ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΟΥΣ
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,

Με ιδιαίτερη χαρά και βαθιά συγκίνηση, βρίσκομαι σήμερα
εδώ,

ανάμεσά

σας,

μεταφέροντας

θερμό,

πατριωτικό

χαιρετισμό ολοκλήρου του Ελληνικού λαού προς την ομογένεια
της Αμερικής.

Η παρουσία μου εδώ δεν έχει συμβολικό

χρακτήρα, αλλά ουσιαστικό. Δείχνει το πραγματικό ενδιαφέρον
της Ελλάδας και της κυβέρνησης που εκπροσωπώ, για τις
δυνάμεις του Ελληνισμού που ζουν, δουλεύουν και δημιουργούν
στην Αμερική.
Μαζί

με

τον

Ελλαδικό

και

Κυπριακό

Ελληνισμό,

ο

Ελληνισμός της Διασποράς αποτελεί κυρίαρχη συνιστώσα του
Ελληνισμού στην οικουμένη, που απηχεί το αρχαίο και σύγχρονο
πνεύμα του πολιτισμού μας.
Οι Έλληνες της διασποράς, όπου κι αν βρέθηκαν, ότι κι αν
πίστεψαν ή αμφισβήτησαν, παρέμειναν πάντοτε πατριώτες.

Συμπαρατάχθηκαν με την χώρα που γεννήθηκαν, με την
χώρα που κατάγονται και σθεναρά υποστήριξαν τα εθνικά μας
θέματα.

Η διεθνής σκηνή διέρχεται τα τελευταία χρόνια μια
μεταβατική περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων. ¡ή κατάρρευση
του συστήματος των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού και οι
πρωτόγνωρες

δυναμικές

που
I

αναπτύσσονται

από

τη

>

διεθνοποίηση των οικονομικών/ρναδεικνύουν νέες δυνατότητες,
καινούργιους

στόχους,

πολύπλευρες

σ τρ α τη γ ικ ές ^ Οι

παραδοσιακές διμερείς σχέσεις εξακολουθούν να επιδιώκουν
τον επηρεασμό συσχετισμόν, την προνομιακή μεταχείριση
κάποιων, την μονόπλευρη επιδίωξη συμφερόντων. Συγχρόνως
όμως αναδεικνύονται οι διεθνείς Οργανισμοί ως κύρια πεδία
ζυμώσεων, διαπραγματεύσεων, συγκρούσεων και αποφάσεων,
σύμφωνα με κανόνες που περιορίζουν την αυθαιρεσία των
ισχυρών.
Σ'ένα κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία, σε μια διεθνή
σκηνή όπου η κινητικότητα συντρέχει με την αβεβαιότητα και οι
νέες ευκαιρίες με καινούργιες απειλές το ζήτημα για Ελλάδα
είναι:

• Ποιος είναι ο ρόλος και οι προοπτικές του Ελληνισμού στη
νέα αυτή δυναμική των εξελίξεων.
• Με ποιά στρατηγική θα διαφυλάξουμε και θα υπηρετήσουμε
τα συμφέροντα του Ελληνισμού.
• Πως θα ξαναδώσουμε μια νέα παρουσία και δημιουργικότητα
στον Ελληνισμό που θα του προσδώσει ισχύ, θα τον κάνει
συμμέτοχο στις εξελίξεις. /
Σήμερα
κυβέρνηση

εδώ,
που

εκπροσωπώ
φιλοδοξεί

μια

να

νέα

είναι

κυβέρνηση.
κυβέρνηση

Μια
όλων

τωνΈλλήνων, όλων των ζωντανών δυνάμεων του Ελληνισμού.,
Η κυβέρνηση αυτή θα προσπαθήσει να ανοίξει νέους
δρόμους για να αντιμετωπίσει τα μείζονα προβλήματα που μας
απασχολούν, τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με εξελίξεις,- σε δύο

ί

\

διαφορετικά επίπεδα./ Προσπαθεί να ολοκληρώσει την έξοδό
της από κοινωνία ενδιαμέσου επιπέδου ανάπτυξης και με
θεσμούς και λειτουργίες μιας εποχής
το

ολιγαρχικό

κοινωνικές

κοινοβουλευτικό

διακρίσεις

ήταν

/

όηρύ ο αγροτικός χώρος,

σΰρτημα
κυρίαρχα

και

οι

έντονες

χαρακτηριστικά ·/

Ταυτόχρονα, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει μεταβάλει
τους όρους της εθνικής πολιτικής. Ούτε στην οικονομία ούτε
στις διεθνείς σχέσεις ούτε στον πολιτισμό μπορούμε να
/
\
χαράξουμε πολιτική χωρίς να λάβουμε γεγονότα υπόψη που

πραγματοποιούνται χωρίς τη συμβολή μας και σε αντίθεση ίσως
με τις επιθυμίες μας. Η κινήτικότητα του κεφαλαίου,οδηγεί για
παράδειγμα νομοτελειακά

στον

κανόνα

ρχι το κεφάλαιο

ανεξάρτητα από την εθνικότητα των επιχειρήσεων στις οποίες
ανήκει θα επενδυθεί όπου είναι συμφερότερο. Το εάν η
οικονομία μας επιβιώσει υπό τις συνθήκες αυτές εξαρτάται από
την ικανότητα μας να προσελκύσουμε κεφάλαιο, τοπικό ή
αλλοδαπό

γ ια /ν α

προωθήσουμε

ανταγωνιστικότητα

ή

παραγωγικότητα. ,Οφείλουμε να προσαρμοσθούμε στις νέες
πραγματικότητες.
Η προσαρμογή ^υτή δεν είναι όμως εύκολη. Δεν έχουμε
\
\
ολοκληρώσει τη φάσή της εξόδου από την ημιανάπτυξη.
Υπάρχουν ακόμη ελλείμμάτα κοινωνικής δικαιοσύνης, έντονες
περιφερειακές ανισότητες, σαφείς κοινωνικές διαφοροποιήσεις
που

πρέπει

να

καταπολεμηθούν.

Συγχρόνως

όμως

η

διεθνοποίηση της οικονομίας και η ανάγκη σύγκλισης προς τις
αναπτυγμένες

βιομηχανικές

\χώρες

επιβάλει

άλλες

προτεραιότητες. Η χώρα δεν μπόρεάε μέχρι σήμερα να χαράξει
μία συνεπή και αποτελεσματική πολιτική για να συμβιβάσει τις
αντιφατικές
απαντήσεις

οικονομικές
στον

καθυστερημένες,

και

καταιγισμό

πολλές

ευρύτερη κοινωνική αποδοχή.

φορές

κοινωνικές

επιδιώξεις.

προβλημάτων
διστάκτικές

Οι

υπήρξαν
και

χώρίς

Το αποτέλεσμα είναι μια διαδεδομένη αίσθηση αδυναμίας
και ανασφάλειας. Οι πολίτες νοιώθουν ότι η κοινωνία δεν τους
επιτρέπει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, δεν τους
παρέχει προοπτικές, θεωρούν τη ζωή τους υποβαθμισμένη.
Διαπιστώνουν ότι οι παρεχόμενες από το κράτος υπηρεσίες
Λ
είναι ελαττωματικές. Πιστεύουν ότι το περιβάλλον της ζωής
\
Λτους τους φθείρει αντί να τους αναζωογονεί.
9

?

Κι όμως

μπορούμε να ξαναγεννήσουμε

την

ελπίδα.

Μπορούμε ν' αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση ως έθνος,

ως

κοινωνία και ως πολίτες.
Μπορούμε με στόχους ρεαλιστικούς και συγκεκριμένους
που καθένας τους θα δημιουργεί όλο και περισσότερο την
\

πεποίθηση ότι χτίζετα ι μεθοδικά το πέρασμα σε μια καινούργια
\
εποχή. Με προσήλωση στις αξίες της δημοκρατίας, της
κοινωνικής δικαιοσύνης και της ηθικής. Με εργαλεία την
αξιοκρατία, την εργατικότητα,

τη δημιουργικότητα και τη
\

συνέπεια λόγων και έργων.

Με πολιτική δράση που θα

επαναφέρει τη συζήτηση των ουσιαστικών στο επίκεντρο των

\

σημαντικών για τον πολίτη.
Μπορούμε

αν δημιουργήσουμε

την

πεποίθηση ότι

η

κυβέρνηση αυτή νοιάζεται να δώσει στην Ελλάδα κύρος και
στον

πολίτη

δυνατότητες.

Αν

ξεφύγουμε

από

τις

τυποποιημένες ρητορείες και τα κενόλογα συνθήματα^ που
αντέστρεψαν τον ενθουσιασμό του λαού σε απόρριψη. Αν
είμαστε αληθινοί και μιλήσουμε έναν αληθινό λόγο.
Ζούμε σε μια νέα εποχή. Σε μιά εποχή τόσο καθοριστική
για τις μελλοντικές εξελίξεις όσο η περίοδος της βιομηχανικής
επανάστασης.

Οι

νέες

τεχνολογίες

της

πληροφορικής

δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον όπου η γνώση, η εξειδίκευση, η
\
ικανότητα προσαρμογής, οι διεθνείς διασυνδέσεις, παίζουν

\

αποφασιστικό ρόλο. Τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα έθνη.

\

Τόσο για μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, όσο για τα μεγάλα
κράτη. Τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο για την κοινωνική
εξέλιξη αλλά και τις διεθνείς σχέσεις. Γι'αυτή τη νέα εποχή
πρέπει να προετοιμαστούμε και στην Ελλάδα. Ό χ ι με τα
γνωστά εργαλεία μας, τις οικογενειακές επιχειρήσεις, την
παραδοσιακή παιδεία ή την πελατειακή πολιτική. Πρέπει να
προετοιμάσουμε με νέες ιδέες, πρωτοβουλίες και μέσα νέα που
πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς. Πρέπει να παλαίψουμε για
τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας που ζούμε.

Πρέπει να

αγωνιστούμε για την κοινωνία που θέλουμε και προσδοκούμε.
Στην προσπάθεια μας ακολουθούμε τους εξής άξονες δράσης:
1.

Στόχος μας είναι η ισχυρή Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί να

αντιμετωπίσει σήμερα και τον τουρκικό επεκτατισμό

και

οποιαδήποτε εθνικιστική έξαρση των γειτόνων της. Η εξωτερική
μας πολιτική, έκφραση της αταλάντευτης πατριωτικής στάσης
του ΠΑ.ΣΟ.Κ, θα επιδιώξει τη δημιουργική, δυναμική παρουσία
της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, ώστε να διευρύνουμε τις
συμμαχίες μας και να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στη
περιοχή μας. Η επίσκεψη μας εδώ είναι ένα βήμα σ'αυτή την
κατεύθυνση. 2.

Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει παράγοντας

ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας.
Για την ισχυρή Ελλάδα δεν αρκεί μόνο μια επιδέξια
εξωτερική πολιτική. Η φωνή της έχει κύρος όταν η πρωτοβουλία
της συμβάλλει στη διαμόρφωση των εξελίξεων και όταν η
άρνησή της ή η αποχή της έχει αισθητή αρνητική επίπτωση. Η
δύναμη είναι αποτέλεσμα της ικανότητας, να ανταγωνιστεί με
επιτυχία σ'ένα κόσμο αλληλοεξάρτησης.1Απαιτείται γι'αυτό μια
! \
,
εθνική στρατηγική, ένα σύνολο πολιτικών που δημιουργούν και
μεγιστοποιούν τα εσωτερικά στοιχεία της δύναμης, όπως
σταθερότητα στην οικονομία, αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη,
αποτελεσματική δημόσια διοίκησή^ κοινωνική συνοχή και υψηλό
επίπεδο

παιδείας.

Απαιτείται

πραγματισμός,

ιεράρχιση

στόχων, συντονισμός δράσεων ένα κράτος-στρατηγείο.
3.
^

Η

μηχανισμού

στρεβλή
παροχών

ανάπτυξη
προς

του

κοινωνικού

κοινωνικές

ομάδες

κράτους
πολιτικών

πελατών έφεραν την κοινωνική πολιτική σε αδιέξοδο.

ως

αποτέλεσμα να κυριαρχήσει το αξίωμα πρώτα ανάπτυξη, μετά
κοινωνική

πολιτική”. Η κοινωνική"' προστασία

είναι

όμως

ουσιαστικό στοιχείο της αναπτυξιακής διαδικασίας και όχι
επιστέγασμα της ενδεχόμενης επιτυχίας τη#? Επίκεντρο της

φ είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού ιστού

δουλειάς μας,

ασφάλειας για να αποτρέπουμε φαινόμενα εξαθλίωσης, να
διασφαλίζουμε

όρια

διαβίωσης

διαμορφώνουμε συνθήκες
αξιοποίησης

του

εξασφαλίσουμε

και

έγκαιρης

ανθρώπινου

περίθαλψης,

να

προσαρμογής

δυναμικού, ι Μόνο

και

έτσι

θα

μια κοινωνία με περισσότερη συνοχή και

αλληλεγγύη. Μια κοινωνία χωρίς συνοχή είναι μια ανίσχυρη
κοινωνία, είναι μια Ελλάδα χωρίς μέλλον.
4.

Η σταθερότητα της οικονομίας είναι απαραίτητο μέσο γκ

την ανάπτυξη. Θα πρέπει να είναι μόνιμος στόχος μας^
ανάπτυξη όμως δεν εξαντλείται στη βελτίωση των δεικτών; δεν
είναι μόνο θέμα ποσοτικώνΧ προσαρμογών. | Η μείωση του!
πληθωρισμού, η αύξηση του ΑΕΠ είναι επιβεβλημένες: Αλλά δεν
φτάνουν. Χρειαζόμαστε και ποιοτικές αλλαγές. Ποιοτικές είναι
οι

παρεμβάσεις

στον

τρόπο

λειτουργίας /τη ς

κοινωνίας.

Παρεμβάσεις με τις οποίες μεταβάλουμε συνεχώς το βιούμενο
περιβάλλον μας για να εξασφαλίζουμε σε όλους τους πολίτες /
μια

υψηλότερη

ποιότητα

ζωής.

Η ευημερία

του

πολίτη

εξαρτάται από την ποιότητα του φυσικού, του ανθρωπογενούς

και του

κοινωνικού

περιβάλλοντος

που βιώνει,

από την

ελευθερία που του εξασφαλίζεται για να αναπτύξει την
\
/
προσωπικότητα και τις δεξιότητες του, από τη δυνατότητα που
του παρέχεται να απολαμβάνει τα κοινωνικά αγαθά και από την
απαλλαγή του από φόβους και αβεβαιότητες για το παρόν και
το μέλλον, την ασφάλεια του.

Γι'αυτό

και κάθε τομέας

κυβερνητικής δράσης είτε σημαντικός είτε ασήμαντος άσχετα
από τους/ π'ορους που διαθέτουμε οφείλει να είναι αντικείμενο
της ιδιαίτερης προσοχής μας.
5.

Το πολιτικό μας σύστημα παρά τη σημαντική πρόοδο που

έχει γίνει χαρακτηρίζεται ακόμη από συγκεντρωτισμό. Η νομή
της εξουσίας και οι πελατειακές σχέσεις επηρεάζουν πάντα τη
δημόσια ζωή. Νέα Κέντρα εξουσίας, μεγάλες επιχειρήσεις,
συγκροτήματα MME, συντεχνιακές ομάδες συχνά επιβάλλουν
απόψεις και πολιτικές εξελίξεις πολλές φορές με δημόσιους
πόρους και δημόσια στήριξη αλλά εν αγνοία των δημόσιων
φορέων.

Η ιδιωτική

χρηματοδότηση

των

κομμάτων

έχει

δημιουργήσει αφανή δίχτυα επηρεασμού. Η οικονομική εξουσία
διαπλέκεται συχνά και αδιαφανώς με την πολιτική εξουσία. Οι
κανόνες της δημοκρατίας πρέπει να προσαρμοσθούν στις
συνθήκες, ώστε να υπάρχει διαφάνεια για τον πολίτη. Ο
κοινωνικός διάλογος να είναι

πάγιο

μέσο αντιμετώπισης

προβλημάτων. Η αυτονομία του ατόμου, και η συμμετοχή του

στις κοινωνικές διεργασίες να ενισχυθεί. |Η^ ε^^χίΙκΣΤ^α^
1α κοινων^·α π°λπ:ών,
δηλαδή, ατόμων με κοινωνική ευθύνη, είναι λιγότερο δεκτική σε
αυταρχισμό

και

καταπίεση.

Διευρύνει

τις

ικανότητες,

δυνατότητες και ελευθερίες όλων. Θεσμοί δημοκρατίας, όπως η
αποκέντρωση,

αλλά

και η παιδεία

είναι οι απαραίτητες

προϋποθέσεις της κοινωνίας των πολιτών. Μόνιμος στόχος μας
οφείλει

να

είναι

η

πολιτεία

οργανωτής

και

εγγυητής

ελευθερίας, η ισχυρή κοινωνία.
6.

Ζούμε εδώ και καιρό σ'ένα κόσμο που

γνωρίζει

σύνορα. Η^/1ζ^Χ\ινμ<ΐ^ό^

δεν
^ έ ^ ΐ/ ^ ρ ^ η κ ^ α
Η Ελλάδα

μετέχει

οργανικά και

θεσμικά στα σημαντικότερα διεθνή

συστήματα οικονομικής ολοκλήρωσης, στην Ευρωπαϊκή'Ενωση
και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

|\ρςΐύΚ ώΓόι ς*) ££>0
ί ^ α γ ΐ ι 0 ο ^ βιόρνίΛθ^

Οσον αφορά τις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις πιστεύουμε
στην εποικοδομητική συνέχιση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ.
Επιδιώκουμε νέες δράσεις που θα εμπλουτίσουν τις σχέσεις
μας. Στόχος

\ΐ0ζ να γίνουμε παράγων εξελίξεων και πόλος

αναφοράς άτόν γεωπολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται στην
περιοχή^μας.

Στα Βαλκάνια η ανάπτυξη εποικοδομητικών και αμοιβαία
επωφελών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με όλα τα κράτη
της Βαλκανικής, αποτελεί κεντρικό άξονα της κυβερνητικής
πολιτικής. Η χώρα μας και αυτοτελώς και ως μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ μπορεί να συμβάλλει στην
αναζήτηση των νέων προσανατολισμών τους, να αποτελέσει
παράδειγμα και συνεργάτη στην προσέγγισή τους προς την
Ευρωπαϊκή' Ενωση.
Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για την εφαρμογή ενός
προγράμματος Πολυμεήρύς Διαβαλκανικής Συνεργασίας και την
προώθηση της διαβαλκανιΚδής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ιδιαίτερη σημασία έχουν για. μας τα διευρωπάίκά και διεθνή
δίκτυα

μεταφορών,

τηλεπικοινωνιών

και

ενέργειας

που

διέρχονται από το χώρο αυτό, με στόχο την αξιοποίηση της
γεωπολιτικής

μας

θέρής

ως

κόμ$ο

διεθνών

οικονομικών

δραστηριοτήτων.
Η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, η ευημερία, η
ποιότητα ζωής, η οικοδόμηση του νέου κοινωνικού κράτους αλλά
και θέματα εθνικά ή εξωτερικής πολιτικής εξαρτώνται άμεσα
από την ένταξή μας στα διεθνή ρυτά συστήματα από τον τρόπο
που

λειτουργούμε

από

τον

ρόλο

που

θέλουμε

να

διαδραματίζουμε. Η στάση μας θα είναι πως θα αξιοποιήσουμε
και θα εκμεταλλευτούμε τους κανόνες της παγκοσμιοποιημένης

οικονομίας και τών οργανωμένων συστημάτων της και όχι πως
θα

περιχαρακωθούμε

σε

αμυντικές

αντιλήψεις

προστατευτισμού. Αλλιώς το παιχνίδι είναι χαμένο.
7.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δώσει η κυβέρνησή μας στο ήθος και

στο ύψος της εξουσίας. Οι συμπολίτες μας απαιτούν ηθική
συμπεριφορά από τα δημόσια πρόσωπα. Πιστεύουν ότι οι
κυβερνώντες οφείλουν να είναι σε θέματα ηθικής πιο μπροστά
από την κοινωνία. Ιδίως ένα σοσιαλιστικό κόμμα πρέπει να
απαιτεί εκείνοι που το καθοδηγούν να εφαρμόζουν ηθικές αρχές
και πρακτικές.Έτσι μόνο μπορεί να αποδείξει τον σεβασμό του
στον άνθρωπο, να του δώσει υπόσταση και ελπίδα.
8.

Σήμερα που η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη

με

πολλαπλά και οξυμένα προβλήματα, ο ρόλος της Ελληνικής
ομογένειας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος και σημαντικός.
Σ'αυτήν την ιστορική συγκυρία, έχω την ιδιαίτερη χαρά να
σας βεβαιώσω ότι η ελληνική κοινωνία έχει στραμμένα τα
βλέμματα σ'εσάς. Πιστεύει ότι μπορείτε να διαδραματίσετε
έναν σημαντικό ρόλο:Το ρόλο του διαμορφωτή της κοινής
γνώμης στην μεγάλη αυτή σύμμαχο χώρα.
Ο Ελληνισμός της Αμερικής έχει δημιουργήσει στη χώρα
που ζει μια άλλη Ελλάδα. Αλλά και έχει γίνει ένα δυναμικό

κύτταρο της αμερικανικής κοινωνίας, σε όλους τους τομείς της
οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής.
Ο Ελληνισμός μπορεί σήμερα, οργανωμένος και ισχυρός,
να αποτελεί ομάδα δύναμης για τα εθνικά μας δίκαια στον
Λευκό Οίκο, στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, στις
Επιτροπές της Γερουσίας και της Βουλής, αλλά και στην
διανόηση και την κοινή γνώμη της χώρας αυτής. Μπορεί
συγχρόνως να αποτελεί τροχοπέδη στα επεκτατικά σχέδια των
Κυβερνήσεων

γειτονικών

χωρών

εις

βάρος

της

εθνικής

ανεξαρτησίας της χώρας μας. Μπορεί να γίνει η γέφυρα για
οικονομικές συνεργασίες των δύο χωρών σε επιχειρηματικό
επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια. Εξίσου
σημαντικός είναι και ο ρόλος της Ελληνικής Ορθοδοξίας, η
οποία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των
εθνικών μας συμφερόντων.
Σήμερα που η Τουρκία συνεχίζει να ακολουθεί

μια

επιθετική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και η Κύπρος
εξακολουθεί να βιώνει το δικό της δράμα,

ολόκληρος ο

Ελληνισμός πρέπει και μπορεί να γίνει η ασπίδα τουΈθνους.
Το γαλάζιο Αιγαίο Πέλαγος συχνά αμαυρώνεται από
επιθετικές ενέργειες της γείτονας χώρας. Αμφισβητούνται και
κατάφωρα παραβιάζονται διεθνείς συμφωνίες, αμφισβητείται η

ειρηνική

διάθεση

της

χώρας

μας

και

προκαλείται

το

πανανθρώπινο περί δικαίου αίσθημα.
Η Τουρκία οφείλει να γνωρίζει, ότι υπάρχει στο Αιγαίο,
μιά αδιατάρακτη ιστορική συνέχεια. Ό τ ι τα κυριαρχικά μας
δικαιώματα στο Αιγαίο είναι αποτυπωμένα σε ισχυρές διεθνείς
συνθήκες.
Η απάντησή μας απένταντι στην Τουρκία είναι μία και
μοναδική “δεν διεκδικούμε τίποτε, αλλά δεν παραχωρούμε και
τίπ οτε”. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει καλά η
Τουρκία.

Θα

κατανοήσει,

είναι-μάλιστα-προς

για τί

ματαιοπονεί,

σε

το

συμφέρον

άγονους

της

να

και στείρους

δρόμους. Να είναι βέβαιη γι'αυτό.
Ωστόσο απέναντι σε κάποιον με επεκτατικές διαθέσεις,
δεν αρκεί να θυμίζεις το δίκαιο και την κοινή λογική. Οφείλεις
να ορθώνεις την δύναμη της αποτροπής. Ό λη η πολιτική μας,
αποσκοπεί, με τον καλύτερο συνδυαμό του συνόλου των μέσων
που διαθέτουμε να αποτρέψουμε τον τουρκικό επεκτατισμό.
Πριν απ'όλα θέλουμε να αποκόψουμε την Τουρκία από κάθε
«ν

. '

άλλοθι ή ανοχή της επιθετικής της συμπεριφοράς στο διεθνές
V περιβάλλον||Η πολιτική της Τουρκίας δεν δυναμιτίζει μόνον και

„ , < νν ^αφηρημένα το διεθνές δίκαιο, αλλά θέτει σε ανασφαλή τροχιά
χον ευαίσθητο χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής
Μεσογείου. Κινδυνεύει έτσι η Δύση, την ώρα που πάει να

κλείσει την πληγή της Βοσνίας, να ζήσει, λόγω των παράλογων
επιδιώξεων της Τουρκίας, ένα νέο σενάριο αποσταθεροποίησης,
την ώρα που έχουμε πολλές εστίες έντασης, από τον Καύκασο
ως την Μέση Ανατολή.
Αυτό

το

νόημα

νομιμότητας-που

έχει

είναι όλη

η
με

προάσπιση
το

μέρος

της

διεθνούς

μας-τόσο

στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στο ΝΑΤΟ αλλά και τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής.
Είκοσι χρόνια μετά από την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο
οι Τούρκικες

κατοχικές

δυνάμεις

βρίσκονται

ακόμη στην

μεγαλόνησο. Παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει
μεσολαβήσει από τα δύο αυτά τραγικά γεγονότα και παρά τις
προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, οι πληγές του διπλού
εγκλήματος το οποίο διαπράχθηκε εναντίον του Κυπριακού
Ελληνισμού, δεν έχουν ακόμη επουλωθεί. Και αυτό γιατί το 37%
του Κυπριακού εδάφους παραμένει κάτω από Τουρκική κατοχή.
Ενώ το 1/3 του Κυπριακού πληθυσμού εξακολουθεί να είναι
πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους την Πατρίδα.
Η

οδυνηρή

αυτή

πραγματικότητα

δείχνει

ότι

οι

προσπάθειες που έγιναν για να λυθεί το πρόβλημα της Κύπρου,
στα πλαίσια κυρίως του ΟΗΕ, δεν ευδοκίμησαν. Η Διεθνής
Κοινότητα δεν έχει επιδείξει την απαιτούμενη δύναμη, ούτε την
απαραίτητη βούληση, προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στο

δράμα της Κύπρου, αλλά και να υπάρξει μία σαφής και
αποστομοτική

απάντηση

στην

Τούρκικη

παρανομία

και

προκλητικότητα.
Στον αγώνα του αυτό ο Κυπριακός Ελληνισμός βρήκε
αρωγό και συμπαραστάτη την Δημοκρατική Ελλάδα. Ιδιαίτερα
επί κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ το Κυπριακό αποτέλεσε και αποτελεί
το πρώτο Εθνικό ζήτημα, πρώτη προτεραιότητα της Ελληνικής
Εξωτερικής Πολιτικής. Η Ελλάδα έχει συμπαραταχθεί στον
αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού για επιβίωση, για εφαρμογή
των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και για αποτίναξη του ζυγού
της Τουρκικής Κατοχής.
Η ενσωμάτωση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα
συνεπιφέρει την επέκταση κανόνων της Ένωσης και της
πολιτειακής οργάνωσης που συμβάλλουν στην επίλυση χρόνιων
εμπλοκών του Κυπριακού προβλήματος. Η ελεύθερη διακίνηση
προσώπων,

αγαθών,

κεκτημένο

υπόβαθρο

υπηρεσιών
της

και

Ένωσης

κεφαλαίων
και

θα

αποτελεί
συμβάλλει

αποφασιστικά για δίκαιες και βιώσιμες επιλογές.
Είναι αυτονόητο ότι οφείλουμε να εκμεταλλετούμε στο
έπακρο όλα τα διεθνή μας ερίσματα, ώστε να εξαναγκαστεί η
Τουρκία να προσέλθει και εδώ στην λογική του διεθνούς
δικαίου, το οποίο - προς το παρόν - απερίσκεπτα περιφρονεί.

Αλλά, μαζί με την διπλωματική μας εγρήγορση, η άλλη
πλευρά της απάντησής μας είναι αποτελεσματική δύναμη
αποτροπής.
Η αποτελεσματικότερη δύναμη αποτροπής είναι η ισχυρή,
η περήφανη και η σεβαστή Ελλάδα, σε φίλους, σε συμμάχους,
αλλά και εχθρούς. Αυτή η ισχυρή Ελλάδα είναι η Ελλάδα που
θέσαμε στην ημερήσια διάταξη.

Είναι η Ελλάδα που θα

επιτύχουμε με τον ριζικό, εκ θεμελίων εκσυγχρονισμό της
χώρας. Πατριωτισμός σήμερα σημαίνει ότι κάνει την Ελλάδα
πιό ισχυρή, την φωνή της πιό δυνατή, τα επιχειρήματα της πιό
π εισ τικά /Ο τι της δίνει την δυνατότητα επιρροής αποφάσεων
και

εξελίξεων. Ό τ ι

την

φέρνει

στην

πρωτοπορεία

της

οικονομικής ανάπτυξης, ανοίγει προοπτικές για τους πολίτες
της, διασφαλίζει μια καλύτερη ποιότητας ζωής προετοιμάζει
τουςδρόμους

της

επόμενης

γενιάς.

Σήμερα

πρέπει

να

παλέψουμε για όλα αυτά.
Ο Απόδημος Ελληνισμός που είναι ένα κομμάτι από την
καρδιά του έθνους, επιζητεί και αυτός μιά Ελλάδα ισχυρή.
Παλεύει και αυτός για μια Ελλάδα που θα είναι σύγχρονη. Θέλει
και αυτός μιά Ελλάδα υπερήφανη και αδιαπραγμάτευτη.
Για να επιτελεσθεί ο σκοπός αυτός χρειάζεται να
υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις:

Η διατήρηση της Ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας και
συνείδησης. Δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε αυτονόητο. Ιδιαίτερα
όταν οι κοινωνικές πιέσεις της χώρας υποδοχής οδηγούν σε
τάσεις αφομοιωτικές την δεύτερη, τρίτη και τις επόμενες
γενιές.Ό μω ς πρέπει να προσπαθήσουμε.
Οι εκδηλώσεις προβολής όψεων του ελληνικού πολιτισμού
είναι απαραίτητες για την ενδυνάμωση του φρονήματος της
ελληνικής ομογένειας. Είναι συγχρόνως γέφυρα επικοινωνίας
με την υπόλοιπη αμερικανική κοινωνία.
Αναπόσπαστο στοιχείο:
Η διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας και της Οθόδοξης
Θρησκείας.
Είναι φανερό ότι η παραδοσιακή μέθοδος της ύπαρξης
των Ελληνικών δίγλωσσων ή αμιγώς ελληνικών σχολείων, δεν
είναι επαρκής.
Χρειάζεται η δημιουργία και η ενίσχυση των υπαρχουσών
εδρών Κλασσικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών σπουδών.
Χρειάζεται μέσω αυτών να διδάσκονται, όχι μόνο στα
ελληνόπουλα,

αλλά

και σε παιδιά άλλων εθνοτήτων,

τα

Ελληνικά γράμματα και τα βασικά στοιχεία του ελληνικού
πολιτισμού.
Η γλώσσα

και

η

ιστορία,

καθώς

και

οι

βασικές

πανανθρώπινες αξίες, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της

κοινωνικής δικαιοσύνης, που πηγάζουν από τον πολιτισμό μας,
είναι στοιχεία προσέλκυσης της παγκόσμιας διανόησης.
Μία πρόσκληση για συμπαράσταση και συμπαράταξη των
φιλελλήνων

και

ανθρώπων

του

πνεύματος

υπό

μορφήν

σύγχρονης αμφικτυονίας, θα μπορούσε να δώσει μιά καινούργια
πνοή, μιά νέα διάσταση στον σύγχρονο ελληνισμό.
Η κινητοποίηση της νέας γενιάς, των παιδιών και εφήβων
ελληνικής καταγωγής, ήδη πραγματοποιείται με την μορφή
εθνικού τουρισμού νέων. Οι θεσμοί της φιλοξενίας στην Ελλάδα
παιδιών και νέων της Ελληνικής ομογένειας, οι ανταλλαγές
νέων επιστημόνων στα Summer Schools, οι διοργανώσεις
Μαραθωνίων με μεγάλη συμμετοχή Αθλητών, είναι ήδη στα
σχέδια της Ελληνικής Πολιτείας για τους νέους μας που ζουν
εκτός Ελλάδας.
Οι αδελφοποιήσεις πόλεων των Ηνωμένων Πολιτειών με
δήμους και Κοινότητες των Ελληνικής επικράτειας, η φιλοξενία
από πλούσιες κοινότητες των Ηνωμένων Πολιτειών, άλλων
κοινοτήτων

ελληνικών

που ζουν σε

ευκατάστατο ελληνισμό,

χώρες

με

λιγότερο

θα συμβάλλει στην ανάμιξη του

ελληνικού στοιχείου και στην δημιουργική κινητικότητά του.
Ο θεσμός των εθνικοτοπικών χωριών, όπως υπάρχει το
επιτυχές πείραμα του Αρκαδικού χωριού, θα αναπτυχθεί προς

αμοιβαίο όφελος της ομογένειας και της ιδιαίτερης πατρίδας
των ομογενών μας.
2.

Η αξιοποίηση του Ελληνικού Επιστημονικού δυναμικού

στις ΗΠΑ είναι απαραίτητη για κάθε δράση μας. Ιδιαίτερα το
δυναμικό αυτό πρέπει να πάρει κάθε δυνατή πρωτοβουλία ‘ώστε
να αναπτυχθεί η διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και
Ελλάδας. Να δημιουργηθούν πόλοι κοινής παραγωγής ιδεών,
προγραμμάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και
μεταφοράς

τεχνογνωσίας.

Να

αναπτυχθούν

δίαυλοι

επικοινωνίας και πληροφόρησης με ευρύτερα τμήματα της
αμερικανικής κοινωνίας. Η ελληνική άποψη να δυναμώσει την
παρουσία της στον νέο κόσμο της οπτικοακουστικής κοινωνίας.
3.

Το πολυάριθμο της Ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ δεν

αρκεί. Είναι ανάγκη η ομογένεια να είναι ενωμένη, οργανωμένη
και αποτελεσματική.
Η

πρόσφατη

σύγκληση

του

Συμβουλίου

Απόδημου

Ελληνισμού με την πρωτοβουλία της Ελληνικής πολιτείας
αποτελεί το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η ανάδειξη
στο Σ.Α.Ε Προέδρου από τον χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών,
αποτελεί δείγμα αναγνώρισης του Παγκοσμίου Ελληνισμού, για
τον δυναμικό ρόλο της ομογένειας στις ΗΠΑ.
5.

Οι πρωτοβουλίες του ελληνικού επιχειρηματικού στοιχείου

μπορούν

να

αποτελέσουν

σημαντικό

παράγοντα

ελληνοαμερικάνικης παρουσίας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.
Διανοίγονται

νέοι

δρόμοι

και

προκλήσεις.

Ας

τις

αντιμετωπίσουμε μαζί.
6.

Τέλος, χρειάζεται διαρκής στήριξη των καθορισμένων

στόχων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς και της
εθνικής μας στρατηγικής για το πέρασμα της Ελλάδας στο
2000 .

Οι γέφυρες της ομογένειας με την Ελληνική Πολιτεία θα
είναι

η

Γενική

Γραμματεία

Απόδημου

Ελληνισμού

του

Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς επίσης και οι άλλοι συναρμόδιοι
κρατικοί φορείς, οι οποίοι διαμορφώνουν πολιτική σε σχέση με
την ομογένεια, όπως είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για
θέματα Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή το Υπουργείο Παιδείας το
οποίο ετοιμάζει

σχέδιο

Νόμου για

την

Εκπαίδευση

των

Ελληνοπαίδων Εξωτερικού. Επίσης, φορείς όπως το Ίδρυμα
Ελληνικού

Πολιτισμού,

θα

συμβάλλουν

ουσιαστικά

στους

στόχους που έχουν τεθεί.
Με την εθνική μας κληρονομιά και με την ενότητα του
Ελληνισμού μπορούμε να προχωρήσουμε. Χρειάζεται ωστόσο
κάτι παραπάνω. Να απαντήσουμε με σύγχρονα μέσα και ιδέες
στις προκλήσεις των καιρών. Να υπερβούμε παρωχημένες

αντιλήψεις, να δούμε κατάματα τις εξελίξεις που τρέχουν, να
δημιουργήσουμε πάνω σ'αυτές.
Οι πρωτοβουλίες είναι δικές σας.
Μπορείτε να δώσετε μιά καινούργια πνοή στον Ελληνισμό.
Μπορούμε
αυτοπεποίθηση.

μαζί

να

ορθώσουμε

μιά

νέα

εθνική

