
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα: Ενημέρωση - προγραμματισμός των 

εργασιών της Επιτροπής για το 2022. 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ:  

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κατ’ αρχάς, επί του απολογισμού σας, πράγματι η Επιτροπή μας, παρά 
την πανδημία, μέχρι σήμερα είχε πλούσιο έργο παραγωγικό και με ευρεία κάλυψη αυτού που 
αποκαλούμε Οικουμενικό Ελληνισμό. Πιστεύω ότι και ο προγραμματισμός που κάνετε για τη 
συνέχεια πάνω στους τέσσερις άξονες που μας περιγράψατε, την Ελληνική Γλώσσα, την Ορθόδοξη 
Εκκλησία, τα Σωματεία των Ελλήνων της Διασποράς και το Φιλελληνισμό, ο προγραμματισμός που 
κάνετε είναι λογικός. Αυτά τα μέσα έχουμε για να επιτύχουμε τους στόχους αυτής της Επιτροπής, 
όπως τους ορίσατε πολύ σωστά και όπως διαχρονικά υπάρχουν και έχουν τεθεί.  

    Ήθελα να πω δυο λόγια για την υπόθεση της Συρίας και του Λιβάνου, στα οποία αναφερθήκατε. 
Νομίζω και εγώ ότι με τη συνεδρίαση αυτή που κάναμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν λίγους 
μήνες ανοίξαμε ένα καινούργιο κεφάλαιο σε ένα τομέα, σε μια γεωγραφική περιοχή, σε ένα χώρο 
πολιτισμικό, για τον οποίο πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν 
επίγνωση της παρουσίας των Ελλήνων στην Συρία και στο Λίβανο, δεν έχουν επίγνωση της 
ρωμέικης ταυτότητας των Ελληνορθοδόξων της Συρίας και του Λιβάνου και δεν έχουν βέβαια 
επίγνωση και της ζοφερής κατάστασης που επικρατεί στις δύο χώρες αυτές, της ανθρωπιστικής 
κρίσης που αντιμετωπίζουν, με τις ιδιαίτερες δυσκολίες και για τους Έλληνες, τους ρωμιούς, τους 
ανθρώπους, οι οποίοι αισθάνονται μια ιδιαίτερη συγγένεια και δεσμούς με την Ελλάδα. Θα 
παρέπεμπα όλους τους συναδέλφους που ενδεχομένως δεν έχουν παρακολουθήσει τη συζήτηση 
αυτή στα πρακτικά, να ακούσουν τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι, όχι τι λέμε εμείς, γιατί πιστεύω ότι 
για κάθε Έλληνα οι τοποθετήσεις αυτές ήταν συγκινητικές.  

    Πιστεύω, λοιπόν ότι δεν πρέπει να μείνουμε στη μία συνεδρίαση. Πολύ σωστά περιγράψατε τι 
έχει γίνει μέχρι τώρα. Πράγματι περιμένουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών ένα πλαίσιο του πώς 
μπορούμε να συνεννοηθούμε και με την άλλη πλευρά, να προχωρήσουμε σε κάποιου είδους 
κοινές δράσεις, πιστεύω, όμως ότι όπως είπατε πολύ σωστά, πρέπει να πάμε επιτόπου, με τις 
δυσκολίες που υπάρχουν ειδικά στην περίπτωση της Συρίας, με τις δυσκολίες που υπάρχουν με το 
καθεστώς, την εμπόλεμη κατάσταση και λοιπά. Μπορούμε, όμως, με έδρα το Λίβανο να 
επισκεφθούμε και τη Συρία με τρόπο που να μην προκαλέσει και προβλήματα στις πολιτικές 
θέσεις ούτε της Ελλάδας ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Πρέπει να πάμε επιτόπου, να 
διαπιστώσουμε αυτά για τα οποία μας μίλησαν οι άνθρωποι με τους οποίους συζητήσαμε και να 
δείξουμε και εμείς ότι η Ελλάδα αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπει πια και θα ήθελε να τους 
στηρίξει στο μέτρο των δυνάμεών της και αν είναι δυνατόν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης, αλλά και στους κατ’ εξοχήν τομείς ενδιαφέροντός μας, της Ελληνικής Γλώσσας και του 
Ελληνικού Πολιτισμού.  

    Προτείνω, λοιπόν, να οργανώσουμε το συντομότερο μια αποστολή στις δύο χώρες αυτές, σε 
συνεννόηση και με τους φορείς που συζητήσαμε ήδη και θα πρότεινα να ζητήσουμε και από το 
Υπουργείο Εξωτερικών μια συνεδρίαση συζήτησης εδώ για το ποιες είναι οι δυνατότητες παροχής 
βοήθειας, συνδρομής σε κάθε τομέα, ειδικά με τα υπουργεία που έχουν την αρμοδιότητα, όπως το 
Παιδείας, το Πολιτισμού.  



    Θα ήθελα να συμπληρώσω, επίσης ότι υπάρχουν και αρκετοί άλλοι φορείς στην περιοχή που 
έχουν ενδιαφέρον για εμάς. Εσείς, κύριε Πρόεδρε και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι -δεν θυμάμαι 
ποιοι ήταν στην λίστα των συναδέλφων που τοποθετήθηκαν- νομίζω οι συνάδελφοι που 
τοποθετηθήκαμε κατά τη συνεδρίαση εκείνη, λάβαμε ένα email από ένα Σωματείο των Λιβανέζων 
Αποφοίτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που κι αυτοί εκφράζουν την επιθυμία να διατηρήσουν 
ζωντανούς τους δεσμούς με την Ελλάδα, τονίζουν το ζήτημα της Ελληνικής Γλώσσας, του σχολείου 
που δεν υπάρχει πια -υπήρχε μέχρι τη δεκαετία του ΄70- τα μαθήματα που θα έπρεπε να γίνονται 
σε μεγαλύτερη έκταση με την ενίσχυση τη δική μας αν είναι δυνατόν και θα πρέπει και αυτό το 
φορέα να τον συμπεριλάβουμε σ’ αυτούς στους συνομιλητές μας στην περιοχή αυτή. Αυτά και θα 
τα συζητήσουμε πιστεύω και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. 

 


