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Ενας έµπειρος πολιτικός της 
∆ιασποράς, ο ∆ηµήτρης 
∆όλλης, υφυπουργός Εξωτε-

ρικών, αρµόδιος για θέµατα Από-
δηµου Ελληνισµού, µετανάστευσε 
από την Καστοριά, σε ηλικία 15 
ετών, µε την οικογένειά του, στη 
Μελβούρνη της Αυστραλίας. 

Από νεαρή ηλικία ανέπτυξε πο-
λιτική δράση. ∆ιετέλεσε δηµοτικός 
σύµβουλος, βουλευτής του Εργα-
τικού Κόµµατος της Αυστραλίας 
(1988-1999), «σκιώδης» υπουρ-
γός και υπαρχηγός του Εργατικού 
Κόµµατος Βικτώριας, καθώς και 
µέλος της Συγκλήτου του Πανεπι-
στηµίου της Μελβούρνης. 

Ο ∆ηµήτρης ∆όλλης, είναι 
επίσης συγγραφέας αρκετών δη-
µοσιευµάτων, σε θέµατα παγκο-
σµιοποίησης, φορολογικής µε-
ταρρύθµισης, διεθνών σχέσεων, 
ρατσισµού και πολιτιστικής ταυτό-
τητας, ενώ έχει διατελέσει και πρό-
εδρος της Επιτροπής για το Εβρα-

ϊκό Μνηµείο Θεσσαλονίκης. Το 
1996 πρωτοστάτησε στην ίδρυση 
της «Παγκόσµιας ∆ιαβουλευτικής 
Ένωσης Ελληνισµού» (ΠΑ∆ΕΕ) 
και εκλέχθηκε πρώτος πρόεδρός 
της.  Το 1999 επέστρεψε στην Ελ-
λάδα, ανταποκρινόµενος στο κά-
λεσµα του τότε υπουργού Εξωτερι-
κών Γιώργου Παπανδρέου, για να 
ανλάβει Γενικός Γραµµατέας Από-
δηµου Ελληνισµού. «Θεωρώ τιµή 
για τον Ελληνισµό της Αυστραλίας, 
αλλά και τον Ελληνισµό της ∆ι-
ασποράς, γενικότερα, η ανάθεση 
του υφυπουργείου Εξωτερικών στο 
πρόσωπό µου», δήλωσε στο γρα-
φείο του, όταν συναντηθήκαµε και 
συµπλήρωσε ότι «αποτελεί µεγάλη 
τιµή, αλλά και µεγάλη πρόκληση». 

Πράγµατι, ο ∆ηµήτρης ∆όλλης, 
στο πλαίσιο της κυβερνητικής πο-
λιτικής, «κάνει το καλύτερο δυνατό 
για τον Απόδηµο Ελληνισµό», όσο 
καιρό βρίσκεται στο πόστο αυτό. 
Άνθρωπος για «ειδικές αποστολές»: 

Απελευθέρωσε τον Έλληνα δάσκα-
λο Θανάση Λερούνη, ο οποίος είχε 
απαχθεί από τους Ταλιµπάν στο 
Πακιστάν, συνόδευσε κατά καιρούς 
τον πρώην πρωθυπουργό Γ. Πα-
πανδρέου στο Λευκό Οίκο και στο 
Ισραήλ…

«Η συµβολή της ∆ιασποράς σε 
δύσκολες ιστορικές περιόδους του 
νέου ελληνισµού», επισηµαίνει, 
µεταξύ άλλων, ο ∆ηµήτρης ∆όλ-
λης, «υπήρξε καθοριστική. Μέσω 
των µεταναστευτικών ρευµάτων, οι 
οµογενείς συνεισέφεραν αποφασι-
στικά στην οικονοµική και κοινω-
νική ανάπτυξη της Ελλάδας. Πάνω 
από όλα, καταξιώθηκαν στις νέες 
τους πατρίδες, έγιναν πρεσβευτές 
της µητροπολιτικής Ελλάδας απα-
νταχού της οικουµένης και απέ-
δειξαν έµπρακτα ότι µε µόχθο και 
έντιµη προσπάθεια, κανένα εµπό-
διο δεν είναι ανυπέρβλητο. Αυτό 
το µήνυµα είναι περισσότερο επί-
καιρο από ποτέ στις µέρες µας».

«Η µητέρα πατρίδα», καταλήγει, 
«είναι δίπλα στα απόδηµα αδέλφια 
της και νιώθει υπερήφανη για τα 
επιτεύγµατά τους. Προσπαθεί, µε 
τα µέσα που διαθέτει, να ενισχύσει 
τον δεσµό της µε τη ∆ιασπορά. Η 
προσπάθεια αυτή είναι συνεχής 
και αναζητούνται διαρκώς τα µέσα 
ώστε ο δεσµός αυτός να ενδυναµω-
θεί και να γίνει πιο αποτελεσµατι-
κός». 

Ακολουθεί αναλυτικά, η συνέ-
ντευξη που παραχώρησε ο υφυ-
πουργός ∆ηµήτρης ∆όλλης, στον 
ανταποκριτή µας στην Αθήνα 
Φώτη Χαραλαµπίδη.

Κύριε Υφυπουργέ, υπήρξατε 
Έλληνας της ∆ιασποράς, που 
γνωρίζει σε βάθος τα θέµατα της 
Οµογένειας. Ως αρµόδιος Υφυ-
πουργός Εξωτερικών, αρµόδιος 
για θέµατα Απόδηµου Ελληνι-
σµού, πιστεύετε ότι από τη θέση 
που κατέχετε σήµερα µπορείτε 

να βοηθήσετε στην επίλυση των 
προβληµάτων του Απόδηµου 
Ελληνισµού; 

«Σε όλη την πολιτική µου στα-
διοδροµία δεν έπαψα να υπηρε-
τώ τον Απόδηµο Ελληνισµό. Το 
γεγονός, όπως σωστά αναφέρατε, 
ότι υπήρξα Έλληνας της διασπο-
ράς, µου έδωσε τη δυνατότητα, να 
γνωρίζω, καλά και εκ του σύνεγ-
γυς, τις δυσκολίες και προκλήσεις 
που αντιµετωπίζουν οι απόδηµοι 
συµπατριώτες µας. Από όπου και 
αν υπηρέτησα, και πολύ περισσό-
τερο ως Υφυπουργός Εξωτερικών, 
προτεραιότητα παραµένει η ανά-
δειξη και προώθηση των ζητηµά-
των της διασποράς µε παράλληλη 
ευαισθητοποίηση της ελληνικής 
κοινής γνώµης. Κεντρικός άξονας 
είναι πάντα η αντιµετώπιση των 
θεµάτων που αφορούν τους οµο-
γενείς µας, καθώς και η ενίσχυση 
των σχέσεών τους µε τη µητέρα 
πατρίδα. 

Ο Ελληνισµός είναι ενιαίος 
και αδιάσπαστος
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Του ανταποκριτή µας στην Αθήνα ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η




