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Σαράντα προβεβλημένοι Ελληνο-Αμερικανοί  εκ των παροικιών εκλήθησαν σήμερα 

Πέμπτη 6 Αυγούστου  2015 σε σύσκεψιν στον Λευκόν Οίκο προκειμένου να 

διερευνηθούν και να συζητηθούν λύσεις για το Ελληνικόν ζήτημα. Ως γνωστόν η 

Ουάσιγκτον ενδιαφέρεται τόσον για την οικονομικήν κατάσταση της χώρας μας, όσο 

και ιδιαίτερα για τον γεωπολιτικό της ρόλο στο τρίγωνο Βαλκάνια, Ενδιάμεσος 

Ανατολή, Αφρική. 

 
Η σύσκεψις ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπον κ. D. McDonough και σε αυτήν πλην 

των εκπροσώπων της Ελληνικής Διασποράς θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι της 

Αμερικανικής κυβέρνησης, στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αλλά και στελέχη της 

περίφημης Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, με παρούσα μάλιστα την 

επικεφαλής του τομέα που συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα Caroline Atkinson.  
 

Ανάμεσα στους καλεσμένους εκ μέρους των Ελληνοαμερικανών θα είναι αντίστοιχα  

οι κ.κ James Τσάνος, Φιλ Αγγελίδη, ο Eddie Zemenides, Αλέξανδρος Karloutsos, 

Eddie Maniatos, Άντζελο Τσακόπουλος .  

 
"Αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά συζητήσεων σχετικά με την οικονομική 

κατάσταση της χώρας και οι σκέψεις σας σε αυτό θα είναι κρίσιμες για τη 

διαδικασία", ανέφερε η πρόσκληση που τους επεδόθει, προκαλώντας τους ιδιαίτερη 

χαρά. Αφού συνεχείς ήταν οι παρεμβάσεις τους τον τελευταίον καιρό προκειμένου η 

παλαιά σύμμαχος Αμερική  να στηρίξει πολιτικά και τεχνικά την δοκιμαζόμενη και 

σε κατάσταση χρεοκοπίας Ελλάδα, στις διαπραγματεύσεις της με το Διευθυντήριον 

των Βρυξελλών και την άτεγκτον θεώρηση πραγμάτων του Γερμανικού υπουργείου 

Οικονομικών.  
 

Οι επαφές  του Λευκού Οίκου με την ελληνική-Αμερικανικη κοινότητα σημειωτέον 

ότι έχουν πυκνώσει από τις 15 Ιουλίου, προκειμένου να υπάρξουν ιδέες για το πώς θα 

βοηθηθεί η Ελλάδα από τις ΗΠΑ με πιθανή ανθρωπιστική βοήθεια, ή στρατιωτικά 

για να καλύψει τις αμυντικές  ανάγκες της, αλλά και στον οικονομικό τομέα με  

επενδύσεις ή τεχνική βοήθεια προκειμένου να υπάρξει παραγωγική  ανασυγκρότησις. 
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Ιδιαίτερον ρόλο στις επαφές και τις συζητήσεις έχει παίξει και ο Έλληνας πρέσβης 

στις ΗΠΑ κ. Χρ. Παναγόπουλος. 
 

Σε παράλληλη  πρωτοβουλία  προς την ίδια κατεύθυνση, ο Λευκός Οίκος διοργανώνει 

στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 τριήμερον ειδικό φόρουμ για την Ελλάδα, υπό την ονομασία 

Hellenic Caucus, το οποίον  θα εξετάσει πώς μπορεί να υπάρξει στήριξη και τεχνική 

βοήθεια στη χώρα μας. Ιδιαίτερον ρόλο θα έχουν οι γνωστοί για τα φιλελληνικά τους 

αισθήματα  Gus Bilirakis και Carolyn Maloney.  
 

 
 

 
 

 


