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ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΚΗΣ:

Μια αποκαλυπτική ομιλία για 
το ελληνικό λόμπι στις ΗΠΑ
Μ ια οµιλία από τον πρόεδρο 

τού Αµερικανικού Ελληνικού 
Ινστιτούτου, κ. Νικόλα Λα-
ρυγγάκη, που θα έπρεπε ν’ 

ακούσουν όλοι οι παροικιακοί ηγέτες 
µας δόθηκε την περασµένη ∆ευτέρα το 
βράδι υπό την αιγίδα τού Ελληνικού 
Συµβουλίου και τής ΑΧΕΠΑ.
Το Αµερικανικό Ελληνικό Συµβούλιο 
που ιδρύθηκε το 1974 και εδρεύει στην  
Ουάσιγκτον, θεωρείται σαν ο κορυφαί-
ος φορέας – λόµπι τής ∆ιασποράς που 
υπερασπίζεται τα εθνικά συµφέροντα 
στις ΗΠΑ, µε πρόεδρο τον κ. Λαρυγγά-
κη τα τελευταία τριάντα χρόνια.
Την σπουδαία αυτή διάλεξη στην αίθου-

σα τής ΑΧΕΠΑ παρακολούθησε  ένα ση-
µαντικό ακροατήριο µε τον γενικό πρό-
ξενο τής Ελλάδας, ∆ρ Σταύρο Κυρίµη, 
την πολιτειακή βουλευτή Σοφία Κώτση, 
τον ιδρυτή των Βραβείων Λυσικράτης  
κ. Ιωάννη Αζαρία, τον πολιτειακό πρό-
εδρο τής ΑΧΕΠΑ κ. Γιάννη Καλλιµάνη, 
τον πρόεδρο τού Ελληνικού Συµβουλί-
ου  κ. Γιώργο Βελή και  τον πρόεδρο 
τού Κέντρου Ελληνικής Λογοτεχνίας και 
Ποίησης κ. Γιώργο Λιανό.
Ο κ. Λαρυγγάκης εντυπωσίασε µε την 
βαθιά γνώση της λειτουργίας υπηρεσι-
ών στον Λευκό Οίκο, στην αµερικανική 
κυβέρνηση και στο Κογκρέσο, απαραί-
τητες για το αποτελεσµατικό ελληνικό 

λόµπι. Με µεγαλύτερη πείρα και πό-
ρους, οι Ελληνοαµερικανοί ανέθεσαν το 
λόµπι σε επαγγελµατίες όπως τον κ. Λα-
ρυγγάκη που στη διάρκεια τής οµιλίας 
του έδωσε πολύτιµες συµβουλές για το 
λόµπι τής οµογένειας στην Αυστραλία.
Βέβαια, το αν θα υιοθετήσουµε το από-
σταγµα τής πολύχρονης πείρας τού κ. 
Λαρυγγάκη είναι άλλη ιστορία, όµως 
πρότασή του είναι το επαγγελµατικό λό-
µπι τής οµογένειας στην Αυστραλία µε 
γραφείο στην Καµπέρρα.
Ο κ. Λαρυγγάκης εξήγησε πώς το ελλη-
νοαµερικανικό λόµπι διαχειρίζεται τις 
σχέσεις των ΗΠΑ µε την Ελλάδα και την 
Κύπρο και τα εθνικά προβλήµατα  µε την 

Τουρκία και τα Σκόπια. Πολύτιµες συµ-
βουλές που θα πρέπει να εφαρµόζουµε 
στις σχέσεις µας µε τις κυβερνήσεις τής 
Αυστραλίας.
Μετά την οµιλία του, ο κ. Λαρυγγάκης 
απάντησε σε πολλές ερωτήσεις τού 
ακροατηρίου.
Συντονιστής τής εκδήλωσης ήταν ο ∆ρ 
Παναγιώτης ∆ιαµάντης και άλλοι οµιλη-
τές ο ∆ρ Κυρίµης, ο κ. Καλλιµάνης και 
ο κ. Βελής.
Να σηµειώσουµε ότι και αυτή η εκδή-
λωση αναµεταδόθηκε ζωντανά από τον 
Γιάννη ∆ραµιτινό στο διαδίκτυο, σαν 
ακόµη µια προσφορά τού «Κόσµου» 
στην παροικία µας.

Μια αληθινή ιστορία – 
ένα βιβλίο γεµάτο προκλήσεις
∆ρ Βασίλης Αδραχτάς

Η Ελένη Μάνου-Ναθαναήλ είναι µία απλή, καθηµερινή γυναίκα, 
όπως τόσες και τόσες της ελληνικής οµογένειας στην Αυστραλία. 
Η προσωπική της ιστορία –θα µπορούσε να πει κανείς– αποτε-
λεί άλλη µία κοντά στις πάµπολλες άλλες που συναπαρτίζουν το 
παρελθόν και το παρόν της γενιάς των µεταναστών της δεκαετίας 
του ’50 και του ’60. Αυτή όµως η διαπίστωση συνιστά µονάχα 
τη µισή αλήθεια και όπως ξέρουµε η µισή αλήθεια ισοδυναµεί 
µε παραµόρφωση της αλήθειας –αν όχι µε διαρρήδην ψεύδος! Η 
άλλη µισή αλήθεια έγκειται στο γεγονός ότι η προσωπική ιστορία 
της Ελένης χαρακτηρίζεται από την επιτεταµένη κι ως εκ τούτου 
αποκαλυπτική λειτουργία της ιστορικής µνήµης. Υπ’ αυτήν την 
έννοια, η προσωπική της ιστορία γίνεται σηµείο αναφοράς για 
την προσέγγιση της εν γένει ιστορίας: της ιστορίας ενός χωριού, 
της ιστορίας µιας ολόκληρης γενιάς, της ιστορίας ενός λαού, της 
ιστορίας µιας εκτεταµένης περιόδου.
Η Ελένη είναι παιδί της Κατοχής, του Εµφυλίου, του «Παιδο-
µαζώµατος», της ανοικοδόµησης του «Υπαρκτού Σοσιαλισµού», 
της µετανάστευσης. Η εµπειρία της είναι άκρως ενδιαφέρουσα, 
αφενός µεν διότι συγκλίνει µε εµπειρίες άλλων, αφετέρου δε δι-
ότι φωτίζει εµπειρίες που πολλοί –καλώς ή κακώς– δεν έτυχε 
να έχουν. Πώς είναι να σε ξεριζώνουν από την οικογένειά σου 
και να σε αναγκάζουν να ζήσεις δίχως να ξέρεις αν ποτέ θα ξα-
ναδείς τους δικούς σου ανθρώπους; Πώς είναι να συµµετέχεις 
στην ανοικοδόµηση ενός καινούργιου κόσµου που δεν γνωρίζεις 
καλά-καλά τι αντιπροσωπεύει και που αποσκοπεί; Πώς είναι να 
θέλεις να ζήσεις ελεύθερος, έξω και πέρα από τους φράχτες που 
δεσµεύουν τις δυνατότητες της δράσης σου; Πώς είναι να έρχε-
σαι αντιµέτωπος µε τους σφετεριστές της ιστορίας και της µνήµης 
του τόπου σου; Αυτά είναι µερικά µόνο από τα ερωτήµατα µε τα 
οποία η ιστορία της Ελένης µας φέρνει αντιµέτωπους.
Ο εθνοκτόνος Εµφύλιος, η πλαστογράφηση της Μακεδονικής 
ταυτότητας, το αµφιλεγόµενο Παιδοµάζωµα, η ζωή στην κοµ-
µουνιστική Ρουµανία, η απόδραση από το «Σιδηρούν Παραπέ-
τασµα», η περιπλάνηση του µετανάστη στον «ελεύθερο» κόσµο, 
οι περιπέτειες της αναζήτησης του δίκιου. Ιδού τα βιωµατικά 
ορόσηµα που διαλαµβάνονται στο δίγλωσσο βιβλίο της Ελένης 
Μάνου-Ναθαναήλ «Με τη λευτεριά και το δίκιο/On the Side of 
Freedom and Justice», το οποίο θα παρουσιάσει ο επιµελητής 
και µεταφραστής του ∆ρ Βασίλης Αδραχτάς την Κυριακή 23 
Απριλίου, στις 6 µµ., στην Αίθουσα της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, 394-
396 Princess Highway, Rockdale. Η παρουσίαση του εν λόγω 
βιβλίου είναι µία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να συζητηθούν θέ-
µατα που είτε αποσιωπώνται είτε παραµένουν ανοµολόγητα. θέ-
µατα που, είτε το θέλουµε είτε όχι, δεν ανήκουν απλά στο παρελ-
θόν, αλλά συνεχίζουν να µας προβληµατίζουν ακόµα και σήµερα. 

Απαγωγή Cheryl Grimmer: «Ξεπαγώνει» η παλαιότερη 
ανεξιχνίαστη υπόθεση της Αυστραλίας
Εντοπίστηκε βρετανική οικογένεια που θα µπο-
ρέσει να ρίξει φως στην απαγωγή και δολοφο-
νία της Cheryl Grimmer, σαράντα εφτά ολόκληρα 
χρόνια από τότε που έγιναν µάρτυρες στο παλαιό-
τερο ανεξιχνίαστο έγκληµα της Αυστραλίας,.
Η προσπάθεια εντοπισµού των Βρετανών ήταν 
διεθνής και ξεκίνησε την περασµένη εβδοµάδα, 
όταν οι ντετέκτιβ της Νέας Νότιας Ουαλίας που 
ερευνούν την υπόθεση εστίασαν σε µια οικογέ-
νεια που είχε ήδη καταθέσει στην αστυνοµία το 
1970, την περίοδο της απαγωγής. Στα τέλη του 
ίδιου χρόνου εγκατέλειψαν την Αυστραλία κι επέ-
στρεψαν στη Βρετανία.
Η τρίχρονη Cheryl απήχθη και δολοφονήθηκε 
κατά τη διάρκεια  οικογενειακής εξόδου στο Fairy 
Meadow Beach στο Wollongong.  Εξαφανίστη-
κε ενώ βρισκόταν στα ντους, µε τον αδελφό της 
να περιµένει απ’ έξω και τη µητέρα της σε µικρή 
απόσταση στην παραλία.
Στα τέλη του περασµένου µήνα, η οµάδα ερευνη-
τών Strike Force Wessel ταξίδεψε στη Μελβούρ-
νη και απηύθυνε κατηγορίες σε έναν 63χρονο για 
την απαγωγή και τη δολοφονία της µικρής Cheryl.
Έρευνες µέσω της Interpol αλλά και των µέσων 
ενηµέρωσης οδήγησαν τους ερευνητές στην οικο-
γένεια, στο Nottinghamshire της Αγγλίας.
«Νόµιζα ότι όλα είχαν µείνει πίσω µας, στο πα-
ρελθόν. ∆εν πίστευα πως θα τα ξαναζούσαµε όλα 
αυτά, αλλά ξέρετε τι λένε, το παρελθόν πάντα έρ-
χεται πίσω σου προσπαθώντας να σε δαγκώσει» 
δήλωσε η Mavis Goodyear.
Εκείνη την εποχή ο Peter Goodyear είπε στην 
αστυνοµία ότι είδε έναν άντρα να τρέχει µακριά 

από τα αποδυτήρια µε ένα ξανθό κορίτσι στην 
αγκαλιά του.
Ο άνθρωπος στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορί-
ες, και που δεν µπορεί να κατονοµαστεί, θα εµφα-
νιστεί στο δικαστήριο στις 24 Μαΐου.




