
του, που θα ολοκληρωθούν τον Αύ-
γουστο του 2008, ψάχνει ταυτόχρο-
να για Ελληνες, µέλη της πολυπλη-
θέστατης ελληνικής Οµογένειας.

Το «Περιοδικό» µίλησε µε τον
∆ηµήτρη Παρούση, ο οποίος βρίσκε-
ται στο πρώτο µέρος της περιπλάνη-
σής του, κάπου µεταξύ της Χιλής και
της Αργεντινής. Σκοπεύει να βρίσκε-
ται στον Παναµά ως το τέλος του Σε-
πτέµβρη, αλλά όπως λέει: «Ισως και
ως το τέλος του Οκτώβρη όµως, γιατί
η Λατινική Αµερική έχει εκπλήξεις

και χρειάζονται πολλές µέρες για να
τις βιώσεις. Μετά την Λατινική Αµε-
ρική θα µεταβώ στις ΗΠΑ, περίπου
το ∆εκέµβριο, πρώτα ο Θεός». Σε
ερώτηση για το τι ήταν αυτό που τον
ώθησε να ξεκινήσει αυτή την προ-
σπάθεια απαντάει: «Το πάθος µου
είναι η δηµοσιογραφία, όπως και τα
ταξίδια. Επίσης, ως παιδί µετανα-
στών ξέρω τι θα πει ξενιτιά. Στο ταξί-
δι µου ανακάλυψα πολλούς Ελληνες
και ένιωσα το αίσθηµα της ξενιτιάς
και τη νοσταλγία της πατρίδας». Και
συνεχίζει: «∆εν ήθελα να γράψω για
τα τοπία, αλλά για τους ανθρώπους.

Οι Ελληνες της ξενιτιάς είναι φαντα-
στικοί άνθρωποι. Κάθε ένας είναι
και µια ιστορία µοναδική. Ως δηµο-
σιογράφος λοιπόν γράφω αυτές τις
ιστορίες, οι οποίες ίσως ποτέ να µην
έβλεπαν το φως της δηµοσιότητας».

Στα ταξίδια του ο ∆ηµήτρης είναι
µόνος του, αλλά επιµένει ότι δεν
νιώθει µοναξιά: «Η ιστοσελίδα µου
(godimitris.gr) µε φέρνει κοντά
στους φίλους µου, παλιούς και και-
νούριους. Οταν ταξιδεύεις µόνος εί-
σαι ανεξάρτητος και ευέλικτος. Αλλά
στις 40 µέρες που ταξιδεύω δεν έµει-
να µόνος ούτε στιγµή. Συναντώ συ-

νταξιδιώτες, Ελληνες, ντόπιους, του-
ρίστες, πάντα υπάρχει παρέα».
Υπάρχει όµως και ένα στοιχείο απο-
γοήτευσης στα ταξίδια του: «∆υστυ-
χώς καµία εφηµερίδα δεν βρήκε εν-
διαφέρουσα την προσπάθειά µου,
ούτε η τηλεόραση. Είναι κρίµα γιατί
κάθε µέρα που περνά χάνεται πολύ-
τιµο υλικό από τους Ελληνες της δια-
σποράς. Ευτυχώς όµως, όταν ο διευ-
θυντής του Αθηναϊκού Πρακτορείου
Ειδήσεων, ο κ. Ταµπακόπουλος,
έµαθε για την προσπάθειά µου, ζή-
τησε να συνεργαστούµε, ενώ συνερ-
γάζοµαι και µε κάποια µέσα από την
Κύπρο».

«Πούλησα ό,τι είχα»
Πως όµως χρηµατοδοτείται µια

τέτοια προσπάθεια; Υπάρχει στήρι-
ξη από χορηγούς; «Χρήµατα δεν πή-
ρα από κανέναν», λέει ο ίδιος στο
«Περιοδικό». Οι χορηγοί υποστήρι-
ξης µου έδωσαν ένα φορητό υπολο-
γιστή, µια φωτογραφική µηχανή,
χώρο στο ίντερνετ, µια µικρή ασφά-
λεια ζωής και κάποια ρούχα». Παρά
την πενιχρή στήριξη όµως δηλώνει
αποφασισµένος: «Ηθελα να κάνω
αυτό το ταξίδι µε τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο. Πούλησα ότι είχα, πήρα
και ένα δάνειο και ξεκίνησα» και το-
νίζει «αλλά δεν µε ενδιαφέρει αυτό.
Αισθάνοµαι τόσο πλούσιος µπροστά
σε αυτά που βιώνω που τα χρήµατα
δεν έχουν καµία αξία πλέον».

Ενα τέτοιο ταξίδι απαιτεί προ-
γραµµατισµό και οργάνωση, όπως
και οι αναζητήσεις για οµογενείς σε
αποµακρυσµένες περιοχές. Οπως
λέει ο ίδιος: «Το γενικό πλάνο γίνε-
ται ανά χώρα. Ανάλογα µε την πε-
ριοχή και το ενδιαφέρον της, µένω
και τις ανάλογες µέρες. Είναι δύσκο-
λο να βρεις τρόπο να κάνεις ρεπορ-
τάζ για χαµένους Ελληνες σε µια
αποµακρυσµένη περιοχή. Ευτυχώς
οι συνάδελφοι δηµοσιογράφοι στις
περιοχές που πάω µε υποστηρίζουν.
Γράφουν για µένα και µε αναφέρουν
στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο.
Τα νέα διαδίδονται και κάποια στιγ-
µή, το σήµα φτάνει στον αποδέκτη».

Ο εντοπισµός ενός οµογενή είναι
θέµα τύχης και συγκυριών, κάτι που
παραδέχεται και ο ίδιος. Αλλά έχει
επιτυχία, αφού αναφέρει την ιστο-
ρία ενός ανθρώπου από την Αθήνα
που βρήκε τον συγγενή ενός Ελληνα
τρίτης γενιάς, που έψαχνε δικούς
του στην Ελλάδα και µπόρεσε να έρ-
θει σε επαφή µέσω του κ. Παρούση.

Οσο για τις δυσκολίες; «Μέχρι
τώρα καµία. Ζω σε ένα όνειρο. Σω-
µατικά κουράζεσαι, γιατί έχεις πολ-
λά να κάνεις, όπως να κανονίσεις
που θα πας, που θα κοιµηθείς, τι θα
φας, να είσαι ασφαλής, η ιστοσελί-

δα, οι έρευνες... Αλλά όλα αυτά µου
δίνουν ενέργεια να συνεχίζω». Η
κούραση όµως είναι και πνευµατική:
«Κάθε µέρα είναι εντελώς διαφορε-
τική από την προηγούµενη. Νέες ει-
κόνες, εµπειρίες, άνθρωποι, κατα-
στάσεις. Είχα όµως προετοιµαστεί
για όλα αυτά». Πολλές από τις δυ-
σκολίες που συναντά, όµως, προέρ-
χονται από οικονοµικής φύσεως
προβλήµατα: «Κάποιος µε κάλεσε
στη Μεντόζα, µια αποµακρυσµένη
πόλη της Αργεντινής, γιατί εκεί
υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο
το οποίο δεν έχει ακόµα καταγραφεί
επίσηµα. ∆υστυχώς δεν µπορώ να
πάω, γιατί τα χρήµατά µου δεν είναι
αρκετά να πάρω το αεροπλάνο ή
έστω το λεωφορείο».

Συγκινητικές συναντήσεις
Είναι λογικό όταν συναντάει Ελ-

ληνες σε τόσο µακρινές περιοχές τα
συναισθήµατα να είναι έντονα. «Εί-
ναι φιλικοί, φιλόξενοι, απίθανοι. Εί-
ναι ώρες που θέλω να κλάψω. Οι άν-
θρωποι αυτοί είναι η πραγµατική
Ελλάδα». Πηγή έµπνευσης παραµέ-
νει γι’ αυτόν το γνωστό ποίηµα του
Καβάφη «Ιθάκη» και καλύτερος επί-
λογος δεν θα µπορούσε να είναι κάτι
άλλο, παρά οι πρώτοι και οι τελευ-
ταίοι στίχοι του ποιήµατος αυτού: «

«Σα βγεις στον πηγαιµό 
για την Ιθάκη,
να εύχεσαι ναναι µακρύς ο δρόµος,
γεµάτος περιπέτειες, 
γεµάτος γνώσεις...
...
Πάντα στον νου σου νάχεις 
την Ιθάκη.
Το φθάσιµον εκεί είναι 
ο προορισµός σου.
Aλλά µη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά 
να διαρκέσει
και γέρος πια να αράξεις στο νησί,
πλούσιος µε όσα κέρδισες 
στον δρόµο,
µη προσδοκώντας πλούτη 
να σε δώσει η Ιθάκη.

Η Ιθάκη σου έδωσε 
το ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν 
δεν θάβγαινες στον δρόµο.
Αλλα δεν έχει να σε δώσει πια.

Κι αν πτωχική την βρεις, 
η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Ετσι σοφός που έγινες, 
µε τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες 
οι Ιθάκες τι σηµαίνουν».

Το «Περιοδικό» στις επόµενες σελί-
δες του παρουσιάζει δύο από τις πρώ-
τες ιστορίες του ∆ηµήτρη Παρούση.
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Αναζητώντας Ελληνες σε όλο τον κόσµο

Ο ∆ηµήτρης Παρούσης δηλώνει πως «η Λατινική Αµερική έχει εκπλή-
ξεις και χρειάζονται πολλές µέρες για να τις βιώσεις».

Συνέχεια από την 1η σελίδα 


