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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Θέμα: Αποχαιρετιστήρια δεξίωση στον Ελληνα πρέσβη Αλέξανδρο Μαλλιά από την 
ομογένεια

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Αλέξανδρος Μαλλιάς θα τιμηθεί για τις 
υπηρεσίες  του  κατά  τη  διάρκεια  της  δεύτερης  ετήσιας  πολιτιστικής  εκδήλωσης  στο 
Καπιτώλιο,  στις  4  Ιουνίου,  που  διοργανώνει  η  Ομοσπονδία  Ελληνο-Αμερικανών 
Εκπαιδευτικών  υπό  την  αιγίδα  του  Σ.Α.Ε.  Περιφέρειας  Η.Π.Α,  με  θέμα  «Οι 
Οικουμενικές,  ανθρωπιστικές  και  διαχρονικές  αξίες  του  Ελληνικού  Πολιτισμού  και 
Παιδείας».

Εντωμεταξύ,  η ηγεσία  της  Ελληνοαμερικανικής  κοινότητας  και  πλήθος 
προσωπικοτήτων από την Αμερικανική κοινότητα συμμετείχαν στην αποχαιρετιστήρια 
δεξίωση που συνδιοργάνωσαν για τον Ελληνα πρέσβη στην Ουάσινγκτον κ. Αλέξανδρο 
Μαλλιά,  το  Σ.Α.Ε.  Περιφέρειας  Η.Π.Α.,  η  ΑΧΕΠΑ,  το  Αμερικανο-Ελληνικό 
Ινστιτούτο και το Ελληνο-Αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο, την Παρασκευή 15 Μαίου, 
στο ξενοδοχείο Ritz-Carlton της Αμερικανικής πρωτεύουσας.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Συντονιστής Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Η.Π.Α. κ. Θεόδωρος 
Σπυρόπουλος εξαίρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του Έλληνα Πρέσβη:

 
“Η  αποστολή του σύγχρονου διπλωμάτη είναι πολυσχιδής και πολύπλοκη στη νέα  

παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα. Πλάι στην παραδοσιακή διπλωματία αναπτύσσονται  
νέες συνιστώσες διεθνών σχέσεων, όπως η πολιτιστική και οικονομική διπλωματία που  
εξυπηρετούν την προώθηση και επίτευξη των στόχων μίας χώρας.  Παράλληλα, σε χώρες  
που υπάρχει διασπορά, όπως οι Η.Π.Α., ο ελληνισμός  μπορεί άριστα να αξιοποιηθεί για  
να υπηρετήσει ως συναρωγός τους σκοπούς της εξωτερικής πολιτικής. 

Ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον  Αλέξανδρος  Μαλλιάς  έχει να επιδείξει  
μία σειρά από επιτυχείς πρωτοβουλίες στους προαναφερόμενους τομείς. Βαθύς γνώστης  
της  ελληνικής  ιστορίας  από  την  αρχαιότητα,  στον  λόγο  του  πάντοτε  καταδεικνύει  τη  
διαχρονικότητα και επικαιρότητα των ιδεών του ελληνισμού και τη συνεισφορά τους στην  
ανθρωπότητα. Με μία σημαντική διπλωματική πορεία και εμπειρία στο παρελθόν του ο  
έλληνας  πρέσβης  είναι  άριστος  γνώστης  των  πολιτικών και  οικονομικών θεμάτων  της  
Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και των Αμερικανο-Βαλκανικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό  
έχει  διαδραματίσει  σημαντικό  ρόλο  στην  ανάδειξη  της  Ελλάδας  διεθνώς  ως 
σταθεροποιητικού παράγοντα στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.
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Ταξιδεύοντας ανά την χώρα προώθησε τις ελληνικές θέσεις και ιδέες με διαλέξεις  
και τη συμμετοχή του σε συνέδρια σε Αμερικανικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, κολλέγια και  
think tanks.  Προβάλλοντας τις ανθρωποκεντρικές αξίες του ελληνισμού, την αμεροληψία  
και τον σεβασμό στον συνάνθρωπο, διακρίθηκε για την εργασία του για την προστασία των 
ανθρωπίνων  και  πολιτικών  δικαιωμάτων,   την  αλληλοκατανόηση  και  ανοχή   της  
διαφορετικότητας  και  για  την  αντιμετώπιση  της  παράνομης  διακίνησης  προσώπων.Τα 
άρθρα του δημοσιεύθηκαν σε μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες . 

Ανέπτυξε και διατήρησε άριστες σχέσεις με ανώτατα στελέχη και αξιωματούχους  
της Αμερικανικής διακυβέρνησης και κυρίως στο Κογκρέσσο σε υπερκομματικό επίπεδο,  
συμβάλλοντας στην ενίσχυση των δεσμών Ελλάδας και Η.Π.Α. Διοργάνωσε στην πρεσβεία  
πρωτοποριακές  πολιτιστικές   και  φιλανθρωπικές  εκδηλώσεις  με  την  εμπλοκή  άλλων 
εθνικοτήτων συμβάλλοντας  στην ενίσχυση της πολιτιστικής και μορφωτικής συνεργασίας  
με άλλες χώρες και στην αλληλοκατανόηση των λαών. 

 Δημιούργησε και καλλιέργησε ουσιαστικές σχέσεις με την οργανωμένη ομογένεια  
αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για συντονισμό, ενότητα και συνεργασία των δυνάμεών της  
στην  προώθηση  θεμάτων  ελληνικού  ενδιαφέροντος.  Μας  κράτησε  ενήμερους  για  την  
πορεία  και  εξέλιξη  των  εθνικών  μας  θεμάτων,   συμμετείχε  ενεργά  στις  συνεδριάσεις  
ομογενειακών  οργανισμών  και   συνέβαλε  σε  κάθε  προσπάθεια  η  οποία  είχε  στόχο  τη 
στήριξη και προβολή της ελληνικής παιδείας, πολιτισμού,  την προσέλκυση της νεολαίας σε  
ελληνικά  θέματα  και  τη  δημιουργία  σχέσεων  ανάμεσα  σε  Ελλαδίτες  και  ομογενείς  
επιχειρηματίες. Ο ίδιος και οι συνεργάτες τους υπήρξαν πάντοτε προσιτοί και πρόθυμοι να 
ενημερώσουν   ομογενείς  και  να  τους  υποδείξουν  πιο  αποτελεσματικούς  τρόπους  στην  
προώθηση των ελληνικών θεμάτων ως Αμερικανοί πολίτες. Από εμάς εξαρτάται εάν θα  
κτίσουμε πάνω στα θεμέλια που έθεσε για την ενότητα και συνεργασία της Ομογένειας στα  
θέματα που μας απασχολούν. 

Σημαντική  στην  προβολή  του  Ελληνικού  Πολιτισμού  στις  Η.Π.Α.ήταν  και  η  
προσφορά  της  συζύγου  του  πρέσβη  κυρίας  Φρανσουά-Άννας  Μαλλιά. Η  ελληνόψυχη 
κυρία  Μαλλιά  στις  επαφές  της  ανά την  Αμερική  προώθησε  τις  αξίες  της  ειρήνης,  της  
ανθρωπιάς,  της  ισότητας  και  της  φιλανθρωπίας  συμβάλλοντας  στην  αποστολή  της  
Ελληνικής Πρεσβείας. 

Αποχαιρετούμε  τον  Αλέξανδρο  και  την  Φρανσουά-Άννα  Μαλλιά  με  ένα  μεγάλο  
ευχαριστώ ως ομογένεια και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουν να υπηρετούν την Ελλάδα  
και τα ελληνικά ιδεώδη και στο μέλλον.”
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Ο  πρόεδρος  του  Ελληνο-Αμερικανικού  Εθνικού  Συμβουλίου  και  της 
Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής κ.  Μανώλης Βεληβασάκης  σε δήλωσή του ανέφερε: 
«Ο Αλέξανδρος Μαλλιάς υπήρξε ένας άριστος διπλωμάτης, προσιτός ως προσωπικότητα, ο  
οποίος  κατανόησε  και  αξιοποίησε  στο  μέγιστο  βαθμό   τον  ρόλο  της  οργανωμένης  
ομογένειας. Η ομογένεια τον αγκάλιασε και συνεργάσθηκε μαζί του διότι κατανόησε τις  
ειλικρινείς του προθέσεις για τον συντονισμό των δυνάμεων της όσο και για την Ελλάδα.  
Τον ευχαριστούμε για όλες του τις προσπάθειες και του ευχόμεθα καλή επιτυχία στη νέα  
θέση που θα αναλάβει».

Η Πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ, κ.  Νίνα  Γκατζούλη δήλωσε: 
«Ευχαριστούμε τον κ. Πρέσβη για την ενεργή παρουσία του στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ,  
ιδιαίτερα όσο αφορά στα εθνικά μας θέματα. Υπήρξε μια αεικίνητη προσωπικότητα που  
μετέδιδε  θετική  ενέργεια.  Τον  ευχαριστούμε  για  την  αγαστή  συνεργασία  του  με  την 
Παμμακεδονική Ένωση Αμερικής».
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