Χαιρετισµός στο «Νόστο», τη δύναµη και την ελπίδα της
∆ιασποράς
Χαιρετίζοντας τον Νόστο σ' αυτήν την εκδήλωση - η οποία σηµατοδοτεί και το ξεκίνηµά του
-, χαιρετίζω την ελπίδα, το όραµα, τη δίψα των Ελλήνων της ∆ιασποράς. Για µια νέα ενεργή
και πολυδιάστατη γέφυρα µε την Ελλάδα, τον πολιτισµό της, την Ελληνική Παιδεία. Πάνω σε
όλα αυτά που τάξαµε σαν στόχους του και σαν πρώτες του δράσεις.
Ο Νόστος αντιπροσωπεύει ένα συλλογικό και ζωντανό πόθο των Ελλήνων της
διασποράς. Έτσι, από τις πρώτες του ήδη στιγµές είναι ζωντανός. Αλλά ζωντανός ήταν ακόµα
πριν γεννηθεί, αφού για καιρό ελλόχευε στις καρδιές, στο µυαλό και στις δραστηριότητες των
ανθρώπων που δροµολόγησαν τη δηµιουργία του και εργάστηκαν σκληρά και άοκνα γι'
αυτή. Από την αφετηρία του, τον περασµένο Μάιο, αναζητά, διερευνά και επεξεργάζεται στην
Αργεντινή, την Αµερική και την Ελλάδα, τρόπους, δρόµους και διαδικασίες,
για την προώθηση και δροµολόγηση των στόχων του. Και ήδη οι πρώτες πρωτοβουλίες του
έχουν εκδηλωθεί και µερικές δράσεις του έχουν ήδη δροµολογηθεί.
Τα πρώτα σηµάδια είναι ενθαρρυντικά από την απήχηση που βρίσκει η οργάνωση. Σε νέα
µέλη, στους νέους, στους Έλληνες της Αργεντινής, της Λατινικής Αµερικής, της Οµογένειας
και της Ελλάδας. Σε διανοούµενους, σε πανεπιστηµιακούς δασκάλους, σε επιστήµονες, στους
ανθρώπους του µόχθου.
Είχα και έχω τη χαρά και την τιµή να είµαι ο πρώτος Έλληνας από την Ελλάδα που συµµετείχε
στα πρώτα βήµατα του Νόστου. Από την πλευρά µου, έστω και από µακριά, ήµουν
σε συνεχή επικοινωνία και επαφή µε τους ανθρώπους του, παρακολούθησα και συµµετείχα
στο προπαρασκευαστικό του στάδιο, µε την ιδιότητά µου και τις µικρές µου δυνάµεις
προσπάθησα συµβάλλω στην προετοιµασία, στη διάχυση και διάδοσή του. Ειδικότερα,
προσπάθησα να δώσω έµφαση και να υποδείξω δρόµους για τη σύνδεση της οργάνωσης µε
το Ελληνικό Πανεπιστήµιο, σαν µια πολύτιµη πηγή γνώσης , εµπειρίας και έρευνας πάνω σε
µια σειρά θεµάτων που συσχετίζονται άµεσα µε τον κενρικό του στόχο: την διατήρηση,
προώθηση και διάδοση της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισµού. Σε θέµατα
Ελληνικής Παιδείας και Πολιτισµού, ελληνόφωνης εκπαίδευσης, διαπολιτισµικής επικοινωνίας,
Τεχνολογίας της Πληροφορίας και ∆ιαδικτύου, όπως και προγράµµατα εκπαιδευτικών,
µορφωτικών και επιστηµονικών ανταλλαγών.
Το Πανεπιστήµιο Πατρών, στο οποίο ανήκω, αποτελεί µια καλή αφετηρία και προς την
κατεύθυνση αυτή. Έχουν ήδη δροµολογηθεί, µε τη συµβολή και άλλων συναδέλφων
καθηγητών, αλλά και τη στήριξη του Πρύτανη, δύο βασικές δράσεις:
(α) συγκέντρωση και αποστολή βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού για τα σχολεία της
Αργεντινής
Ήδη έχουν συγκεντρωθεί αρκετά βιβλία και σύντοµα θα γίνει η πρώτη αποστολή τους.
(β) αναζήτηση ευρωπαϊκών και ελληνικών πανεπιστηµιακών προγραµµάτων εκπαιδευτικών και
επιστηµονικών ανταλλαγών µε χώρες της Λατινικής Αµερικής. Ο Νόστος µπορεί να παίξει
σηµαντικό ρόλο σαν ένας κρίκος διασύνδεσης µε Πανεπιστήµια της Αργεντινής. Προς την
κατεύθυνση αυτή, έχουν ήδη συλλεγεί οι απαραίτητες πληροφορίες και βρισκόµαστε στο
στάδιο των επαφών µε καθηγητές και στελέχη του Πανεπιστηµίου Πατρών, άλλων
Πανεπιστηµίων, όπως και µε εκπροσώπους διάφορων πολιτιστικών και επιστηµονικών
οργανισµών.
Ας τονίσω ότι πριν δύο µήνες επιδόθηκε στον Πρύτανη αίτηµα του Νόστου για
συνεργασία, το οποία µεταξύ άλλων περιλαµβάνει τα παραπάνω σηµεία. Σύντοµα αναµένεται
η προώθηση και η συζήτησή του στη Σύγκλητο η οποία θα αποφασίσει για τις συγκεκριµένες
ενέργειες.

Ήδη αρκετοί συνάδελφοί µου από το Τµήµα µου και το Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης έχουν
ευαισθητοποιηθεί και βοηθήσει. Σε ιδέες, πληροφορίες και υλικό. Είµαι βέβαιος ότι µε τη
συµβολή και στη στήριξη του Πρύτανη και της Συγκλήτου, σύντοµα θα προστρέξουν και
άλλοι, ώστε η όλη προσπάθεια να γίνει πιο συστηµατική και να αποφέρει καρπούς.
Αναµένουµε πάντως και από όλους εσάς, όλα τα µέλη του Νόστου, δηµιουργική συµµετοχή
και συνεργασία. Στο όραµά του πρέπει να πιστέψουν, να πιστέψουµε, να πιστέψετε όλοι. Και
να συµβάλλουµε όλοι µαζί δηµιουργικά. Όποια εµπόδια και να βρούµε στο δρόµο µας πρέπει
να αντιτάξουµε οµαδικότητα, συνείδηση και πείσµα. Και τότε θα πετύχουµε. Αφού,
όπως γράφει και ο Paulo Kohelio, τότε όλες οι δυνάµεις, κρυφές και φανερές, θα
συνωµοτήσουν µαζί µας για την επίτευξη της βασικής µας επιδίωξης. Να διαφυλάξουµε, να
διαδώσουµε και να αναπτύξουµε την ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά µας.
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