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Ο ∆ηµήτρης Παρούσης (κάτω) ξεκίνησε πριν από µερικούς µήνες µια προσπάθεια εντοπισµού οµογενών στις τέσσερις γωνιές του κόσµου. Από τους πρώτους σταθµούς του η
Αργεντινή και η Χιλή, όπου συνάντησε µακρινούς απογόνους Ελλήνων µεταναστών.

Αναζητώντας Ελληνες σε όλο τον κόσµο
Του Γιώργου Κακαρνιά
Λίγες είναι οι χώρες σε όλο τον
πλανήτη όπου δεν θα βρεις έστω κι
έναν Ελληνα. Η µικρή Ελλάδα έχει
διασπείρει τα παιδιά της σε όλα τα
µήκη και τα πλάτη της γης και έτσι
σήµερα χιλιάδες άνθρωποι σε πολλά κράτη του κόσµου µπορούν να
περηφανεύονται ότι έχουν ελληνική καταγωγή. Οι βασικότεροι προορισµοί των µεγάλων µεταναστευτικών κυµάτων είναι λίγο-πολύ
γνωστοί. Αµερική, Καναδάς, Αυ-

στραλία, Γερµανία, Βέλγιο, Σκανδιναβία, είναι µερικές από τις περιοχές όπου πολλοί συµπατριώτες µας
αναζήτησαν µια καλύτερη τύχη.
Πόσοι γνωρίζουν όµως ότι ακόµα
και στις πιο αποµακρυσµένες πόλεις και χωριά που καλά-καλά δεν
υπάρχουν στον χάρτη, ζουν άνθρωποι που µέσα τους έχουν ελληνικό
αίµα; Πόσο παράξενο θα σας φαινόταν αν µαθαίνατε ότι Ελληνες
οµογενείς υπάρχουν ακόµα και στη
νοτιότερη πόλη του κόσµου;
Με αυτά τα ερωτήµατα ξεκίνησε

τα ταξίδια του ο ∆ηµήτρης Παρούσης. Ο ίδιος, παιδί µεταναστών
στην Ολλανδία, µεγάλωσε στον
Εβρο και σπούδασε δηµοσιογραφία
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εργάστηκε σε εφηµερίδες, περιοδικά,
ραδιόφωνο και σε ιστοσελίδες, δίδαξε σε σχολές δηµοσιογραφίας και
έγραψε και ένα βιβλίο. Ενδιάµεσα,
ταξίδευε συχνά. Πριν από ένα χρόνο περίπου, όµως, αποφάσισε να
πραγµατοποιήσει το µεγάλο του
όνειρο, δηλαδή να κάνει το γύρο
του κόσµου. Οπως λέει και ο ίδιος:

«Πούλησα τα ελάχιστα υπάρχοντά
µου. Παραιτήθηκα από τη δουλειά
µου, πήρε το σακίδιό µου, µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, µια
πυξίδα και άρχισα τη δική µου
Οδύσσεια».
Σχέδιό του είναι να ταξιδέψει
από χώρα σε χώρα και να υπενθυµίσει στους πολίτες του κόσµου ότι
ξέρουν ελληνικά. Αλλωστε, µία στις
τέσσερις αγγλικές λέξεις προέρχονται από τα ελληνικά. Στα ταξίδια
Συνέχεια στη σελίδα 2

