμένες	Πολιτείες,	 καθώς	 και	 να	 αποκτήσουν	 εμπειρίες	 από	 την	 εδώ	
παραμονή	τους,	οι	οποίες	στη	συνέχεια	θα	τους	είναι	πολύ	απαραίτητες	για	να	στηρίξουν	
τη	χώρα	μας	και	στα	εθνικά	θέματα	και	γενικότερα	στη	διαμόρφωση	των	σχέσεων	μεταξύ	
της	Ελλάδας	και	των	Ηνωμένων	Πολιτειών,	μεταξύ	των	δύο	χωρών.	

Λέω,	Ελλάδος,	εννοώντας	τον	Ελληνισμό	και	την	Κύπρο	μαζί.	Δηλαδή,	όταν	λέμε,	οι	
δύο	 χώρες,	 δεν	 αποκλείουμε	 την	 Κύπρο.	 Κάνω	 αυτή	 τη	 διευκρίνιση	 για	 να	 μην	
παρεξηγηθούμε.	

	Πρόεδρος	 του	 ιδρύματος	 είναι	 ο	 κύριος	 Nick	 Larigakis,	 με	 καταγωγή	 από	 τη	
Σκόπελο	που	είναι	πάρα	πολύ	ωραίο,	κύριε	Πρόεδρε,	το	νησί	σας	και	η	πατρίδα	σας.	

	Έχει	θητεία	34	χρόνια	στο	Ίδρυμα.	Είναι	επίσης	μέλος	των	AHEPA	και	από	το	2011	
είναι	Πρόεδρος,	είναι	ο	άνθρωπος	που	καθιέρωσε	αυτές	τις	επισκέψεις	των	φοιτητών	στην	
Ελλάδα	και	γι’	αυτό,	κύριε	Πρόεδρε,	σας	αξίζουν	θερμά	συγχαρητήρια,	διότι	είναι	μία	πάρα	
πολύ	σημαντική	πρωτοβουλία	για	να	γνωρίσουν	οι	ομογενείς,	της	δεύτερης,	της	τρίτης	και	
της	τέταρτης	γενιάς,	την	πατρίδα.		

Οι	φοιτητές,	που	σήμερα	βρίσκονται	μαζί	μας,	πέρα	από	τον	κύριο	Nick	Larigaki,	τον	
Πρόεδρο	και	τον	κύριο	Βασίλη	Κυριαζή	που	είναι	Πρόεδρος	του	Αμερικανικού	-	Ελληνικού	
Ιδρύματος	 της	 Ελλάδος,	 είναι	 οι	 φοιτητές.	 Θα	 παρακαλούσα	 να	 σηκώνεται	 η/ο	 κάθε	
μία/ένας,	 για	 να	 τη/τον	 βλέπουμε	 κιόλας	 και	 να	 τις/τους	 βλέπουν	 και	 διαδικτυακά	 οι	
συνάδελφοι,	διότι	οι	περισσότεροι	συνάδελφοι,	συμμετέχουν	στην	Επιτροπή	διαδικτυακά.	
Η	κυρία	Maria	Wills,	καλώς	ήρθατε,	η	κυρία	Melina	Christodoulou,	καλώς	ήρθατε,	η	κυρία	
Maria	Fusca,	καλώς	ήρθατε,	ο	κύριος	Brendan	O’	Connor,	καλώς	ήρθατε,	ο	κύριος	Morgan	
Lilly,	 καλώς	 ήρθατε,	 η	 κυρία	 Zoe	 Logas,	 καλώς	 ήρθατε,	 η	 κυρία	 Ελένη-Αθηνά	 Πηλιώτη,	
καλώς	ήρθατε,/	Αθηνά,	ο	κύριος	Ανδρέας	Πουλής,	καλώς	ήρθατε,	η	κυρία	Νατασία	Ράπτη,	
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καλώς	ήρθατε,	η	κυρία	Αναστασία	Σταυρουλάκη,	ο	κύριος	Christopher	Zrazic,	καλώς	ήρθατε	
και	ο	κύριος	Χρήστος	Αργυρόπουλος,	ο	φωτογράφος	της	Επιτροπής,	καλώς	ήρθατε	όλοι.	

Θα	ξεκινήσουμε	τη	συνεδρίαση	μας	δίνοντας	το	λόγο	στον	Πρόεδρο	τον	κ.	Larigakis,	
για	 να	 μας	 περιγράψει	 τις	 δραστηριότητες	 του	 Ιδρύματος.	 Στη	 συνέχεια,	 αν	 θέλει	 ο	 κ.	
Κυριαζής,	επίσης	μπορεί	να	πάρει	το	λόγο.	Επίσης,	στη	συνέχεια	θα	δώσουμε	το	λόγο	στα	
παιδιά,	 σε	 όλα	 τα	 παιδιά	 αν	 θέλουν	 για	 να	 το	 τοποθετηθούν	 -	 στους	 επισκέπτες	 και	 στη	
συνέχεια,	 θα	 τοποθετηθούν	 τα	 Κόμματα	 και	 οι	 συνάδελφοι,	 όπως	 επιθυμούν.	 Κύριε	
πρόεδρε,	έχετε	το	λόγο,	ανεβείτε	στο	βήμα.			

Το	λόγο	έχει	ο	κύριος	Larigakis.	

NICK	 LARIGAKIS	 (Πρόεδρος	 AHI):	 Καλησπέρα	 σας	 και	 σας	 ευχαριστώ	 πάρα	 πολύ	
κύριε	Πρόεδρε,	 για	 τη	μεγάλη	 τιμή	που	μας	δώσατε	σήμερα	 να	βρισκόμαστε	μεταξύ	σας	
στο	 Ελληνικό	 Κοινοβούλιο,	 σε	 αυτό	 το	 χώρο	 της	 Ελλάδος	 στη	 Βουλή	 της	 Ελλάδος.	 Θα	
προσπαθήσω	όσο	πιο	καλύτερα	μπορώ	να	μιλήσω	στα	ελληνικά,	αλλά	θα	μου	επιτρέψετέ	
να	μιλήσω	και	στα	αγγλικά.		

Εν	 πάση	 περιπτώσει,	 μέλη	 της	 Επιτροπής	 και	 σε	 όλα	 τα	 υπόλοιπα	 μέλη	 που	 μας	
παρακολουθούν	 διαδικτυακά,	 σας	 ευχαριστούμε	 και	 πάλι	 θερμά	 για	 την	 υποδοχή	 μας	
σήμερα	στη	Βουλή	των	Ελλήνων.		

Όπως	είπε	και	ο	κύριος	Πρόεδρος	και	δεν	θα	ήθελα	να	επαναλάβω	πολλά	από	όσα	
ανέφερε	προηγουμένως,	αλλά	όπως	 είπε,	 η	 οργάνωση	 είναι	από	 το	 1974,	 είναι	μετά	 την	
εισβολή	που	έκανε	η	Τουρκία	προς	την	Κύπρο.			

Ο	κύριος	Ευγένιος	Ρωσσίδης	ξεκίνησε	αυτή	την	οργάνωση	το	1974,	με	την	έννοια	να	
υπάρχει	 ένα	 επαγγελματικό	 γραφείο	 που	 καθημερινώς	 θα	 συζητάει	 και	 θα	 προωθεί	 τα	
θέματα	 αυτά	 που	 έχουνε	 ενδιαφέρον	 στην	 ευρύτερη	 περιοχή	 της	 νοτιοανατολικής	
μεσογείου.	Με	την	έννοια,	να	κάνουμε	το	λεγόμενο	λόμπι	στην	αμερικανική	κυβέρνηση,	για	
τα	θέματα	σχέσεων	μεταξύ	Αμερικής	-	Ελλάδας	και	Αμερικής	-	Κύπρου.		

Πάντοτε,	 βέβαια,	 το	 λόμπι	 και	 το	 έργο	 που	 κάνουμε,	 με	 την	 έννοια	 ότι	 είμαστε	
Αμερικανοί.	Γιατί	Αμερικανοί	είμαστε	πρώτα	ελληνικής	καταγωγής,	ζούμε	εκεί,	πολλοί	από	
εμάς	έχουμε	γεννηθεί	εκεί	και	θα	πεθάνουμε,	εκεί	πληρώνουμε	τους	φόρους	μας	και	εκεί	
μας	κυβερνάνε.		

Οπότε	μέσα	από	το	καταστατικό	της	Αμερικής	μας	δίνει	το	δικαίωμα	να	μπορούμε	
να	ερχόμαστε	σε	επαφή	με	τις	πολιτικές	Αρχές	στις	Ηνωμένες	Πολιτείες	για	οποιονδήποτε	
λόγο,	 να	 μπορούμε	 να	 προωθούμε	 αυτό	 που	 μας	 ενδιαφέρει	 και	 μας	 ανησυχεί	 και	 σαν		
Αμερικανοί	και	σαν	οργάνωση,	έχουμε	ίδρυμα.		

Το	 ίδρυμα	 είναι	 το	 «FOUNDATION»,	 αλλά	 το	 AHI	 είναι	 η	 οργάνωση,	 με	 άλλο	
καταστατικό	που	κάνει	το	λεγόμενο	λόμπι.		

Το	ίδρυμα	που	ανέφερε	ο	κύριος	Πρόεδρος,	που	συμμετέχει	με	αυτό	το	πρόγραμμα	
σήμερα,	είναι	πιο	πολύ	εκπαιδευτικό	κομμάτι.		

Εν	πάση	περιπτώσει	δεν	θα	μπω	σε	τόσες	πολλές	λεπτομέρειες,	αν	υπάρχει	κάποια	
ερώτηση	ευχαρίστως	θα	απαντήσω.		
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Για	48	ολόκληρα	χρόνια	κάνουμε	αυτό	το	έργο,	έχουμε	αρκετές	επιτυχίες	θα	έλεγα	
για	 μια	 οργάνωση	 που	 είναι	 μικρή.	 Αυτή	 τη	 στιγμή,	 έχουμε	 επτά	 άτομα	 που	 είναι	
συνεργάτες	στην	Ουάσιγκτον.	Ο	προϋπολογισμός	φτάνει	τις	700	με	800	χιλιάδες	δολάρια	το	
χρόνο,	που	είναι	πάρα-πάρα	πολύ	λίγα.		

Βέβαια,	 όμως,	 έχουμε	 ένα	 πολύ	φανταστικό	 κτίριο	 περίπου	 500ων	 τετραγωνικών	
επάνω	 στους	 16	 δρόμους	 και	 είναι	 5	 τετράγωνα	από	 πάνω	από	 τον	 Λευκό	Οίκο.	 Η	 θέση	
αυτή	 μας	 δίνει	 μια	 πολύ	 καλή	 πρόσβαση	 και	 μας	 επισκέπτονται	 Υπουργοί,	 στελέχη	 της	
Ελληνικής	 και	 της	 Κυπριακής	 Κυβέρνησης	 και	 αμερικανοί	 που	 έρχονται	 στο	 κτίριο,	 εκεί	
έχουμε	συναντήσεις,	συνεδριάσεις,	ομιλίες	και	ούτω	καθεξής.		

Το	 έργο	 αποτελείται	 από	 διάφορους	 σκοπούς,	 όπως	 συναντήσεις,	 συνέδρια	 και	
εκδόσεις	 βιβλίων,	 θα	 έχουμε	 την	 τιμή	 να	 σας	 δώσουμε	 ένα	 από	 αυτά	 τα	 βιβλία	 που	
εκδώσαμε	πριν	από	λίγες	μήνες,	δηλαδή	είναι	σε	πάρα	πολλά	διαφορετικά	επίπεδα	αυτή	η	
δουλειά	που	γίνεται.		

Εγώ,	όπως	ξέρετε,	έρχομαι	στην	Ελλάδα	και	στην	Κύπρο	συχνά	4	ή	5	ή	και	6	φορές	
το	χρόνο,	για	να	μπορούμε	να	έχουμε	τις	συζητήσεις	με	τους	ανθρώπους	στην	κυβέρνηση	
και	 άλλους	 που	 έχουν	 κάποιο	 ρόλο	 να	 μας	 ενημερώσουν,	 για	 να	 βοηθήσει	 στο	 δικό	 μας	
έργο	στην	Αμερική	και	είναι	απλώς	για	ενημέρωση.		

Όσον	αφορά	το	πρόγραμμα	αυτό	και	το	ανέφερε	και	ο	κύριος	Πρόεδρος,	πρέπει	να	
γνωρίζετε	 ότι	 ο	 Έλληνας	 της	 Αμερικής	 και	 η	 ελληνοαμερικανική	 κοινότητα,	 αρχίζει	 και	
αλλάζει.	Δεν	είναι	η	κοινότητα	του	1900,	αλλά	δεν	είναι	ούτε	και	γενναιότητα	του	2000.	

Έχουμε	φτάσει	και	το	αναφέρατε,	αλλά	νομίζω	πρέπει	να	το	ξαναπούμε	ότι	είμαστε	
στην	3η	-	4η	συν	γενιά.	Οι	φοιτητές	που	αναφέρατε	εδώ	σήμερα	στη	Βουλή,	είναι	αυτής	της	
γενιάς.	 Πολλοί	 από	 αυτούς	 είναι	 από	 μεικτές	 οικογένειες.	 Το	 90%	 όλοι	 οι	 γάμοι	 που	
γίνονται	 μέσα	 στην	 ελληνική	 εκκλησία	 στην	 Αμερική	 αυτή	 τη	 στιγμή,	 είναι	 90%,	 είναι	
μεικτοί.		Η	κόρη	μου,	είναι	ένας	από	αυτούς	τους	γάμους.	Δεν	το	λέω	αυτό	σαν	αρνητικό,	το	
λέω	σαν	πραγματικότητα.	Και	αυτή	είναι	η	πραγματικότητα,	πρέπει	να	αναγνωρίζουμε	ότι	
είναι	η	πραγματικότητα	και	πως	θα	μπορούμε	αυτό	να	το	πάρουμε	και	να	δημιουργούμε	
φιλέλληνες	και	να	εξαπλώνουμε	τον	ελληνισμό,	μέσα	από	τα	πλαίσια	αυτά.	Στο	κάτω-κάτω	
η	επανάσταση	πριν	από	201	χρόνια,	ένα	βασικό	στοιχείο	ήταν	η	δύναμη	και	η	βοήθεια	που	
υπήρχε	 από	 φιλέλληνες	 για	 να	 ελευθερωθεί	 αυτή	 η	 χώρα	 μετά	 από	 τετρακόσια	 χρόνια	
σκλαβιάς	από	την	οθωμανική	αυτοκρατορία.		

Οπότε,	 επανερχόμαστε	 πάλι	 και	 πρέπει	 να	 προωθούμε,	 αυτό	 που	 λέγεται	
φιλέλληνας.	

Εν	 πάση	 περιπτώσει,	 συνεχίζω.	 Κατάλαβα	 εδώ	 και	 πολλά	 χρόνια	 ότι	 αρχίζει	 και	
αλλάζει	 η	 ελληνοαμερικανική	 κοινότητα	 και	 είμαι	 εδώ	 για	 να	 σας	 πω	 ότι	 θα	 υπάρχει	 η	
ορθοδοξία,	θα	υπάρχει	η	θρησκεία,	θα	υπάρχει	η	ελληνική	κουζίνα	βέβαια	και	όλη	αυτή	η	
παράδοση	 που	 είναι	 τόσο	 σημαντική,	 αλλά	 θέλω	 και	 μπορώ	 να	 σας	 πω	 όμως	 ότι	 η	
σύγχρονη	ελληνική	κοινότητα,	δεν	δίνει	τη	σημασία	που	θα	έπρεπε	να	δίνει	σε	ότι	αφορά	
τα	θέματα	που	προωθεί	το	American-	Hellenic	Institute	μέσα	στο	πολιτικό	κομμάτι.	Δηλαδή,	
αυτό	που	θα	δείχνουν	ενδιαφέρον	και	να	έρχονται	σε	επαφή	με	τους	γερουσιαστές	και	τους	
βουλευτές	 της	Αμερικής,	 να	μπορούν	να	 τους	ενημερώνουν	για	 τα	θέματα	αυτά	που	μας	
ενδιαφέρουν	και	 ενδιαφέρει	 και	 εσάς	εδώ	στην	περιοχή.	 Γιατί	 τα	θέματα	αυτά,	δεν	είναι	



Π/φος Δ/φος Ηµεροµηνία Όνοµα αρχείου 
Α.	ΣΠΑΝΟΥ	 	 29.6.2022	 DEBS0629.SP1	
 
 

Maverics:Users:KONTRA:Desktop:ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ:Epitropes_Vouli_29-6-2022.docx 

μόνο	της	περιοχής,	δηλαδή,	μόνο	Ελλάδα	Κύπρο	Τουρκίας,	αλλά	είναι	και	τα	συμφέροντα	
της	Αμερικής.		

Και	 εμείς,	η	 γραμμή	μας	είναι	πάντοτε,	ότι	η	Αμερική	έχει	 να	κάνει	πρότζεκτ	εδώ	
στην	περιοχή	και	οι	χώρες	που	βοηθάνε	γενναία	για	να	προωθηθούνε	αυτά	τα	συμφέροντα,	
είναι	η	Ελλάδα,	είναι	η	Κύπρο	και	βέβαια	η	συμμαχία	-τώρα-	που	υπάρχει	με	το	Ισραήλ	και	
συν	το	ένα	που	έχει	δημιουργηθεί	με	την	Αμερική.		

Και	ποια	είναι	η	χώρα	ή	οι	χώρες	που	δεν	βοηθάνε	σε	αυτό;		

Δυστυχώς,	είναι	ο	γείτονας	στην	ανατολή,	η	Τουρκία.	Και	όλα	αυτά	τα	αναφέρουμε	
συνεχώς	 και	 προσπαθούμε	 να	 επηρεάσουμε	 αυτή	 την	 πολιτική,	 σαν	 Αμερικανοί	 για	 τα	
συμφέροντα	της	Αμερικής,	αλλά,	βέβαια,	μέσα	από	αυτό-	όπως	καταλαβαίνετε-	είναι	και	τα	
συμφέροντα	τα	δικά	σας	πρώτα	και	κύρια	σαν	Έλληνες	και	αυτό	είναι	το	πρώτο	που	αφορά	
εσάς.		

Εδώ	 και	 14	 χρόνια	 σκέφτηκα	 ότι	 -πρέπει	 και-	 έχουμε	 πρόβλημα	 με	 την	 επόμενη	
γενιά,	να	τους	αγκαλιάσουμε,	να	τους	κάνουμε	να	δείξουν	ενδιαφέρον	για	αυτά	τα	θέματα.	
Δημιουργήσαμε	 αυτό	 το	 Πρόγραμμα	 εδώ	 και	 14	 χρόνια,	 παίρνουμε	 10	 φοιτητές	 από	
πανεπιστήμια	 της	 Αμερικής,	 διάφορα	 πανεπιστήμια.	Οι	φοιτητές	 που	 είναι	 εδώ	 μπροστά	
μας,	για	να	καταλάβετε,	είναι	από	10	διαφορετικές	πολιτείες	της	Αμερικής,	6	διαφορετικά	
πανεπιστήμια,	 γιατί	 τυχαίνει	 δυο	 ζευγάρια	 να	 είναι	 από	 ένα	 πανεπιστήμιο.	 Τις	
περισσότερες	 φορές	 είναι	 από	 δέκα	 διαφορετικά	 πανεπιστήμια.	 Αλλά,	 όμως,	 τι	 σημαίνει	
αυτό;		

Σημαίνει	 ότι	 είναι	 από	 10	 πολιτείες,	 τους	 αντιπροσωπεύουν	 20	 Αμερικανοί	
Γερουσιαστές	και	10	Βουλευτές,	δηλαδή,	30	μέλη	του	Κογκρέσου	αντιπροσωπεύουν	αυτούς	
τους	 φοιτητές.	 Και	 αυτό	 είναι	 σημαντικό,	 όπως	 λειτουργεί,	 το	 πολιτικό	 στοιχείο	 στην	
Αμερική.	Ο	κάθε	πολίτης,	έχει	μεγάλο	ρόλο	να	μπορεί	να	επηρεάζει	μέσω	του	Κογκρέσου,	
για	ό,τι	θέμα	υπάρχει.		

Προσπαθήσαμε,	λοιπόν,	να	δημιουργήσουμε	ένα	πρόγραμμα	που	αποτελείται	από	
17	 ημέρες	 αρχίζοντας	 από	 την	 Ουάσιγκτον	 για	 δύο	 μέρες	 όπου	 κάναμε	 επαφές	 στο	
Κογκρέσο,	στο	Στέιτ	Ντιπάρτμεντ,	στην	Ελληνική	Πρεσβεία,	στην	Κυπριακή	Πρεσβεία,	για	να	
πάρουμε	την	πρώτη	γεύση.	Από	εκεί	αρχίζουμε	και	πάμε	στην	Κύπρο	για	5	ημέρες,	όπου	το	
βασικό	 κομμάτι	 είναι,	 βέβαια,	 το	 Κυπριακό.	 Πηγαίνουμε	 στα	 κατεχόμενα,	 γιατί	 είναι	
σημαντικό	να	μπορούν	να	δουν	με	τα	ίδια	τους	τα	μάτια	αυτά	που	έχουν	διαβάσει	για	την	
κατοχή	και	τι	έχει	γίνει	εκεί.	Το	να	το	διαβάσεις,	όμως,	σε	βιβλίο	ή	να	σου	τα	πει	κάποιος	δε	
είναι	το	ίδιο	με	το	να	το	βλέπεις!	Πηγαίνουμε,	λοιπόν,	εκεί	και	μιλάμε	με	την	κυβέρνηση	και	
με	άλλους	για	όλα	τα	θέματα	που	έχουν	να	κάνουν	με	το	Κυπριακό	και,	βέβαια,	και	για	τους	
αγνοούμενους,	 κομμάτι	 που,	 δυστυχώς,	 έχει	 ξεχαστεί	 από	 το	 1974	 και	 δεν	 πρέπει	 να	 το	
ξεχνάμε!	Η	Κύπρος	ήταν	μια	χώρα	με	850.000	περίπου	κατοίκους	και	είχε	παραπάνω	από	
1.200	 –	 1500	 αγνοούμενους,	 εάν	 δεν	 κάνω	 λάθος,	 και	 σήμερα	 είναι	 ακόμα	 800	 που	
παραμένουν	 αγνοούμενοι	 και	 πολλές	 οικογένειες,	 δυστυχώς,	 μετά	 από	 48	 χρόνια	 δεν	
βρίσκονται.		
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Ερχόμαστε,	 λοιπόν,	 και	 εδώ	 και	 κάνουμε	 το	 ίδιο	 αλλά	 με	 τα	 θέματα	 που	
ενδιαφέρουν	την	Ελλάδα	και	τι	προσφέρει	η	Ελλάδα	για	την	Ελλάδα,	πρώτο	και	κύριο,	αλλά	
μέσα	από	αυτά	και	τι	προσφέρει	στα	συμφέροντα	της	Αμερικής.		

Το	μεγαλύτερο	κομμάτι	είναι	οι	ένοπλες	δυνάμεις	που	για	μένα	είναι	πολύ	μεγάλο	
και	βασικό	κομμάτι.	Κάτι	που	μερικοί	θεωρούν	πολύ	σημαντικό	είναι	να	υπάρχουν	αυτές	οι	
συμμαχίες,	πρώτα	απ'	όλα	τώρα,	που	καταλαβαίνω	πόσο	προβληματική	είναι	η	χώρα	του	
ΝΑΤΟ	 στα	 ανατολικά	 και	 έχει	 δώσει	 έμφαση	 στην	 περιοχή	 εδώ,	 γιατί	 καταλαβαίνει	 ότι	
υπάρχει	σταθερότητα,	ειρήνη	και	καλό	πολιτικό	στοιχείο	για	να	μπορεί	να	προωθεί	αυτά	τα	
συμφέροντα	 και	 η	 άμυνα	 παίζει	 πολύ	 σημαντικό	 ρόλο	 γι’	 αυτό.	 Για	 τον	 λόγο	 αυτό	 τους	
πηγαίνω	 στη	 Σούδα,	 να	 δουν	 τις	 καταστάσεις	 γιατί	 είναι	 πάρα	 πολλοί	 Έλληνες,	 όχι	 μόνο	
Έλληνες	 του	 εξωτερικού	 αλλά	 θα	 έλεγα	 και	 Έλληνες	 εδώ	 στην	 ίδια	 τη	 χώρα	 σας,	 που	
πραγματικά	 δεν	 καταλαβαίνουν	 πόσο	 σημαντικές	 είναι	 οι	 ένοπλες	 δυνάμεις	 σας	 και	
συγκινούμαι	που	το	λέω!	Εγώ	τα	έχω	δει	με	τα	μάτια	μου	και	το	πιστεύω	και	πρέπει	κάθε	
μέρα	 να	 τους	 ευχαριστούμε	 αυτούς	 τους	 ανθρώπους	 για	 την	 δουλειά	 που	 κάνουν!	 Τους	
πηγαίνω	 στον	 ναύσταθμο	 όπου	 μας	 καλωσορίζουν,	 μας	 κάνουν	 ενημερώσεις	 και	 δίνουν	
σημασία	 στο	 πρόγραμμα	 αυτό	 γιατί	 καταλαβαίνουν	 πόσο	 σημαντική	 είναι	 αυτή	 η	
προσπάθεια	 που	 κάνουμε	 και	 πόσο	 σημαντικά	 αυτά	 τα	 παιδιά	 μπορούν	 να	 είναι	 για	 το	
μέλλον,	να	προωθούν	στην	Αμερική,	εκεί	που	ζουν,	τις	ελληνοαμερικανικές	σχέσεις!		

Δεν	 θέλω	 να	 σας	 κουράσω	 άλλο,	 νομίζω	 ότι	 καταλάβετε	 τι	 κάνουμε.	 Για	
περισσότερες	 λεπτομέρειες,	 χωρίς	 να	 κάνουμε	 κάποια	 διαφήμιση,	 να	 μπείτε	 στο	website	
του	AHI,	www.ahiworld.org,	και	να	κοιτάξετε	μονάχα	το	annual	report	του	2021	και	να	δείτε	
τις	διάφορες	και	πολλές	δραστηριότητες	αυτής	της	οργάνωσης	στις	ΗΠΑ	για	να	μπορούμε	
συνεχώς	 να	 δημιουργούμε	 τις	 καλύτερες	 και	 πιο	 δυναμικές	 σχέσεις	 μεταξύ	 Αμερικής	 και	
Ελλάδος	και	Αμερικής	και	Κύπρου	και	για	το	καλό	της	Αμερικής	αλλά	και	για	το	καλό	της	
Ελλάδας,	της	Κύπρου	και	της	ευρύτερης	περιοχής	για	ειρήνη	και	σταθερότητα.		

Σας	ευχαριστώ	πάρα	πολύ.		

ΣΑΒΒΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	(Προεδρεύων	των	Επιτροπών):	Ευχαριστούμε	πάρα	πολύ,	
κύριε	 Πρόεδρε,	 και	 για	 το	 πάθος	 με	 το	 οποίο	 μιλήσατε	 για	 το	 έργο	 που	 κάνετε	 που,	
πραγματικά,	είναι	σπουδαίο,	είναι	σημαντικό	και	ενισχύει	 τις	σχέσεις	 των	δύο	χωρών	και	
στηρίζει	το	δίκαιο,	τα	συμφέροντά	μας	δηλαδή	στα	θέματά	μας.	Αλλά	δεν	είναι	μόνο	αυτό.	
Συμμετέχετε	 και	 σε	 άλλες	 πρωτοβουλίες,	 ενθάρρυνσης	 των	 επενδύσεων	 στην	 Ελλάδα	
στήριξης	της	οικονομίας	της	χώρας	μας,	προβολής	των	ελληνικών	θέσεων	σε	όλα	τα	φόρα	
και	στις	κυβερνήσεις	και	στους	χώρους	και	στα	κέντρα	λήψης	αποφάσεων	των	Ηνωμένων	
Πολιτειών.	 Τονίζω	 ξανά	 ότι	 το	 ενδιαφέρον	 σας	 και	 το	 πάθος	 σας	 γι’	 αυτό	 που	 κάνετε	
φάνηκε	 από	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 μιλήσατε	 και,	 βεβαίως,	 και	 από	 αυτή	 την	 πολύ	
σημαντική	 πρωτοβουλία	 εδώ	 και	 14	 χρόνια,	 κάθε	 χρόνο,	 10	 φοιτητές	 από	 πανεπιστήμια	
των	Ηνωμένων	Πολιτειών	να	επισκέπτονται	την	Ελλάδα	και	να	μαθαίνουν	για	τη	χώρα	μας,	
εδώ	στον	ίδιο	τόπο	και	να	παίρνουν	εμπειρίες.		

Πριν	 ζητήσω	 από	 τα	 παιδιά	 να	 μιλήσουν,	 πρέπει	 να	 μεταφέρω	 και	 τους	
χαιρετισμούς	και	 τη	λύπη	του	Προέδρου	της	Επιτροπής	Εξωτερικών	και	Άμυνας,	ο	οποίος	
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δεν	μπόρεσε	 να	 είναι	 σήμερα	 εδώ	 γιατί	 έχει	 ένα	προσωπικό	πρόβλημα.	 Σας	 καλωσορίζει	
και	ο	ίδιος	και	ελπίζουμε	σε	μια	άλλη	συνάντηση	να	είναι	παρών.		

Περνάμε	λοιπόν	στα	παιδιά	με	βάση	τον	κατάλογο.	Θα	μιλήσουν	πρώτα	τα	παιδιά	
και	μετά	θα	τοποθετηθούν	τα	κόμματα.		

Το	λόγο	έχει	η	κυρία	Maria	Fusca.		

MARIA	FUSCA:	Θα	ήθελα	και	πάλι	να	σας	ευχαριστήσω	θερμά	για	την	ευκαιρία	που	
μας	δίνετε	και	για	το	γεγονός	ότι	βρήκατε	χρόνο	να	μιλήσετε	σε	φοιτητές	από	την	Αμερική.	
Είμαστε	 εξαιρετικά	 περήφανοι	 για	 την	 ελληνική	 μας	 κληρονομιά.	 Το	 ότι	 βρεθήκαμε	 εδώ	
ήταν	 για	 εμάς	 ευκαιρία	 ζωής	 και,	 πραγματικά,	 αδημονούμε	 να	 σας	 ακούσουμε	 και	 να	
μάθουμε	πράγματα	από	εσάς.		

Σας	ευχαριστούμε.	

ΣΑΒΒΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	(Προεδρεύων	των	Επιτροπών):	Ευχαριστούμε	πολύ.	

Το	λόγο	έχει	ο	κ.	Brendan	O’	Connor.		

BRENDAN	 O’	 CONNOR:	 Συμφωνώ	 κι	 εγώ	 με	 τη	Maria.	 Ευχαριστούμε	 πάρα	 πολύ	
που	 μας	 δεχτήκαμε	 και	 ευχαριστούμε	 πολύ	 και	 τους	 βουλευτές	 που	 δέχτηκαν	 να	
βρίσκονται	εδώ	για	να	συζητήσουν	μαζί	μας.		

Αδημονώ	 να	 μάθω	 περισσότερα	 πράγματα	 για	 την	 ελληνική	 πραγματικότητα,	 το	
Ελληνικό	Κοινοβούλιο	και	πώς	λειτουργεί.		

ΣΑΒΒΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	 (Προεδρεύων	των	Επιτροπών):	Το	λόγο	έχει	ο	κ.	Morgan	
Lilly.	

MORGAN	 LILLY:	 Θα	 ήθελα	 κι	 εγώ	 να	 επαναλάβω	 την	 ευγνωμοσύνη	 μου	 για	 την	
ευκαιρία	που	μας	δώσατε.	Είναι	απίστευτη	και	καταπληκτική!	Ο	ελληνικός	πολιτισμός	μας	
έχει	 προσφέρει	 τόσα	 πολλά	 και	 χαίρομαι	 πολύ	 που	 μου	 δίνεται	 η	 ευκαιρία	 να	 τον	
ξαναβιώσω.		

Ευχαριστώ	πάρα	πολύ	που	μας	καλέσατε	εδώ.	

ΣΑΒΒΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	(Προεδρεύων	των	Επιτροπών):	Σας	ευχαριστούμε	κι	εμείς.	

Το	λόγο	έχει	η	κυρία	Eleni	–	Athena	Piliotis.	

ELENI	 –	 ATHENA	 PILIOTIS:	 Γεια	 σας.	 Ευχαριστούμε	 και	 πάλι.	 Χαιρόμαστε	 που	
είμαστε	 εδώ,	 είμαστε	 όλοι	 ευγνώμονες	 και	 αισθανόμαστε	 μεγάλη	 τιμή	 που	 βρισκόμαστε	
στο	λίκνο	της	δημοκρατίας	και	σ’	αυτό	το	όμορφο	κτίριο	και	είμαστε	όλοι	παθιασμένοι	με	
ζητήματα	τα	οποία	αντιμετωπίζει	η	Ελλάδα.		

Σας	ευχαριστούμε	και	πάλι	για	την	ευκαιρία	που	μας	δίνετε	να	βρισκόμαστε	εδώ.	

ΣΑΒΒΑΣ	 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	 (Προεδρεύων	 των	 Επιτροπών):	 	 Σας	 ευχαριστούμε	 κι	
εμείς.	

Το	λόγο	έχει	ο	κ.	Andreas	Poulis.		
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ANDREAS	 POULIS:	 Θα	 ήθελα	 κι	 εγώ	 να	 πω	 τα	 ίδια	 με	 τους	 προηγούμενους.	
Ευχαριστούμε	πάρα	πολύ.	Είναι	πολύ	ωραίο	που	είμαστε	εδώ.	

ΣΑΒΒΑΣ	 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	 (Προεδρεύων	 των	 Επιτροπών):	 Το	 λόγο	 έχει	 η	 κυρία	
Natasia	Raphtis.	

NATASIA	RAPHTIS:	Όπως	είπαν	και	οι	προλαλήσαντες,	ευχαριστώ	κι	εγώ	πάρα	πολύ	
για	 τη	 φιλοξενία	 και	 γι’	 αυτήν	 την	 ευκαιρία	 και	 θα	 σας	 πω	 ότι	 πραγματικά	 αυτά	 που	
μάθαμε	 θα	 χαρούμε	 πολύ	 να	 τα	 πάρουμε	 και	 να	 τα	 μεταφέρουμε	 στις	 μελλοντικές	 μας	
σπουδές	 και	 τις	 προσπάθειές	 μας	 τις	 επαγγελματικές	 και	 είναι	 ένα	πολύ	 καλό	 σημείο	 να	
ξεκινήσει	κανείς	η	Βουλή	των	Ελλήνων.	

Ευχαριστούμε	πολύ.	

ΣΑΒΒΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	(Προεδρεύων	των	Επιτροπών):	Ευχαριστούμε	κι	εμείς.	

Το	λόγο	έχει	ο	κ.	Christopher	Zrazik.	

CHRISTOPHER	ZRAZIK:	Όπως	είπαν	και	οι	συνάδελφοι	εδώ,	ευχαριστούμε	πολύ	που	
μας	 καλοδεχτήκατε	 και	 μας	 κάνατε	 και	 περιήγηση	 στο	 κτίριο.	 Όλα	 τα	 χρόνια	 που	
επισκέπτομαι	την	Αθήνα,	πάντα	απ’	έξω	το	βλέπω	αυτό	το	κτίριο.	Μπήκα	μέσα,	λοιπόν,	και	
είδα	το	εσωτερικό	και	βρέθηκα	με	όλους	εσάς	και	έμαθα	περισσότερα	για	την	Επιτροπή	και	
το	ίδιο	το	Κοινοβούλιο.	Ήταν	πραγματικά	μια	σπουδαία	εμπειρία!	Αδημονώ	να	μεταφέρω	
όλα	όσα	έμαθα	στην	Αμερική	και	να	εφαρμόσω	αυτά	που	έμαθα.	

Ευχαριστούμε	πολύ	για	την	υποδοχή.	

										ΣΑΒΒΑΣ	 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ(Προεδρεύων	 των	 Επιτροπών):	 Κύριε	 πρόεδρε,	 μια	 από	 τις	
επιδιώξεις	σας	θα	πρέπει	να	είναι	να	μαθαίνουν	και	κάποια	ελληνικά	τα	παιδιά,	 γιατί	θα	
καταλαβαίνουν	 περισσότερο	 την	 ελληνική	 πραγματικότητα	 και	 την	 ιστορία	 και	 τον	
πολιτισμό.	Πέρσι	 θυμάμαι	υπήρχαν	αρκετά	παιδιά,	 που	μιλούσαν	αρκετά	 καλά	 ελληνικά.	
Φέτος	δυστυχώς,	δεν	υπάρχει	κανένα.	Άρα,	πρέπει	να	είναι	και	αυτό	ένα	μέλημα	σας	και	
μέλημα	της	ελληνικής	πολιτείας,	να	βοηθήσουμε	και	εμείς	όσο	μπορούμε.	

Το	λόγο	έχει	ο	κ.	Λαρυγκάκης.		

NICK	 LARIGAKIS(Πρόεδρος	AHI):	 Καταλαβαίνω	με	 ποια	 έννοια	 το	 λέτε	 εσείς	 και	
μην	παίρνετε	παράδειγμα	από	τον	εαυτό	μου.	Δεν	βάζω	τον	εαυτό	μου	σε	κάποιο	ύψωμα,	
είμαι	 λίγο	 εξαίρεση.	 Η	 ελληνική	 γλώσσα	 στην	 Αμερική	 όπως	 διδάσκεται,	 είναι	 πολύ	
δύσκολη.	 Τα	 	 σχολεία	 δεν	 έχουνε	 τη	 δομή	 να	 μπορούν	 να	 προωθήσουν	 την	 ελληνική	
γλώσσα,	 στο	 επίπεδο	 που	 πρέπει.	 Είναι	 μια	 δύσκολη	 γλώσσα.	 Όμως,	 προσωπική	 μου	
άποψη	 είναι	 ότι	 δεν	 χρειάζεται	 να	 ξέρεις	 την	 ελληνική	 γλώσσα	 για	 να	 είσαι	 Έλληνας.	 Ο	
ελληνισμός	είναι	μια	ιδέα,	είναι	ένας	τρόπος	ζωής	για	μένα	και	όσον	αφορά	τα	θέματα	που	
τουλάχιστον	εμείς	προσπαθούμε	να	επηρεάσουμε,	δεν	είναι	απαραίτητο	να	γνωρίζουν	την	
ελληνική	γλώσσα,	γιατί	στο	κάτω	κάτω	όπως	και	οι	φιλέλληνες	δεν	ήξεραν	όλοι	τη	ελληνική	
γλώσσα	 αλλά	 καταλαβαίνανε	 τι	 ήταν	 αυτό	 που	 λεγόταν	 ελληνισμός	 και	 ιδέα	 του	
ελληνισμού,	 που	 έχει	 2,5	 χιλιάδες	 χρόνια	 ιστορίας.	 Για	 μένα	 είναι	 πολύ	 σημαντικό,	 να	
γνωρίζουν	την	ιστορία,	τον	ρόλο	που	έχει	παίξει	η	Ελλάδα,	αυτό	που	έχει	προωθήσει	για	τη	
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δύση	 και	 την	 παλιά	 ιστορία,	 αλλά	 και	 τη	 σύγχρονη	 ιστορία.	 Καλό	 είναι	 να	 ξέρουμε	 τα	
ελληνικά,	 αλλά	 είμαι	 εδώ	 να	 σας	 πω	 ότι	 είναι	 ένα	 δύσκολο	 πράγμα	 όσον	 αφορά	
τουλάχιστον	στην	Αμερική.	Δεν	μπορώ	να	μιλήσω	για	Αυστραλία	ή	βέβαια	στις	ευρωπαϊκές	
χώρες,	 που	 οι	 μετανάστες	 εκεί	 είναι	 στα	 πιο	 σύγχρονα	 χρόνια,	 αλλά	 στην	 Αμερική	 είναι	
δυστυχώς	 πολύ	 δύσκολο	 για	 να	 προωθήσουμε	 την	 ελληνική	 γλώσσα,	 σε	 επίπεδο	 που	 να	
μπορούμε	άνετα	να	μιλάει	ο	ένας	τον	άλλον	και	να	καταλαβαίνουμε	αυτά	τα	θέματα	και	να	
μπορούμε	να	τα	εξηγούμε,	όπως	θέλουμε	να	τα	εξηγούμε.	Θα	ήθελα	να	ακούσω	και	από	
τους	φοιτητές	αν	ήταν	δυνατόν,	αν	εγκρίνουν	αυτά	που	λέω	και	πώς	το	βλέπετε	εσείς.		

ΣΑΒΒΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ(Προεδρεύων	των	Επιτροπών):	Το	λόγο	έχει	ο	κ.	Morgan	
Lilly.	

MORGAN	 LILLY:	 Προσωπικά	 συμφωνώ.	 Εγώ	 έμαθα	 ελληνικούς	 χορούς.	 Πήγαινα	
στην	 εκκλησία	 κάθε	 Κυριακή.	 Ο	 ελληνισμός	 είναι	 μια	 ιδέα	 και	 πραγματικά	 την	
ενστερνίζομαι.	 Πολύ	 θα	 ήθελα	 να	 μάθω	 ελληνικά	 καλύτερα.	 Θα	 θέλαμε	 βεβαίως	 να	
αλληλοεπιδράσουμε	μαζί	σας	και	να	έχουμε	πλήρεις	σχέσεις,	αλλά	δεν	θεωρώ	ότι	είναι	τα	
ελληνικά	απαραίτητη	προϋπόθεση	για	να	προωθήσουμε	τον	ελληνισμό	παντού.		

ΣΑΒΒΑΣ	 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ(Προεδρεύων	 των	 Επιτροπών):	 Αυτό	 είπα	 και	 εγώ.	 Δεν		
είπα	 ότι	 για	 να	 νιώθει	 κανείς	 Έλληνας,	 πρέπει	 να	 γνωρίζει	 απαραίτητα	 την	 ελληνική	
γλώσσα,	αλλά	σαφώς	κατανοεί	καλύτερα	τα	ελληνικά	πράγματα	και	αυτό	δεν	μπορεί	κανείς	
να	το	αρνηθεί.		

Το	λόγο	έχει	εκ	μέρους	της	Νέας	Δημοκρατίας,	ο	κ.	Κεφαλογιάννης.	

ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:	 Καταρχάς	 να	 καλωσορίσω	 τα	παιδιά,	 τους	μαθητές	
στη	χώρα	μας.	Εκλέγομαι	στο	νομό	Ρεθύμνης,	στην	Κρήτη.	Απ’	ότι	άκουσα	θα	επισκεφτείτε	
και	 τη	 Σούδα	 και	 βεβαίως,	 αντιλαμβάνεστε	 ότι	 για	 εμάς	 ο	 συγκεκριμένος	 ναύσταθμος	
αποτελεί	 έναν	 από	 τους	 βασικούς	 διαύλους	 συνεργασίας	 που	 έχουν	 οι	 δύο	 χώρες,	 οι	
Ηνωμένες	Πολιτείες	Αμερικής	και	η	Ελλάδα,	στο	πλαίσιο	βεβαίως	της	συμμαχίας	του	ΝΑΤΟ	
και	όχι	μόνο.	Από	την	άλλη	είναι	και	 ιδιαίτερη	η	χαρά	μου	γιατί	και	εγώ	υπήρξα	μαθητής	
στις	 Ηνωμένες	 Πολιτείες,	 κάνοντας	 το	 μεταπτυχιακό	 μου	 πριν	 από	 μερικά	 χρόνια.	
Επομένως,	 είχα	 την	 ευκαιρία	 κι	 εγώ	 να	 έρθω	 σε	 επαφή	 και	 με	 την	 ελληνοαμερικανική	
κοινότητα	και	να	έχω	και	πάρα	πολλές	επαφές.		

Σε	κάθε	περίπτωση	αυτό	που	μπορώ	να	σας	πω	σαν	μια	γενική	παρατήρηση	και	
αφού	συγχαρώ	τον	κ.	Λαρυγκάκη	για	τις	προσπάθειες	που	κάνει	όλα	τα	τελευταία	χρόνια	
πραγματικά	 για	 να	 φέρει	 σε	 επαφή	 την	 μαθητική	 κοινότητα	 της	 ελληνοαμερικανικής	
κοινότητας	με	την	χώρα	με	τους,	με	την	Ελλάδα,	τη	χώρα	καταγωγής	των	γονιών	τους,	των	
παππούδων	 τους,	 να	 σας	 πω	 ότι	 είναι	 πολύ	 σημαντικό	 ότι	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 έχει	
επιτευχθεί	 μία	 ευρύτατη	 συναίνεση	 μέσα	 στην	 ελληνική	 Βουλή,	 όσον	 αφορά	 την	
αντιμετώπιση	 των	 ελληνοαμερικανικών	σχέσεων.	Δηλαδή,	 το	 γεγονός	ότι	 όλες	οι	 βασικές	
πολιτικές	 δυνάμεις	 της	 χώρας	 που	 απαρτίζουν	 τουλάχιστον	 τη	 Βουλή,	 συμφωνούμε	 ότι	
είναι	μία	στρατηγική	συνεργασία,	μια	στρατηγική	σχέση,	η	οποία	δυναμώνεται	χρόνο	με	το	
χρόνο	και	νομίζω,	ότι	θα	πρέπει	να	αισθάνεστε	και	υπερήφανοι	για	το	γεγονός,	ότι	πλέον	η	
χώρα	μας,	ειδικά	τα	τελευταία	χρόνια,	έχει	ένα	εξαιρετικό	όνομα	στο	εξωτερικό.	Πρόσφατα	
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μάλιστα	 ο	 Έλληνας	 πρωθυπουργός	 επισκέφθηκε	 τις	 Ηνωμένες	 Πολιτείες,	 μίλησε	 στο	
κογκρέσο	 και	 νομίζω,	 ότι	 ήταν	 πολύ	 θετικό	 και	 πολύ	 συγκινητικό	 το	 γεγονός,	 ότι	 όλες	 οι	
πτέρυγες	του	κογκρέσου	χειροκρότησαν	τον	Έλληνα	πρωθυπουργό,	με	αυτά	τα	οποία	έλεγε	
και	τον	ιστορικό	λόγο	τον	οποίο	εξέφρασε.	

Από	κει	και	πέρα,	εγώ	θα	σας	ευχηθώ	καλή	διαμονή	στη	χώρα,	να	συνεχίσετε	να	
αποτελείτε	 την	 γέφυρα	 επικοινωνίας	 μεταξύ	 της	 χώρας	 καταγωγής	 σας	 και	 βεβαίως,	 της	
χώρας	 στην	 οποία	 είστε	 πολίτες	 και	 να	 είστε	 περήφανοι	 για	 την	 καταγωγή	 σας.	 Καλώς		
ήρθατε.		

ΣΑΒΒΑΣ	 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ(Προεδρεύων	 των	 Επιτροπών):	 Το	 λόγο	 έχει	 εκ	 μέρους	
του	ΣΥΡΙΖΑ,	η	κυρία	Τζάκρη.	

ΘΕΟΔΩΡΑ	ΤΖΑΚΡΗ:	Αξιότιμε	κύριε	Λαρυγκάκη,	πρόεδρε	του	A.H.I.,	αγαπητοί	νέοι	
και	νέες	που	εργάζεστε	ήδη	για	το	συλλογικό	εθνικό	συμφέρον,	σας	υποδέχομαι	με	χαρά	εκ	
μέρους	της	κοινοβουλευτικής	ομάδας	του	ΣΥΡΙΖΑ	Προοδευτική	Συμμαχία	και	του	προέδρου	
μας	 Αλέξη	 Τσίπρα,	 στο	 εθνικό	 μας	 κοινοβούλιο.	 Είναι	 περιττό,	 καθώς	 και	 αυτονόητο	 και	
ευκόλως	 εξηγούμενο	 να	 επαινέσω	 για	 την	 πολυετή	 προσφορά	 του	 στην	 προαγωγή	 των	
ελληνοαμερικανικών	 σχέσεων	 και	 των	 θεμάτων	 του	 ελληνισμού	 της	 διασποράς	 στην	
Αμερική	τον	κύριο	Νίκο	Λαρυγκάκη,	με	τον	οποίο	είχαμε	μια	χρήσιμη	και	εποικοδομητική	
συνεργασία	στην	Ουάσιγκτον	τον	περασμένο	Δεκέμβριο.		

Η	μέριμνα	του	να	συγκροτήσει	το	ινστιτούτο	αποδεικνύει	με	τον	καλύτερο	τρόπο,	
ότι	επιθυμεί	να	δρα	θεσμικά	και	να	μετατρέψει	 το	AHI	σε	ένα	πραγματικό	φυτώριο	νέων	
ανθρώπων,	 αποφασισμένων	 να	σταδιοδρομήσουν	 και	 εκ	 παραλλήλου	 να	μεγαλώσουν	 το	
μερίδιο	φωνής	μας	στα	διεθνή	κέντρα	λήψης	των	αποφάσεων.		

Αγαπητές	φίλες	και	φίλοι,	η	ελληνική	εξωτερική	πολιτική	είναι	πάντοτε	συμβατή	
με	τις	προβλέψεις	του	διεθνούς	δικαίου	και	τις	ισχύουσες	διεθνείς	συνθήκες.	Τολμώ	να	πω,	
ότι	παρά	τις	όποιες	ουσιώδεις	διαφωνίες	μας	στα	πλαίσια	του	πολιτικού	συστήματος,	όλοι	
οι	Βουλευτές	συγκλίνουμε,	κάνοντας	τις	υπερβάσεις	μας	σε	αυτό	που	ονομάζουμε	εθνικό	
συμφέρον.	Μακριά	από	μένα	η	αντίληψη	ότι	είμαστε	ο	περιούσιος	λαός	και	ότι	η	ζωή	μας	
χρωστάει	 κάτι	 που	 δεν	 χρειάζεται	 να	 παλέψουμε	 για	 να	 το	 έχουμε.	 Για	 να	 φτάσουμε	
σήμερα	 να	 λεγόμαστε	 Ελλάδα,	 γενιές	 ολόκληρες	 έδωσαν	 την	 ψυχή	 τους	 στη	 μεγάλη	
υπόθεση	 της	 κυρίαρχης	 και	 ανεξάρτητης	 Ελλάδας,	 που	 συμμετέχει	 ισότιμα	 σε	 όλα	 τα	
εθνικά	 και	 διεθνή	 φόρα	 και	 οργανισμούς.	 Βλέπετε,	 ότι	 διανύουμε	 μια	 περίοδο	 έξαρσης	
αβάσιμων	 τουρκικών	 διεκδικήσεων,	 που	 έχουν	 ξεφύγει	 από	 κάθε	 μέτρο.	 Νομίζω,	 έχουν	
ξεπεράσει	κάθε	μέτρο	και	στο	πλαίσιο	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	στο	πλαίσιο	του	ΝΑΤΟ	
και	 φτάνουν	 στα	 όρια	 της	 απειλής	 της	 εθνικής	 μας	 κυριαρχίας.	 Όμως	 το	 A.H.I.	 δεν	
ασχολείται	μόνο	με	αυτά	τα	θέματα,	αλλά	όπως	μας	είπατε	προηγουμένως	και	εσείς	κύριε	
πρόεδρε	και	ακούσαμε	και	τα	παιδιά	που	παρουσιάστηκαν	εδώ	στην	κοινή	συνεδρίαση	των	
δύο	 Επιτροπών	 μας,	 όλοι	 και	 όλες	 διαπιστώσαμε	 ότι	 ασχολείται	 με	 όλο	 το	 φάσμα	 των	
ζητημάτων	 που	 απασχολούν	 την	 ελληνική	 ομογένεια	 και	 των	 προκλήσεων	 που	
αντιμετωπίζει	η	εκτός	των	συνόρων	Ελλάδα.		
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Εγώ	αυτό	που	έχω	να	πω,	είναι	ότι	είναι	πράγματι	σημαντικό	και	ελπιδοφόρο	όλο	
αυτό	 που	 κάνετε	 και	 με	 το	 έργο	 σας	 μας	 προκαλείτε	 με	 θετικό	 τρόπο,	 να	 αναλάβουμε	
δράσεις	και	να	στηρίξουμε	πρωτοβουλίες	που	εναρμονίζονται	με	τις	εκλογές	μας	ως	χώρα.	
Εύχομαι	να	μας	δοθεί	η	ευκαιρία	σύντομα,	να	αναπτύξουμε	κάποια	φυσικά	ή	διαδικτυακά	
workshops	 και	 να	 θεσμοθετήσουμε	 ένα	 σύστημα	 διαρκούς	 ανταλλαγής	 απόψεων	 και	
μελλοντικά,	 	όλοι	 εσείς	οι	 νέοι	 και	οι	 νέες	που	παραδειγματίζεστε	σήμερα	από	 τον	κύριο	
Λαρυγκάκη,	 να	 γίνετε	 οι	 εκφραστές	 μας	 στο	 μεγαλύτερο	 κέντρο	 λήψης	 αποφάσεων	 του	
πλανήτη,	δηλαδή	τις	Ηνωμένες	Πολιτείες.	Συγχαρητήρια,	κύριε	Λαρυγκάκη,	συγχαρητήρια	
νέες	 και	 νέοι	 του	A.H.I.	 και	 εύχομαι	 κάθε	 επιτυχία	στο	προγραμματισμό	 και	 στις	 δράσεις	
σας.	Εμείς	ως	ΣΥΡΙΖΑ	Προοδευτική	Συμμαχία,	ήμασταν,	είμαστε	και	θα	είμαστε	στο	πλευρό	
σας	με	τον	πιο	αποφασιστικό	και	αποτελεσματικό	τρόπο.		

ΣΑΒΒΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ(Προεδρεύων	των	Επιτροπών):	Το	λόγο	έχει	ο	κ.	Χήτας,	εκ	
μέρους	της	Ελληνικής	Λύσης.	

		ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΧΗΤΑΣ:	Ευχαριστώ	πολύ,	κύριε	Πρόεδρε.	Εκ	μέρους	της	Ελληνικής	
Λύσης	 και	 του	 Προέδρου	 μας,	 του	 Κυριάκου	 Βελόπουλου,	 καλωσορίζω	 και	 εγώ	 τον	
Πρόεδρο	του	Αμερικανικού	Ελληνικού	Ινστιτούτου,	καθώς	και	τους	νέους	μας	σπουδαστές	
που	συμμετέχουν	στο	πρόγραμμα	του	Ινστιτούτου	και	λέω	νέους	μας,	γιατί	οι	απόδημοι	οι	
απόδημοι	 Έλληνες	 δεν	 είναι	 κάτι	 άλλο	 ή	 κάτι	 διαφορετικό.	 Ο	 Απόδημος	 Ελληνισμός,	
απανταχού	 ο	 Ελληνισμός,	 είναι	 αναπόσπαστο	 κομμάτι	 της	 πατρίδας	 μας,	 είναι	 ένα	
αναπόσπαστο	 κομμάτι	 της	 ιστορίας	 μας.	 Το	 κόμμα	 μας,	 η	 Ελληνική	 Λύση,	 πιστεύει	
ακράδαντα	στην	αξία	και	τη	σημασία	του	Απόδημου	Ελληνισμού.	Πιστεύουμε	στη	δύναμη,	
αλλά	και	στη	δυναμική	των	αποδήμων	Ελλήνων,	των	Ελλήνων	αυτών	που	ξεχωρίζουν	όλα	
αυτά	 τα	 χρόνια	 για	 τη	 διαδρομή	 τους,	 τις	 θυσίες	 τους	 τόσα	 χρόνια	 στην	 ξενιτιά,	 που	
μεγάλωσαν	τα	παιδιά	τους,	τα	εγγόνια	τους	με	τα	ιδανικά	και	τις	αξίες	της	πατρίδας	μας	και	
αυτά	τα	παιδιά		τα	καμαρώνουμε	σήμερα	εδώ	σε	αυτή	την	αίθουσα.		

Κατάφεραν,	όχι	απλώς	να	εξασφαλίσουν	μια	αξιοπρεπή	εργασία,	αλλά	να	διαπρέπουν	σε	
όλες	τις	επιστήμες,	να	καταλάβουν	καίριες	θέσεις,	αξιώματα	με	μεγάλα	επιτεύγματα	και	με	
μεγάλες	επιτυχίες.	Μας	λείπουν	αυτοί	οι	συνέλληνες,	μας	λείπουν	τα	λαμπρά	μυαλά	και	οι	
επιστήμονες,	 μας	 λείπει	 πολύ	 αυτή	 η	 Ελλάδα.	 Όσο	 μας	 λείπετε	 όμως,	 άλλο	 τόσο	 σας	
νιώθουμε	κοντά	μας.	Τις	δικές	σας	επιτυχίες	θα	μας	επιτρέψετε	να	τις	θεωρούμε	και	δικές	
μας	 επιτυχίες.	 Ο	 Απόδημος	 Ελληνισμός	 μόνο	 χιλιόμετρα	 είναι	 μακριά,	 είναι	 στην	 καρδιά	
μας,	 χτυπάει	 στην	 καρδιά	 μας	 και	 βρίσκεστε	 στο	 μυαλό	 μας,	 γιατί	 είμαστε	 ένα,	 γιατί	 ο	
Ελληνισμός	δεν	γνωρίζει	και	δεν	έχει	σύνορα.		

Η	 ελληνική	 ιστορία,	ο	πολιτισμός	μας,	 κυρίως	οι	αρχές	μας,	οι	αξίες	μας	 είναι	αυτές	που	
μας	 χαρακτηρίζουν,	 είναι	 αυτές	 που	 μας	 ενώνουν	 είτε	 είμαστε	 και	 βρισκόμαστε	 σε	 μία	
γειτονιά	της	Αθήνας,	είτε	σ’	ένα	ακριτικό	νησί,	είτε	στην	Αμερική,	είτε	στις	τέσσερις	γωνιές	
του	 πλανήτη.	 Και	 η	 αλήθεια	 είναι	 ότι	 ο	 Απόδημος	 Ελληνισμός	 συνδέεται	 άμεσα	 με	 το	
εθνικό	 συμφέρον	 της	 χώρας	 μας,	 με	 την	 εξωτερική	 πολιτική,	 αλλά	 και	 τη	 διπλωματία.	 Η	
αλήθεια	είναι	ότι	το	ήθος,	η	αξιοπρέπεια,	η	σκληρή	δουλειά	αναγνωρίζονται	από	όλους.		

Οι	απανταχού	Έλληνες	να	ξέρετε	ότι	αποτελούν	πραγματικά	τους	καλύτερους	πρεσβευτές	
της	 χώρας	 μας	 και	 δεν	 χρειάζεται	 να	 αναφέρω	 βέβαια	 πόσο	 ανάγκη	 έχουμε	 από	 μία	
αποτελεσματική	 εξωτερική	 πολιτική.	Πόσες	 είναι	 οι	 προκλήσεις,	 οι	 απειλές,	 οι	 επιθετικές	
συμπεριφορές	που	δέχεται	η	πατρίδα	μας.	Οι	καιροί	δεν	είναι	απλώς	δύσκολοι,	οι	καιροί	



Π/φος Δ/φος Ηµεροµηνία Όνοµα αρχείου 
Α.	ΣΠΑΝΟΥ	 	 29.6.2022	 DEBS0629.SP1	
 
 

Maverics:Users:KONTRA:Desktop:ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ:Epitropes_Vouli_29-6-2022.docx 

είναι	επικίνδυνοι	και	οι	προκλήσεις	αυτές	δεν	είναι	μεμονωμένες.	Η	Τουρκία	ξεκάθαρα	με	
θράσος	 απειλεί,	 εργαλειοποιεί	 ανθρώπους,	 βοηθάει	 κυκλώματα	 παράνομων	 μεταναστών	
και	το	κάνει	αυτό	για	να	εξυπηρετήσει	τις	δικές	της	επεκτατικές	πολιτικές	και	τα	δικά	της	
συμφέροντα.	 Επισημαίνω	 ότι	 απειλεί	 και	 την	 Κύπρο,	 τη	 μαρτυρική	 Μεγαλόνησο,	 τους	
Κύπριους	αδελφούς	μας.	

Θα	 ήθελα	 στο	 σημείο	 αυτό	 να	 ρωτήσω	 τον	 Πρόεδρο	 του	 Ινστιτούτου,	 ποια	 είναι	 η	
ανταπόκριση	 στις	 ενέργειες	 που	 έχετε	 κάνει,	 αν	 έχετε	 βρει	 ευήκοα	 ώτα,	 αν	 έχετε	 βρει	
ανθρώπους	δηλαδή	που	σας	ακούν	με	προσοχή;	

Ποια	είναι	η	αντίληψη	που	επικρατεί	για	τη	χώρα	μας,	για	την	Κύπρο	μας	και	για	τα	όσα	
διακυβεύονται	και	αν	έχετε	βρει	υποστήριξη	και	αν		ναι	με	ποια	μορφή	και	σε	ποια	έκταση;	

Στους	σπουδαστές,	στα	Ελληνόπουλά	μας,	θα	ήθελα	να	σας	ρωτήσω	τι	ακούτε	για	τη	χώρα	
μας;	 Τι	 ελπίζετε	 για	 τη	 χώρα	μας,	 τι	 προσδοκάτε	 από	 την	 Ελλάδα,	 τι	 περιμένετε	 από	 την	
Ελλάδα;	Επίσης,	σκέφτεστε	να	έρθετε	κάποια	στιγμή,	αν	βλέπετε	ότι	υπάρχουν	προοπτικές;	
Αν	βλέπατε,	λοιπόν,	ότι	υπάρχουν	προοπτικές	για	εσάς,	εάν	θα	ερχόσασταν	στην	Ελλάδα	να	
μείνετε,	να	ζήσετε	στην	πατρίδα;	

	Θέλω	 να	 κλείσω,	 κύριε	 Πρόεδρε,	 κάνοντας	 μια	 αναφορά	 για	 την	 ψήφο	 του	 Απόδημου	
Ελληνισμού,	γιατί	συζητήθηκε	και	μας	απασχόλησε	πάρα	πολύ	τους	προηγούμενους	μήνες	
εδώ	 στο	 Κοινοβούλιο.	 Δεν	 ήταν	 ποτέ	 υπό	 σκέψη	 για	 εμάς,	 ούτε	 υπό	 αμφισβήτηση,	 ούτε	
περίσκεψη	 	 ή	 οτιδήποτε.	 Η	 ψήφος	 του	 Απόδημου	 Ελληνισμού	 είναι	 αυτονόητη	 για	 μας,	
χωρίς	αστερίσκους,	 χωρίς	προϋποθέσεις	 για	 τους	Έλληνες	που	 ζουν	στο	 εξωτερικό,	 χωρίς	
εξαιρέσεις.	Οι	απόδημοι	πρέπει	 να	μετέχετε	όλοι	 ενεργά	 και	 ισότιμα	σε	όλα	 τα	δρώμενα	
της	 πατρίδας	 μας	 και	 κυρίως	 στα	 κοινοβουλευτικά	 δρώμενα,	 εδώ	 που	 παίρνονται	 οι	
αποφάσεις.		

Τους	οφείλουμε	πολλά.	Πρέπει	κάποια	στιγμή	να	αναγνωρίσει	η	πολιτεία,	όλοι	μας	πρέπει	
να	αναγνωρίσουμε	έμπρακτα	την	αξία	και	την	αγάπη	που	έχουν	και	έχετε	για	την	Ελλάδα	
μας.	Σας	ευχαριστώ	πολύ.	

ΣΑΒΒΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	(Προεδρεύων	των	Επιτροπών):	Το	λόγο	έχει	η	κυρία	Απατζίδη.	

ΜΑΡΙΑ	 ΑΠΑΤΖΙΔΗ:	 	 Κυρίες	 και	 κύριοι	 συνάδελφοι,	 αξιότιμοι	 προσκεκλημένοι	
πληροφορούμαστε	σήμερα	και	από	τον	Πρόεδρο	για	τις	δραστηριότητες	του	Αμερικάνικου	
Ελληνικού	 Ινστιτούτου,	 ενός	 μη	 κερδοσκοπικού	 Ελληνοαμερικανού	 Κέντρου	 Δημόσιας	
Πολιτικής	και	Δεξαμενής	Σκέψης.		

Το	Αμερικανικό	Ελληνικό	Ινστιτούτο	έχει	ως	στόχο	την	ενίσχυση	των	σχέσεων	μεταξύ	ΗΠΑ	-	
Ελλάδας	-	Κύπρου.	Γι’	αυτό	το	λόγο	διοργανώνει	εκδηλώσεις,	απευθύνει	επιστολές	προς	τα	
μέλη	της	Αμερικανικής	Κυβέρνησης	και	του	Κογκρέσου	για	θέματα	ειδικότερου	ελληνικού	
ενδιαφέροντος,	ενώ	συνεργάζεται	με	διάφορες	δεξαμενές	σκέψης	και	μετέχει	ενεργά	στις	
επαφές	της	Ελληνικής	και	Εβραϊκής	διασποράς	στις	ΗΠΑ.		

Το	Αμερικανικό	Ελληνικό	Ινστιτούτο	συνεργάζεται	κυρίως	και	με	άλλες	ελληνοαμερικάνικες	
οργανώσεις	όπως	η	ΑΧΕΠΑ	και	άλλες,	καθώς	και	 ι	κυπριακές,	αρμενικές	και	εβραϊκές.	Με	
αυτό	τον	τρόπο	ευαισθητοποιεί	την	Αμερικανική	Κυβέρνηση,	τους	Αμερικανούς	πολιτικούς	
και	την	κοινή	γνώμη	για	ευαίσθητα	εθνικά	μας	θέματα,	μεταξύ	τους	η	παραβατικότητα	της	
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Τουρκίας,	οι	βλέψεις	του	Προέδρου	της	Τουρκίας,	Ρετζέπ	Ταγίπ	Ερντογάν	και	η	παράνομη	
κατοχή	της	Βόρειας	Κύπρου.		

Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 θα	 ήθελα	 να	 παρατηρήσω	 ότι	 δημιουργείται	 ένας	 ισχυρός	 άξονας	
αμερικανικής	 παρουσίας	 στην	 Ελλάδα.	 Ο	 άξονας	 αυτός	 ο	 αρχίζει	 από	 την	 Κρήτη	 και	 τη	
Σούδα	 και	 συνεχίζεται	 στη	 Σύρο,	 την	 Αττική,	 την	 Ελευσίνα	 και	 καταλήγει	 στην	
Αλεξανδρούπολη	 και	 στη	 Θράκη.	 Η	 παρουσία	 αυτή	 είναι	 κυρίως	 στρατιωτική,	 όμως	 έχει	
στόχο	 και	 την	 προώθηση	 επενδύσεων	 αμερικανικών	 κεφαλαίων	 στην	 Ελλάδα.	 Οι	
κυριότερες	 επενδύσεις,	 όμως,	 είναι	 αποικιοκρατικού	 χαρακτήρα,	 με	 χαρακτηριστικό	
παράδειγμα	 τη	 δραστηριοποίηση	 της	 ONEX	 στη	 Σύρο.	 Η	 ONEX	 έχει	 δημιουργήσει	
προβλήματα	 στην	 τοπική	 κοινωνία,	 μεταξύ	 άλλων	 με	 τις	 SLAPP,	 δηλαδή	 τις	 στρατηγικές	
νομικές	αγωγές	ενάντια	στη	συμμετοχή	του	κοινού.		

Πιο	συγκεκριμένα	η	ONEX	κινήθηκε	νομικά	εναντίον	πολιτών	στη	Σύρο,	ζήτησε	με	εξώδικο	
να	ανακαλέσουν	έγγραφο	που	έχει	ήδη	χρησιμοποιηθεί	στον	Κοινοβουλευτικό	Έλεγχο	από	
τον	βουλευτή	του	ΜέΡΑ25,	Κρίτωνα	Αρσένη	και	κατόπιν	από	περισσότερους	βουλευτές.	Το	
Παρατηρητήριο	Ποιότητας	Περιβάλλοντος	Σύρου,	εμμένοντας	στο	ερώτημα	για	την	ανάγκη	
να	απαντηθεί	η	ανησυχία	 των	πολιτών	για	 τις	δραστηριότητες	 της	ONEX,	δέχτηκε	αγωγές	
άνω	των	2	εκατομμυρίων	ευρώ.	Πρόκειται	για	μορφές	επενδύσεων	που	εναντιώνονται	στις	
τοπικές	 κοινωνίες,	 όπως	 είχαμε	 δει	 προηγουμένως	 και	 με	 την	 καναδική	 El	 Dorado	 στη	
Χαλκιδική.	 Παρόμοιες	 επενδύσεις	 δεν	 αποτελούν	 υγιή	 και	 φιλική	 προς	 το	 περιβάλλον	
επιχειρηματικότητα.		

Εξάλλου,	 στο	 πεδίο	 της	 εξωτερικής	 πολιτικής	 η	 Ελλάδα	 σύρεται	 στο	 να	 υπηρετεί	
συμφέροντα	 της	 μεγάλης	 δύναμης	 εκατέρωθεν	 του	 Ατλαντικού	 με	 έναν	 τρόπο	
μονοδιάστατο,	 δίνοντας	 την	 αίσθηση	 προτεκτοράτου,	 χάνει	 έτσι	 τον	 πολύπλευρο	
χαρακτήρα	 της	 στην	 εξωτερική	 πολιτική.	 Τα	 κέρδη	 είναι	 πενιχρά	 όπως	 φαίνεται,	 αφενός	
από	το	γεγονός	ότι	η	διπλωματία	μεταξύ	Ισραήλ,	Ελλάδας	και	Κύπρου,	η	οποία	βασιζόταν	
στις	 εξορύξεις,	 όχι	 μόνο	 ήταν	 αντιοικολογική,	 αλλά	 εν	 τέλει	 απέτυχε	 στο	 επίπεδο	 των	
διεθνών	σχέσεων,	ενώ	η	τουρκική		διεκδικητικότητα	βρίσκεται	στο	ζενίθ	της.	

Την	 ίδια	 στιγμή	 η	 αμερικανική	 μαλακή	 ισχύς	 με	 έμφαση	 στον	 πολιτισμό	 διέρχεται	 μια	
κρίση,	ύστερα	μάλιστα	από	 την	πολύ	αρνητική	απόφαση	 του	Ανώτατου	Δικαστηρίου	στις	
ΗΠΑ,	 το	 οποίο	 δίνει	 το	 πράσινο	 φως	 στις	 επιμέρους	 πολιτείες	 να	 απαγορεύσουν	 τις	
αμβλώσεις.		

Με	τις	παρατηρήσεις	αυτές	θα	ήθελα	απλώς	να	ακούσω	τον	κώδωνα	του	κινδύνου	για	τα	
προβλήματα	 που	 μπορούν	 να	 προκύψουν	 από	 μια	 υπερβολικά	 μονόπλευρη	 και	 ενωτική	
εξωτερική	 πολιτική	 που	 θα	 θυμίζει	 αυτή	 ενός	 προτεκτοράτου,	 ενώ	 ασφαλώς	 κανείς	 δεν	
θέλει	 να	 υποτιμήσει	 τα	 κέρδη	 που	 μπορεί	 να	 αποκομίσει	 η	 χώρα	 μας	 από	 οργανώσεις	
άσκησης	 πίεσης	 σε	 μηχανισμούς	 λήψης	 αποφάσεων,	 ιδίως	 αν	 αυτές	 ακολουθούν	 μια	
πολυδιάστατη,	πολυπολική	εξωτερική	πολιτική.	

ΣΑΒΒΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	(Προεδρεύων	των	Επιτροπών):	Το	λόγο	έχει	ο	κ.	Σκουρολιάκος.	
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		 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	(ΠΑΝΟΣ)	ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ:	Σας	ευχαριστώ,	κύριε	Πρόεδρε.	

	Καλώς	ορίσατε.	Ονομάζομαι	Πάνος	Σκουρολιάκος.	Είμαι	βουλευτής	του	ΣΥΡΙΖΑ	με	
Πρόεδρο	τον	Αλέξη	Τσίπρα.	Σε	όλη	μου	τη	ζωή	εργάστηκα	στο	θέατρο	ως	ηθοποιός	και	ως	
σκηνοθέτης.	Όπως	καταλαβαίνετε	θα	μιλήσω	και	λίγο	από	την	πλευρά	του	πολιτισμού.	

	Να	ευχαριστήσουμε	και	τον	κύριο	Λαρυγγάκη	για	το	έργο	που	κάνει,	γι΄αυτό	που	
έχει	στήσει.	Είναι	πάρα	πολύ	σημαντικό	και	έχω	προσωπικούς	λόγους	να	πιστεύω	ότι	έχει	
θετική	συμβολή	και	ο	κ.	Κυριαζής.		

Καταρχάς	 είναι	 πολύ	 σπουδαίο	 που	 θέλετε	 να	 βρίσκεστε	 εσείς	 όλοι	 μαζί,	 ως	
Έλληνες,	 στις	 Ηνωμένες	 Πολιτείες	 της	 Αμερικής,	 στα	 πανεπιστήμια	 σας,	 στις	 διάφορες	
πολιτείες	όπου	ζείτε.	Ότι	έχετε	την	ανάγκη	να	βρεθείτε	άσχετα	αν	μιλάτε	ή	δεν		μιλάτε	λίγο	
ή	περισσότερο	την	ελληνική	γλώσσα,	να	βρίσκεστε	 	ως	Έλληνες.	 	Και	εδώ	είναι,	αυτό	που	
είπα	προηγουμένως,	σημαντική	και	η	συμβολή	του	κυρίου	Λαρυγγάκη.	

	Είστε	 οι	 κληρονόμοι	 της	 πολιτισμικής	 βάσης	 που	 διαμόρφωσε	 τον	 Δυτικό	
Πολιτισμό.	Στην	Αρχαία	Ελλάδα,	που	δεν	είναι	τόσο	μακριά	στην	ιστορία	της	ανθρωπότητας	
από	 το	 σήμερα,	 η	φιλοσοφία,	 η	 τέχνη,	 η	 πολιτική,	 το	 θέατρο,	 η	 αρχιτεκτονική,	 η	 ποίηση	
μεγαλούργησαν	 και	 εσείς	 είστε	 κληρονόμοι	 αυτού	 	 του	 μεγάλου	 πλούτου.	 Άρα,	 λοιπόν,	
μέσα	σε	αυτά	που	κάνετε	νομίζω	ότι	ο	πολιτισμός	πρέπει	να	έχει	πρωτεύοντα	ρόλο.		

Τώρα	 λίγο	 θα	 μιλήσω	 για	 τη	 γλώσσα	 και	 θα	 προσπαθήσω	 να	 μην	 μακρηγορήσω.	
Προηγουμένως	ήταν	εδώ	ένας	άλλος	συνάδελφος	βουλευτής	μέλος	του	Κοινοβουλίου,	ο	κ.	
Βασιλικός.	Ο	Βασίλης	Βασιλικός	είναι	ο	πιο	μεταφρασμένος	Έλληνας	συγγραφέας	μετά	τον	
Καζαντζάκη.	Είναι	μέλος	του	Κοινοβουλίου,	είναι	βουλευτής	του	ΣΥΡΙΖΑ,	 	με	μια	τεράστια	
πορεία	 στην	 Ευρώπη	 και	 όχι	 μόνο	 και	 στην	 Ελλάδα.	 Και	 ναι	 καλό	 είναι	 να	 μάθουμε	
ελληνικά.	Όχι	ότι	τα	ελληνικά	θα	μας	κάνουν	Έλληνες,	αλλά	είναι	τόσο	μεγάλος	ο	πλούτος	
αυτής	της	γλώσσας.	Είναι	τόσα	πολλά	τα	πράγματα	που	θα	μάθετε.	Δεν	είναι	τυχαίο	ότι	τα	
ελληνικά	 είναι	 η	 γλώσσα	 της	 επιστήμης.	 Δεν	 υπάρχει	 καμία	 άλλη	 γλώσσα	 που	 να	
αποτυπώνει	 τους	 όρους,	 τις	 λεπτομέρειες	 όπως	 τα	 ελληνικά.	 Πραγματικά	 χρειάζεται	 να	
μάθετε	ελληνικά	γιατί	είναι	πρώτα	απ΄	όλα	καλό	για	σας.	Μαθαίνουν	ελληνικά	πάρα	πολλοί	
άνθρωποι	σε	όλο	τον	κόσμο.	Εφόσον	είμαστε	κληρονόμοι	αυτής	της	κληρονομιάς,	εφόσον	
είμαστε	απόγονοι	πολύ	σημαντικών	ανθρώπων,	θα	πρέπει	να	κάνουμε	σημαντικά	και	εμείς	
για	 το	 μέλλον	 και	 καλό	 είναι	 να	 έχουμε	 στις	 αποσκευές	 μας	 και	 μια	 γνώση	 λιγότερο,	
περισσότερο	 καλή	 των	 ελληνικών.	 Εγώ	60	 τόσα	 χρόνια	προσπαθώ	 να	μάθω	 ελληνικά	 και	
δεν	 τα	 έχω	μάθει	 ακόμα.	Οπότε	μη	φοβάστε.	Πέστε,	 κολύμπησε	 και	 θα	 κερδίσετε	 πολλά	
από	αυτή	τη	γλώσσα.		

Να	είστε	καλά,	να	κάνετε	σημαντικά	πράγματα	στη	ζωή	σας	πρώτα	για	τον	εαυτό	
σας	και	μετά	για	τις	δύο	πατρίδες	σας.	Όταν	είστε	σημαντικοί	θα	είστε	σημαντικοί	και	για	
την	 Ελλάδα	 και	 για	 τις	 Ηνωμένες	 Πολιτείες	 της	 Αμερικής.	 Να	 είστε	 καλά.	 Ευχαριστούμε	
πάρα	πολύ.	

ΣΑΒΒΑΣ	 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	 (Προεδρεύων	 των	 Επιτροπών):	 Ευχαριστούμε,	 κ.	
συνάδελφε.		
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Το	λόγο	έχει	ο	κ.	Φραγγίδης	εκ	μέρους	του	ΠΑΣΟΚ	–	ΚΙΝΑΛ.	

ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ	 :	Καταρχάς	 να	 καλωσορίσω	 τον	 κ.	 Πρόεδρο	 και	 όλους	 τους	
συνοδούς	εδώ,	φοιτήτριες	και	φοιτητές.		

Είμαι	 βουλευτής	 της	 Βόρειας	 Ελλάδας,	 εκεί,	 δηλαδή,	 που	 συνορεύουμε	 με	 τα		
Βαλκάνια	και	με	την	Τουρκία	και	είχαμε	ζήσει	πριν	λίγο	καιρό,	πριν	δύο	χρόνια,	ένα	μεγάλο	
γεγονός	με	 τους	πρόσφυγες	που	προσπάθησε	η	Τουρκία	 να	περάσει	από	 τα	σύνορα.	 Ζω,	
δηλαδή,	σε	μία	περιοχή	δύσκολη.	Δεν	είναι	εύκολη,	είναι	πολύ	δύσκολη.		

Είναι	 ιδιαίτερα	 συγκινητικό	 διότι	 έζησα	 και	 εγώ	 στο	 εξωτερικό	 και	 μάλιστα	 από	
γονείς	 μετανάστες	 και	 δούλευα	 για	 να	 σπουδάσω.	 Οπότε	 καταλαβαίνω	 πάρα	 πολύ	 το	 τι	
γίνεται	 και	 θέλω	 να	 σας	 συγχαρώ,	 γιατί	 αυτά	 τα	 πολλά	 χρόνια	 με	 την	 ομογενειακή	
οργάνωση	που	έχετε	μπορείτε	να	προσφέρετε	με	όποιον	τρόπο	είναι	δυνατόν	κάτι	στη	νέα	
γενιά,	 που	 είναι	 τρίτη	 ή	 	 τέταρτη	 γενιά,	 η	 οποία	 δεν	 έζησε	 αλλά	 άκουσε	 ίσως	 από	 τους	
παππούδες	 ή	 από	 τους	 γονείς	 κάτι	 για	 την	 Ελλάδα.	 Το	 να	 προσπαθήσετε	 εσείς	 να	
μεταφέρετε	 τα	 ήθη,	 τα	 έθιμα,	 τη	 θρησκεία,	 την	 ιστορία	 και	 τώρα	 και	 η	 επίσκεψη	 στην	
Ελλάδα	νομίζω	ότι	είναι	ένα	πάρα	πολύ	σημαντικό	γεγονός.	Είναι	κάτι	που	αναζωπυρώνει	
τη	 ζεστασιά	 της	 πατρίδας	 	 άσχετα	 αν	 γεννήθηκαν	 αλλού,	 αλλά	 όταν	 ένας	 λαός	 ξέρει	 την	
ιστορία	του	τότε	ξέρει	το	παρόν	και	μπορεί	να	χαράσσει	και	την	πορεία	του	για	το	μέλλον.	

	Επομένως,	αν	 τα	παιδιά	αυτά,	 τα	 νέα	παιδιά	 ξέρουν	 την	 ιστορία	 της	 Ελλάδας	με	
την	πρώτη	επίσκεψη	λοιπόν	που	έρχεστε	στην	Ελλάδα	νομίζω	ότι	δημιουργείται	μια	άλλη	
ζεστασιά.	Θεωρώ	ότι	 πρέπει	 να	 είστε	 περήφανοι	 που	 η	 καταγωγή	σας,	 οι	 παππούδες,	 οι	
γονείς	 είναι	 από	 την	 Ελλάδα.	 Μικρή	 χώρα,	 με	 μεγάλη	 ιστορία,	 με	 πολλούς	 αγώνες,	 σε	
δύσκολη	 περιοχή,	 που	 σήμερα	 ακόμα	 δυστυχώς	 αντιμετωπίζουμε	 το	 δεύτερο	 φαινόμενο	
αναθεωρητισμού.	 Γιατί	 θεωρώ	 το	 πρώτο	 φαινόμενο	 αναθεωρητισμού,	 όπως	 είπατε	 και	
εσείς	 κύριε	 Πρόεδρε,	 ήταν	 η	 εισβολή	 στην	 Κύπρο	 και	 το	 δεύτερο	 είναι	 τώρα	 που	
αμφισβητούν	 την	 κυριαρχία	 των	 ελληνικών	 νησιών	 από	 την	 Τουρκία.	 Γι΄	 αυτό	 λέω	 είναι	
δύσκολο.	Όταν	υπάρχει	μία	αγαστή	συνεργασία,	μια	συμμαχία	με	τη	μεγαλύτερη	δύναμη	
πολιτισμού,	 αλλά	 και	 στρατιωτική	 δύναμη	 του	 κόσμου,	 νομίζω	 ότι	 είναι	 κάτι	 υπέρ	 της	
πατρίδας	 μας	 και	 αυτό	 θέλουμε	 με	 κάθε	 τρόπο	 να	 το	 διατηρήσουμε.	 Και	 νομίζω	 ότι	
καλύτεροι	πρεσβευτές	από	εσάς	τους	νέους	ανθρώπους	δεν	υπάρχουν.		

Εσείς	 είστε	 λοιπόν	 αυτοί	 που	 θα	 μπορέσετε	 να	 μεταλαμπαδεύσετε	 εκεί	 ό,τι	
εμπειρίες,	πιστεύω	θετικές	και	όμορφες,	ζήσετε	εδώ	στην	Ελλάδα	και	θα	τις	μεταφέρετε	και	
στην	πατρίδα	σας	την	Αμερική.	

Να	είστε	καλά	και	εύχομαι	συχνά	να	έρχεστε	εδώ	γιατί	το	έχουμε	ανάγκη	και	εμείς	
και	εσείς.		

ΣΑΒΒΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	(Προεδρεύων	των	Επιτροπών):	Ευχαριστούμε	πολύ,	κύριε	
συνάδελφε.		

Η	 συνεδρίαση	 μας	 λαμβάνει	 τέλος.	 Κύριε	 Πρόεδρε,	 αγαπητά	 παιδιά,	 σας	
ευχαριστούμε	 που	 είστε	 εδώ	 καταρχάς.	 Σας	 ευχαριστούμε	 που	 κρατάτε	 ζωντανούς,	
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ανοικτούς	 τους	 διαύλους	 μεταξύ	 των	 Ηνωμένων	 Πολιτειών	 και	 της	 χώρας	 μας.	 Σας	
ευχαριστούμε	για	ό,τι	κάνετε	για	την	κοινή	μας	πατρίδα.		

Πιστεύω	 και	 εύχομαι	 η	 επίσκεψή	 σας	 εδώ,	 η	 παρουσία	 σας	 εδώ	 σήμερα,	 να	
πλούτισε	τις	γνώσεις	σας	και	να	ενίσχυσε	τη	θέλησή	σας	να	διατηρήσετε	ζωντανή	αυτή	την	
αγάπη	για	την	κοινή	μας	πατρίδα.	Σας	εύχομαι	καλή	περεταίρω	διαμονή	και	ό,τι	καλό	για	
όλους.	Κύριε	Πρόεδρε,	σας	ευχαριστούμε	πολύ.	Καλό	απόγευμα.	

Λύεται	η	συνεδρίαση.	

Στο	σημείο	αυτό	έγινε	η	γ΄	ανάγνωση	του	καταλόγου	των	μελών	των	Επιτροπών.	

	

Από	 τη	 Διαρκή	 Επιτροπή	 Εθνικής	 Άμυνας	 και	 Εξωτερικών	 Υποθέσεων,	 παρόντες	 ήταν	 οι	

Βουλευτές	κ.κ.:		

	

Από	την	Ειδική	Μόνιμη	Επιτροπή	Ελληνισμού	της	Διασποράς,	παρόντες	ήταν	οι	Βουλευτές	

κ.κ.:		

	

Τέλος	και	περί	ώρα	17.00΄	λύθηκε	η	συνεδρίαση.	

	

Ο	ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ	ΤΩΝ	ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	

	

ΣΑΒΒΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 


