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Ο πρωθυπουργός, καλώς εχό-
ντων των πραγμάτων, και πάντα 
εκτός απροόπτου, από σήμερα 
ξεκινά τη δεύτερη επίσκεψή του 
στις ΗΠΑ, πραγματοποιώντας 
αρχικά επαφές κι επικοινωνία 
με στελέχη και παράγοντες της 
ελληνικής κοινότητας και της 
ομογένειας στη Νέα Υόρκη. 

Σ
ήμερα, θα παρακολου-
θήσει τη Θεία Λειτουρ-
γία στον ιερό ναό του 
Αγίου Νικολάου στο 

Φλάσινκ της Νέας Υόρκης, ενώ 
αμέσως μετά θα μιλήσει στο 
πνευματικό και πολιτιστικό κέ-
ντρο του ναού προς τους ομο-
γενείς, εξηγώντας τους την κα-
τάσταση στην Ελλάδα σε κάθε 
επίπεδο. Ανάλογη ενημέρωση ο 
κ. Σαμαράς θα κάνει προς τους 
εκλεγμένους, σε διάφορους συλ-
λογικούς και διασυλλογικούς 
φορείς, εκπροσώπους της ομο-
γένειας στη δεξίωση που θα δο-
θεί προς τιμήν του από το γενικό 
πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα 
Υόρκη, Γιώργο Ηλιόπουλο, στην 
προξενική κατοικία. Ο Ελληνας 
πρωθυπουργός αναμένεται να 
εκφωνήσει βαρυσήμαντη ομιλία 
το απόγευμα της 3ης Οκτωβρίου 
πριν αναχωρήσει για την Αθήνα 
στο δείπνο που οργανώνει στη 
Νέα Υόρκη η «Ελληνική Πρωτο-
βουλία» για την Ελλάδα όπου θα 
βραβευτούν προσωπικότητες που 
με την προσπάθεια και το έργο 
τους επιχειρούν να στηρίξουν την 
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 
με οικονομική υποστήριξη σε 

μικρές επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στη χώρα. Βασικός 
χορηγός του δείπνου αυτού και 
της προσπάθειας είναι το ζεύγος 
Θεόδωρου και Γιάννας Αγγελο-
πούλου, οι οποίοι για το σκοπό 
αυτό έχουν επιστρατεύσει και τον 
πρώην Αμερικανό πρόεδρο, Μπιλ 
Κλίντον, στο ίδρυμα του οποίου 
η κ. Αγγελοπούλου μετέχει ως 
χορηγός. Από το δείπνο αυτό τα 
έσοδα που θα μαζευτούν -αν σκε-
φτεί κανείς ότι η συμμετοχή για 
να καθίσεις στο τραπέζι με τον 
πρώην πρόεδρο και τον Ελληνα 
πρωθυπουργό είναι πάνω από 
20.000 δολάρια- θα δοθούν όπως 
έχουν διαβεβαιώσει οι οργανω-
τές του για την ενίσχυση της επι-
χειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Φόβοι για έξαρση της βίας
Το βάρος όμως αυτής της δεύ-

τερης επίσκεψης ξεκινά το διή-
μερο 1 και 2 Οκτωβρίου, όταν 
θα βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, 
όπου αναμένεται, όπως προ-
γραμματίζεται, να συναντήσει 
τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, 
Τζον Μπάιντεν, και τον πρόεδρο 
της Επιτροπής Εξωτερικών Υπο-
θέσεων γερουσιαστή Μενέντεζ, 
γνωστό για τις φιλελληνικές του 
θέσεις και τη στήριξη που παρέχει 
στην προώθηση των ελληνικών 
και κυπριακών θεμάτων. Αν και 
στο επίκεντρο θα είναι και πάλι 
η κατάσταση της ελληνικής οικο-
νομίας, ειδικά υπό το πρίσμα του 
αποτελέσματος των γερμανικών 
εκλογών που ισχυροποιεί την 
κ. Μέρκελ και αυτό φαίνεται να 
μην αρέσει καθόλου στην Ουά-
σινγκτον, εντούτοις οι Αμερικανοί 
σε όλα τα επίπεδα θα εκφράσουν 
και την έντονη ανησυχία τους για 

τα διαδραματιζόμενα στην Ελλά-
δα, αφορμής δοθείσης με τις εξε-
λίξεις που αφορούν στη δράση 
της Χρυσής Αυγής και όσα δημο-
σιοποιούνται μετά τη δολοφονία 
του 34χρονου Παύλου Φύσσα. Οι 
Αμερικανοί δεν ανησυχούν τόσο 
για τη δράση της Χρυσής Αυγής, 
την οποία γνωρίζουν και κατα-
γράφουν με κάθε τρόπο, αλλά 
για τις συνέπειες που μπορεί να 
έχει για την Ελλάδα η έξαρση της 
βίας –ένθεν κακείθεν – μάλιστα 
περισσότερο φοβούνται τη δρά-
ση ακραίων αριστερών ομάδων 
που συνδέονται και με ομάδες λα-
θρομεταναστών, οι οποίοι όμως 
έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: 
ανήκουν στο Ισλάμ. Ανησυχούν 
για τα φαινόμενα διαίρεσης της 
ελληνικής κοινότητας και τα ση-
μάδια διχασμού κάτι που, αν συ-
νεχιστούν θα πήγαιναν τη χώρα 

πίσω, άρα και όλες τις προσπάθει-
ες ανάκαμψης επομένως και τα 
γεωστρατηγικά συμφέροντα των 
ΗΠΑ που αυτοδικαίως έχουν συν-
δεθεί με την ανάκαμψη και οικο-
νομική ανάταση της Ελλάδας (φυ-
σικό αέριο, Αιγαίο και πετρέλαια, 
πλουτοπαραγωγικές πηγές κ.λπ.) 
από την οποία εν μέρει εξαρτάται 
και η προώθηση των γεωστρατη-
γικής και γεωπολιτικής σημασίας 
συμφερόντων της υπερδύναμης 
στην περιοχή.

Το Κυπριακό
Το βασικό θέμα που θα κυρι-

αρχήσει στις συνομιλίες Ελλάδος 
- ΗΠΑ είναι η πρόοδος για την 
επίλυση του Κυπριακού που δια-
καώς επιθυμούν ΗΠΑ και Ισραήλ, 
λόγω και του φυσικού αερίου και 
των ενεργειακών κοιτασμάτων 
στην περιοχή όπου ήδη έχουν αρ-
χίσει οι γεωτρήσεις. Κύριο μέλημά 
τους είναι να προωθηθεί ταχύτατα 
μια λύση συνεκμετάλλευσης των 
ενεργειακών κοιτασμάτων υπό τη 
μορφή συνεταιριστικών δράσεων 
με τη συμμετοχή και της τουρκο-
κυπριακής πλευράς. Ηδη είδαμε 
την ξεκάθαρη προσέγγιση μεταξύ 
των δυο κοινοτήτων στο πλαίσιο 
της 68ης ΓΣ του ΟΗΕ στην Νέα 
Υόρκη την περασμένη εβδομάδα. 
Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός 
παράγων επιθυμεί την όσο το δυ-
νατόν μιας μορφής επίλυση του 
ζητήματος, γι’ αυτό και το αμέσως 
προσεχές διάστημα με εντολή του 
Αμερικανού προέδρου στην περιο-
χή καταφτάνει ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Τζον Κέρι, όπου θα επισκε-
φθεί Αθήνα, Αγκυρα και Λευκωσία 
χωρίς να αποκλείεται και επίσκεψη 
στα Κατεχόμενα για να συναντήσει 
εκπροσώπους της τουρκοκυπρια-
κής πλευράς.
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Στις ΗΠΑ ο Αντώνης Σαμαράς
ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ μΕ ΤοΝ ΑΝΤΙπρoΕδρο, μπaΪΝΤΕΝ, κΑΙ ΣΤΕλΕχΗ ΤΗΣ ομογΕΝΕΙΑΣ

Θα συζητηθεί και το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων
Ενα θέμα όμως, αν και δεν είδε τα φώτα 

της δημοσιότητας, ωστόσο συζητήθηκε και 
θα συζητηθεί ίσως πιο συντεταγμένα, είναι 
και το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. 
Θέμα που ενώ υπάρχει εντονότατη δραστη-
ριότητα από την πλευρά του εκπροσώπου 
του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, εντούτοις η ελληνι-
κή πλευρά κρατά χαμηλούς τόνους έχοντας 
εξασφαλίσει την αμερικανική υποστήριξη, 
όπως φάνηκε και πρόσφατα στους κόλπους 
του ΝΑΤΟ, όπου οι Σκοπιανοί πάλι κινήθηκαν 

αλλά σκόνταψαν στις πάγιες αντιδράσεις 
όλων των κρατών - μελών συμπεριλαμβανο-
μένων και των ΗΠΑ όπου για ακόμα μια φορά 
διατυπώθηκε η γνωστή θέση ότι ένταξη στο 
ΝΑΤΟ χωρίς λύση στο ζήτημα της ονομασί-
ας δεν μπορεί να προωθηθεί ασχέτως αν οι 
Αμερικανοί στρατιωτικοί πιέζουν για κάτι 
τέτοιο για άλλους καθαρά επιχειρησιακούς 
λόγους. Πληροφορίες, όμως, που αφορούν 
το περιεχόμενο των συνομιλιών μεταξύ 
Αθήνας και Σκοπίων και καταφτάνουν σε μα-

κεδονικές ενώσεις- οργανώσεις σε Αμερική, 
Καναδά και Ελλάδα έχουν αρχίσει να εκδη-
λώνουν εντονότατη ανησυχία, καθώς λέγε-
ται ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε σταδι-
ακή υπαναχώρηση από βασικές θέσεις και 
αποφάσεις από αυτές που είχαν ληφθεί με 
ιστορικού χαρακτήρα κείμενα τη δεκαετία 
του 1990 και εντεύθεν. Επισήμως και καθώς 
φαινομενικά δεν έχει υπάρξει κάποια πρόο-
δος στο ζήτημα δε φαίνεται κάποια αλλαγή 
στις θέσεις της χώρας, ωστόσο οι ίδιοι κύκλοι 

που λαμβάνουν πληροφόρηση, όπως λένε, 
και από διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι 
οι συνομιλίες μεταξύ των δυο χωρών προ-
χωρούν διά της διπλωματικής οδού αλλά με 
μυστική διπλωματία κάτι που δικαιολογη-
μένα έχει θορυβήσει τις οργανώσεις αυτές 
που δεν έχουν πάψει να βομβαρδίζουν με 
ψηφίσματα το γραφείο του υπουργού Εξω-
τερικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, αλλά και του 
ιδίου του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Από την επίσκεψη του 
Αντώνη Σαμαρά στο 

σημείο Μηδέν στη Νέα 
Υόρκη, την Παρασκευή 9 

Αυγούστου. Ο πρωθυ-
πουργός συνοδευόταν 
από τον αρχιεπίσκοπο 

Αμερικής Δημήτριο


