
«Για μένα αυτό το ταξίδι ήταν πολύ εποικοδομητικό. Άσχετα με όσα 
έμαθα για την Ελλάδα, τους δεσμούς φιλίας που δημιούργησα και φυσικά 
τη διασκέδαση, έμαθα πολλά πράγματα πάνω στο χώρο που σπουδάζω. 
Οι φίλοι μου με ρωτούσαν με αν θέλω να έρθω στην Ελλάδα εξαιτίας της 

κρίσης και των διαδηλώσεων, αυτό όμως δεν με φόβισε».

«Από όλα τα μέρη που έχω επισκεφτεί στην Ελλάδα προτιμώ την Αθήνα, 
γιατί σου δίνει πολλές επιλογές: Μπορείς να δεις την Ελλάδα του σήμερα 
αλλά και του χθες, έχεις επιλογές στη διασκέδαση, μπορείς να πας στο 

θέατρο αλλά και σ’ ένα μεγάλο nightclub, δεν εγκλωβίζεσαι σε μια 
ρουτίνα». 
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Λίγες ώρες πριν επιστρέψουν στην Αμερική 15 ομογενείς φοιτητές μιλάνε στο 
People και μοιράζονται την εμπειρία τους από την επίσκεψή τους στην Ελλάδα. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕυΑ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦιΕΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΕΡΒΟΣ

ΦΟιΤΗΤΩΝ
15 ΟΜΟΓΕΝΩΝ

«Η ιδέα για το πρόγραμμα ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο από τον Νίκολα 

Τζιαβάρα, Executive Vice President for Institutional Advancement στο 

Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος. Tο πρόγραμμα είναι χρηματοδοτημένο 

από το National Hellenic Society και καλύπτει όλες τις ανάγκες των 

παιδιών» τόνισε η Μελίτα Λεούσση, υπεύθυνη προγράμματος από 

την Πλευρά του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος-Deree. 

NoEl GIGlIo, 21
UNCC, NorTH CArolINA 

«Η ανάμνηση που θα μου μείνει 
αξέχαστη ήταν όταν πήγαμε στο μνημείο του 
Αγνώστου Στρατιώτη έξω από τη Βουλή και 

καταθέσαμε ένα στεφάνι. 
Ένιωσα πολύ περήφανη εκείνη τη στιγμή 

που στις φλέβες μου κυλάει 
ελληνικό αίμα».

ADAm STATHAS, 19
BrANDEIS UNIVErSITy, 

ΜΑΣΑχΟυΣΕΤΗ 

«Mε εντυπωσίασε το πόσο 
σημαντικά πράγματα έμαθα 

για την ιστορία όλου του κόσμου μέσα 
από την ελληνική ιστορία. 

Αισθάνομαι Έλληνας 
κι ας μη μιλάω ελληνικά!». 

IoANNA SPyrIS, 25
HofSTrA UNIVErSITy, ΝΕΑ υΟΡΚΗ 

Η Ιωάννα είναι δεύτερης γενιάς Ελληνίδα και 
μιλάει άπταιστα ελληνικά. «Οι γονείς μου είναι 

από την Καλαμάτα και μετακόμισαν στην Αμερική 
για μια καλύτερη ζωή. Όσο ήμουν πιο μικρή, 
ταξιδεύαμε συχνά στην Ελλάδα και μέσα από 

όλες τις αναμνήσεις που είχα μπορώ να πω πως 
μου άρεσε ανέκαθεν».

έμπτη, 24 Ιουνίου 2010. Το 
πάρτι που έχει διοργανώ-
σει το Αμερικάνικο Κολ-
λέγιο Ελλάδος-Deree για 
τους δεκαπέντε ομογε-

νείς φοιτητές μόλις έχει αρχίσει και η 
μουσική ακούγεται δυνατά σε ολόκλη-
ρο το χώρο. Τα δεκαπέντε νέα παιδιά 
που ήρθαν στην Ελλάδα στα πλαίσια 
του προγράμματος που οργάνωσε το 
National Hellenic Society, με σκοπό να 

«Έχω έρθει 
αρκετές 

φορές στην 
Ελλάδα, αλλά 

μόνο στην 
Καλαμάτα».

«Είμαι κατά 
το ήμισυ Έλληνας, αλλά 
ποτέ δεν έμαθα ελληνικά, 
επικράτησε η μητρική 
γλώσσα της Αμερικανίδας 
μητέρας μου».

«Είμαι 5ης 
γενιάς Έλληνας 
και δυστυχώς 
δεν μπορώ 
να μιλήσω 
ελληνικά».

«Σπουδάζω 
Φιλολογία και 
μιλάω αρκετά 
καλά ελληνικά. 
Η οικογένειά 
μου είναι 
100%  ελληνική 
και στο σπίτι 
μιλάμε σχεδόν 
αποκλειστικά 
ελληνικά».

CHrISToPHEr HowEll, 21
UNIVErSITy of CAlIforNIA-rIVErSIDE, 
CAlIforNIA

γνωρίσουν τον τόπο καταγωγής τους και 
να μάθουν περισσότερα για την πατρί-
δα τους, προσπάθησαν να περικλεί-
σουν μέσα σε λίγες φράσεις αυτή την 
εμπειρία τους και να τη μοιραστούν με 
το People. Η Cynthia, 18, χαμογελώντας 
κάνει μία σβούρα γύρω από τον άξονά 
της και δείχνει το φόρεμά της στη Noel, 
21, λέγοντας χαριτωμένα «Αυτό έπρε-
πε να βάλω τη βραδιά που πήγαμε στο 
Aκάνθuς». Μέσα στις δύο εβδομάδες 

που διήρκεσε συνολικά το πρόγραμμα 
τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ταξι-
δέψουν στη Δήλο, τη Μύκονο, να περ-
πατήσουν ολόκληρη την Αθήνα αλλά 
και να γνωρίσουν τη νυχτερινή δια-
σκέδαση, όπου και έμαθαν να λένε σε 
άπταιστα ελληνικά «Στην υγειά μας», 
το οποίο και χρησιμοποιούν συνέχεια 
τσουγκρίζοντας τα ποτήρια τους λίγα 
λεπτά πριν αφεθούν στους έντονους 
ρυθμούς της μουσικής.

Π

AlExA KAoUSIAS, 21
moNTClAIr STATE UNIVErSITy, 
NEw JErSEy
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«Το 
φθινόπωρο 
θα ξεκινήσω 
τη Νομική, 
πιστεύω πως τα 
λίγα ελληνικά 
που μου έμαθε 
η μητέρα 
μου, η οποία 
είναι από την 
Πάτρα, θα με 
βοηθήσουν».

Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια



«Είμαι τρίτης γενιάς 
Ελληνίδα. Aπό όσο 
ξέρω, η οικογένεια 

του μπαμπά μου είναι 
από την Αθήνα και της 

μαμάς μου από ένα 
χωριό έξω από 

το Αγρίνιο».

«Οι γονείς του μπαμπά μου είναι από τη Λέσβο. 
Μπορεί να είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, 
αλλά έχω κανονίσει ήδη να έρθω του χρόνου το καλοκαίρι 

για να κάνω κάποια καλοκαιρινά μαθήματα και να μάθω περισσότερα για 
τις ρίζες μου. Αισθάνθηκα έντονα την ενέργεια που 
υπάρχει στον αρχαιολογικό χώρο στους Δελφούς». 

«“Είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό” ήταν η πρώτη μου σκέψη 
όταν έμαθα για το πρόγραμμα και όταν ήρθα στην Ελλάδα κατάλαβα πως 
αυτή η χώρα έχει κάτι το μαγικό. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι ακριβώς είναι 

αυτό που την κάνει ξεχωριστή, αλλά κάτι υπάρχει, είμαι σίγουρη! Είχα 
μπροστά μου όσα μου περιέγραφε η γιαγιά μου όταν μιλούσε για την 

πατρίδα της».

«Ο πατέρας μου, Απόστολος, είναι Έλληνας αλλά μετακόμισε στην Αμερική 
γιατί ερωτεύτηκε τη μαμά μου! Μιλάω λίγα ελληνικά και όσο περνάει ο καιρός 
μαθαίνω περισσότερα. Θα με ενδιέφερε να έρθω στην Ελλάδα, να αγοράσω 
ένα σπίτι σε κάποιο νησί και να φτιάξω τη δική μου οικογένεια εδώ! Σίγουρα 

όμως όχι στην Αθήνα, μπορεί να έχει πολύ καθαρό metro και ο ήλιος βρίσκεται 
σε κάθε γωνιά της πόλης, αλλά έχει πολλή κίνηση και τρελούς οδηγούς».

«Είμαι τέταρτης γενιάς Ελληνίδα, η μαμά μου όμως μιλάει άπταιστα ελληνικά. 
Είναι δύσκολο να μιλήσεις ελληνικά, αλλά βρίσκομαι σε καλό δρόμο. 

Στενοχωριέμαι που πρέπει να φύγω από την Ελλάδα. Έμαθα πολλά για τις ρίζες 
μου, έκανα πολύ καλές φιλίες και έζησα πράγματα που ίσως να μην τα ξαναζήσω 
ποτέ. Ίσως από τα πράγματα που θα μου μείνουν αξέχαστα από την Ελλάδα, πέρα 
από την Ιστορία της και τις παραλίες, είναι ότι οι άντρες είναι πολύ γοητευτικοί!».

SAmANTHA KloNArIS, 18
CArNEGIE mElloN UNIVErSITy, 

oHIo

«Είμαι Θεσσαλονικιά, μπορεί να μην 
έχω έρθει στην Ελλάδα ποτέ ξανά, αλλά 
είμαι περήφανη που κατάγομαι από τη 

Θεσσαλονίκη. Η γιαγιά μου όλη την ώρα μού 
μιλούσε για τη νύμφη του Θερμαϊκού, 

αν και δεν γνωρίζω γιατί την 
έλεγε έτσι».

ANTHoNy KANElIDIS, 18
UNIVErSITy of mIAmI, florIDA

«Αγάπησα την Ελλάδα και τα μαγευτικά τοπία της. 
Μπορεί να έχω μεγαλώσει στο Miami, αλλά δεν 

μπορώ να συγκρίνω τις παραλίες της Ελλάδας με 
καμία άλλη. Έχουν κάτι το ξεχωριστό, ίσως είναι και 
η αύρα των ανθρώπων που κάνει την ατμόσφαιρα 
να διαφέρει. Έπειτα από όλες τις ιστορίες που έχω 
πει στη μητέρα μου για την Ελλάδα, κανόνισε να 

έρθουμε το επόμενο καλοκαίρι». 

CyNTHIA TASSoPoUloS, 18
HArVArD CollEGE, TExAS

«Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα. 
Έχω πάει και στην Ισπανία, άρα είχα εξοικειωθεί 
με την ευρωπαϊκή κουλτούρα, αλλά πραγματικά 

στην Ελλάδα αισθάνθηκα άνετα, σαν να 
βρίσκομαι στη χώρα μου, γι’ αυτό και κανόνισα 
να μείνω μία βδομάδα επιπλέον. Παρακολουθώ 
μαθήματα παραδοσιακών χορών και πηγαίνω 

κάθε Κυριακή στην εκκλησία».

NIColE VoUrNAzoS, 18
Emory UNIVErSITy, 

CoNNECTICUT 

«Μιλάω και καταλαβαίνω ελληνικά, μπορώ και 
να γράψω και να διαβάσω, αλλά ντρέπομαι 
πολύ. Η οικογένεια της μαμάς μου είναι από 

την Άνδρο. Πάντα ονειρευόμουν να έρθω στην 
Ελλάδα και να ζήσω όλα όσα μου περιέγραφε ο 
παππούς μου, κυρίως να κάνω βουτιές από τους 

βράχους στην Άνδρο».   

CHArlIE JAmIESoN, 18 
DImoNo HIGH SCHool, 

AlASKA 

«Είμαι τέταρτης γενιάς Έλληνας, ξέρω 
πως η καταγωγή μου είναι από την Κρήτη 

και θα ήθελα να πάω και εκεί, προς το παρόν 
όμως είμαι ικανοποιημένος με τα μέρη 
που γνώρισα. Άλλωστε ήταν η πρώτη 

φορά που επισκέφτηκα 
την πατρίδα μου!».  

VASSIlIKI foSSES, 23
NorTHErN IllINoIS UNIVErSITy, 

IllINoIS 

Το πρόγραμμα ήταν μία πολύ καλή ευκαιρία να 
γνωρίσει από πού κατάγεται για να κατανοήσει 
περισσότερο τη γιαγιά της. «Με τη γιαγιά μου 
δεν μπορώ να επικοινωνήσω, γιατί εκείνη μιλάει 
ελάχιστα αγγλικά κι εγώ καθόλου ελληνικά. Δεν 
ξέρω πόσο ακόμα θα είναι στη ζωή και δεν θέλω 

να χάσω κι άλλο χρόνο από τη σχέση μας». 

ColToN BABlADElIS, 19
UNIVErSITy of mICHIGAN, 
mICHIGAN 

CHrISTINA KAzAzIAN, 19
UNIVErSITy of CoNNECTICUT, 
NEw HAmPHSIrE

zACHAry PAUl loUNTzIS, 22
UNIVErSITy of ArIzoNA, 
PENNSylVANIA 

AlExANDrA yEATTS
18 BoSToN CollEGE, 
CAlIforNIA 

«Είμαι τέταρτης γενιάς 
Ελληνίδα από την πλευρά 
της μητέρας μου, η 
οποία μιλάει άπταιστα 
ελληνικά. Εγώ ακόμη 
προσπαθώ».

«Ακόμη δεν έχω 
αποφασίσει τι θέλω 
να σπουδάσω, ίσως 

επιλέξω κάτι που 
να έχει σχέση με 

την ιστορία της 
Ελλάδας».
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«Η οικογένεια της 
μαμάς μου είναι από 
την Άνδρο και του 
μπαμπά μου από τη 
Μυτιλήνη. Είναι στο 
αίμα μου να αγαπάω 
τη θάλασσα».

«Και οι δύο γονείς 
μου είναι Έλληνες, 

εγώ όμως δεν 
γνωρίζω ούτε μία 
λέξη ελληνικά».

«Η οικογένεια του 
μπαμπά μου κατάγεται 
από την Ελλάδα».

«Ο μπαμπάς μου είναι 
από την Ελλάδα και 
είναι η πρώτη φορά 
που επισκέπτομαι 
την πατρίδα του».

«Ο παππούς μου 
είναι από την 

Τρίπολη, αλλά 
όταν ήταν μικρός 
μετακόμισε στην 

Αμερική. Από 
τότε χάθηκαν 

οι επαφές μας με 
την Ελλάδα».

«Είμαι δεύτερης 
γενιάς Έλληνας, 

μπορώ να γράψω 
το όνομά μου μόνο 

στα ελληνικά, 
αλλά καταλαβαίνω 

όταν μου μιλάνε. 
Εγώ δεν μπορώ να 

μιλήσω!».

«Είμαι τέταρτης 
γενιάς Ελληνίδα. 

Η μητέρα μου 
προσπαθεί να με 

διδάξει ελληνικά, 
αλλά τα βρίσκω 

πολύ δύσκολα!».


