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Συνέντευξη Τύπου ΠΑΔΕΕ στις 11 Ιανουαρίου 2022  

 Από 7 έως 14 Ιανουαρίου 2022, διεξάγεται στην Ελλάδα επίσκεψη κλιμακίου της Παγκόσμιας 

Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑΔΕΕ). Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης έλαβαν χώρα 

μεταξύ άλλων συναντήσεις τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, με τους Πρέσβεις 

των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας  

και τον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, δεξίωση στο Πολεμικό Μουσείο, που διοργάνωσε το παράρτημα της 

ΑΧΕΠΑ Ελλάδας, καθώς και ιδιωτική προβολή της ταινίας «Σμύρνη μου Αγαπημένη», φόρος τιμής 

στην συμπλήρωση εκατό χρόνων από την  Μικρασιατική Καταστροφή.  

 

Εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνουν την παρουσίαση του Μεγάρου 

Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού και ταξίδι στον Έβρο με σκοπό την επίσκεψη του Λιμένος 

Αλεξανδρούπολης, των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

 

Την Τρίτη 11 Ιανουαρίου, έλαβε χώρα συνέντευξη τύπου στους χώρους του ξενοδοχείου 

Atheneum Intercontinental. Ο κ. Λεωνίδας Ραπτάκης, Πρόεδρος της ΠΑΔΕΕ και πολιτειακός 

Γερουσιαστής των ΗΠΑ, προέδρευσε της εκδηλώσεως, συνοδευόμενος από αρκετά μέλη της Ενώσεως. 

Απευθυνόμενους στους παρευρισκόμενους, παρουσίασε εν συντομία την Ένωση, ανέλυσε την δομή και 

την αποστολή της, τονίζοντας την σημασία και το ρόλο της στο παρόν και στο μέλλον. Έδωσε 

παραδείγματα των τρόπων με τους οποίους τα μέλη της Ενώσεως, συστηματικά αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες υπέρ της Ελλάδος και των συμφερόντων της, σε θέματα που άπτονται από τις σχέσεις της 

Ελλάδος με την Τουρκία, της προάσπισης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων έως την διαφύλαξη της 

σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. 

 

Η κα. Μαρία Τζανάκη – Κολέτ, πολιτειακός γερουσιαστής των ΗΠΑ, στην συνέχεια πήρε τον 

λόγο, παρουσιάζοντας τους τρόπους με τους οποίους τα μέλη της Ενώσεως, λειτουργούν για την 

υποστήριξη των Ελληνικών Θέσεων στις χώρες και τα κοινοβούλια που είναι εκλεγμένα, 



ενημερώνοντας τους συναδέλφους τους για την Ιστορική Αλήθεια και τις Σύγχρονες Προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Ο κ. Βαγγέλης Ντουλές, μέλος του Αλβανικού Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία. Η κα. Βασιλική Τσουπλάκη, 

μέλος Κοινοβουλίου της Σουηδίας, εμβάθυνε πάνω στην σημασία των διαπολιτισμικών δεσμών και του 

αθλητισμού στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των χωρών. Ο κ. Audeh Budros Quawas Γερουσιαστής 

του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, ανέλυσε τους στενούς πολιτισμικούς και θρησκευτικούς 

δεσμούς ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιορδανία. Ο κ. Στέφανος Παππάς, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΠΑΔΕΕ, επίσης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για θέματα που αφορούν την 

Ένωση.  
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