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«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εργασία αυτή θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στα
ελληνικά μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα αναζητώντας τα αίτια και
τις συνέπειές τους, και πώς επέδρασαν στη διαμόρφωση της ελληνικής
ιστορίας και της νεοελληνικής ταυτότητας.
Στόχος μας είναι να αναδείξουμε αυτή την πτυχή της ιστορίας μας και το ρόλο
που έπαιξε στη μακραίωνη διαδρομή της, η βαθύτερη κατανόηση του
μεταναστευτικού και προσφυγικού φαινομένου, καθώς και η
ευαισθητοποίηση σε ανάλογα σύγχρονα φαινόμενα που αφορούν άλλους
λαούς.
Θα σταθούμε και θα φωτίσουμε περισσότερο τρεις σταθμούς αυτής της
μακραίωνης μεταναστευτικής και προσφυγικής διαδρομής, οι οποίοι
επέδρασαν καταλυτικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης νεοελληνικής
ταυτότητας: Τις Ελληνικές παροικίες του Εύξεινου Πόντου, την παροικία της
Αιγύπτου και τη Μικρασιατική καταστροφή και προσφυγιά.
Στη συνέχεια ακολουθεί παράρτημα με μαρτυρίες προσφύγων και
μεταναστών, οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο διάστημα της
μετεγκατάστασής τους και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν.
Τέλος κλείνουμε αυτή την εργασία με πέντε ενδεικτικές βιογραφίες Ελλήνων
της διασποράς που διέπρεψαν διεθνώς και ανέβασαν το όνομα της Ελλάδας
πολύ ψηλά.
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ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ
Ξετυλίγοντας λοιπόν αυτό το κουβάρι στο χρόνο, διαπιστώνουμε ότι η αρχή
του νήματος βρίσκεται πολλούς αιώνες πίσω, σχεδόν στην αυγή της ελληνικής
ιστορίας, με την ποία άλλωστε είναι άρρηκτα συνυφασμένη.
Αυτή βρίσκεται στον πρώτο αποικισμό (1100-950 π.Χ) όπου θα λέγαμε,
με όρους του σήμερα, ότι είχαμε ένα είδος «εσωτερικής μετανάστευσης»
καθώς και «εξωτερικής» αλλά και «προσφυγιάς».
Πρόκειται για τις μετακινήσεις των Δωριέων από την Πίνδο όπου ζούσαν προς
το Νότο σ’ένα τμήμα της Στερεάς, στην Πελοπόννησο , σε μερικές Κυκλάδες,
στην Κρήτη και από κει στο νότιο τμήμα των παραλίων της Μ.Ασίας όπου
ίδρυσαν τη Δωρική εξάπολη.
Οι Θεσσαλοί επίσης που ζούσαν στην Πίνδο εγκαταστάθηκαν στη σημερινή
Θεσσαλία, εξαναγκάζοντας τους παλαιούς κατοίκους Βοιωτούς να
εγκατασταθούν στη σημερινή Βοιωτία και τους Αιολείς προς τη Λέσβο, Τένεδο
και στα Βόρεια της Μ. Ασίας , σε μια περιοχή που εκτείνεται από την Τρωάδα
μέχρι τον κόλπο της Σμύρνης. Είναι ηπεριοχή της Αιολίδας.
Οι Ίωνες ξεκινώντας από την Αττική, την Εύβοια και τη βορειοανατολική
Πελοπόννησο εγκαταστάθηκαν στη Χίο, στη Σάμο και στο κεντρικό τμήμα των
παραλίων της Μ. Ασίας. Είναι η περιοχή που ονομάστηκε Ιωνία.

Χάρτης του Α΄αποικισμού

Αίτια
αυτών των μετακινήσεων ήταν η ανώμαλη κατάσταση που
επικράτησε στην Ελλάδα, η γενική στενότητα του χώρου, ο οικονομικός
μαρασμός και η ανασφάλεια.
Από τον 8ο αι. έως τον 6ο αι π.Χ. ακολούθησε μια πρωτοφανής έξοδος
των Ελλήνων προς τις ακτές της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου που
ονομάστηκε δεύτερος αποικισμός.
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Χάρτης Β' Αποικισμού

Νόμισμα της Εφέσου από ήλεκτρο, με παράσταση ελαφιού, 620-600 π.Χ
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Η Μίλητος

Μια τεράστια έκταση από την Ισπανία ως τη Μ. Ασία και από τη Ρωσία
ως την Αίγυπτο πλημμύρισε από εγκαταστάσεις των Ελλήνων. Ιδιαίτερη
προτίμηση έδειξαν οι Έλληνες στην Κάτω Ιταλία, όπου το πλήθος των αποικιών
συντέλεσε ώστε ο χώρος αυτός να ονομαστεί Μεγάλη Ελλάδα. Να
σημειώσουμε ότι πολλές αποικίες γινόταν με τη σειρά τους μητροπόλεις.

Χάρτης Κάτω Ιταλίας - Σικελίας
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Ναός της Ήρας στην Ποσειδωνία της Κάτω Ιταλίας

Οι λόγοι ήταν κυρίως:
α) οικονομικοί, όπως η επιθυμία απόκτησης καλλιεργήσιμης γης και η ανάγκη
προμήθειας σιδηρομεταλλεύματος αλλά και
β) πολιτικοί, όπως η επικράτηση πολιτικών αντιπάλων ανάγκασαν πολλούς να
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.
Ενώ ο πρώτος αποικισμός ήταν προϊόν ανάγκης που οδήγησε σε βιαστική
φυγή, ο δεύτερος ήταν οργανωμένος από τις μητροπόλεις (προσεκτική
επιλογή της νέας θέσης εγκατάστασης, αρχηγός αποστολής ,τελετές
αναχώρησης κ.α.)
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Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές πόλεις που επιβιώνουν από την εποχή του
αποικισμού κατά χώρες:
 Γαλλία
Μασσαλία: την ίδρυσαν οι Φωκαείς
Νίκαια: την ίδρυσαν οι Μασσαλιώτες
 Ιταλία
Ρήγιον: την ίδρυσαν οι Χαλκιδαίοι και οι Μεσσήνιοι
Τάρας: την ίδρυσαν οι Σπαρτιάτες
Συρακούσες στη Σικελία: την ίδρυσαν οι Κορίνθιοι

Το κέντρο της παλαιάς πόλης των Συρακουσών σήμερα

 Ουκρανία
Οδησσός: την ίδρυσαν οι Μιλήσιοι
 Τουρκία
Αλικαρνασσός: την ίδρυσαν οι Δωριείς
Τραπεζούντα: την ίδρυσαν οι Μιλήσιοι
Σινώπη: την ίδρυσαν οι Μιλήσιοι
Βυζάντιο: την ίδρυσαν οι Μεγαρείς
Σμύρνη: την ίδρυσαν οι Αιολείς
Σύγκριση των αρχαιοελληνικών αποικιών και των νεώτερων ελληνικών
παροικιών
Κάποιας μορφής ιστορική συνέχεια θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε
ανάμεσα στις μικρές ελληνικές παροικίες που είχαν σχηματιστεί (προπάντων
σε ιταλικές πόλεις και ιδιαίτερα στη Βενετία και σε μερικά παρευξείνια
λιμάνια) κατά την τελευταία περίοδο του βυζαντινού Μεσαίωνα, και σε αυτές
που συγκροτήθηκαν στους ίδιους χώρους μετά το πέρασμα στους νεώτερους
χρόνους, αλλά και στις περιπτώσεις αυτές οι ποσοτικές και ποιοτικές διαφορές
είναι θεμελιακές, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να θεωρήσουμε τις δεύτερες
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ως ιστορική συνέχεια των πρώτων. Οι διαφορές αυτές οφείλονται κυρίως στα
μεγάλα χρονικά μεγέθη που μεσολάβησαν ανάμεσα στη μια και στην άλλη
ιστορική περίοδο. Οι πιο γνωστές αρχαιοελληνικές αποικίες δεν είναι
συγκρίσιμες από την άποψη της δημογραφικής και της πολιτιστικής τους
δυναμικότητας με τις νεότερες παροικίες. Οι πρώτες με την υπεροχή τους και
στους δύο αυτούς τομείς ήταν σε θέση να επηρεάζουν αποφασιστικά ή και να
εξελληνίζουν τους συνοίκους ή και τους γειτονικούς ακόμα λαούς, ενώ,
αντίθετα, οι δεύτερες εξαιτίας κυρίως του μειωμένου ανθρώπινου δυναμικού
τους ήταν καταδικασμένες στην ενσωμάτωση και στη σταδιακή πολιτιστική
τουλάχιστον αφομοίωσή τους από τις νέες πατρίδες.
Επιπλέον, οι αρχαίες ελληνικές αποικίες εξελίχθηκαν σε πολλές
περιπτώσεις, χάρη στη δημογραφική τους ανάπτυξη και τη γεωγραφική τους
εξάπλωση , στην πλειονότητα του πληθυσμού των περιοχών που κατοικούσαν.
Αντίθετα οι νεοελληνικές παροικίες δεν υπερκέρασαν ποτέ το ανθρώπινο
στοιχείο που βρήκαν στις χώρες υποδοχής γι’ αυτό και παρέμειναν πάντοτε
στο επίπεδο της θρησκευτικής και της εθνικής μειονότητας.
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Κύπρος της οποίας ο ελληνικός
πληθυσμός έχει και αυτός την απώτατη αρχή του σε πανάρχαιους ελληνικούς
εποικισμούς, κατάφερε παρά τις επανειλημμένες ξένες κυριαρχίες και τις
συχνές εγκαταστάσεις ξενόφερτων στοιχείων, να διαφυλάξει επί χιλιετίες και
σε σταθερή συνέχεια και τον αυτόχθονα χαρακτήρα του και τη δημογραφική
του υπεροχή.
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ΠEΡΙΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Η πρώτη περίοδος είναι από άποψη χρονικής διάρκειας η μεγαλύτερη:
καλύπτει το διάστημα των τεσσάρων τουλάχιστον αιώνων της Τουρκοκρατίας,
από τα τέλη του 14ου και περισσότερο από τα μέσα του 15ου αιώνα ως τη
δημιουργία του ελληνικού κράτους (1830).
Από γεωγραφική άποψη οι μέτοικοι αυτής της περιόδου κινούνταν κατά
κανόνα στον παλαιό, λίγο πολύ γνωστό κόσμο. Από το 15ο ως τις αρχές του
18ου αιώνα κατευθύνονταν προς την ιταλική χερσόνησο, κυρίως προς τη
βόρεια και τη νότια και λιγότερο προς την κεντρική. Από τα τέλη του 17ου και
τις αρχές του 18ου και ως τις αρχές του 19ου αιώνα προτιμούσαν τα μεγάλα
λιμάνια και γενικά τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της δυτικής, της
νοτιοανατολικής, της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης. Οι ελληνικές
αποδημίες της περιόδου αυτής δεν παρουσιάζουν τα ποσοτικά μεγέθη των
μεταγενέστερων μεταναστεύσεων. Οι σχετικά μικρές αυτές κοινότητες
επέδειξαν όμως εντυπωσιακή δραστηριότητα.

Η δεύτερη περίοδος ήταν χρονικά σαφώς συντομότερη της πρώτης:
κράτησε τρία τέταρτα αιώνα περίπου. Άρχισε με την ίδρυση του ελληνικού
κράτους και τελείωσε με την έκρηξη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Μολονότι οι
έλληνες απόδημοι εξακολουθούσαν κατά την περίοδο αυτή να κατευθύνονται
και πάλι προς τα γνωστά εμπορικά κέντρα της δυτικής Ευρώπης, ωστόσο οι
πιο σημαντικές και πολυάνθρωπες ελληνικές μεταναστεύσεις άρχισαν να
στρέφονται σε άλλες κατευθύνσεις: προς την ανατολική Μεσόγειο, προς το
Νέο Κόσμο (ιδιαίτερα τις ΗΠΑ) και, τέλος, προς τη νότια Ρωσία και την
Υπερκαυκασία.

Η Τρίτη περίοδος της ιστορίας της ελληνικής διασποράς άνοιξε στα
μέσα της δεκαετίας του 1940, διευρύνθηκε δραματικά στις δεκαετίες του 1950
και ιδιαίτερα του 1960 και έκλεισε στη δεκαετία του 1970. Τη φορά αυτή οι
μετανάστες στρέφονταν προς δύο κύριες κατευθύνσεις: Ένα τμήμα προτίμησε
και πάλι τον καθιερωμένο από την προηγούμενη περίοδο δρόμο, που
οδηγούσε στις ΗΠΑ, ενώ άλλοι προτιμούσαν τον Καναδά. Μεγάλο τμήμα των
μεταναστών κατευθύνθηκε προς την Αυστραλία. Τέλος το μαζικότερο ρεύμα
ακολούθησε τη μεταπολεμική τάση όλων των μεταναστών των μεσογειακών
περιοχών προς τις χώρες της δυτικής Ευρώπης και ιδιαίτερα στην
Ομοσπονδιακή Γερμανία.
Παλιννόστηση
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και με μεγαλύτερους ρυθμούς από
τις αρχές της δεκαετίας του 1980 άρχισε μια νέα περίοδος στην σύγχρονη
ιστορία του Απόδημου Ελληνισμού. Μεγάλος αριθμός αποδήμων στράφηκε με
αυξανόμενους ρυθμούς προς την παλιννόστηση, διαλέγοντας τελικά ως χώρο
της οριστικής τους εγκατάστασης το εθνικό κέντρο.
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Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Από τα τέλη του 15ου αιώνα έως το 1830

Η διασπορά κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας

Τα αίτια των εκπατρισμών της πρώτης περιόδου ήταν και εσωτερικά και
εξωτερικά. Οι δραματικές αλλαγές που επέφερε η οθωμανική εξάπλωση στο
παραδοσιακό ιδιοκτησιακό καθεστώς, σε συνδυασμό με τη δημογραφική
συμπίεση του χριστιανικού στοιχείου εξαιτίας των αθρόων εγκαταστάσεων
μουσουλμανικών εποίκων, ιδιαίτερα στα πεδινά και τα εύφορα μέρη,
προκαλούσαν την αποδιάρθρωση του κοινωνικού ιστού, τη γενική
ανασφάλεια και εντεινόμενες τάσεις φυγής. Ένα μέρος των φυγάδων της
περιόδου αυτής κατευθύνθηκε προς τις βόρειες βαλκανικές χώρες, ιδιαίτερα
προς τις παραδουνάβιες ηγεμονίες και προς τον Καύκασο. Μεμονωμένες
περιπτώσεις φυγής (κυρίως λογίων και «αριστοκρατών» εμφανίζονται ήδη
κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 14ου αιώνα. Οι περισσότεροι έμεναν στην
Ιταλική χερσόνησο. Το φαινόμενο απέκτησε κάποια μαζικότητα κατά το
δεύτερο μισό του 15ου αιώνα μετά την παγίωση της οθωμανικής κυριαρχίας σε
ολόκληρη την Ανατολή και κυρίως στη δυτική και νότια ελληνική χερσόνησο.
Το μεγαλύτερο τμήμα των μετοικεσιών αυτής της περιόδου κινήθηκε προς την
Κάτω Ιταλία. Θα πάρει ευρύτερες διαστάσεις κατά τη σταδιακή τουρκική
κατάκτηση των φραγκικών και ιδιαίτερα των βενετικών κτήσεων, που άρχισε
με την άλωση της Χαλκίδας το 1470 και ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της
Κρήτης, στα 1645-1669. Γι αυτό άλλωστε τον πυρήνα των πρώτων
νεοελληνικών παροικιών στην ιταλική χερσόνησο τον συγκρότησαν φυγάδες,
εκπεσόντες τοπικοί «αριστοκράτες», στρατιωτικοί, ναυτικοί, βιοτέχνες,
εμπορευόμενοι, λόγιοι, καλλιτέχνες, σπουδαστές και ποικίλοι άλλοι μέτοικοι
από τις βενετοκρατούμενες ή τις γειτονικές τους ελληνικές περιοχές,
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άνθρωποι που ήταν εξοικειωμένοι κάπως με το δυτικό τρόπο ζωής και με τα
ταξίδια προς την Ιταλία.
Σημαντικότερες από την άποψη του αριθμού τους και των
μακροπρόθεσμων συνεπειών ήταν οι πληθυσμιακές μετακινήσεις των
ελλήνων που πραγματοποιούνταν κατά τους αλλεπάλληλους πολέμους των
Βενετών με τους Οθωμανούς (μεταξύ του τέλους του 15ου και των αρχών του
18ου αιώνα) αρχικά προς την Κρήτη, την Κύπρο και τα Επτάνησα και, στη
συνέχεια, προς την ίδια την πόλη της Βενετίας ή προς μερικές από τις κτήσεις
της στην Ιστρία και τη Δαλματία. Από τις μετακινήσεις αυτές οι
σημαντικότερες ήταν των Ναυπλιωτών και των Μονεμβασιωτών στα 15401541, των Κυπρίων στα 1570-1571 και των Κρητικών στα 1645-1669. Με το
ανθρώπινο αυτό δυναμικό συγκροτήθηκε ουσιαστικά η ελληνική κοινότητα
της Βενετίας, η μεγαλύτερη και σημαντικότερη ελληνορθόδοξη παροικία της
πρώτης περιόδου της Τουρκοκρατίας (ως τον 18ο αιώνα).

Βενετία. H Φλαγγίνειος Σχολή, η Αδελφότητα του Αγίου Νικολάου
και, δεξιά, ο ναός του Αγίου Γεωργίου

Στο ίδιο κλίμα ανήκει και η μετοικεσία μερικών εκατοντάδων
Δωδεκανησίων στη Μάλτα μετά την οριστική εγκατάσταση εκεί (1530) των
διωγμένων ( μετά την άλωσή της από τους Οθωμανούς, το 1522) Ιωαννιτών
ιπποτών. Μία επίσης σημαντική μετακίνηση ήταν εκείνη που ακολούθησε την
πρόσκαιρη κατοχή της Κορώνης από τις δυνάμεις του αυτοκράτορα Καρόλου
Ε΄. Μεταξύ του 1532 και του 1534 μερικές χιλιάδες κάτοικοι της δυτικής και
νοτιοδυτικής Πελοποννήσου εγκατέλειψαν εσπευσμένα τις πατρογονικές τους
πατρίδες και ακολουθώντας τον αυτοκρατορικό στόλο κατέφυγαν για
περισσότερη ασφάλεια σε πόλεις και χωριά της ισπανοκρατούμενης Κάτω
Ιταλίας και Σικελίας. Από τους μετοίκους αυτούς προέκυψαν οι
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ελληνορθόδοξες παροικίες της Μεσσήνης, του Παλέρμου και της Νεάπολης. Η
φυγή αυτή συνεχίστηκε και στα επόμενα χρόνια – σε ολόκληρη τη διάρκεια
του 16ου και στις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα, αλλά δεν είχε πια μαζικό
χαρακτήρα. Από τους φυγάδες που κατέφυγαν στις ισπανικές κτήσεις Ιταλίας,
κάποιες ομάδες πέρασαν στην ιβηρική χερσόνησο, κυρίως στο Τολέδο, με
χαρακτηριστικότερη περίπτωση του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.
Ανάλογες συνέπειες είχαν και οι ρωσοτουρκικές συγκρούσεις κατά την
εποχή της Αικατερίνης Β΄: Μετά τον πρώτο πόλεμο (1768-1774) έχουμε
μαζικούς σχεδόν εκπατρισμούς από την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες,
κυρίως των κατοίκων που είχαν συμπράξει με τους Ρώσους. Η φυγή αυτή είχε
κατεύθυνση προς τα Επτάνησα και από κει προς την κεντρική και δυτική
Μεσόγειο (Βενετία, Νεάπολη, Λιβόρνο, Τεργέστη, Μινόρκα), προς την Αυστρία
και την Ουγγαρία και συχνότερα προς τη μεσημβρινή Ρωσία. Η έξοδος
εντάθηκε εξαιτίας των σφαγών και των λεηλασιών των Τουρκαλβανών , οι
οποίοι έκαναν ανεξέλεγκτες επιδρομές στην Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά,
την Ήπειρο και κυρίως τη βορειοδυτική Μακεδονία κατά τις τελευταίες
δεκαετίες του 18ου αιώνα. Οι εκπατρισμοί επαναλήφθησαν και κατά τη
διάρκεια καθώς και λίγο μετά τη λήξη του δεύτερου ρωσοτουρκικού πολέμου
(1787-1792). Και τη φορά αυτή οι μέτοικοι στράφηκαν κυρίως προς τις νέες
ρωσικές κτήσεις της νότιας Ουκρανίας και της Κριμαίας. Θα πρέπει εδώ να
σημειώσουμε ότι από τους μετοίκους της περιόδου αυτής (αλλά και της
προηγούμενης εξόδου) συγκροτήθηκε ο πυρήνας της νεοϊδρυμένης (1794)
από τους Ρώσους πόλης της Οδησσού, η οποία χάρη και στην ελληνική
συμβολή, θα εξελιχθεί μέσα σε λίγες δεκαετίες στο καθαυτό εμπορικό κέντρο
της νότιας Ρωσίας και σε μια από τις σημαντικότερες εστίες της ελληνικής
διασποράς κατά το 19ο αιώνα.

Το λιμάνι της Οδησσού όπως φαίνεται από την κορυφή της Giant (αργότερα Ποτέμκιν) Σκάλας
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- Οδησσός: Οδός Ελλήνων

Οδησσός: Ελληνική εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα
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Την ίδια περίοδο (και για ανάλογα αίτια) πραγματοποιήθηκαν και
μερικές παράλληλες μετοικεσίες από την ελληνική χερσόνησο και τη Μικρά
Ασία προς τα παράλια της Ιστρίας και της Δαλματίας. Νέες επίσης μαζικές
μετοικεσίες και κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821. Το πρώτο κύμα
Ελλήνων φυγάδων εγκατέλειψε - αμέσως μετά την έναρξη των πρώτων
σφαγών και διώξεων- την Κωνσταντινούπολη, τις Κυδωνίες και τη Σμύρνη, και
κατέφυγε στη νότια Ρωσία. Μεγάλο μέρος των προσφύγων και των ορφανών
από τα μικρασιατικά παράλια, την Κύπρο, τα νησιά του Αιγαίου, την Ήπειρο,
τη Μακεδονία και τη Μολδοβλαχία διοχετεύθηκε, με τη φροντίδα των
ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού και των διαφόρων φιλελληνικών
οργανώσεων, σε αστικά κέντρα της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης ή
ακόμα και στις ΗΠΑ. Χιλιάδες επίσης Κύπριοι εγκατέλειψαν τη μεγαλόνησο
μετά τις σφαγές και τις εκτελέσεις που ακολούθησαν και εκεί την ίδια
δραματική χρονιά του 1821 και κατέφυγαν είτε στην επαναστατημένη Ελλάδα
– οι περισσότεροι-είτε στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού.
Οι εκούσιοι εκπατρισμοί των Ελλήνων κατά την πρώτη περίοδο
(όπως άλλωστε και στη συνολική ιστορία της νεοελληνικής διασποράς) ήταν
κυρίως αποτέλεσμα οικονομικών συνθηκών. Συγκεκριμένα από το ένα μέρος
υπήρχε η οξυνόμενη οικονομική κρίση και η αθεράπευτη διοικητική διαφθορά
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και από το άλλο η διεύρυνση της οικονομικής
διείσδυσης της Δύσης στις αγορές της Εγγύς Ανατολής.
Η επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας των ευρωπαϊκών κρατών
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία πρόσφερε τη δυνατότητα σε αρκετούς Έλληνες
(αλλά και Αρμένιους και Εβραίους) εμπόρους μεταπράτες και βιοτέχνες να
εξοικειωθούν με τις δυτικές οικονομικές και παραγωγικές σχέσεις και με τα
εμπορικά κέντρα του εξωτερικού. Ο μεταπρατικός ρόλος των Ελλήνων έπαιξε
σημαντικό ρόλο στις εντυπωσιακές ναυτιλιακές και εμπορικές επιδόσεις των
κατοίκων ορισμένων τουλάχιστον περιοχών (όπως π.χ. της Μακεδονίας, της
Ηπείρου, των μικρασιατικών παραλίων και κυρίως των νησιών του Αιγαίου)
κατά τις πρώτες κιόλας δεκαετίες του 18ου αιώνα αυξήθηκαν τις τελευταίες
δεκαετίες του ίδιοι αιώνα, και σε ορισμένους τομείς εξελίχθηκαν σε
μονοπώλιο. Το φαινόμενο αυτό οφειλόταν και σε εξωτερικά αίτια: στην
ενθάρρυνση των μεταναστών από τις ενδιαφερόμενες χώρες, οι οποίες
επιζητούσαν να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη του διεθνούς
εμπορίου.
Σ’ αυτή τη δημιουργική για τον ελληνισμό περίοδο του 18ου αιώνα ανήκει
και η επαναδραστηριοποίηση ελληνικών παροικιών στις περιοχές λ.χ. της
Μάλτας, της Νεάπολης, της Μπαρλέτας, της Αγκώνας, της Γένουας, της
Ιστρικής Πόλας, της Δαλματικής Ζάρας και κυρίως του Λιβόρνου, αλλά και ο
σχηματισμός νέων ελληνικών κοινοτήτων στην Πίζα, στην Τεργέστη, στο
MahonΜινόρκας, στο Άμστερνταμ, στη Λειψία κ.α. Επίσης οι ιδιόμορφες
συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί εξαιτίας του αγγλογαλικού εμπορικού
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ανταγωνισμού, προπάντων μετά τη συνθήκη της Ουτρέχτης (1713) ευνόησαν
την επέκταση της ελληνικής ναυτιλιακής δραστηριότητας και το σχηματισμό
νεότερων ελληνικών εστιών στα βορειοαφρικανικά παράλια, κυρίως στην
Τίνυδα και στο Αλγέρι. Υπήρξε επίσης διείσδυση στην Αβησσυνία καθώς και τα
πρώτα εμπορικά πρακτορεία στην Καλκούτα και τη Ντάκα των Ινδιών. Την ίδια
περίοδο επιχειρήθηκε και οπρώτος υπερατλαντικός εποικισμός με τη
μεταφορά και εγκατάσταση μερικών εκατοντάδων ελληνικών οικογενειών από
τα μικρασιατικά παράλια, τη Μάνη, την Κορσική και τη Μινόρκαστον
SanAgustinστη Νέα Σμύρνη της Φλώριδας. Ανάλογες εξελίξεις
παρουσιάστηκαν και στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη βόρεια Βαλκανική. Οι
ευνοϊκές για το ελληνικό χερσαίο εμπόριο συνθήκες ειρήνης των Αψβούργων
και των Ρώσων με την Υψηλή Πύλη, προπάντων η αυστροτουρκική του
Πασάροβιτς (1718)και η ρωσοτουρκική του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)
έδωσαν νέα ώθηση στις μεταπρατικές δραστηριότητες των Θεσσαλών, των
Ηπειρωτών και κυρίως των Μακεδόνων που κινούνταν τώρα ευκολότερα στο
χώρο των παραδουνάβιων ηγεμονιών αλλά και σε άλλες περιοχές της
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Αξιοσημείωτο ρόλο στην ανάπτυξη των
ελληνικών παροικιών της Δαλματίας και της Ιστρίας έπαιξε και η ενίσχυση εκ
μέρους της Αυστρίας των «ελεύθερων» από το 1719 λιμανιών της περιοχής
(ιδίως της Τεργέστης), και η ενθάρρυνση των Ελλήνων εμπορευομένων και
ναυτικών που διακινούνταν στους θαλάσσιους δρόμους μεταξύ της
ανατολικής Μεσογείου και της Αδριατικής.
Οι πρώτες μεταναστεύσεις προς τα ρωσικά εδάφη είχαν αρχικά
χαρακτήρα εποικισμών. Σ’ αυτό συντέλεσε και η πολιτική των Ρώσων, οι
οποίοι από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου ενθάρρυναν για οικονομικούς,
δημογραφικούς, εθνολογικούς και στρατηγικούς λόγους τους συστηματικούς
εποικισμούς
παραγωγικών
πληθυσμών
(«γερμανικών»,
εβραϊκών,
βουλγαρικών, αρμενικών και ελληνικών) σε «ευαίσθητες» συνοριακές
περιοχές της αυτοκρατορίας. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα
χιλιάδες Έλληνες από τα νησιά του Αιγαίου, τα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη
Μακεδονία, την Πελοπόννησο, τον Πόντο και άλλα μέρη του ελληνικού
κόσμου εγκαταστάθηκαν στη νότια Ρωσία και ιδιαίτερα στη χερσόνησο της
Κριμαίας, δημιουργώντας και μερικές καθαρά ελληνικές εστίες (όπως έγινε
λ.χ. στη Μαριούπολη και στα ελληνικά χωριά των παραλίων της Αζοφικής) ή
πολυάνθρωπες ελληνικές παροικίες σε παλιές και σε νέες ρωσικές πόλεις
(στην Οδησσό, τη Χερσώνα-Σεβαστούπολη, τη Συμφερούπολη, το Ταϋιγάνιο
κ.α.)
Στενά συνδεδεμένες με τις μετοικεσίες αυτές είναι και οι αποδημίες των
Ελλήνων του Πόντου προς περιοχές της Υπερκαυκασίας. Ανεξάρτητα από
τους λόγους που τις προκάλεσαν, οι μετοικεσίες των Ελλήνων του Πόντου
οδήγησαν στη δημιουργία δεκάδων ελληνικών χωριών και οικισμών σε
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αρκετές περιοχές της Αρμενίας και ιδιαίτερα της Γεωργίας (κυρίως στην
περιοχή της Τσάλκας) και της Αμπχαζίας (στο Σοχούμ κ.α.)
Τέλος ένα μικρό σχετικά αλλά δυναμικό τμήμα της διασποράς των χρόνων
της Τουρκοκρατίας (αλλά και των μεταγενέστερων χρόνων) το αποτελούσαν
οι Έλληνες σπουδαστές των ξένων εκπαιδευτηρίων. Το μεγαλύτερο μέρος των
σπουδαστών αυτής της περιόδου το βρίσκουμε στην ιταλική χερσόνησο. Το
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που προτιμούσαν οι Έλληνες ήταν αρχικά το
βενετικό Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Μετά την κατάλυση της Βενετικής
Δημοκρατίας (1797) και ως τα μέσα σχεδόν του επόμενου αιώνα οι Έλληνες
στρέφονταν στα Πανεπιστήμια της Μπολώνιας και της Πίζας. Την ίδια περίοδο
αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών άλλων ευρωπαϊκών
Πανεπιστημίων, κυρίως γερμανικών (της Ιένας, της Βαϊμάρης κ.α.)
Η οργάνωση των ελληνικών παροικιών
Οι περισσότερες μεγάλες ελληνικές παροικίες της πρώτης περιόδου
οργανώθηκαν σε Αδελφότητες. Η συσπείρωση αυτή απέβλεπε στην κάλυψη
τριών βασικών αναγκών: της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης και
κυρίως της θρησκευτικής λατρείας. Η ομογενειακή αλληλεγγύη εκδηλωνόταν
καταρχήν με τη μέριμνα για τα άπορα και ανήμπορα μέλη των παροικιών. Η
ανάγκη αυτή καλύφθηκε με την ίδρυση ποικίλων κοινωφελών ιδρυμάτων
(νοσοκομείων, γηροκομείων και ορφανοτροφείων), με την καθιέρωση ειδικών
εισφορών για την υποστήριξη των άπορων παροίκων, ή για την προικοδότηση
των φτωχών κοριτσιών της κοινότητας και με άλλες φιλανθρωπικές ενέργειες
και πρωτοβουλίες.
Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παροίκων καλούσαν δασκάλους,
συνήθως κληρικούς, από την τουρκοκρατούμενη Ανατολή. Στη συνέχεια οι
πάροικοι προχωρούσαν στην οργάνωση υποτυπωδών εκπαιδευτηρίων.
Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις οι ελληνικές κοινότητες έχουν να
επιδείξουν εντυπωσιακή εκπαιδευτική δραστηριότητα, που ξεπερνούσε κατά
πολύ τις αντίστοιχες επιδόσεις της γενέτειρας. Η συμβολή των ελληνικών
παροικιών αυτής της περιόδου δεν περιοριζόταν μόνο στην τόνωση – με
κληροδοτήματα, οικονομικές εισφορές και κάθε είδους υποστήριξη – της
παιδείας. Πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, πολιτισμικά πρότυπα, αξίες και
νοοτροπίες και κάθε λογής δημιουργικές επιρροές και ιδεολογίες, διαδίδονταν
στον Ελληνισμό, κυρίως μέσω των αποδήμων, οι οποίοι έτσι συντελούσαν
αποτελεσματικά στον εκσυγχρονισμό και στην ανανέωση της κοινωνικής και
πολιτιστικής ζωής των πατρίδων τους.
Η νομική κατοχύρωση των απαραίτητων θεσμικών προϋποθέσεων για
την ελεύθερη εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων των Ελλήνων της
πρώτης περιόδου δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η εξασφάλιση της θρησκευτικής
ελευθερίας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στις καθολικές χώρες, όπου οι ορθόδοξοι
είχαν να αντιμετωπίσουν οξύτατες αντιδράσεις εκ μέρους του τοπικού
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λατινικού κλήρου, αλλά και της Αγίας Έδρας., προπάντων κατά την περίοδο
της Αντιμεταρρύθμισης (στις τελευταίες δεκαετίες του 16ου και στις πρώτες
του 17ου αιώνα). Γι’ αυτό η ανέγερση ναών στις ελληνικές παροικίες της
ιταλικής χερσονήσου και, ως ένα βαθμό και της αψβουργικής αυτοκρατορίας
επιτυγχάνονταν ύστερα από μακροχρόνιους και πολυδάπανους αγώνες, και
πάλι μόνο χάρη στις ευνοϊκές παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας.
Η συμβολή των παροικιών στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης
Οι οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές συνθήκες κάτω από τις οποίες
αναπτύχθηκαν οι ελληνικές παροικίες της Δύσης δημιούργησαν τις
προϋποθέσεις ώστε οι απόδημοι να συνειδητοποιήσουν νωρίτερα και
ουσιαστικότερα, σε σχέση με τους υπόδουλους συμπατριώτες τους , το
πολιτικό πρόβλημα της πατρίδας τους. Έβλεπαν ότι τα δυτικά κράτη με την
οργάνωση, τις δομές και τις νοοτροπίες των κοινωνιών τους, παρείχαν
περισσότερα περιθώρια για ειρηνικές παραγωγικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες σε σύγκριση με εκείνα που άφηνε στους υπηκόους της ( και
ιδιαίτερα στους χριστιανούς ραγιάδες ) η καθυστερημένη αυτοκρατορία των
σουλτάνων. Η ελληνική διασπορά κατάφερε να συνδυάσει τις δύο βασικές
συνιστώσες της νεοελληνικής πολιτικής ιδεολογίας: την ελληνορθόδοξη
παράδοση, από το ένα μέρος, και την ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό της
κοινωνίας, από το άλλο. Για τους απόδημους λοιπόν της περιόδου της
Τουρκοκρατίας η βασική διέξοδος στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα δεν ήταν
οι ιδεολογίες της απομόνωσης και της μοιρολατρείας για «νομιμόφρονα
υποταγή» οι οποίες προβάλλονταν επίσημα στην υποδουλωμένη Ανατολή,
αλλά η αντικατάσταση της τουρκικής κακοδιοίκησης από τη μυθοποιημένη
σχεδόν ευνομία και ευταξία των προκομμένων ευρωπαϊκών κρατών. Η
αντικατάσταση αυτή σήμαινε τη δυναμική εκδίωξη από τις ελληνικές χώρες
των απίστων. Οι ιδέες αυτές δεν περιορίζονταν στο μικρό κύκλο των
παροικιών αλλά μεταδίδονταν συστηματικά και στην τουρκοκρατούμενη
πατρίδα με τα συχνά ταξίδια των αποδήμων και των σπουδασμένων στα
ευρωπαϊκά εκπαιδευτήρια σπουδαστών, λογίων, εμπόρων, ναυτικών και
στρατιωτικών, με την κυκλοφορία εντύπων που τυπώνονταν στα ελληνικά
τυπογραφεία της Δύσης κλπ.
Οι ζηλευτές εξάλλου επιδόσεις των Ελλήνων αποδήμων, τόσο των
εμπόρων και βιοτεχνών, όσο κυρίως, των λογίων βελτίωσαν την εικόνα του
ελληνικού κόσμου, μείωσαν το χάσμα που είχαν δημιουργήσει οι
παραδοσιακές θρησκευτικές διαφορές και αντιθέσεις και ευνόησαν την
ανάπτυξη ενός πνεύματος συμπάθειας και κατανόησης για τα προβλήματα
των Ελλήνων υποδούλων. Με άλλα λόγια δημιούργησαν με αργές αλλά
σταθερές διαδικασίες τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του
φιλελληνισμού. Η συμβολή της διασποράς στην προώθηση της ελληνικής
ανεξαρτησίας δεν περιορίστηκε μόνο στο χώρο των ιδεών, αλλά πέρασε και
στην ίδια την επαναστατική πράξη. Όλα σχεδόν τα αντιτουρκικά κινήματα
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που εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα από τα τέλη του 15ου αιώνα ως τις
παραμονές της επανάστασης του 1821, πραγματοποιήθηκαν με την ηθική
ενθάρρυνση, την υλική ενίσχυση και την ενεργό συμμετοχή ατόμων και
ομάδων από τις παροικίες.
Υποστήριξη αυτή γινόταν με ποικίλους τρόπους: με αλλεπάλληλες
εκκλήσεις προς τους χριστιανούς ηγεμόνες για ένοπλες επεμβάσεις στην
πατρίδα τους, με τη συνεχή υποδαύλιση στις δυτικές κοινωνίες της
τουρκοφοβίας
και της ανάγκης για ευρωπαϊκή αντεπίθεση, με την
ενθάρρυνση και στελέχωση ποικίλων επαναστατικών οργανώσεων, από τις
υποτυπώδεις συνωμοτικές κινήσεις του 15ου αιώνα ως την εξάπλωση της
Φιλικής Εταιρείας στις αρχές του 19 ου αιώνα.

Το σπίτι της οδού Κράσνη στην Οδησσό, όπου ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία .

Εξάλλου οι προσδοκίες όλων σχεδόν των απελευθερωτικών κινημάτων
στην Ελλάδα από το 16ο αιώνα ως το 1821, στηρίχθηκαν στα συγκροτημένα με
Έλληνες της διασποράς στρατιωτικά σώματα των ευρωπαϊκών κρατών. Για τις
δραστηριότητές τους αυτές οι απόδημοι πλήρωναν σημαντικότατο τίμημα σε
χρήμα και σε αίμα. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε τις κινητοποιήσεις-κατά τις
παραμονές και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης- των Ελλήνων της Πίζας, της
Βενετίας, της Τεργέστης και της Οδησσού, το μαρτυρικό τέλος του Ρήγα και
των συντρόφων του και τη θυσία των Ελλήνων σπουδαστών των ευρωπαϊκών
εκπαιδευτηρίων στις πολεμικές συγκρούσεις πρώτα στις παραδουνάβιες
ηγεμονίες και στη συνέχεια στην επαναστατημένη Ελλάδα.
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Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Από τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους (1830)
ως το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο
Μετά το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856) και του
ρωσοτουρκικού πολέμου (1877-1878) έχουμε μαζικές μετοικεσίες Ελλήνων
από τον Πόντο οι οποίες οδήγησαν στην εντυπωσιακή ανάπτυξη
πολυάριθμων, αγροτικών κυρίως οικισμών, στον Αντικαύκασο (στις περιοχές
του Καρς, του Σαρικαμίς, του Αρνταχάν, της Τυφλίδας κλπ.).
Έτσι προς το τέλος του 19 ου αιώνα οι Έλληνες που είχαν εγκατασταθεί
στον Καύκασο ξεπερνούσαν τις 100.000, ενώ συνολικά στη ρωσική
επικράτεια έφταναν τα 207.114 άτομα και τη δεκαετία του 1920 τις 300.000
ψυχές.
Ελληνικές αποδημίες στην Αίγυπτο

Σποραδικές μετοικεσίες έγιναν στη διάρκεια του 18ου αιώνα. Τότε
ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μερικές από τις πιο γνωστές οικογένειες
Ελλήνων εμπόρων λαδιού, καπνού, δημητριακών και βαμβακιού (Τοσίτσα,
Καζούλη, Ζιζίνια, Στουρνάρη, Αβέρωφ κ.α.) Από την Τρίτη δεκαετία του 19ου
αιώνα αυξάνεται ο αριθμός τους.

Παράγοντες που προκάλεσαν αυτές τις μετοικεσίες ήταν:
α) τα έργα της διώρυγας του Σουέζ όπου εργάστηκαν πολλοί Έλληνες εργάτες
και τεχνικοί και
β) η μεγάλη ζήτηση αιγυπτιακού βαμβακιού από τη δυτική βιομηχανία, μετά
την έλλειψη που προκάλεσε στις ευρωπαϊκές αγορές ο αμερικανικός
εμφύλιος πόλεμος.
Η Αλεξάνδρεια, το Κάιρο, το Πορτ-Σάιντ και άλλα κέντρα συγκομιδής και
συσκευασίας βαμβακιού, έγιναν, για αρκετές δεκαετίες, πόλος έλξης Ελλήνων
από την Ήπειρο, το Πήλιο, τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, την Κύπρο και
τη Μικρά Ασία.

Η Ελληνική κοινότητα ήταν η πολυπληθέστερη ξένη κοινότητα των
Αιγυπτιακών αστικών κέντρων, αλλά και εκείνη που έλεγχε ως τον
Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο μεγάλο μέρος των εμπορικών και χρηματιστηριακών
δραστηριοτήτων της χώρας.

Προς τα τέλη του 19ου αιώνα οι ελληνικές εταιρείες κυριαρχούσαν κατά
50% στις εργασίες συγκέντρωσης, καθαρισμού, συσκευασίας και εξαγωγής του
βαμβακιού και κατά ένα μεγάλο ποσοστό σε πολλούς τομείς του εσωτερικού
εμπορίου.
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Το 1927 οι Έλληνες της Αιγύπτου αριθμούσαν 74.244 άτομα. Ο αριθμός
αυτός διπλασιάζεται αν προσθέσουμε και τους Έλληνες από την οθωμανική
επικράτεια, την Αγγλοκρατούμενη Κύπρο και τις παροικίες του Εξωτερικού.

Η μετανάστευση στην Αμερική

Η μεγαλύτερη εκροή ανθρώπινου δυναμικού αυτής της περιόδου έγινε
προς την Αμερική.
Από το 1880 έως το 1940 πέρασαν τον Ατλαντικό 512.000 Έλληνες
μετανάστες (που ζούσαν εντός των ορίων του Ελληνικού κράτους).
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Έλληνες αποβιβάζονται στην Αμερική

Οι εσωτερικοί λόγοι ήταν:: Η φτώχεια και η μιζέρια από τις συχνές σιτοδείες ή
από έκτακτες αγροτικές καταστροφές (όπως ήταν η περιβόητη κρίση της
σταφίδας), η ανεξέλεγκτη τοκογλυφία στην ύπαιθρο, οι βαριές οικονομικές
επιβαρύνσεις όλων σχεδόν των οικογενειών, η θεσμοθετημένη δουλεία της
προίκας, τα πολύπλοκα στρατολογικά ζητήματα κλπ.
Οι εξωτερικοί λόγοι ήταν: Η μονοκαλλιέργεια της σταφίδας που επιβλήθηκε
για την πρόσκαιρη εξυπηρέτηση των εξωτερικών αγορών (κυρίως της
βρετανικής), το Κρητικό ζήτημα, οι πόλεμοι του 1897, του 1912-13 και του
1919-1922, ο Εθνικός Διχασμός και τέλος τα απανωτά κύματα των προσφύγων
που κατέφθαναν στην Ελλάδα μεταξύ του 1885 και του 1932 από την
Ανατολική Ρωμυλία, τη Θράκη, τον Καύκασο, την Κριμαία, τον Πόντο και
κυρίως τη Μικρά Ασία.
Η διαφορετική εξέλιξη των παροικιών της Αφρικής και της Αμερικής και η
γενικότερη τάση των μεταναστών στις υπερπόντιες χώρες.
 Η εξέλιξη των παλιών και νέων ελληνικών παροικιών στην Αίγυπτο, το
Σουδάν, την Αιθιοπία, τη Ροδεσία, την Τανγκανίκα, το Βελγικό Κογκό και τη
νότια Αφρική πραγματοποιήθηκε στη σκιά των Βρετανών, γι’ αυτό και
παρήκμασαν με το τέλος της βρετανικής αποικιοκρατίας.
 Διαφορετική ήταν η εξέλιξη των μεταναστών της Αμερικής.
Αυτοί αναζητούσαν να καλύψουν βασικές ανάγκες και όχι ανάγκες
εύκολου πλουτισμού.
Εργάστηκαν ως ανειδίκευτοι εργάτες στα εργοτάξια της διώρυγας του
Παναμά, στα ορυχεία των κεντροδυτικών πολιτειών, στις κατασκευές
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σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς και σε επαγγέλματα του ποδαριού
(στιλβωτήρια, εστιατόρια, υπαίθρια ανθοπωλεία κλπ.).
 Γενικά, οι Έλληνες αυτής της περιόδου που μετανάστευαν στις υπερπόντιες
χώρες, δεν απέβλεπαν σε μόνιμη εγκατάσταση, αλλά στην κάλυψη
βραχυπρόθεσμων βιοτικών αναγκών των οικογενειών τους.
 Η τάση για παλιννόστηση καταγράφεται και στους Έλληνες που είχαν
μεταναστεύσει στην Αυστραλία. Από τους 14.000 που πέρασαν στην
Αυστραλία από το 1921 -1940, οι 5.500 επέστρεψαν στην Ελλάδα.
 Η κάθετη πτώση τις δύο τελευταίες δεκαετίες αυτής της περιόδου των
ελληνικών μεταναστεύσεων προς τις ΗΠΑ οφείλεται και στην ψήφιση
(1921) του πρώτου νόμου για τις λεγόμενες ποσοστώσεις. Η αλλαγή αυτή
μείωσε τον αριθμό των μεταναστών από 28.000 το 1921 σε 100 άτομα το
1924.
Η διαφορά μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης περιόδου
Στην πρώτη περίοδο η συμβολή των αποδήμων ήταν εκσυγχρονιστική,
μεταδίδοντας στην πατρίδα ρηξικέλευθες ιδέες και νέα πρότυπα οικονομικής,
κοινωνικής και πολιτικής ζωής.
Στη δεύτερη περίοδο το αποτέλεσμα ήταν αντίστροφο. Οι μετανάστες,
αφού πρώτα αποστέρησαν την πατρίδα τους από τον ανθρώπινο δυναμισμό
τους, επανήλθαν σε προχωρημένη ηλικία, για να επενεργήσουν τελικά στα
ελλαδικά ζητήματα με την αναπόφευκτη συντηρητικότητα στην οποία τους
είχε οδηγήσει η πολύχρονη απομόνωσή τους στο ξένο περιβάλλον.
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Πρόσφυγες της δεύτερης περιόδου
Μικρασιάτες πρόσφυγες
Η Μικρασιατική καταστροφή θεωρείται από τις μεγαλύτερες, αν όχι η
μεγαλύτερη, συμφορά του ελληνισμού διαχρονικά. Με την Συνθήκη της
Λωζάνης και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, ο ελληνισμός της
Ανατολής εξαφανίστηκε ύστερα από δύο χιλιάδες χρόνια και περίπου 1,5
εκατομμύριο πρόσφυγες ήρθαν υπό άθλιες συνθήκες στην Ελλάδα. Το σχεδόν
χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος έπρεπε τάχιστα να στεγάσει και να περιθάλψει
αυτόν τον τεράστιο πληθυσμό.

Η Σμύρνη καίγεται

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της τραγωδίας αναφέρουμε ότι:
250.000 Μικρασιάτες Έλληνες βρήκαν τραγικό θάνατο στα «τάγματα
εργασίας» από τη σκληρή εργασία, την κακή σίτιση και την ελλειπή
περίθαλψη.
750.000 εξοντώθηκαν κατά τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών από τα
Μικρασιατικά παράλια προς την ενδοχώρα.
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Πόντιοι πρόσφυγες
Οι Έλληνες στον Πόντο ανέρχονταν σε 700.000 άτομα την παραμονή του
Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι το τέλος του 1923 είχαν εξοντωθεί 353.000
άτομα.
Προηγήθηκε η γενοκτονία των Ποντίων που πραγματοποιήθηκε στην
ίδια ιστορική περίοδο με τις γενοκτονίες σε βάρος και των άλλων χριστιανικών
πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως των Αρμενίων και των
Ασσυρίων, ως επακόλουθο της ρητής απόφασης των Νεότουρκων για επίλυση
του εθνικού προβλήματος «καθαρότητας» των οθωμανικών εδαφών, μέσω
του φυσικού αφανισμού των ντόπιων εθνοτήτων, την υποχρεωτική εκδίωξη
όσων επιβιώσουν και τον βίαιο εξισλαμισμό όσων παραμείνουν.
Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
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Το πρώτο κύμα Ποντίων προσφύγων στην Ελλάδα ήρθε το 1919-1920
από τα παράλια του Καυκάσου, το Βατούμ και το Σοχούμ και περιλάμβανε
τους Ποντίους που ακολούθησαν το ρωσικό στρατό στην αποχώρησή του από
τον Πόντο και το Καρς και Ποντίους της νότιας Ρωσίας, ταλαιπωρημένους από
τον εμφύλιο που είχε ξεσπάσει μετά τη σοβιετική επανάσταση.
Ακολούθησε το δεύτερο μεγάλο κύμα το 1922, μετά την κατάρρευση του
μικρασιατικού μετώπου, όταν μεγάλο μέρος του ποντιακού πληθυσμού
κατέφυγε στις παράλιες πόλεις με σκοπό να αποβιβαστεί σε πλοία για την
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Ελλάδα. Ο ξεριζωμός συνεχίστηκε αμείωτος μέχρι το 1924, οπότε έφυγαν και
οι τελευταίοι Έλληνες Πόντιοι, με τη συμφωνία για ανταλλαγή των πληθυσμών
που προέβλεπε η συνθήκη της Λοζάνης (1923).

Ο ξεριζωμός των Ποντίων

Μεταφορά Ποντίων προσφύγων με καράβια στην Ελλάδα

Οι Πόντιοι πρόσφυγες μεταφερόταν με τουρκικά βαπόρια και με
επίβλεψη των συμμαχικών δυνάμεων στην Πόλη, περιθάλπονταν από τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στους στρατώνες Σελιμιέ της Κωνσταντινούπολης και
από εκεί αποβιβαζόταν σε ελληνικά πλοία για αποστολή στην Ελλάδα. Οι
συνθήκες μεταφοράς ήταν άθλιες και συχνά εκβιαστικές και η κατάσταση
στους στρατώνες όπου έφταναν οι ταλαιπωρημένοι πρόσφυγες ήταν τραγική,
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καθώς στοιβάζονταν κατά χιλιάδες, σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, χωρίς νερό
και με τον τύφο που θέριζε.
Οι πρόσφυγες φτάνοντας στην Ελλάδα περνούσαν από υποχρεωτική
καραντίνα, σε επίσης άθλιες συνθήκες, στους καταυλισμούς της Μακρονήσου
και του Αη-Γιώργη, με τα πλοία που έφταναν στον Πειραιά, στο
Καράμπουρνου (Καλαμαριά) της Θεσσαλονίκης, στην Καβάλα, το Βόλο, την
Κόρινθο, την Πρέβεζα και αλλού.
Ο συνολικός αριθμός των Ποντίων προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα
υπολογίζεται σε 325.000 - 400.000 άτομα.
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Η ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η μεταπολεμική και σύγχρονη περίοδος
Οι ιδιομορφίες της νέας περιόδου:
1) Η εξαφάνιση μερικών παλαιών εστιών της ελληνικής διασποράς
2) Η προοδευτική άνοδος και η στροφή της αγροτικής μετανάστευσης
από τις ΗΠΑ προς άλλες χώρες της αμερικανικής ηπείρου και κυρίως
προς τη Δυτική Ευρώπη
3) Η κατακόρυφη αύξηση της εκπαιδευτικής μετανάστευσης
4) Οι σημαντικοί εκπατρισμοί που προκλήθηκαν εξαιτίας των πολεμικών
και εθνικών κρίσεων και για πολιτικούς λόγους
5) Η μεγάλη παλιννόστηση
Συγκεκριμένα:
1 Από το 1949 άρχισε η αποξήλωση των ελληνικών κοινοτήτων της
Αιγύπτου. Από τις 100.000 τουλάχιστον Έλληνες που ζούσαν στην
Αίγυπτο ως το 1950, απέμειναν το 1967 18.000, ενώ το 1990 μόλις
1.000 άτομα. Το ίδιο έγινε και στην υπόλοιπη Αφρική.
Ακολούθησαν συστηματικές διώξεις του ελληνικού στοιχείου της
Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, οι οποίες
κορυφώθηκαν με τα αιματηρά γεγονότα το Σεπτέμβριο του 1955 στην
Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη και συνεχίστηκαν με μαζικές
απελάσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1960.
Διώξεις υπέστη το ελληνικό στοιχείο της Ρουμανίας και της
Σοβιετικής Ένωσης στα τέλη της δεκαετίας του 1940.
 Στην πρώτη περίπτωση, η επικράτηση του κομμουνιστικού
καθεστώτος και η συνακόλουθη εθνικοποίηση όλων των ελληνικών
περιουσιών της Ρουμανίας υποχρέωσαν μεταξύ του 1947-1952 5.000
περίπου ομογενείς να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η συρρίκνωση έγινε
ακόμη μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια με νέα κύματα φυγής προς την
Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Τελικά στη χώρα αυτή έμειναν μόνο οι
υπερήλικες και όσοι είχαν αρχίσει να ενσωματώνονται στη Ρουμανική
κοινωνία.
 Στη δεύτερη περίπτωση, οι δυσάρεστες καταστάσεις σε βάρος
των ομογενών ήταν μεγαλύτερες σε αριθμό και πιο δραματικές.
Χιλιάδες Ελλήνων κατοίκων της Γεωργίας και των παραλίων του
Ευξείνου Πόντου εκτοπίστηκαν οικογενειακά σε κεντροασιατικές
δημοκρατίες, κυρίως στο Ουζμπεκιστάν και στο Καζαχστάν. Επρόκειτο
για ένα μέτρο του σταλινικού καθεστώτος που απέβλεπε στη λύση
καθαρά εθνολογικών προβλημάτων της Σοβιετικής Ένωσης. Ο
περιορισμός των Ελλήνων σε αλλόγλωσσες περιοχές και κυρίως οι
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περιορισμοί στη διδασκαλία και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας,
τους έκαναν ευάλωτους στο γλωσσικό εκρωσισμό και επιδείνωσαν το
χαμηλό, έτσι και αλλιώς , επίπεδο της ελληνομάθειας των αγροτικών
κατά κανόνα ελληνικών πληθυσμών.
Με τις αλλαγές που επέφερε η «περεστρόικα» οι Έλληνες είχαν τη
δυνατότητα να διεκδικήσουν και να πετύχουν, ως ένα βαθμό, τη
διασφάλιση της εθνικο-πολιτιστικής τους αυτονομίας ( με το άνοιγμα
σχολείων, την έκδοση εφημερίδων, την ανασύσταση ή την ίδρυση
ελληνικών συλλόγων και οργανώσεων κλπ.).
Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου ήταν η ραγδαία αύξηση
του ετήσιου όγκου της μετανάστευσης , προπάντων μετά το 1960.
Το αποκορύφωμα ήταν η έξοδος 117.167 Ελλήνων μεταναστών το
1965.
Από το 1945 έως το 1971 μετανάστευσαν:
 Στον Καναδά 107.780 άτομα,
 Στην Αργεντινή 25.000,
 Στη Βραζιλία 23.000,
 Στην Αυστραλία από το 1945 έως το 1982 240.000 (εκτός από
εκείνους που μπήκαν παράνομα),

Ελληνίδες παρακολουθούν μαθήματα στην Ελλάδα προτού φύγουν για Αυστραλία

 Στις ΗΠΑ από το 1966 έως το 1980 160.000 (με άδεια εισόδου ως
συγγενείς αμερικανών πολιτών).
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Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η εργατική
μετανάστευση
στην
Ομοσπονδιακή
Γερμανία όπου στο διάστημα 1960-1976 η
χώρα αυτή δέχτηκε
623.320 Έλληνες
φιλοξενούμενους εργάτες.

Από το σύνολο της μεταπολεμικής μετανάστευσης το 20% στράφηκε
στον Καναδά, το 13% στην Αυστραλία και το 60% στη Δυτική Ευρώπη.
Τη μετανάστευση προώθησαν οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις για να
επιτύχουν ελάττωση της κοινωνικής πίεσης που προκαλούσε η
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αδυναμία της αγοράς εργασίας να απορροφήσει την υπερπροσφορά
εργασίας.
Η υπερπροσφορά οφειλόταν στην εσωτερική μετανάστευση στα
μεγάλα αστικά κέντρα, αρχικά εξαιτίας του Εμφυλίου Πολέμου και στη
συνέχεια εξαιτίας της περιορισμένης ή και ασύμφορης τότε γεωργικής
απασχόλησης.
Η μετανάστευση επέφερε μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
της χώρας, και σε ορισμένες ορεινές περιοχές οδήγησε στην
κατάρρευση της τοπικής οικονομίας (κυρίως της κτηνοτροφίας) και σε
μερικές περιπτώσεις στην ολοκληρωτική ερήμωση χωριών και
περιοχών.
Η έλλειψη ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού προκάλεσε τις επόμενες
δεκαετίες την «εισαγωγή» ξένων εργατών από τις χώρες της Ασίας και
της Αφρικής (Πακιστάν, Ινδία,Φιλιππίνες κ.α.).
Το γεγονός αυτό μετέτρεψε την Ελλάδα, για πρώτη φορά στη νεότερη
ιστορία της, από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών και
προκάλεσε επιδείνωση, σε ορισμένους τομείς, των συνθηκών
απασχόλησης και αμοιβής της εργασίας.
Την Τρίτη περίοδο παρατηρήθηκε επίσης γεωγραφική αλλαγή στις
περιοχές αποστολής μεταναστών. Ενώ κατά την προηγούμενη περίοδο
η Πελοπόννησος πλήρωσε το βαρύτερο τίμημα στη μεταναστευτική
αιμορραγία, ιδιαίτερα προς τις ΗΠΑ, τώρα τα πρωτεία κατέχει η
Βόρειος Ελλάδα (και ιδιαίτερα η Μακεδονία) με ποσοστό 45-50% του
συνόλου των Ελλήνων μεταναστών.
Στην προπολεμική περίοδο η συμμετοχή της Ελληνίδας στη
μετανάστευση ήταν αρκετά περιορισμένη (κατά μέσο όρο 2,5-5% στα
χρόνια 1869-1925), ενώ στα μεταπολεμικά χρόνια (και ιδιαίτερα στην
περίοδο 1960-1976) αναβαθμίστηκε (γύρω στο 42%).
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Την Τρίτη περίοδο αυξήθηκε κατακόρυφα η εκπαιδευτική
μετανάστευση. Συγκεκριμένα από 9.985 άτομα το 1970 έφτασε στα
39.786 το 1980 (αριθμός που αντιστοιχούσε στο 50% περίπου του
αντίστοιχου φοιτητικού δυναμικού της Ελλάδας).
Οι πολυάνθρωποι εκπατρισμοί της τρίτης περιόδου οφείλονται
κυρίως σε πολεμικές και εθνικές κρίσεις ή σε πολιτικούς λόγους. Έτσι
έχουμε από τη μία τα θύματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων της
Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου και από την άλλη των λειψάνων
του Δημοκρατικού Στρατού και γενικά των πολιτικών προσφύγων της
ελληνικής Αριστεράς.
Το σύνολο των πολιτικών προσφύγων που εγκαταστάθηκαν σε χώρες
της βαλκανικής χερσονήσου, της ανατολικής Ευρώπης και της
Σοβιετικής Ένωσης υπολογίζεται σε 55.881 άτομα.
Στον αριθμό αυτό υπολογίστηκαν και 17.529 παιδιά, από τα οποία τα
περισσότερα
ανήκαν
στις
25-28.000
του
λεγόμενου
«παιδομαζώματος», ενώ δεν υπολογίστηκαν οι 30.000 περίπου
άνδρες, γυναίκες και παιδιά που εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην τότε
αυτόνομη γιουγκοσλαβική Λαϊκή Δημοκρατία της «Μακεδονίας». Το
τμήμα αυτό υποβάλλεται εδώ και μερικές δεκαετίες, σε μια
υποχρεωτική διαδικασία αφελληνισμού και εθνικής μετάλλαξης με
στόχο τη «μακεδονοποίησή» του.
Πάντως οι άλλες εστίες των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων κατάφεραν
να διατηρήσουν, παρά τις ιδεολογικές τους αντιθέσεις και την
μακροχρόνια αποπομπή τους από τον εθνικό κορμό, την ελληνικότητά
τους.
Η σύγχρονη παλιννόστηση
Μια ενδιαφέρουσα φάση στην ιστορία του απόδημου ελληνισμού
είναι η επιστροφή χιλιάδων μεταναστών στην πατρίδα, που ξεκίνησε
στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και με αυξανόμενους ρυθμούς στις
αρχές της επόμενης.
Το 1980 ο συνολικός αριθμός παλιννοστούντων έφτασε τα 390.000
άτομα.
Σε αυτό συνέβαλαν: η οικονομική ύφεση του 1973 και , ιδιαίτερα στην
ενωμένη Γερμανία, η διογκούμενη ανεργία, η περικοπή των
κοινωνικών παροχών αλλά και η συνακόλουθη εχθρότητα του ντόπιου
εργατικού στοιχείου έναντι των ξένων.
Από την άλλη οι ελληνικές κυβερνήσεις από τα τέλη της δεκαετίας του
1970 άρχισαν να παίρνουν μέτρα που ενθαρρύνουν την παλιννόστηση
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και την εισαγωγή κεφαλαίων των επαναπατριζόμενων. Τα μέτρα αυτά
(οικονομικά κίνητρα, εργασιακές και στρατολογικές διευκολύνσεις,
διασφάλιση ασφαλιστικών δικαιωμάτων κ.α.) δεν αποβλέπουν μόνο σε
οικονομικούς στόχους, αλλά και στην αντιμετώπιση της δημογραφικής
στασιμότητας της χώρας.
Ιδιαίτερο ιστορικό και κοινωνιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
μαζικοί, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, επαναπατρισμοί των
πολιτικών προσφύγωνπου ευνοήθηκαν από τις ειδικές διακρατικές
συμφωνίες της Ελλάδας με τις περισσότερες από τις χώρες φιλοξενίας.
Από τους 53.500 επέστρεψαν ως τα τέλη του 1990 34.000 άτομα.
Από το 1990 ένα νέο κύμα Ελλήνων άρχισε να συρρέει προς τη χώρα
μας. Πρόκειται για τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, οι οποίοι μετά
την απότομη κατάρρευση του παλαιού καθεστώτος, αναζήτησαν
καταφύγιο στην ασφαλέστερη Ελλάδα.
Υπολογίζεται ότι από το αρχικό κύμα των 170.000 Βορειοηπειρωτών
φυγάδων προς την Ελλάδα οι 80.000 παρέμειναν στην ελληνική
επικράτεια, οι περισσότεροι με την προσδοκία μόνιμης εγκατάστασης.
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, από το 2010 και μετά,
ξεκίνησε μια νέα περίοδος στη ιστορία της Ελληνικής μετανάστευσης η
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην τραγική θέση να χάνει τους παραγωγικούς και
καινοτόμους πολίτες της, που δεν μπορούν να βρουν χώρο δράσης και ζωής
στην ασφυκτική τωρινή πραγματικότητα.
Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό την
επιστημονική επίβλεψη του Λόη Λαμπριανίδη, καθηγητή και νυν γενικού
γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, προκύπτουν τα
ακόλουθα:
 Από τους 185.388 Έλληνες πτυχιούχους που αποχώρησαν από τη χώρα μας
από το 1990 έως σήμερα, οι 139.041 έφυγαν από το 2010 και μετά.
 Τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά των Ελλήνων μεταναστών έχουν αλλάξει
δραματικά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Παρόλο που έως και τα τέλη της
δεκαετίας του ’80, οι περισσότεροι διέθεταν μόνο απολυτήριο γυμνασίου,
τη δεκαετία του ’90 η πλειονότητα ήταν απόφοιτοι λυκείου και από τις
αρχές της δεκαετίας του 2000 έως και σήμερα επέρχεται η πλήρης
ανατροπή: Σχεδόν το 75% εκείνων που αποφάσισαν να αναζητήσουν ένα
καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό είναι τουλάχιστον απόφοιτοι
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πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Το 20% είναι απόφοιτοι λυκείου ή τεχνικής μη
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και περίπου το 5% απόφοιτοι γυμνασίου.
 Μετά τη δεκαετία του 2000 από την Ελλάδα φεύγουν άτομα από μεσαία και
πάνω οικονομικά στρώματα. Η τάση αυτή διατηρήθηκε κατά την πρώτη
περίοδο της κρίσης. Ωστόσο, η δραστική συρρίκνωση των εισοδημάτων και
η αυξανόμενη ανεργία των τελευταίων ετών οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση
του ποσοστού μετανάστευσης ατόμων από χαμηλά εισοδήματα. Οι Έλληνες
αυτοί αποτελούν το 28% της μεταναστευτικής ροής μετά το 2010.
 Παρότι οι άνεργοι αποτελούσαν πολύ μικρό ποσοστό όσων μετανάστευσαν
πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση, πλέον σχεδόν 50% των Ελλήνων που
μετανάστευσαν από το 2010 και μετά ήταν άνεργοι.
 Η πλειοψηφία των Ελλήνων μεταναστών βρίσκουν δουλειά στο εξωτερικό
σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Το 81% από αυτούς τα καταφέρνουν
μέσα στους πρώτους έξι μήνες. Βέβαια, ο δρόμος για ένα καλύτερο μέλλον
στο εξωτερικό δεν είναι πάντα εύκολος. Έτσι, ο ένας στους πέντε, αφού
παρέμεινε άνεργος για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε επέστρεψε στην
Ελλάδα ή ακόμη το παλεύει. Αυτό το χρονικό διάστημα οι Έλληνες
μετανάστες ζούσαν με τη βοήθεια της οικογένειας από την Ελλάδα.
 Σε ποσοστό 72% οι Έλληνες μετανάστες βρήκαν δουλειά σύμφωνα μετις
σπουδές τους και την ειδικότητά τους, ενώ το 21% ετεροαπασχολείται
ακόμη και σε δουλειές κατώτερες του μορφωτικού του επιπέδου.
 Ενώ τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες το μεγάλο κύμα Ελλήνων
μεταναστών κατευθύνθηκε προς Γερμανία, Αυστραλία και ΗΠΑ, «οι
μετανάστες της σημερινής εποχής πάνε παντού», όπως λέει η μελέτη: Μέση
Ανατολή, Ασία, Αμερική. Τα πρωτεία ως χώρες προορισμού, πάντως, έχουν
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Την περίοδο 2010-2015, το 54% όσων μετανάστευσαν ήταν κάτω από 30
ετών και το 46% πάνω από 30 ετών. Στοιχείο που υποδηλώνει μία φυγή ως
λύση στο αδιέξοδο που βιώνουν πλέον πολλοί Έλληνες στη χώρα μας.
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Έφυγαν 454.177
Την τετραετία 2010-2013 μετανάστευσαν από την Ελλάδα 454.177 άτομα. Από
αυτούς, οι 223.885 ήταν Έλληνες και οι υπόλοιποι 230.232 άτομα που δεν
είχαν την ελληνική υπηκοότητα και μάλλον είχαν έλθει προ ετών μετανάστες
στην Ελλάδα.
Λιγότερα εμβάσματα
Τη δεκαετία του ’60, το 67% των Ελλήνων που μετανάστευσε, δούλευε σκληρά
και έστελνε εμβάσματα στην πατρίδα για να βοηθήσει την οικογένειά του. Το
ποσοστό άρχισε να περιορίζεται μετά το 1970, και σήμερα μόλις το 18% των
Ελλήνων στέλνει εμβάσματα στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι δεν το κάνουν, όχι
γιατί δεν δουλεύουν σκληρά ή δεν θέλουν, αλλά διότι τα χρήματα που
κερδίζουν δεν φτάνουν για να ζήσουν στην ξένη χώρα.
Υψηλή μόρφωση
Γιατροί, μηχανικοί, οικονομολόγοι, νομικοί, θετικών επιστημών κ.ά. στην
πλειονότητα νέοι, βρίσκονται στο εξωτερικό, είτε έχοντας εδραιωθεί
επαγγελματικά είτε αναζητώντας μία καλή θέση εργασίας. Το 73% από αυτούς
έχει μεταπτυχιακό τίτλο, το 51,2% διδακτορικό, το 41% έχει σπουδάσει σε
πολύ καλό πανεπιστήμιο. Ακόμη άλλοι περίπου 30.000 Έλληνες σπουδάζουν
σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Οι μεταναστευτικές ροές από οικονομίες με χαμηλούς δείκτες
γεννητικότητας, όπως η χώρα μας, προς χώρες με υψηλότερες ευκαιρίες
εξέλιξης, δημιουργούν επιπλέον και φαινόμενα έλλειψης εργατικού
δυναμικού ικανού να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες σε ορισμένες περιοχές,
αλλά και μείωσης του πληθυσμού και έντονης γήρανσης, πράγμα το οποίο
έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις τόσο στην παραγωγική βάση όσο και
στο ασφαλιστικό σύστημα. Η εισροή από τρίτες χώρες μειώνει σε μεγάλο
βαθμό αυτές τις ανισορροπίες.
Μόνο μια ριζική αλλαγή οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στη
χώρα μας, η οποία θα έδινε ευκαιρίες εξέλιξης και κοινωνικής ανόδου στους
δημιουργικούς νέους και γενικότερα στους παραγωγικούς και
δημιουργικούς ανθρώπους, από τους απλούς εργαζόμενους έως
μικροεπιχειρηματίες και επιστήμονες, μπορεί να ανακόψει και να
αντιστρέψει το ισοζύγιο των πληθυσμιακών ροών.
{ Πηγή : Εφημερίδα «Η Καθημερινή» 17/04/2016 }
Ο ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
Η ακριβής καταγραφή του σημερινού απόδημου Ελληνισμού είναι
εξαιρετικά δύσκολη.
Υπολογίζεται ότι κινείται μεταξύ ενός ελαχίστου 2.700.000 και ενός
μεγίστου 4.500.000 ατόμων.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Ο παροικιακός ελληνισμός στη Ρωσία έχει τις ρίζες του στον 18ο αιώνα,
τότε που η ανάπτυξη του εμπορίου στη βαλκανική χερσόνησο και τη νότια
Ρωσία προκάλεσε μεταναστεύσεις από τον ελλαδικό χώρο προς τις εμπορικές
πόλεις των βορειότερων περιοχών. Η δυτική Ευρώπη προμηθεύονταν από την
Ανατολή βαμβάκι, μαλλί, λινάρι για την υφαντουργία, ζωικό λίπος για τη
θέρμανση και το φωτισμό και σιτηρά για τη διατροφή. Από την άλλη
κατεύθυνση η Ανατολή έγινε δέκτης των βιομηχανικών προϊόντων και κυρίως
των υφασμάτων που παρήγαγε η Δύση στα εργοστάσια της Αυστρίας, της
Σαξονίας και της Πρωσίας.
Οι εμπορικές ανταλλαγές γίνονταν στα πανηγύρια, που είχαν απίστευτη
κίνηση στον 18ο αιώνα όση δε γνώρισαν ποτέ άλλοτε. Τα σπουδαία εμπορικά
πανηγύρια της Λειψίας, της Νίζνας, της Ουζουντζόβα καθώς και πολλά άλλα
μικρότερα, ένωσαν οικονομικά την Ανατολή με τη Δύση μέσω των χερσαίων
δρόμων της κεντρικής Ευρώπης. Επίσης πλοιάρια στο Δούναβη άρχισαν τις
εμπορικές μεταφορές των σιτηρών της περιοχής.
Έλληνες από τη Μακεδονία και την Ήπειρο πρωτοστάτησαν σ’ αυτή την
εμπορική διαδικασία, η οποία κατέλαβε το βαλκανικό χώρο και τα εδάφη της
μεσημβρινής Ρωσίας στις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα. Υπερκέρασαν
μάλιστα τους ανταγωνιστές τους από τη Σερβία τη Βουλγαρία, ακόμη και τους
Εβραίους και τους Αρμένιους. Ήταν τόσο κυρίαρχη η παρουσία των Ελλήνων
ώστε η λέξη «Έλληνας» έγινε συνώνυμο του εμπόρου.

Καραβάνι από τη Ήπειρο προς το μακρινό Βουκουρέστι ,το Βελιγράδι και τη Βουδαπέστη.
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Όλοι οι ορθόδοξοι έμποροι της οθωμανοκρατούμενης βαλκανικής που
έλεγχαν το εμπόριο στη Ρωσία, την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, ήταν
γνωστοί ως «Έλληνες».
Οι ρώσοι έμποροι, εξαιτίας των τυπικών δεσμεύσεων που επέβαλε το
καθεστώς της δουλείας στη Ρωσία, αδυνατούσαν να ταξιδεύουν στις
εμπορικές πόλεις και τα πανηγύρια του εξωτερικού. Αυτό ακριβώς
εκμεταλλεύτηκαν οι έλληνες μετανάστες. Η εξειδίκευση στις εμπορικές
επιχειρήσεις ήταν συνδεδεμένη με επαγγέλματα που είχαν αναπτυχθεί στον
τόπο προέλευσης. Έτσι οι Γιαννιώτες ήταν γουναράδες, οι Ζαγορίσιοι έμποροι,
δάσκαλοι και πρακτικοί γιατροί, οι Καλαρρυτινοί χρυσοχόοι και ράφτες, οι
Κονιτσιώτες κτίστες, πελεκητές και αγιογράφοι, οι Μετσοβίτες ξυλουργοί, από
το Συράκο καποτάδες.
Ονομαστοί έμποροι αυτής της περιόδου ήταν οι αδελφοί Ζωσιμά από το
χωριό Γραμμένο της Ηπείρου οι οποίοι δημιούργησαν κολοσσιαία περιουσία
ενώ παροιμιώδης ήταν ο λιτός βίος τους. Όλα τα αδέλφια προτίμησαν να
μείνουν ανύπανδροι, προκειμένου να κληροδοτήσουν το συσσωρευμένο
πλούτο τους στην πατρίδα.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΖΩΣΙΜΑ

Νικόλαος Ζωσιμάς (1758-1842)

Αναστάσιος Ζωσιμάς (1754 -1819)

Ανάλογη πορεία ακολούθησαν ο Ζώης Καπλάνης και οι αδελφοί Ριζάρη.
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Γεώργιος Ριζάρης 1769-1841

Η δημιουργία σχολείων, ορφανοτροφείων, ευαγών ιδρυμάτων είναι
ελάχιστο δείγμα της φιλανθρωπικής προσφοράς προς τους τόπους καταγωγής
και την Ελλάδα γενικότερα των ηπειρωτών μεγαλεμπόρων της Ρωσίας. Το ίδιο
γενναιόδωροι φέρθηκαν και προς τη φιλόξενη ρωσική γη, αφού ευεργέτησαν
όλα, σχεδόν, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Μόσχας και την κοινότητα της
Νίζνας. Ελληνικά σχολεία, ελληνικές εκκλησίες, κοινότητες ήταν οι νησίδες του
ελληνισμού στους τόπους διαμονής τους, στοιχεία που οδήγησαν στην
αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των ελλήνων μεταναστών.
Τους ηπειρώτες μετανάστες που ήταν οι πρόδρομοι της ελληνικής
διασποράς στη Ρωσία, ακολούθησαν πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο, οι
οποίοι κατέφθασαν στη νότια Ρωσία στη διάρκεια της τελευταίας 25ετίας του
18ου αιώνα. Οι αιτίες πρέπει να αναζητηθούν στους ρωσοτουρκικούς
πολέμους, που ξέσπασαν αυτή την περίοδο και στη συμμετοχή των ελλήνων σ’
αυτές τις συγκρούσεις. Συγκεκριμένα ο πόλεμος του 1768-1774 οδήγησε σε
περιφανή νίκη το ρωσικό στρατό και στόλο. Με τη Συνθήκη του Κιουτσούκ
Καϊναρτζή η Μεγάλη Αικατερίνη κατάφερε να επεκτείνει τα σύνορα του
κράτους προς το νότο, να φθάσει μέχρι τις παραθαλάσσιες περιοχές της
Ρωσίας στον Εύξεινο Πόντο. Το ίδιο νικηφόρος υπήρξε και ο πόλεμος του
1787-1792 για τους Ρώσους που έληξε με τη Συνθήκη του Ιασίου.
Ο αποικισμός της νότιας Ρωσίας ήταν ενέργεια των Ρωσικών Αρχών στην
προσπάθεια να ενδυναμώσουν πληθυσμιακά τις νέες περιοχές της
επικράτειας. Για το λόγο αυτό η Μεγάλη Αικατερίνη διέταξε την προστασία
του θρησκευτικού δόγματος όλων ανεξαιρέτως των αποίκων. Ουσιαστικά οι
Έλληνες πρόσφυγες ήταν μία από τις ομάδες που αποίκισαν το ρωσικό νότο
στο τέλος του 18ου αιώνα μαζί με Σέρβους, Βούλγαρους, Αρβανίτες
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χριστιανούς, αλλά και Γερμανούς και Εβραίους από την Αυστρία, την Ελβετία
και την Πολωνία.
Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1768-1774 έχει καταγραφεί με τον όρο
«Ορλωφικά». Στο πλαίσιο αυτό ξέσπασε εξέγερση το 1770 στην Πελοπόννησο
με την παρότρυνση των Ρώσων. Ο ηρωισμός που επέδειξαν τα ελληνικά
στρατιωτικά τμήματα στις μάχες δεν βρήκε ουσιαστική ενίσχυση από τη
Μεγάλη Αικατερίνη και τους αξιωματικούς της, ο ρωσικός στόλος στάθηκε
ανήμπορος να στηρίξει την εξέγερση των οπλαρχηγών. Οι επιτυχίες στο Αιγαίο
σε βάρος του τουρκικού στόλου δεν ήταν ικανές να αντισταθμίσουν την
καταστροφή στην Πελοπόννησο. Ακολούθησαν επιδρομές και λεηλασίες από
μέρους των Τουρκαλβανών. Σε όλες τις ισχυρές πόλεις του Μωριά επικράτησε
ο φόβος των αντίποινων. Πολλοί κάτοικοι της Πελοποννήσου και των νησιών
του Αιγαίου, για να σωθούν από την εκδικητικότητα των Τούρκων
αποφάσισαν να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. Έτσι τα ρωσικά πλοία κατά
την αποχώρησή τους πήραν μαζί τους πάμπολλες ελληνικές οικογένειες για να
τις μεταφέρουν στη Ρωσία. Η κύρια δύναμη των προσφύγων έφτασε στις
ανατολικές ακτές της Κριμαίας, ένα άλλο προσφυγικό ρεύμα εγκαταστάθηκε
στο Ταϋγάνιο. Οι αρχές παραχώρησαν στους πρόσφυγες προνόμια για να
διευκολύνουν την οριστική τους εγκατάσταση.
Επειδή η συνύπαρξη με τους μουσουλμάνους τατάρους ήταν
προβληματική, το 1778 με επικεφαλής τον επίσκοπο Κάφφας Ιγνάτιο περίπου
30.000 αποχώρησαν από την Κριμαία και συνοίκησαν στη Μαριούπολη και τα
ονομαστά 23 χωριά στα περίχωρά της.
Στο Ταϋγάνιο της πρώιμης εποχής της ελληνικής εγκατάστασης έλαμψε η
προσωπικότητα του μεγάλου ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη. Ψαριανός πλοίαρχος
με πλούσια δράση και κατορθώματα στο ναυτικό αγώνα του Αιγαίου στη
διάρκεια του ρωσοτουρκικού πολέμου, προσέφυγε στην Πετρούπολη, όπου
ζήτησε τη βοήθεια της Αικατερίνης. Του δόθηκε το δικαίωμα της ατελούς
αλιείας στην Κασπία θάλασσα. Στο Αστραχάν ο Βαρβάκης ασχολήθηκε με το
εμπόριο του χαβιαρίου αναπτύσσοντας την επιχείρησή του τόσο, ώστε
κάλλιστα μπορεί να υποστηριχθεί, ότι μέσω του Βαρβάκη η κατανάλωση του
συγκεκριμένου είδους επεκτάθηκε διεθνώς σε πρωτόγνωρα ύψη. Ο ίδιος έγινε
ιδιοκτήτης τριών νησιών στην Κασπία, όπου έστησε τις εγκαταστάσεις της
επιχείρησής του, ενώ το 1815 μετακινήθηκε με την οικογένειά του στο
Ταϋγάνιο, όπου διέθετε υγιέστερο κλίμα. Η παραμονή του Βαρβάκη στο
Αστραχάν και το Ταϋγάνιο συνδέθηκε με την ίδρυση πάμπολλων κοινωφελών
ιδρυμάτων και την κατασκευή έργων με ιδία επιβάρυνση. Νοσοκομεία,
εκκλησίες, γεφύρια και οδοποιία έγιναν με δαπάνες του ψαριανού
μεγαλέμπορου . Τέλος η συνδρομή του Βαρβάκη στον αγώνα που ξέσπασε
μετά από λίγο ήταν τεράστια. Το μαρτυρεί πάνω απ’ όλα η κάθοδος του ιδίου
στην επαναστατημένη Ελλάδα παρά τη μεγάλη ηλικία του, για να πολεμήσει
στο πλευρό των εξεγερμένων.
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Ο δεύτερος ρωσοτουρκικός πόλεμος (1787-1792) στον οποίο
πρωταγωνίστησε ο Λάμπρος Κατσώνης, ο οποίος είχε καταφύγει με την
ειρήνη του 1774 στην Κριμαία, έκλεισε με τη συνθήκη στο Ιάσιο (1792)με την
οποία η Ρωσία κατοχύρωνε τα συμφέροντά της στη Μαύρη Θάλασσα αλλά
αποτέλεσε και την αυλαία για την αποτυχημένη απόπειρα για επανάσταση
στον ελλαδικό χώρο. Όπως και στον πρώτο ρωσοτουρκικό πόλεμο, έτσι και
τώρα ακολούθησαν μαζικές μεταναστεύσεις των Ελλήνων στη νότια Ρωσία.
ΟΔΗΣΣΟΣ
Ο τόπος που περισσότερο προσέλκυσε τους νέους πρόσφυγες ήταν μια
καινούργια πόλη, που ιδρύθηκε σε εδάφη που η Ρωσία απέκτησε με τη
Συνθήκη του Ιασίου, η Οδησσός. Στην ουσία οι πρόσφυγες από τον ελλαδικό
χώρο και τις άλλες περιοχές της Βαλκανικής που προσήλθαν, υπήρξαν οι
πρώτοι οικιστές της νέας πόλης, της Οδησσού που έμελλε να εξελιχθεί σε
σπουδαίο εμπορικό κέντρο της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και να
σηματοδοτήσει με την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας την έναρξη της
οργάνωσης του επαναστατικού αγώνα.
Οι έλληνες μετανάστες στην Οδησσό προέρχονταν από όλα σχεδόν τα
μέρη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας: από τον ελλαδικό χώρο, τα νησιά του
Αιγαίου, τη Μ. Ασία, τις βορειότερες περιοχές της Βαλκανικής, από τις
παραδουνάβιες ηγεμονίες και την Ανατολική Ρωμυλία.
Η μεταναστευτική αυτή ροή σταματάει το 1812 λόγω της έμμεσης
«πίεσης» της Ρωσίας προς τους νέους μετανάστες να αποδεχθούν τη Ρωσική
υπηκοότητα, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκχώρηση προνομίων.
Η Οδησσός ήταν ένα παράθυρο επικοινωνίας με τη Δύση των Φώτων,
ένα σταυροδρόμι ιδεολογιών, ένας κόμβος που περιέκλειε τη σύγκρουση
ανάμεσα στον τσαρικό δεσποτισμό και τον αστικό φιλελευθερισμό της
Ευρώπης.
Οι Έλληνες αναδείχθηκαν στους σημαντικότερους εμπόρους της
Οδησσού, συνεργώντας στην πρωτόγνωρη οικονομική ανάπτυξη της πόλης, σε
βαθμό και ρυθμό που όμοιο δεν είχε να επιδείξει καμία πόλη της Ρωσίας.
Ανέλαβαν την πρωτοκαθεδρία στο εξωτερικό εμπόριο των μακρινών
αποστάσεων, πρώτοι ανάμεσα στις εθνότητες που ζούσαν στην Οδησσό.
Εξάγοντας αγροτικά προϊόντα στη Δύση και εισάγοντας βιομηχανικά προϊόντα
για κατανάλωση στην τοπική, αλλά και στις γειτονικές αγορές, συσσώρευσαν
σημαντικά κεφάλαια και δημιούργησαν τεράστιες περιουσίες, τόσο που η
οικονομική και κοινωνική θέση τους στην κοινωνία της Οδησσού έγινε
περιφανής και συγχρόνως αξιοζήλευτη.
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Η επιτυχία τους οφείλονταν στην οργάνωση ισχυρών και εκτεταμένων
εμπορικών δικτύων, που αγκάλιαζαν ολόκληρη τη Μεσόγειο, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις όπως του οίκου των Ράλληδων, έφτανε μέχρι την Ινδία και τις
Ηνωμένες Πολιτείες.

Ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Στέφανου Ράλλη

Ιδιοκτησία Στέφανου Ράλλη
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Το 1800 οι έλληνες έμποροι της Οδησσού αντιπροσώπευαν το 34% του
συνόλου των εμπόρων της πόλης.
Το 1817οι 10 πλουσιότεροι έμποροι της Οδησσού ήταν: ο Θεόδωρος
Σεραφίνος, ο Αλέξανδρος Μαύρος, ο Δημήτριος Ιγγλέσης,ο Αλέξανδρος
Κουμπάρης, ο Βασίλειος Γιαννόπουλος, ο Γρηγόριος Ιωάννου Μαρασλής, ο
Κυριάκος Παπαχατζής, ο Ηλίας Μάνεσης ο Ιωάννης Αμβροσίου, και ο
Δημήτριος Παλαιολόγος. Τέσσερις απ’ αυτούς οι Σεραφίνος, Γιαννόπουλος,
Μαρασλής και Παλαιολόγος θεωρούνταν ότι ανήκαν στους πλουσιότερους
εμπόρους ολόκληρης της τσαρικής Ρωσίας.

Κτίριο ιδιοκτησίας Μαύρου

Το 1832 ο γάλλος πρόξενος ομολογούσε ότι οι Έλληνες ήταν οι
πλουσιότεροι έμποροι, ενώ αποτελούσαν την πλειοψηφία των εμπόρων.
Περίπου τα 2/3 των εμπορικών επιχειρήσεων της Οδησσού ανήκαν σε Έλληνες
παροίκους, ενώ ακολουθούσαν σε μεγάλη απόσταση ιταλικές, γαλλικές,
αγγλικές και γερμανικές εταιρείες.
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Ιδιοκτησία της οικογένειας Κουμπάρη. Πρόκειται μάλλον για τις εγκαταστάσεις του εμπορικού οίκου

Μέσω των εμπορικών συναλλαγών λοιπόν οι Έλληνες του εξωτερικού
γνώρισαν τα φώτα του ευρωπαϊκού πνεύματος και στη συνέχεια τα μετέφεραν
στον ελλαδικό χώρο και σε ολόκληρη την οθωμανοκρατούμενη ανατολική
Μεσόγειο. Έτσι μαζί με τις πραμάτειες, μαζί με το εμπορικό φορτίο του
πλοίου, ταξίδευαν και οι νέες απόψεις, οι παραστάσεις ενός ελεύθερου
δυτικού κόσμου, οι επήρειες της ιδέας για την ελευθερία της πατρίδας.
Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι η Μεγάλη Αικατερίνη στάθηκε γενικά
ευνοϊκά προς το διαφωτιστικό ρεύμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο κορυφαίες
προσωπικότητες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, ο Ευγένιος Βούλγαρης και ο
Νικηφόρος Θεοτόκης έφτασαν στη Ρωσία ύστερα από πρόσκληση της
τσαρίνας.
Σε αυτό το κλίμα, ως απόρροια της εθνικής αφύπνισης που κατέλαβε τον
παροικιακό ελληνισμό της πόλης, ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό η Φιλική
Εταιρεία.
Τρείς έμποροι, ο Νικόλαος Σκουφάς από την Άρτα, ο Εμμανουήλ Ξάνθος
από την Πάτμο και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ από τα Γιάννενα, συνέπραξαν
στην ίδρυσή της Εταιρείας που ανέλαβε να προωθήσει συνωμοτικά την ιδέα
της ελληνικής επανάστασης.
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Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κύρια ενασχόληση των εταιριστών ήταν η μύηση των χριστιανών (όχι
μόνο των Ελλήνων, αλλά και των άλλων χριστιανικών λαών της Βαλκανικής)
στην κοινή προσπάθεια για την απελευθέρωση από την τουρκική κατοχή.
Οι έμποροι της Οδησσού, αλλά και ευρύτερα της νότιας Ρωσίας
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των ιδρυτών της Εταιρείας με αυταπάρνηση στο
δίκαιο λυτρωτικό αγώνα.
Πρωταγωνιστές στο χώρο της Οδησσού ήταν οι μεγαλέμποροι Ιωάννης
Αμβροσίου, Ηλίας Μάνεσης, Αλέξανδρος Μαύρος και Αλέξανδρος Κουμπάρης,
οι οποίοι μάλιστα συνέδραμαν και οικονομικά τη δράση της μυστικής
οργάνωσης. Οι ίδιοι υπήρξαν στελέχη της Εφορίας της Εταιρείας στην Οδησσό,
αλλά και έφοροι της Ελληνεμπορικής Σχολής. Συνδύαζαν τη χρηματοδοτική
στήριξη για εξάπλωση της ελληνικής παιδείας σε όλους τους Έλληνες, με την
ενεργό ανάμιξη στην εθνικοαπελευθερωτική κίνηση του Γένους. Γι’ αυτό και η
συμμετοχή τους απέβη καθοριστική στις δύο μεγάλες εθνικές προσπάθειες
που ξεκίνησαν στην Οδησσό, τη σχολή στην οποία σπούδασαν πολλά
ελληνόπουλα και τη μυστική οργάνωση, την κινητήρια δύναμη της ελληνικής
εξέγερσης.
Το «σπίτι των Φιλικών», το οποίο τώρα στεγάζει το Μουσείο της
Φιλικής Εταιρείας, ανήκε στον Γρηγόριο Ιωάννου Μαρασλή που διαδέχθηκε
στην Εφορία της Οδησσού τον Ηλία Μάνεση.
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Το σπίτι της Φιλικής Εταιρείας όπως είναι σήμερα

Η Οδησσός παρέμεινε το λίκνο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, το
στρατηγικό κέντρο που διηύθυνε τη δράση της.
Όταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κήρυξε την Επανάσταση στο Ιάσιο της
Βλαχίας, πληθώρα μαχητών από την Οδησσό και τα άλλα μέρη της νότιας
Ρωσίας εγκατέλειπε οικογένειες και περιουσίες για να ενταχθεί στον ελληνικό
στρατό.
Η κατάληξη του επαναστατικού κινήματος στις ηγεμονίες είναι σε όλους
γνωστή. Ο ηρωισμός των ελλήνων πατριωτών στις εύφορες πεδιάδες της
Μολδοβλαχίας, και κυρίως η θυσία των μαχητών του Ιερού Λόχου στο
Δραγατσάνι , που είχε συσταθεί από νέους έλληνες των πόλεων της νότιας
Ρωσίας, ακόμη και η αυταπάρνηση των υπερασπιστών της Μονής του Σέκου,
δεν στάθηκαν ικανά να λυγίσουν τον οθωμανικό στρατό. Προανήγγειλαν όμως
την απελευθέρωση του έθνους και την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Παράλληλα τα γεγονότα στα πριγκιπάτα προετοίμασαν το έδαφος της
ανεξαρτησίας σε όλα τα βαλκανικά έθνη.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ελληνεμπορική Σχολή

Η Ελληνεμπορική Σχολή

Η Ελληνική Εμπορική Σχολή αναδείχθηκε στο σημαντικότερο,
αναμφισβήτητα, εκπαιδευτικό κέντρο του ελληνισμού της Ρωσίας. Το 1814 60
έμποροι της Οδησσού αποφάσισαν να συστήσουν τη σχολή, συνεισφέροντας
ποσοστό 1% επί των εισαγόμενων και εξαγόμενων για λογαριασμό τους
εμπορευμάτων. Επίσης όλοι οι έμποροι δήλωσαν πρόθυμοι να συμμετάσχουν
στα έξοδα της σχολής προσφέροντας κατά βούληση, ποσοστό επί του ετήσιου
κύκλου εργασιών ο καθένας. Οι έμποροι επωμίστηκαν και τη διοίκηση της
σχολής. Εκείνοι που πρωτοστάτησαν ανάμεσα στους έλληνες εμπόρους στην
ίδρυση της σχολής ήταν ο Αλέξανδρος Μαύρος από την Πάρο, ο Αλέξανδρος
Κουμπάρης από τη Μασημβρία του Εύξεινου και ο Ιωάννης Αμβροσίου από
την Τρίπολη. Και οι τρεις τους ήταν σημαίνοντα στελέχη της Φιλικής Εταιρείας.
Η ίδρυση και των δύο φορέων το 1814 επιβεβαιώνει το κοινό
ενδιαφέρον των ομογενών εμπόρων τόσο για την εκπαίδευση των
συμπατριωτών τους, όσο και για την μύησή τους στον αγώνα για την
απελευθέρωση της πατρίδας.
Στις εγγραφές το προβάδισμα το είχαν οι νέοι ομογενείς της Οδησσού,
στη συνέχεια ομογενείς από άλλα μέρη που ζούσε ο ελληνισμός και τέλος
αλλοεθνείς που επιθυμούσαν να φοιτήσουν στη σχολή.
Εκτός από μαθήματα για το εμπόριο και τη ναυτιλία, η διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας ήταν ο κύριος στόχος των ιδρυτών. Η φιλολογία, η
φιλοσοφία, η γεωγραφία, η ιστορία, οι φυσικές επιστήμες και η εμπορική
καταστιχογραφία ήταν πρώτης προτεραιότητας στις σπουδές των νέων. Και
από τις ξένες γλώσσες η ρωσική, και η ιταλική, απαραίτητες για τις εμπορικές
επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διευθυντές της σχολής δέχθηκαν ως
υποτρόφους δεκάδες νεαρούς πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Οδησσό στη
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διάρκεια του αγώνα. Πρώτος δάσκαλος που ανέλαβε το έργο της μετάδοσης
των φώτων στους έλληνες νέους της Οδησσού ήταν ο Γεώργιος Γεννάδιος. Οι
πνευματικές φυσιογνωμίες των ελλήνων διαφωτιστών Κούμα και Κοραή
έδιναν έμπνευση στο εκπαιδευτικό έργο της σχολής. Το 1827 ίδρυσε και
τυπογραφείο.
Η φήμη της είχε εξαπλωθεί πέραν των ελλήνων. Πολλοί γονείς
αλλοεθνείς προτιμούσαν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στην ελληνική σχολή,
σίγουροι ότι θα έπαιρναν υψηλού επιπέδου μόρφωση.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο διάστημα 1833-1867, δηλαδή σε περίοδο
33 ετών, φοίτησαν στη σχολή 2.140 μαθητές, από τους οποίους 1.200 ήταν
Έλληνες και 940 ήταν αλλοεθνείς και πιο συγκεκριμένα 676 Ρώσοι, 106
Βούλγαροι, 68 Πολωνοί, 38 Γερμανοί, 19 Ιταλοί, 15 Γάλλοι, 7 Αρμένιοι, 5
Άγγλοι, 3 Μολδαβοί, 2 Ισπανοί και 1 Εβραίος.
Με την Οκτωβριανή επανάσταση η σχολή διέκοψε τη λειτουργία της
συμπληρώνοντας 100 χρόνια αδιάκοπης ζωής. Πολλοί μαθητές αποχώρησαν
από την Οδησσό με τους γονείς τους και αρκετοί μεταφέρθηκαν σε σχολεία
της Αθήνας.
Η Ελληνεμπορική Σχολή είχε τεράστια προσφορά στον ελληνισμό της
νότιας Ρωσίας, αλλά και γενικότερα στην εκπαίδευση των νέων της Οδησσού
αδιακρίτως εθνικότητας. Συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της εθνικής
συνείδησης των ομογενών, γεγονός κεφαλαιώδους σημασίας, πολύ
περισσότερο μέσα στο κλίμα εκρωσισμού που επεδίωκαν σταθερά οι ρωσικές
αρχές στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα.
Λύκειο Ρισελιέ
Ιδρύθηκε από τον γάλλο μοναρχικό πρόσφυγα Ρισελιέ. Παρείχε
ανώτερη μόρφωση στους σπουδαστές, με προσανατολισμό προς τη γαλλική
παιδεία, ενώ λειτουργούσε και έδρα της ελληνικής γλώσσας. Ανάμεσα στους
επιφανείς έλληνες που σπούδασαν στο Λύκειο Ρισελιέ συγκαταλέγεται ο
ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (1815-1891) που ήρθε σε ηλικία
6 ετών με τη μητέρα και τα αδέλφια του, πρόσφυγες από την
Κωνσταντινούπολη, ενώ ο πατέρας μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς του
εκτελέστηκαν από τους Τούρκους με την έναρξη της επανάστασης. Έγινε
καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έγραψε το γνωστότατο
έργο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Συμμαθητής του Παπαρρηγόπουλου
υπήρξε ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (1809- 1892), ο οποίος αναδείχθηκε στα
γράμματα, στις επιστήμες και την πολιτική. Έγινε καθηγητής της Αρχαιολογίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρεσβευτής, υπουργός εξωτερικών και
συγγραφέας πολλών λογοτεχνικών έργων.
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Ροδοκανάκειο Παρθεναγωγείο

Ροδοκανάκειο Παρθεναγωγείο

Συστάθηκε ως σχολή θηλέων το 1872. Τη δαπάνη των 40.000 ρουβλίων
του νέου κτηρίου ανέλαβε εξολοκλήρου ο μεγαλέμπορος Θεόδωρος
Ροδοκανάκης. Είχε 8 τάξεις και νηπιαγωγείο. Είχε δηλαδή το χαρακτήρα
ημιγυμνασίου, αφού όσες αποφοιτούσαν απ’ αυτό, μπορούσαν να εγγραφούν
στην Γ΄ τάξη ελληνικού Γυμνασίου.
Σύμφωνα με έκθεση των ελληνικών προξενικών αρχών της Οδησσού, το
1912 φοιτούσαν 300 περίπου μαθήτριες. Από τη θέση της διευθύντριας της
σχολής, πέρασαν γνωστές προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων, όπως η
πρωτοπόρος στην προβολή γυναικείων ζητημάτων Καλλιρόη Σιγανού (Παρέν),
η Αθηνά Κυπριάδου και η Ελένη Δετζώρτζη.
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Ελληνικό θέατρο
Ο ρόλος του θεάτρου στη διάδοση των Φώτων ήταν αναγνωρισμένος
από τους έλληνες διαφωτιστές. Ο Αδαμάντιος Κοραής έγκαιρα είχε διαγνώσει
ότι το θέατρο «θερμαίνει των ομογενών τα στήθη δια την ανάστασιν της
πατρίδος», ο δε Κωνσταντίνος Οικονόμος το θεωρούσε «δημόσιον σχολείον
της ημερότητος και της φιλανθρωπίας». Οι μαρτυρίες για την έναρξη
θεατρικών παραστάσεων από έλληνες της Οδησσού αναφέρονται στην
περίοδο 1814-1818. Ανάμεσα στα έργα που παίχθηκαν ήταν «ο θάνατος του
Δημοσθένους» του Νικολάου Πίκκολου, παράσταση του 1818 που προκάλεσε
ενθουσιασμό στους ομογενείς. Λίγο πριν είχαν ανέβει έργα όπως ο
«Θεμιστοκλής» και ο «Λεωνίδας». Μέσω των συγκεκριμένων θεατρικών
παραστάσεων μεταφέρονταν το μήνυμα ότι ο αγώνας των ελλήνων απέναντι
στην τυραννία, παλαιότερη και νεότερη, είναι συνεχής και αδιάλειπτος και
κατά συνέπεια συνιστά στοιχείο της μεγαλοσύνης του έθνους.
«Η καταγωγή της οικογένειας Μαρασλή»
Κατά την τρίτη ή τέταρτη δεκαετία του 18ου αιώνα, ο Κωνσταντίνος
Κοϊμτζής από τις Σαράντα Εκκλησίες εγκαταστάθηκε στη Φιλιππούπολη της
Θράκης μαζί με τους τρεις γιους του: τον Νικόλαο, τον Γεώργιο και τον
Γρηγόριο. Η μετοικεσία της οικογένειας οφειλόταν σαφώς σε οικονομικούς
λόγους, μιας και η Φιλιππούπολη τότε αποτελούσε ακμάζον κέντρο
παρασκευής υφασμάτων. Ο Νικόλαος Κοϊμτζής γέννησε τον Χρήστο, ο
Γεώργιος τον Παναγιώτη και ο Γρηγόριος τον Ιωάννη. Τα τρία εγγόνια του
Κωνσταντίνου Κοϊμτζή έγιναν έμποροι και κάθε οικογένεια πήρε το δικό της
επώνυμο. Έτσι ο Χρήστος Νικολάου Κοϊμτζής παρουσιάστηκε ως
«Κοϊμτζόγλου», ο Παναγιώτης Γεωργίου Κοϊμτζής ως «Κομιζόπουλλος», και ο
Ιωάννης Γρηγορίου Κοϊμτζής ως «Μαρασλής». Το επώνυμο «Μαρασλής»
προήλθε από το προάστιο της Φιλιππουπόλεως «Μαράς» ή «Μαράσια» όπου
ο Ιωάννης διέθετε αποθήκη εμπορευμάτων.
«Ο Γρηγόριος Ιωάννου Μαρασλής»
Ο δευτερότοκος υιός του Ιωάννη Κοϊμτζή-Μαρασλή, Γρηγόριος,
γεννήθηκε στη Φιλιππούπολη περίπου το 1780 και πέθανε στην Οδησσό μετά
τον Αύγουστο του 1851. Μέχρι σήμερα οι πληροφορίες για την ζωή του
Γρηγόρη Μαρασλή του Ιωάννη παραμένουν ελλιπείς. Γνωρίζουμε όμως ότι
φοίτησε στην Ελληνική Κεντρική Σχολή της Φιλιππουπόλεως, αλλά δεν
γνωρίζουμε για όλες τις πτυχές των εμπορικών του δραστηριοτήτων. Με
βεβαιότητα όμως μπορεί κανείς να εξάγει το συμπέρασμα πως ο
συγκεκριμένος άνθρωπος διέθετε το επιχειρηματικό δαιμόνιο.
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Όταν εγκαταστάθηκε στην Οδησσό, απέκτησε με τις εμπορικές του
δραστηριότητες μεγάλη περιουσία. Ασχολήθηκε κυρίως με τις αγοραπωλησίες
οικοπέδων σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης για την περιοχή.
Φαίνεται όμως ότι η επιχειρηματική του δραστηριότητα δεν τον απορρόφησε
τόσο ώστε να λησμονήσει άλλες δραστηριότητες. Διετέλεσε έφορος της εκεί
ελληνικής παροικίας, της Γραικικής Κοινότητος Οδησσού, ενώ η φιλανθρωπική
του δραστηριότητα υπήρξε σημαντική όπως όταν ενίσχυσε την
Ελληνεμπορική Σχολή της Οδησσού. Επίσης, κατά τη διάρκεια της
Επανάστασης του 1821, βοήθησε τριακόσιες περίπου ελληνικές οικογένειες
που βρήκαν καταφύγιο στην Οδησσό μετά την αποτυχία της επαναστάσεως
στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.
Ως ένθερμος πατριώτης έθεσε το σπίτι του στη διάθεση της Φιλικής
Εταιρίας, ώστε να γίνονται εκεί οι παράνομες συγκεντρώσεις των πρώτων
διοργανωτών. Έτσι εγκαταστάθηκε στο ισόγειο του σπιτιού του «το εργαστήρι
της Φιλικής Εταιρίας». Η ανθηρή οικονομική κατάσταση και η εμπορική
ιδιότητα του ιδιοκτήτη παρείχαν την απαραίτητη κάλυψη ώστε να μην
υποψιαστούν οι ρωσικές αρχές ότι κάτι το παράνομο συνέβαινε στο σπίτι
αυτό.
Ο Γρηγόριος Ιωάννου Μαρασλής ως έφορος της Ελληνικής Κοινότητας
Οδησσού παρέλαβε το λείψανο του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’
από τον κεφαλλονίτη πλοίαρχο Ιωάννη Σκλάβο και φρόντισε για την ταφή
του. Το 1871 τα οστά του εθνομάρτυρα Γρηγορίου Ε’ εναποτέθηκαν σε
μαρμάρινη λάρνακα και μεταφέρθηκαν από την Οδησσό στην Αθήνα, όπου
βρίσκονται μέχρι σήμερα στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.
Το 1844 το Ελληνικό Κράτος του απένειμε το χρυσό σταυρό του
τάγματος του Σωτήρος για τη συμβολή του στην απελευθέρωση της Ελλάδας
από τον Οθωμανικό ζυγό.
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Γρηγόριος Γρηγορίου Μαρασλής (1831-1907

Ο γιος του Γρηγορίου Ιωάννου Μαρασλή, Γρηγόριος Γρηγορίου
Μαρασλής, γεννήθηκε στην Οδησσό το 1831. Αφού φοίτησε στην
Ελληνεμπορική Σχολή της Οδησσού (στην ίδρυση της οποίας συνέβαλε κι ο
πατέρας του), σπούδασε στο λύκειο Ρισελιέ (Richelieu) της Οδησσού. Μετά
την αποφοίτησή του πήγε για ανώτερες σπουδές στο Παρίσι κατά τη δεκαετία
του 1850.
Οι πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Γρηγορίου του νεότερου από
το 1850 ως το 1878 (όταν εκλέχτηκε δήμαρχος Οδησσού) είναι φτωχές.
Γνωρίζουμε πάντως πως όταν επέστρεψε στην Οδησσό μετά το θάνατο του
πατέρα του ανέλαβε τη διαχείριση των επιχειρήσεων του.
Κατά το διάστημα 1867-1870 υπηρέτησε ως υπάλληλος του δήμου
Οδησσού. Στη συνέχεια, από το 1870 ως το 1873 ήταν ανώτερος υπάλληλος
στην ίδια υπηρεσία και αντικαθιστούσε τον δήμαρχο της πόλεως κατά την
απουσία του. Από το 1873 ως το 1877 ήταν δημοτικός σύμβουλος, ενώ
παράλληλα συνέχιζε να επιστατεί στις επιχειρήσεις που κληρονόμησε από τον
πατέρα του. Η καριέρα του στη δημόσια διοίκηση είχε ως επιστέγασμα την
εκλογή του ως δήμαρχος Οδησσού το1878, θέση στην οποία παρέμεινε για
τέσσερις συναπτές τετραετίες.
Η θητεία του στη θέση του δημάρχου υπήρξε καρποφόρα και
δημιουργική. Ρωσικές και ελληνικές πηγές αναφέρουν ότι την εποχή εκείνη, η
Οδησσός μεταβλήθηκε σε εργοτάξιο υλικής και πνευματικής αναδημιουργίας.
Φρόντισε την πόλη της Οδησσού χτίζοντας μικροβιολογικό εργαστήριο,
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βιβλιοθήκη, μουσείο, τεχνουργείο, θέατρο, σχολεία, ηλεκτρικό σταθμό,
νοσοκομεία, γηροκομεία, υδραγωγεία και πολλά άλλα ευαγή καθιδρύματα.

Η περίφημη Όπερα της Οδησσού

Βέβαια όλα αυτά απαιτούσαν πολλά χρήματα για να ιδρυθούν και να
λειτουργήσουν, τα οποία ο Μαρασλής με περίσσια γαλαντομία προσέφερε
από την προσωπική του περιουσία. Σε όλα σχεδόν τα δημοτικά έργα της
Οδησσού υπήρχε η οικονομική συμμετοχή του δημάρχου. Εξάλλου, δώριζε
πάντα στο Δήμο το μισθό του, ο οποίος ανερχόταν σε 10.000 ρούβλια το
χρόνο. Οι κάτοικοι της Οδησσού για να τον τιμήσουν καθιέρωσαν να
γιορτάζουν δύο εορταστικές εκδηλώσεις, της δεκαετίας και τη δεκαπενταετίας
της εκλογής του ως δήμαρχος. Φυσικά, μετά τον θάνατό του ο Δήμος Οδησσού
χάρισε το επίθετό του σε μία από τις κεντρικότερες λεωφόρους της πόλεως.
Για την προσφορά του τιμήθηκε με πολλά παράσημα του Ρωσικού
κράτους, ανάμεσά τους και με τον τίτλο του μυστικού αυτοκρατορικού
συμβούλου, δηλαδή χρίστηκε μυστικοσύμβουλος 3ης τάξεως του τσάρου της
Ρωσίας. Για αυτό και οι ελληνικές πηγές τον αναφέρουν με την προσφώνηση
«Ή Αὐτοὖ Έξοχότης».
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«Οι ευεργεσίες στην Ελλάδα»
Υποστήριξε την ελληνική κοινότητα της Οδησσού με πολλές προσωπικές
χρηματικές δωρεές και τιμής ένεκεν ανακηρύχτηκε ισόβιος πρόεδρός της.
Επίσης διέθεσε μεγάλα ποσά για την ίδρυση εκπαιδευτηρίων στη
Φιλιππούπολη, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα.
Το 1897 ίδρυσε οργανισμό με την επωνυμία «Βιβλιοθήκη Μαρασλή»,
κύριος σκοπός του οποίου ήταν η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα
επιστημονικών κλασσικών συγγραμμάτων από άλλες γλώσσες. Η
«Μαράσλειος Βιβλιοθήκη» υπήρξε μοναδική στο είδος της τότε και η συμβολή
της πολύτιμη στην αναζήτηση της νεοελληνικής ταυτότητας.
Στις 5 Νοεμβρίου του 1905 εγκαινιάστηκε το «Μαράσλειο Διδασκαλείο
Αθηνών» σε έκταση 10 στρεμμάτων στο Κολωνάκι Αθηνών, τα οποία
παραχωρήθηκαν το 1876 από την Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη. Ο Γρηγόρης
Μαρασλής κάλυψε τα έξοδα της δαπάνης ανεγέρσεως του κτιρίου αλλά και
του υλικού εξοπλισμού του. Το συγκρότημα σχολικών κτιρίων περιελάμβανε
τη «Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία» και το «Μαράσλειο Διδασκαλείο
Δημοτικής Εκπαίδευσης».
Στην Κέρκυρα ανέγειρε το «Μαράσλειο Ορφανοτροφείο Κέρκυρας». Με
δωρεές του κτίστηκε μεταξύ άλλων και η «Μαράσλειος Εμπορική Σχολή
Θεσσαλονίκης». Στην Αθήνα ίδρυσε μαζί με άλλους Έλληνες της διασποράς τη
Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία Αθηνών, πρόδρομος του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημιούργησε επίσης το «Μαράσλειο ενυδρείο»
εντός του ζωολογικού κήπου του Παλαιού Φαλήρου, το οποίο όμως
καταστράφηκε το 1912.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι ο παραπάνω κατάλογος
αφορά τις γνωστές δωρεές του Γρηγόριου Μαρασλή. Υπάρχουν πολλές ακόμα
δωρεές, οι οποίες δεν είδαν το φως της δημοσιότητας διότι βρίσκονται σε
ανέκδοτες ακόμα αρχειακές μονάδες.
Ο Γρηγόριος Μαρασλής απεβίωσε την 1η Μαΐου του 1907 πιθανότατα εκ
συγκοπής της καρδίας και ενταφιάστηκε στο ελληνικό παρεκκλήσι της Αγίας
Τριάδας στην Οδησσό. Η απώλεια του προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στον κόσμο
της Οδησσού αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Αυτό προφανώς συνέβη γιατί
ο Γρηγόριος Μαρασλής αντιλαμβανόταν το γεγονός πως όταν ο ιδιωτικός
πλουτισμός συνδυάζεται με την ανιδιοτελή δημόσια προσφορά αποτελεί
ευτύχημα για ολόκληρη την κοινωνία.
Άραγε σήμερα, πόσοι από εμάς γνωρίζουν για τον βίο αυτού του
μεγάλου εθνικού ευεργέτη; Μήπως τέτοιοι σκαπανείς της ελεύθερης
ελληνικής πατρίδας τείνουν να περιέλθουν σε ιστορική λήθη; Ίσως σήμερα
οφείλουμε να τιμούμε περισσότερο τους ανθρώπους που κάποτε ολόψυχα
θυσιάστηκαν για την αναστήλωση και αναγέννηση του έθνους μας. Τα ένδοξα
παραδείγματα των αμέτρητων ελλήνων ευεργετών πρέπει να αποτελούν για
όλους μας έμπνευση και επιδίωξη ταύτισης μαζί τους. Απροθυμία για
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εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά με την μεγαλειώδη ιστορία του
ελληνικού ευεργετισμού αποτελεί εκ μέρους μας μέγιστης μορφής
αγνωμοσύνη.
ΤΑΫΓΑΝΙΟ
Όταν η Ρωσία κατέλαβε τα εδάφη της Αζοφικής στη διάρκεια των
ρωσοτουρκικών πολέμων, πολλοί έλληνες πρόσφυγες αυτών των πολέμων,
αποίκησαν τις συγκεκριμένες περιοχές. Οι πρώτοι έλληνες έφτασαν στο
Ταϋγάνιο το 1775σχεδόν με το τέλος του πρώτου ρωσοτουρκικού πολέμου
και προερχόταν από την Πελοπόννησο και τα νησιά του ελλαδικού χώρου.
Από αυτούς τους πρώτους πρόσφυγες οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με την
καλλιέργεια των γαιών που τους παραχωρήθηκαν, ενώ άλλοι στράφηκαν
προς το εμπόριο. Ο Αλφιεράκης, ο Χουλιάρας, ο Καραγιάννης, ο Φλώκης, ο
Στάσης, λίγο αργότερα και ο Βαρβάκης, κ.α. έγιναν σημαντικοί οικονομικοί
παράγοντες στην αναπτυσσόμενη πόλη. Απέκτησαν τον τίτλο του ευγενή,
πολύ σημαντική ιδιότητα για τη ρωσική κοινωνία της εποχής. Αυτοί οι πρώτοι
ομογενείς έκτισαν ωραίες κατοικίες, εξοχικά σε κατάφυτες περιοχές ή κοντά
σε πανύψηλες ακτές της Αζοφικής.
Οι ομογενείς ενδιαφέρθηκαν αμέσως με την εγκατάστασή τους για
την ίδρυση ναών. Επιτροπή συγκέντρωσε χρήματα με τα οποία
κατασκεύασαν ξύλινο ναό. Στη θέση του το 1820 έγιναν τα εγκαίνια του
ιερού ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Λίγο νωρίτερα το 1814, με
χορηγό τον Ιωάννη Βαρβάκη κατασκευάστηκε ο ναός της Αγίας Τριάδας που
περιήλθε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
Κτίστηκε και σχολείογια την εκμάθηση των βασικών ελληνικών
γραμμάτων στους ελληνόπαιδες, αλλά και γενικότερα σε νέους του
Ταϋγανίου. Σ’ αυτό το σχολείο φέρεται ότι φοίτησε και ο Άντον Τσέχοφ σε
παιδική ηλικία, ο σπουδαίος ρώσος λογοτέχνης που γεννήθηκε στο Ταϋγάνιο.
Το σχολείο έπαψε να λειτουργεί ως ελληνικό το 1897. Στη θέση του η
Ελληνική Κοινότητα του Ταϋγανίου ίδρυσε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο σε κτίριο
που παραχώρησε ο μυτιληνιός ομογενής Νικόλαος Κομνηνάκης, πρόεδρος
της Κοινότητας το 1900. Η σχολή είχε 90 μαθητές τα πρώτα χρόνια της
λειτουργίας της και λειτουργούσε μόνο για άρρενες. Τα κορίτσια που
ενδιαφέρονταν
για
τη
στοιχειώδη
εκπαίδευση,
όφειλαν
να
παρακολουθήσουν τα ρωσικά σχολεία. Κοινή ήταν η αίσθηση στους
ανθρώπους της εποχής ότι η ελληνική παιδεία ήταν ανεπαρκέστατη στο
Ταϋγάνιο και στην ευρύτερη περιοχή της Αζοφικής θάλασσας και αυτό
χρεωνόταν στην αδιαφορία των ελληνικών κρατικών αρχών.
Οι αρχικοί οικιστές της πόλης έκαναν και πολλές ευεργεσίες στον τόπο
που τους πρόσφερε απλόχερη φιλοξενία όπως: Το κληροδότημα του
Βεναρδάκη ύψους 10.000ρουβλίων, του Ζαχάρωφ 1.429 ρουβλίων, του
Σκίζερλη 5.345 ρουβλίων. Ακόμη ο Πιερίδης είχε δωρίσει 14.500 ρούβλια για
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την ανέγερση νοσοκομείου και ο Διαμαντίδης 2.000 ρούβλια για υποτροφίες.
Το Τυπάλδειο Άσυλο είχε ιδρυθεί με χρήματα του Γεράσιμου Τυπάλδου το
1824 με σκοπό την περίθαλψη ελλήνων ομογενών. Ο Τυπάλδος είχε δωρίσει
100.000 ρούβλια, με την υποχρέωση το Άσυλο να περιθάλπει ανήμπορους
ναυτικούς και ναυαγούς κατά προτίμηση ελληνικής καταγωγής.
Το εμπόριο της Αζοφικής αναπτύχθηκε πολύ μετά τον κριμαϊκό πόλεμο
(1853-1856) και αυτό οφειλόταν κυρίως στην παραγωγή σιταριού υψηλής
ποιότητας της βόρειας ενδοχώρας, που είχε υψηλή ζήτηση στην αγορά του
Λονδίνου. Τότε ακολούθησε ένα νέο μεταναστευτικό ρεύμα από έλληνες ,
οικονομικούς μετανάστες, στο Ταϋγάνιο στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο
ελληνικός πληθυσμός που συγκεντρώθηκε ασχολήθηκε στο μεγαλύτερο
βαθμό με το εμπόριο των σιτηρών. Αρκετοί μετανάστες κατάγονταν από τα
Επτάνησα, ορισμένοι από τα νησιά του Αιγαίου, τη Χίο και τη Μυτιλήνη. Όλοι
τους δημιούργησαν σπουδαίους εμπορικούς οίκους με εκτεταμένη δικτύωση
στα οικονομικά και εμπορικά κέντρα της εποχής.
Την τελευταία 20ετία του 19ου αιώνα ένα αξιόλογο τμήμα των ελλήνων
μεγαλεμπόρων της Αζοφικής στράφηκε στην πλοιοκτησία ατμοπλοίων.
Προσπάθησαν με αυτό τον τρόπο και κατάφεραν να ισοσκελίσουν τις
απώλειες κερδών από την πτώση της εμπορικής κίνησης των σιτηρών. Στις
παραμονές του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου ο ελληνισμός του Ταϋγανίου έφτανε
τα 1283 άτομα. Σύμφωνα όμως με τον έλληνα πρόξενο, πολλοί δεν
διατηρούσαν κανένα στοιχείο ελληνικότητας πλην του ονόματος, αλλά είχαν
ενστερνιστεί σε μεγάλο βαθμό τα ήθη και τα έθιμα των Ρώσων. Πολλοί
απέδιδαν αυτή την εξέλιξη στην αδιαφορία των ελληνικών αρχών για την
παιδεία των ελληνόπουλων. Έτσι τα παιδιά των χαμηλών κοινωνικών
στρωμάτων παρακολουθούσαν μαθήματα στα ρωσικά εκπαιδευτήρια, με
αποτέλεσμα να υιοθετήσουν τις ρωσικές συνήθειες και τα έθιμα, ενώ οι
γόνοι της ανώτερης τάξης των ομογενών έβρισκαν διέξοδο στα εκπαιδευτικά
ιδρύματα του εξωτερικού, κυρίως στη Γαλλία και την Αγγλία.
Οι έλληνες ομογενείς κυριαρχούν σε όλο το 19ο και στις αρχές του 20ού
αιώνα στις εμπορικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες του Ταϋγανίου και
γενικότερα της Αζοφικής. Οι οίκοι των Δημ. Νεγραπόντη, Δ. Διαμαντίδη, Παν.
Συνοδινού, Ευσταθ. Σφαέλλου, Ιωάν. Σιφναίου, Αδελφών Σιφναίου,
Π.Κομνηνάκη, Πολ. Κανάκη, Α. Μηλιαρέση, Π. Σακελλαρίδη, έλεγχαν το
σιτεμπόριοκαι τις εξαγωγές των σιτηρών. Χαρακτηριστικά, σε κατάλογο
εξαγωγέων σιτηρών του 1911 ο οίκος των αδελφών Σιφναίου ερχόταν
δεύτερος σε ύψος εξαγωγών, ενώ Τρίτη ερχόταν η εταιρεία «Προμηθεύς»
που διεύθυναν ο Ιωάν. Σιφναίος και Σίμων Καμπάς. Ο Κων. Σβορώνος και οι
Υιοί Σωκρ. Σβορώνου, ήταν οι μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες ρυμουλκών και
πλοιαρίων, αλλά και πολλοί έλληνες μεγαλέμποροι σιτηρών διέθεταν για
λογαριασμό τους φορτηγίδες και μπάρζες. Πολύ σύντομα πέρασαν και στην
πλοιοκτησία των μεγάλων ατμόπλοιων. Εγγράφοντας μάλιστα τα πλοία τους
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στο ελληνικό νηολόγιο, και πιο συγκεκριμένα στο νηολόγιο της ιδιαίτερης
πατρίδας τους, σηματοδότησαν τη μεταστροφή της ελληνικής εμπορικής
ναυτιλίας από το ιστίο στον ατμό. Οι Βαλλιάνοι, οι Σιφναίοι, ο Σκαραμαγκάς
και ο Νεγρεπόντης είναι τα γνωστότερα ονόματα του ελληνικού εφοπλισμού
της Αζοφικής.
ΡΟΣΤΟΦ
Η ομώνυμη πόλη δημιουργήθηκε το 1761 στις όχθες του ποταμού Δον.
Είχε το μεγάλο προνόμιο να αποτελεί «έξοδο» των σιτοφόρων
νοτιοανατολικών περιοχών της τσαρικής Ρωσίας. Όλη η τεράστια έκταση που
ποτιζόταν από το Βόλγα και το Δον ήταν εξαιρετικά πλούσια και
εκμεταλλεύσιμη. Μετά τον κριμαϊκό πόλεμο (1853-1856) και ιδιαίτερα με τη
διάνοιξη σιδηροδρομικής σύνδεσης του Ροστόφ με την ενδοχώρα το 1870, το
λιμάνι στις όχθες του Δον υπερκέρασε κατά πολύ το παλαιό κέντρο του
εξωτερικού εμπορίου, το Ταϋγάνιο ιδιαίτερα στις εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων. Το Ροστόφ επικοινωνούσε με τις σημαντικότερες πόλεις: την
Οδησσό, τη Μόσχα, την Πετρούπολη, αλλά και με την περιοχή του Καύκασου,
πλούσια σε αγροτικά προϊόντα.

Όψη κτιρίου του Ροστόφ

Έλληνες και Άγγλοι ήταν εκείνοι που πρωταγωνιστούσαν στην αρχική
φάση της ανάπτυξης του τοπικού εμπορίου του Ροστόφ.
Στη δεκαετία του 1820 ο Ζ. Ράλλης, ο Κ. Παππούδωφ, ο Θ. Ροδοκανάκης
από την Οδησσό, ο Ι. Σκαραμαγκάς από το Ταϋγάνιο έστησαν
υποκαταστήματα στο Ροστόφ.
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Στη στροφή προς τον 20ό αιώνα οι Έλληνες στο Ροστόφ προσέγγιζαν
τους 500.Η πλειοψηφία τους καταγόταν από τα Επτάνησα και κυρίως από
την Κεφαλονιά.
Εδώ τα προβλήματα συγκρότησης της ομογενειακής κοινότητας ήταν
μεγαλύτερα από τα υπόλοιπα μέρη της Αζοφικής. Η Κοινότητα άργησε να
κάνει την εμφάνισή της, εκπαιδευτήρια δεν λειτούργησαν μέχρι την
επικράτηση των Μπολσεβίκων, ούτε ελληνική εκκλησία. Οι αιτίες πρέπει να
εντοπιστούν στην αργοπορημένη ανάπτυξη του Ροστόφ σε σχέση με τα άλλα
εμπορικά κέντρα της νότιας Ρωσίας. Οι έλληνες που βρέθηκαν στο Ροστόφ
είχαν κατά βάση προέλθει από το Ταϋγάνιο. Για παράδειγμα ο Μαρίνος
Βαλιάνος συνέστησε στο Ροστόφ το σπουδαιότερο εμπορικό οίκο. Εκεί
μετακινήθηκε και ο οίκος του Ιωάννη Σκαραμαγκά. Οι οίκοι του Διαμαντίδη,
του Ιωάν. Σιφναίου, του Διον. Ζίφου και του Π. Συνοδινού ανήκαν επίσης στις
μεγαλεμπορικές επιχειρήσεις του Ροστόφ. Αυτοί είχαν και μεγάλο αριθμό
πλοιαρίων, που τα απασχολούσαν στις φορτώσεις σιτηρών στα πλοία. Ο
Μαρίνος Βαλλιάνος, ο Δ. Νεγρεπόντης, ο Κ. Μαυροκορδάτος, ο Γ.
Σκαραμαγκάς, ο Οράτιος Κούπας, κατείχαν πολυάριθμο στόλο ατμομπάριζων
του Ροστόφ για μεταφορτώσεις στον Δον και στα ανοιχτά του λιμανιού. Ο
Γεώργιος Αντύπας, κεφαλλονίτης επιχειρηματίας, διέθετε εμπορικό
κατάστημα και ατμοκίνητο ζυμωτήριο, ενώ ο Π. Κουρουπός κατείχε το
μοναδικό εργοστάσιο λεμονάδων της πόλης. Παράλληλα με αυτούς τους
ελλαδικής προέλευσης ομογενείς στο Ροστόφ, εγκαταστάθηκαν και
ανέπτυξαν εμπορικές δραστηριότητες οι Έλληνες του Πόντου.
Συναγωνίζονταν μάλιστα τους πρώτους σε οικονομική πρόοδο. Για
παράδειγμα οι αδελφοί Ασλανίδη ήταν ιδιοκτήτες ενός από τα μεγαλύτερα
καπνεργοστάσια της Ρωσίας.
Η πλειονότητα των ελλήνων κατοίκων του Ροστόφ ήταν από την
Κεφαλονιά. Αν οι Χιώτες ήταν οι πιο ξακουστοί στο εμπόριο του 18ου και 19ου
αιώνα, οι Κεφαλλονίτες ήταν σίγουρα οι πιο ξακουστοί ναυτικοί, με ιδιαίτερη
έφεση στην πλοήγηση μικρών σκαφών. Τόσο στο Δούναβη, όσο και στον Δον
και τα παράλια της Αζοφικής, οι κεφαλλονίτες πιλότοι των φορτηγίδων και
των ρυμουλκών είχαν δημιουργήσει σπουδαίο όνομα.
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Καθεδρικός Ναός της Γεννήσεως της Θεοτόκου. Οικοδομήθηκε το 1860

Στους Κεφαλλονίτες της Αζοφικής αξίζει ιδιαίτερη μνεία, διότι
διατήρησαν την ελληνικότητά τους στη μακρινή Ρωσία. Γι’ αυτούς η παραμονή
σ’ αυτά τα μέρη ήταν ξενιτειά. Γι’ αυτό δεν θέλησαν να κάνουν γάμους με
γόνους ρωσικών οικογενειών. Όταν συγκέντρωναν ικανή ποσότητα
εισοδημάτων ταξίδευαν μέχρι τη γενέτειρα Κεφαλονιά, προκειμένου να βρουν
την κατάλληλη νύφη. Παντρεμένοι, πλέον, ξαναγύριζαν στο Ροστόφ για να
φτιάξουν το σπιτικό τους. Και πάντα φρόντιζαν να βρίσκουν χρόνο και να
επισκέπτονται το νησί τους, τα μέρη που γεννήθηκαν, τους συγγενείς και
φίλους.
ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ
Η Μαριούπολη που βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της κλειστής
θάλασσας του Αζόφ αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση για τον ελληνισμό.
Τα περίφημα 23 ελληνικά χωριά της Μαριούπολης και την ίδια την πόλη
είχαν συνοικίσει παλαιοί κάτοικοι της Κριμαίας, ορθόδοξοι χριστιανοί των
βυζαντινών χρόνων, ακρίτες των συνόρων του Βυζαντίου, τους οποίους πηγές
των πρώτων δεκαετιών του 19ου αιώνα αναφέρουν ως Έλληνες. Οι ίδιοι
σήμερα ακόμη αυτοχαρακτηρίζονται «Ρωμιοί», δείγμα της ιστορικής τους
προέλευσης από τη βυζαντινή εποχή.
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Σπίτι σ’ ένα από τα 23 ελληνικά χωριά της Μαριούπολης, βαμμένο στα ελληνικά χρώματα

Εσωτερικό ελληνικού σπιτιού ηλικίας 150 χρόνων
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Στην αρχή λειτούργησε σχολείο και εκκλησία, αλλά σταδιακά η
λειτουργία έπαψε να τελείται στα ελληνικά, αφού οι μαριουπολίτες Έλληνες
δεν κατανοούσαν τη γλώσσα. Το ίδιο έγινε και με το ελληνικό σχολείο το
οποίο εγκαταλείφθηκε. Τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή στις πρώτες
δεκαετίες του 20ού αιώνα, όταν το αυτονομιστικό κίνημα των μειονοτήτων
στη νότια Ρωσία επέβαλε την προβολή των στοιχείων της ελληνικής
μειονότητας. Τότε επιδιώχθηκε και λειτούργησε ξανά εκπαιδευτήριο και
επανέκαμψε η ελληνική γλώσσα στην εκκλησία το 1906.

Επιτάφιος Θρήνος
((Έργο του 1760 κεντημένο με χρυσή κλωστή. Το μετέφεραν οι Έλληνες της Κριμαίας στη Μαριούπολη (Ιστορικό και
Λαογραφικό Μουσείο Μαριούπολης)

Ο ιερέας Ματθαίος Παπαδόπουλος συνέβαλε καθοριστικά σ’ αυτές τις
ενέργειες, όπως και ο δάσκαλος Νικόλαος Ευθυμιάδης. Υλικά συνεισέφερε ο
Φώτιος Σβορώνος, γόνος του περίφημου εμπορικού οίκου της περιοχής. Από
τα μέσα του 19ου αιώνα η Μαριούπολη ακολούθησε το δρόμο της εμπορικής
ανάπτυξης που είχαν τα λιμάνια της Αζοφικής θάλασσας.
Το ποιοτικό σιτάρι της ενδοχώρας που παρήγαγαν γερμανοί
καλλιεργητές, μετανάστες της εποχής της Μεγάλης Αικατερίνης, εξαγόταν σε
μεγάλες ποσότητες προς τις δυτικές αγορές μέσω του λιμανιού της
Μαριούπολης. Σπουδαίοι ελληνικοί εμπορικοί οίκοι διέθεταν αντιπροσώπους
στη Μαριούπολη. Οι οίκοι Βαλλιάνου και Σβορώνου είχαν άμεση ανάμιξη
στην τοπική οικονομία. Από τους μόνιμα εγκατεστημένους Έλληνες στη
Μαριούπολη ξεχωριστή θέση είχε ο Δαυίδ Α. Χαρατζάεφ. Μεγαλέμπορος με
ευρύτερα ενδιαφέροντα και πρωτοβουλίες σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ήταν
αναμφισβήτητα μια προσωπικότητα που σφράγισε την οικονομική και
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κοινωνική ζωή της Μαριούπολης στις αρχές του 20ού αιώνα. Επιπλέον ήταν
και πρόξενος της Ελλάδας στην πόλη.
Η πλειοψηφία όμως των ελλήνων κατοίκων της Μαριούπολης και των
περιχώρων ανήκε στα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα. Ασχολούνταν
κυρίως με τις καλλιέργειες σιτηρών στις εύφορες γαίες της ενδοχώρας που
είχαν παραχωρηθεί στους προγόνους τους από τη Μεγάλη Αικατερίνη. Σ’
αυτούς βρήκε πρόσφορο έδαφος η επιρροή των Μπολσεβίκων και των
επαναστατικών ιδεών. Πολλοί έλληνες της Μαριούπολης πρωτοστάτησαν
στον αγώνα για τη νίκη των δυνάμεων του Μπολσεβικισμού. Η εμφάνιση
ελληνόφωνων εφημερίδων και περιοδικών υπό τον έλεγχο των ελλήνων
κομμουνιστών στις αρχές του σοβιετικού καθεστώτος έπαιξε θετικό ρόλο στη
διατήρηση στοιχείων της ελληνικής γλώσσας. Είναι αξιοσημείωτο , ακόμη και
σήμερα, άνθρωποι που δεν επισκέφθηκαν ποτέ, οι ίδιοι και οι πρόγονοί τους
, την ελληνική γη, παρουσιάζουν συλλογικές συμπεριφορές και νοοτροπίες
που συγγενεύουν με γνωρίσματα της εξέλιξης του ελληνικού πολιτισμού.
Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Με την Οκτωβριανή επανάσταση του 1917 η ελληνική κοινότητα της
Οδησσού βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Οι Έλληνες διέθεταν μεγάλες
περιουσίες, αρκετοί ανάμεσά τους ανήκαν στην ανώτερη κοινωνική τάξη,
είχαν σπουδαίες επιχειρήσεις στο εμπόριο και τη βιομηχανία, ορισμένοι
κατείχαν και απέραντες εκτάσεις γης, δηλαδή ένα μεγάλο τμήμα της
ελληνικής κοινότητας βρισκόταν κοινωνικά σε αντίθετο στρατόπεδο, από
εκείνο των Μπολσεβίκων. Ωστόσο, παραμένει αλήθεια και κοινή είναι η
ομολογία, ότι οι επαναστάτες έδειξαν συμπάθεια στον ελληνικό πληθυσμό.
Οι σχέσεις των Ρώσων με τους Έλληνες ήταν ανέκαθεν πολύ φιλικές και
αυτό δεν εμπόδισε τους Μπολσεβίκους να φερθούν με επιείκεια απέναντι
στους ομογενείς και σχεδόν προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τους
υπόλοιπους ξένους υπηκόους.
Στα δύο χρόνια που ακολούθησαν την επανάσταση η κατάσταση στη
Ρωσία ήταν συγκεχυμένη, το μέλλον του παλαιού καθεστώτος αβέβαιο και η
νίκη των επαναστατών φαινόταν να πλησιάζει. Σ’ αυτή τη φάση που μαινόταν
ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του Κόκκινου στρατού και των Λευκοφρουρών, η
κυβέρνηση Βενιζέλου συνταυτίστηκε με τους δυτικούς συμμάχους
στέλνοντας το περίφημο εκστρατευτικό σώμα στην Ουκρανία. Μαζί με
Άγγλους, Γάλλους, Αυστραλούς, οι Έλληνες στρατιώτες μπαρκάρισαν στην
Οδησσό στις 6 Ιανουαρίου 1919, με επικεφαλής τον Αντισυνταγματάρχη
Μακρή. Τους ακολούθησαν και άλλα στρατεύματα τον Φεβρουάριο με
επικεφαλής τους Κονδύλη και Πλαστήρα. Ο εξοπλισμός τους ελλιπέστατος, η
προετοιμασία προχειρότατη, το ηθικό των στρατιωτών χαμηλό. Σε τελική
ανάλυση οι Έλληνες δεν ήταν συνηθισμένοι σε επεμβάσεις εναντίον ξένων
λαών. Πολύ περισσότερο σε λαούς που είχαν δώσει απλόχερα τη φιλοξενία
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τους, όπως οι Ρώσοι. Στην εμφύλια διαμάχη η Ελλάδα επενέβαινε υπέρ της
μιας πλευράς, εκείνης που συνδεόταν με τον απολυταρχισμό και τον
δεσποτισμό των Τσάρων. Η κυβέρνηση Βενιζέλου απέβλεπε στην ευνοϊκή
στάση των συμμάχων στην εκπλήρωση της Μεγάλης Ιδέας, τη δημιουργία
της Μεγάλης Ελλάδας. Η έκβαση όμως αυτής της εκστρατείας έδειξε τη
λανθασμένη επιλογή της κυβέρνησης της Αθήνας. Παρά τη γενναία
φρόνηση που επέδειξαν οι Έλληνες στρατιώτες, η ήττα δεν αποφεύχθηκε. Σε
ένα βαθμό η αποτυχία της εκστρατείας στην Ουκρανία ήταν το προμήνυμα
της Μικρασιατικής καταστροφής. Όπως ήταν επόμενο η συμμετοχή του
εκστρατευτικού σώματος στις μάχες κατά των Μπολσεβίκων, άλλαξε το
κλίμα σε βάρος των Ελλήνων ομογενών στην Οδησσό. Σιγά, σιγά άλλωστε
όλο και περισσότεροι ήταν εκείνοι που έδειχναν την προτίμησή τους στη νέα
ηγεσία των Σοβιέτ. Η απογοήτευση ήρθε γρήγορα στους Έλληνες στρατιώτες
στο μέτωπο της Οδησσού, της Χερσώνας, του Νικολάεφ, της Κριμαίας. Οι
εξελίξεις κάλπαζαν, οι Μπολσεβίκοι κέρδιζαν παντού, οι Λευκοφρουροί
λιποτακτούσαν, οι Γάλλοι ήταν σχεδόν αδιάφοροι, έμειναν οι δυνάμεις του
ελληνικού εκστρατευτικού σώματος να παλεύουν για τη σωτηρία των
Τσάρων. Τον Μάρτιο του 1919 το μέτωπο των συμμάχων κατέρρευσε
καθολικά. Ό,τι ακολούθησε ήταν μια τραγική κατάληξη. Πάμπολλοι
ομογενείς εγκατέλειψαν τις πόλεις της νότιας Ρωσίας και επιβιβάστηκαν στα
πλοία των συμμάχων. Φοβούμενοι τα αντίποινα εκ μέρους των νικητών
ετράπησαν σε άτακτη φυγή, η οποία έθεσε ουσιαστικά τέλος στην παρουσία
των ακμαίων ελληνικών παροικιών. Η χειρότερη κατάσταση επικράτησε στην
Οδησσό. Εκεί η αποχώρηση ήταν περισσότερο μαζική, αφού οι ομογενείς
ανταποκρίθηκαν στην άστοχη έκκληση του προσωρινού προξένου Δενδραμή
«οι Έλληνες της Οδησσού εντός 48 ωρών να εγκαταλείψωσι την πόλιν».Η
κατάσταση που δημιουργήθηκε ήταν τραγική. Πανικός και αλλοφροσύνη
κατέλαβαν τους ομογενείς, που έσπευδαν στα σπίτια τους χωρίς κουράγιο να
συμμαζέψουν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία τους και στη συνέχεια
εναγωνίως να εξασφαλίσουν θέση για τις οικογένειές τους πάνω στα
ελλιμενισμένα ατμόπλοια. Ο ελληνικός πληθυσμός αναγκάστηκε να
εγκαταλείψει την πόλη, που οι πατεράδες του, μαζί με αλλοεθνείς βεβαίως,
είχαν ουσιαστικά δημιουργήσει εκ του μηδενός. Εννοείται, ότι μέσα σ’αυτές
τις χαώδεις συνθήκες οι ακίνητες περιουσίες που χάθηκαν, τα πολύτιμα
αγαθά που αφέθηκαν, τα εμπορεύματα που εγκαταλείφθηκαν ήταν
ανυπολόγιστης αξίας. Ο ομογενειακός πληθυσμός που αποχώρησε από τη
νότια Ρωσία συνολικά αναφέρεται σε 70.000 περίπου οικογένειες. Στις
περιοχές της νότιας Ρωσίας που βρίσκονται ανάμεσα στην Οδησσό και το
Νοβορωσίσκ παρέμειναν περίπου 7.000 Έλληνες. Από τους 30.000 Έλληνες
κατοίκους της Οδησσού (είχαν συρρεύσει και από γειτονικές περιοχές
ελπίζοντας ότι η παραμονή στην Οδησσό ήταν ασφαλέστερη) απέμειναν
μόνο 2.000. Στην Αθήνα οι ομογενείς ίδρυσαν το «Σωματείον των εκ Ρωσίας
65

Ελλήνων» του οποίου αντικείμενο ήταν η ομαλή ένταξη των
επαναπατρισθέντων στην ελληνική κοινωνία του μεσοπολέμου και η
προσπάθεια για αποζημιώσεις των χαμένων περιουσιών. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις του Σωματείου, το σύνολο των απολεσθέντων περιουσιών
ανέρχονταν σε 25.470.000 χρυσές λίρες. Έτσι οδηγήθηκε στον αναγκαστικό
επαναπατρισμό το μεγαλύτερο τμήμα του υπεραιωνόβιου παροικιακού
ελληνισμού της νότιας Ρωσίας έτσι εξανεμίστηκαν οικογενειακές περιουσίες
που συσσωρεύτηκαν από τις γενιές των ομογενών . Οι πιο ευκατάστατοι
συνέχισαν την περιπέτειά τους κοντά στις συγγενικές οικογένειες του
εξωτερικού, κυρίως στη δυτική Ευρώπη. Οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν
στην Αθήνα. Ορισμένοι εξακολουθούσαν να διαθέτουν στενά συγγενικά
πρόσωπα στη Ρωσία. Η επαφή τους έγινε δύσκολη, αφού η επίσκεψη ήταν
ακατόρθωτη και η αλληλογραφία σχεδόν αδύνατη. Στο μεταξύ η σοβιετική
εξουσία περιήλθε στον Στάλιν και η πολιτική απέναντι στις μειονότητες έγινε
άκρως επιθετική. Από τους πρόσφυγες κανείς τους δεν μπόρεσε να
εξαλείψει τις αναμνήσεις του από τα μέρη που είχε ζήσει.
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2. EΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Οι Έλληνες της Αιγύπτου ή Αιγυπτιώτες, είχαν μια ιδιαίτερα ακμάζουσα
παρουσία στην Αίγυπτο κατά την κλασική αρχαιότητα, ρωμαϊκή και βυζαντινή
περίοδο, και κατόπιν κατά τον 19ο αιώνα έως και την Αιγυπτιακή επανάσταση
του 1952, όταν και ένας μεγάλος αριθμός αναγκάστηκε να φύγει.
Στην αρχαιότητα
Η σχέση ανάμεσα στον Αιγυπτιακό και Ελληνικό πολιτισμό χρονολογείται
χιλιάδες χρόνια πριν. Οι Έλληνες ζούσαν στην Αίγυπτο ήδη από τα αρχαία
χρόνια, με τον Ηρόδοτο ο οποίος επισκέφτηκε την Αίγυπτο τον 4ο αιώνα π.Χ.
να αναφέρει πως οι Έλληνες ήταν μια από τις πρώτες ομάδες ξένων που είχαν
ζήσει ποτέ στη χώρα. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει πως η μυθολογική
Ρόδια Ακτίς, έκτισε την πόλη της Ηλιούπολις πριν από τον μεγάλο κατακλυσμό,
και με τον ίδιο τρόπο οι Αθηναίοι έκτισαν την Σάϊς, και ενώ όλες οι Ελληνικές
πόλεις καταστράφηκαν κατά τον κατακλυσμό -πιθανή αναφορά στη Μινωική
έκρηξη-, οι Ελληνικές πόλεις της Αιγύπτου επέζησαν.
Πρώτες Ελληνικές αποικίες
Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (Β. 154), ο φαραώ Ψαμμύτιχος Α´ (664–610
π.Χ.) τοποθέτησε μια φρουρά ξένων μισθοφόρων στη Δάφνη,
κυρίως Κάρες και Έλληνες της Ιωνίας.
Τον 7ο αιώνα π.Χ., η πόλη της Ναυκρατούς ιδρύθηκε στην Αρχαία Αίγυπτο.
Ήταν τοποθετημένη στην Κανώπιαια διακλάδωση του Νείλου ποταμού, 72
χιλιόμετρα από την ανοικτή θάλασσα. Ήταν η πρώτη, και για το μεγαλύτερο
μέρος της πρώιμης ιστορίας της, η μοναδική μόνιμη Ελληνική αποικία στην
Αίγυπτο -εξαιρώντας αυτές της γειτονικής Κυρήνης-, έχοντας τον ρόλο του
συνδετικού κρίκου στην συμβίωση και ανταλλαγή στοιχείων του Ελληνικού με
τον Αιγυπτιακό πολιτισμό.
Την ίδια περίπου περίοδο, η πόλη του Ηρακλείου της Αιγύπτου, η πλησιέστερη
προς της θάλασσα, εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό λιμάνι του Ελληνικού
εμπορίου. Εκεί στεγάζονταν και ο διάσημος ναός του Ηρακλή. Η πόλη
βυθίστηκε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια σεισμού, όμως ανακαλύφθηκε
πρόσφατα.
Από τον καιρό του Ψαμμύτιχου και έπειτα, οι Ελληνικοί μισθοφορικοί στρατοί
διαδραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο σε κάποιους από τους πολέμους της
Αιγύπτου. Ένας από αυτούς τους στρατούς ήταν και αυτός του Μέντωρα του
Ροδίου, καθώς και αυτός του Φάνη της Αλικαρνασσού.
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Ελληνιστική περίοδος
Ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε την Αίγυπτο κατά το πρώιμο στάδιο των
εκστρατειών του, η οποία βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Περσών την εποχή
εκείνη και παραδόθηκε χωρίς μάχη. Σεβάστηκε τις φαραωνικές θρησκείες και
τις τοπικές παραδόσεις και έθιμα, και ανακηρύχθηκε από το Αιγυπτιακό
ιερατείο ως Φαραώ της Αιγύπτου. Ίδρυσε την πόλη της Αλεξάνδρειας, και μετά
τον θάνατο του το 323 π.Χ., όταν η γιγαντιαία αυτοκρατορία του διανεμήθηκε
στους διαδόχους του με τη Συμφωνία της Βαβυλώνας, η Αίγυπτος δόθηκε
στον Πτολεμαίο.
Ο Πτολεμαίος νομιμοποίησε την κυριαρχία του αποκτώντας το σώμα του
Αλέξανδρου το 321 π.Χ., αποκτώντας το από την πομπή που το μετέφερε προς
τη Μακεδονία, και το τοποθέτησε σε ένα χρυσό φέρετρο αρχικά στη Μέμφιδα
και κατόπιν στην Αλεξάνδρεια. Ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ένα
από τα πιο διάσημα θεάματα της πόλης για πολλά χρόνια, μέχρι που τα ίχνη
του χάθηκαν τον 3ο αιώνα μ.Χ.
Ο αρχικός στόχος του Πτολεμαίου ήταν να σταθεροποιήσει τα σύνορα
του νεόκτιστου βασιλείου του, κάτι που οδήγησε σε πολλούς και
μακρόχρονους πολέμους με τους Διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κατά
καιρούς, το Πτολεμαϊκό βασίλειο είχε την Παλαιστίνη, Κύπρο, διάφορα νησιά
του Αιγαίου, ακόμα και περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Με τη λήξη των
πολέμων, έγινε και επίσημα ο Φαραώ της Αιγύπτου το 306 π.Χ. Το 285 π.Χ.
όταν και παραιτήθηκε από τον θρόνο σε μεγάλη ηλικία, και τον διαδέχτηκε ο
γιος του, η Πτολεμαϊκή κυριαρχία ήταν σταθερή.
Οι διάδοχοι του Πτολεμαίου, αποτέλεσαν την τελευταία βασιλική
δυναστεία της Αιγύπτου, μια ένδοξη δυναστεία, με έντονη την ελληνική χροιά,
και πρωτεύουσα την πόλη της Αλεξάνδρειας. Ο Πτολεμαίος και οι απόγονοι
του σεβάστηκαν τις Αιγυπτιακές παραδόσεις, και τις χρησιμοποίησαν προς το
δικό τους όφελος, και η Αλεξάνδρεια έγινε το εμπορικό κέντρο του
Ελληνιστικού κόσμου και η πνευματική πηγή των τεχνών και των επιστημών.
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, κατά την κυριαρχία του Πτολεμαίου Β´ ήταν ένα
από τα Επτά Θαύματα του αρχαίου κόσμου, ενώ η βιβλιοθήκη της
Αλεξάνδρειας ήταν η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου μέχρι τα διαδοχικά
στάδια καταστροφής της, από Ρωμαίους, Χριστιανούς, και Άραβες.
Το τελευταίο μέλος των Ελλήνων Φαραώ, ήταν η Κλεοπάτρα ΣΤ´, η οποία
αυτοκτόνησε το 30 π.Χ., ένα έτος μετά την ναυμαχία του Ακτίου. Με την ήττα
της, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία έγινε ο νέος κυρίαρχος της Αιγύπτου, καθώς και
ολόκληρης της Μεσογείου, όπου και παρέμεινε για τους επόμενους έξι
αιώνες.
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Ρωμαϊκή περίοδος
Υπό την Ρωμαϊκή κυριαρχία, το Ελληνικό στοιχείο παρέμεινε έντονο
στην Αίγυπτο, και η γλώσσα που χρησιμοποιούνταν ήταν τα Ελληνικά -εκτός
των διοικητικών και στρατιωτικών υποθέσεων όπου η επίσημη γλώσσα ήταν
τα Λατινικά-. Έτσι κατά την Ελληνορωμαϊκή κυριαρχία, η Αίγυπτος
φιλοξενούσε πολλούς Ελληνικούς οικισμούς, κυρίως περιμετρικά της
Αλεξάνδρειας, αλλά και σε κάποιες άλλες πόλεις, όπου οι Έλληνες άποικοι
ζούσαν δίπλα στους γηγενείς Αιγυπτίους.
Οι πρώτοι Έλληνες κάτοικοι του Φαγιούμ, ήταν βετεράνοι στρατιώτες και
κληρούχοι -διακεκριμένοι ανώτεροι αξιωματικοί του στρατού- οι οποίοι
τοποθετήθηκαν από τους βασιλείς των Πτολεμαίων στις νέες περιοχές. Οι
αυτόχθονες Αιγύπτιοι επίσης μεταφέρθηκαν στο Φαγιούμ, από σχεδόν όλη τη
χώρα, κυρίως το Δέλτα του Νείλου, Άνω Αίγυπτο, Οξύρρυνγχο, και Μέμφιδα,
για να εργαστούν στην απαλλοτρίωση της γης, όπως φανερώνεται από τις
προσωπικές ονομασίες τους, τοπικά έθιμα και ανακαλυφθέντες πάπυρους.
Εκτιμάται πως έως και 30 τοις εκατό του πληθυσμού του Φαγιούμ ήταν
Έλληνες κατά την Πτολεμαϊκή περίοδο, με το υπόλοιπο να αποτελείται από
Αιγύπτιους. Με την έλευση των Ρωμαίων, το μεγάλο μέρος του Ελληνικού
πληθυσμού αποτελούνταν πλέον από εξελληνισμένους Αιγύπτιους ή
κάτοικους με Ελληνοαιγυπτιακή καταγωγή. Κατά την εποχή του Ρωμαίου
αυτοκράτορα Καρακάλλα τον 2ο αιώνα π.Χ., ο μόνος τρόπος να ξεχωρίσει
κάποιος τους Έλληνες της Αλεξάνδρειας από τους γηγενείς Αιγύπτιους, ήταν
από τον τρόπο ομιλίας τους.
Συχνά θεωρείται πως οι προσωπογραφίες του Φαγιούμ αναπαριστούν
τους Έλληνες άποικους της Αιγύπτου, ωστόσο υποστηρίζεται πως είναι πιο
ακριβές να ειπωθεί πως αναπαριστούν την περίπλοκη σύνθεση του κυρίαρχου
Αιγυπτιακού πολιτισμού και αυτή της προνομιούχας Ελληνικής άνω τάξης της
πόλης.
Έχει υποστηριχτεί επίσης πως οι πρώτοι Έλληνες άποικοι
παντρεύτηκαν γυναίκες από την τοπική κοινωνία και ακολούθησαν τις
Αιγυπτιακές λατρευτικές δοξασίες, και μέχρι τον καιρό των Ρωμαίων, 3 αιώνες
αργότερα, οι απόγονοι τους θεωρούνταν ως Αιγύπτιοι από τους Ρωμαίους,
παρά τον αυτοπροσδιορισμό των ιδίων ως Έλληνες.
Η οδοντική μορφολογία των μουμιών που έχουν βρεθεί στο Φαγιούμ και
χρονολογούνται στη Ρωμαϊκή περίοδο, συγκρίθηκε με αυτή των Αιγυπτιακών
μουμιών πριν την έλευση των Μακεδόνων της Ελληνιστικής εποχής, και
βρέθηκε πως είναι πολύ πιο κοντά στους αρχαίους Αιγύπτιους παρά στους
Έλληνες ή άλλους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Πιθανώς αυτό να οφείλεται στον
σημαντικό βαθμό επιμειξίας μεταξύ των Αιγυπτιακών και Ελληνικών
πληθυσμών.

69

Άραβες
Με
τον
διαχωρισμό
της
Ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας
σε Δυτική και Ανατολική (Βυζαντινή), η Αίγυπτος πέρασε στους Βυζαντινούς
και οργανώθηκε σε επαρχία με τον τίτλο Διοίκηση Αιγύπτου το 381 μ.Χ.,
σχεδόν 250 χρόνια αργότερα όμως, σε μια περίοδο τριών ετών από το 639 έως
το 642, η Μουσουλμανική κατάκτηση της Αιγύπτου έγινε σχετικά εύκολα από
το Αραβικό χαλιφάτο και την γενικότερη εξάπλωση του Ισλάμ στις αρχές
του Μεσαίωνα, το οποίο έκανε την εμφάνιση του λίγες δεκαετίες νωρίτερα,
και παρέμεινε υπό Αραβική διοίκηση από τότε. Μέρος των αυτόχθονων
Αιγυπτίων καθώς και σημαντικό μέρος των Ελλήνων της Αιγύπτου
αποχώρησαν στα υπόλοιπα μέρη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, σε αντίθεση
με αυτούς που επέλεξαν να μείνουν να πληρώνουν τον κεφαλικό
φόρο σύμφωνα με τα έθιμα του Ισλάμ.
Οθωμανικό χαλιφάτο
Το 1517 η Αραβική Αίγυπτος κατακτήθηκε από την Οθωμανική
αυτοκρατορία και έγινε επαρχία της, με τους Οθωμανούς να την κρατούν ως
πλήρως ενσωματωμένη επαρχία του κράτους τους έως το 1867, και κατόπιν
ως ανεξάρτητο προτεκτοράτο έως το 1914.
Η επιρροή του Ελληνικού πολιτισμού συνεχίστηκε και κατά το
Οθωμανικό χαλιφάτο, όπου υπήρξαν πολλοί Οθωμανοί σουλτάνοι και
πασάδες Ελληνικής καταγωγής. Ο πιο διάσημος ήταν ο Ραγίβ Πασάς ο
οποίος έγινε πρωθυπουργός της Αιγύπτου, είχε γεννηθεί στην Ελλάδα από
Έλληνες γονείς αλλά είχε παρθεί από τους Οθωμανούς σε μικρή ηλικία ως
μέρος του παιδομαζώματος.
Κατά την περίοδο του 19ου αιώνα εμφανίζονται και οι πρώτοι
οργανωμένοι Ελληνικοί σύνδεσμοι και σύλλογοι των Ελλήνων της Αιγύπτου
και οι πρώτες σημαντικές προσωπικότητες του νεώτερου Ελληνισμού της
Αιγύπτου (Καβάφης, Παρθένης, και άλλοι) , για τον οποίο υπάρχουν γενικά
λίγα στοιχεία από την περίοδο της Αραβικής κατάκτησης και μετά.
Ελληνικές κοινότητες
Το 1907 η επίσημη απογραφή κατέγραψε 62.973 Έλληνες στην Αίγυπτο. Έως
το 1940, οι Έλληνες ανήλθαν στις 250.000. Η Ελληνική παροικία της
Αλεξάνδρειας βρίσκονταν γύρω από την εκκλησία και μοναστήρι του Αγίου
Σάββα. Στην ίδια περιοχή βρίσκονταν ένας ξενώνας για Έλληνες ταξιδιώτες,
ένα Ελληνικό νοσοκομείο και αργότερα και ένα Ελληνικό σχολείο. Ο
ορθόδοξος επίσκοπος βρισκόταν στη Δαμιέττη στην εκκλησία του Αγίου
Νικολάου. Τα οικόπεδα για την ανέγερση τόσο του Νοσοκομείου (1830), όσο
και του Ιερού Ναού (1847) προσέφερε ο Μιχαήλ Τοσίτσας.
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Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Το ελληνικό τετράγωνο της Αλεξάνδρειας

.
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Εσωτερικός κήπος της ανακαινισμένης «Τοσιτσαίας Σχολής» όπου σήμερα στεγάζεται το
Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. Η Τοσιτσαία Σχολή
περιελάμβανε Σχολείο Αρρένων και Παρθεναγωγείο και λειτούργησε για 114 χρόνια.
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Η Ελληνική κοινότητα του Καΐρου, ιδρύθηκε το 1856 -ως ίδρυση αναφέρεται
η τοπική επίσημη οργάνωση της κοινότητας-, με την κοινότητα να είναι
εδραιωμένη στις περιοχές Τζουόνια, Χαρέτ ελ Ρουμ (Δρόμος των Ελλήνων), και
στην Χαμζάουι. Το πατριαρχείο βρίσκονταν στη Χαρέτ ελ Ρουμ, κοντά
στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο
παλαιό Κάιρο υπάρχει ακόμη, και είναι περικυκλωμένο από ένα ψηλό τοίχο
και στην κορυφή του έχει ένα πέτρινο πύργο. Μέσα του υπάρχει ακόμα το
Ελληνικό νοσοκομείο, ένα σχολείο, και ένας οίκος ευγηρίας.
Πέρα από τις Ελληνικές κοινότητες της Αλεξανδρείας και του Καΐρου, υπήρχαν
και οι παρακάτω σημαντικές αριθμητικά Ελληνικές κοινότητες των:





Ελ Μανσουρά, ιδρύθηκε το 1860,
Πορτ Σάιντ, ιδρύθηκε το 1870,
Ζαγκαζίγκ, ιδρύθηκε το 1870.
Τάντα, ιδρύθηκε το 1880,

Υπήρχαν επίσης 15 άλλες μικρότερες κοινότητες κυρίως γύρω από το Κάιρο
και την Αλεξάνδρεια. Στην Άνω Αίγυπτο, η αρχαιότερη Ελληνική κοινότητα
είναι αυτή της Μινίας που ιδρύθηκε το 1862.
Η συνεισφορά του Ελληνικού πληθυσμού στην οικονομική ζωή της Αιγύπτου
ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Οι πρώτες τράπεζες της Αιγύπτου
δημιουργήθηκαν από Έλληνες, όπως η Τράπεζα της Αλεξανδρείας, ή
η Αγγλοαιγυπτιακή τράπεζα -ιδιοκτησία οικογένειας Συναδινού-, καθώς και
η Γενική Τράπεζα της Αλεξανδρείας. Υπήρχαν επίσης πολλά Ελληνικά θέατρα
και κινηματογράφοι.

Οι κύριες Ελληνικές εφημερίδες ήταν :Τα γράμματα, Ταχυδρόμος και Νέα Ζωή.
Ήταν οι Έλληνες αγρότες αυτοί που πρώτοι με συστηματικό τρόπο και
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επιστημονικό σχεδιασμό οργάνωσαν την καλλιέργεια του βαμβακιού και
του καπνού. Βελτίωσαν την ποσότητα και ποιότητα της παραγωγής και ήταν
κυρίαρχοι στις μεγάλες εξαγωγές των προϊόντων αυτών.
Διάσημες οικογένειες ήταν
αυτές:του Σαλβάγκου,Μπενάκη, Ροδοχανάκη, Ζερβουδάκη, Τσανακλή και Καρ
αβόπουλου. Οι ποικιλίες καπνού για την παραγωγή τσιγάρων ήταν Ελληνικής
παραγωγής όπως τα τσιγάρα μάρκας Κυριαζή Φρερ (Kyriazi freres).

Άλλοι τομείς της έντονης Ελληνοαιγυπτιακής εμπορικής δραστηριότητας
ήταν, η εστίαση, οινοπαραγωγή, αρωματικά σαπούνια, ξυλοτεχνίες, και η
βιομηχανία της εκτύπωσης. Στην παραγωγή τροφίμων, οι βιομηχανίες
μακαρονιού του Μελαχροινού και του Αντωνιάδη ήταν ευρέως γνωστές. Στην
παραγωγή
τυριού
και
βουτύρου,
οι Αργυρίου, Ρουσσόγλου,
και Παλαιορούτας.
Σοκολάτες,
μπισκότα
και
Καραμέλες
ήταν
οι Δάλογλου, Ρούσσος, και Ρεπάπης. Ελαιόλαδο και παράγωγα ελαίου
ο Ζερμπίνης που βρίσκονταν στο Καφρ ελ Ζαγιάτ.
Από την Ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου προήλθαν επίσης πολλοί
συγγραφείς, καλλιτέχνες, διπλωμάτες και πολιτικοί διεθνούς φήμης. Ο πιο
διάσημος από αυτούς είναι ο ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης, καθώς ο
ζωγράφος Κωνσταντίνος Παρθένης.
Κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων στην Ελλάδα, οι Ελληνικές
κοινότητες της Αιγύπτου έστειλαν πολλούς εθελοντές, ίδρυσαν νοσοκομεία,
και φιλοξένησαν οικογένειες από την Ελλάδα. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, πάνω από 7.000 Έλληνες της μειονότητας πολέμησαν με τους
συμμάχους στη Μέση Ανατολή εναντίον των δυνάμεων του Άξονα, με τους
νεκρούς στις τάξεις τους να ανέρχονται στους 142. Η οικονομική τους
συνεισφορά έφτασε τα 2.5 δισεκατομμύρια Αιγυπτιακές λίρες.
Μετά την Κρίση του Σουέζ, οι Βρετανοί και Γάλλοι εργάτες
αποχώρησαν,
ενώ οι Έλληνες έμειναν
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Οι μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες
Η άνοδος της Ελληνικής αριστοκρατίας η οποία αποτελούνταν από
πλούσιους βιομηχάνους, εμπόρους και τραπεζίτες οδήγησε στο μεγάλο κύμα
του Ελληνοαιγυπτιακού φιλανθρωπισμού. Οι ευεργέτες αυτοί συνεισέφεραν
σημαντικά ποσά για το κτίσιμο σχολείων, ακαδημιών, νοσοκομείων και
ιδρυμάτων σε Αίγυπτο και Ελλάδα.


Ο Μιχαήλ Τοσίτσας (γεννημένος στο Μέτσοβο αλλά κατόπιν κάτοικος
Αλεξανδρείας όπου και είχε τις επιχειρήσεις του), δώρισε μεγάλα ποσά για
την ίδρυση του πανεπιστημίου Αθηνών, το Αμαλίειο ορφανοτροφείο και
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Μιχαήλ Αναστασίου Τοσίτσας



Η σύζυγος του, Ελένη Τοσίτσα, δώρισε το οικόπεδο για την δημιουργία
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελλάδος.



Ο Γεώργιος Αβέρωφ (επίσης από το Μέτσοβο) βοήθησε επίσης οικονομικά
στην κατασκευή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και επίσης με την
ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, και την δωρεά του θωρηκτού
Αβέρωφ στο Ελληνικό ναυτικό των ενόπλων δυνάμεων.
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Ο Εμμανουήλ Μπενάκης,
της Εθνικής Πινακοθήκης

βοήθησε

οικονομικά

στην

κατασκευή

Πρώην Μπενάκειο Ορφανοτροφείο και τώρα Γενικό Προξενείο της Ελλάδας



Ο γιος του, Αντώνης Μπενάκης, ήταν ο ιδρυτής του μουσείου Μπενάκη.

Άλλοι μεγάλοι ευεργέτες ήταν οι Θεώδορος Κότσικας, Νέστορας
Τσανακλής, Κωνσταντίνος Χορέμης, Πηνελόπη Δέλτα, Πανταζής Βασσάνης, και
ο Βασίλης Σιβιτανίδης.
Εκτοπισμός
Ο εκτοπισμός των Ελλήνων από την Αίγυπτο ξεκίνησε κατά τη διάρκεια
της Αιγυπτιακής επανάστασης του 1952 και συνεχίστηκε και μετά από αυτή.
Με την ανάδειξη του νέου κυρίαρχου καθεστώτος του Γκαμάλ Αμπντέλ Νασέρ,
η άνοδος του Παναραβισμού και εθνικισμού, και η εθνικοποίηση των πολλών
βιομηχανιών που ακολούθησε από το 1957 και αργότερα, έκανε πολλούς
χιλιάδες Έλληνες να εγκαταλείψουν τη χώρα. Πολλοί από αυτούς
μετανάστευσαν
στην Αυστραλία, Ηνωμένες
Πολιτείες, Καναδά, Νότιο
Αφρική, Δυτική Ευρώπη, και Ελλάδα.
Ως συνέπεια, πολλά Ελληνικά σχολεία, εκκλησίες, μικρές κοινότητες και
ιδρύματα τερμάτισαν τη λειτουργία τους. Η διακυβέρνηση του Νασέρ ήταν μια
μεγάλη καταστροφή για την Ελληνική διασπορά, η οποία από εκατοντάδες
χιλιάδες στην Αίγυπτο έφτασε να αριθμεί λιγότερες από 5.000. Η επικίνδυνη
κατάσταση στη Μέση Ανατολή δυσχέρανε τις συνθήκες για τους Έλληνες που
επέλεξαν να παραμείνουν στην Αίγυπτο. Εκτιμάται πως την περίοδο 1957 1962 οι περισσότεροι Έλληνες έφυγαν από τη χώρα.
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21ος αιώνας
Σήμερα, η Ελληνική κοινότητα επίσημα αριθμεί περίπου στους 1.000
κατοίκους, αν και θεωρείται πως ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ
υψηλότερος μια και πολλοί Έλληνες άλλαξαν την εθνικότητα τους σε
Αιγυπτιακή. Στην Αλεξάνδρεια, πέρα από το Πατριαρχείο, υπάρχει και μια
πατριαρχική θεολογική σχολή η οποία επαναλειτουργεί μετά από 480 έτη
αφότου είχε κλείσει.
Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Κάιρο και αρκετά άλλα κτίρια, έχουν
ανακαινιστεί πρόσφατα με έξοδα του Ελληνικού κράτους και
του ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης. Κατά την δεκαετία του 2000, υπήρξε ένα
ανανεωμένο ενδιαφέρον από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση για διπλωματική
σύσφιξη σχέσεων με την Ελλάδα, κάτι που βελτίωσε τις συνθήκες της εκεί
Ελληνικής διασποράς, η οποία και δέχεται συχνές επισκέψεις από πολλούς
Έλληνες πολιτικούς. Οι οικονομικές σχέσεις είναι ανεπτυγμένες ανάμεσα στην
Αίγυπτο και την Ελλάδα, και υπάρχει σημαντικός αριθμός Ελληνικών
επενδύσεων στη χώρα. Το 2009, υπογράφτηκε ένα πενταετές μνημόνιο
συνεργασίας ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος» της Αθήνας και το Πανεπιστήμιο Αλεξανδρείας, σχετικά με την
έρευνα στον χώρο της Αρχαιομετρίας και τους παράπλευρους τομείς.

Οι μαθητές της Αμπετείου σχολής στο Κάιρο, 19ος αιώνας
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3. Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ
Πριν από ενενήντα τέσσερα χρόνια, έλαβε χώρα η μεγαλύτερη
καταστροφή που γνώρισε ποτέ ο Ελληνισμός. Το Ορθόδοξο Γένος μας έχασε
την από αιώνων Ελληνική Ιωνία, ενώ χιλιάδες Έλληνες έχασαν τις περιουσίες
και τις οικογένειές τους και ξεριζώθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους
εστίες. Αιτία της Μικρασιατικής Καταστροφής ήταν η μυθική “Μεγάλη Ιδέα”
της Ελλάδας των “Δύο Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών” και ο πολιτικός
Διχασμός. Μία ιδέα που είχε τις ρίζες της στην εποχή της Αλώσεως (1453) και
έδινε ελπίδα και προσδοκία στον αλύτρωτο Ελληνισμό. Όμως οι μακροχρόνιες
πολιτικές διχόνοιες, τα σφάλματα των στρατηγικών σχεδιασμών, η
υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας και η υπεροπτική υποτίμηση του
αντιπάλου, έφεραν τελικά το θλιβερό αυτό αποτέλεσμα, τον μαύρο Σεπτέμβρη
του 1922...

Ηλικιωμένοι που έχασαν τις οικογένειές τους στην απόπειρα να ξεφύγουν από τη Σμύρνη το 1922. Τους
περισυνέλεξε ο Αμερ. Ερυθρός. Για αρκετούς βρέθηκαν με τις οικογένειές τους, οι υπόλοιποι δεν είχαν στον
ήλιο μοίρα



Σύντομη ιστορική αναδρομή

Μετά το τέλος της ένοπλης φάσης του Μακεδονικού Αγώνα (1908), η
επικράτηση της επαναστάσεως των Νεοτούρκων την ίδια χρονιά, έδωσε στην
ηγεσία της γειτονικής μας χώρας, μία νέα δυναμική και ένα νέο πολιτικό
προσανατολισμό. Προσδοκία της ήταν να αποβάλλει τον Οθωμανικό
χαρακτήρα της και να αυξήσει περισσότερο το εθνικό φρόνημα των κατοίκων
της. Μετά το τέλος των νικηφόρων Βαλκανικών πολέμων του 1912 – ’13 και
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τον Βορειοηπειρωτικό Αγώνα του 1914, η Ελλάδα προσάρτησε στον εθνικό
κορμό της την από αιώνων “θυγατέρα” της ελληνικότατη Μακεδονία και τις
“αδελφές” της Θράκη και Βόρεια Ήπειρο. Αποτέλεσμα αυτών των πολέμων
ήταν να συρρικνωθεί σημαντικά η εδαφική επικράτεια της Τουρκίας. Ο
μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης αυτού του γεγονότος ήταν να τονωθεί το
πατριωτικό αίσθημα των γειτόνων και η εθνολογική αύξηση του τουρκικού
στοιχείου στη Μικρά Ασία. Έτσι από το 1913 – ‘14, ξεκίνησαν οι πρώτοι
συστηματικοί διωγμοί εναντίον του Μικρασιατικού Ελληνισμού, μέχρι την
οριστική εκδίωξή του με την τραγική Καταστροφή του 1922.
 Οι διωγμοί του Μικρασιατικού Ελληνισμού
Οι διώξεις του Ελληνικού στοιχείου της Μικράς Ασίας, εκδηλώθηκαν σε
δύο χρονικές περιόδους. Στην πρώτη περίοδο, έγιναν βίαιες μαζικές
εκτοπίσεις των Ελλήνων της ανατολικής Θράκης, που από το Μάϊο του 1914
επεκτάθηκαν και στη δυτική Μικρά Ασία. Πολλοί Έλληνες κατέφυγαν στη
μητέρα πατρίδα, ενώ οι πολλοί και ανυποψίαστοι (περίπου 150.000),
μετακινήθηκαν προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Στη δεύτερη φάση των
διωγμών (1914 – 1918) οργανώθηκε η εξοντωτική οικονομική αφαίμαξη των
Ελλήνων, με πρόφαση τις αυξημένες ανάγκες της Τουρκίας για την κάλυψη
των στρατιωτικών δαπανών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το ίδιο διάστημα
εφαρμόστηκε το μέτρο της υποχρεωτικής στράτευσης των ανδρών από ηλικίες
20 έως 45 ετών. Οι άνω των 45 ετών ήταν υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν
στα “Τάγματα Εργασίας”, στα οποία έπρεπε να εργασθούν για την εκτέλεση
επίπονων δημοσίων έργων. Από την σκληρή εργασία, την κακή σίτιση και την
ελλειπή περίθαλψη, περίπου 250.000 Έλληνες βρήκαν τραγικό θάνατο στα
βάθη της Ανατολής. Άλλο μέτρο για τη συστηματική εξόντωση των Ελλήνων
ήταν οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών από τα Μικρασιατικά παράλια προς
την ενδοχώρα, με αποτέλεσμα από τις πορείες, να πεθάνουν περισσότεροι
από 750.000.
 Τα πολεμικά γεγονότα της Μικρασιατικής Εκστρατείας
Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η δύσμοιρη Ελλάδα υποφέρει από
τον καταστροφικό πολιτικό διχασμό, που έχει φουντώσει για τα καλά μεταξύ
των οπαδών του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Βασιλέως Κωνσταντίνου. Με το
τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τη Συνθήκη του Μούδρου (1918), η
νικήτρια Αντάντ έδωσε στην Ελλάδα, την στρατιωτική διοίκηση της περιοχής
της Σμύρνης. Στις 2 Μαΐου 1919 εισέρχεται ο Ελληνικός Στρατός στη Σμύρνη,
μέσω θερμών εθνικών εκδηλώσεων από το ελληνικό στοιχείο. Η Στρατιά
Κατοχής Μικράς Ασίας με έδρα τη Σμύρνη είχε στη δύναμη της 65.000 άνδρες
και συνεχώς αυξανόταν ο αριθμός των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων. Οι
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εναλλαγές των κυβερνήσεων και οι αντίστοιχες αντικαταστάσεις των
αρχιστρατήγων του στρατεύματος, έφεραν ως αποτέλεσμα κακές πολιτικές και
στρατιωτικές εκτιμήσεις και σοβαρά σφάλματα στρατηγικής. Ο πόθος για την
απελευθέρωση του αλύτρωτου Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, οδήγησε τον
κουρασμένο ελληνικό στρατό στα βάθη της Ανατολής, με αποτέλεσμα να
ηττηθεί και να επιστρέψει εσπευσμένα προς τα παράλια.
 Η σφαγή της Σμύρνης
Η τραγική σφαγή της Σμύρνης σηματοδότησε το τέλος της
καταστροφικής για τον Ελληνισμό Μικρασιατικής Εκστρατείας. Στις 27
Αυγούστου 1922, μπήκαν στη Σμύρνη, άτακτοι τούρκοι τσέτες οι οποίοι
άρχισαν να σφάζουν Έλληνες και Αρμενίους χριστιανούς. Στις 31 Αυγούστου
εκδηλώθηκαν φωτιές σε διάφορα σημεία της πόλεως. Η αρχή του τέλους
ολοκληρώθηκε με τη συγκέντρωση χιλιάδων κατοίκων από τα περίχωρα της
Σμύρνης, να στοιβάζονται στο λιμάνι της πόλης και να βρίσκουν μαρτυρικό
θάνατο από τις φλόγες και τις σπάθες.! Πολλοί προσπάθησαν να διαφύγουν
με πλοία και αρκετοί κολυμπώντας. Όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόξενος
Χόρτον αυτόπτης μάρτυρας της Καταστροφής, τα πτώματα των
σφαγιασθέντων που ρίχθηκαν από την προκυμαία της Σμύρνης στη θάλασσα
ήταν τόσα πολλά, που μπορούσες να περπατήσεις στη θάλασσα, πάνω σε
αυτά...! Ο δρόμος της μαρτυρικής προσφυγιάς για 1.500.000 Μικρασιάτες
μόλις είχε αρχίσει..
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Η Συνθήκη της Λοζάνης
Στις 30 Ιανουάριου 1923 υπογράφεται στην Λoζάνη η σύμβαση
ανταλλαγής πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Σύμφωνα με
το πρώτο άρθρο του πρωτοκόλλου από την 1η Μαΐου 1923, θα έπρεπε να γίνει
υποχρεωτική ανταλλαγή χριστιανών Τούρκων υπηκόων με τους
μουσουλμάνους ελληνικής υπηκοότητας. Μετά την υπογραφή της συνθήκης
της Λοζάνης μετακινήθηκαν η ανταλλάχθηκαν περίπου 1.500.000 χριστιανοί
Τούρκοι υπήκοοι, με 460.000 μουσουλμάνους Έλληνες υπηκόους. Η
ανταλλαγή έγινε με βάση το θρήσκευμα με αποτέλεσμα να μην μεταφερθούν
πολλοί Έλληνες του Πόντου, οι οποίοι είχαν εξισλαμιστεί βίαια. Από αυτή την
συνθήκη εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, που
χαρακτηρίστηκαν μη ανταλλάξιμοι που με βάση τα στοιχειά του λόρδου
Κορτσον ήταν 390.000 από τους συνολικούς κατοίκους, οι οποίοι ανέρχονταν
στο 1.000.000.Ακόμη εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Ίμβρου και της Τενέδου,
αλλά και οι μουσουλμάνοι της δυτικής Θράκης.
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Πρόσφυγες έφτασαν μέχρι τα Γιάννενα

Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να πάρει δάνειο 10 εκατ. λιρών Αγγλίας για να
μπορέσει να περιθάλψει και να εντάξει τους πρόσφυγες στην Ελληνική
κοινωνία. Έτσι ο Βενιζέλος αναγκάστηκε να δηλώσει πτώχευση το 1932.Λίγα
χρόνια νωρίτερα με τους χρηματικούς πόρους που διέθεσε η Ελλάδα και με
την βοήθεια του Αμερικάνου διπλωμάτη Ερρίκου Μοργκεντάου , αλλά και με
την βοήθεια των ιδιωτικών οργανώσεων όπως του Σουηδικού Ερυθρού
Σταυρού και του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού με την εποπτεία της ΚΤΕ
προσπάθησαν να βοηθήσουν στην ένταξη τον μεταναστών.

Προσφυγική οικογένεια του '22
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Πρόσφυγες της Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης
Ανταλλάξιμη Περιουσία ονομάσθηκε η περιουσία των μουσουλμάνων
που εκδιώχτηκαν από την Ελλάδα με τη Συνθήκη της Λοζάνης του 1923 και
αντιστοιχούσε μόλις στο ένα δέκατο των περιουσιών που εγκατέλειψαν
υποχρεωτικά οι Έλληνες στη Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη
και την Καππαδοκία. Οι ελληνικές κυβερνήσεις εγκαθιστούν τους πρόσφυγες
κυρίως στις πιο εύφορες ελληνικές χώρες, στη Μακεδονία και τη Δυτική
Θράκη, είτε αγροτικά είτε αστικά. Επιδιώχθηκε πρώτα ν' αποκατασταθούν στις
περιουσίες που είχαν εγκαταλείψει οι Τούρκοι, αλλά, επειδή οι οικισμοί ήταν
συγκριτικά λίγοι, κτίστηκαν εκατοντάδες νέοι συνοικισμοί ορισμένοι από τους
οποίους αργότερα εξελίχθηκαν σε αξιόλογα οικονομικά κέντρα. Οι
κυβερνήσεις τους δίνουν γαίες και τα πρώτα μέσα και ζώα για την καλλιέργεια
της γης. Στις περιοχές αυτές ιδίως προβαίνουν ακόμη στην εκτέλεση μεγάλων
έργων πολιτισμού. Επίσης εκτελούν μεγάλα έργα για την βελτίωση της γης
(εγγειοβελτιωτικά) και αρδευτικά έργα, κυρίως σε τρεις περιοχές, στις
πεδιάδες των Σερρών, της Δράμας και της Θεσσαλονίκης.
Ωστόσο η αναγκαστική συνύπαρξη αυτού του μεγάλου αριθμού
προσφύγων με τους γηγενείς ήταν εξαιρετικά δύσκολη τουλάχιστον στην
αρχή. Πολλοί ντόπιοι, μέσα σ’ ένα κλίμα γενικής φτώχειας, αμάθειας και
εξαθλίωσης που επιδεινώθηκε από τους συνεχείς πολέμους δεν είδαν με καλό
μάτι τους πρόσφυγες.

Προσφυγόπουλα από τη Σμύρνη το 1922. Συλλογή από Αμερ. Ερυθρό Σταυρό
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ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ- ΑΙΤΙΑ
 Πολιτικοί παράγοντες
Οι πρόσφυγες ενσωματώθηκαν στο υπάρχον διπολικό πολιτικό σύστημα,
καθώς απέτυχαν οι όποιες προσπάθειες έγιναν για συγκρότηση αμιγώς
προσφυγικών κομμάτων. Έτσι, η ολοκληρωτική ένταξη των προσφύγων στο
βενιζελικό στρατόπεδο για περίπου δέκα χρόνια (μέχρι τουλάχιστον το
1932) οδήγησε μεγάλη μερίδα του αντιβενιζελικού γηγενούς στοιχείου να
τους αντιμετωπίσει ως αντίζηλους στη διαχείριση των πολιτικών πραγμάτων
της χώρας. Την ίδια περίοδο η βενιζελική παράταξη βρισκόταν διαρκώς στην
εξουσία και η υποστήριξη των προσφύγων θεωρήθηκε βασικό συστατικό των
εκλογικών επιτυχιών της.
Στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, που είχε βιώσει πολύ έντονα
τον εθνικό διχασμό, η παρουσία των προσφύγων επέτρεψε το ανακάτεμα της
τράπουλας, προκαλώντας έτσι τη δυσαρέσκεια των ηττημένων. Η
εγκατάσταση χιλιάδων προσφύγων στις παρυφές της Αθήνας και του Πειραιά
έφερε τους πρόσφυγες σε αντιπαράθεση με τους παλιούς κατοίκους που
πολιτικά ανήκαν στην αντιβενιζελική παράταξη.
Στις αγροτικές περιοχές και κυρίως στις βόρειες επαρχίες του κράτους, τα
προβλήματα που αναδύθηκαν ήταν άλλου τύπου. Η στελέχωση των
διοικητικών υπηρεσιών από «παλαιοελλαδίτες» υπαλλήλους τις έφερνε σε
αντιπαράθεση με το προσφυγικό στοιχείο, καθώς συχνά λειτουργούσαν
αυταρχικά. Καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας και βιαιοπραγίες εις βάρος
των προσφύγων είναι πολύ συχνές στον Τύπο της εποχής.
 Πολιτισμικοί παράγοντες
Η παρουσία των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο αποτέλεσε για τους
ίδιους ένα «πολιτισμικό σοκ». Η «ελληνικότητά» τους αμφισβητήθηκε παρά το
γεγονός ότι ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι. Το πλήθος των μικρών ή μεγάλων
ιδιαιτεροτήτων που περιείχε η κουλτούρα τους, από τη γλώσσα μέχρι τα έθιμα
και τη νοοτροπία τους, προέβαλλε μια διαφορετικότητα που θεωρήθηκε από
τους ντόπιους απειλή για την πολιτισμική τους «καθαρότητα». Την αντίθεση
αυτή επέτεινε η συνεχιζόμενη απομόνωση των προσφύγων, καθώς
εγκαταστάθηκαν στις παρυφές των πόλεων, σε συνοικισμούς που
κατοικούνταν αποκλειστικά από τους ίδιους, ή σε προσφυγικούς οικισμούς
στον αγροτικό χώρο. Αυτό είχε αποτέλεσμα να συντηρηθεί τόσο το έλλειμμα
στην επαφή τους με το γηγενές στοιχείο όσο και τα αισθήματα εχθρότητας και
καχυποψίας που είχαν ήδη καλλιεργηθεί. Συνοικισμοί όπως η Νέα Ιωνία
αποτελούσαν μια μικρογραφία αυτών της Aνατολής. Το σύνολο των
χαρακτηρισμών που αποδόθηκαν στους πρόσφυγες είναι ενδεικτικό:
«τουρκόσποροι», «τουρκομερίτες», «γιαουρτοβαφτισμένοι» και «ογλούδες»
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είναι ορισμένοι που χρησιμοποιήθηκαν από τους ντόπιους με σκοπό να
τονιστεί και να στιγματιστεί η διαφορετικότητα των προσφύγων.
Επιπλέον, δεν ήταν σπάνια η επίκληση του κινδύνου «ηθικής
διάβρωσης» της κοινωνίας από την υποτιθέμενη «σεξουαλική χαλαρότητα»
και τον τρόπο ζωής των γυναικών προσφύγων. Ο χαρακτηρισμός «Σμυρνιά» ή
«παστρικιά» δεν ήταν άσχετος με αυτού του είδους τις κατηγορίες.
 Οικονομικοί παράγοντες
Η αναδιανομή της γης που συντελέστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της
δεκαετίας του ’20 έφερε τους πρόσφυγες σε αντιπαράθεση με τους γηγενείς
ακτήμονες πάνω στο ζήτημα της ιδιοποίησης της γης. Μέχρι τα τέλη του
Μεσοπολέμου, είχαν εγκατασταθεί σε απαλλοτριωμένα τσιφλίκια γύρω στις
100.000 οικογένειες αυτοχθόνων και περίπου 150.000 οικογένειες
προσφύγων, δηλαδή κάπου 600.000 άτομα. Η κύρια αιτία των προστριβών
υπήρξε η εγκατάσταση των προσφύγων όχι μόνο στα κτήματα των
μουσουλμάνων ανταλλάξιμων, αλλά και σε εκείνα τα τσιφλίκια που μέχρι το
1922 καλλιεργούνταν από αυτόχθονες καλλιεργητές, οι οποίοι και
απαιτούσαν την ιδιοποίησή τους.
Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε το σκληρό ανταγωνισμό
που υπήρξε ανάμεσα στα δύο στοιχεία, τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στο
υπόλοιπο φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Για πάρα πολλούς
εργαζόμενους οι πρόσφυγες ήταν υπεύθυνοι για την ουσιαστική μείωση των
αποδοχών τους, μια και αποτελούσαν φτηνό εργατικό δυναμικό που
επέτρεψε τη συμπίεση των ημερομισθίων τους προς τα κάτω. Ένα κομμάτι
του ντόπιου πληθυσμού εγκατέλειψε σύντομα τις μικρές επαρχιακές πόλεις
και μετακινήθηκε στην Αθήνα εξαιτίας της οικονομικής ανασφάλειας που
προκάλεσε η προσφορά φτηνών εργατικών χεριών από τους πρόσφυγες. Την
πραγματικότητα αυτή επιβεβαίωνε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας το 1929 όταν
παρατηρούσε ότι «οι μισθοί στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμηλοί εξαιτίας
της αφθονίας εργατικής δύναμης που προέρχεται από τους πρόσφυγες της
Μικράς Ασίας».
Οι δυσκολίες της συμβίωσης
Η αρνητική εικόνα που διαμόρφωσαν οι γηγενείς για τους πρόσφυγες
ενισχύθηκε από μια σειρά γεγονότων που ήταν αποτέλεσμα των τραγικών
συνθηκών εγκατάστασης και διαβίωσης των τελευταίων. Επιδημίες οι οποίες
ενέσκηπταν συχνά σε προσφυγικούς καταυλισμούς που για πολλά χρόνια δεν
κάλυπταν τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής, καθώς και μια γενικότερη
αναστάτωση που προκάλεσε στην ήρεμη κοινωνική ζωή των κατοίκων η
παρουσία και μόνο χιλιάδων προσφύγων στις πόλεις, ενέτειναν το αίσθημα
της δυσφορίας των γηγενών. Σε πολλά σχολεία, όπου εγκαταστάθηκαν
πρόσφυγες προσωρινά, τα μαθήματα σταμάτησαν για μεγάλο χρονικό
85

διάστημα προκαλώντας τις διαμαρτυρίες των γονέων των μαθητών. Το 1925,
τρία χρόνια μετά την έλευση των προσφύγων, μόνο στην περιοχή της Αθήνας
και του Πειραιά 45 σχολεία χρησιμοποιούνταν ακόμη για τη στέγασή τους. Το
ζήτημα της στέγασης αποτέλεσε ίσως το μεγαλύτερο σημείο τριβής, καθώς η
ανάγκη για εξεύρεση προσωρινής λύσης στο ζήτημα αυτό οδήγησε την
κυβέρνηση στην επίταξη χιλιάδων κατοικιών και δωματίων στα αστικά
κέντρα. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού είχε αποτέλεσμα την πρόκληση της
δυσφορίας των ιδιοκτητών, που θεωρούσαν σε μεγάλο βαθμό ότι επρόκειτο
για εισβολή των προσφύγων στον ιδιωτικό τους χώρο.
Σε σχέση με τη βιομηχανία, η εγκατάσταση μεγάλου αριθμού
προσφύγων στα κυριότερα κέντρα σήμαινε την προσφορά άφθονης φτηνής
εργασίας και επιχειρηματικού δυναμικού τη στιγμή που εισέρρεαν στη χώρα
μαζικά νέα ξένα κεφάλαια με τη μορφή κρατικών δανείων, διεθνούς βοήθειας
για τους πρόσφυγες, ιδιωτικών επενδύσεων για την κατασκευή δημοσιών
έργων. Στο διάστημα 1923-1939 η βιομηχανική παραγωγή διπλασίασε την
ιπποδύναμη και την αξία της και τριπλασίασε τον όγκο της.
Θετικές Συνέπειες Εγκατάστασης Προσφύγων Με την έλευση των
προσφύγων και την ανταλλαγή των πληθυσμών η όψη των μεγάλων πόλεων
άλλαξε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και ο πληθυσμός της Ελλάδας έγινε
πιο ομοιογενής. Στον τομέα της οικονομίας τώρα, οι πρόσφυγες αποτέλεσαν
τον κινητήριο μοχλό για τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, καθώς κατέλαβαν
θέσεις σε εργοστάσια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με χαμηλούς μισθούς.
Συνιστούσαν το κύριο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας, με κύριους τομείς
απασχόλησης την κλωστοϋφαντουργία, την ταπητουργία, τη μεταξουργία και
την αλευροβιομηχανία. Ένας λόγος για τον οποίο συντέλεσαν στο μέγιστο
βαθμό στην ανάπτυξη της οικονομίας της Ελλάδας ήταν η εργατικότητα, η
έντονη επιχειρηματική δράση, η δημιουργικότητα και η προκοπή που τους
διέκρινε. Έτσι, κατάφεραν να αποδείξουν στους γηγενείς ότι δεν ήταν
κοινωνικά παράσιτα και παρά τις αντίξοες συνθήκες που επέφερε ο ξεριζωμός
τους από τις αλησμόνητες πατρίδες, ευεργέτησαν τελικά ολόκληρη τη χώρα.
Πολλοί πρόσφυγες, ωστόσο, δεν αρκέστηκαν στην απασχόλησή της ως
εργάτες, αλλά εκμεταλλευόμενοι τη μικρή έστω περιουσία που κατόρθωσαν
να διασώσουν, ίδρυσαν νέες επιχειρήσεις. Εκτός από τους κεφαλαιούχους,
πολλοί πρόσφυγες έγιναν έμποροι ανακτώντας το επαγγελματικό τους κύρος.
Με το νέο πνεύμα που εισήγαγαν, τις ικανότητές τους, την εφευρετικότητα και
την επιμονή που διέθεταν, προόδευσαν και χρησιμοποιώντας παράλληλα τη
γνώση ξένων γλωσσών, τη δικτύωσή τους και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα
τους έφεραν ένα νέο αέρα στην μέχρι τότε «πρωτόγονη» επιχειρηματικά
Ελλάδα. Τα μεγαλύτερα ονόματα που αποδεικνύουν την προηγούμενη
διαπίστωση είναι ο Πρόδρομος Μποδοσάκης Αθανασιάδης, «Ο μπέης της
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ελληνικής βιομηχανίας» και ο γνωστός σε όλους, Αριστοτέλης Ωνάσης από τα
Βουρλά της Σμύρνης.
Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα εισήγαγε και τις γυναίκες στη
μέχρι τότε ανδροκρατούμενη εργατική τάξη, καθώς αποτέλεσαν την
πλειοψηφία στον χώρο της βιομηχανίας έτοιμων ενδυμάτων. Το 1930 οι
γυναίκες
αποτελούσαν
την
πλειονότητα
των
εργατών
στην
κλωστοϋφαντουργία, την καπνοβιομηχανία και τη βιομηχανία ετοίμων
ενδυμάτων.
ΠΩΣ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Προερχόμενοι από τόπους με μακραίωνη πολιτισμική παράδοση, οι
πρόσφυγες μετέφεραν στην νέα τους πατρίδα τον πολιτισμό τους. Η μουσική
τους επηρέασε τα λαϊκά στρώματα, παρέχοντας νέους τρόπους έκφρασης. Ο
μικρασιατικός αστικός πληθυσμός, προστιθέμενος στον ελληνικό αστικό
πληθυσμό, καθόρισε τη σύζευξη του σμυρνέικου με το ρεμπέτικο τραγούδι. Η
μουσική ορχήστρα εμπλουτίστηκε με τον μπαγλαμά, τα σάζια, τους
ταμπουράδες, το βιολί, το ούτι, το κανονάκι. Προερχόμενοι οι Μικρασιάτες
από περιοχές στις οποίες λειτουργούσαν σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
και εκτεταμένο σχολικό δίκτυο, με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα τους,
αναζωογόνησαν το ελλαδικό πολιτισμικό τοπίο με νέες αντιλήψεις και
πολιτισμικές αξίες. Το 1922 θεωρείται σημαντικός σταθμός για τη λογοτεχνία.
Πέραν της μουσικής και της λογοτεχνίας ο χορός, η διατροφή, η ενδυμασία
και τα κοινωνικά έθιμα εμπλούτισαν την ελληνική παράδοση, παράγοντας
νέα ρεύματα για την επιστήμη της λαογραφίας.
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Η Μικρά Ασία αποτέλεσε την πατρίδα πολλών επώνυμων λογοτεχνών, οι
οποίοι εμπνευσμένοι από την αποτρόπαια εκδίωξή του γένους τους,
συνέγραψαν λογοτεχνικά αριστουργήματα που εκφράζουν όχι μόνο τα
ιστορικά γεγονότα, αλλά κυρίως το συναισθηματικό φορτίο της προσφυγιάς.
Σημαίνουσες προσωπικότητες που άφησαν το στίγματους στην ελληνική
λογοτεχνία είναι οι ακόλουθοι: η Διδώ Σωτηρίου, η Μαρία Ιορδανίδου, ο
Ηλίας Βενέζης, ο αγιογράφος, ζωγράφος και λογοτέχνης Φώτης Κόντογλου,
ο Κοσμάς Πολίτης, ο Γεώργιος Θεοτοκάς, ο Στρατής Δούκας, ο Γιώργος
Μετσόλης, ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας Γιώργος Σεφέρης και
πολλοί άλλοι. Τα έργα τους περιστρέφονται γύρω από τους θεματικούς
άξονες: Έξοδος - Προσφυγιά - Ειρηνική ζωή. Η Έξοδος του Ελληνισμού από τη
Μικρά Ασία το ’22 είναι η κορύφωση των γεγονότων και αποτελεί τομή στον
χώρο και στον χρόνο. Η φωτιά της Σμύρνης, η αλλοφροσύνη των ξεριζωμένων,
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ο αγώνας για τη φυγή και τη σωτηρία είναι «κοινοί τόποι» στις λογοτεχνικές
σελίδες τους.
Ένας πρόσφυγας από το Αϊβαλί, ο Φώτης Κόντογλου, αξιοποιεί με
θαυμαστή ευρηματικότητα τις λαϊκές διηγήσεις, το ανατολίτικο παραμύθι και
το βυζαντινό παρελθόν του ελληνισμού, ακόμη και τις δυνατότητες της
εκκλησιαστικής γλώσσας, προσφέροντας έργο γεμάτο φαντασία και δύναμη,
πλημμυρισμένο από περιπέτειες, ταξίδια και εξωτισμό. Η γνωστή ιδεολογία
του Φώτη Κόντογλου για την αναζήτηση των πηγών του ελληνισμού στο
Βυζάντιο και στον αγροτικό λαϊκό πολιτισμό, υπήρξε μια φυσική συνέπεια της
μικρασιατικής καταγωγής του και της προσφυγιάς. Αισθάνθηκε, πραγματικά
την ανάγκη να διακηρύξει την επιστροφή στην τέχνη των προγόνων και να
αντιτάξει στον άκρατο ατομικισμό των διαφόρων ευρωπαϊκών ρευμάτων τη
συλλογική συνείδηση της Ορθοδοξίας. Η μικρασιατική του καταγωγή
δικαιολογεί και το «ιωνικό» του όραμα. Κάτω από τη χριστιανική νομοτέλεια,
διακρίνει κανείς τα ιδανικά του αρχαίου κόσμου, την αγάπη για τη ζωή και τον
άνθρωπο, για τη φύση, την αφηγηματική διάθεση του Ανατολίτη παραμυθά.
Πολύ σημαντικοί επιπλέον πνευματικοί άνθρωποι από τη Μ. Ασία, που ο
καθένας τους διέπρεψε στον τομέα με τον οποίο ασχολήθηκε, λάμπρυναν με
την παρουσία τους τον χώρο των ελληνικών γραμμάτων και των τεχνών: ο
αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρόνικος, ο ιστορικός Παύλος Καρολίδης, ο
φιλόλογος Ιωάννης Συκουτρής, ο Δημήτρης Γληνός, ο Δημήτρης Ψαθάς, ο
Κάρολος Κουν, ο Πάνος Κατσέλης αλλά και η Σοφία Βέμπο.
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ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ
ΟΙ:

ΜΑΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
(ΕΡΓΑ ΤΗΣ : ‘’ΛΩΞΑΝΔΡΑ’’ ΚΑΙ ‘’ΣΑΝ ΤΑ
ΤΡΕΛΑ ΠΟΥΛΙΑ’’ )

ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
(ΕΡΓΑ ΤΗΣ: ¨ΤΑ ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ¨
ΚΑΙ ¨ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ’’)

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ
(ΕΡΓΑ ΤΟΥ: ‘’ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΧΑΙΡΕ’’
ΚΑΙ ΄΄ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 31328’’)

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
(ΕΝΑΣ ΑΠ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥΣ , ΖΩΓΡΑΦΟΥΣΚΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ : ‘’ΜΥΣΤΙΚΑ ΑΝΘΗ΄’, ‘’ΦΗΜΙΣΜΕΝΟΙΑΝΤΡΕΣ
ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΙ’’ΚΑΙ ”ΤΟ ΑΙΒΑΛΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ» )

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ
(ΕΡΓΑ ΤΟΥ ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑ’’ ΚΑΙ ‘’ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ’’

ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
(ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ: ‘’ΤΟ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ’’ ΚΑΙ ‘’ΕΚΑΤΗ’’
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ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΟΥΚΑΣ
(ΕΡΓΑ ΤΟΥ : ’’Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ’’ ΚΑΙ
‘’ΕΙΣΕΥΑΤΟΝ’’)

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ
(ΕΡΓΑ ΤΟΥ ‘’ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΡΑΕΙ Τ ΑΣΤΡΑ’’ ΚΑΙ ‘’ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΙ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΙ’’

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
(ΕΡΓΑ ΤΟΥ: ‘’ΣΤΡΟΦΗ’’ ΚΑΙ ‘’ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ’’ )

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ( ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ )

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ
( ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ )

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ ( ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ )
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΘΑΣ
(ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΕΘΥΜΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΥΝΟΣ
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ)

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ ( ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ )
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ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Μπαγλαμάς, λύρα, ούτι, ταμπουράδες, βιολί, κανονάκι, σαντούρι,
τουμπερλέκι.

Σαντούρι

Κανονάκι

Ούτι

Τουμπερλέκι
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Η συμβολή των προσφύγων στην ανάπτυξη της μουσικής στην Ελλάδα.
Περισσότερες ακόμη δυσκολίες παρουσιάζει η ανίχνευση των ποικίλων
πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων που προέκυψαν από την εγκατάσταση των
προσφύγων. Συνήθως παραπέμπουμε, για τη Σύρο, στο ρεμπέτικο, που άνθισε
εκεί με την άφιξη των προσφύγων και όπου έκανε την πρώτη του μαθητεία ο
Μάρκος Βαμβακάρης.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ

Μανώλης Καλομοίρης

Σοφία Βέμπο

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Παραδοσιακά τραγούδια
προγαμήλια και γαμήλια
-Φίλοι, καλωσορίσατε
-Φέρτε νερό, ροδόσταμο
-Σήμιρα λαμπ’ ου ουρανός
-Νύφη μου, σου το φέρανε

Ερωτικά τραγούδια
-Τα μαύρα σου τα μάτια
-Τα ματάκια σου πουλί μου -Δεν είναι κρίμα και άδικο
-Έλα να σε φιλήσω
-Φόρα τα μαύρα φόρα τα
-Αχ, Σμυρνιοπούλα μου γλυκιά
-Πάγω στης Προύσας τα
βουνά
-Καλέ, συ Παναγιά μου
-Είναι καρδιές όπου γελούν
-Χριστός Ανέστη, μάτια μου
-Από ξένο τόπο
-Έρχομου κι συ κοιμάσι
-Παίρνω το καμακάκι μου (ή
αρμιδάκι μου)
-Περιβόλι μου οργωμένο
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Τίτλοι Δημοτικών τραγουδιών
-Η Εβραιοπούλα
-Τα ευζωνάκια
-Σαν της Σμύρνης το γιαγκίνι
- Στ’ Αλάτσατα
-Εσκί Σεχίρ
-Σαγγάριος

Σημαντική υπήρξε η επιρροή που άσκησαν οι πρόσφυγες της Μικράς
Ασίας και σε άλλες εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής των Ελλήνων όπως στον
χορό, την ενδυμασία, τα ήθη και έθιμα, τη διατροφή, τα οποία σταδιακά
εντάχθηκαν πλήρως στην ελληνική παράδοση.
Η επιρροή στο χορό ήταν τόσο δραστική, ώστε η Μικρά Ασία και τα νησιά
του Αιγαίου κατέληξαν να θεωρούνται ενιαία μουσικοχορευτική περιφέρεια,
καθώς χαρακτηριστικές κινήσεις και ρυθμοί ενσωματώθηκαν στη ελληνική
παράδοση και συναντώνται μέχρι και τις μέρες μας. Χοροί αϊβαλιώτικοι,
καρσιλαμάδες, τσιφτετέλια, ζεϊμπέκικα, ποντιακά κ.ά.

ΧΟΡΟΙ
 Άταρης (Αντικριστός Χορός)
 Ολμάζ (Στα τούρκικα σημαίνει «Δεν γίνεται»)
 Ο Καρσιλαμάς ή Γαρτσιλαμάς
Ανήκει στους Αντικριστούς χορούς. Αντικριστά εννοούμε πως οι χορευτές
χορεύουν ο ένας απέναντι από τον άλλο. Είναι ερωτικός χορός και
συνηθίζεται σε γαμήλιες τελετές και διασκεδάσεις. Οι γυναίκες κρατούν
ένα μαντίλι με τεντωμένα ή λυγισμένα χέρια στους αγκώνες και κουνούν
τα χέρια δεξιά και αριστερά. Αλλιώς ο καρσιλαμάς ονομάζεται:
Αντικριστός, Καρσιλαμάς και Καρτσιλαμάς. Στα αστικά κέντρα συνοδεύεται
με ρεμπέτικη μουσική. Τον χορό αυτόν τον συναντάμε σε πολλές περιοχές
της Ελλάδας όπως στην Σύρο στις Κυκλάδες, στην Ίμβρο, στους
Μανταμάδες Λέσβου, στη Μακεδονία, στην Μικρά Ασία, στην Κύθνο, στην
Θράκη, στα Γιαννιτσά, στην Καππαδοκία, στην Καισάρεια Καππαδοκίας,
στην Μαγνησία.
 Ζεϊμπέκικος
Πήρε το όνομά του από τους Ζεϊμπέκιδες (Ζεϊμπέκ στα Τούρκικα σημαίνει
παλικάρι). Δεν έχει βήματα αλλά μόνο φιγούρες. Κάθε χορευτής έχει τις
δικές του προσωπικές φιγούρες. Δεν έχει βήματα, είναι ιερατικός χορός με
εσωτερική ένταση και νόημα που ο χορευτής οφείλει να το γνωρίζει και να
το σέβεται. Είναι η σωματική έκφραση της ήττας. Η απελπισία της ζωής. Το
ανεκπλήρωτο όνειρο. Είναι το «δεν τα βγάζω πέρα». Το κακό που βλέπεις
να έρχεται. Το παράπονο των ψυχών που δεν προσαρμόστηκαν στην τάξη
των άλλων. Το ζεϊμπέκικο δεν χορεύεται ποτέ στην ψύχρα και όχι μόνον ως
κούφια επίδειξη. Ο χορευτής πρέπει πρώτα «να γίνει», να φτιάξει κεφάλι
με ποτά και όργανα, για να ανέβουν στην επιφάνεια αυτά που τον τρώνε.
Απαγορεύονταν να χορεύεται από γυναίκες.
 Απτάλικος
Το όνομά του προέρχεται από την τούρκικη λέξη «Απτάλ» που σημαίνει
«ζαλισμένος». Οι κινήσεις του κάθε μεμονωμένου χορευτή είναι ιδιότυπες.
Χορεύεται συνήθως από 3 ή 4 άντρες που κάνουν τσαλίμια.
 Χασάπικος
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Έχει πολίτικη καταγωγή. Έχει ρίζες από το βυζαντινό χορό των
Μακελάρηδων (Χασαπόδων) που συνηθίζονταν σε συνοικίες της
Κωνσταντινούπολης. Χορεύονταν από 2 ή 3 άτομα και των δύο φύλων.
Απαιτεί ακρίβεια, πειθαρχία και συγχρονισμό.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η διατροφή των Ελλήνων δέχθηκε σημαντικές επιδράσεις, καθώς οι
παραδοσιακές συνταγές των προσφύγων, εντάχθηκαν με την πάροδο του
χρόνου στην ελληνική κουζίνα και επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας. Τέτοια
φαγητά είναι: τα σουτζουκάκια, το κεμπάπ, το ιμάμ μπαϊλντί, ο πατσάς, ο
μουσακάς, τα πιλάφια, τα πιροσκί, τα γιουβαρλάκια, οι ντολμάδες και από
γλυκά το καζάν ντιπί, το σάμαλι, ο χαλβάς, το ισλί, ο μπακλαβάς, το κανταΐφι
και πολλά άλλα.
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Τέλος, τα έθιμα που έφεραν οι Μικρασιάτες αλλά και οι Έλληνες του
Πόντου και της Ανατολικής Θράκης στην Ελλάδα σταδιακά παγιώθηκαν και
εναρμονίστηκαν με τα ήδη υπάρχοντα στον ελληνικόχώρο. Χαρακτηριστικά
αυτά που αφορούν τη γέννηση, το θάνατο, το γάμο, έθιμα θρησκευτικά αλλά
και τελετουργικά.
Η ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Το σημαντικότερο και πολυτιμότερο στοιχείο που συνόδευσε τους
πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και τους στήριξε στις μεγάλες δοκιμασίες, στις
περιπλανήσεις και στις ατέλειωτες κακουχίες, ήταν η βαθιά τους πίστη και
το έντονο θρησκευτικό τους συναίσθημα. Προερχόμενοι από τα αγιοτόπια
και ευλογημένα χώματα των χαμένων πατρίδων, έφεραν μαζί τους στην
Ελλάδα την ακλόνητη, ανόθευτη, ζωντανή, ζεστή, θαυματουργή ορθόδοξη
πίστη τους που ήταν ταυτισμένη για αιώνες με την εθνική τους ταυτότητα.
Αυτή η ασάλευτη, παρά τον ξεριζωμό, πίστη τους έγινε η κινητοποιός δύναμη
που τους έδωσε κουράγιο και ελπίδα να ξαναρχίσουν τη ζωή τους από την
αρχή, να επιβιώσουν, να προκόψουν στην νέα πατρίδα και να αναδείξουν τον
μικρασιατικό προσφυγικό ελληνισμό ως ζωογόνο παράγοντα για τη σύγχρονη
Ελλάδα. Παράλληλα με την έντονη θρησκευτικότητά τους, την οποία
εκδήλωναν συνεχώς, ερχόμενοι στην Ελλάδα, έχτισαν μεγαλόπρεπους ναούς
και μοναστήρια όπου στέγασαν τα εκκλησιαστικά κειμήλια - που κατόρθωσαν
να διασώσουν από την καταστροφή - ανέδειξαν αξιόλογους εκκλησιαστικούς
άνδρες (λογιότατους αρχιερείς και όσιους χαρισματούχους ιερομόναχους) που
έγιναν οι πνευματικοί πατέρες και προστάτες τους στα δύσκολα χρόνια,
υπηρετώντας έτσι με κάθε τρόπο και τιμή την ιερή πίστη των προγόνων τους.
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ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες, που ξαφνικά και απρόσμενα πετάχτηκαν
σαν το ρημαγμένο σκαρί στα βράχια μιας ακτής, δεν έσκυψαν μοιρολατρικά το
κεφάλι στη δυστυχία και το κακό που τους βρήκε. Με την εξυπνάδα που τους
χαρακτήριζε, την εργατικότητα και την πίστη τους στον Θεό, κατάφεραν και
πάλι να ορθοποδήσουν. Πολλοί απ’ αυτούς έλαμψαν σαν φωτεινά αστέρια
στον ελλαδικό χώρο: στο εμπόριο και την οικονομία, στις τέχνες και στα
γράμματα, στο στερέωμα της ελληνικής παιδείας. Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες,
διωγμένοι σαν τα τρομαγμένα πουλιά από τη γη των προγόνων τους, αν και
εγκατέλειψαν τα υπάρχοντά τους στην Ανατολή, κουβάλησαν όμως μαζί τους
μια μακραίωνη ιστορία, έναν τρισχιλιόχρονο ελληνικό πολιτισμό, μια ανώτερη,
αξιοσέβαστη κουλτούρα και μια ψυχική αρχοντιά, και τους σπόρους αυτούς
τους φύτεψαν στη γη της μάνας Ελλάδας. Με τις δραστηριότητές τους εμπορικές, οικονομικές, επιστημονικές και πολιτιστικές – συνέβαλαν
σημαντικότατα στην πρόοδο του ελληνικού κράτους την οικονομική του
ανάπτυξη και κυρίως στην πνευματική του εξέλιξη. Έμειναν όμως νοσταλγοί
αθεράπευτοι της χαμένης πατρίδας τους ως τη στερνή τους πνοή. Κι αυτή την
ανείπωτη αγάπη και τη νοσταλγία τους για τον χαμένο επίγειο παράδεισο της
Ανατολής φρόντισαν να τη μεταγγίσουν κι ως τα κατάβαθα της ψυχής των
απογόνων τους.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κλείνοντας αυτή την επισκόπηση της ελληνικής διασποράς παρατηρούμε ότι,
λόγω και της γεωγραφικής θέσης, οι Έλληνες είχαν πάντα το βλέμμα
στραμμένο σε ανοιχτούς ορίζοντες και δεν περιορίζονταν ποτέ στα στενά όρια
που τους καθόριζαν οι άλλοι για να ζήσουν. Κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι
είναι εμποτισμένοι από το πνεύμα του Οδυσσέα, δηλαδή της εξερεύνησης, της
περιπέτειας αλλά και της γνώσης.
Επίσης παρατηρούμε ότι, σ’ όλη αυτή τη μακραίωνη ιστορία, τα όρια μεταξύ
μετανάστη και πρόσφυγα είναι δυσδιάκριτα γιατί ενώ π.χ. ξεκινάει ως
μετανάστης, στη συνέχεια λόγω των συνθηκών αναγκάζεται να γίνει
πρόσφυγας ή και το αντίστροφο.
Στην πλειονότητά τους οι Έλληνες του εξωτερικού, πρόκοψαν και
καλυτέρευσαν τη ζωή τους, βοήθησαν τις οικογένειές τους, διατήρησαν την
πολιτισμική τους ταυτότητα, πολλοί διέπρεψαν και ανέβασαν το όνομα της
Ελλάδας πολύ ψηλά, βοήθησαν στα εθνικά μας θέματα με πολλούς τρόπους,
αρκετοί ευεργέτησαν την πατρίδα με πολλά ευαγή ιδρύματα, τη βοήθησαν
οικονομικά να αναπτυχθεί με τα εμβάσματά τους αλλά και με τα κεφάλαιά
τους που επένδυσαν σε επιχειρήσεις.
Ως πρόσφυγες οι Έλληνες βοήθησαν στην ανάπτυξη της χώρας μας με την
προσωπική τους εργασία , κάποιοι με τις επιχειρήσεις τους, την εργατικότητά
τους, τις καινοτόμες ιδέες τους αλλά και με την πλούσια παράδοσή τους
εμπλούτισαν τον πολιτισμό μας.
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ολόκληρη η ιστορία της Ελλάδας είναι μια
αέναη κίνηση μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων από και προς την
Ελλάδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ


"Πρόσφυγες θα ήταν αν πήγαιναν να ζητήσουν άσυλο και προστασία
σε άλλη χώρα"
«Η Μυτιλήνη ήταν νησί αποκομμένο. Δεν μπορούσαμε να ριζώσουμε
εκεί. Μείναμε ως το '23 ίσως και κάτι μήνες από το '24. Ζήτησα να εργαστώ ως
χημικός κοντά σ' έναν συμπατριώτη μας για να μην κάνω άσχετη δουλειά από
τις σπουδές μου. Εκείνος μου συνέστησε να δουλέψω στο Πανεπιστήμιο. Έγινα
έκτακτος καθηγητής και δούλεψα ως το 1958. Μετά, λόγω της ειδίκευσης μου
στην Πυρηνική Φυσική, δούλεψα ως καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Ο αδελφός
μου Αριστόδημος είναι οικονομολόγος. Ο Ελευθέριος οικονομολόγος στη
Νυρεμβέργη. Ο Βασίλης γεωλόγος και ο Πλάτων πολιτικός μηχανικός. Δεν μας
ενδιέφερε σε καμιά περίπτωση να στεγαστούμε σε προσφυγικούς
συνοικισμούς. Οι Κυδωνιάτες ποτέ δεν είχαν τέτοια επιδίωξη, γιατί δεν ήθελαν
να τους λένε πρόσφυγες. Ήταν Έλληνες που έζησαν στην ελληνική Μικρασία,
όπως ήταν Έλληνες και όσοι έζησαν στην Αλεξάνδρεια, στην
Κωνσταντινούπολη, δηλαδή, σε μια ευρύτερη περιφέρεια του Ελληνισμού και
ως Έλληνες επέστρεψαν στη Μητρόπολη, στην Ελλάδα, και όχι ως πρόσφυγες.
Είπε κανείς τους Έλληνες εξ Αιγύπτου, όταν τους έδιωξε ο Νάσερ από την
Αίγυπτο, τους Κύπριους μετά την Τουρκική κατοχή, όσους κατέφυγαν στην
Ελλάδα, 'πρόσφυγες'; Πρόσφυγες θα ήταν αν πήγαιναν να ζητήσουν άσυλο και
προστασία σε άλλη χώρα, όπως έκαναν οι Αρμένιοι που ήρθαν το 1922 μερικές
εκατοντάδες χιλιάδες στην Ελλάδα, ξένοι ανάμεσα σε ξένους, με άλλη γλώσσα,
ήθη και έθιμα. Μείναμε στην αρχή λοιπόν σε νοικιασμένο σπίτι, ώσπου
κτίσαμε το δικό μας»
(Π. Κουγιουμτζέλης, συνέντευξη, Αθήνα, Οκτώβριος 1983).
Άννα Παναγιωταρέα
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Ανατολική Θράκη, Γανόχωρα, πρόσφυγες εγκαταλείπουν την πατρίδα τους. Φωτογράφος: Γεώργιος
Λυκίδης, Θράκη, 1922 [πηγή: Ε.Λ.Ι.Α.]

“Δεκαπέντε μέρες μείναμε στα βαπόρια. Έπειτα φτάσαμε στον Πειραιά.
Απ' τον Πειραιά μόνο τα σύρματα ξέρω. Στα σύρματα είκοσι μέρες μας
κρατήσανε. Αμάν, πολύ μας ρεζιλέψανε, πολύ μας βασανίσανε. Μας βάλαν
στη σειρά. Τα μικρά και τις γριές απ' τη ρίζα μας κουρεύανε. Έκλαιγα, φώναζα:
— Ψάξε με, δες με, δεν έχω ψείρες! Με το ζόρι με κουρέψανε. Σαν κολοκύθι
με κάνανε. Πολύν καιρό έπειτα ντρεπόμουνα να βγω στην αγορά να ψουνίσω.
Μας γδύσανε. Ό,τι φορούσαμε στον κλίβανο, άντε, τα βάλανε. Παπούτσια δεν
είχαμε έπειτα να φορέσουμε. Μας δίνανε να φάμε. Είχαμε και μαζί μας. Όμως
στην καραντίνα μεγάλο ρεζιλίκι, μεγάλο σεφιλίκι [=κακοπάθεια] ήτανε. Είκοσι
μέρες κράτησε. Από τον Αι-Γιώργη, απ' τον Πειραιά, μας βάλανε στο βαπόρι,
στη Θεσσαλονίκη μας φέρανε. Μας βγάλανε και μας αφήσανε. Στα σοκάκια
της Θεσσαλονίκης μας αφήσανε. Στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης πεταμένοι
ήμαστε. Έτσι ξαπλωμένοι, μέσα στα σοκάκια. Περνούσε κόσμος και μας
έβλεπε. Αμάν, ρεζιλίκι! Πέρασε ένας άντρας, ένας τρανός. Μας πέταξε μια
πεντάρα. Έπιασα την πεντάρα, φώναζα, έκλαιγα: —Εμείς έχομε λεφτά! Εμείς
έχομε να φάμε! Αφήσαμε τα σπίτια μας, τόσα αμπέλια αφήσαμε! Δεν είμαστε
ζητιάνοι εμείς! — Άσε την πεντάρα. Ησύχασε έλεγε η μητέρα μου. Η μάνα μου
άρρωστη ήταν. Ένα κουβάρι μαζεμένη καθότανε. Περνούσε ο κόσμος. Μας
βλέπανε από μακριά. Δεν ερχόντανε κοντά μας: — Προσφυγιά! προσφυγιά!
λέγανε και περνούσανε…., ».
(Μαρτυρία Καλλισθένης Καλλίδου από το χωριό Φερτέκι της
Καππαδοκίας, κοντά στη Νίγδη). Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών), τόμ. Β', σ. 261.
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«Εμείς οι άλλοι περιμέναμε τρεις μέρες, ώσπου μπήκαμε σε καΐκια και
μπαρκάραμε για τη Μυτιλήνη. Ώσπου να πατήσει το ποδάρι του ο τούρκικος
στρατός στο χωριό, άραζαν καΐκια και μας παίρναν, Πίσω-πίσω στη Μυτιλήνη
δεν μας δέχουνταν. Δεν είναι και πλούσιος τόπος- από ένα μαξούλι [=σοδειά]
περιμένει. Βασανιστήκαμε, κακοκοιμηθήκαμε, κακοφάγαμε, μεγάλη συμφορά
πάθαμε. Και ποιός δεν έκλαψε νεκρούς; Και ποιος δεν κακοπάθησε και ποιος
δεν κλαίει ακόμα; Μονάχα τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ, τ’ ακούνε σαν
ψεύτικα παραμύθια».
(Μαρτυρία Απόστολου Μυκονιάτη από το παραθαλάσσιο χωριό Ατζανός,
κοντά στην Πέργαμο, απέναντι από τη Λέσβο). Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών), τόμ. Α’, α. 142.

«Στη Μερσίνα μείναμε μια βδομάδα στα σύρματα… ύστερα ήρθε το
βαπόρι και μας πήρε. Στο ταξίδι έκανε φουρτούνα και οι γυναίκες
λιγοθυμούσαν από το φόβο τους. Άκουγες φωνές, κλάματα. Εγώ είχα μαζί μου
τον άντρα μου, τη μάνα μου και τα τρία παιδιά μου, το Χαράλαμπο, το
Δημήτρη και τη Μαρίκα, από ένα ως έξι χρονώ. Ευτυχώς δεν έπαθα τίποτε•
άφησα τα παιδιά σε μια γωνιά του βαποριού κοντά στη μάνα μου και
κουβαλούσα νερό στις λιπόθυμες γυναίκες. Μερικοί άνθρωποι δε βάσταζαν
από τα βάσανα που τράβηξαν και πέθαναν στο βαπόρι τους έδεσαν με σίδερα
και τους πέταξαν στη θάλασσα. Επιτέλους φτάσαμε στον Πειραιά. Άλλοι
κατέβηκαν εκεί• εμείς συνεχίσαμε το ταξίδι για την Καβάλα. Μας πήγαν στο
Τσινάρ Ντερέ, κοντά στη σημερινή Νέα Καρβάλη. Δυο χρόνια μείναμε εκεί
κάτω από τα τσαντίρια. Ο κόσμος αρρώσταινε και πέθαινε κάθε μέρα. Πέθανε
ο άντρας μου, πέθανε και το παιδί μου ο Χαράλαμπος. Τη νύχτα έρχονταν τα
τσακάλια, σκάβανε τους τάφους και έτρωγαν τους πεθαμένους. Δεν ξέραμε
στο χωριό μας τέτοια αγρίμια
είχαν, να, κάτι τέτοια μεγάλα δόντια…. Αχ! καλύτερα να μη γινόταν η
Ανταλλαγή, να μέναμε στα Κενάταλα. Εκεί έξι μήνες δουλεύαμε, έξι μήνες
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καθόμαστε και τρώγαμε. Πάλι όμως μπορούσε να γίνει αυτό, να μη φεύγαμε;
Τί θα κάναμε ανάμεσα στους Τούρκους; Εδώ τουλάχιστον, είμαστε σε
χριστιανικό έθνος».
(Μαρτυρία Δέσποινας Συμεωνίδου από το χωρίο Κενάταλα της Καππαδοκίας,
κοντά στο Γκέλβερί). Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών),
τόμ. Β', σ. 17-18.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Μέχρι το 1907 το ελληνικό μεταναστευτικό ρεύμα προς την Αμερική το
διακινούσαν ξένες ατμοπλοϊκές εταιρίες. Οι συνθήκες διαβίωσης κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού, στα μεταναστευτικά υπερωκεάνια ήταν φριχτές,
ιδιαίτερα εκείνα της πρώτης περιόδου του 1907-1937). Οι μετανάστες
θεωρούνταν «φορτίο». Πλοία μόλις 5-6 χιλιάδων τόνων, μετέφεραν έως
1.300 επιβάτες, σε ταξίδια που συχνά διαρκούσαν 22 μέρες. Οι δοκιμασίες
των φτωχών μεταναστών, οι οποίοι δεν νοιάζονταν σταλιά για ανέσεις, γιατί
ποτέ δεν τις είχαν γευτεί, άρχιζε, πολύ πριν το ταξίδι. Οι περισσότεροι
αγνοούσαν τις μεγάλες δυσκολίες που τους περίμεναν στο Νέο Κόσμο, τον
οποίο εκατοντάδες παραδόπιστοι μεσίτες μετανάστευσης, ζωγράφιζαν με
χίλια ελκυστικά χρώματα.
Με την φλογερή ελπίδα ότι στην ξένη χώρα θα αποκτήσουν ότι
χρειάζονται για να επιστρέψουν εφοδιασμένοι για μια καλύτερη ζωή,
αγωνίζονταν να πάρουν την πολυπόθητη άδεια μετανάστευσης για την
Αμερική.
Όσοι τα κατάφερναν, πριν την επιβίβαση στο πλοίο, υποβάλλονταν σε
ξεψείριασμα και εμβολιασμό.
Η αναχώρηση γινόταν σε ατμόσφαιρα πανηγυρική, με την μουσική του
δήμου να παίζει θριαμβευτικά στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ εκατοντάδες
μαντήλια ανέμιζαν βουτηγμένα στον αγκαθωτό πόνο του αποχωρισμού. Μόνο
τσουβάλια δεν κρατούσαν να τα γιομίσουν με κολλαριστά δολάρια που
ονειρευόταν στον ξύπνιο τους.
Οι άδολοι μετανάστες «πακετάρονταν» κυριολεκτικά στους χώρους
κάτω από το κατάστρωμα, σε απελπιστικά στενούς χώρους και αμπάρια.
Καλοθρεμμένες ψείρες κλωθογύριζαν στα λιπόσαρκα, βρώμικα κορμιά τους.
Από την πρώτη κιόλας ημέρα, η πολυκοσμία, οι αναθυμιάσεις των εμετών, η
απόπνοια των σωμάτων των επιβατών, και η έλλειψη στοιχειώδους
καθαριότητας έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική και ανυπόφορη.
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Στο Λιμάνι της Πάτρας έτοιμοι για επιβίβαση - 1907

Στο κατάστρωμα Έλληνες μετανάστες, πλους προς Αμερική

Στην είσοδο του ποταμού Hudson ήταν στημένη η φοβερή «Καραντίνα»,
ο δημόσιος υγειονομικός σταθμός ελέγχου. Αδιάφοροι άνδρες της υπηρεσίας
Αλλοδαπών, και της Δημόσιας Υγείας, ανέβαιναν στο πλοίο και επιθεωρούσαν
προσεχτικά τους επιβάτες 3 θέσεως και καταστρώματος. Μετά, το ο πλοίο
κατευθύνονταν σιγά – σιγά προς το λιμάνι της Νέας Υόρκης. Περνώντας κοντά
από το άγαλμα της Ελευθερίας κατέληγε σε ένα από τους «τόκους» στο
Μανχάταν ή απέναντι στο Χομπόκεν. Εκεί αποβιβάζονταν οι επιβάτες της
πρώτης και δεύτερης θέσεως, περνούσαν βιαστικά από τον τελωνειακό έλεγχο
και χανόταν στο πολύβουο Μανχάταν.
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Μα το κονταροχτύπημα των φτωχών μεταναστών με την σκληρή
πραγματικότητα, την αγωνία, την αβεβαιότητα, και το πήδημα στην άκρα του
γκρεμού, μόλις άρχιζε.
Μετά από μια πολύωρη βασανιστική αναμονή στο πλοίο άρχιζαν να
κατεβαίνουν επιτέλους τη σκάλα του πλοίου οι τρίτης κατηγορίας επιβάτες,
φορτωμένοι σαν χαμάληδες.
Αγκομαχώντας, αποβιβαζόταν στις βάρκες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών
που τους μετέφερε στο περίφημο Ellis Island, γνωστό στους Έλληνες
μετανάστες ως «Καστιγγάρι». Εκεί μέσα στις πολύβουες στοές του γραφείου
απογραφής, οι μετανάστες υποβάλλονταν στην τελική δοκιμασία.

Ιατρική εξέταση στο Έλλις Άϊλαντ, μετά την αποβίβαση

Κάθε άρρωστος υποχρεωνόταν να γυρίσει στο πλοίο και παραδινόταν
στην ατμοπλοϊκή εταιρία, για επαναπατρισμό. Άγρυπνοι επιθεωρητές της
Υπηρεσίας Αλλοδαπών με τον αλαζονικό αέρα της εξουσίας, μόλις
παρατηρούσαν κάποιον ύποπτο, σημείωναν πάνω στην κάρτα τους κάποιο
κωδικό σήμα, προκειμένου να τον προσέξουν ιδιαίτερα οι γιατροί. Αυτοί οι
άμοιροι, έπρεπε να επιστρέψουν στο λιμάνι της επιβίβασής τους..
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Φοβερό μαρτύριο, η «ιερά εξέταση» στο Ellis Island .Έλλις Άιλαντ, νησί
ελπίδων και αγωνίας! Νησί ολοκληρώσεως πόθων και ματαιώσεως ονείρων!
Δράματα ζωής και θανάτου παίχθηκαν μέσα στις αίθουσες όπου γινόταν η
εξέτασης των μεταναστών ή πίσω από τα κάγκελα των κρατητηρίων.
Ο Γιάννης Κάλυκας ο οποίος ήρθε στην Αμερική 17 χρονών το 1926 λέει:
«Οι δύο εβδομάδες που πέρασα στο Έλις Άιλαντ ήταν οι πιο άθλιες της
ζωής μου. ΄Ήταν Γενάρης, τουρτούριζα από το τσουχτερό κρύο και ο ξάδερφός
μου στην Αμερική δεν ήξερε ότι ερχόμουν μ΄ εκείνο το πλοίο. Δεν είχα ούτε ένα
σέντ στην τσέπη μου, και ήμουν πολύ φοβισμένος. Υπήρχε πολύ συνωστισμός.
Ακούγονταν σπαρακτικοί λυγμοί και ξεφωνητά από τους ανθρώπους που
στέλνονταν πίσω. Η αβεβαιότητα για το τι θα φέρει η επόμενη μέρα ήταν η
χειρότερη αίσθηση που δεν την ξαναείδα ούτε πριν ούτε μετά απ΄ αυτό. Όσοι
δεν φαινότανε αρκετά γεροί για να δουλέψουν στις σιδηροδρομικές γραμμές,
στα μεταλλεία και τόσες άλλες βαριές δουλειές τους γύριζαν πίσω.»
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Περίπου 35 χιλιάδες Έλληνες έζησαν εφιαλτικές στιγμές στο Κέντρο
Υποδοχής Μεταναστών Μπονεγκίλα της Αυστραλίας στις δεκαετίες του ’50
και του ’60. Η Μπονεγκίλα, περίπου 300 χιλιόμετρα από τη Μελβούρνη στη
βορειο-ανατολική Βικτώρια και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις ονομάστηκαν,
από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αυστραλίας, Κέντρα Υποδοχής
Μεταναστών. Οι περισσότεροι από όσους έζησαν εκεί γνώρισαν την
Μπονεγκίλα είτε ως κέντρο κράτησης είτε ως στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το
1952 και 1961 ήταν το επίκεντρο δύο εξεγέρσεων των μεταναστών για
δουλειά και ελευθερία. Από το 1947, όταν έφτασαν εκεί οι πρώτοι
διαμένοντες, έως ότου έκλεισε, το 1971, περισσότεροι από 320.000
πρόσφυγες και μετανάστες γνώρισαν τις εγκαταστάσεις αυτές ως το πρώτο
σπίτι τους στην Αυστραλία. Οι αγώνες τους στη νέα χώρα για εγκατάσταση και
ισότητα δικαιωμάτων ξεκίνησε εκεί, πριν εγκατασταθούν κοντά στα
εργοστάσια και άλλους χώρους εργασίας.

106

Τουλάχιστον 35.000 Ελληνες πέρασαν από την Μπονεγκίλα από τις αρχές
της δεκαετίας του 1950. Οι Ιταλοί ήταν μακράν η πολυπληθέστερη ομάδα. Ανά
πάσα στιγμή φιλοξενούσε 10.000 ανθρώπους από πολλές εθνότητες,
στοιβαγμένους σε 30 κυματοειδή σιδερένια μπλοκ, με 350 άτομα το καθένα.
Φρουροί και αγκαθωτά συρματοπλέγματα προστάτευαν το στρατόπεδο από
παράνομη είσοδο ή έξοδο. Οι διαμένοντες εκεί προμηθεύονταν με τα
προσωπικά σκεύη, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες κ.λπ. και εφόσον δεν
επιστρέφονταν σε καλή κατάσταση, το κόστος αυτό αφαιρείτο από το επίδομα
ανεργίας που έπαιρναν, από το οποίο οι αρχές είχαν ήδη αφαιρέσει το ποσόν
των εξόδων διαβίωσης.
Ερχόμενοι στην Αυστραλία, στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Επιτροπής
για την Ευρωπαϊκή Μετανάστευση (και νωρίτερα σύμφωνα με την Εποικιστική
Πολιτική Εκτοπισμένων Ατόμων), οι μετανάστες έπρεπε βάση σύμβασης να
εργάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Μετανάστευσης για δύο
χρόνια.
Σε
αντίθετη
περίπτωση,
προβλέπονταν
κυρώσεις
συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής ναύλων στην Κοινοπολιτεία, σε
περίπτωση που επέστρεφαν στη χώρα καταγωγής τους. Η υποχρέωση, με
βάση τις ίδιες συμβάσεις, της αυστραλιανής κυβέρνησης να βρει δουλειά για
τους μετανάστες τέθηκε σε εφαρμογή με περιφρόνηση, αν ποτέ ήλθε στο φως.
Όσο αφορούσε τις θέσεις εργασίας, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Οι θέσεις
εργασίας σε αγροτικές περιοχές, για τις οποίες προορίζονταν οι διαμένοντες,
ήταν λίγες και ως επί το πλείστον ακατάλληλες. Οπότε η απόδραση στην πόλη,
όπου υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες εργασίας, ήταν αναπόφευκτη παρά τις
προσπάθειες των αρχών να σταματήσει τις αποδράσεις αυτές.
Η Μπονεγκίλα διευθυνόταν με βάση μια στρατιωτικού τύπου γραμμή.
Όσοι βρίσκονταν σε κορυφαίες θέσεις ήταν αξιωματικοί του στρατού. Πολλοί
επιστάτες και φύλακες, οι οποίοι επιλέγονταν μεταξύ των διαμενόντων, ήταν
στην πραγματικότητα φύλακες και υπάλληλοι πρώην ναζιστικών στρατοπέδων
συγκέντρωσης όπως επιβεβαιώθηκε από τον Μπομπ Γκρίνγουντ, επικεφαλής
της Μονάδας Ειδικών Ερευνών Εγκληματιών Πολέμου που διορίστηκε από την
κυβέρνηση Χόουκ το 1987.
Μία άλλη πτυχή της μετανάστευσης στην Αυστραλία ήταν τα «νυφοκάραβα».
Τα κορίτσια στην Αυστραλία ήταν αναλογικά πολύ λιγότερα από τα
αγόρια, 1,4 προς 2 έλεγαν οι στατιστικές, αλλά οι ντόπιες δεν ήθελαν να
παντρευτούν μετανάστες…
Ο πόθος των Ελλήνων μεταναστών να βρουν μία σύντροφο και να
δημιουργήσουν οικογένεια, τους έκανε να στρέψουν την προσοχή τους πίσω,
στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, να γράψουν στους δικούς τους, στους φίλους
τους, σε κορίτσια που γνώρισαν στα σχολεία και ήταν ελεύθερα… Εκθείαζαν,
στις επιστολές τους, τον τόπο που τους δέχθηκε και τον παρουσίαζαν ως τον
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επίγειο παράδεισο, για να πείσουν έτσι τις υποψήφιες νύφες να πλάσουν
όνειρα, τοποθετώντας τον εαυτό τους μέσα στο παραδεισένιο περιβάλλον που
περιέγραφε ο υποψήφιος γαμπρός. Έτσι προσπαθούσαν να βρουν το ταίρι
τους. Σιγά, σιγά, κάποια γραφεία συνοικεσίων πήραν την υπόθεση στα χέρια
τους. Έβαζαν αγγελίες στον Τύπο για το ταξίδι στο όνειρο. Και μέσα σε λίγο
καιρό, τα «νυφοκάραβα», όπως τα ονόμασαν, γεμάτα με κορίτσια από την
Ελλάδα, ξεκινούσαν με ένα βαλιτσάκι γεμάτο όνειρα, από τον Πειραιά, για το
ταξίδι της ζωής τους στην Αυστραλία, όπου θα έσμιγαν με τους εργένηδες
Έλληνες. Μετά από ταξίδι που διαρκούσε περίπου ένα μήνα, αντίκριζαν τη «Γη
της Επαγγελίας». Όταν έδενε το βαπόρι, αντίκριζαν με αγωνία τις εκατοντάδες
των καλοντυμένων ανδρών στην προκυμαία, που μέσα σ’ αυτούς βρισκόταν ο
«καλός» τους.

Πριν ανοίξουν οι μπουκαπόρτες του βαποριού, αντί να κατέβουν αυτές,
ορμούσαν ασυγκράτητοι οι ανυπόμονοι υποψήφιοι γαμπροί, για να βρουν και
ν’ αγκαλιάσουν τη μέλλουσα γυναίκα τους. Κι εκείνες, που η καρδιά τους
κόντευε να σπάσει, κρατούσαν ψηλά τη φωτογραφία του αγαπημένου τους
και την έδειχναν, για να τις αναγνωρίσουν.
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Ασυγκράτητοι οι γαμπροί, ορμάνε στο πλοίο. Που είναι η νύφη;

Σε κάποιες περιπτώσεις, το όνειρο αποδείχθηκε απατηλό. Οι κοπέλες
περίμεναν να βρουν νέα παλικάρια και αντίκρισαν ώριμους πατριώτες μέτριας
εμφάνισης. Κάποιες άλλες βρήκαν το πεπρωμένο τους εντός του πλοίου και
δεν κατέβηκαν ποτέ από το καράβι, ή κατέβηκαν, αλλά με άλλο ταίρι. Κατά
κανόνα όμως, οι συμφωνίες τηρήθηκαν και χιλιάδες νύφες έφτιαξαν μια νέα
ζωή στην Αυστραλία. Δύσκολη και με ταλαιπωρίες, αλλά επιβίωσαν....

Βρήκε τη μέλλουσα αρραβωνιαστικιά. Χαμόγελα, αγκαλιές,
ευτυχία και για τους δύο. Ίσως και για όλη τους τη ζωή....
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«Το καράβι σήκωσε άγκυρα από το λιμάνι του Πειραιά στις 21 Μαΐου
1957. Τότε η Αυστραλία φάνταζε ως η καλύτερη επιλογή. Έπειτα η προσφορά
της ΔΕΜΕ με την καταβολή του εισιτηρίου και η συμφωνία για την μετέπειτα
αποπληρωμή με δόσεις, ήταν δελεαστική. Οπότε χωρίς να το πολυσκεφτώ,
βρέθηκα συνεπιβάτης με 900 νύφες. Άλλες αρραβωνιασμένες και άλλες
υποψήφιες».
Αιμιλία Κεραμιδά.
Ο κ. Σπύρος Βιδάκης, εργάστηκε μεταξύ 1961 και 1964 ως καθηγητής
Αγγλικών στη ΔΕΜΕ και ως συνοδός στο υπερωκεάνιο «Britanis».
Λέει λοιπόν: «η περιορισμένη γνώση των Αγγλικών (των μεταναστών),
δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Όχι μόνο γιατί καλούνταν να ζήσουν σε ένα
άγνωστο περιβάλλον, αλλά γιατί έρχονταν αντιμέτωποι με πρόσωπα άλλης
νοοτροπίας και κουλτούρας. Οι εργοδότες δε λόγω έλλειψης προσόντων, τους
ζητούσαν να κάνουν τις πιο ανθυγιεινές εργασίες.
Μπορεί λοιπόν ο καθένας να καταλάβει το μέγεθος της αγωνίας τους
χωρίς να τη ζήσει, πόσο μάλλον εγώ που την έζησα ταξιδεύοντας μαζί τους
περίπου ένα μήνα. Σας διαβεβαιώνω ότι ήταν ένα ταξίδι πόνου και
αβεβαιότητας. Γι αυτό από δάσκαλος έγινα κοινωνικός λειτουργός».
«Πήγα στην Αυστραλία το 1965 μετά από πρόσκληση που μου έκαναν τα
αδέλφια μου. Μόλις κατέβηκα από το καράβι πήγα κατευθείαν στο σπίτι που
έμεναν. Σ’ ένα μήνα περίπου βρήκα δουλειά σ’ ένα εργοστάσιο με πιτζάμες και
παιδικά ρούχα. Μετά από ένα χρόνο πήγα σ’ άλλο εργοστάσιο πάλι με ρούχα.
Μέναμε όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι περίπου δύο χρόνια μέχρι που παντρεύτηκα.
Το σύζυγό μου τον γνώρισα εκεί, ήταν από ένα διπλανό χωριό μας, τον
γνώριζαν τα αδέλφια μου και μου τον σύστησαν. Όταν τον γνώρισα είχε
κομμένα τα δύο δάχτυλα από τη μηχανή στο εργοστάσιο που δούλευε. Μετά
από ένα χρόνο , και αφού βγήκε η αποζημίωση, πήραμε την απόφαση να
γυρίσουμε στην Ελλάδα , να ξεκινήσουμε δική μας δουλειά και να κάνουμε
οικογένεια εκεί».
Κωνσταντίνα Μποκογιάννη μετανάστρια στην Αυστραλία από την Άρτα
Σήμερα στην Αυστραλία υπάρχει μεγάλος αριθμός ελληνικών
εφημερίδων, ελληνικές λέσχες, πλήθος μεγάλων καταστημάτων και
επιχειρήσεων ενώ οι Έλληνες της Αυστραλίας συμπληρώνουν σε ορισμένες
περιοχές τρεις γενεές μεταναστών.
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Για τον Ελληνισμό στην Αυστραλία ο οποίος αποτελεί σήμερα το πιο
ζωντανό κομμάτι τού Ελληνισμού της Διασποράς μιλά ο πάτερ Ευστάθιος .

Ο πάτερ Ευστάθιος ιερέας στην Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της
Αυστραλίας, σε συνέντευξή του στο Αχελώος TV,
αναφέρει ότι :
«σήμερα στην Αυστραλία υπάρχουν ισχυρές Κοινότητες, σημαντικός αριθμός
μονάδων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, πανεπιστημιακές θέσεις,
ισχυρή ορθόδοξη Εκκλησία με μεγάλη εκπαιδευτική δραστηριότητα ιδίως στη
γλώσσα, πλήθος Ελλήνων επιστημόνων, μεγάλων επιχειρηματιών, μεγάλος
αριθμός ελληνικών εφημερίδων, ελληνικές λέσχες, πλήθος μεγάλων
καταστημάτων και επιχειρήσεων ενώ οι Έλληνες της Αυστραλίας
συμπληρώνουν σε ορισμένες περιοχές τρεις γενεές μεταναστών .
Ο ίδιος τονίζει ότι στην δεκαετία του 50 τα πρώτα υπερωκεάνια
δημιουργούνται και ναυτολογούν τους έλληνες μετανάστες για να φτάσουν
στην Αυστραλία.
Τεράστιος αριθμός Ελλήνων, κυρίως από τις βόρειες αγροτικές περιοχές
της χώρας μας, φεύγει εκείνη την εποχή στην Αυστραλία ζητώντας δουλειά
στις εκεί αγορές.
Σύμφωνα με τον πάτερ Ευστάθιο τα αίτια ήταν πολλά, ο μικρός
γεωργικός κλήρος, η αβεβαιότητα της γεωργικής παραγωγής, οι ελλείψεις στην
υγεία και την παιδεία, η ανασφάλεια και γενικότερα η έλλειψη στοιχειωδών
ανέσεων και κρατικού ενδιαφέροντος, ήταν αυτά που τον ελληνικό λαό και τον
οδήγησαν στα ξένα, εκεί όπου μπορούσε να εργαστεί.
Η μεταπολεμική Ελλάδα αποδείχθηκε εντελώς κατεστραμμένη και
συνεπώς, ακατάλληλη να ‘’κρατήσει’’ στα εδάφη της όλο τον ελληνικό
πληθυσμό και να του χαρίσει μια ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων να στραφεί στη λύση του
ξενιτεμού.
Αυτή ήταν η μεγάλη ''έξοδος'' με μια μόνο βαλίτσα στο χέρι, γεμάτη
''όνειρα και ελπίδες'' για την καλύτερη τύχη, για ένα νέο μέλλον σημειώνει ο
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πάτερ Ευστάθιος και προσθέτει ότι η πλειοψηφία των μεταναστών κατάφεραν
να επιτύχουν μετά από σκληρή προσπάθεια και πολύ επίμονα πετύχουν τους
στόχους και τις προσδοκίες τους,
Oι Έλληνες που μετανάστευσαν στη Αυστραλία ήταν κατά 85% αγρότες
και μόνο το 7% προερχόταν από μεγάλες πόλεις.
Tο 90% των μεταναστών ήταν ηλικίας από 18–35 ετών.
Βασική τους προτεραιότητα σημειώνει ο πάτερ ήταν η συγκέντρωση
χρημάτων, τα οποία θα στέλνονταν στις οικογένειες τους, στην Ελλάδα, αφού
αυτές είχαν μείνει πολλές φορές, άπορες και αβοήθητες, περιμένοντας ένα
χέρι βοηθείας, ώστε να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην Αυστραλία, οι Έλληνες ομογενείς
δημιούργησαν κοινότητες μέσα στις όποιες κατοικούσαν, δημιούργησαν
επίσης ορθόδοξους ναούς, συλλόγους και φυσικά κατασκευάστηκαν πολλά
σχολεία, όπου τα παιδιά μπορούσαν να μάθουν όσα θα μάθαιναν και στα
σχολεία της πατρίδας τους.
Πολλοί από τους πρώτους Έλληνες μετανάστες, έχουν συνταξιοδοτηθεί,
επέστρεψαν στο χωριό τους. Δεν είναι λίγοι όμως, εκείνοι που έμειναν στην
Αυστραλία για να είναι κοντά στα παιδιά και τα εγγόνια τους, στη 2η πια
πατρίδα».

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ο Παναγιώτης Διγκόλης, από το Παλαιόκαστρο Κοζάνης, που δούλεψε
στα ορυχεία της Ρηνανίας-Βεστφαλίας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, θυμάται:
«Δεν είχα κλείσει ακόμα τα 25 μου χρόνια, όταν πήρα την απόφαση να
φύγω για τη Γερμανία. Έκανα πρώτα την αίτηση στην Κοζάνη και από εκεί με
ειδοποίησαν να πάω στη Θεσσαλονίκη, όπου οι Γερμανοί μας πέρασαν από
ιατρικές εξετάσεις, από την κορυφή ως τα νύχια. Μου βρήκαν πως έχω δύο
δόντια χαλασμένα, που αν δεν τα σφράγιζα, δεν θα με πέρναγαν. Άντε λεφτά
και για οδοντίατρο, αλλά τι να έκανα; Έπρεπε να φύγω, αλλιώς χανόμασταν»
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Τελικά, έφυγε από τον Πειραιά στις 25 Αυγούστου 1963, με τον
«Κολοκοτρώνη», για να πάει στην Ιταλία και από εκεί στο Μόναχο, με τρένο.
Κατέληξε στο Έσσεν, της Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπου έπρεπε να περάσει ξανά
από ιατρικές εξετάσεις. Η πρώτη κατοικία του ήταν στις ειδικά
διαμορφωμένες, για τους μετανάστες, παράγκες, στο Όμπερχάουζ, όπου οι
συνθήκες διαβίωσης ήταν υποτυπώδεις.
«Το πρώτο που μας είπαν-μας εξιστορεί ο Παναγιώτης Διγκόλης- ήταν να
έχουμε πάντα την κάρτα μαζί μας. Ένα νούμερο ήμουν και εγώ, όπως όλοι μας.
Ποιος ήξερε το όνομά μου; Στη σειρά μου ήμασταν 27 άτομα, όλοι νέοι. Ανάσα
δεν πήραμε. Το βράδυ φτάσαμε, το ξημερώματα μας πήγαν για δουλειά. Ένα
μήνα, περίπου, μας εκπαίδευαν για το πώς θα εργαστούμε στα
ανθρακωρυχεία. Μας έδωσαν και 100 μάρκα προκαταβολή.
Δεν θα ξεχάσω την πρώτη φορά που κατεβήκαμε με το σιδερένιο κλουβί
στη βάθη της γης. Φόβος δεν υπήρχε στο μυαλό μου. Εννιακόσια μέτρα βάθος
και εγώ δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο, παρά μόνο ότι έπρεπε να μείνω σε αυτή
τη δουλειά, διαφορετικά θα με γυρνούσαν πίσω. Μόνο αυτό σκεφτόμουν.
Όταν βγήκαμε ξανά στη γη δεν μπορούσαμε να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον
από τη μουτζούρα του κάρβουνου. Γελούσαμε με την ψυχή μας, σαν μικρά
παιδιά και χαιρόμασταν τον ήλιο».

Δύο χρόνια άντεξε σε αυτή τη δουλειά, ο κ. Παναγιώτης, ώσπου κάποιοι
συμπατριώτες του βρήκαν δουλειά σε χαρτοποιείο, στο Μπεργκισκλάμπαχ,
απ΄ όπου πήρε και τη σύνταξή του. Εν τω μεταξύ είχε φροντίσει να πάει στο
χωριό του, όπου παντρεύτηκε την Περιστέρα του, με την οποία έχει αποκτήσει
τέσσερις κόρες.
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«Οι Γερμανοί ήταν λίγο σκληροί. Ήθελαν να δείξουν ότι ήμαστε ξένοι…
Δεν μας υπολογίζανε όπως τους ομοεθνείς τους, ή όπως άλλους λαούς –
δηλαδή τους Ιταλούς ή τους Βέλγους που ήταν και στην ΕΟΚ».
Βασίλης Πλουμής – μετανάστης 1ης γενιάς
«Οι Γερμανοί δεν μας βλέπανε ευχαρίστως τα χρόνια εκείνα. Όταν
τύχαινε να φάμε φακή, η φακή μας πάντα έχει σκόρδο μέσα- ε, κι επειδή αυτοί
δεν τρώγανε σκόρδο τότε καθόλου, όταν τύχαινε μες το τραμ να μιλήσουμε,
μύριζε να πούμε αυτό το πράγμα και πολλές φορές ακούσαμε τη λέξη αυτή
«ντι σβάινε», τα γουρούνια!».
Εύα Βαλασιάδου – μετανάστρια 1ης γενιάς
«Σου έλεγαν, παραδείγματος χάριν, άμα θύμωναν -μάλωνες ξέρω εγώ
για ψιλοπράγματα ας πούμε- σου έλεγαν ““ausländer”, δηλαδή εσύ ξένε.
Έλεγαν τη λέξη ξένε σαν να ήτανε βρισιά. Να με λέει ξένο και να με βρίζει;
Ξένος δεν είναι μια λέξη που ανταποκρίνεται σε βρισιά, έτσι δεν είναι;».
Χαράλαμπος Ζαμάνης – μετανάστης 1ης γενιάς
«Η λέξη “ausländer” κάπως σε πληγώνει. “Αusländer” είναι ο ξένος. Έχει
την έννοια ξένος αλλά έχει και την έννοια ότι εσύ είσαι κάτι άλλο, δεν είσαι
όπως εγώ. Και είναι υποτιμητικό αυτό, γιατί κάπου εμείς, ή Έλληνας είναι
αυτός ή Τούρκος είναι ή Γιουγκοσλάβος ή ό,τι φυλή και να ‘ναι, δουλέψαμε σ’
αυτό το κράτος για να είναι η Γερμανία εκεί που είναι σήμερα και δουλέψαμε
σκληρά. Όλες τις βρώμικες δουλειές τις κάνανε οι ξένοι. Οι ξένοι τις κάνανε!».
Νίκος Χανιάς – μετανάστης 1ης γενιάς
«Βιώσαμε την ξενιτιά , γιατί όταν ζεις σε μια ξένη χώρα που δηλαδή δεν
σε δέχεται σαν να είσαι πολίτης Γερμανός , το νιώθεις αυτό το πράγμα, όπου
και να πας νιώθεις ότι είσαι ξένος. Την νιώσαμε αυτή την ξενιτιά , αλλά τώρα ,
μετά από 50 χρόνια, αφού βλέπουμε ότι τα παιδιά μας μένουνε εδώ, τα
εγγόνια μας , εμείς μετά από τόσα χρόνια συνηθίσαμε, ε τώρα πλέον δεν
νιώθουμε ξενιτιά την Γερμανία , γιατί μας πρόσφερε και πολλά πράγματα,
γιατί ήρθαμε από το τίποτε και γίναμε ας πούμε ζήσαμε μια καλή ζωή. Τα
πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, μετά όμως ζήσαμε καλά».
Ελένη Τσακμάκη – μετανάστρια 1ης γενιάς

Το νόμισμα δεν έχει μία μόνο όψη. Πολλοί είναι οι Έλληνες μετανάστες
που έχουν να διηγηθούν καλές αναμνήσεις σχετικά με τον τρόπο που η
γερμανική κοινωνία τους υποδέχτηκε.
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«Το Γενάρη του 1970 κατέβηκα από το χωριό μου στην Άρτα στο γραφείο
ευρέσεως εργασίας και έκανα τα χαρτιά μου για Γερμανία. Ήμουνα τότε 20
χρονών. Το Φεβρουάριο πήρα απάντηση, έβγαλα διαβατήριο, πήρα την κάρτα
αναχωρήσεως, μας έδωσαν νούμερα, και μας είπαν ότι παντού θα πηγαίνουμε
με αυτά. Εγώ είχα το νούμερο 85.
Αρχές Μαρτίου πήγα στην Αθήνα να περάσω από υγειονομική επιτροπή. Μου
δώσανε το «οκέι» και το συμβόλαιο του εργοστασίου «Τελεφούνκεν» στη
Νυρεμβέργη όπου θα δουλεύαμε. Την άλλη μέρα μας βάλανε σε λεωφορεία
για την Πάτρα και από κει στο πλοίο για την Ιταλία. Στην Ιταλία μας βάλανε στα
τρένα για Μόναχο. Εκεί μας περιμένανε και μας βάλανε σε τρένα αναλόγως σε
ποια πόλη θα πήγαινε το κάθε γκρούπ από τα 2.000 άτομα που ήμασταν
συνολικά σε αυτή την αποστολή. Το δικό μου γκρουπ έφτασε στη Νυρεμβέργη.
Στο σταθμό μας βάλανε σε λεωφορεία και μας πήγανε στα «χάιμ» όπου εκεί
μένανε πάρα πολλοί Έλληνες. Μας είχανε έτοιμα δωμάτια, κρεβάτια στρωμένα
ωραία καθαρά. Τέσσερα άτομα σε κάθε δωμάτιο. Μας είχανε και σούπα ζεστή.
Την άλλη μέρα μας πήγανε στο εργοστάσιο και στα γραφεία που πήγαμε μας
έδωσαν 100 μάρκα προκαταβολή και μια κάρτα που έγραφε ποιό λεωφορείο
και ποιό τραμ θα παίρναμε. Μετά μας πήγαν στις γκαρνταρόμπες , μας
δώσανε ποδιές, μας δείξανε που τρώνε και από κει τον καθέναν στο τμήμα
που έπιασε δουλειά. Φυσικά δεν δυσκολευτήκαμε πολύ γιατί γνωρίσαμε και
άλλους Έλληνες εκεί που μας βοηθήσανε να προσανατολιστούμε. Όλα καλά.
Όσοι είχανε μυαλό προκόψανε, όσοι είχαν κουκούτσι μυαλό μοσχάρια πήγανε,
μοσχάρια γύρισαν. Ήταν πολύ καλά εκείνα τα χρόνια στη Γερμανία. Οι
Γερμανοί μας φερνόταν άψογα. Φυσικά όταν έβλεπαν εργάτες καλούς,
σωστούς, προσεχτικούς, ήσυχους και έξυπνους. Ήταν πάρα πολύ καλά εκεί η
ζωή μας αλλά τα μυαλά μας δεν ήτανε. Πολλοί Έλληνες δεν προσαρμόστηκαν
εύκολα γιατί ήταν εντελώς αμόρφωτοι και απολίτιστοι όταν έφυγαν από δω
και κάνανε φασαρίες και επεισόδια μεταξύ τους, κατέληγαν στην Αστυνομία
και αυτό έκανε κακή εντύπωση στους Γερμανούς. Έμεινα δέκα χρόνια στη
Γερμανία
και
αν
είχα
μυαλό
θα
ήμουνα
ακόμη
εκεί.»
ης
Βασιλική Ντίκα – μετανάστρια 1 γενιάς
«Μέναμε με μια γερμανίδα κυρία, τα πρώτα χρόνια, η οποία είχε γίνει η
γιαγιά μου, ας το πω έτσι… Με έπαιρνε μαζί της βόλτες, μου μάθαινε
γερμανικά, μαγείρευε, έτρωγα κάθε μεσημέρι μαζί της, με βοηθούσε στο
σχολείο και όλα αυτά βοήθησαν βέβαια στο να ενσωματωθώ πάρα πολύ
γρήγορα. Ήταν ένας άνθρωπος που διέφερε από τους άλλους. Σίγουρα είχε
πιέσεις από τους γειτόνους της, υπήρχε και κριτική, γιατί η Εμιλία νοικιάζει το
σπίτι της σε ξένους, αλλά παρόλα αυτά, αυτή έλεγε ότι, όχι δε με ενδιαφέρει…
Είχε πει ότι αρχή μου είναι να δεχθώ τον ξένο, πολύ απλά»
Άννα Κοκτσίδου – μετανάστρια 2ης γενιάς

115

«Οι Γερμανοί μας φερθήκαν άψογα. Όχι μόνο σε εμάς. Σε όλους τους
ξένους. Αλλά δεν είναι ένας λαός που τόσο εύκολα να κάνει παρέα με τον ξένο.
Έτσι έχουνε τη δική τους κουλτούρα… Είναι πιο κλειστοί αλλά αυτό δε θα πει
ότι δεν είναι καλοί άνθρωποι».
Μιχάλης Χατζηκυριακίδης – μετανάστης 1ης γενιάς
Τραγική πτυχή στην υπόθεση της μετανάστευσης των Ελλήνων στη
Γερμανία αποτέλεσαν τα παιδιά τους, που ήταν αναγκασμένοι να αφήσουν
πίσω, με τους παππούδες και τις γιαγιάδες ή σε κάποια θεία, ακόμα και σε
μακρινό συγγενή. Τραύματα ανεξίτηλα άφησε η ιστορία αυτή και στα παιδιά
και στους γονείς. Τα παιδιά, που κάποια από αυτά καλά- καλά δεν θυμόνταν
τους γονείς, πάσχιζαν να είναι υπόδειγμα. Οι δε γονείς, που τα έβλεπαν να
μεγαλώνουν μέσα από τις φωτογραφίες, «ξεγελούσαν» τον εαυτό τους, με την
παρηγοριά πως ό,τι έκαναν ήταν για το δικό τους καλό.
Συγκινητικές είναι και οι ιστορίες των γυναικών, που έμεναν, συνήθως
πολλές μαζί, σε ένα δωμάτιο, όπου κάθε βράδυ, μετά τη δουλειά, έκλαιγαν
απαρηγόρητες, τα πρώτα χρόνια. Έπρεπε, όμως, να αντέξουν.
«Οσμιζόμασταν τα ρούχα της μητέρας, όταν την νοσταλγούσαμε»
Μία από τις τρεις κόρες της οικογένειας Ζαχαράκη, η Ιωάννα από τη
Χρυσομηλιά Καλαμπάκας, γεύτηκε από μικρή την πίκρα που ένιωσαν τα
παιδιά των μεταναστών που έμειναν πίσω.
«Ήμουν μόλις οκτώ ετών, όταν η μητέρα μας, Σοφία Ζαχαράκη, έφυγε για
τη Γερμανία, για να εργαστεί σε εργοστάσιο σοκολάτας στο Άαχεν, μαζί με τη
θεία μου. Θυμάμαι ακόμα και σήμερα ότι παρακαλάγαμε να πάνε όλα καλά
εκεί στη Γερμανία, ώστε να μπορέσει η μητέρα μας να γυρίσει στο σπίτι. Κάθε
φορά που τη νοσταλγούσαμε πηγαίναμε στην ντουλάπα για να οσμιστούμε τη
μυρωδιά των ρούχων της», αφηγείται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ιωάννα Ζαχαράκη, που
σήμερα ζει στο Σόλινγκεν της Γερμανίας.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
«Αν έχεις διάθεση να προσαρμοστείς, γίνεσαι εύκολα αποδεκτός»
«Την απόφαση να μεταναστεύσω την πήρα αφού από καιρό αισθανόμουν πως
η κατάσταση στην Ελλάδα με έπνιγε» διηγείται η Όλγα, 54 ετών, που μένει
εδώ και ένα χρόνο στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας. «Για να είμαι πιο σαφής, εκτός
από τα επαγγελματικά μου, που όταν αποφάσισα να φύγω δεν ήταν και τόσο
απελπιστικά, ο κόσμος, η νεοπλουτίστικη συμπεριφορά, η επίδειξη, η έλλειψη
αξιοκρατίας σε όλα τα επίπεδα, η άγρια και αντικοινωνική συμπεριφορά του
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κόσμου, με έφτασαν στο σημείο να αναζητήσω καινούργια μέρη. Ήθελα
βασικά να ανακαλύψω έστω και αργά τον χαμένο μου εαυτό.
Εδώ ήρθα σαν τουρίστρια στην αρχή σε κάποιους φίλους μου παιδικούς.
Ερωτευτήκαμε με τον έναν απ αυτούς και αποφάσισα να έρθω να μείνω μαζί
του. Στο επόμενο ταξίδι παντρευτήκαμε για να βγάλω και βίζα. Όμως επειδή με
ενδιέφερε να εργαστώ έκανα έρευνα εργασίας. Οι ευκαιρίες για δουλειές είναι
πάρα πολλές, σε όλα τα επίπεδα. Ένας μετανάστης μπορεί να βρει εργασία
εκτός πόλης, σε κάποια φάρμα πχ (εφ όσον δεν είναι επιστήμων) όπου
πληρώνουν περίπου 1.600$ για 5ωρη ελαφριά εργασία. Σε εστιατόρια υπάρχει
μεγάλη ζήτηση, ειδικά αν είσαι chef, δεν το συζητώ.
Για φύλαξη παιδιών, προσφέρουν περίπου 20$ την ώρα. Μπαρίστες,
υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, οποιαδήποτε τέχνη ξέρεις, θα βρεις την άκρη
σου και πολύ καλά μάλιστα. Eπίσης κομμώτριες, μανικιουρίστριες, θα
θησαύριζαν. Εδώ δεν ξέρουν τι τους γίνεται, εκτός από τις πολύ πολύ ακριβές.
Οι επιστήμονες πάλι, οδοντίατροι ειδικά, πληρώνονται απίστευτα. Μία
απονεύρωση που έκανα μου στοίχησε 500$! Κατόπιν αίτησης βρίσκουν
δουλειά ακόμα, αλλά όχι για πολύ γιατί έρχονται Κινέζοι, σε απίστευτο αριθμό,
μιας και έχουν ειδικούς όρους μετανάστευσης γι αυτούς, οι οποίοι είναι
εργατικοί, πειθαρχημένοι και μαθημένοι στα δύσκολα.
Το μεγάλο πρόβλημα εδώ είναι η ακρίβεια της ζωής. Ίσως είναι η πιο ακριβή
χώρα στον κόσμο. Να φανταστείς τα ενοίκια αρχίζουν από 200$ την εβδομάδα!
Γι' αυτό στην αρχή τουλάχιστον καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να βρίσκουν
κάποιον φίλο η συγγενή να τους φιλοξενήσει μέχρι να βρουν την άκρη τους.
Προς το παρόν εγώ ασχολούμαι με την ζωγραφική. Του χρόνου θα δω τι θα
κάνω.
Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα ήταν καθαρά προσωπικές. Συναισθηματικά
θέματα με ταλαιπωρούσαν, αφού είχα αφήσει πίσω μου όλη μου την
οικογένεια, φίλους, όλη μου την ζωή. Η καθημερινότητά μου ήταν πολύ καλή.
Οι άνθρωποι πρόθυμοι να βοηθήσουν, χαμογελαστοί και ευγενικοί, με
κέρδισαν και με έκαναν παρ’ όλες τις δυσκολίες στη γλώσσα να νιώσω πολύ
καλά. Γενικά, πιστεύω πως ένας άνθρωπος όταν κρατά τις αξίες του, τις μνήμες
και τα όνειρά του, μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα μέρη της γης.
Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα ρατσισμού. Μόνο σε μερικές περιπτώσεις
που ανέφερα πως ήμουν Ελληνίδα επήρχετο σιωπή που με έκανε να νοιώθω
κάπως αμήχανα. Η γνώμη μου, δε, είναι πως όταν ξέρεις να συμπεριφερθείς,
δηλαδή δεν είσαι προκλητικός, αποδέχεσαι τους νόμους και τον τρόπο της
ζωής του τόπου που σε φιλοξενεί και δέχεσαι την διαφορετικότητά του, έχεις
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και την διάθεση να προσαρμοστείς και να προσφέρεις κάτι από τον εαυτό σου,
και αποδεκτός γίνεσαι και καλή πρέσβειρα του τόπου σου.
Κάποια στιγμή θα επιστρέψω στην Ελλάδα. Είναι η μάνα μου, η αγαπημένη
μου πατρίδα, που δεν ξεχνώ. Όμως αγαπώ και αυτό τον τόπο εδώ που τον
βρήκα τόσο φιλικό και τόσο αγνό ακόμα».
«Η μετανάστευση είναι σαν βουτιά στη θάλασσα: Kλείνεις τη μύτη και
βουτάς χωρίς να το πολυσκεφτείς»
«Έχοντας σπουδάσει στο εξωτερικό για αρκετά χρόνια, ήταν μάλλον κάτι πολύ
φυσικό και γνώριμο για εμένα» λέει η Ελένη, 29 ετών, όταν τη ρωτάμε πώς
πήρε την απόφαση να μεταναστεύσει. «Αφού βέβαια εξάντλησα όλα τα
περιθώρια που είχα στην Ελλάδα, οικονομικά, ψυχολογικά, χρονικά, και άλλα
πολλά, και αφού επί ενάμιση χρόνο μοίρασα άπειρα βιογραφικά και πήγα σε
πολλά interviews χωρίς κανένα αποτέλεσμα..πήρα την βαλιτσούλα μου
(εντάξει όχι και τόσο μικρή) και ξεχύθηκα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν ήταν
εύκολο ή δύσκολο γιατί από τη μια είχα την 'εμπειρία' του εξωτερικού αλλά
από την άλλη ήξερα και τα ζόρια του. Μάλλον πιο πολύ έγινε σαν βουτιά στη
θάλασσα, κλείνεις τη μύτη και βουτάς χωρίς να το πολυσκεφτείς.
Αρχικά πήγα σε μια μικρή πόλη της Τσεχίας, την Οστράβα, γιατί εκεί ήταν η
δουλειά που βρήκα. Εκεί έμεινα για περίπου εννιά μήνες. Κάπου εκεί έγιναν
κάποιες αλλαγές στην δουλειά μου και βρέθηκα στην Πολωνία και στην πόλη
της Κρακοβίας όπου είμαι μέχρι σήμερα.
Το καλό με την περίπτωσή μου είναι πως την δουλειά ουσιαστικά την βρήκα
όσο ήμουν στην Ελλάδα οπότε βγαίνοντας «έξω» ξεκίνησα να δουλεύω
αμέσως. Δεν μπορώ να πω πως δυσκολεύτηκα πολύ τότε, νομίζω κιόλας πως
ήταν η πρώτη κρούση μου προς το εξωτερικό. Ίσως επειδή ήμουν και στο
πρώτο μεγάλο κύμα των παιδιών που έφυγαν. Τώρα νομίζω πως είναι ίσως
λίγο πιο δύσκολο.
Επειδή δεν ήξερα, και δεν ξέρω ακόμα την τοπική γλωσσά μου είναι δύσκολο
να κάνω κάποια βασικά και για πολλούς αυτονόητα πράγματα. Για
παράδειγμα, αν χρειαστώ γιατρό θα πρέπει να πάρω κάποιον μαζί μου που να
μιλάει πολωνικά ή να είμαι τυχερή και ο γιατρός να ξέρει αγγλικά. Αν μου
χαλάσει κάτι στο σπίτι, το πιο πιθανό είναι να πάρω την σπιτονοικοκυρά μου
για να μου φέρει τον μάστορα. Αλλά γενικώς με λίγη καλή θέληση, υπομονή
και φαντασία βγαίνει άκρη. Η άλλη μεγάλη δυσκολία εδώ είναι ο καιρός,
ειδικά το χειμώνα που οι θερμοκρασίες είναι πραγματικά... πολικές».
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«Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα» λέει η Ελένη όταν τη ρωτάμε αν
αντιμετώπισε ποτέ φαινόμενα ρατσισμού. «Νομίζω πως οι Πολωνοί και γενικά
οι ανατολικό-ευρωπαίοι μας συμπαθούν αρκετά. Τους κάνει εντύπωση
μάλιστα που αφήσαμε την όμορφη Ελλάδα και ήρθαμε εδώ πάνω στα κρύα και
στα χιόνια.
Σίγουρα θα επέστρεφα αν έβρισκα δουλειά στην Ελλάδα. Χωρίς δεύτερη
σκέψη. Από την Κρακοβία ίσως να μου έλειπαν κάποιοι φίλοι, το πολύ πράσινο
της πόλης και η ευκολία να κάνω ταξίδια στην υπόλοιπη Ευρώπη».

Η Κατερίνα, 23 χρόνων, εργάζεται στο Λονδίνο ως προσωπικό κυτταρολογικού
εργαστηρίου σε νοσοκομείο του εθνικού συστήματος υγείας:
«Με ανάλογες σπουδές σε ιδιωτική σχολή της Αθήνας, είχα εργαστεί σε
διάφορα εργαστήρια εθελοντικά, με την ελπίδα πως κάποτε θα μου ανοιγόταν
κάποια πόρτα, εφόσον είχα την κατάλληλη εμπειρία. Λάθος υπόθεση όμως...
Θα ήταν φλύαρο να αρχίσω να απαριθμώ τα “κατά” του να εργάζεται κανείς
σε ένα πλήρως “ελληνικό” περιβάλλον.
Λίγο καιρό πριν ξεκινήσω να εργάζομαι στο Λονδίνο, σκεφτόμουν όλα όσα είχα
ζήσει στις προηγούμενες δουλειές μου και δεν μπορώ να κρύψω πως η
ανασφάλεια που μου είχε δημιουργηθεί από μερικούς “νταήδες” ανώτερούς
μου, με είχε φοβίσει τόσο, που έτρεμα στην ιδέα πως θα ξανασυναντούσα κάτι
τέτοιο. Ακόμα θυμάμαι την πρώτη μέρα στη δουλειά. Όλοι ήταν τόσο φιλικοί
και υπερβολικά ευγενικοί, ώστε μετά τον πρώτο μήνα τούς ευχαρίστησα
δημόσια σε επαγγελματικό δείπνο, επειδή μου φέρθηκαν... ανθρώπινα. Ναι,
ανθρώπινα και φυσιολογικά, όπως θα άξιζε και σε κάθε άλλο εργαζόμενο που
φτύνει αίμα καθημερινά στην Ελλάδα».
Και μας απαριθμεί μια σειρά από διαφορές στο να εργάζεται κανείς στο
εξωτερικό. Για παράδειγμα: «όταν ξεκινάς μια δουλειά, όσο πλούσιο και να
είναι το βιογραφικό και οι σπουδές σου, όσες φορές και να έχεις μια απορία,
κανείς ποτέ δεν πρόκειται να δείξει αγανάκτηση».
Ή «ένα από τα βασικά στοιχεία που διαχωρίζουν μια οργανωμένη χώρα με
αξιοκρατία από άλλες που τη στερούνται είναι ότι όλοι εργάζονται με κοινούς
αυστηρούς κανονισμούς, που ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως. Και όλοι
ελέγχονται κατά πόσο ακολουθούν τους κανόνες του συστήματος. Κανείς δεν
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κάθεται με σιγουριά στην καρέκλα του σαν Ελληνάρας, νομίζοντας πως αυτός
είναι και κανένας άλλος».
Κι ακόμη: «Ποτέ δεν θα συναντήσεις συνάδελφο με ανώτερη θέση να σου μιλά
σαν κατώτερο. Όλοι συνεργάζονται για τον κοινό στόχο, όταν έχεις διάλειμμα ή
σχολάς, σημαίνει ότι έχεις διάλειμμα ή σχολάς. Κανείς δεν θα σε
στραβοκοιτάξει, επειδή σταμάτησες τη δουλειά για να φας κάτι, ή επειδή
σχόλασες την ώρα που έπρεπε. Κανείς δεν περιμένει από σένα να δουλέψεις
παραπάνω ώρες στο τζάμπα ή άλλα τέτοια ντροπιαστικά. Ίσα ίσα... Αυτονόητα
δηλαδή, αλλά μόνο για τους μη Έλληνες...».
Και μετά επανέρχεται αυτή η λέξη που έχει λάβει μυθικές διαστάσεις στον
λόγο των ξενιτεμένων νέων:
«Σεβασμός. Κανένας διαχωρισμός και πουθενά. Ανεξαρτήτως χρώματος,
θρησκευτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικών προτιμήσεων κ.λπ. Για τους ξένους
είσαι άνθρωπος. Δίχως κλίκες και σαμποταρίσματα, όλοι σέβονται ο ένας τον
άλλον...».
Μα καλά, αναφωνείς, όλα ρόδινα είναι στο εξωτερικό;
«Όχι φυσικά. Πουθενά δεν είναι παράδεισος, αλλά τουλάχιστον η Αγγλία είναι
μια χώρα πολύ πιο οργανωμένη από την Ελλάδα και προφανώς με πολύ
περισσότερη αξιοκρατία, δίχως ψευτόμαγκες και τσαμπουκάδες που έρχονται
από το πουθενά, για να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη».
Όσο για τη συμπεριφορά τους απέναντι στους Έλληνες;
«Πολλοί συνάδελφοι απορούν πώς εμείς οι Έλληνες, ο τόσο έξυπνος και
ευρηματικός λαός -όπως λένε χαρακτηριστικά- έφτασε σε αυτό το σημείο.
Αλλά όσο περήφανη και αν είμαι για την καταγωγή μου, τόσο μου αρέσει να
λέω την αλήθεια γι’ αυτήν και τους μιλώ για τον ανόητο τρόπο σκέψης που μας
έφερε ως εδώ».
Και αν σκέφτεται να γυρίσει;
«Υπάρχουν στιγμές που όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού μελαγχολούν
σκεπτόμενοι την Ελλάδα και αναρωτιούνται αν αξίζει να γυρίσουν. Όμως
κάπου εκεί το ροζ συννεφάκι σβήνει και τη θέση του παίρνει η εικόνα μιας
τεράστιας ζυγαριάς. Από τη μία της πλευρά μια Ελλάδα με οικογένεια, φίλους,
παρέες και από την άλλη μια ξένη χώρα με επαγγελματική κατάρτιση,
αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής, αλλά χωρίς ίσως κανένα απ’ τα καλά της
Ελλάδας. Τι διαλέγεις λοιπόν; Αν είσαι λογικός άνθρωπος σαφώς το δεύτερο,
για να επιβιώσεις. Θυσιάζεις για να βγεις κερδισμένος, για ένα καλύτερο και
βέβαιο μέλλον...».
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Βασίλης Αρζόγλου: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κίνητρα
Ο κ. Βασίλης Αρζόγλου νευροχειρουργός στην Πανεπιστημιακή κλινική Vale
and Cardiff- Νοσοκομείο Heath και Llandough πήρε την απόφαση να φύγει από
την Ελλάδα και να εργαστεί στο εξωτερικό λίγο πριν τελειώσει την ειδικότητά
του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Βρέθηκε στην Ιταλία, από εκεί
στο Λονδίνο και τώρα στο Cardiff της Ουαλίας. «Έχω οικογένεια στη Βέροια.
Είμαι πατέρας δύο μικρών παιδιών και υπάρχουν πάγια έξοδα τα οποία δεν
μπορώ να καλύψω στην Ελλάδα. Με εργασία 40 ωρών την εβδομάδα χωρίς
εφημερίες και υπηρεσίες νύχτας ο μισθός μου φτάνει στα 2700 ευρώ ενώ
οποιαδήποτε υπερωριακή εργασία πληρώνεται επιπλέον. Δεν ξέρω αν είναι τα
κίνητρα στο εξωτερικό που μας ωθούν να φύγουμε ή η απουσία κινήτρων στην
Ελλάδα. Το επιστημονικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι υψηλό αλλά δεν υπάρχει
προγραμματισμός και επικρατεί αβεβαιότητα. Όταν φτάσεις 35-36 για να
τελειώσεις την ειδικότητα σου και έχεις οικογένεια, δεν μπορείς να σκέφτεσαι
αν θα έχεις θέση για τους επόμενους μήνες. Στην Αγγλία υπάρχει μεγάλη
εκτίμηση και ταχύτατη αναγνώριση των ικανοτήτων του κάθε ιατρού. Όσο για
την αντιμετώπιση από του συναδέλφους είναι άψογη. Μη ξεχνάτε ότι η Αγγλία
είναι εκτός Ευρωζώνης και ότι οι ίδιοι κατάλαβαν καλά την κρίση με τη
ξαφνική πτώση της λίρας έναντι του ευρώ πριν κάποια χρόνια. Χιλιάδες άτομα
απολύθηκαν ξαφνικά και επομένως πιστεύω ότι ξέρουν και οι ίδιοι κάτι από
κρίση», αναφέρει στο «protothema.gr» ο κ. Αρζόγλου.
Παντελής Σταυρινού: Το δημόσιο σύστημα υγείας νοσεί
Ο κ. Παντελής Σταυρινού είναι ειδικός Νευροχειρουργός στην Πανεπιστημιακή
Κλινική Κολωνίας στη Γερμανία. «Οι λόγοι που αποφάσισα να φύγω στο
εξωτερικό ήταν καθαρά ακαδημαϊκοί. Έτυχε η κρίση -ή τουλάχιστον ο
κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπός της- να γιγαντώνεται τώρα. Από αυτήν την
άποψη χαίρομαι που έχω ήδη φύγει. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Ελλάδα
είναι τραγική. Το δημόσιο σύστημα υγείας νοσεί, οι συνάδελφοι γιατροί
αναγκάζονται να δουλεύουν σε άσχημες συνθήκες για μισθούς οι οποίοι πολύ
χαμηλότεροι από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η συζήτηση είναι τεράστια, αλλά
νομίζω ότι έτσι όπως είναι σήμερα το δημόσιο σύστημα υγείας, δε σέβεται
ούτε την αξιοπρέπεια του γιατρού ούτε του ασθενούς. Υπάρχουν σαφώς
αξιόλογοι γιατροί. Πολλοί μάλιστα. Δυστυχώς όμως συχνά καταδικάζονται σε
δονκιχωτισμό ή σε αλλοτρίωση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί λόγοι για να
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φύγει κάποιος στο εξωτερικό. Πρώτα απ' όλα οικονομικά. Δεν μπορείς να
κοστολογείς την εργασία ενός π. χ επιμελητή νευροχειρουργικής 1500 ευρώ το
μήνα».
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΕΨΑΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Γεώργιος Παπανικολάου ήταν Έλληνας γιατρός και ερευνητής με
παγκόσμια αναγνώριση. Είναι περισσότερο γνωστός για τη μέθοδο πρώιμης
διάγνωσης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, που φέρει το όνομά του
(«Τεστ Παπανικολάου» ή «Τεστ Παπ») και έχει σώσει τη ζωή χιλιάδων
γυναικών.
Ο Γεώργιος Παπανικολάου γεννήθηκε στις 13 Μαΐου του 1883 στην
Κύμη Ευβοίας. Ήταν γιος του γιατρού και πολιτικού Νικόλαου Παπανικολάου,
που διετέλεσε δήμαρχος Κύμης και βουλευτής Ευβοίας. Πέρασε τα παιδικά
του χρόνια στην Κύμη, όπου και τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και κατόπιν οι
γονείς του τον έστειλαν στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τις εγκύκλιες
σπουδές του.
Το 1898, σε ηλικία 15 ετών, γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1904 με άριστα.
Ανήσυχο πνεύμα, μελέτησε φιλοσοφία (Νίτσε, Σοπεγχάουερ), μυήθηκε στη
μουσική και την ποίηση, έμαθε Γαλλικά και Γερμανικά, και γενικά απέκτησε
μια πολύπλευρη μόρφωση και εσωτερική καλλιέργεια.
Το 1907 μετέβη στη Γερμανία για μετεκπαίδευση, παρά την επιθυμία
του πατέρα του, που ήθελε να ασκήσει μαζί του την ιατρική στην Ελλάδα.
Τρία χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών στο
Πανεπιστήμιο του Μονάχου με την εργασία «Περί των συνθηκών της
διαφοροποιήσεως του φύλου των δαφνιδών». Αμέσως μετά επέστρεψε στην
Ελλάδα, όπου νυμφεύτηκε τη μυκονιάτισσα Μαρία-Ανδρομάχη
Μαυρογένους, απόγονο της ηρωίδας του '21 Μαντούς Μαυρογένους και
συμμετείχε ως γιατρός στους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913.
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Το 1913 μεταναστεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρχικά ασχολείται
με εξωιατρικές εργασίες μαζί με τη σύζυγό του για τα προς το ζην. Εκεί τον
ανακαλύπτει ο διάσημος εκείνη την εποχή γενετιστής Τ. Μόργκαν, ο οποίος
είχε χρησιμοποιήσει στο έργο του τα πορίσματα της διδακτορικής διατριβής
του νεαρού Παπανικολάου και μεσολαβεί για την πρόσληψή του στο
παθολογοανατομικό εργαστήριο του Νοσοκομείου της Νέας Υόρκης. Από
εκεί βρέθηκε στο ανατομικό εργαστήριο του ονομαστού πανεπιστημίου
Κορνέλ και επιδόθηκε απερίσπαστος στο ερευνητικό του έργο.
Το 1917 μελέτησε το κολπικό επίχρισμα των κατώτερων θηλαστικών και
συσχέτισε τη μορφολογία του με τον ορμονικό κύκλο και τις ανάλογες
μεταβολές στη μήτρα και τις ωοθήκες των ζώων. Στη συνέχεια
πραγματοποίησε κλινικές και εργαστηριακές μελέτες για τη διαγνωστική αξία
της εξέτασης των κυττάρων του κολπικού επιχρίσματος στον άνθρωπο, με
πρώτο «πειραματόζωο» τη γυναίκα του. Η έρευνά του επεκτάθηκε αργότερα
σε γυναίκες του «Women’s Hospital» της Νέας Υόρκης και αποτέλεσε τη
βάση για τη θεμελίωση της μεθόδου του για την έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου.

Ο Γεώργιος Παπανικολάου με την σύζυγό του Μάχη και συνεργάτιδές του στο εργαστήριο .

Το 1928 έκανε την πρώτη του ανακοίνωση με τίτλο «Νέα διάγνωση του
καρκίνου», η οποία αρχικά αντιμετώπισε τη δυσπιστία του ιατρικού κόσμου
των ΗΠΑ. Ο ίδιος, όμως, ήταν απολύτως βέβαιος για την αξία της μεθόδου
του για την κυτταρολογική διάγνωση του καρκίνου της μήτρας και συνέχισε
με μεγαλύτερο ζήλο τις έρευνές του.
Στη μακρόχρονη επιστημονική του σταδιοδρομία ανήλθε όλες τις
βαθμίδες της ιεραρχίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, με αποκορύφωμα τον
τίτλο του καθηγητή της Κλινικής Ανατομικής (1947-1957).
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Το 1961 εγκαταστάθηκε στο Μαϊάμι, όπου ανέλαβε την οργάνωση του
Καρκινολογικού Ινστιτούτου, το οποίο μετά τον θάνατό του στις 19
Φεβρουαρίου του 1962, μετονομάσθηκε σε Καρκινολογικό Ινστιτούτο
«Γεώργιος Παπανικολάου».
Παρότι δεν τιμήθηκε με Νόμπελ, για το οποίο είχε προταθεί δύο φορές,
του απονεμήθηκαν πολλά αμερικανικά ιατρικά βραβεία και μετά το θάνατό
του, το Βραβείο του ΟΗΕ.

Από την τελετή στο Λευκό Οίκο για το Αμερικανικό Γραμματόσημο Παπανικολάου με την παρουσία της Μάχης
Παπανικολάου.

Το 1932 έγινε το πρώτο επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το
1949 η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών τον ονόμασε επίτιμο
διδάκτορα.
Το 1954 εξέδωσε τον «Άτλαντα της Αποφολιδωτικής Κυτταρολογίας»,
που αποτελεί την ολοκλήρωση και την επισφράγιση του έργου του.
Σήμερα το «Τεστ Παπ» χρησιμοποιείται παγκοσμίως για τη διάγνωση
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, επί της προκαρκινικής δυσπλασίας
και άλλων κυτταρολογικών ασθενειών του γυναικείου αναπαραγωγικού
συστήματος.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ

Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ήταν γόνος ενός ισχυρού
μεγαλεπήβολου γενεαλογικού δέντρου με ρίζες στην Αδριανούπολη της
Ανατολικής Θράκης. Γενάρχης είναι ο Στέφανος Καραθεοδωρής 1789-1867
ιατρός, λόγιος και μαθηματικός, ιδρυτής της αυτοκρατορικής ιατρικής σχολής
της Κωνσταντινούπολης στην οποία δίδαξε ως καθηγητής επί σαράντα
χρόνια. Υπήρξε προσωπικός ιατρός του σουλτάνου και σύμβουλος του
υπουργείου εκπαίδευσης, όπου εισήγαγε και επέβαλε στη τουρκική γλώσσα
πολλούς επιστημονικούς όρους με ελληνική ρίζα. Άλλωστε μιλούσε και
έγραφε δεκαεφτά γλώσσες. Γενικά οι Καραθεοδωρή κατελάμβαναν ανώτατα
αξιώματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ως υπουργοί, πρεσβευτές,
ηγεμόνες νήσων και διπλωματικοί υπάλληλοι. Μ’ αυτήν τη δύναμη
κατόρθωσαν να υπηρετήσουν τα εθνικά συμφέροντα παραδίδοντας το
εμπόριο, τις τέχνες και τις επιστήμες σε ελληνικά χέρια, δίχως όμως να
εκτίθενται απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, γεννιέται το 1873 στο Βερολίνο στις 13
Σεπτεμβρίου.
Ο πατέρας του Στέφανος που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το
1834 ήταν διπλωμάτης στο Βέλγιο, όπου υπήρξε και μέλος της Ακαδημίας
Διεθνούς Δικαίου των Βρυξελλών.
Οι πρώτες διακρίσεις έρχονται για τον Κωνσταντίνο σε ηλικία δεκαέξι
ετών όπου παίρνει το πρώτο βραβείο σε εθνικό διαγωνισμό Μαθηματικών
του Βελγίου επί δύο συνεχή έτη. Οι πρώτες σπουδές του είναι στη
στρατιωτική σχολή μηχανικών του Βελγίου τις οποίες ενισχύει στο Παρίσι και
το Λονδίνο. Το 1898 καταλαμβάνει σπουδαία θέση με προοπτική σε μεγάλα
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αρδευτικά έργα του Νείλου, όπως το φράγμα του Ασιούτ και του Ασουάν. Σε
ηλικία εικοσιεπτά ετών λαμβάνει τη μεγάλη απόφαση της ζωής του που
συνοδεύεται από μία επίσης σπουδαία: να σπουδάσει Μαθηματικά στο
Βερολίνο και κατόπιν στη Γοττίγγη που ήταν το δεσπόζον μαθηματικό κέντρο
ανά τον κόσμο. Ο ίδιος ο Κ. Καραθεοδωρή γι’ αυτήν την απόφασή του είπε
πως «επρόκειτο περί της μεγαλυτέρας, εις ολκήν συνεπειών, αποφάσεως, ήν
ποτέ έλαβον εις την ζωήν μου».

Στη Γοτίγγη με τον Ούγγρο μαθηματικό Φεγιέρ

Αυτή ήταν και η σημαντικότερη καμπή στην ιστορία του Κ.
Καραθεοδωρή, την οποία ο ίδιος περιγράφει ως εξής στις αυτοβιογραφικές
του σημειώσεις. «Η οικογένεια μου, οι παλιοί μου φίλοι, Δημήτριος Βικέλας
και Μάρκος Δραγούμης, έβρισκαν το σχέδιό μου, να εγκαταλείψω μια
εξασφαλισμένη θέση με πολλές δυνατότητες για το μέλλον, περισσότερο από
κωμικό. Εγώ ο ίδιος δεν ήμουν ουδόλως πεπεισμένος, ότι αυτό το σχέδιο θα
πετύχει και θα αποφέρει καρπούς. Δεν μπορούσα όμως να αντισταθώ στην
καταναγκαστική ιδέα, ότι μόνον η ανεμπόδιστη ενασχόληση με τα
Μαθηματικά έδινε στη ζωή μου το περιεχόμενό της».
Όπως ήταν επόμενο, η πρόοδός του ήταν ραγδαία και η αναρρίχηση στα
αξιώματα της επιστημονικής κοινότητας ανεμπόδιστη. Το ότι είναι αστέρι
λαμπερό στον ουρανό της επιστήμης το παρατηρούμε με την διδακτορική του
διατριβή με τίτλο «Περί ασυνεχών λύσεων στο λογισμό των μεταβολών» η
οποία συνοδεύεται, με έπαινο που γράφει «αγχίνοια του εφευρίσκειν
περιφανής». Ο επιβλέπων καθηγητής Minkowski στην αξιολόγησή του γράφει:
«Η εργασία ανήκει στις καλύτερες μαθηματικές διατριβές που έχουν
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υποβληθεί στη σχολή». Ο Felix Klein πριν ακόμη εξεταστεί για το διδακτορικό
του, του προτείνει να γράψει και υφηγεσία ενώ με πρόταση του David Hilbert
πριν από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, αποκτά το δικαίωμα «του
διδάσκειν».
Το 1908 παντρεύεται την Ευφροσύνη και αποκτά μαζί της δύο παιδιά,
τον Στέφανο και τη Δέσποινα. Υπήρξε υποδειγματικός οικογενειάρχης. Πιστός
στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη ανέθρεψε τα παιδιά του με τις παραδόσεις και
τις αρχές που ανατράφηκε ο ίδιος. Διαρκώς τους δίδασκε να έχουν αξίες,
ιδανικά, να αγαπάνε τη δουλειά και πάνω από όλα την Ελλάδα. Όλος ο βίος
και η πολιτεία του Κ. Καραθεοδωρή διέπονται από διαρκή δράση με
σεμνότητα, ταπείνωση, ανιδιοτέλεια και μεγαλοψυχία που εκπλήσσει
κυριολεκτικά την επιστημονική κοινότητα. Μέσα από αυτή τη λαμπρή
επιστημονική καριέρα ξεχωρίζει και η σχέση του με τον Αϊνστάιν, όπου μέσα
από την αλληλογραφία των δύο αυτών ανδρών που αρχίζει τον Σεπτέμβρη
του 1916 προκύπτει η μεγάλη συμβολή του Κ. Καραθεοδωρή σε 3 δυσκολίες
που συνάντησε στη διατύπωση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας.
Ο Αϊνστάιν αναγνώρισε την βοήθεια που δέχτηκε από τον Κ.
Καραθεοδωρή, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία των δύο επιστημόνων.
Σε μία επιστολή αντίγραφο της οποίας βρίσκεται στα αρχεία του μουσείου Κ.
Καραθεοδωρή γράφει:
«Αξιότιμε κύριε συνάδελφε!
Θεωρώ την παράγωγό σας υπέροχη.
Αρχικά με δυσκόλεψε ένα μικρό γραφικό λάθος που βρισκόταν στην
δεύτερη σελίδα. Τώρα όμως κατανοώ τα πάντα. Θα έπρεπε να δημοσιεύσετε
την θεωρία μ’ αυτήν την μορφή στo Αnnalen der Physik, γιατί οι Φυσικοί
συνήθως δεν γνωρίζουν τίποτε για το αντικείμενο αυτό, όπως και εγώ
άλλωστε. Θα πρέπει να σας φάνηκα με την επιστολή μου σαν τον Βερολινέζο
εκείνο, ο οποίος μόλις τώρα ανακάλυψε το Γκρούνεβαλντ και ρωτάει αν
υπήρξαν ποτέ άνθρωποι εκεί μέσα.
Αν θέλετε δε να κάνετε τον κόπο να μου αναπτύξετε και τους
κανονικούς μετασχηματισμούς θα βρείτε στο πρόσωπό μου έναν ευγνώμονα
και συνειδητό ακροατή. Κι αν επιπλέον λύσετε το πρόβλημα των κλειστών
χρονικών γραμμών, τότε προσκυνώ σας. Εδώ κρύβεται κάτι, με το οποίο
αξίζει να ασχοληθούν οι κορυφαίοι.
Τους εξαιρετικούς μου χαιρετισμούς
Δικός σας Α. Αϊνστάιν».
Σε κάποια άλλη επιστολή ο Αϊνστάιν παρακαλεί τον Καραθεοδωρή :
«Θα θέλατε να σκεφτείτε τον χρόνο; Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας αυτού του
άλυτου έως τώρα προβλήματος του χώρου χρόνου.
Σας χαιρετά ο όλος δικός σας Α. Αϊνστάιν».
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Ο Καραθεοδωρή φυσικά απαντά άμεσα και κατατοπιστικά στον
Αϊνστάιν ενώ όταν ο Καραθεοδωρή δημοσιεύει την εργασία του επί των
Αξιωμάτων της Ειδικής θεωρίας της σχετικότητας, το πρώτο συγχαρητήριο
τηλεγράφημα θα το πάρει από τον Αϊνστάιν «ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΜΕ
ΚΑΤΑΠΛΗΞΑΤΕ». Η εμβέλειά του ανδρώνεται με το έργο του που τον
κατατάσσει στους αστέρες του ουρανού της μαθηματικής επιστήμης.
Γι’ αυτό το έργο ο καθηγητής Lars του Harvard σημειώνει: «Ο
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ήταν ένας από τους αρχηγούς μαθηματικούς
οι οποίοι στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα δημιούργησαν τα θεμέλια για τη
μελλοντική ανάπτυξη των μαθηματικών που κινδύνευαν να παραμείνουν
στάσιμα».
Ο καθηγητής και φίλος του Erhard Schmidt συχνά τόνιζε στις συναντήσεις
των καθηγητών πως ο Καραθεοδωρή είναι άνθρωπος απαλλαγμένος από τα
διαδεδομένα στο χώρο των επιστημόνων πάθη, ενώ για το έργο του έλεγε
«χάρη στις βαθιές και εκτεταμένες εργασίες του περί του λογισμού των
μεταβολών και των γειτονικών περιοχών αυτού, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο
ομώνυμο έργο του πάνω στο αντικείμενο αυτό, ο Καραθεοδωρή μπόρεσε να
εισχωρήσει και στη γεωμετρική οπτική, της οποίας λαμπρό αποδεικτικό βάθρο
αποτελεί η θεωρία του για το κατοπτρικό τηλεσκόπιο του Β. Schmidt, η οποία
είναι ακόμα και αριθμητικώς άρτια. Εδώ πρέπει να σκεφθούμε και τη συμβολή
στη θεωρητική φυσική, τόσο γόνιμη για την αποσαφήνιση των λογικών
θεμελιωδών βάσεων, την οποία προσέφερε ο Καραθεοδωρή με τις εργασίες
του για τις θεμελιώδεις βάσεις της θερμοδυναμικής και την αξιωματική της
ειδικής θεωρίας της σχετικότητας. Επίσης, πρέπει να θυμηθούμε και την
ανυπέρβλητη σε διαύγεια και απλότητα απόδειξή του, για το θεώρημα της
επανόδου του Poincare».
Το ανθολόγιο των υπέροχων κριτικών για το έργο του μεγάλου Έλληνα
μαθηματικού είναι μεγάλο και γραμμένο από τους καλύτερους και
σπουδαιότερους επιστήμονες του 20ου αιώνα.
Το 1919 ο Ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ιωνία και οι
Ελληνικές αρχές εγκαθίστανται στη Σμύρνη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καλεί
τον Κ. Καραθεοδωρή στο σπίτι του για να του αναθέσει την οργάνωση του
πανεπιστημίου της. Ο θερμός Έλλην πατριώτης γευσιγνώστης του Ελληνοχριστιανικού ιδεώδους , εγκαταλείπει τη λαμπρή καριέρα, την αξιοζήλευτη
θέση του καθηγητή στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου και ασκαρδαμυκτί
υπακούει στην πρόσκληση του Έλληνα πρωθυπουργού. Το όνειρο όμως αυτό
για το οποίο έκανε τόσες θυσίες δεν αξιώθηκε να δει να πραγματοποιείται.
Το καταστρέφουν τα γεγονότα του 1922. Υπάρχουν έγραφες και μη,
μαρτυρίες της εποχής εκείνης που αναφέρουν ότι ο Κ. Καραθεοδωρή
αναχώρησε κυριολεκτικά τελευταία στιγμή και με κίνδυνο της ζωής του
προκειμένου να επιβιβάσει σε πλοίο τα όσα με τόση επιμέλεια μετέφερε από
την Ευρώπη για το πανεπιστήμιο της Σμύρνης.
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Όταν έρχεται η καταστροφή είναι από τους τελευταίους που
προλαβαίνει να σωθεί. Από τις σχετικές Ελληνικές μαρτυρίες που υπάρχουν
για το γεγονός αυτό ο Θ. Δανιηλίδης στο προσωπικό του ημερολόγιο έγραφε:
«Ήμουν έτοιμος να αποπλεύσω με μία κατάμεστη βάρκα, όταν είδα
στην προκυμαία τον καθηγητή. Τον έκανα νόημα να έρθει, αλλά αυτός
προσπαθούσε να παρηγορήσει μία γριούλα. Σχεδόν σηκωτό τον πήγα στη
βάρκα ενώ αυτός στιγμή δεν έπαψε να έχει στραμμένη την κεφαλή του προς
τη μεριά της Σμύρνης αμίλητος και δακρυσμένος».

Στην είσοδο του πανεπιστημίου της Σμύρνης

Τα επόμενα χρόνια διορίζεται καθηγητής στο πανεπιστήμιο ενώ το 1928
ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση που του έγινε από το Πανεπιστήμιο του
Harvard και από τη Μαθηματική Εταιρεία, ο Καραθεοδωρή φθάνει στις ΗΠΑ,
μαζί με τη γυναίκα του. Στο Harvard της Μασαχουσέτης, δίδαξε για ένα
ολόκληρο εξάμηνο και για ένα δίμηνο στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.
Επίσης έδωσε μια σειρά διαλέξεων σε 20 Πανεπιστήμια, στο Cambridge, στο
Berkley στο San Francisco, στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον, στη Νέα
Ορλεάνη, στη Ν. Υόρκη κ.ά. Σε όλα τα Πανεπιστήμια τον υποδέχονταν με
μεγάλο ενθουσιασμό. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του επικρατούσε
δέος και νεκρική σιγή. Στο διεθνές Μαθηματικό συνέδριο της Ν. Υόρκης του
δίδεται η τιμητική προεδρία.
Το 1929 ο Βενιζέλος ξανακαλεί αυτή τη φορά από το Μόναχο τον Κ.
Καραθεοδωρή για την διοργάνωση των πανεπιστημίων Αιγαίου, Αθηνών –
Θεσσαλονίκης. Παρότι ο συνάδελφός του και φίλος καθηγητής Sommerfeld
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θα τον συμβουλέψει να «μη βάλει ξανά στο κεφάλι του στέφανο εξ ακανθών
για την Ελλάδα», ο θερμός πατριώτης λάτρης του αρχαίου Ελληνικού
ιδεώδους και οραματιστής της μεγάλης ένδοξης Ελλάδας δε μπορούσε να μη
θέσει εαυτόν εις την διάθεσή της. Στα επόμενα 2 χρόνια εργάζεται ως
Κυβερνητικός επίτροπος με βαθμό πρυτάνεως για την οργάνωση των
πανεπιστημίων Αθηνών – Θεσ/κης. Μ’ αυτό τον κανονισμό τα πανεπιστήμια
λειτούργησαν επί 50 χρόνια, έως το 1982.
Τo 1936 θεσπίζεται το βραβείο Fields για τα μαθηματικά και ο Κ.
Καραθεοδωρή ήταν ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στην πρώτη απονομή.
Την ίδια χρονιά σε μία εκδήλωση για τα 400 χρόνια από την ίδρυση της
μαθηματικής εταιρείας στην Αμερική η παρουσία του Καραθεοδωρή
συγκεντρώνει ενθουσιώδες ακροατήριο 1000 ατόμων όπου γίνεται και
ειδική εκδήλωση προς τιμήν του. Ελλείψει χώρου η εκδήλωση γίνεται στον
προαύλιο χώρο. Το 1945 τρία πανεπιστήμια των ΗΠΑ μεταξύ αυτών και του
Harvard του προσφέρουν θέση αλλά ήδη ήτο 72 ετών ενώ η ζωή στην
Γερμανία μετά την συνθηκολόγηση έχει δυσκολέψει αρκετά. Παρόλα αυτά,
όπως ξεκίνησε την καριέρα του με το εκπληκτικό φαινόμενο να ξεκινήσει
σπουδές μαθηματικών σε ηλικία 27 ετών έτσι και τελειώνει την καριέρα του
γράφοντας κριτικές και αξιόλογες εργασίες έως και 7 μέρες πριν τον θάνατό
του σε ηλικία 77 ετών!
Στις 2 Φεβρουαρίου το 1950 αναγγέλλεται επίσημα στην ολομέλεια της
Ακαδημίας Αθηνών ο θάνατός του. Ο τότε πρόεδρος της Ακαδημίας μεταξύ
άλλων θα πει: «Μία εξέχουσα φυσιογνωμία της διεθνούς επιστήμης εξέλιπε».
Ο ακαδημαϊκός Ιωάννης Καλιτσουνάκης μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα: «…Η
απώλεια του Κ. Καραθεοδωρή είναι απώλεια για την Ελλάδα και για τη διεθνή
επιστήμη. Την Ελλάδα τίμησε στο εξωτερικό κατά τη μακροχρόνια παραμονή
του, την τίμησε ως άνθρωπος πολιτισμένος, ως επιστήμονας και ως Έλληνας
πατριώτης».
Ο ακαδημαϊκός και φίλος του Γιώργος Ιωακείμογλου θα εκφωνήσει για
τον εκλιπόντα αδάμαντα της επιστήμης: «Ό,τι παρήλθε, πέρασε και δε
ξαναγυρίζει. Μ’ αν είχε λάμψη δυνατή, και πάλι θα φωτίζη». Ενώ στο
συλλυπητήριο τηλεγράφημά του προς το γιο του μεταξύ άλλων γράφει: « Είχα
τότε την ευκαιρία να γνωρίσω εκ του πλησίον τον μεγάλο επιστήμονα, τον
τέλειον άνθρωπον και τον ακραιφνή Έλληνα πατριώτη. Κατά τας πολλάς
συναντήσεις μας εν Αθήναις και Μονάχω κατά τα προπολεμικά έτη εθαύμαζα
πάντοτε τα σπάνια προτερήματα του ανδρός».
Ο αείμνηστος καθηγητής Νείλος Σακελλαρίου γράφει για τον άνθρωπο
Καραθεοδωρή: «Η ανατροφή και η οικογενειακή μόρφωσις του Καραθεοδωρή
ήσαν Ελληνοπρεπείς. Καίτοι έζη εν Γερμανία, όπου και έλαβε και διετήρησε το
αξίωμα τακτικού Καθηγητού του Πανεπιστημίου και του Ακαδημαϊκού και του
Geheimrat (Μυστικοσυμβούλου) διετήρησεν ακμαίον και αμάραντον τον
θαυμασμόν του και την αγάπην του προς την Αθάνατο Ελλάδα, την οποίαν και
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ετίμα εξαιρετικώς διά της προσωπικής του αξίας και ικανότητος. Ταύτα
διαπιστούμεν εξ ιδίας και αυτοπροσώπου αντιλήψεως».
Ο ακαδημαϊκός της Βαυαρικής Ακαδημίας επιστημών Oscar Perron όταν
πληροφορήθηκε τον θάνατό του είπε: «Ένας από τους λαμπρότερους
μαθηματικούς, έχει ουσιαστικά εμπλουτίσει και επηρεάσει αποφασιστικά την
Eπιστήμη. Ένας άνδρας με ασυνήθιστη και πλατιά παιδεία, ως ανήκων στο
ελληνικό έθνος με το υψιπετές πνεύμα του και την αδιάκοπη αναζήτηση της
γνώσης συνέχισε την παράδοση και την κληρονομιά της Κλασσικής Ελλάδας».
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΝΑΣΗΣ

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης ήρθε το 1922 ως πρόσφυγας στην Ελλάδα και
μετά από λίγο πήγε μετανάστης στην Αργεντινή. Ήταν 17 ετών, όταν με μια
σκισμένη βαλίτσα στο χέρι αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με την επιλογή της
Αργεντινής, αφού η άδεια για να πάει να κυνηγήσει την τύχη του στις ΗΠΑ
όπου ήθελε, δεν του δόθηκε ποτέ.
Παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του, ο νεαρός Αριστοτέλης με 250
δολάρια στη τσέπη- δανεικά από φίλους του- τον Αύγουστο του 1923 ξεκίνησε
από το λιμάνι του Πειραιά για το Μπουένος Άιρες.
Μάλιστα, οι συνθήκες στο καράβι με το οποίο ταξίδευε, το Tommaso di
Savoia, ήταν άθλιες. Όπως αναφέρει, ο Φρανσουά Φορεστιέ στο βιβλίο του,
"Αριστοτέλης Ωνάσης: Ο άνθρωπος που ήθελε τα πάντα", ο Ωνάσης κοιμάται
σε ένα από τα οχτώ αμπάρια του πλοίου, μαζί με άλλους 300 ανθρώπους.
Φτάνοντας στην Αργεντινή, η εξεύρεση δουλειάς δεν ήταν εύκολο
πράγμα, κάτι που διαπίστωσε ευθύς αμέσως. Αρχικά, γνώρισε τον Χουάν
Πετσάλη, έναν Έλληνα που τον βοήθησε να βρει ένα μέρος να μείνει. Έτσι,
βρέθηκε να μοιράζεται ένα δωμάτιο με έναν βαρκάρη-ταξιτζή που δουλεύει
στο λιμάνι.
Μετέπειτα, για να μπορέσει να επιβιώσει ο Ωνάσης αναγκάστηκε να
κάνει διάφορες δουλειές. Έπλυνε πιάτα σε εστιατόρια, κουβάλησε τούβλα στις
οικοδομές, μέχρι που τον Μάρτιο του 1924 τον προσέλαβε η Βρετανική
Τηλεφωνική Εταιρεία του Mπουένος Άιρες, ως νυχτερινό τηλεφωνητή.
Έχοντας λοιπόν μια ικανοποιητική δουλειά, ο Ωνάσης επιδιώκει να
συνεργαστεί με τον πατέρα του ώστε να πουλάει ελληνικά καπνά στην
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Αργεντινή. Από τις αρχές του 1925 άρχισε να αλληλογραφεί με τον πατέρα
του, τον οποίο πείθει να του στείλει μερικά δείγματα καπνών εξαιρετικής
ποιότητος. Έτσι, ο Ωνάσης, με τα δείγματα στο χέρι, άρχισε να επισκέπτεται τις
καπνοβιομηχανίες της Aργεντινής για να τους πουλήσει τα καπνά. Γρήγορα
κατάφερε να πάρει την πρώτη του παραγγελία: 10.000 δολάρια, μετά 50.000,
και πολύ σύντομα οι παραγγελίες άρχισαν να διαδέχονται η μία την άλλη!
Mέχρι τον Μάιο του 1925 ο απένταρος μέχρι τότε Ωνάσης είχε καταφέρει να
αποταμιεύσει 25.000 δολάρια.
Έτσι, έχοντας αυτά τα χρήματα στην άκρη, εγκαταλείπει τη δουλειά του
και ξεκινά τη δική του επιχείρηση κατασκευάζοντας τσιγάρα. Μάλιστα, οι
δουλειές πάνε ανέλπιστα καλά και στις αρχές του 1926 εγκαταστάθηκε σε
διαμέρισμα ξενοδοχείου στο πιο αριστοκρατικό σημείο του Mπουένος Άιρες.
Παράλληλα, αγόρασε την πρώτη του Bugatti, ενώ προσέλαβε δασκάλους για
να τελειοποιήσει τα γαλλικά και αγγλικά του.
Ωστόσο, το καλοκαίρι του 1929 επιστρέφει άρον άρον στην Ελλάδα. Τότε
η ελληνική κυβέρνηση αύξησε κατά 1000% τους δασμούς στα προϊόντα από
χώρες με τις οποίες δεν είχε εμπορικές συμφωνίες, ανάμεσα σε αυτές και η
Αργεντινή. Φοβούμενος ο Ωνάσης ότι η Αργεντινή θα ανταπαντούσε
αυξάνοντας τους δασμούς στα ελληνικά προϊόντα, και πως έτσι το εμπόριο με
τα ελληνικά καπνά θα ήταν αδύνατο, γύρισε για να πείσει τους ιθύνοντες να
εξαιρέσουν την Αργεντινή από την αύξηση των δασμών.
Ο μόλις 26 ετών Ωνάσης τολμά να συζητήσει για το θέμα με τον
πρωθυπουργό Aνδρέα Mιχαλακόπουλο, τον οποίο όχι μόνο πείθει αλλά
επιστρέφει πίσω με καινούργιο ελληνικό διαβατήριο και ως πρόξενος της
χώρας! Aπό τη θέση αυτή ο Ωνάσης μπορούσε τώρα να προμηθεύεται ξένο
συνάλλαγμα στην επίσημη τιμή και να το μεταπουλά με μεγάλο κέρδος στην
ελεύθερη αγορά
επόμενα δύο χρόνια 1930-1931 ο Ωνάσης επέκτεινε το εμπόριο αυτό
στην Kούβα και την Bραζιλία, ενώ το φθινόπωρο του 1932 μάζεψε όλες του
τις αποταμιεύσεις – κάπου 600.000 δολάρια– και ξεκίνησε για το Λονδίνο, την
πρωτεύουσα του ναυτιλιακού κόσμου, για ν’ αγοράσει πλοία.
Αρχικά, αγοράζει ένα εμπορικό ναυαγισμένο πλοίο ηλικίας 25 ετών και
7.000 τόνων, το οποίο ονόμασε Καλλιρόη προς τιμήν της αδελφής του. Στη
συνέχεια αγόρασε 6 καναδέζικα πλοία- τα δυο πρώτα του στόλου του τα
ονόμασε «Πηνελόπη Ωνάση» και «Σωκράτης Ωνάσης» προς τιμήν των γονιών
του.
H καριέρα του Ωνάση ως εφοπλιστού είχε μόλις αρχίσει. Ο Ωνάσης
διαβλέποντας το ρόλο του πετρελαίου, το 1937 αρχίζει να ασχολείται με τα
πετρελαιοφόρα πλοία. Έτσι, παρήγγειλε το πρώτο τάνκερ στον κόσμο, αξίας
800.000 δολ 15.000 τόνων, και το ονόμασε "Άριστον". Μάλιστα, λένε πως ο
Ωνάσης συνέχεια επινοούσε ολοένα και νέα κόλπα στη δουλειά του. Για
παράδειγμα, υπέγραφε μεταφορές κάρβουνου με πλοία που δεν είχε,
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μεταφορές πετρελαίου με πλοία που ακόμα δεν είχαν ναυπηγηθεί. Παρ' όλα
αυτά, μεγάλες εταιρίες πετρελαίου, όπως η Μόμπιλ, η Σοκόνι και η Τεξάκο,
προτιμούσαν να υπογράφουν μακροπρόθεσμα σταθερά συμβόλαια μαζί του.
Τα πράγματα όμως αρχίζουν να δυσκολεύουν. Περίπου ένα χρόνο μετά
ξεσπά ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Ωνάσης εγκαταλείπει το Λονδίνο και
εγκαθίσταται στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο μέρος του στόλου του ήταν
ακινητοποιημένο σε εχθρικές χώρες και τα εισοδήματά του άρχισαν να
μειώνονται δραστικά. Έτσι, για να «ρεφάρει» την κατάσταση, επανήλθε στο
εμπόριο καπνών, με έδρα τη Nέα Yόρκη αυτή τη φορά, ενώ προσέθεσε και το
ελαιόλαδο. Μάταια όμως. Τα κέρδη του ήταν πενιχρά και τα πράγματα
χειροτέρεψαν με το τέλος του πολέμου.
"Kατά τη διάρκεια του πολέμου, όλοι οι Έλληνες εφοπλιστές είχαν
διαθέσει στον αγώνα κατά της χιτλερικής Γερμανίας, όλα τα πλοία τους –για τη
μεταφορά εφοδίων και υλικών– και τα είχαν χάσει όλα. Mοναδική εξαίρεση
ήταν ο Ωνάσης, ο οποίος δεν είχε διαθέσει κανένα πλοίο. Tο πλεονέκτημα
όμως αυτό απεδείχθη τελικά μεγάλο μειονέκτημα γι’ αυτόν", αναφέρει ο
Γεώργιος Κουλούκης στο βιβλίο του "Οι εποχές της ζωής μας", ο οποίος
σημειώνει ότι το 1946 η Aμερικανική Kυβέρνηση είχε τον μεγαλύτερο
εμπορικό στόλο του κόσμου.
"Ήταν τα πλοία Λίμπερτυ (Liberty) που είχαν ναυπηγηθεί κατά χιλιάδες
για τις ανάγκες του πολέμου και τώρα έμεναν ακίνητα σε διάφορα λιμάνια της
χώρας αυτής. Για να τα ξεφορτωθεί, η Aμερικανική Kυβέρνηση αποφάσισε να
τα διαθέσει στους εφοπλιστές των συμμάχων χωρών που είχαν χάσει τα δικά
τους πλοία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Kαι η παραχώρηση αυτή έγινε με
πάρα πολύ ευνοϊκούς όρους. Eνώ κάθε πλοίο είχε κοστίσει περί το 1.500.000
δολάρια για να ναυπηγηθεί, η τιμή του ορίσθηκε σε 550.000 δολάρια, εκ των
οποίων οι 125.000 προκαταβολή και το υπόλοιπο εξοφλητέο σε επτά χρόνια.
Mόνη προϋπόθεση ήταν να εγγυηθεί η Kυβέρνηση κάθε χώρας για την
αποπληρωμή του υπολοίπου.
Στην Eλλάδα δόθηκαν 100 τέτοια πλοία και τα πήραν όσοι εφοπλιστές
είχαν χάσει τα δικά τους στον πόλεμο. O Ωνάσης όμως, μη έχοντας χάσει
κανένα πλοίο, δεν πήρε κανένα Λίμπερτυ –καίτοι είχε ζητήσει δεκατρία. Oι
άλλοι Έλληνες εφοπλιστές βρέθηκαν έτσι να έχουν τον πλέον ανταγωνιστικό
στόλο του κόσμου –τα Λίμπερτυ ήταν σε άριστη κατάσταση και κυρίως ήσαν
σύγχρονα. Aντιθέτως, ο Ωνάσης είχε μείνει με τα απαρχαιωμένα κομμάτια".
"O αγώνας ήταν φανερό ότι θα ήταν άνισος", τονίζει ο συγγραφέας,
προσθέτοντας ότι "ο Ωνάσης δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει στον
ανταγωνισμό. Έκανε απεγνωσμένα διαβήματα στην ελληνική Kυβέρνηση για
να πάρει κι αυτός Λίμπερτυ, αλλά δεν ήξερε ότι βρισκόταν σε άσχημη εποχή
της ζωής του: οι ενέργειές του δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα".
Μάλιστα, σε με απέλπιδα προσπάθεια για να αποκτήσει τα πλοία, ο
Ωνάσης το 1946 δημιούργησε ψεύτικες εταιρείες που φαινομενικά ανήκαν σε
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Αμερικανούς υπηκόους και απέκτησε έτσι τα πλοία που δεν είχε δικαίωμα να
πάρει, κάτι που αργότερα θα τον οδηγήσει στη φυλακή. Οι ατυχίες όμως δε
σταμάτησαν εδώ.
H Aμερικανική κυβέρνηση προσέφερε και πάλι στους Έλληνες
εφοπλιστές επτά τάνκερ των 16. 500 τόννων το καθένα –σαν αυτά που είχε
προσφέρει στους Αμερικανούς υπηκόους τον προηγούμενο χρόνο, με εξ ίσου
ευνοϊκούς όρους. O Ωνάσης ζήτησε ν’ αγοράσει και τα επτά αλλά η Eλληνική
κυβέρνηση δεν του έδωσε ούτε ένα.
"Tότε, εκείνος έκανε κάτι το πρωτοφανές για την εποχή εκείνη. Πήρε
δάνεια από αμερικανικές Tράπεζες και αγόρασε τάνκερ, ενώ από την
ασφαλιστική εταιρεία της Nέας Yόρκης Mετροπόλιταν Λάϊφ δανείστηκε το
ιλιγγιώδες ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων για να ναυπηγήσει νέα
πλοία», αναφέρει ο κ. Κουλούκης και σχολιάζει πως "οι ενέργειές του αυτές
κατέπληξαν τον εφοπλιστικό κόσμο διότι τότε ήταν ανεπίτρεπτο «ρίσκο» να
αγοράσει ή να ναυπηγήσει ένας εφοπλιστής πλοία με δάνεια για μια τόσο
ριψοκίνδυνη επιχείρηση όπως οι θαλάσσιες μεταφορές. Kαι πράγματι, τα
δάνεια αυτά οδήγησαν αργότερα τον Ωνάση στα πρόθυρα της χρεωκοπίας"
.

Με την πρώτη σύζυγό του Τίνα Λιβανού και τα παιδιά τους Αλέξανδρο και Χριστίνα

Παρ' ότι η συμφωνία του Πότσδαμ του 1945 απαγόρευε στους
Γερμανούς να ναυπηγούν πλοία πάνω από 15.000 τόνους, ο Ωνάσης σκέφθηκε
τα φαλαινοθηρικά. Καμιά συμφωνία δεν απαγόρευε τις μετατροπές και έτσι,
συγκέντρωσε ένα στόλο από 17 πλοία και τον επάνδρωσε με Nορβηγούς και
Γερμανούς κυνηγούς φαλαινών. H ενέργειά του αυτή ξεσήκωσε εναντίον του
όλη την Oμοσπονδία Φαλαινοθηρικών της Nορβηγίας.
Μάλιστα, το 1954 αποφάσισε να ψαρέψει φάλαινες στα χωρικά ύδατα
του Περού με την κυβέρνηση της χώρας να στέλνει δύο πολεμικά πλοία να τον
εμποδίσει. Ωστόσο, εκείνος επέμεινε – και τότε πέντε από τα πλοία του με 400
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Γερμανούς ναύτες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο πλησιέστερο λιμάνι. Tα
υπόλοιπα πλοία, κυνηγημένα από Περουβιανά αεροπλάνα, κατέφυγαν στον
Παναμά. Στη συνέχεια, Περουβιανό δικαστήριο επέβαλε στον Ωνάση πρόστιμο
3 περίπου εκατομμυρίων δολαρίων. Tο πρόστιμο πληρώθηκε από τις
ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά η φήμη του Ωνάση είχε πλέον πληγεί, ενώ
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει οριστικά το κυνήγι φαλαινών όταν το 1955 η
Oμοσπονδία Nορβηγικών Φαλαινοθηρικών δημοσιοποίησε με έκθεσή της με
στοιχεία για την ανυπολόγιστη ζημιά που είχε κάνει, ξεσηκώνοντας τη γενική
κατακραυγή του κόσμου.
Αυτή την εποχή διάλεξε και το Μόντε Κάρλο για έδρα των επιχειρήσεών
του. Το 1953 σχεδόν όλο το Μονακό ήταν δικό του. Ο πρίγκιπας Ρενιέ που
βλέπει τον Ωνάση σαν απειλή δεν θα διστάσει να πει στους δημοσιογράφους
ότι "θέλει να μετατρέψει το Μόντε Κάρλο σε Μόντε Γκρέκο!".
Ωστόσο, τo 1954 ήλθε το πρώτο μεγάλο χτύπημα για τον Ωνάση: η
Aμερικανική κυβέρνηση εξέδωσε ένταλμα συλλήψεώς του για τις παρανομίες
του με τα τάνκερ. Ωστόσο, μετά διαπραγματεύσεις δύο περίπου ετών, η
υπόθεση έκλεισε αφού ο Ωνάσης κατέβαλε ένα πρόστιμο 7 εκατομμυρίων
δολαρίων.
Η αμαρτωλή συμφωνία με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας
Ο Ωνάσης όδευε ολοένα και πιο κοντά στη χρεοκοπία. Ήταν, όπως ο ίδιος
έλεγε τότε, "η χειρότερη εποχή της ζωής του". Όλος ο ναυτιλιακός κόσμος
περίμενε από στιγμή σε στιγμή να καταρρεύσει. Απόρροια αυτού ήταν άλλη
μια ενέργεια που του στοίχισε.
Ο λόγος για τη συμφωνία που υπέγραψε με τον βασιλιά της Σαουδικής
Aραβίας, μέσω της οποίας του έδινε το αποκλειστικό δικαίωμα να μεταφέρει
με τα πλοία του τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας αυτής. Mόλις
όμως η συμφωνία αυτή έγινε γνωστή, ξεσήκωσε αμέσως θύελλα αντιδράσεων
εναντίον του –τόσο από τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίων της Aμερικής, οι
οποίες είχαν το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής του σαουδαραβικού
πετρελαίου, όσο και από την ίδια την κυβέρνηση των Hνωμένων Πολιτειών.
Τότε, οι εταιρείες πετρελαίων έστειλαν έντονη διαμαρτυρία στη
Σαουδική Aραβία και συγχρόνως κατέστησαν σαφές στον Ωνάση ότι όταν τα
πλοία του θα πήγαιναν εκεί να παραλάβουν πετρέλαιο, δεν θα του έδιναν.
Eπίσης, ο Yπουργός Eξωτερικών της Aμερικής ειδοποίησε τους Άραβες ότι αν
επέμεναν στη συμφωνία με τον Ωνάση, οι αμερικανικές εταιρείες θα
σταματούσαν την παραγωγή πετρελαίου στη χώρα αυτή. Προ της αντιδράσεως
αυτής, ο Σαουδάραβας βασιλιάς αναγκάσθηκε να ακυρώσει τη συμφωνία, ενώ
οι Aμερικανικές εταιρείες πετρελαίου αποφάσισαν, για να τον εκδικηθούν, να
διακόψουν κάθε συνεργασία μαζί του.
Kάθε φορά που ένα ναυλοσύμφωνό του έληγε, δεν το ανανέωναν –και το
έδιναν σε άλλους εφοπλιστές. Στο τέλος του 1955, ο μισός στόλος των τάνκερ
του Ωνάση βρισκόταν σε ακινησία. H κύρια πηγή εσόδων του στέρευε με
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τρομερή ταχύτητα, όλο και περισσότερα πλοία του έβγαιναν στην ακινησία και
τα πλοία αυτά ήταν υποθηκευμένα με τα τεράστια δάνεια που είχε συνάψει
για να τα ναυπηγήσει.
Όμως ο Ωνάσης δεν είχε πλέον έσοδα για να τα εξοφλήσει.
Aπελπισμένος, γυρνούσε τις Aμερικανικές τράπεζες στις οποίες χρωστούσε.
Από την παρολίγον χρεοκοπία στον θρίαμβο
Τον Οκτώβριο του 1956 όλα ανατράπηκαν. Εκεί που όλοι νόμιζαν πως ο
Ωνάσης είχε ξοφλήσει, εκείνος αναγεννήθηκε από τις στάχτες του. Τότε, το
κανάλι του Σουέζ έκλεισε για τα πλοία και τα ναύλα των πλοίων εκτοξεύθηκαν
μέσα στο 1957 σε πρωτοφανή ύψη. Μαντέψτε ποιος ήταν ο μόνος που είχε
διαθέσιμα πλοία, ο Ωνάσης. Eξ αιτίας του μποϋκοτάζ που του είχαν κάνει οι
εταιρείες πετρελαίου της Aμερικής, βρέθηκε να έχει έναν τεράστιο αριθμό
πλοίων του αγκυροβολημένα σε ακινησία στα λιμάνια. Αποτέλεσμα ήταν τα
πλοία του ν’ αρχίσουν να γίνονται ανάρπαστα, το μποϋκοτάζ σταμάτησε και οι
έχθρες με τις εταιρείες πετρελαίου ξεχάστηκαν! Τότε άρχισε να πραγματοποιεί
τρελά κέρδη και στα επόμενα λίγα χρόνια έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος
του κόσμου.
Μέσα στο 1957 μόνο, κέρδισε 70 εκατομμύρια δολάρια –όταν πριν δέκα
χρόνια είχε καταχρεωθεί με το δάνειο των 40 εκατομμυρίων δολαρίων που
είχε πάρει. Τα ποσά ήταν αμύθητα και εκείνος άρχισε σιγά σιγά να τακτοποιεί
τις εκκρεμότητες που είχε: Αρχικά ξεχρέωσε τα δάνεια ενώ παρήγγειλε τη
ναυπήγηση νέων πλοίων, και φυσικά το γιόρτασε με μια μεγαλειώδη δεξίωση
στο Μόντε Κάρλο.
Μάλιστα, το 1967 έκλεισε πάλι η Διώρυγα του Σουέζ εξ αιτίας νέας
εμπλοκής των Aιγυπτίων με τους Iσραηλινούς και οι ναύλοι των πλοίων
ανέβηκαν σε απίθανα ύψη με τον Ωνάση να πραγματοποιεί νέα ιλιγγιώδη
κέρδη!
Από το μπλε της θάλασσας, στο μπλε του Ουρανού
Ο Αριστοτέλης Ωνάσης κατάφερε να γίνει ο μόνος άνθρωπος στο κόσμο που
απέκτησε μια εθνική αεροπορική εταιρεία.
Ήταν το 1956 όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής τον ενθάρρυνε να
αναλάβει τη μικρή επιζήμια αεροπορική εταιρία Τ.Α.Ε.. Ο Ωνάσης αγόρασε
από το ελληνικό Δημόσιο το προνόμιο εκμετάλλευσης των Ελληνικών
Αεροπορικών Συγκοινωνιών, καταβάλλοντας 2.000.000 δολάρια και εγένετο
Ολυμπιακή Αεροπορία .
Η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 6 Απριλίου 1957, οπότε και
πραγματοποιείται η πρώτη πτήση Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ο Έλληνας
μεγιστάνας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως σήμα της Ολυμπιακής τους
πέντε ολυμπιακούς κύκλους, προσθέτοντας και έναν έκτο. Όλα ξεκίνησαν κατά
την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι το 2014,
όπου εξαφανίστηκε ο πέμπτος ολυμπιακός κύκλος από τεχνικό λάθος και
προκλήθηκε σάλος. Είχε προγραμματιστεί όλοι οι κύκλοι να ανάψουν με
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εντυπωσιακό τρόπο. Πέντε φωτισμένες νιφάδες χιονιού θα μετατρέπονταν
σταδιακά στους πέντε ολυμπιακούς κύκλους. Όλα πήγαν καλά στους τέσσερις
πρώτους. Ο πέμπτος όμως δεν άναψε ποτέ, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί
«φιάσκο» η τελετή έναρξης. Όταν στο τέλος της δεκαετίας του ’50 ο
Αριστοτέλης Ωνάσης πρόσθεσε τον έκτο κύκλο στο σήμα της Ολυμπιακής
Αεροπορίας, αποθεώθηκε για το επιχειρηματικό του δαιμόνιο.
Το λάθος της τελετής έναρξης δεν θα μπορούσε να περάσει
απαρατήρητο, καθώς το σήμα των Ολυμπιακών αγώνων είναι ένα από τα πιο
αναγνωρίσιμα σήματα διεθνώς. Αυτός ήταν πιθανώς και ο λόγος που ο
δαιμόνιος Ωνάσης επέλεξε τους κύκλους σαν σήμα της Ολυμπιακής
Αεροπορίας.
Το χρήμα έρεε άφθονο, και η μια επιτυχία διαδεχόταν την άλλη. Ο
Ωνάσης από το 1958 και μετά είχε αρχίσει να γίνεται σταρ, μια διασημότητα
εντός και εκτός συνόρων. Έκανε πάρτι, διεθνείς κρουαζιέρες με το πλωτό του
ανάκτορο, τη θαλαμηγό «Xριστίνα», στην οποία φιλοξενήθηκαν διάσημοι σταρ
του Χόλλυγουντ, όπως η Mάρλεν Nτίτριχ, η Γκρέτα Γκάρμπο, η Άβα Γκάρντνερ
και άλλοι.
Μέχρι και ο Oυίνστον Tσώρτσιλ φιλοξενήθηκε εκεί στην αναπηρική
πολυθρόνα του.

Με τον ΟυίνστονΤσώρτσιλ πάνω στη θαλαμηγό «Χριστίνα»

Τότε ο Ωνάσης βρίσκεται στο ζενίθ της καριέρας του και όχι μόνο.
Μπαίνει στη ζωή του η Κάλλας, η Τζάκι Κένεντι ενώ το 1963 αγοράζει ένα
ολόκληρο νησί, τον Σκορπιό για να χαλαρώνει.
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Με τη Μαρία Κάλλας

- Με τη δεύτερη σύζυγό του χήρα Τζάκι Κένεντι

Παράλληλα, το επιχειρηματικό του δαιμόνιο είναι σε έξαρση και αυξάνει
τον στόλο του με πρωτοφανείς ρυθμούς, φτάνοντας σε μέγεθος τα 4
εκατομμύρια τόνους –όταν το 1950, με τα δάνεια που είχε συνάψει τότε, είχε
φθάσει μόλις τους 400.000 τόνους.
Αυλαία στη λαμπρή εποχή
Όπως όμως όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, έτσι και η λαμπρή εποχή
του Ωνάση άρχισε να χάνει τη λάμψη της από το 1973. Από τον πρώτο κιόλας
μήνα, η μοίρα χτυπά άσχημα τον Ωνάση, ο οποίος χάνει τον 19χρονο γιο του
Αλέξανδρο σε αεροπορικό δυστύχημα στο αεροδρόμιο του Eλληνικού, ενώ
καταρρέει και ο γάμος του με τη Τζάκι.

140

Με το γιό του Αλέξανδρο

Ο Ωνάσης αρχίζει και πάλι να επεκτείνει το στόλο του. Eνώ αποτελείτο
από 100 και πλέον πλοία –μεταξύ των οποίων και 15 σουπερτάνκερ των
200.000 τόνων το καθένα– αυτός παρήγγειλε έξη ακόμη τάνκερ, δύο απ’ αυτά
των 400.000 τόνων έκαστο, τα μεγαλύτερα του κόσμου.
Ωστόσο, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Αρρωσταίνει και
ο ίδιος, καθώς χτυπήθηκε από μια ανίατη ασθένεια των ματιών η οποία δεν
τον αφήνει να κρατάει τα βλέφαρά του ανοιχτά.
Το 1975 ήταν το τελευταίο έτος της ζωής του Ωνάση. H Oλυμπιακή
Aεροπορία περιήλθε ξαφνικά σε δεινή οικονομική θέση και ο Ωνάσης ζήτησε
δάνειο από την Eλληνική κυβέρνηση για ν’ αντιμετωπίσει την κατάσταση,
χωρίς ωστόσο να του το δώσουν. Aντιθέτως, πληροφορήθηκε ότι πρόθεση της
κυβέρνησης ήταν να κρατικοποιήσει την Oλυμπιακή Aεροπορία.
Ο Ωνάσης κατήγγειλε τη σύμβαση με το ελληνικό Δημόσιο αλλά δεν τα
κατάφερε και στις 15 Iανουαρίου 1975 αναγκάστηκε να δεχθεί την εξαγορά
της εταιρείας.
Η κατάσταση της υγείας του άρχισε να χειροτερεύει ενώ αρρώστησε
βαριά από πνευμονία. Εισήχθη σε κακή κατάσταση σε νοσοκομείο στο Παρίσι,
όπου υποβλήθηκε σε εγχείρηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα, και στις 15 Mαρτίου
1975, ο θαρραλέος μεγιστάνας Ωνάσης πεθαίνει, έχοντας στο πλευρό του
μόνο την κόρη του Xριστίνα.
Ο Αριστοτέλης Ωνάσης κατάφερε να δημιουργήσει ένα θρύλο γύρω
από το όνομά του και επηρέασε τη παγκόσμια ναυτιλία όσο κανείς άλλος και
αυτό γιατί από ένα σημείο και μετά, σύμφωνα με τον ίδιο «τα χρήματα δεν
έχουν νόημα. Παύουν να είναι ο στόχος. Το παιχνίδι είναι αυτό που μετράει…»
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ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ

Η εξαιρετική τεχνική, η ασύλληπτη έκταση της φωνής της και η
υποδειγματική ερμηνεία των ρόλων της θα ανάγκαζαν τον κόσμο της όπερας
να την αποκαλέσει «LaDivina» («Η Θεϊκή»).
Ο λόγος φυσικά για την κορυφαία σοπράνο και το απόλυτο είδωλο του
λυρικού πενταγράμμου Μαρία Κάλλας, τη μεγάλη κυρία που έμελλε να
γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά της στην ιστορία της όπερας και να
μετατραπεί σε μύθο διεθνούς βεληνεκούς.
Η κορυφαία ελληνίδα υψίφωνος, ξεκινώντας από τη Νέα Υόρκη,
σφράγισε με τη φωνή της μνημειώδεις όπερες των Μπελίνι, Πουτσίνι, Βέρντι,
Βάγκνερ κ.ά. γινόμενη μια από τις πρώτες πραγματικές σουπερστάρ του
χώρου.
Η ζωή της μέτρησε δόξα και φήμη, με τις πολύτιμες φωνητικές της
χορδές να την εκτοξεύουν στο πάνθεο των λυρικών ερμηνευτών, θέση από την
οποία δεν θα κατέβαινε ποτέ παρά το γεγονός ότι έβγαλαν τους τελευταίους
τους ήχους το 1977.
Ο μύθος της Κάλλας ζει και βασιλεύει, συνεχίζοντας να αποτελεί
ορόσημο τόσο για τον κόσμο της όπερας όσο και για την απόλυτη γυναικεία
λάμψη...
Η Κάλλας γεννιέται στη Νέα Υόρκη στις 2 Δεκεμβρίου 1923 ως Μαρία
Άννα Σοφία Καικιλία Καλογεροπούλου από έλληνες μετανάστες που είχαν
μόλις αποβιβαστεί στην Αστόρια. Οι γονείς της, Γιώργος και Ευαγγελία,
λειτουργούσαν φαρμακείο στην αμερικανική πόλη, με τον πατέρα της να
αναγκάζεται να «κοντύνει» το επίθετό του σε «Καλλός» και κατόπιν «Κάλλας»
για να μπορούν να το προφέρουν οι πελάτες του.
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Σε ηλικία 7 ετών, η μικρή Μαρία ξεκινά να μαθαίνει πιάνο, σύντομα
ωστόσο ανακαλύπτει ότι προτιμά να τραγουδά τα κομμάτια από το να τα
παίζει. Η ξακουστή δραματικότητα του ύφους της κάνει την εμφάνισή της από
πολύ νωρίς. Το 1937, με τη Μαρία στην εφηβεία της, οι γονείς της παίρνουν
διαζύγιο και η μητέρα της, η αδελφή της και η ίδια επιστρέφουν άρον-άρον
στην Ελλάδα.
Στην Αθήνα, η έφηβη Κάλλας συνεχίζει τις σπουδές της στο κλασικό
τραγούδι, με τις πρώτες εμφανίσεις της σε σχολικές παραστάσεις (όπως στην
«Cavalleria Rusticana», για παράδειγμα) να της εξασφαλίζουν βραβεία και
επαίνους...
Σε ηλικία 16 ετών, η Κάλλας κάνει το επαγγελματικό της ντεμπούτο στην
Αθήνα, μέσα από έναν μικρό οπερετικό ρόλο. Πριν κλείσει τα 20 χρόνια ζωής,
θα έρθει ο πρώτος μεγάλος της ρόλος στο λυρικό τραγούδι, ερμηνεύοντας την
«Τόσκα».
Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ωστόσο η νεαρή Κάλλας
δεν μπορεί να βρει ρόλους που της ταιριάζουν. Επιστρέφει λοιπόν στη Νέα
Υόρκη για να αναζητήσει το όνειρο, αλλά και να περάσει χρόνο με τον πατέρα
της.
Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης της γυρνά ωστόσο την πλάτη
και με τις παροτρύνσεις της δασκάλας της μετακομίζει στην Ιταλία, ένα σαφώς
πιο πρόσφορο έδαφος για την όπερα. Εκεί, στα χρόνια μετά τον πόλεμο,
γνωρίζει και παντρεύεται τον βιομήχανο Giovanni Meneghini.
Το ντεμπούτο της Κάλλας στην Όπερα της Βερόνας, της πόλης που
εγκαταστάθηκε δηλαδή, θα λάβει χώρα τον Αύγουστο του 1947 ερμηνεύοντας
τη «La Gioconda».
Για τα επόμενα χρόνια, κάτω από τις μανατζερίστικες οδηγίες του
συζύγου της, η Κάλλας θα συνεχίσει να εμφανίζεται στις λυρικές σκηνές της
Βερόνας και της Φλωρεντίας, γνωρίζοντας φήμη και κριτική αναγνώριση.
Παρά το γεγονός ότι οι φωνητικές της ικανότητες μάγευαν το κοινό και το
όνομά της γινόταν ολοένα και πιο γνωστό, την Κάλλας ακολουθούσε πια η
φήμη της απαιτητικής ντίβας.
Το 1954, η Κάλλας θα κάνει το αμερικανικό ντεμπούτο της: ερμηνεύει τη
«Νόρμα» στη Λυρική Όπερα του Σικάγου, με την ερμηνεία της να λογίζεται
θρίαμβος! Το όνομά της κυκλοφορεί ευρύτατα στον οπερετικό κόσμο των ΗΠΑ
και η Κάλλας γίνεται διασημότητα.
Το 1956 της δίνεται επιτέλους η δυνατότητα να τραγουδήσει στη
Μητροπολιτική Όπερα, κλείνοντας έτσι έναν ονειρικό κύκλο που είχε ξεκινήσει
στην ιταλική επικράτεια.
Μέσα σε τρία χρόνια όμως από τη μνημειώδη εμφάνισή της στη
νεοϋρκέζικη ΜΕΤ, και αφού εκτοξεύτηκε στο πάνθεο των σοπράνο, η υγεία της
άρχισε να φθίνει δραματικά, όπως και ο γάμος της με τον ιταλό κροίσο. Το
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1960 το ζευγάρι θα πάρει διαζύγιο εν μέσω φημών για ειδύλλιο της σοπράνο
με τον έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση, μια θυελλώδη σχέση που έμελλε
να απαθανατιστεί σε Τύπο και να χαραχτεί μια για πάντα στις μνήμες του
παγκόσμιου κοινού...

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, η ασύλληπτη φωνή της Κάλλας
άρχισε να παραπαίει. Οι εμφανίσεις της έγιναν ολοένα και πιο αραιές, ενώ η
ίδια αναγκαζόταν πλέον συχνά να ακυρώνει παραστάσεις της.
Βέβαια, παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε επισήμως από τη σκηνή στις
αρχές της δεκαετίας του '60, έκανε μια σύντομη -και μνημειώδη!- επιστροφή
στο οπερετικό σανίδι από τον Ιανουάριο του 1964 ως τον Ιούλιο του 1965,
συνεργαζόμενη για άλλη μια φορά με τη λατρεμένη της Μητροπολιτική Όπερα
της Νέας Υόρκης.
Η τελευταία της ερμηνεία στο λυρικό τραγούδι έμελλε να είναι η
«Τόσκα» στο Covent Garden στις 5 Ιουλίου 1965.
Το 1969 η Κάλλας, έχοντας απολέσει πλέον το σφρίγος της φωνής της
που την έκανε διάσημη στα πέρατα της οικουμένης, θα κάνει το πέρασμα στον
κινηματογράφο ερμηνεύοντας τη Μήδεια στο ομώνυμο φιλμ του σπουδαίου
ιταλού σκηνοθέτη Πιερ Πάολο Παζολίνι.
Στις αρχές της δεκαετίας του '70, η Κάλλας δοκίμασε να διδάξει. Το 1971 και το
1972 έδωσε μια σειρά διαλέξεων και masterclasses στο περίφημο Julliard της
Νέας Υόρκης, ενώ το 1973 συνόδευσε έναν καλό της φίλο σε ένα διεθνές
ρεσιτάλ με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
Μετά την παγκόσμια περιοδεία της και με τον Ωνάση να παντρεύεται την
Τζάκι Κένεντι, η Κάλλας αποσύρθηκε στο Παρίσι και ζούσε σε κατάσταση
απομόνωσης.
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Και στις 16 Σεπτεμβρίου 1977, σε ηλικία 55 ετών, η μεγάλη κυρία πέθανε
αιφνιδίως και μυστηριωδώς στο σπίτι της στην Πόλη του Φωτός, με την
επίσημη ιατροδικαστική έκθεση να κάνει λόγο για ανακοπή.
Η κηδεία της εμβληματικής υψιφώνου έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου και το
σώμα της αποτεφρώθηκε, κατά τις επιθυμίες της, με την τέφρα της να
σκορπίζεται στο Αιγαίο...
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

Έλληνας ποιητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής και διπλωμάτης. Από
τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το
1963. Γραμματολογικά ανήκει στη «Γενιά του '30».
Ο Γεώργιος Σεφεριάδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε
στις 29 Φεβρουαρίου του 1900 στη Σμύρνη. Ήταν το μεγαλύτερο παιδί του
Στυλιανού Σεφεριάδη (1873-1951) - δικηγόρου, σημαντικού κοινωνικού
παράγοντα της Σμύρνης και ανθρώπου με λογοτεχνικές ανησυχίες - και της
Δέσποινας Τενεκίδη με καταγωγή από τη Νάξο. Το ζευγάρι είχε άλλα δυο
παιδιά, τον Άγγελο (1905-1950) και την Ιωάννα (1902-2000), σύζυγο του
φιλόσοφου και πολιτικού Κωνσταντίνου Τσάτσου.
Ο Σεφέρης ξεκίνησε τις εγκύκλιες σπουδές του το 1906 στη Σμύρνη και
τις ολοκλήρωσε το 1918 στην Αθήνα, όπου είχε εγκατασταθεί η οικογένειά του
από το 1914. Στη συνέχεια γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της
Σορβόνης, από την οποία αποφοίτησε με διδακτορικό το 1924. Τα χρόνια
παραμονής του στο Παρίσι ήταν καθοριστικά για τη διαμόρφωση της
ποιητικής του φυσιογνωμίας. Ήταν η εποχή που το κίνημα του μοντερνισμού
βρισκόταν στην ακμή του.
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα διορίστηκε υπάλληλος του Υπουργείου
Εξωτερικών (1926), αρχίζοντας έτσι μια λαμπρή καριέρα στο διπλωματικό
σώμα, που κορυφώθηκε το 1957, με την τοποθέτησή του ως πρεσβευτή της
Ελλάδας στη Μεγάλη Βρετανία. Παρέμεινε στο Λονδίνο έως το 1962, οπότε
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και συνταξιοδοτήθηκε. Στις 10 Απριλίου του 1941, μία ημέρα μετά την
κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Γερμανούς, είχε νυμφευτεί στην Πλάκα
τη Μαρώ Ζάννου, με την οποία δεν απέκτησε παιδιά.
Στα ελληνικά γράμματα ο Γιώργος Σεφέρης εμφανίστηκε το 1931, με την
ποιητική συλλογή Στροφή, η οποία από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της
προκάλεσε το ενδιαφέρον της λογοτεχνικής κοινότητας της Αθήνας, με θετικές
και αρνητικές αντιδράσεις. Οι θαυμαστές του -Γιώργος Θεοτοκάς, Γιώργος
Κατσίμπαλης και Ανδρέας Καραντώνης- υποστήριξαν ότι η Στροφή εγκαινιάζει
μια καινούργια εποχή για την ελληνική ποίηση, ενώ οι επικριτές του, όπως ο
Άλκης Θρύλος και ο Τάκης Παπατσώνης, ισχυρίστηκαν ότι η ποίηση του
Σεφέρη είναι σκοτεινή και εγκεφαλική, χωρίς πραγματικό συναίσθημα. Με την
πάροδο του χρόνου, η Στροφή απέκτησε τεράστιο συμβολικό βάρος, επειδή
θεωρήθηκε από την κριτική ότι έστρεψε την ελληνική ποίηση από την
παραδοσιακή στη μοντέρνα γραφή. Ο Μοντερνισμός του Σεφέρη, παρατηρεί
ο Γιώργος Θεοτοκάς, υπήρξε «ένας μοντερνισμός τολμηρός, αλλά που
κρατούσε το νήμα της παράδοσης, με αίσθημα ευθύνης και με σεβασμό για
τη γλώσσα».
Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε, αλλά και το ειδικό βάρος των
Κατσίμπαλη και Καραντώνη στα λογοτεχνικά πράγματα, τον βοήθησε να
επιβληθεί ως ένας πολλά υποσχόμενος νέος ποιητής. Η καθιέρωση του
Σεφέρη ως μείζονος ποιητή έγινε το 1935, με την ποιητική συλλογή
Μυθιστόρημα. Σ’ αυτό το έργο βλέπουμε πλήρως διαμορφωμένα τα σύμβολα
που συνθέτουν την ποιητική μυθολογία του Σεφέρη: το «ταξίδι», οι «πέτρες»,
τα «μάρμαρα», τα «αγάλματα», η «θάλασσα», ο «Οδυσσέας» κ.ά.
Εκτός από το πλούσιο ποιητικό έργο του, ο Σεφέρης διακρίθηκε και στον
δοκιμιακό λόγο, με μία σειρά ρηξικέλευθων κριτικών δοκιμίων, στα οποία
τόνισε τη σημασία της ελληνικής παράδοσης και ανέδειξε το έργο
περιθωριακών μορφών της, όπως του Γιάννη Μακρυγιάννη και του Θεόφιλου.
Το μεταφραστικό του έργο είναι μικρό σε ποσότητα, αλλά σημαντικό.
Μετέφρασε δύο έργα του αμερικανού ποιητή Τ.Σ. Έλιοτ (Έρημη Χώρα και
Φονικό στην Εκκλησιά), ενώ μετέφερε στη νέα ελληνική δύο έργα της Βίβλου
(Άσμα Ασμάτων και Αποκάλυψη του Ιωάννη). Ο Τ.Σ. Έλιοτ, ηγετική
φυσιογνωμία της μοντερνιστικής ποίησης του 20ου αιώνα, ήταν ο ποιητής που
τον επηρέασε όσο κανένας άλλος.
Από τη δεκαετία του '50 το έργο του Σεφέρη μεταφράστηκε και
εκτιμήθηκε στο εξωτερικό. Συνεπεία αυτού ήταν η βράβευσή του με το
Νόμπελ Λογοτεχνίας τον Δεκέμβριο του 1963, «για το υπέροχο λυρικό ύφος
του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό
πολιτιστικό ιδεώδες», όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της Σουηδικής
Ακαδημίας.
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Ο Γιώργος Σεφέρης παραλαμβάνει το Νόμπελ Λογοτεχνίας

Κατά την παραλαβή του Νόμπελ, ο Σεφέρης λέει: «Ανήκω σε μια χώρα
μικρή. Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά
τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο
τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη
χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν
έπαψε ποτέ της να μιλιέται… Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης είναι
η αγάπη της για την ανθρωπιά. Κανόνας της είναι η δικαιοσύνη… Πιστεύω πως
τούτος ο σύγχρονος κόσμος όπου ζούμε, ο τυραννισμένος από το φόβο και την
ανησυχία, τη χρειάζεται την ποίηση. Η ποίηση έχει τις ρίζες της στην
ανθρώπινη ανάσα – και τι θα γινόμασταν αν η πνοή λιγόστευε; Πρέπει ν’
αναζητήσουμε τον άνθρωπο, όπου και να βρίσκεται».
Το 1964 γίνεται επίτιμος διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ
και το Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
Κατά τη διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας, έσπασε τη σιωπή του στις
28 Μαρτίου του 1969 και στηλίτευσε τη χούντα με την περίφημη δήλωσή του
στο ραδιόφωνο του BBC.«…Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου
όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και
με κόπους, πάνε κι αυτές να καταποντισθούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα
νερά…» τόνισε μεταξύ άλλων.
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Ο Γ. Σεφέρης μιλάει στο ραδιόφωνο του BBC κατά της Χούντας

Στις αρχές Αυγούστου του 1971 ο Γιώργος Σεφέρης εισάγεται στον
Ευαγγελισμό και εγχειρίζεται στον δωδεκαδάκτυλο. Θα πεθάνει από
μετεγχειρητικές επιπλοκές τα ξημερώματα της 20ης Σεπτεμβρίου του 1971. Η
κηδεία του, δύο ημέρες αργότερα, θα είναι πάνδημη και θα λάβει
αντιδικτατορικό χαρακτήρα. Στη νεκρώσιμη πομπή προς το Α' Νεκροταφείο,
μπροστά στην Πύλη του Αδριανού, το πλήθος σταματά την κυκλοφορία και
αρχίζει να τραγουδά το απαγορευμένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε
στίχους Σεφέρη Άρνηση (Στο περιγιάλι το κρυφό, όπως είναι πιο γνωστό). Στις
23 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Το Βήμα, το τελευταίο ποίημα
του Γιώργου Σεφέρη Επί Ασπαλάθων, που έγραψε στις 31 Μαρτίου 1971 και
αποτελεί μία ακόμη καταγγελία κατά της δικτατορίας.
Αρκετοί συνθέτες έχουν ενσκήψει στο έργο του Σεφέρη και μελοποιήσει
ποιήματά του, όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Μαμαγκάκης, Μίλτος
Πασχαλίδης, Αδελφοί Κατσιμίχα, Ηλίας Ανδριόπουλος, Δήμος Μούτσης,
Αργύρης Μπακιρτζής, Δημήτρης Αγραφιώτης, Θεόδωρος Αντωνίου, Λεωνίδας
Ζώρας, Θεόδωρος Καρυωτάκης, Περικλής Κούκος, Γιώργος Κουρουπός,
Γεώργιος Πονηρίδης, Θάνος Μικρούτσικος και Τζον Τάβενερ.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Αναστασιάδης Γεώργιος
2. Αναστασιάδης Σπυρίδων
3. Αχμέτη Παναγιώτα
4. Γκαρτζονίκα Ουρανία
5. Ελεζί Ιονίντα
6. Εξάρχου Θεοδώρα
7. Εξάρχου Παναγιώτα
8. Θάνης Σπυρίδων
9. Ιωάννου Λαμπρινή
10. Λιόντου Ραφαέλα
11. Μάκη Μαρία
12. Μήτσιου Παναγιώτα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ρίζου Πηνελόπη ΠΕ 10 Κοινωνιολόγος
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