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Του ΘΑΝΑΣΗ Κ. ΤΣΙΤΣΑ

Η αναβάθμιση του ελληνοαμερικανικού 
λόμπι σε φιλελληνικό συνασπισμό 

και οι «μάχες» στους διαδρόμους της 
Ουάσιγκτον. Τι δηλώνουν οι επικεφαλής 

της ελληνικής ομογένειας των ΗΠΑ

Η 
δυσκολία της Αγκυρας να αγοράσει τα 
σύγχρονα αμερικανικά μαχητικά αερο-
πλάνα F-16, αλλά και να πετύχει μια συμ-

φωνία με τις ΗΠΑ για την αναβάθμιση των πα-
λαιών αεροσκαφών που χρησιμοποιεί ήδη για 
υπερπτήσεις και παραβιάσεις του ελληνικού FIR, 
προκαλεί εκνευρισμό τόσο στον Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν όσο και σε κορυφαίους υπουργούς 
της κυβέρνησής του. Η άοκνη και συνεχής προ-
σπάθεια του ελληνοαμερικανικού λόμπι έπαιξε 
πολύ σημαντικό ρόλο στο «μπλόκο» που μέχρι 
σήμερα τίθεται από την άλλη πλευρά του Ατλα-
ντικού στη σημαντική αναβάθμιση της πολεμι-
κής αεροπορίας των γειτόνων. «Ελληνοαμερι-
κανικό λόμπι» ή «φιλελληνικό λόμπι»; Ποια είναι 
η διαφορά; Tεράστια για τους Ελληνοαμερικα-
νούς ακτιβιστές που έχουν στριμώξει στα σχοι-
νιά την Τουρκία τα τελευταία χρόνια μέσα από 
δεξιοτεχνικές κινήσεις και συμμαχίες στο αμερι-
κανικό Κογκρέσο. Και όπως εξηγεί στη Realnews 
άνθρωπος με πολύ καλή γνώση της αμερικανι-
κής πολιτικής σκηνής, «εδώ οι Τούρκοι χάνουν».

Με ισραηλινή συνταγή
Πριν από την πανδημία, στην Ουάσιγκτον υπήρ-
χε ένας οργασμός εκδηλώσεων και συνεδρίων 
με χιλιάδες συμμετέχοντες από τις ΗΠΑ και τον 
υπόλοιπο κόσμο. Κάθε Μάρτιο, όμως, όλη η προ-
σοχή εστιαζόταν σε ένα και μόνο γεγονός που 
απασχολούσε την αμερικανική πρωτεύουσα - 
το ετήσιο Συνέδριο Πολιτικής της AIPAC (Επι-
τροπή Δημοσίων Υποθέσεων του Αμερικανικού 
Ισραήλ). Περισσότεροι από 15.000 ακτιβιστές 
πλημμύριζαν το Συνεδριακό Κέντρο της Ουάσι-
γκτον, πολλά γύρω ξενοδοχεία και το Capital One 
Arena, το στάδιο των Ουάσιγκτον Γουίζαρντς. Ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός του Ισ-
ραήλ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών και 
ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσε-
ων της Γερουσίας ήταν πάντα μεταξύ των ομι-
λητών, ενώ η φυσική παρουσία των περισσότε-
ρων γερουσιαστών και βουλευτών στο Συνέδριο 
της ΑIPAC εξασφάλιζε επιρροή και πόρους για 
την επανεκλογή και την πολιτική τους καριέρα.

Το 2016, υπήρξε μια πρωτιά. Ενας Ελληνας 
υπουργός, ο υπουργός Αμυνας Πάνος Καμμέ-
νος, μίλησε σε μια έκτακτη συνεδρίαση της ηγε-
σίας της AIPAC. Μετά την εμφάνιση του Π. Καμ-
μένου, ο Εντι Ζεμενίδης, ο εκτελεστικός διευθυ-
ντής του Hellenic American Leadership Council 
(HALC), που μόλις είχε συντονίσει τη συζήτηση 
με τον Π. Καμμένο, όταν ρωτήθηκε πώς το ελλη-
νοαμερικανικό λόμπι μπορεί να πετύχει κάτι πα-
ρόμοιο, όπως στο συνέδριο της AIPAC, εκείνος 
σήκωσε μια πινακίδα που ανέγραφε: «AIPAC: Το 
αμερικανικό λόμπι υπέρ του Ισραήλ».

Τις τελευταίες εβδομάδες, διαβάσαμε και 
ακούσαμε από τον Εντ. Ζεμενίδη σε πολλές συ-
νεντεύξεις του να δηλώνει ότι το «ελληνοαμερι-
κανικό λόμπι» είναι στην πραγματικότητα ένα 
«φιλελληνικό λόμπι». Θεωρούμε πάντα δεδομέ-
νη τη συνεπή στάση του γερουσιαστή Μπομπ 
Mενέντεζ, του εκτελεστικού διευθυντή της πα-
νίσχυρης Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής (AJC) 
Ντέιβιντ Χάρις, του συνασπισμού «No Jets for 
Turkey» («Οχι αεροπλάνα για την Τουρκία») και 
θετικό το γεγονός ότι πολυάριθμοι αναλυτές δι-
άκεινται ευνοϊκά σε θέματα που αφορούν την 
Ελλάδα και την Κύπρο.

Πώς άλλαξαν την ατζέντα
Ομως, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δεδο-
μένο πριν χτιστεί μια τεράστια συμμαχία ενα-
ντίον των τουρκικών θέσεων και συμφερόντων 
στην Ουάσιγκτον. Δεν έχει περάσει πολύ και-
ρός από τότε που οι ισχυρότεροι απολογητές 
της Τουρκίας απέρριψαν τις ανησυχίες της ελ-
ληνοαμερικανικής κοινότητας ως στενές ανησυ-

χίες μιας μικρής εθνικής ομάδας. Σήμερα, οι ίδιοι αξιωματούχοι 
αγωνίζονται να απορρίψουν μια ατζέντα που προωθείται ταυτό-
χρονα από Ελληνοαμερικανούς, Αμερικανοεβραίους, Αρμενοα-
μερικανούς, Κουρδοαμερικανούς, Ινδοαμερικανούς, Ασσύριους 
Αμερικανούς και μέλη διαφόρων χριστιανικών οργανώσεων. Ο 
αναθεωρητισμός και οι συνεχείς προκλήσεις της Αγκυρας παρα-
κολουθούνται σε πραγματικό χρόνο και ο συνασπισμός των πα-
ραπάνω επεμβαίνει ακαριαία και σχεδόν πάντα αποτελεσματι-
κά, υποχρεώνοντας την τουρκική ηγεσία σε συνεχείς αναδιπλώ-
σεις. «Οπως αλλάξαμε τη σκέψη πολλών που έβλεπαν με κατανό-
ηση την πολιτική της Αγκυρας, έτσι θα συνεχίσουμε να επιμένου-
με», επισημαίνει ένας ακόμα ομογενής με ενεργή θέση σε αυτό 
το νέο συμμαχικό think tank. 

Σύμφωνα με τον Εντ. Ζεμενίδη, ένας από τους στόχους του 
HALC από την αρχή ήταν «να αξιοποιή-
σει τις επαφές και την παρασκηνιακή δου-
λειά που έγινε στο παρελθόν από ελληνο-
αμερικανικές οργανώσεις, όπως η ΑΗΙ, η 
AXEPA, η Παγκόσμια Συντονιστική Επι-
τροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ), αξιο-
ποιώντας ένα τεράστιο αρχείο Αμερικα-
νών πολιτών που υποστηρίζουν πολιτι-
κές οι οποίες συνάδουν με τα αμερικανι-
κά συμφέροντα και τις αξίες, ώστε να κά-
νει αυτή την υπεράσπιση ακόμη πιο απο-
τελεσματική, λαμβάνοντας την υποστήρι-
ξη άλλων εθνικοτήτων και όχι μόνο Ελλήνων».

Αυτό το δίκτυο υποστήριξης βοήθησε πολλούς από τους βα-
σικούς ακτιβιστές του HALC, συμπεριλαμβανομένων του ίδιου 
του Ζεμενίδη, της διευθύντριας του HALC, Γεωργίας Λογοθέτη, 
του πρώην ταμία του Ιλινόις Αλέξη Γιαννούλια και του βουλευτή 
της πολιτείας της Νέας Υόρκης Aντριου Γουνάρδη, φέρνοντας 
ουσιαστική βοήθεια, εμπειρία στην αμερικανική πολιτική και εμ-
βάθυνση των σχέσεων με φιλελληνικές ομάδες.

 Ισως πιο σημαντικό από το χτίσιμο αυτού του συνασπισμού 
-και πιθανότατα το κλειδί για την οικοδόμηση του συνασπισμού- 
ήταν ο επαναπροσδιορισμός της ελληνοαμερικανικής ατζέντας. 
«Η ατζέντα μας δεν βασίζεται σε παράπονα και δεν είναι απλώς 

μια ελληνοτουρκική διαμάχη», λέει ο Εντ. Ζεμε-
νίδης στην «R». «Ιστορικές εξελίξεις βρίσκονται 
σε εξέλιξη στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στην 
ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα βρί-
σκεται στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων και η 
ατζέντα μας είναι αυτή που επικεντρώνεται στο 
μέλλον, στην προώθηση της θρησκευτικής ελευ-
θερίας για όλες τις θρησκευτικές μειονότητες και 
στην προώθηση της δημοκρατίας και του κρά-
τους δικαίου σε όλη την περιοχή».

Αυτή η στρατηγική εστίασης στα περιφερεια-
κά και διεθνή ζητήματα φαίνεται να εξηγεί γιατί 
τόσοι πολλοί αναλυτές που μετέχουν στην κοι-
νότητα των δεξαμενών σκέψης των ΗΠΑ έχουν 

αρχίσει να ενδιαφέ-
ρονται περισσότε-
ρο για την Ελλάδα. 
Σύμφωνα με τον κο-
ρυφαίο αναλυτή Στί-
βεν Κουκ του Συμ-
βουλίου Εξωτερικών 
Σχέσεων (CFR), που 
μίλησε στην «R», «η 
πιο σημαντική αλλα-
γή μεταξύ των φιλελ-
ληνικών οργανώσε-

ων στην Ουάσιγκτον ήταν η θετική ατζέντα που 
φέρνουν στο τραπέζι. Εδωσαν στους αναλυτές 
την ευκαιρία να ασχοληθούν με το πώς η Ελλά-
δα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να προ-
ωθήσουν και να εμβαθύνουν μια στρατηγική 
εταιρική σχέση». Και συμπλήρωσε: «Συνέβαλαν 
επίσης στο να αναδειχθεί η σημασία της ανατο-
λικής Μεσογείου ως περιοχής και το έχουν κάνει 
με τρόπο που επιτρέπει σε όλους να μετέχουν 
στο τραπέζι, σε αντίθεση με το παρελθόν, που 
οι ιδεολογικές διαφορές και προσεγγίσεις δεν 
μας το επέτρεπαν».

«Εδώ οι Τούρκοι χάνουν»
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Ο αναθεωρητισμός και οι 
προκλήσεις της Αγκυρας 
παρακολουθούνται σε 
πραγματικό χρόνο και οι 
παρεμβάσεις γίνονται άμεσα


