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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ «ΓIΓΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» 

ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

Ο απόδημος Ελληνισμός αποτελεί 

τη βασική mυχή του σύγχρονου Ελληνι

σμού και αγωνίζεται - αιώνες τώρα - να 

διατηρήσει, όσο μπορεί καλύτερα, την 
εθνική συνείδηση και την θέληση, να 

ανήκει στο Ελληνικό · Εθνος. Η εθνική 
συνείδηση, αποτελεί rον «ακρογωνιαίο λί

θο», που συνδέει τον κόσμο του 

· Εθνσm;, με τον απανταχού διεσπαρμέ
νο Ελληνισμό. Η κυρίως Ελλάδα - η φύ

τρα - είναι το κέντρο του Ελληνισμού 
και έχει ως συμπαραστάτη, την Μεγάλη 
Ελλάδα της διασποράς. Οι σχέσεις της 

καθολικής Εθνικής Ενότητας ρυθμίζον

ται από το συναίσθημα μητέρας προς 

παιδί και αντίστροφα, που δεν είναι τί

ποτε άλλο από το συναίσθημα της aυ

τοθυσίας του ενός για τον άλλο. Ο από

δημος Ελληνισμός, αποτελεί το ένα τέ

ταρ'rο του · Εθνους και συνθέτει μεγάλη 
πολιτική και οικονομική δύναμη, που 

έπηρεάζει την κοινή γνώμη πολλών χω

ρών και συντελεί αποφασιστικά στην κα

θολική πΡόοδο , του Ελληνικού · Εθνους. 
Οι δ!.Jο πόλοt του Ελληνισμού - του 
Εθνικού κέντρου και του εκτός συνό

ρων - αν συνενωθούν δυναμικά μπορούν 

να επιτελέσουν θαυμαστά επιτεύγματα 

και να αποτελέσουν το έναυσμα και την 

αφετηρία μιας νέας Ελληνικής περιό

δου, σύμφωνα με τα σύγχρονα μηνύμα

τα και την ζώσα πραγματικότητα των 

καιρών μας. 

Το ανήσυχο Ελληνικό πνεύμα και η 

φυσική ερευνητική ιδιοσυγκρασία του 

· Ελληνα ουδέποτε περιόρισαν τις πνευ
ματικές και πολιτιστικές αρετές του μέ
σα στα στενά όρια των γεωγραφικών συ

νόρων :της Ελλάδας. Συνεχής και αστα

μάτητη πορεία του · Ελληνα και ατέλει-

ωτες ήταν οι κατακτήσεις και οι επιτυ
χίες του. στο διεθνές στερέωμα. Από τα 
βάθη των αιώνων, μεταλαμπαδεύει στις 

διό<nοRες. ηπείρους τις αιώνες ιδέες 
που πρέπει να αποτελούν το κίνητρο 

και το, ερέθισμα της συνειδήσεώς μας 

για την συνένωση των απανταχού της 

γης Ελλήνων. Εθνικό κέντρο και απόδη
μος Ελληνισμός πρέπει να βαδίζουν 

χέρι-χέρι, αξιοποιώντας έτσι από κοινού 

τις δυνάμεις τους, τα προβλήματα του 

Έθνους και κατά κύριο λόγο τον τούρ

κικο επεκτατισμό. Καταξιωμένοι Ομογε

νείς διακρίθηκαν στα γράμματα και τις 

Επιστήμες και αποτελούν χαρακτηριστι

κά παραδείγματα του αθάνατου Ελληνι
κού στοιχείου της διασποράς. 

Ο μεγαλύτερος όγκος του απόδη
μου Ελληνισμού - σήμερα- βρίσκεται 

στην Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ - Καναδάς). 

Από τα δέκα εκατομμύρια Ελλήνων της 
διασποράς τα τρία ζουν στην Αμερική. 

Αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο, 
ότι σε ολόκληρο το φάσμα της Αμερι
κανικής κοινωνίας υπάρχει έντονη η πα
ρουσία του Ελληνικού στοιχείου σε όλα 
τα έπίπεδα και προς . κάθε κατεύθυνση. 
Στα λεγόμενα «κέντρα εξουσίας» εκεί 
που κυοφορούνται και διαμορφώνονται 
καινούργια «πολιτικά γίγνεσθαι» και δη
μιουργούνται τα νέα πολιτικά δεδομένα, 
για την πορεία των διεθνών θεμάτων, 
υπάρχουν άτομα με Αμερικανική υπηκοό
τητα, αλλά με Ελληνική συνείδηση. Χα
ρακτηριστικό παράδειγμα της προόδου 
και της σπουδαιότητας, που εμφανίζει 

σήμερα η Ομογένειά μας στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες, είναι και το γεγονός ότι: 



- Εκατοντάδες Ελληνικής καταγω

γής Αμερικανοί διδάσκουν σήμερα στα 

Αμερικανικά Πανεπιστήμια, ευρισκόμενοι 

μάλιστα μερικοί από αυτούς στην πρώτη 

γραμμή της Επιστήμης, σε Πανεπιστήμια 

παγκοσμίου κύρους, όπως είναι το Χάρ

βαρντ, το M.I.T. κλπ. 

- Εκτός από τα γνωστά ονόματα 

των Αμερικανών Βουλευτών Ελληνικής 

καταγωγής και των άλλων παραγόντων 

της αμερικανικής πολιτικής ζωής 28 Δή
μαρχοι σημαντικών πόλεων είναι επίσης 

Ελληνικής καταγωγής. 

Υπάρχουν αμερικανογεννημένοι 

· Ελληνες, που διατηρούν αλώβητη και 

άσβεστη την φλόγα της πατριωτικής 

τους συνείδησης η οποία επαναστατεί 

κάθε φορά, που θίγονται - και μάλιστα 

βάναυσα τα τελευταία χρόνια - τα Ελλη

νικά συμφέροντα, που αφορούν τα κρί

σιμα Εθνικά μας θέματα της Κύπρου, με 

την βάρβαρη Τουρκική Εισβολή και κα

τοχή του 40% περίπου της μεγαλονή

σου. 

Σημαντικές και αξιόλογες Ελληνικές 

προσωπικότητες κατέχουν σήμερα ουσι

αστικές και καθοριστικές θέσεις «Κλει

διά» στην τάξη των ιθυνόντων αμερικα

νικών παραγόντων. 

Ο καθηγητής Νικόλαος Ρηγόπου

λο<;, διοικητικό στέλεχος του Ινστιτού

του Λερμάν, που ασχολείται με την ανά

λυση διεθνών ζητημάτων, είπε: 

«Εμείς οι · Ελληνες της Αμερικής, 
χαιρόμαστε και νοιώθουμε υπερήφανοι 

για την εθνική μας καταγωγή όταν δια

πιστώνουμε, ότι η χώρα μας σημειώνει 

προόδους και επιτυχίες, τόσο στο εσω

τερικό, όσο και στο εξωτερικό. Διακαής 

πόθος και επιθυμία μας είναι να βλέ

πουμε μια Ελλάδα, να αναπτύσσεται δι

αρκώς και να αξιοποιεί όλα τα προαιώ-
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νια εθνικά μας χαρακτηριστικά και αρε

τές από τη μια πλευρά αλλά και από 

την άλλη να αποβάλλει όλα τα κακά κα

τάλοιπα της φυλής μας. 

Ευελπιστούμε σε μια Ελλάδα με 

ακλόνητες και πάγιες θέσεις, με μια 

ενιαία εθνική πολιτική, που θα εκφράζει 

όλους τους · Ελληνες και θα προάγει 

την Εθνική μας συνείδηση». Ανάλογη 

είναι και η τοποθέτηση του · Ελληνα 
καθηγητή Κουλουμπή, ο οποίος στην 

μελέτη του «Προβλήματα Ελληνοαμερι

κανικών σχέσεων» διατυπώνει: 

«Εμείς, οι · Ελληνες της Αμερικής, 
είμαστε ενωμένοι, γιατί μας χαρακτηρί

ζουν πολλά κοινά... Είμαστε υπερήφανοι 

για την καταγωγή μας από τον φωτισμέ

νο αυτό τόπο, που λέγεται Ελλάδα... Η 

δημιουργική ένδοξη και διδακτική ιστο

ρία 30 αιώνων, χαρίζει σε όλους μας 

βαθειές ρίζες και το ψυχολογικό αίσθη

μα της αδιαφιλονίκητης ταυτότητας. Το 

αίσθημα, δηλαδή, ότι ανήκουμε στον 

Ελληνισμό, που κανένας δεν μπορεί να 

μας το αφαιρέσει ή να μας το καταστρέ

ψει... · Ολους ανεξαίρετα μας ενώνει η 
αγάπη για τον τόπο των προγόνων μας 

και η διάθεση να καμαρώνουμε τον τό

πο αυτό, να προοδεύει και να ζει ειρη

νικά και πολιτισμένα μέσα στα πλαίσια 

του Δυτικού κόσμου και της Ευρώπης, 

όπου η Ελλάδα ανήκει γεωγραφικά και 

πολιτιστικά». 

Τελειώνοντας αξίζει να αναφέρουμε 

τα λόγια του Επαμεινώνδα Δεληγιάννη

έξυπνου πολιτικού - ο οποίος πριν από 

ενα αιώνα έγραφε: «ΠΟΡΟΥΣ Η ΕΛΛΑΣ 

ΕΧΕΙ ΑΠΕΙΡΟΥΣ. ΟΤΑΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ 

ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΙΕ

ΣΠΑΡΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΚΟ

ΠΟ - ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ - ΤΟΤΕ 

ΘΕΛΕΙΙΔΕΙ ΟΠΟΣΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΕΧΕΙ». 
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