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ΝΑΙ, κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

 
Ανοιχτή επιστολή του Προέδρου του Εθνικού Συµβουλίου κ. Θ. Σπυρόπουλου  

στον Ελληνα πρωθυπουργό 
 
 κ. Πρωθυπουργέ, 
 
 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση λάβαµε το µήνυµα που στείλατε από τη 
Μόσχα στους απανταχού  Ελληνες. Μας διαβεβαιώσατε πως η Ελληνική 
κυβέρνηση και εσείς προσωπικά θα καλύψετε τις παραλείψεις του παρελθόντος 
στον τοµέα της πολιτικής απέναντι στην Ελληνική οµογένεια. 
 Πράγµατι η αντιµετώπιση των Ελλήνων του Εξωτερικού δεν είναι 
εθνική πολυτέλεια. Είναι ιστορική αναγκαιότητα και επιταγή. Και πρέπει 
όντως να γίνει µε όραµα, αυτοπεποίθεση και κοινωνική ευθύνη.  
 Αναφέρατε ως άµεση προτεραιότητά σας την Παιδεία και τον Πολιτισµό. 
Τη διατήρηση και τη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας. 
 Ελλάδα και Παιδεία είναι έννοιες ταυτόσηµες. Σ’ αυτή την Ελληνική 
Παιδεία στηρίχθηκε ο Οικουµενικός Πολιτισµός. Σ’ αυτή στρέφεται και πάλι η 
ανθρωπότητα για να αναζωογονηθεί. Γιατί οι Ελληνικές ιδέες είναι οι 
µοναδικές που επιβιώνουν ως σήµερα. Είναι πάντα σύγχρονες. 
 Στην Ελληνική Παιδεία θα στηριχθεί το Νέο Παγκόσµιο Πολιτισµικό 
Ρεύµα. Γιατί αυτή πρεσβεύει την επικράτηση της  ∆ηµοκρατίας, Ελευθερίας, 
Λογικής, ∆ηµιουργίας, Σεβασµού του Συνανθρώπου. Μόνον αυτή µπορεί να 
µας βγάλει από τα κοινωνικά προβλήµατα, από την στείρα εκπαίδευση της 
εξειδίκευσης, από την τροµοκρατία, µισαλλοδοξία και τον θρησκευτικό 
φανατισµό. 
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   Η ανθρωπότητα είναι έτοιµη για έναν νέο Φιλλεληνισµό. Την ευκαιρία 
αυτή οφείλετε να αξιοποιήσετε κ. Πρωθυπουργέ. Την ευκαιρία που δίνει η 
επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων στη γενέτειρα. Και οι Ελληνες του 
εξωτερικού είναι οι εστίες στις οποίες  πρέπει να στηριχθείτε. 
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 Ο Ελληνισµός της Αµερικής ευηµερεί σε όλους τους τοµείς. Είναι 
πρόθυµος  να συνεισφέρει µε έργο και πράξεις στην υπόθεση αυτή. Αυτή είναι 
και η µοναδική του ανάγκη από την Ελλάδα. Το γνωρίζετε.  
 Το Ελληνο-Αµερικανικό Εθνικό Συµβούλιο πρωτοστατεί τα τελευταία 
χρόνια στην προώθηση και διείσδυση της Ελληνικής Παιδείας και Πολιτισµού 
στις ΗΠΑ. Ζητήσαµε κατ’ επανάλειψη τη συνεργασία της Ελληνικής Πολιτείας 
και µας αγνόησαν.  
 Είναι απαράδεκτο κ. Πρωθυπουργέ, η Ελληνική Πολιτεία να µην έχει 
χαράξει εκπαιδευτική πολιτική για την οµογένεια. Η Ελληνική Οµογένεια της 
Αµερικής είναι η µεγαλύτερη στον κόσµο. Κι όµως, κ. Πρωθυπουργέ δεν έχει 
υπογραφεί καµµία διακρατική εκπαιδευτική συµφωνία! 
 Εσείς δηλώσατε τις προθέσεις σας. Εµείς δηλώνουµε τις δικές µας. 
Αξιοποιείστε µας. Ανοίξτε επιτέλους έναν γόνιµο διάλογο µε την Οργανωµένη 
Οµογένεια.  
 Οχι πια, «παχειά λόγια». Οχι κατασπατάληση Ελληνικών οικονοµικών 
πόρων για ψευτο-φιέστες µε την οµογένεια.. Οχι, άλλες «συµφωνίες» στο 
παρασκήνιο για ίδια συµφέροντα σε βάρος του παγκόσµιου Ελληνισµού. Η 
ιστορική αυτή ευκαιρία επιτάσσει συλλογικότητα και συνεργασία. Συντονισµό. 
∆εν είναι υπόθεση δύο και τριών ανθρώπων.  Η Οµογένεια δεν συντονίζεται 
ερήµην της. 
 Ζητούµε διάλογο µε την αρµόδια Επιτροπή της Βουλής για θέµατα 
Ελληνισµού του Εξωτερικού. Και ο διάλογος να ανοίξει κ. Πρωθυπουργέ µε 
τους πραγµατικούς και εκλεγµένους ηγέτες της Οµογένειας, µε τους 
Ελληνοαµερικανούς επιστήµονες, επιχειρηµατίες, πολιτικούς, lobby και µε 
εκπροσώπους των νεωτέρων γενεών. Με όλους αυτούς που τόσα χρόνια 
αγνόησε η Ελληνική Πολιτεία. Ας µην χάσουµε λοιπόν κι αυτή την ευκαιρία 
διότι όντως δεν θα µας συγχωρέσει η ιστορία.  
 Αναµένουµε και ευχόµαστε τα λόγια σας να γίνουν πράξεις! Αναµένουµε 
την πρόσκλησή σας. 
 
Μ’ εκτίµηση, 
 
Θεόδωρος Σπυρόπουλος 
Πρόεδρος του Ελληνο-Αµερικανικού Εθνικού Συµβουλίου 

2155 WEST 80th Street CHICAGO, ILLINOIS 60620-5315 
Tel. (773) 994 2222/ Fax: (773) 602 2236 
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E-mail: Thspyropoulos@yahoo.com 


