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Dedicated to The Hon. Austin Asche AC QC

A great Philhellene, and a strong advocate  
of Hellenic and Classic world

In celebrating the 200th anniversary  
of the Greek Revolution 1821-2021

Keith John Austin Asche was born in Melbourne and spent his childhood in Darwin and 
Melbourne. He served with the RAAF for two years from 1944 to 1946, mostly in the Northern 
Territory and north-west Australia. After World War II, Austin attended the University of 
Melbourne where he obtained a Bachelor of Arts, a Batchelor of Laws and a Master of Laws. 
He was admitted to practice in 1950 and practised as a barrister in Queensland and Melbourne. 
He was appointed Queen’s Counsel in 1972.

In 1976, he became a Judge of the Family Court of Australia and was Acting Chief Judge 
from 1985 to 1986. In 1986, he returned to Darwin as a Judge of the Supreme Court of the 
NT and in 1987 was appointed Chief Justice. In 1987, he was awarded the honorary degree 
of Doctor of Literature by Deakin University, where he was Chancellor from 1983 to 1987. 
Prior to that appointment he was President of the Royal Melbourne Institute of Technology 
(now RMIT University) from 1981 to 1983. In 1992 he was made a Fellow of the Australian 
College of Education. In 1994 he received an honorary degree of Doctor of Laws from the 
Northern Territory University (now Charles Darwin University) and was Chancellor of that 
university from 1989 to 1993. In 2010, he was made an Emeritus Chancellor of Charles Darwin 
University, and a Fellow of Trinity College, the University of Melbourne.

Austin was appointed as the 15th Administrator of the Northern Territory on 1 March 1993, 
a position he held until 16 February 1997. He was appointed a Knight of Grace of the order 
of St John in 1993. On Australia Day 1994 he was appointed a Companion of the Order of 



Australia (AC) for service to the law, to tertiary education and to the community, particularly 
the people of the Northern Territory. The Governor-General invested him with the insignia 
of this appointment at Government House, Darwin, on 17 June 1994. Austin married Valerie 
James in 1958 and they have one son and one daughter. Dr Valerie Asche was a senior research 
fellow at the Menzies School of Health Research in Darwin from 1986 to 1994. From 1997 until 
2018 Austin was Chair of the Northern Territory Law Reform Committee.

He has a passionate interest in ancient Greek literature and history.



vii

Contents

Acknowledgments ................................................................................................................................... ix

Preface by Austin Asche ......................................................................................................................... xi

Preface by Editors ................................................................................................................................. xiii

EXPLORING THE CONCEPT OF DIASPORA 
Kanarakis George .................................................................................................................................... 1

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:  
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΟ DARWIN 
Φραζής Γεώργιος...................................................................................................................................... 8

THE GREEK AUSTRALIAN PRESENCE OUT WEST AND UP NORTH:  
AN OUTLINE OF SOME LINKS AND PARALLELS 
Yiannakis John ....................................................................................................................................... 20

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ  
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΤΟ 1924:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ DARWIN 
Φραζής Γεώργιος.................................................................................................................................... 39

HELLENIC WOMEN IN DARWIN IN THE EARLY 20TH CENTURY:  
ELENI HARITOS, A CASE STUDY 
Haritos Adrienne .................................................................................................................................... 56

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ:  
ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ DARWIN ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 
Φραζής Γεώργιος.................................................................................................................................... 80

MICHAEL THEODOSIOS PASPALIS MBE: PIONEERING NT BUSINESS  
ENTERPRENEUR AND PHILANTHROPIST 
Paroulakis Peter .................................................................................................................................. 106

GREEK RELATED FACTIONAL TENSIONS AND VIOLENCE IN WELLINGTON DURING  
THE 1940S AND EARLY 1950S – NEW ZEALAND POLICE AND SECURITY  
PERCEPTIONS AND ACTIONS 
Brown Martyn ...................................................................................................................................... 132

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ 
Καζούλλη-Κούρτη Βασιλεία .................................................................................................................. 150

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΣΤΗΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ (1856-1908) 
Λιάζος Νικόλαος ................................................................................................................................... 163

EDUCATION IN THE GREEK COMMUNITY OF BELGRADE (18TH – 19TH CENTURIES) 
Klokidis Georgios ................................................................................................................................ 178



viii

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Τριανταφυλλίδου Τατιάνα ..................................................................................................................... 191

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ – 
ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ 
Λέτσιου Στυλιανή .................................................................................................................................. 201

Ο “ΕΤΕΡΟΣ” ΩΣ “ΔΙΚΟΣ” ΣΤΟΥΣ ΒΑΜΒΑΚΑΔΕΣ ΤΟΥ Γ. Φ. ΠΙΕΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ  
ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ ΜΠΟΜΠΑ ΤΟΥ ΣΤΡ. ΤΣΙΡΚΑ 
Χριστοδουλίδου Λουίζα ......................................................................................................................... 207

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ/ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ/ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Κώτη-Παπαντωνάκη Δέσποινα, Παπαδημητρίου Δήμητρα, Παπαντωνάκης Γεώργιος ........................ 217

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
Κώτη-Παπαντωνάκη Δέσποινα, Παπαδημητρίου Δήμητρα, Παπαντωνάκης Γεώργιος ........................ 227

Η ΞΕΝΙΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ: ΤΟ ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ “ΤΟΠΟ ΑΛΛΟΥ” ΩΣ ΜΥΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ 
Κόκκινος Δημήτρης .............................................................................................................................. 242

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ 
Αραβοσσιτάς Θεμιστοκλής .................................................................................................................... 256

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ: ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ (1974-ΣΗΜΕΡΑ) 
Χρηστίδης Γιώργος ............................................................................................................................... 269

ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Οικονομάκου Μαριάνθη ....................................................................................................................... 281



ix

Acknowledgements

The editors are pleased to acknowledge the essential role 

of the financial support for the publication of this Volume

provided by NT Government.



x

Preface

“The glory that was Greece”. A well-known quote from a poem by Edgar Alan Poe. He certainly 
intends no insult to the Greek people. But he does insult them. He uses the past tense.

The glory has not departed. Certainly, you can focus the lens of a time-shifting telescope to 
concentrate on the amazing fifth century BC when small groups of Citizen-States overcame 
the mightiest power of the time; and produced, (in a special place called “Athens”) substantial 
works of drama, history and philosophy still influencing us today; and the practical arts of 
architecture and sculpture; and a special and powerful word called “democracy” which shook 
and shaped civilisations far into the future. 

But this era, justly famous as it is, is neither the end nor the beginning. It looks backward 
to Homer and forward to Cavafy and Seferis. A long, unbroken line of a people who have 
maintained their identity over 3,000 years; over centuries of triumph, disaster, servitude; and 
freedom recovered. 

Many settle in foreign lands, to which they contribute their own culture as part of their own rich 
inheritance; but with no desire that this culture should dominate others. They bring colour and 
diversity - and loyalty. 

This book tells of the “diaspora”; of Greeks who disperse throughout the world into communities 
new to them, settle peacefully, retaining pride in their ancestry, and becoming good citizens of 
a nation which they will serve faithfully and well. The book emphasises, and gives examples, 
of the universality of this diaspora, and its success and acceptance in so many varied societies. 

So, in our wide brown land, they become loyal Australians preserving a culture which enriches 
us all, without demanding that this culture should overbear others.

Territorians will be especially grateful for this book, which outlines the origins of Greek entry 
from 1914 to the gradual growth in Darwin of the thriving Greek community we now have. 
They add the colour and variety of Greek heritage to the most colourful and exciting city in 
Australia. As a further special advantage they can, at Charles Darwin University, study their 
language and their history under Professor Frazis and his associates; and proudly proclaim their 
Greek heritage; and, equally, their pride as Australians.

So welcome and thanksgiving for Greeks who turn rapidly into Australians. They bring a special 
history and a special heritage. And as their Aussie descendants will wish to know how they 
came here, this book will tell them. It will also paint, in fascinating detail on the broader canvas 
of the diaspora in other lands. Similar motives, similar results. Loyalty and service to the nation 
of which they are now part; and with it the ancestral heritage of 3,000 years.

For Greek remains Greek from the siege of Troy, the travails and travels of Odysseus, the defeat 
of the Persian invaders, and the glory days of Alexander the Great. Thence to conquest by Rome 
(but Cicero spoke Greek), to power in Constantinople, to long years of foreign governance but 
never subservience; and, finally, to restoration and independence. Through all this the Greeks 
remained a separate people recognised as such even by those who claimed authority over them.
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Their Greek heritage stays with them. Their loyalty and pride is now to a nation that Pericles 
would never have dreamed of as he gave that famous speech reported in Thucydides about an 
administration which “favours the many instead of the few; this is why it is called a democracy”. 
The spirit of what he said filtered down through many countries and over many centuries; not 
least to our Great South Land. The diaspora was easy here. We all look back to Pericles.

Austin Asche

«Η δόξα που υπήρξε η Ελλάδα». «Ένας πολύ γνωστός στίχος από το ποίημα του Edgar Alan 
Poe. Ασφαλώς, ο ποιητής δεν σκοπεύει να προσβάλει τους Έλληνες χρησιμοποιεί απλώς 
παρελθοντικό χρόνο.  

Η δόξα δε χάθηκε. Μπορούμε, βεβαίως, να εστιάσουμε, γυρίζοντας πίσω στον χρόνο, τον φακό 
ενός τηλεσκόπιου στον εκπληκτικό πέμπτο αιώνα π. Χ. όπου μικρές ομάδες από πόλεις-κράτη 
ξεπέρασαν την ισχύ του χρόνου, και παρήγαγαν –σε μία ιδιαίτερη γη, την Αθήνα- μνημειώδη 
έργα ιστορίας, δράματος και φιλοσοφίας που ασκούν επίδραση μέχρι τις μέρες μας·και τέχνες, 
όπως η αρχιτεκτονική και η γλυπτική και μία μεγάλης σπουδαιότητας λέξη, τη δημοκρατία, 
που διατάραξε και άφησε το στίγμα της στους πολιτισμούς μέσα στο διάβα των αιώνων.      

Αυτή η εποχή, ωστόσο, όσο διάσημη και αν υπήρξε, δεν συνιστά ούτε το τέλος ούτε την αρχή. 
Ατενίζει στο παρελθόν τον Όμηρο, αλλά και μπροστά στον Καβάφη και τον Σεφέρη. Μία 
μακρά και αδιατάραχτη συνέχεια ανθρώπων που διατήρησαν την ταυτότητά τους πάνω από 
3000 χρόνια, μέσα από αιώνες θριάμβου, καταστροφής, σκλαβιάς·και η ελευθερία ανακτήθηκε. 

Πολλοί εγκαθίστανται σε ξένες χώρες στις οποίες συνεισφέρουν στοιχεία του πολιτισμού τους, 
μέρος της πλούσιας κληρονομιάς τους χωρίς, όμως να επιθυμούν ο δικός τους πολιτισμός να 
κυριαρχήσει έναντι των άλλων. Φέρνουν χρώμα, ποικιλομορφία –και αφοσίωση.   

Το βιβλίο μιλά για τη διασπορά· για τη διασπορά των Ελλήνων που διασκορπίζονται σε όλον 
τον κόσμο συγκροτώντας νέες κοινότητες, που εγκαθίστανται ειρηνικά διατηρώντας την 
υπερηφάνεια για την καταγωγή τους, και που εξελίσσονται σε καλούς πολίτες ενός έθνους 
το οποίο θα υπηρετήσουν με πίστη και αφοσίωση. Το βιβλίο αποδίδει έμφαση, μέσα από 
παραδείγματα, στον οικουμενικό χαρακτήρα αυτής της διασποράς, στην επιτυχή της πορεία 
και την αποδοχή της σε τόσες πολλές διαφορετικές κοινωνίες.   

Έτσι, στη δική μας ευρεία καφετιά γη, οι Έλληνες της διασποράς αποδείχθηκαν πιστοί 
Αυστραλοί διατηρώντας πολιτισμικά στοιχεία που εμπλουτίζουν τη δική μας κουλτούρα, 
μακριά από την απαίτηση αυτή η κουλτούρα να παραγκωνίσει τις άλλες. 

Όσοι ζουν στη Βόρεια Αυστραλία θα είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες για αυτό το βιβλίο το 
οποίο σκιαγραφεί την πορεία των Ελλήνων από το 1914, όταν εισήλθαν στη χώρα, μέχρι τη 
σταδιακή ανάπτυξη της ακμάζουσας κοινότητας που έχουμε τώρα στο Ντάργουιν. Τα μέλη 
της κοινότητας αυτής προσθέτουν το χρώμα και την ποικιλότητα της ελληνικής κληρονομιάς 
στην πιο πολύχρωμη και συναρπαστική πόλη της Αυστραλίας. Διαθέτουν δε το επιπρόσθετο 
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πλεονέκτημα να μπορούν να μελετήσουν τη γλώσσα και την ιστορία τους στο πανεπιστήμιο 
Charles Darwin υπό τον καθηγητή Φραζή και τους συνεργάτες του και να διακηρύξουν   
περήφανα την ελληνική τους κληρονομιά και, εξίσου, την περηφάνια τους ως Αυστραλοί. 

Θερμές ευχαριστίες και ένα ζεστό καλωσόρισμα, λοιπόν, για τους Έλληνες που μετατρέπονται 
γρήγορα σε Αυστραλούς. Φέρνουν μαζί τους μία ιδιαίτερη ιστορία, μια ξεχωριστή κληρονομιά. 
Καθώς οι απόγονοί τους από την Αυστραλία θα θέλουν να γνωρίσουν πώς έφτασαν εδώ, 
αυτό το βιβλίο έρχεται να τους το αποκαλύψει. Θα σκιαγραφήσει, επίσης, με συναρπαστική 
λεπτομέρεια, πάνω στον ευρύ καμβά της διασποράς, την πορεία τους και σε άλλα εδάφη. 
Ανάλογα κίνητρα, ανάλογα επιτεύγματα. Πίστη και προσφορά προς το έθνος στο οποίο τώρα 
ανήκουν, μαζί με την προγονική κληρονομία 3000 ετών.  

 Γιατί οι Έλληνες παραμένουν Έλληνες, από την περίοδο της πολιορκίας της Τροίας, τις 
περιπλανήσεις και τα ταξίδια του Οδυσσέα, την ήττα από τους Πέρσες εισβολείς, αλλά και 
από τις ένδοξες μέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από εκεί, στην κατάκτησή τους από τη Ρώμη 
(αλλά και ο Κικέρωνας μιλούσε ελληνικά), στην εξουσία στην Κωνσταντινούπολη, στην για 
πολλά χρόνια ξένη επικυριαρχία -αλλά ποτέ υποταγή. Και τέλος, στην παλινόρθωση και την 
ανεξαρτησία. Μέσα σε αυτήν τη διαδρομή, οι Έλληνες παρέμειναν ένας ξεχωριστός λαός, ως 
τέτοιον, άλλωστε, τον αναγνωρίζουν ακόμη και όσοι άσκησαν εξουσία πάνω του. 

Η κληρονομιά των Ελλήνων δεν τους εγκαταλείπει, παραμένει κοντά τους. Η πίστη και η 
περηφάνια τους είναι τώρα εδώ, σε ένα έθνος που ο Περικλής δεν είχε ποτέ του φανταστεί, 
όταν έδινε τον περίφημο λόγο του, που μας παραδόθηκε από τον Θουκυδίδη, για μία διοίκηση 
«που ευνοεί τους πολλούς έναντι των λίγων·και για αυτό ονομάζεται δημοκρατία». Το πνεύμα 
των λεγομένων του φιλτράρεται σε πολλές χώρες, σε πολλούς αιώνες·και κυρίως εδώ στο νότο, 
στη σπουδαία μας γη. Η διασπορά ήταν εύκολη εδώ. Όλοι ανατρέχουμε πίσω στον Περικλή.   

Austin Asche*

*Απόδοση στην ελληνική γλώσσα Μαριάνθη Οικονομάκου.
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Preface

Perspectives on the Hellenic Diaspora

Volume II  

This publication is part of a broader research project that continues to throw light principally 
on the migration, settlement and adaptation of Greeks to the Northern Territory. This, our 
second volume, seeks in part to further tell the stories of Greek settlers to North Australia pre 
and post WWII. As with the first volume of the series, there are included in this publication 
papers from our 2019 international conference of the same name, Perspectives on the Hellenic 
Diaspora. The second international conference was held over three days, but on this occasion 
was conducted synchronously online from Darwin, Rhodes and Thessaloniki.  

The Greek diaspora refers to the communities of Greek people living outside the traditional 
Greek homelands of Greece and Cyprus, in parts of the world, such as the United States, 
Canada, New Zealand, Australia, Germany, Serbia, Brazil, the UK, Russia or other countries 
around the world. However, as the paper by Kanarakis explores the diaspora, its characteristics 
and usage are more complex than this simple explanation.

As many readers would be aware, as part of this diaspora, Greeks began arriving to Australia’s 
‘top end’ in small numbers at the outbreak of the Great War. By the time the war had ended,
the Greek presence in the Northern Territory had grown considerably. Darwin became attractive 
as a source of seasonal labour during and after the First World War. Most of these arrivals were 
male sojourners and transients travelling for work between the Territory, Queensland and 
Western Australia. Many of these men were Castellorizians seeking a steady income stream by 
which they could send for relatives or to amass enough funds to return home. In the tropical 
North, a majority found themselves working for wages with Vestey’s meatworks, the 
government or other contractors. Others opened their own small businesses. By 1918, the 
foundations of a Greek community, albeit an unstable one, had been laid.

The Greek presence in Darwin, however, didn’t truly solidify until after 1947. It was then that 
Greek Cypriots, Macedonians and especially Kalymnians began arriving in large numbers, 
encouraged by the Commonwealth government’s mass migration scheme. Following the 
Agreement reached between Greece and Australia through the Intergovernmental Committee 
for European Migration (ICEM), in 1952, decisions were made to extend the scheme to grow 
the local pearling industry by recruiting to northern Australia, sponge divers from the island of 
Kalymnos. Destined for Broome and Darwin, the 1954 experiment of using Greek sponge 
divers as pearlers in the deeper, darker waters off the Australian coast failed. However, the 
seeds for the large-scale migration of settlers from Kalymnos to Darwin had been spawned. 

Over the next two decades Kalymnians would come to dominate Darwin’s Greece-born 
population as they moved into building and construction industries as well as small business.
Darwin would soon have a church and hall, along with a range of Hellenic organisations. By 
the late 1970s, Greeks were firmly entrenched in the social, economic and political fabric of 
Darwin. By then, multiculturalism was not just government policy but an integral facet of 
Australian life. As they had done since the early twentieth century, Greeks would continue to 
contribute significantly to the development of the Northern Territory.
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Darwin has gone from being a frontier town to the “jewel” of the North and Greeks have helped 
to make this happen. As other papers presented in this volume illustrate, the Greek diaspora 
has this effect on all societies where it is present. 
 

The range of topics covered in the papers presented in this publication are diverse, covering 
biographies of notable ‘top enders’ and comparisons in the experiences of Greek settlers across 
Australian states to discussions about diverse matters, including language and literature, 
pertaining to Greece, the Balkans, and the wider Greek diaspora, including New Zealand. 

 
This assorted collection of papers is a further offering the editors believe readers will find 
interesting and informative. It continues to demonstrate the importance and contribution of the 
Hellenic diaspora to the Northern Territory, Australia and the world.  
 

 

Dr John N Yiannakis OAM 
(for the editors) 
November 2020 
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ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

Στον δίγλωσσο αυτό τόμο, που στηρίζεται σε ένα ευρύ πλαίσιο διεπιστημονικών 
συνεργασιών, δημοσιεύονται μελέτες  που επικεντρώνονται στην ελληνική διασπορά και 
ειδικότερα στη δράση των Ελλήνων στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας. Με σημείο 
αναφοράς τον συλλογικό τόμο Συγχρονικές και Διαχρονικές Όψεις της Ελληνικής Διασποράς 
που δημοσιεύτηκε το 2019 διερευνάται διεπιστημονικά το φαινόμενο της μετανάστευσης με 
τη βοήθεια ιστορικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, παιδαγωγικών  και γλωσσολογικών 
δεδομένων.  
 
Η τοποθέτηση της μετανάστευσης σε ένα ευρύ ιστορικό πλαίσιο ευνοεί την κριτική 
επεξεργασία ποικίλων πτυχών της μεταναστευτικής εμπειρίας των Ελλήνων αρχής γενομένης 
από τους ποικίλους λόγους της μετεγκατάστασής τους σε νέα κοινωνικοπολιτισμικά 
περιβάλλοντα. Η σταδιακή συγκρότηση και δράση των ελληνόφωνων κοινοτήτων στη 
Βόρεια Επικράτεια και αλλού, η άντληση δεδομένων για την προσωπική διαδρομή 
μεταναστών και μεταναστριών που έδρασαν και διάνοιξαν νέους δρόμους στη διασπορά και 
η εξέταση του ρόλου της εκπαίδευσης και της γλώσσας ως κοινωνικοπολιτισμικού 
φαινομένου στη διαμόρφωση της πολυδιάστατης ταυτότητάς τους είναι μερικά από τα κύρια 
σημεία ενδιαφέροντος. 
 
Ο τόμος εγγράφεται σε ένα πλέγμα πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από το 2007 στη 
βάση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μνημονίων συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με σημείο αναφοράς την επιτυχή υλοποίηση του θερινού 
προγράμματος Greek in Country Study Program του πανεπιστημίου Charles Darwin. 
Περιλαμβάνει, συνεπώς, όπως ακριβώς και συνέβη στον πρώτο ομώνυμο τόμο, μελέτες και 
πορίσματα που παρουσιάστηκαν στο δεύτερο τριήμερο επιστημονικό συνέδριο International 
Conference on the Hellenic Diaspora: Perspectives on the Hellenic Diaspora. Το Συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε σπονδυλωτά το 2019 στο Ντάργουιν της Αυστραλίας την 1η Ιουνίου, στη 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο την 28η Ιουνίου και 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τη 12η Ιουλίου.   
 
Στο επίκεντρο της συλλογικής αυτής προσπάθειας βρίσκεται ο Έλληνας αλλά και κάθε 
άνθρωπος που αφήνει τον τόπο του είτε ως πρόσφυγας είτε ως μετανάστης ή μετανάστρια 
αναζητώντας μία καλύτερη τύχη. Η ανίχνευση της πορείας του, όπως ξεδιπλώνεται από 
επιτόπιες έρευνες, κείμενα και μαρτυρίες, μας βοηθά να κατανοήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος 
-και με σύγχρονους όρους- τη μεταναστευτική εμπειρία μέσα από την προσέγγιση των 
ιδιαιτεροτήτων της στη Βόρεια Επικράτεια -και την Αυστραλία γενικότερα- αλλά και σε 
άλλες γωνιές του πλανήτη ή εποχές.  
 
Έχουμε έτσι την πεποίθηση ότι ο αναγνώστης θα βρει τις επιστημονικές μελέτες του 
παρόντος τόμου ενδιαφέρουσες, διαφωτιστικές, αλλά και επίκαιρες, δεδομένων των έντονων 
κοινωνικών και των πολιτισμικών ζυμώσεων που χαρακτηρίζουν την εποχή μας.  
 

Εκ μέρους της ομάδας έκδοσης, 2020  
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The term diaspora, like that of migration, has become a key word in today’s globalised 
society. Migration refers to a person or people moving (willingly or by force) from one 
country or place of residence to settle in another for better conditions of life. It encompasses 
both the concepts of emigration (departure from one’s country for residence in another) and 
immigration (coming to settle as a permanent or temporary resident in a different country). In 
contrast, diaspora1, always conveying a sense of initial displacement, is the result of 
movement or emigration, meaning the dispersion and resettlement (voluntary or forced) of 
anyone or group sharing common national and/or ethnic identity or even of a nation dispersed 
and living away from their ancestral homeland2.  

The noun diaspora originated in Ancient Greece and, apart from its meaning of 
“dispersion” or “scattering”, also referred to the emigration of Greeks of a city-state for the 
purpose of establishing colonies or trading posts, which usually resulted in the spread of 
Greek culture, religion and language. We come across the term in the writings of several 
ancient Greek philosophers, grammarians and others3. Apart from the noun diaspora, the verb 
(dia)speiro (“I scatter about”, “I disperse across”, “I spread abroad”, “I distribute”) in various 
forms was also first used by a number of Greek writers in antiquity4. 

The term diaspora in the sense of “a result of exile”, on the other hand, originated in 
Hellenistic times (323-30 BC). This usage is encountered in the Septuagint5 after the Hebrew 
Bible was translated in stages into Greek (Koine) beginning in the 3rd century BC in 
Alexandria, Egypt, and it also occurred (with either meaning) later, as for example, at the end 

1 Etymologically the term diaspora derives from the Greek verb σπείρω (speiro) “I sow”, “I scatter about” and 
the preposition διά (dia) “throughout”, “across”.
2 For a comprehensive illustration of the complex task of defining the term diaspora, see also Eleni Sideri, “The 
Diaspora of the Term Diaspora: A Working-paper of a Definition”, 2009, http//www.transtexts.revues.org/247, 
accessed 5 February 2012, and Lisa Anteby-Yemini and William Berthomière, “Diaspora: A Look Back on a 
Concept”, Bulletin of the French Research Centre of Jerusalem, Vol. 16, 2005, p. 262-270 [http://berfj.org/257, 
accessed 21/4/2012], [In French]. For detailed discussion of different phases of migration and the role of 
diaspora based on epistemological approaches and analyses of various communities, see David Carment and 
Ariane Sadjed, eds, Diaspora as Cultures of Cooperation, Global and Local Perspective, London: Palgrave 
Macmillan, 2017.
3 Among other sources, for this noun in texts of philosophers, see Valentin Rose, ed., Aristotelis Qui Ferebantur 
Librorum Fragmenta, Leipzig: Teubner, 1886, repr. 1967, Category 8, Treatise title 44, Fragment 392, line 1 and 
Graziano Arrighetti, ed., Epicuro. Opere, Turin: Einaudi, 19732, Fragment 21, Section 2, line 1. For grammarians 
(such as Apollodorus), see Karl Müller, ed., Fragmenta Historicorum Graecorum, T1, Paris: Didot, 1853, 
Fragment 70, line 10.
4 Herodotus, The Histories, III: 13, 68; Plato, The Republic, V: 455D; Thucydides, History [of the Peloponnesian 
War], II: 27; Sophocles, Electra, 748, 1291; Euripides, Trojan Women, 782; Xenophon, Hellenica, V: 1, 25, and 
others.
5 Deuteronomy, 28: 25; Jeremiah, 15: 7; Psalms, Psalm 146: 2; Isaiah, 49: 6, and elsewhere.
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of the first century AD in Saint John’s Gospel6, and in Plutarch’s “Reply to Colotes” from 
Moralia7, and “Solon” from Parallel Lives8.  

It must be mentioned that until recent decades any reference to a case of a people’s 
diaspora was generally assumed to mean the scattering of the Jews from Judea among the 
nations after the Babylonian captivity in 586 BC. The Jewish diaspora (often with an initial 
capital letter and frequently without modifiers – just the Diaspora)9, according to Safran10, 
constitutes a paradigmatic “ideal type” of diaspora. This approach, however, based on the 
historical Jewish experience of trauma, exile and nostalgia, appears limiting as it overlooks 
the wider historical, cultural, socio-political and socio-economic factors which contribute to 
transnational dispersions and resettlements11. 

  
Semantic proliferation 

The first known recorded use in the English language of the term diaspora appeared much 
later in 1876, with reference to refugees of the “[Moravian body’s] extensive diaspora work 
(as it is termed) of evangelizing among the National Protestant Churches on the continent”12, 
while in this language it became more widely used by the mid-1950s.  

During the 1970s, with integration and assimilation demonstrating fallibility in different 
countries, intensified by the gradual appearance of multiculturalism and more social tolerance, 
the notion of diaspora progressively acquired another dimension13, more and more reflecting 
on people displaced from their native homelands, residing in a host country and maintaining 
their ethnic identity, whereas in the past these people were generally expected to drop their 
ethnic identity and assimilate to the social norms of the receiving country.  

 

                                                
6 John 7: 35.  
7 Plutarch, Moralia, VII: 1105A.  
8 Plutarch, Parallel Lives, XXXII: 4. 
9 A confirmation of this point is Roger Brubaker’s survey of library catalogues which revealed, among other 

results, that between 1900 and 1910 almost all books published on diasporas in his sample (17 out of 18) were on 
the Jewish case, a phenomenon evidenced even as late as in the 1960s and 1970s with 15 out of 20 books 
sampled, while in 2002 of the top 20 books sampled out of the 253 published in that year, only two addressed the 
Jewish diaspora. “The ‘diaspora’ diaspora”, Ethnic and Racial Studies, Vol. 28, No. 1, January 2005, p. 14 fn. 8.  
10 William Safran, “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return”, Diaspora, Vol. 1, No. 1, 
Spring 1991, p. 83. 
11 For a contemporary and varied selection of studies on this subject refer to Diaspora: A Journal of 
Transnational Studies, https://utorontopress.com/us/diaspora, launched in 1991 and “dedicated to the 
multidisciplinary study of the history, culture, social structure, politics, and economics of both the traditional 
diasporas – Armenian, Greek, and Jewish – and the new transnational dispersions which in the past four decades 
have come to be identified as ‘diasporas’. These encompass groups ranging from the African-, Chinese-, Indian-, 
and Mexican- American to the Ukrainian- and Haitian-Canadian, the Caribbean-British, the Antillean-French, 
and many others”.  
12 “diaspora, n.”, The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, Vol. I (A-O), Glasgow: Oxford 
University Press, 1971. 
13 For the semantic expansion and use of the term diaspora in Greek literature, in particular from the early 
Christian period until the Enlightenment, see references in Paschalis Kitromilides, “Early Meanings of Diaspora 
in Greek Thinking”, in Panayiotis Noutsos, ed., Diaspora Hellenism: Problems and Prospects, Athens: Livanis 
Publications – “Nea Synora”, 1998, p. 215-221 [Conference Proceedings, University of Ioannina, 5-8 July 1996], 
[In Greek]. 
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From the 1980s the term diaspora/-s experienced further expansion, with the result that 
since 1991, with the dissolution of the former Soviet Union and the political turmoil on the 
international scene, the use of the term has proliferated more and its meaning has “dispersed” 
in a range of directions to accommodate political, cultural and even interdisciplinary agendas. 
This diaspora explosion is not confined to academia any more (especially to the humanities 
and social sciences) but extends beyond it to the media, the web, and even popular culture14. 
Today, with the multiple transnational migrations, the semantic domain of diaspora has 
broadened so much that it includes a whole spectrum of terms, such as immigrant, expatriate, 
refugee, guest-worker, identity negotiation, border terrains, diasporic media, digital diasporas, 
etc15. Furthermore, the term has been applied not only to people but also to languages, such as 
the diaspora of English. 

 
Major typologies of diasporas 

Today as a result of the proliferation of the term diaspora/-s and its extension into so many 
different directions semantically and conceptually, as well as into different scholarly fields, 
several different types of diaspora are identified on the basis of its causes, social coherence 
within the diasporic community, maintenance of bonds with the ancestral homeland, etc. 
Various theorists, therefore, have been inspired to propose a number of typologies to describe 
these diasporas. For example, among others, Gabriel Sheffer16, based on the territorial 
criterion, proposes a distinction between modern diasporas, incipient diasporas, stateless 
diasporas, i.e. without a country of origin, and state-based diasporas, i.e. with a country of 
origin or dormant diasporas17. Michel Bruneau, based on diasporic organisation and the 
varying degrees of influence of the nation of origin, defines four major types of diasporas: a) 
the entrepreneurial (i.e. Chinese, Indian or Lebanese) usually “emerging from a colonial 
context”, b) the religious diasporas, that is in which religion is often associated with a 
particular language (i.e. Jews, Greeks, Armenians or Assyro-Chaldeans), c) the political (i.e. 
Palestinians or Tibetans) where the dispersed population’s fervent ambition is to create a 
nation-state, and d) the racial and, to some extent, cultural (i.e. European Romani people)18.  

Robin Cohen, however, based on empirical observations, proposes five types: 
refugee/persecution (i.e. Jews, Armenians, Irish or Palestinians), colonial/imperial (i.e. 
Ancient Greeks, British, Russians, Spaniards, Portuguese or Dutch), labour (i.e. Chinese, 

                                                
14 Roger Brubaker, 2005, p. 4. 
15 Khachig Tölölyan, “The Nation-state and Its Others: In Lieu of a Preface”, Diaspora, Vol. 1, No. 1, 1991, p. 4. 
For an examination of 21st century diasporas through the lenses of identity negotiation, religious faith, language, 
media and representations in fiction, see also Allyson Eamer, ed., Border Terrains: World Diasporas in the 21st 
Century, 2012 (eBook), https://www. inter-disciplinary.net/publishing/product/ 
borderterrainsworlddiasporasinthe21stcentury/ , accessed 14/11/2019. 
16 Gabriel Sheffer, “Wither the Study of Ethnic Diasporas? Some Theoretical, Definitional, Analytical and 
Comparative Considerations”, in George Prevelakis, ed., The Networks of Diasporas, Nicosia: Cyprus Research 
Centre, 1996, p. 37-46. See also Gabriel Sheffer, Diaspora Politics: At Home Abroad, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003, p. xii, and elsewhere. 
17 It is noteworthy that some peoples in the course of their history have experienced both forms of diaspora, and 
some, like the Jews, even more than once, i.e. state-based, stateless and since 1948 state-based. 
18 Michel Bruneau, “Diasporas, Transnational Spaces and Communities”, in Rainer Bauböck and Thomas Faist, 
eds, Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods, Amsterdam: IMISCOE Research, 
Amsterdam University Press, 2010, p. 39-41. 
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Japanese or Indians), trade/professional (i.e. Chinese, Venetians or Lebanese), and cultural 
(i.e. Caribbean)19. 

Similarly, other scholars propose a typology employing comparative criteria, such as J.A. 
Armstrong who distinguishes world diaspora into “mobilized diaspora”, i.e. the ethnic groups 
which functioned basically within the context of the 19th and early 20th century colonial 
empires and used their abilities (linguistic, professional, etc.) to modernize and mobilize the 
countries which received them, and into “proletarian diaspora”, i.e. the ethnic groups which 
remained an unskilled labour force with limited communication abilities and little scope for 
social mobility in the advanced industrialised countries where they had immigrated mainly 
from the early years of the 20th century20. In general, each of these two diasporas belongs to 
two different periods of modern times21.  

 
Characteristics of the diasporas 

No matter which notion of diaspora appeals more to us, the fact is that in all types of 
diaspora, one can identify several of the following characteristics:22 a) immigration (either 
forced or voluntary), one of the most significant phenomena of our times, b) displacement 
from the traditional land, frequently in a traumatic way, c) dispersion from a homeland (today 
a very widely recognizable element of diaspora) either in search of work or as merchants or 
colonists, d) nostalgia and maintenance of strong personal and collective memory or vision of 
the homeland, even idealized as a significant source of value, identity and loyalty, although 
for the second and later generations these sentimental ties become symbolic and non-
territorial in particular, e) orientation to a real or imagined homeland, with a hope for eventual 
return (if it still exists), although the returnees realize that the real homeland is no longer the 
one they dreamed of, f) deliberate preservation of a distinctive identity in the host society and 
a strong and continuing ethnic group consciousness, g) problematic relationship with the host 
country because of the immigrant’s fear of, on the one hand, not being integrated into the new 
society and remaining alienated, and on the other hand, not being accepted and therefore 
feeling stigmatized and marginalised, h) sense of solidarity with persons of the same national 
descent residing in the same or other host countries, i) maintenance of contacts with relatives 
and friends in the homeland, j) regard for the security and prosperity of the ethnonational 
homeland, k) hope and possibility for a better life in the host countries, l) the constant contact 
between the place of origin and the place of relocation, and m) the relationship between the 
diaspora and the centre of national origin, since, in the case of some countries, the diaspora 
person’s identity is downgraded by those of the national centre and the former’s culture is 
devalued leading to feelings of disappointment. Needless to say, all these characteristics 
strengthen resistance to language change and to the abandonment of traditional cultural and 
religious customs and practice. 
                                                
19 Robin Cohen, Global Diaspora (trans. Tina Plyta), (Series: Special Studies on Immigration and Diaspora, No. 
1), Athens: Papazissis Publications, 2003, p. 312, 314 [In Greek]. The examples indicating populations are 
provided by the writers Robin Cohen and Michel Bruneau themselves correspondingly. 
20 J.A. Armstrong, “Mobilised and Proletarian Diaspora”, American Political Science Review, Vol. 20, No. 2, 
1976, p. 393-408. 
21 See also Cohen, 2003, p. 124-125; Richard Clogg, “The Greek Diaspora: The Historical Scope”, in Richard 
Clogg, ed., The Greek Diaspora in the Twentieth Century (trans. Marina Frangou), (Series: Critical Geographical 
Thought, No. 3), Athens: Ellinika Grammata, 2004, p. 30-31 [In Greek]. 
22 The number of characteristics for the identification of the diasporas of expatriates varies among scholars. For 
example, Brubaker cites three core synthetic ones, each of which also consists of several specific elements (2005, 
p. 5-6), Safran six (1991, p. 83-84) and Cohen nine (2003, p. 315-325), and, of course, some of these 
characteristics coincide.  
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In addition, we also realise more and more that, apart from the various cases of world 
diaspora, the diaspora’s course, type and rhythm become more deeply influenced and 
interrelated by the contemporary phenomenon of globalisation. Globalisation through its 
crucial aspects such as the global economy, forms of international immigration, development 
of “global cities” such as Tokyo, Singapore, Paris, Geneva, Brussels, New York, Los Angeles, 
Chicago, Montreal, etc.23, contributes significantly to the study of the various cases of 
diaspora in the world. A result of this link between diaspora and globalisation, two essentially 
different phenomena (even from the viewpoint of occurrence in time as the diaspora made its 
appearance thousands of years before globalisation), is that both contribute to each other24. On 
the one hand, cases of diaspora tend to concentrate in world cities with international economic 
and commercial organisations which absorb large numbers of immigrants who benefit from 
the cosmopolitan character of these cities and thus the immigrants’ power, significance and 
role is intensified by globalisation. On the other hand, the cases of diaspora with successful 
immigrants living and working in these large centres, help further the globalisation process25. 
Finally, especially since the last decade of the 20th century, the phenomenon of globalisation 
increasingly challenges more acutely the idea of the nation-state. 

Another noteworthy point is that the concept of diaspora, apart from the historians’ 
emphasis on the geographical criterion of residence (even on a relatively permanent basis) out 
of the native land and the maintenance of material, cultural or at least sentimental bonds with 
the country of origin26, veers more toward the immigrant’s process of socialisation and 
identity formation and is understood to reflect “the geographical dispersal of ethnic groups 
that live in isolation from their group of origin and reference, or the ethnic core, though not 
necessarily estranged from it. Furthermore, in living as ethnic groups or minorities in a 
culturally different society, they move between two different reference groups and two 
cultural systems, thus forming their identity under unique circumstances”27.  

A final point to consider regards the terms diaspora and diasporic, as they can cause 
semantic problems especially with reference to the second, third and later generations born in 
host countries. Because of their partial or complete assimilation into local societies, through 
schooling, intermarriage, friendship, etc., but also because of the weakening, to varying 
degrees, or even loss in some cases of their parents’ language, their ethnic identity naturally is 
not exactly the same as that of the first generation immigrants of their country of residence, as 
they, especially in modern times, move from integration into the new culture and society to 
final assimilation, with their degree of ethnocultural identity following in parallel their 
movement from stage to stage. After all, the basic elements of their ethnicity, such as the 
knowledge and use of their parents’ language and their cultural patterns, do not function 
structurally in everyday immigrant community life but, in many cases, symbolically.  
 
                                                
23 For a comprehensive analysis of the various aspects of globalisation, see Cohen, 2003, p. 279-305. 
24 According to Roza Tsagarousianou, “Rethinking the Concept of Diaspora: Mobility, Connectivity and 
Communication in a Globalised World”, Westminster Papers in Communication and Culture, Vol. 1(1), London: 
University of Westminster, 2004, p. 52. The study of diasporic communities must also consider their dependency 
on “connectivity, or on the complex nexus of linkages that contemporary transnational dynamics make possible 
and sustain”. 
25 Cohen, 2003, p. 306-307. 
26 I.K. Hassiotis, Review of the History of the Modern Greek Diaspora, Thessaloniki: Vanias, 1993, p. 19 [In 
Greek]. 
27 Michael Damanakis, “The Metropolitan Centre, the Diaspora and Education”, Études Helléniques/Hellenic 
Studies, Montreal: Vol. 13, No. 2, Autumn 2005b, p. 28-29. 
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Conclusion 

Consequently, all this illustrates that the diaspora does not remain the same but keeps 
changing constantly as the times and societies change. It is deeply influenced by those aspects 
and situations of the host societies, as well as by their inherent differences, among others the 
permanent versus temporary character of immigration. Therefore, it is by nature changeable, 
either as a global diaspora or as partial diasporas in the various host countries, as happens 
with the immigrants’ many different expressions of ethnocultural identity, under the new 
linguistic, sociocultural, economic and political environments of the different countries.  
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΟ DARWIN (1914-1920)

Φραζής Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής

College of Indigenous Futures, Arts & 
Society Charles Darwin University 

george.frazis@cdu.edu.au

Abstract

This study examines the first Greek settlements in the city of Darwin before 1920. These two 
settlements, “Greek Town” or “Port Said” and “Salonica Crossing”, were created by Greek 
families arriving in Darwin after 1914, some via Singapore, others from Western Australia and 
especially Fremantle. The abundance of work in Darwin before and during World War One, 
due to Vestey’s meatworks and the seasonal projects of the government in the Northern 
Territory, led many Greeks, mainly Kastellorizians from Western Australia, to search for work 
in this corner of Australia. We argue that the name of the second Greek settlement, “Salonica 
Crossing”, is connected with Greece and the “Revolutionary Government” of Elefhterios 
Venizelos established in Thessaloniki during 1916 and was an act supportive of the Allies. Our 
study, through letters “of the Greek residents of Darwin” in local newspapers, argues that by 
naming this settlement “Salonica Crossing”, Greeks living in the racist and hostile climate of 
Darwin at that time, chose to convince Australians that they were on the side of the Allies in 
the War and not the Germans.     

Λέξεις-κλειδιά: πέρασμα, ρατσισμός, πρόχειροι καταυλισμοί, ελληνικοί οικισμοί, “Greek
Town”, Vesteys, “Salonika Crossing”, οικονομική ύφεση, αναδουλειά

0. Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον Michael Christie, η επιτυχία των Ελλήνων μεταναστών, κυρίως της πρώτης 
μεταναστευτικής περιόδου, έγκειται στο γεγονός ότι εγκαταστάθηκαν στη νέα τους πατρίδα ως 
ομάδες, ως κοινότητες και όχι ατομικά (Christie, 1984: 25). Ωστόσο, μολονότι αρχικά φαίνεται 
μια περίοδος με αρκετές ευκαιρίες εργασίας και ικανοποιητικούς μισθούς, ειδικότερα από το 
1914 μέχρι το 1919, στην πραγματικότητα είναι μια περίoδος κατά την οποία τίθενται τα 
θεμέλια του ρατσισμού εναντίον των Ελλήνων, γεγονός που θα απασχολήσει για πολύ την 
έρευνα έκτοτε. Μέσα σε ένα πραγματικά εχθρικό κλίμα για τους Έλληνες, παρά την επίσημη 
πολιτική της Αυστραλίας από το 1901 για την στήριξη μεταναστών με το γνωστό “White
Australia Policy”, οι Έλληνες του Darwin θέτουν τα θεμέλια της μελλοντικής παροικίας στη 
Βόρεια Επικράτεια1 ιδρύοντας δυο οικισμούς σε θέσεις κλειδιά της πόλης, ο ένας με την 
επωνυμία “Greek Town” ή “Port Said”, και ο άλλος με την επωνυμία “Salonika Crossing”. 

Το κύριο ερώτημα που μας απασχολεί στη μελέτη αυτή είναι η επωνυμία του δεύτερου 
οικισμού, ερώτημα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μέσα από τον τύπο της εποχής. 
Ίσως, το εχθρικό κλίμα που συνάντησαν οι Έλληνες τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, τους 
ένωσε περισσότερο και, αν δεν δημιουργούνταν αρνητικές συνθήκες, όπως το κλείσιμο της 

1Στο εξής Βόρεια Επικράτεια ως ΒΕ.

μεγαλύτερης επιχείρησης στο Darwin το 1920 και η αναγκαστική αποχώρηση των 
περισσότερων Ελλήνων, ίσως να είχαμε στη ΒΕ από το 1918 μια ισχυρή και ευημερούσα 
ελληνική παροικία. Αυτό, ωστόσο, κατέστη εφικτό κατά τη δεκαετία του ’50, όπου 
παρατηρείται η μαζική μετανάστευση Ελλήνων στην Αυστραλία, μετά τη διακρατική 
συμφωνία Αυστραλίας και Ελλάδας το 1952. 

Κύριες πηγές της έρευνάς μου είναι τα επίσημα έγγραφα, πιστοποιητικά πολιτογράφησης, 
αλληλογραφία αστυνομίας, μητρώα, φάκελοι με την επιγραφή “aliens”, ονομαστικές 
καταστάσεις επιβατών πλοίων, εφημερίδες, πιστοποιητικά γεννήσεως και βαπτίσεως καθώς και 
προσωπικές συνεντεύξεις με συγγενείς και απογόνους των οικογενειών. Τέλος, αξιοποιούμε 
και άλλες μελέτες που έχουν εκδοθεί και αναφέρονται σε αυτή την εποχή. 

1. Ιστορικό πλαίσιο 

Προτείνουμε τέσσερις διακριτές περιόδους ιστορικής προσέγγισης των Ελλήνων στη ΒΕ. Σε 
κάθε περίοδο υπάρχουν διαφορετικοί παράγοντες μετανάστευσης, διαφορετικός τόπος 
προέλευσης των μεταναστών, διαφορετικά εργασιακά πρότυπα, διαφορετικοί ρόλοι των 
ανδρών, των γυναικών και, τέλος, διαφορετικές εμπειρίες στη νέα πατρίδα. Οι τέσσερις 
προτεινόμενοι περίοδοι είναι οι εξής: 
 
1.1.  1η περίοδος: Τα πρώτα χρόνια (1869 – 1920) 

Το Darwin κατά την περίοδο αυτή θεωρείται πέρασμα και όχι τόπος μόνιμης εγκατάστασης 
(Gilchrist, 1992: 256). Στην απογραφή του 1911, από τους 3.310 κατοίκους του Darwin (εκτός 
των ιθαγενών) οι 1.729 ήταν Αγγλοαυστραλοί, οι 89 Γιαπωνέζοι, οι 47 Φιλιππινέζοι και 22 
Γερμανοί (Gilchrist, 1992: 255). Κανένας Έλληνας δεν καταγράφεται. Μολονότι υπάρχουν 
μαρτυρίες ότι Έλληνες περνάνε από το Darwin στα τέλη του 19ου αιώνα και την πρώτη δεκαετία 
του 20ου αιώνα, μόλις το 1912 και το 1913 συναντάμε τους πρώτους Έλληνες, άντρες κυρίως, 
να βρίσκονται στο Darwin και να εργάζονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής 
υπηρεσίας η ελληνική μετανάστευση από την Ελλάδα προς την Αυστραλία και το αντίθετο, 
από το 1914-1924 έχει ως ακολούθως (Gilchrist, 1997: 246):  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1914-1924 
Commonwealth of Australia Statistics 

 
ΕΤΟΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

   
1914 799 270 
1915 364 173 
1916 166 75 
1917 260 82 
1918 279 12 
1919 85 204 
1920 129 284 
1921 228 194 
1922 468 82 
1923 921 61 
1924 1,985 159 

 
Το 1915 είναι το έτος που κάποιες οικογένειες φτάνουν στο Darwin και το 1917 συναντάμε 

γυναίκες που έρχονται για να εγκατασταθούν στο Darwin. 
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γυναίκες που έρχονται για να εγκατασταθούν στο Darwin. 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
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1.2 2η περίοδος: τα δύσκολα χρόνια (1921 – 1949) 

Η ζωή στο Darwin τη δεκαετία του ’20 οδηγεί στην εξαθλίωση, λόγω της οικονομικής ύφεσης, 
της αναδουλειάς και της ανεργίας. Η πλειονότητα των Ελλήνων αναγκάστηκαν να φύγουν για 
ανεύρεση εργασίας σε άλλες πόλεις της Αυστραλίας. Ωστόσο, υπήρξαν οικογένειες οι οποίες 
έμειναν και έθεσαν τα θεμέλια της μελλοντικής ευημερίας της ελληνικής παροικίας. Μεταξύ 
αυτών, είναι οι οικογένειες Λίβερη, Ταΐφαλου, Κατούπη, Παπαχρήστου, Μαργαρίτη, 
Διοκτήτη, Μαγιάφη, Χριστοδούλου, Καΐλλη, Καζάκου, Μακρίδη, Χαρίτου, Χαρμάνη, 
Φινικιώτη, Πίτσικα, Καρπούζη, Μανωλιού, Μιχαήλου και Καφκαλούδη.  

Οι οικογένειες που έμειναν απέδειξαν ότι, παρά τις δύσκολες κλιματικές συνθήκες και την 
οικονομική ύφεση, μπόρεσαν να επιβιώσουν. Αυτό τους έκανε αποδεκτούς από τους άλλους. 
Η απομόνωση δημιούργησε το αίσθημα της αλληλεγγύης. Την περίοδο αυτή δεν πείραζε αν 
ήσουν Έλληνας ή Ρώσος ή Κινέζος ή Γιαπωνέζος, αρκεί να ήσουν “Darwinite”. 

1.3 3η περίοδος: Τα δημιουργικά χρόνια (1950 – 1990) 

Μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο περισσότεροι Έλληνες καταφτάνουν στο Darwin με 
προγράμματα που επιδότησε η Αυστραλία και η Ευρώπη. Με ιδιωτική καθώς και κρατική 
πρωτοβουλία επιλέγονται Καλύμνιοι δύτες να αντικαταστήσουν τους Γιαπωνέζους στις 
εταιρείες Μαργαριταριών του Πάσπαλη στο Darwin και στο Broome.  

• Το 1952 φτάνουν δύο αποστολές δυτών από την Κάλυμνο στο Darwin και στο 
Broome. 

• Το 1954 μια άλλη αποστολή καταφτάνει με Καλύμνιους δύτες.  

Δυστυχώς, και οι δυο αποστολές ήταν ανεπιτυχείς, γεγονός που οδήγησε στην αλυσιδωτή 
μετανάστευση Καλυμνίων στο Darwin ανοίγοντας μια νέα σελίδα στη μετανάστευση των 
Ελλήνων στο Darwin. Τη δεκαετία του 60 περισσότεροι Έλληνες φτάνουν στο Darwin, οι 
περισσότεροι εκ των οποίων είναι από την Κάλυμνο. Το Darwin αναπτύσσεται πολύ την 
περίοδο αυτή και οι Έλληνες ιδρύουν τα θεσμικά τους όργανα, διαδραμίζοντας ταυτόχρονα 
σημαντικό ρόλο στην ευημερία και την πρόοδο της Βόρειας Επικράτειας.  

1.4 4η περίοδος: χρόνια ευημερίας και προόδου (1991 – 2010) 

Είναι η περίοδος ευημερίας, εδραίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης των Ελλήνων στον χώρο της 
οικονομίας, της πολιτικής, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Οι Έλληνες αποτελούν το 1/10 
του πληθυσμού του Darwin και τα παιδιά των μεταναστών της 2ης περιόδου κατέχουν 
σηματικές θέσεις σε όλους τους χώρους του επιστητού της ζωής του Darwin. 

Λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, πολλοί μετανάστες ή παιδιά μεταναστών 
επανακάμπτουν στο Darwin, αλλά και νέοι μετανάστες έρχονται στο Darwin προσθέτοντας στο 
εργατικό δυναμικό περισσότερες δεξιότητες και επιλογές.  

o Πολλοί πετυχημένοι Έλληνες πρωταγωνιστούν στην οικονομική ανάπτυξη του 
Darwin 

o Νέοι πολιτιστικοί σύλλογοι οργανώνονται  
o Η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός διδάσκεται σε κρατικά σχολεία  
o το 2004 ιδρύεται το πρόγραμμα Eλληνικών Σπουδών στο πανεπιστήμιο Charles 

Darwin (Hellenic & Greek Studies at Charles Darwin University). 
 

ΦΡΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



11

 
 
 

2. Ευκαιρίες εργασίας 

Τα κύρια αίτια μετανάστευσης κατά τις δύο πρώτες μεταναστευτικές περιόδους είναι: 
 

 

Η εγκατάσταση των πρώτων ελληνικών οικογενειών στο Darwin αρχίζει το 1913. Ο 
πρώτος καταγεγραμμένος Έλληνας στη ΒΕ είναι ο Μιχάλης Κανγκρής, μάγειρας στο πλοίο του 
ερευνητή-τοπογράφου George Goyder, στις 5 Φεβρουαρίου του 1869. 

Κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα ήταν ανθρωπίνως αδύνατο 
να βρει κάποιος εργασία στη ΒΕ, λόγω του ότι η Αυστραλία υπέφερε από οικονομική ύφεση. 
Προτιμούνταν οι Αγγλοσάξονες και οι εργάτες των συνδικάτων για τις λιγοστές ευκαιρίες 
εργασίας2. 

Από το 1914-1920 οι Έλληνες εργάζονται κυρίως στις επιχειρήσεις Vesteys, όπου πολλοί 
Έλληνες δίνουν ως διεύθυνση κατοικίας, επίσης, στις δημόσιες αυστραλιανές υπηρεσίες, στη 
σιδηροδρομική γραμμή Pine Creek - Emungalun, στο λιμάνι καθώς και σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που άνοιξαν οι ίδιοι. Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι έπρεπε υποχρεωτικά να είναι μέλη 
του Αυστραλιανού Εργατικού Συνδικάτου (Australian Workers Union), σε παράρτημα, 
ωστόσο, ελληνικό, που οδηγήθηκαν χωρίς τη θέλησή τους. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η πλειονότητα των Ελλήνων εργατών της πρώιμης περιόδου 
ασχολούνται με εργασίες που σχετίζονται με θαλασσινά επαγγέλματα, ως ψαράδες, 
λιμενεργάτες, ή και με αγροτικά επαγγέλματα.  

Άλλες εποχιακές εργασίες ήταν το κτίσιμο των γεφυριών μεταξύ των ποταμών Ferguson και 
Katherine, έργο μεγαλόπνοο και τεράστιο, λόγω του ότι κατά την περίοδο των βροχών το έργο 
γινόταν δυσκολότερο. Για τον λόγο αυτό υπήρχαν προσωρινοί καταυλισμοί μεταξύ των ετών 
1914-1916 στην περιοχή Katherine, καθώς και σε άλλους κόμβους. Λόγω της εποχιακής 
εργασίας, οι Έλληνες την περίοδο αυτή κινούνται συνεχώς προς ανεύρεση επικερδέστερης 
εργασίας, αφενός, και, αφετέρου μετακινούνταν σε περιοχές που υπήρχαν φίλοι ή άλλα μέλη 
της οικογενείας τους. 

Οι Έλληνες της πρώτης περιόδου ζούσαν ελληνικά, εργάζονταν για Έλληνες και με 
Έλληνες, μιλούσαν Εληνικά, έτρωγαν και έπιναν σε ελληνικά καφενεία, ακολουθούσαν τις 
                                                             
2Μεταξύ των πρώτων ονομάτων που συναντάμε στο Darwin την πρώιμη αυτή περίοδο είναι οι οικογένειες των: 
Λίβερη, Χαρίτου, Καφκαλούδη, Καΐσση, Χαρμάνη, Μανίκαρου, Παστρόλου, Μαργαρίτη, Διοκτήτη, Ταΐφαλου, 
Μακρίδη, Μανωλιού, Κατούπη, Κανάρη, Μάγκου. Η Αμαρίσσα Ταΐφαλου, η Χρυσούλα Κατούπη και η Μαρία 
Λίβερη είναι αδερφές. Ο Μιχάλης Πάσπαλης έφτασε αργότερα, προς το τέλος της δεκαετίας του 30. Ο Λούης 
Χαρμάνης σε μια συνέντευξή του προς τον Peter Forrest αναφέρει ότι ο πρώτος Έλληνας στο Darwin ήταν ο 
Καστελλοριζιός Γεώργιος Απάγης.  

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 1897

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 1897

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ 
ΠΟΛΕΜΟΙ

ΠΡΩΤΟΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

ΠΟΛΕΜΟΣ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

1922

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
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ίδιες γιορτές όπως στην Ελλάδα και πήγαιναν στις εκκλησίες που οι ίδιοι βοήθησαν να χτιστούν 
και χρηματοδότησαν. Τα νέα για εργασίες σε απομακρυσμένες περιοχές κυκλοφορούσαν 
γρήγορα και συνήθως οι ενδιαφερόμενοι πήγαιναν ως ομάδα, όχι μόνοι τους. 

Το Darwin την περίοδο του 1913 ήταν ένα πέρασμα και όχι τόπος μόνιμης εγκατάστασης 
Ελλήνων. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που είναι αδύνατο να οριστεί αν κάποιος την περίοδο 
αυτή είναι περαστικός ή μόνιμα εγκατεστημένος. Εξάλλου η σύνθεση του πληθυσμού άλλαζε 
συνεχώς, επειδή το λιμάνι ήταν κόμβος – πέρασμα που συνέδεε ατμοπλοϊκά τη Μελβούρνη, το 
Σίδνεϊ, το Φριμένταλ, τη Σιγκαπούρη, τη Βαταβία και το Χονγκ Κονγκ.  

Όντως, οι περισσότεροι Έλληνες που έφτασαν στο Darwin φαίνεται να είναι προσωρινοί 
κάτοικοι και όχι μόνιμα εγκατεστημένοι. Ο ελληνισμός του Darwin κατά την πρώιμη περίοδο 
είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδεδεμένος με το Perth. Μερικοί απ’ αυτούς ήρθαν στο 
Darwin μέσω Δυτικής Αυστραλίας.  

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ομάδες Ελλήνων άρχισαν να έρχονται από τη Δυτική 
Αυστραλία, ειδικότερα από τη βορειοδυτική πλευρά της, στο Darwin το 1914.  

Κατά τα επόμενα έτη, εξαιτίας των Βαλκανικών πολέμων, πολλοί παίρνουν τον δρόμο της 
μετανάστευσης, κυρίως από το Καστελλόριζο.  

Οι περισσότεροι βρήκαν εργασίες στο λιμάνι, άλλοι άνοιξαν δικές τους επιχειρήσεις, όπως, 
για παράδειγμα, το 1919 η πρώτη ελληνική επιχείρηση παραγωγής αλατιού από τους 
συνέταιρους Ευστράτιο Χαρίτο, Διονύσιο Κολυβά, Γιάννη Σφακιανάκη και Κυριάκο 
Καταχανά. Όλοι τους, όμως, βίωσαν τις προκαταλήψεις και τον έντονο ρατσισμό εναντίον των 
μεταναστών. Σύμφωνα με το Michael Christie: «Μολονότι οι Έλληνες, και άλλοι μετανάστες, 
υπήρξαν αναντικατάστατοι για την πρόοδο στη ΒΕ, εντούτοις δεν ήταν ευπρόσδεκτοι» - 
“Although the Greeks, and other foreigners, were indispensable to northern development, they 
were rarely welcomed” (Christie, 1984: 25). 

Μολαταύτα, τα θεμέλια της ελληνικής κοινότητας, αν και αρχικά υπήρχε ρευστότητα, 
τίθενται το 1918.  

Οι Έλληνες συνήθιζαν να συγκεντρώνονται στην πρώτη «εκκλησία», εκεί που σήμερα 
βρίσκονται τα διαμερίσματα Sentinel. Πολλοί Έλληνες έμεναν στην παρυφή του λόφου προς 
το Doctor's Gully. Απέναντι ήταν το ξενοδοχείο Koala, στη γωνία Mitchell Street and Daly 
Street. Εκεί ο Αντρέας Λίβερης είχε ένα μικρό καφενείο, σαν μικρή παράγκα, και πουλούσε 
τσιγάρα. Αρκετοί Έλληνες της τρίτης ηλικίας συγκεντρώνονταν εκεί και αναπολούσαν τα 
παλιά. Σιγά -σιγά πολλοί Έλληνες έκτισαν εκεί τις πρόχειρες κατοικίες τους.  

3. Ρατσισμός 

Παρά την ανάγκη εργατικών χεριών μεταξύ των ετών 1914 και 1919, μετά την εξαίρεση και 
την απέλαση των Γιαπωνέζων, οι Έλληνες είναι ανεπιθύμητοι στο Darwin. Στη ΒΕ οι Έλληνες 
καταφτάνουν την περίοδο αυτή χωρίς καμιά κρατική στήριξη ή κάποια επιδότηση, όπως γίνεται 
με άλλους μετανάστες, και δεν ήταν ευπρόσδεκτοι. Το κλίμα εναντίον των Ελλήνων είναι τόσο 
εχθρικό κατά τα έτη 1915, 1916 και 1917, γεγονός που ενισχύεται από τους πολιτικούς και τον 
τύπο της εποχής. Ειδικότερα, το 1916 ήταν έτος δύσκολο για τους Έλληνες λόγω του ότι 
υπήρχε έντονη ξενοφοβία και φυλετικός σωβινισμός πάνω στα οποία στηρίχτηκε στα αρχικά 
του στάδια ο αυστραλιανός εθνικισμός. Ο γερουσιαστής Newland, αναφερόμενος στους 
Έλληνες, τους αποκαλεί «ανεπαρκείς μετανάστες, τεμπέληδες, παροδικούς εργάτες, 
βραχύβιους, που τους ενδιαφέρει να στέλνουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα και να μην τα 
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ξοδεύουν στο Darwin»3. Ο ίδιος πολιτικός αποκαλεί τους Έλληνες «παράσιτα, που ζουν με 
οτιδήποτε πετά, σέρνεται ή τρέχει για να κάνουν οικονομία και να στείλουν τα χρήματά τους 
στην Ελλάδα»4. 

Σε μια έγγραφη αίτηση για καλύτερη παροχή χώρων διαμονής εργατών στο Darwin, ο 
αρχισυντάκτης της εφημερίδας “NT Times & Gazette”, γράφει ένα οξύ άρθρο το 1915 εναντίον 
του Κυβερνήτη της ΒΕ, ο οποίος «επιτρέπει τη μετανάστευση σε Ισπανούς, Έλληνες, Ρώσσους, 
Ιταλούς, Μαλτέζους και Νοτιοαμερικανούς..., οι οποίοι δεν κατοικούν σε σπίτια ή πανσιόν ή 
ξενοδοχεία, ενώ θα έπρεπε να προτιμά Βρετανούς ή ντόπιους Αυστραλούς...» (Christie, 1984: 
68). 

Από την περίοδο αυτή τίθεται το θεμέλιο του ανθελληνικού κλίματος στην Αυστραλία που 
μεταφράζεται στις επόμενες δεκαετίες ως στάση ρατσιστική εναντίον των Ελλήνων και άλλων 
μεταναστών. Ήταν συνηθισμένα συνθήματα ξενοφοβίας και εθνικιστικά στον τύπο του 
Darwin, όπως βλέπουμε στο NT TIMES “why don’ t you go back to where you belong yer filthy 
dago” (Christie, 1984: 99). Σταδιακά η λέξη dago σήμαινε αφενός τους Ισπανούς, Ιταλούς, 
Μαλτέζους ή Έλληνες και αφετέρου τους κατώτερους πολιτισμικά. 

Ήταν τέτοιο το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε, ώστε οι Έλληνες ήταν υποχρεωμένοι 
να δηλώνουν εκ των προτέρων στις αστυνομικές αρχές κάθε τους κίνηση εντός Αυστραλίας 
και να παρουσιάζονται στα αστυνομικά τμήματα κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ήταν 
υποχρεωμένοι να υποβάλλουν έντυπα στις αστυνομικές αρχές του τόπου που εγκατέλειπαν και 
στους τόπους που έφταναν. Σε αντίθετη περίπτωση τούς καταβάλλονταν μεγάλο πρόστιμο 
(Christie, 1984: 100). Πρόκειται για περίοδο πολύ δύσκολη για τον ελληνισμό της Αυστραλίας, 
ωστόσο και με τα θετικά του επακόλουθα. Αυτό λειτούργησε θετικά καθώς τους ώθησε να 
ιδρύσουν κοινότητες και άλλους οργανισμούς στη νέα τους πατρίδα. 

Από έγγραφα του 1918 γίνεται φανερό ότι απαγορεύτηκε η είσοδος Ελλήνων σε χώρες της 
Κοινοπολιτείας αφενός και αφετέρου δεν εγκρίνονταν διαβατήρια και βίζες Ελλήνων προς 
Αυστραλία. Μοναδική, ωστόσο, εξαίρεση αποτελούσαν οι σύζυγοι και τα παιδιά όσων ήδη 
βρίσκονταν στην κοινοπολιτεία. Έτσι, από την 1η Ιουλίου του 1918 μέχρι τις 30 Ιουνίου του 
1919 τριάντα οικογένειες επασυνδέθηκαν στο Darwin, ενώ ο αριθμός είναι μεγαλύτερος στο 
Perth.  

4. “Greek Town” - “Port Said” - “Salonika Crossing”  

Μεταξύ των ετών 1914-1920 γύρω στους 1.000 Έλληνες έφτασαν στο Darwin και 
κατεσκήνωσαν σε πρόχειρες, υποτυπώδεις οικίες στην αποκαλούμενη περιφέρεια “Greek 
Town” ή “Port Said” και στην περιοχή που ονόμασαν οι ίδιοι “Salonika Crossing”5. Πρόκειται 
για πρόχειρους καταυλισμούς που ιδρύθηκαν από την κυβέρνηση ως πρόχειρη λύση. Ο τρίτος 
τόπος εγκατάστασης των Ελλήνων ήταν οι ξενώνες της επιχείρησης Vesteys, ένα τετραώροφο 
κτίριο που στέγασε μόνο άντρες και ο τελευταίος, γύρω από την ελληνική επιχείρηση αλυκών 
του Ευστράτιου Χαρίτου. 

 
                                                             
3“Incompetent foreigners, lazy transients who send their money out of the country… it would not be so bad, if the 
money had been well earned, they did not earn a fourth of it because they are incapable of doing so”, Michael 
Christie, From the Islands, A history οf Greek settlement in the Top End of Australia 1914-1984. Darwin 1985, p. 
69. 
4 “The Greeks are parasitic, living off anything that flies, crawls or runs”, Michael Christie, From the Islands, A 
history οf Greek settlement in the Top End of Australia 1914-1984. Darwin 1985, p. 68.  
5Από τις εκθέσεις του Διοικητή της ΒΕ, ο χώρος αρχικά ονομαζόταν «The Doctor's Gully Camping Reserve» και 
στη συνέχεια ονομάστηκε “Greek Town” λόγω του ότι οι περισσότεροι έποικοι ήταν Έλληνες.   
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Βέβαια, η σύνθεση του Ελληνισμού την περίοδο αυτή άλλαζε συνεχώς. Η παροικία ήταν σε 
συνεχή κίνηση, ωστόσο, πληθυσμιακά οι Έλληνες αποτελούσαν το 10% του πληθυσμού, χωρίς 
τους ιθαγενείς. Από το 1914-1916 ο πληθυσμός αποτελούνταν κυρίως από άντρες, οι οποίοι 
είχαν φύγει μαζί από το Καστελλόριζο, είχαν εργαστεί για καιρό στην Αίγυπτο, ειδικότερα στο 
Πορτ Σαΐντ, άλλοι ήταν συγγενείς, άλλοι φίλοι. Το γεγονός είναι ότι μετακινούνταν σε ομάδες, 
οπουδήποτε τούς δινόταν ευκαιρία εργασίας. Η πλειονότητα αυτών εγκαταστάθηκαν στην 
πόλη του Darwin, στον οικισμό που ονόμασαν “Greek Town”, όπου, ταυτόχρονα με τις 
υποτυπώδεις παράγκες τους, μερικοί απ’ αυτούς είχαν και τις ιδιωτικές τους επιχειρήσεις, όπως 
καφενεία, ζαχαροπλαστεία, μπιλιάρδα, συνεργεία ποδηλάτων, επιχειρήσεις ταξί κ.ά.  

Το 1916 είναι το έτος κατά το οποίο το Darwin καθίσταται από μόνο του κέντρο 
προσέλκυσης πολλών Ελλήνων και το σημαντικότερο, οικογενειών. Το 1917 τελούνται οι 
πρώτοι γάμοι με ορθόδοξο ιερέα, ο οποίος εγκαθίσταται στο Darwin από το 1917-19376. Στον 
ίδιο χώρο, δίπλα στις πρωτόγονες αυτοσχέδιες παράγκες, στον οικισμό “Greek Town”, οι 
Έλληνες διατηρούν μια υποτυπώδη αποκαλούμενη «εκκλησία», όπου υπήρξε το κέντρο των 
πρώτων Ελλήνων μεταναστών από το 1918-1941. Το όνομα του Αγίου στον οποίο αφιερώθηκε 
αυτή η «εκκλησία» δεν είναι γνωστό. Από τις εκθέσεις προς το Πατριαρχείο του πρώτου 
Μητροπολίτη Αυστραλίας κ. Χριστοφόρου Κνήτη (1924-1928), γίνεται γνωστό το όνομα του 
ιερέα, αλλά αναφέρεται ότι δεν υπάρχει ναός στο Darwin το 1926. 

Στους δυο οικισμούς αναφέρεται ότι ο Λουκάς Μανίκαρος ήταν ο πρώτος κτηματομεσίτης, 
ο οποίος έχτιζε πρόχειρες υποτυπώδεις κατοικίες και τις πουλούσε για 25 λίρες.  

5. Η επωνυμία “Salonika Crossing”  

Ο δεύτερος ελληνικός οικισμός στο Darwin γνωστός ως “Salonika Crossing”, αρχικά, 
δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση για να φιλοξενήσει άλλους μετανάστες ή πρόσφυγες ή 
εργάτες στην επιχείρηση Vesteys. Τελικά, στην περιοχή αυτή συγκεντρώθηκαν πιο πολλοί 
Έλληνες, εργάτες της επιχείρησης Vesteys, και η περιοχή έμεινε γνωστή ως “Salonika 
Crossing”.  

Θέτουμε από την αρχή έναν προβληματισμό. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι περισσότεροι 
Έλληνες που βρίσκονται στο Darwin μεταξύ 1914 και 1920 κατάγονται από το Καστελλόριζο, 
άλλοι από Πελοπόννησο, Μοσχονήσια, Ιθάκη, Σάμο, Κωνσταντινούπολη κ.α., εύλογα τίθεται 
το ερώτημα γιατί δεν δόθηκε στον οικισμό η επωνυμία “Kastellorizo Crossing” και ονομάστηκε 
“Salonika Crossing”. Αυτήν την ερώτηση επιχειρώ να απαντήσω στη συνέχεια της μελέτης 
μου. 

Μεταξύ του 1916-1919 παρατηρείται μεγάλος ανταγωνισμός και ανθελληνικές διαδηλώσεις 
στην αυστραλιανή κοινωνία για τη θέση που θα έπαιρνε η διχασμένη Ελλάδα στον 1ο Παγκόμιο 
                                                             
6 Πρόκειται για τους γάμους του Ευστράτιου Χαρίτου με την Ελένη Χαρμάνη και του Διοματάρη-Διαμαντή 
Πίτσικα με την Κυριακούλα Χαρμάνη. Τους γάμους τέλεσε ο π. Χρύσανθος Κωνσταντινίδης που ταξίδεψε από 
το Perth, μετά από πρόσκληση του Αλέξανδρου Χαρμάνη, αδερφού της Ελένης και της Κυριακούλας.  

Greek 
Town -
Port Said

Salonika 
Crossing

Vesteys 
Barracks

Salt Pans, 
East Point
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Πόλεμο. Αυτό είχε αρνητικές επιπτώσεις στους Έλληνες της Αυστραλίας σε όλες τις πολιτείες 
της ηπείρου. Έτσι, το 1916 είναι το έτος που αρχίζει να αλλάζει το κλίμα εναντίον των Ελλήνων 
της Αυστραλίας, λόγω της διαφαινόμενης θέσης που θα έπαιρνε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος 
εναντίον των συμμάχων κατά τη διάρκεια του πολέμου.  

Στον αυστραλιανό τύπο της εποχής αντικατοπτρίζεται το εχθρικό κλίμα εναντίον των 
Ελλήνων, μολονότι οι περισσότεροι διαβεβαίωναν δημόσια ότι είναι βενιζελικοί και ότι 
διαφωνούν με τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Πράγματι, σε όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας το 
1916 οργανώνονται ανθελληνικές διαδηλώσεις, εναντίον της Ελλάδας και ειδικότερα του 
μονάρχη της, που τον αποκαλούν «άπιστο και αδίστακτο απατεώνα», με εντολή του οποίου 
πυροβολήθηκαν αγγλικά στρατεύματα στην Αθήνα, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις7. 

Οι αυστραλιανές εφημερίδες προγραμματισμένα περιέγραφαν «την προδοτική πράξη» του 
Έλληνα βασιλιά, εξαγριώνοντας τα πλήθη που κατέστρεφαν ελληνικά μαγαζιά και ελληνικές 
επιχειρήσεις σε όλη την Αυστραλία, όπως Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth και ειδικότερα 
Calgoorlie.  

Γνωστοί Έλληνες επιχειρηματίες στην Αυστραλία αντέδρασαν συστηματικά σε κάθε 
πολιτεία γράφοντας επιστολές στις εφημερίδες και επώνυμες ανακοινώσεις στις οποίες 
διαβεβαίωναν και δήλωναν τη φιλοβρετανική στάση τους και πως, αν υποθετικά η Ελλάδα 
έπαιρνε θέση υπέρ της Γερμανίας στον πόλεμο, θα διέθεταν όλα τα έσοδά τους στον Ερυθρό 
Σταυρό.  

Στο πλαίσιο αυτό κυκλοφορεί το πρώτο ελληνικό βιβλίο στην Αυστραλία με τίτλο Η Ζωή 
εν Αυστραλία, με συγγραφείς τα αδέρφια Κοσμά και Εμμανουήλ Ανδρονίκου καθώς και τον 
Γεώργιο Κένταυρο. Το βιβλίο χρηματοδοτείται από τον Έλληνα επιχειρηματία Ιωάννη 
Κομ(ν)ηνό και στόχος του ήταν να αποδείξει στην ευρύτερη παροικία ότι οι Έλληνες είναι 
φιλήσυχοι, ειρηνικοί, φιλοπρόοδοι και αγαπούν τη νέα τους πατρίδα, την Αυστραλία8. 

Το ανθελληνικό κλίμα στο Darwin πήρε τη μορφή διενέξεων στους δρόμους μεταξύ 
Ελλήνων και Αυστραλών εργατών, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο διαμαρτύρονταν για την 
εχθρική στάση που αντιμετώπισαν Βρετανοί στρατιώτες στην Αθήνα9. 

Λογικοί και από τις δυο πλευρές προσπάθησαν να εκτονώσουν την κατάσταση, λόγω του 
ότι τα προηγούμενα χρόνια δούλευαν στις ίδιες δουλειές αρμονικά. Στην Ελλάδα, ο Βενιζέλος 
ορκίζεται πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και δηλώνει απερίφραστα τη στήριξη της Ελλάδας 
προς τους συμμάχους και όχι τη Γερμανία, γεγονός που άρχισε να εκτονώνει την κατάσταση 
στην Αυστραλία. 

Στο ίδιο κλίμα συμφιλίωσης, οι Έλληνες του Darwin προσφέρουν ένα μεγάλο χρηματικό 
ποσό δωρεάν στον Ερυθρό Σταυρό με ένα γράμμα στο οποίο «επαινούν τους Αυστραλούς 
                                                             
7 “Faithless deceiver and unscrupulous trickster whose troops, in one incident, fired on British soldiers from the 
rear despite previous assurances that no disturbances need to be feared”, NT Times, 14 December 1916.  
8 Στο βιβλίο γίνεται εκτενής αναφορά στους Έλληνες της Αυστραλίας. Από το βιβλίο αυτό αντλούμε τις πρώτες 
μας πληροφορίες για την ιστορία, την ανακάλυψη, τη γεωγραφική θέση, τον πληθυσμό, το Σύνταγμα της 
Αυστραλίας και γενικά τη διεθνή κατάσταση πριν το 1916. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έχουμε εκτενείς 
πληροφορίες για τους Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία πριν το 1916. Ο συγγραφέας του βιβλίου αναγνωρίζει 
τις δυσκολίες του εγχειρήματος και προϊδεάζει τον αναγνώστη με την εξής εισαγωγική περίοδο: «Εὐκολώτερον 
θα ἐπετύγχανέ τις τήν τοῦ Νοτίου Πόλου ἐξερεύνησιν, παρά τήν τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Αὐστραλίας ἐξιχνίασιν, καί δή, 
τοῦ τά πρῶτα ἐν αὐτῇ ἀποβιβασθέντος». Στο βιβλίο δίνονται πληροφορίες για τον τόπο καταγωγής των πρώτων 
Ελλήνων, τον χρόνο άφιξής τους στην Αυστραλία, τον τόπο εγκατάστασής τους, τα επαγγέλματα που ασκούν, την 
οικογενειακή τους κατάσταση και τους πρώτους ορθόδοξους ιερείς.  
9 “… feeling of animosity against the Greeks for the manner in which British troops were treated in Athens”, 
Michael Christie, From the Islands, A history οf Greek settlement in the Top End of Australia 1914-1984. Darwin 
1985, p. 98. 
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στρατιώτες, οι οποίοι αγωνίζονταν για την ελευθερία του κόσμου»10. Στο ίδιο γράμμα, και 
αναφερόμενοι στον ελληνικό οικισμό κοντά στα σφαγεία του Vesteys, χώρο που είχαν 
κατασκηνώσει αρκετοί Έλληνες εργάτες της επιχείρησης, τον ονομάζουν “Salonika Crossing”, 
θέλοντας με αυτό τον τρόπο να αποδείξουν αφενός την αφοσίωσή τους στον Έλληνα 
πρωθυπουργό Βενιζέλο και την κυβέρνησή του, και αφετέρου τη στήριξή τους προς τα 
συμμαχικά στρατεύματα, και μάλιστα προς την Αυστραλία.  

 
Απόσπασμα της επιστολής που έστειλαν 

οι Έλληνες του Darwin στον Ερυθρό 
Σταυρό, όπως παρατίθεται στην 

εφημερίδα NT Times, Gazette, στις 9 
Νοεμβρίου 1916  

Έτσι, οι Έλληνες του Darwin προσδίδουν συμβολική σημασία στη λέξη Salonika, 
καθιστώντας την το σύμβολο της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της αντίστασης, της 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Με τον τρόπο αυτό στέλνουν μέσω του γράμματος αυτού 
διπλό μήνυμα σε πολλαπλούς αποδέκτες, ότι αφενός στηρίζουν τον πρωθυπουργό Βενιζέλο και 
την επαναστατική του απόφαση να ιδρύσει την κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης το 1916, και 
αφετέρου, υιοθετώντας τη λέξη Salonika, ένα άλλο μήνυμα στην κοινωνία της Αυστραλίας για 
την αφοσίωσή τους προς τους συμμάχους και την πολιτική της Θεσσαλονίκης.   

6. Αντί επιλόγου 

Η λέξη Salonika χρησιμοποιείται πολύ συχνά στον τύπο της Αυστραλίας την περίοδο αυτή για 
να ενημερώνει το κοινό της Αυστραλίας για τα γεγονότα του 1ου Παγκόσμιου Πολέμου και τη 
συμμετοχή των Αυστραλών σε πολλαπλά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της 
Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα στον τύπο του Darwin, στην εφημερίδα NT Times and Gazette, ο 
όρος Salonika είναι πολύ γνωστός όρος και συναντιέται πολύ συχνά κατά την περίοδο του 1ου 
Παγκόσμιου Πολέμου και εξής.  

Ήδη από το 1917, εκτός των Αυστραλών στρατιωτών, υπάρχει κι ένας μεγάλος αριθμός 
γυναικών νοσοκόμων που υπηρετούν στην Ελλάδα στα βρετανικά νοσοκομεία πολέμου. Μια 

                                                             
10 NT TIMES, 9 November 1916, όπως παρατίθεται από τον Michael Christie, From the Islands, A history οf 
Greek settlement in the Top End of Australia 1914-1984. Darwin 1985, p. 99.  
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από τις νοσοκόμες που υπηρέτησε σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, η αδερφή Strom έγραψε 
ένα ποίημα, τιτλοφορώντας το Salonika11. 

SALONIKA 

So long these hills have stood 
Windswept and bare; 

no shade of wood 
softens the stony steep.  

 
Do you remember how the scattered sheep, 

wandering here and there, 
fossicked among the rocks? 

And how the sombre shepherds led their flocks? 
The summer dust, the flies, the snow, the rain, 

The winter mud, the piercing Vardar wind? 
How they all leap to mind! 

 
We see again  

that ancient city, saddened, wasted, mean, 
unkempt, unclean; 

incredibly under-privileged, and yet 
beauty was hers: 

the stately minaret, 
the lovely old stone arches, eloquent 

of their antiquity; 
the fleet of fishing boats upon the sea, 

their orange sails reflected in the water;  
the pastel shades as sunsets came and went; 
the warmth of colour in the Turkish quarter. 

 
Those, thin, sad children long have grown to men, 

men without strength to stay. 
Unhappy Salonika, now as then, 

your problems fill your day. 
 

Το τέλος του πολέμου βρίσκει τους Έλληνες καλά εγκατεστημένους στο Darwin. Εν τω 
μεταξύ η έκπτωση του βασιλιά Κωνσταντίνου, η νίκη του Βενιζέλου και η προσχώρηση της 
Ελλάδας με τους συμμάχους, είχε ως συνέπεια την αλλαγή του αρνητικού κλίματος εναντίον 
των Ελλήνων, κυρίως από το 1918 και εξής. Η αλλαγή είναι έκδηλη τόσο στην καθημερινή 
ζωή, όσο και στη στάση του μέχρι τότε εχθρικού τύπου. 

Η επιχείρηση Vesteys ανακοίνωσε την παύση λειτουργίας της τον Μάρτιο του 1920. Οι 
συνέπειες ήταν πολύ αρνητικές για την ευρύτερη οικονομία της Βόρειας Επικράτειας. Το 
γεγονός αυτό προκάλεσε αλυσιδωτή κρίση στις διάφορες θυγατρικές εταιρείες της περιοχής 
και επικρατούσε παντού μεγάλη σύγχυση και απορία. Η επιχείρηση πήρε την απόφαση να 
παύσει τη λειτουργία των σφαγείων, λόγω της διεθνούς πτώσης των τιμών κρέατος και κρίθηκε 
ασύμφορο να συνεχίσει τη λειτουργία της.  
                                                             
11 Hugh Gilchrist, Australians and Greeks, Vo. II: The Middle Years, Sydney: Halstead Press, 1997: p. 127. 
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Αρχές του 1920, πριν την παύση λειτουργίας της επιχείρησης, πολλοί Έλληνες βρίσκονταν 
στο Darwin, ως εποχιακοί εργάτες, μεταξύ των οποίων ο Μανώλης Καΐλλης, ο Νικόλας 
Κυριάκου, ο Αγαπήλων Κίτσας κ.ά., οι οποίοι εργάζονταν στην επιχείρηση από τις αρχές του 
1914, έτος έναρξης των εργασιών οικοδόμησης των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Πενήντα 
Έλληνες εργάτες είχαν δηλώσει ως σημείο αναφοράς και διεύθυνσή τους την επιχείρηση 
Vesteys. Συνολικά τριακόσιοι Έλληνες βρίσκονταν στο Darwin στις 17 Μαρτίου του 1920, 
όταν ανακοινώθηκε η παύση λειτουργίας της επιχείρησης. 

Οι συνέπειες ήταν οδυνηρές, καθώς η επιχείρηση αυτή είχε την πλειονότητα του εργατικού 
δυναμικού της πόλης. Δεν υπήρχαν άλλες εργασίες στην πόλη, οι εργάτες έμειναν από εργασία, 
αλλά και από χρήματα, μην έχοντας ούτε τα εισιτήριά τους να επιστρέψουν στον προορισμό 
τους. Έτσι, γύρω στους δύο χιλιάδες κατοίκους δεν είχαν εργασία και περιφέρονταν στους 
δρόμους για αναζήτηση τροφής και τυχόν εργασίας. Πέρασαν δυο μήνες για να επιληφθεί του 
θέματος η κυβέρνηση και να στείλει πλοία να μεταφέρει τους άνεργους δωρεάν στον τόπο που 
επιθυμούσαν. Πολλοί απ’ αυτούς ήταν Έλληνες και αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της 
οικονομίας στη Βόρεια Αυστραλία. Σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις επιβατών στα 
πλοία, ήδη από το 1917 γύρω στους πενήντα Έλληνες πήραν το ατμόπλοιο Bambra με 
προορισμό την πόλη Wyndham προς εξεύρεση εργασίας. Άρα, η αναχώρηση των Ελλήνων από 
το Darwin επαναλαμβάνεται και το 1920. 

Το 1920 η αντιπάθεια εναντίον των Ελλήνων δεν εκφράζεται πλέον με διενέξεις εργατών 
στους δρόμους, αλλά σε επίσημα έγγραφα, όπως για παράδειγμα στην έκθεση του Κυβερνήτη 
της ΒΕ, ο οποίος με ευχαρίστηση αναφέρει ότι ο ελληνικός οικισμός “Greek Town” έχει πλέον 
κατεδαφιστεί, εκτός από λίγες εξαιρέσεις που πήραν παράταση. Κύρια αιτία της κατεδάφισής 
του προβάλλονται λόγοι υγείας και το δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο, ήταν έκδηλη η επιθυμία 
του Κυβερνήτη να μετατρέψει το Darwin σε Βρετανικό επιχειρηματικό προπύργιο. Εξάλλου, 
οι Έλληνες δεν ήταν και πάλι ευπρόσδεκτοι σε ένα τόπο που υπήρχε αναδουλειά12. 

Πράγματι, η καθημερινότητα στη ΒΕ το 1920 συνέβαλε στην εξαθλίωση του πληθυσμού. Η 
οικονομική ύφεση, η αναδουλειά, η ανεργία και η απόγνωση διαχεόταν στους δρόμους της 
πόλης. Πολλοί άνεργοι περιφέρονταν στους δρόμους, στερούμενοι και τα βασικά για την 
επιβίωση, ζητώντας μέσο να φύγουν σε άλλη πολιτεία, όπως και έκαναν. Υπήρξαν, ωστόσο, 
οικογένειες που έμειναν τη δεκαετία του ’20 στο Darwin, έθεσαν τα θεμέλια της μελλοντικής 
ευημερούσας παροικίας, και είδαν τα παιδιά και τα εγγόνια τους να πρωτοστατούν στην 
ανάπτυξη του Darwin μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.   

 
  

                                                             
12 Michael Christie, From the Islands, A history οf Greek settlement in the Top End of Australia 1914-1984. Darwin 
1985, p. 115. 
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Abstract:  
  
Early twentieth century Western Australia like the Northern Territory was a remote and 
isolated outpost, even to other Australian settlements.  To these distant frontiers came Greek 
migrants seeking their fortune.  In both places Greek settlers conglomerated at various 
locations, notably Perth and Darwin, where they laboured in a range of occupations while 
trying to establish a community that would offer them comfort, familiarity and 
shelter.  However, while some experiences in both places were similar, others were not.  This 
paper is a continuation of earlier work by the author addressing the Greek nexus between Perth 
and Darwin in the early twentieth century. 

 

 
 

The 148 Greece born persons in Western Australia (WA) at the time of the 1901 Census tended 
to come from a variety of islands such as Crete, Cyprus, Samos, and particularly Ithaca.  Many 
of the men were attracted to the “golden West” directly from their homeland, but more 
importantly from the Eastern States, lured, during the 1890s, by the gold discoveries at 
Coolgardie and Kalgoorlie. It would be, however, settlers from Castellorizo, following the 
example of Arthur Auguste (Athanasios Augoustis) and his cousins the Manolas brothers, who 
would dominate the Greek migrant intake and local community politics for the first half of the 
twentieth century1. 
                                                 
1 Until recently it was incorrectly accepted that the first Greek to arrive in Western Australia was a Castellorizian 
- Arthur Auguste or Athanasios Augoustis. Castellorizians soon ventured from Europe and North Africa to 
Australia: brothers, cousins, wives, friends and eventually entire families made the journey across the world. The 
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Auguste had stepped ashore at Broome sometime in 1890 or 1891 from Egypt where he 
spent a short time before moving onto South Australia.   He then returned to the West in 1896. 
He soon sponsored two cousins who followed him half-way around the globe. This action began 
a classic process of chain migration from Castellorizo - Greece's eastern most island possession 
- to Western Australia. 

 

 
Arthur Auguste and family outside his Barrack Street oyster saloon late 1910s 

Courtesy: E Mirmikidis 
 

Early Castellorizian arrivals to Western Australia tried their luck on the goldfields, usually 
as shopkeepers, while others headed for timber towns in the state’s south-west where they 
worked as loggers, sleeper cutters or mill hands. Others headed north west to towns like Port 
Hedland, Balla Balla, Cossack, Wyndham and Broome, which serviced the mining, pastoral 
and pearling industries. They worked as fettlers, cooks, kitchen hands and labourers.  Some 
were employed as lightermen in the port towns, conveying cargoes in flat-bottomed boats to 
the larger ships that were forced to stand offshore on account of the high tides.  

The large number of Castellorizian Greeks in this state does not alone explain their 
dominance. Even after the 1960s when they were no longer the undisputed largest group, their 
political and financial influence remained considerable. Decisions made, organisations 
established and networks formed, particularly during the second and third decades of this 
century, laid the basis for Castellorizian control of community affairs. Subsequent generations 
would build upon these foundations to develop community networks and organisations 
requiring Castellorizian support or sponsorship. 

An attempt in 1911 by Auguste and other Greeks to establish a formal Greek Orthodox 
Community in Perth was not successful.  However, the arrival in that same year of the 58-year 
old Reverend Chrysanthos Constantinidis (also known as Chrisostomos) from Hydra was a 
landmark event for the small community. Father Chrysanthos appears to have travelled to 

                                                 
process, which Auguste had initiated, continued until well after World War II, by which time the island of 
Castellorizo had been depopulated. See Appleyard, R. and Yiannakis, J., Greek Pioneers in Western Australia, 
Nedlands, 2002, for details about Greek migrants to WA, including those such as Antoni Fossilo, who preceded 
Auguste. 

THE GREEK AUSTRALIAN PRESENCE OUT WEST AND UP NORTH



22

3 
 

Western Australia of his own accord and without ecclesiastical authority. For approximately 
two years he conducted Sunday church services at Auguste's Fremantle home2. 

Father Chrysanthos travelled widely throughout Western Australia and by July 1917 had 
settled in Darwin. (Here he performed the first Greek Orthodox marriage ceremonies in the 
Territory during September of that year.) His departure from Perth appears to have been 
triggered by the arrival in March 1914 of another clergyman, the 33-year-old Father Germanos 
Heliou (Illiou) from Mytilini. Father Germanos remained in Perth for about twelve years and 
became an integral part of the local Greek community which now prided itself in having a priest 
before either Adelaide or Brisbane. 

As with Darwin marriage ceremonies, they were often conducted in halls or Anglican 
churches until an Orthodox church was built. Still, the mere presence of a permanent local cleric 
not only assisted Orthodox Greeks to celebrate religious occasions, but also contributed to the 
community's solidarity. 

With a pan-Hellenic body not yet possible in Perth, a regional association whose members 
shared greater “common ground” was the next best thing. The Castellorizian Brotherhood came 
into being during 1912 and was the first Greek regional fraternity formed in Australia. In 
Western Australia, the next regional fraternity to be instituted was during 1930 with the Greek-
Macedonian 'Alexander the Great' Association.  

During the 1920s, timber work became a particularly popular occupation for newly arrived 
Greeks. Though the work was difficult and dangerous it offered hefty financial reward in a short 
period. The newcomer then had the ability to return to an urban centre and establish himself as 
a shopkeeper. Even though this enterprise may have been a gamble, it was believed to be more 
profitable than being an employee since it was perceived that wages paid to foreign workers 
were low and the treatment of migrants was poor.  

 

                                                 
2 Not only did Auguste build a large room on the side of his Fremantle house where services were held each 
week for congregations of about fifteen persons, he also built an annexe in which Father Chrysanthos lived. See 
Appleyard, R. and Yiannakis, J. (2002). Greek Pioneers in Western Australia, Chapter 2. Or Yiannakis, J. 
(1996). Megisti in the Antipodes, Chapter 5. 
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Team of Greek (predominantly Castellorizian) sleeper-cutters and their Swedish foreman (top left) near 

Nannup late 1910s.  Courtesy: A Barboutis 
 
 

 
Example of a Greek grocery business. Claremont Fruit Mart, late 1930s Courtesy: H. Hondris 

 It was also during the period either side of the Great War that Greek settlers to the Northern 
Territory increased.  Darwin was an important entry point into Australia for many Greeks early 
in the twentieth century.  The port also served as a crossroad where the shipping services of 
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five passenger and cargo lines intersected. Many overseas arrivals then moved to Cairns, 
Broome, Sydney, Fremantle and/or Wyndham. Darwin was a regular stop for those in transit 
across northern Australia3. 

Furthermore, Darwin became an attractive source of seasonal labour during and after World 
War I for Greeks because of the construction of a huge meat works there. The British Vestey 
Corporation had cattle stations, abattoirs, shipping companies and meat outlets around the 
world, and saw an opportunity to make huge profits by feeding tinned beef to the Allied forces. 
In 1914 Vestey’s signed a contract to build a meat works.4  The Commonwealth Government 
reciprocated by agreeing to complete the railway to Katherine, provide a rolling stock wharf 
and to change the Vestey’s pastoral permits in the Territory into leases5. 

Official census records for 1891, 1901 and 1911 recorded no persons born in Greece residing 
in the Northern Territory (NT). This is not to say that transients from the Greek speaking world 
were not travelling through the NT, but settlers were unlikely. The 1891 census does record a 
Greece-born miner who died at the time of the record taking with the Anglicised name, Steve 
Miller6. 

While Greeks became crucial European settlers in the Top End during the Great War years, 
to suggest they were pioneering inhabitants of the region is misleading7.  There were, for 
example, 1,075 Europeans in the Territory by 1906 and a further 2,133 “others”.  These 
Europeans were from Britain, Scandinavia, Germany and even the United States.  No similar 
claim is made about Greeks in Western Australia. European settlement in 1826 (at Albany) and 
1829 (at Perth), saw British settlers followed by other Europeans, including Italians, 
Scandinavians and Germans, so that by 1901 6,076 other Europeans resided in the state, along 
with 41,551 Britons and Irish.8 

 

 
Confirmed initial Greek arrivals to the Northern Territory included B. Foulis and Angelos 

Sakellarios. In February 1913, Angelo Sakellarios was charged for opium smuggling and trying 
to bribe a Customs official. The following month he was sentenced to 12 months 

                                                 
3 A385/1, Box 1, List of foreigners arriving and in, and outwards from, Darwin 1915,1916. 
4 M. Christie, “Greek Migration to Darwin, 1914-1921”, Journal of Northern Territory History, No. 11, 2000, 
pp. 1-14. 
5 Ibid. 
6 NAA: F108, Volume 1, Series number: F108 Barcode: 337587Register of (1) Census Returns, (2) Election 
Returns, (3) Overlanders, (4) Passenger Departures, (5) Passenger Arrivals. 
7 Ibid. Before the impact of the Immigration Restriction Act, there were over 3,000 Chinese in the Northern 
Territory c1891, out of a total population of 4,898, excluding the approximately 20,000 Indigenous inhabitants. 
Most of the Chinese were in or around Darwin. 
8 Commonwealth Census, 1901. The 1911 census recorded Darwin’s population as 1,082.  
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imprisonment9. Another Greek pioneer, Antonius Gemenis, originally from Castellorizo, 
operated beche-de-mer (sea cucumber) luggers from Samarai Island, New Guinea10. 

Significant Greek settlement in the Northern Territory commenced circa 1914. Pioneering 
Greek settlers such as Alexandros Harmanis, Kyriakos Kailis, George Margaritis and Efstratios 
George Haritos, were soon joined by other Greeks, primarily Castellorizians. In April 1914, a 
few Greeks travelled from Darwin to Fremantle11. Soon after in mid-1914 seven Greeks, all 
Castellorizian, except for Alexandros Harmanis, who was a native of Siros, re-located to 
Darwin, and in the months that followed fifty more had caught the coastal steamer from 
Fremantle12. As noted, most attracted by the work on offer in the building and operation of 
Vestey’s meat works in Darwin.  

Thereafter, regular and constant movement of Greeks between Perth/Fremantle and Darwin, 
instigated by economic factors took place. Passenger ship records indicate that there was a good 
deal of coming and going. The Federal government's plans for construction of a railway south 
from Darwin, as well as Vestey’s meat works, continued to attract many Greeks to the Northern 
Territory. By 1917, an estimated two hundred Greeks from Perth, Port Hedland, Port Pirie and 
even directly from Greece, were working on the territory's railways, or as building workers at 
the meat works, and on the wharves13. A January 1917 report in the Tweed Daily signalled the 
increase in Greek settlement with a correspondent writing that Greeks were arriving on every 
boat and that already “there is a Greek quarter” in Darwin14.  

During the initial influx of Greek migrants, 1914-16, the population was typically almost 
entirely male, and it was not until a “community” had been established that wives, sisters and 
family began to arrive. A crucial difference between the Greeks in Darwin and other southern 
cities was that although some Greeks opened their own businesses the majority were neither 
self-employed nor employed by other Greeks, but wage-earners mainly with the Government, 
with Vestey’s, or Australian contractors15. According to Michael Christie, Vestey’s were 
miserly employers. Nevertheless, they offered steady employment, and this was attractive to 
unskilled, usually transient Greek labourers. 

 

                                                 
9 “Supreme Court of the Northern Territory of Australia, 24 February 1913”, Northern Territory Times, 6 March 
1913, p. 4. “Bribery Charge”, in Argus, 12 March 1913, p. 5. 
10 https://neoskosmos.com/en/3780/top-end-greeks/ by E. Alexakis and L. Janiszewski 
11 “Shipping”, Northern Territory Times and Gazette, Thursday 16 April 1914, p. 16 
12 Christie, op. cit. 
13 C. Price, Southern Europeans in Australia, Canberra, 1963, p. 177.   
14 The Tweed Daily was a daily English language newspaper published in Murwillumbah, New South Wales, 
Australia from 1914 to 1949. “A Foreign Invasion”, Tweed Daily, 13 January 1917, p. 2. Cited by A. Piperoglou, 
“Greeks or Turks, ‘White or ‘Asiatic’: Historicising Castellorizian Racial-Consciousness, 1916-1920”, in Journal 
of Australian Studies, Vol. 40, No. 4, pp. 387-402. 
15 M. Christie, “Greek Migration to Darwin, 1914-1921”, Journal of Northern Territory History, No. 11, 2000, 
pp. 1-14. 
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Vestey’s Meatworks, Darwin c1917 

 
Those Greeks with a flair for business found some openings, but the Chinese who had been 

in the Territory since the 1870s, already had a monopoly on the restaurant trade, on the 
production and sale of fruit and vegetables and in the clothing business. Some Greeks, however, 
prospered16. Andrew Kaissis, for instance, opened a billiard saloon and, according to Christie, 
rented out the back section to Koulis Xecanos, a pastry cook who specialised in baklava and 
other Greek sweets. George Tringos, Nick Parthenos and others opened Greek coffee houses 
(kafenia) where men played cards and backgammon. Jim Kalafatos operated a taxi service, 
although the most common mode of transport was the bicycle. The number of bicycles provided 
another business opportunity and one enterprising Greek, Agapitos Koutalis, ran a thriving 
bicycle repair business17. 

In 1919, Efstratios (Stratos) George Haritos from Moschonisi adjacent to Aivali/Kidonies in 
Asia Minor, who had arrived in 1915 aged 27 from Lesvos, established a salt works at Ludmilla 
Creek in Darwin with three other Greeks – John Sphakinakis, Dick Colivas and George 
Harmanis. Stratos’ knowledge and skill in salt production directed the enterprise that principally 
provided salt to Vestey’s meat works; the salt was used to assist preservation of the meat. (See 
chapter by Eleni Harmanis in this publication for further information about Stratos Haritos.) 
Salt was also sold to Darwin’s inhabitants, butcher shops and to outlying pastoral stations18. 

When employment opportunities in Darwin declined in 1919, many Greeks made their way 
back to Perth. Some stopped at Wyndham where a new meat works was under construction. 
Others joined the small settlements at Port Hedland or established themselves as fruiterers, 
fishermen or market gardeners in Geraldton. Others travelled to the cane fields of Northern 
Queensland, or to Port Pirie to join Greeks working at the lead mines and on the transcontinental 
railway line. 

                                                 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 https://neoskosmos.com/en/3780/top-end-greeks/ by E. Alexakis and L. Janiszewski 
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With its membership restricted to Castellorizians, the WA Brotherhood was certainly not a 
pan-Hellenic organisation. The association did strive however, to handle the affairs of the Greek 
population of Perth and Fremantle in a pan-Hellenic fashion, that is, exhibiting public and 
private concern for all Greeks. Members of the emerging petite bourgeoisie like Arthur Auguste 
gave assistance to newcomers, usually at a cost. Also, the Castellorizian Brotherhood organised 
Greek educational and religious facilities, at various locations such as the Hibernian Hall in 
Murray Street or, more often, the Assembly Hall in Pier Street.  In 1915 the Brotherhood opened 
the first afternoon 'Greek School' in Perth, which Germanos Iliou, the newly arrived priest, took 
over. It also began the task of raising money for the construction of a church. 

 

 
Rev. G Illiou with his after-hours Perth Greek school, “Pittakos”, 1921 Courtesy: D. Nicholas 

 
During the late 1920s, when the church construction project was undertaken, Greeks from 

Lesvos, Ithaca, Smyrna, the Peloponnese and Macedonia were venturing to WA. The 
Macedonian arrivals in Perth after the mid-1920s were significant, due to their substantial 
number, and despite the complications of 'Macedonian' ethnicity. These settlers were important 
as they further accentuated the growing diversity developing among Perth's Greek population. 
But, Castellorizians still dominated19. 

And, as in other urban centres, these early Greek settlers tended to conglomerate in low rent 
suburbs close to relevant recreational and cultural venues, and places of employment. In Perth, 
this was in the inner-city precinct now known as Northbridge.  Here, in 1922, land had been 
purchased for the express purpose of having an Orthodox church erected on the property.  With 
limited funds, the Greek community chose to build a hall first, which could serve as both a 

                                                 
19 According to the doyen of pre-1970s migration studies in Australia, C.A. Price, there were 620 Castellorizians 
in Perth by the early 1930s. In 1933 the Greece born population of Perth stood at 693, thus Castellorizians 
constituted approximately 89% of the city's Greek born population.  
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social venue and church. From 1925, the Hellenic Hall became the focal point for Greek 
functions and fund-raising ventures for the construction of proper religious edifice.  

 
 

 
The Hellenic Hall and the Church of Sts Constantine and Helene Perth, c1967. Courtesy: L. Pitsikas 

 
It was also during the 1920s that larger numbers of Greek women began to settle in Western 

Australia. The increase in female numbers is reflected in census statistics, which show that in 
1911, 3.5% (12) of the state's Greece born population was female, but by 1921 the figure had 
risen to 25.7% (148). It was not surprising then that the first of many Greek women's sororities 
was founded in 1923. This group would go on to become the Hellenic Women's Association. 
This organisation became crucial to the local Greek community's philanthropic activities, 
including fund raising for the church of Saints Constantine and Helene, which was finally built 
in late 1936.   

 

DR YIANNAKIS JOHN N OAM



29

10 
 

 
Members of the Hellenic Women’s Association in the Hellenic Hall with Archbishop Timotheos and Father 

Manessis, August 1932. Courtesy: Hellenic Community of WA 
 

The necessity to establish a pan-Hellenic association or organisation to cater for Darwin’s 
Greek community’s cultural, social and religious requirements developed during the 1950s. Not 
only were Greek migrant numbers on the rise, partly because of the federal government’s 
attempts to recruit Kalymnian pearl divers to the Northern Territory, but through chain 
migration bringing more female settlers to Darwin.  

Earlier, in 1918, there had been an attempt at establishing a pan-Hellenic organisation 
initiated by Reverend Chrysanthos, when a “make-do” church built from corrugated iron and 
timber was erected near Daly Street. In March 1918, the local newspaper, The Northern 
Territory Times and Gazette, announced that “members of the Grecian community formally 
launched the Hellenic Society.” However, even before the closure of Vestey’s in 1920, there 
was not yet the critical mass to sustain a community organisation.  The size and composition of 
Darwin’s Greek population did not allow for the coalescing of a community with its own 
infrastructure, so that by 1921 the organisation collapsed.  
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Father Chrysanthos Constandinides, Darwin, early 1920s. Courtesy: NLA 162305693-1 

 
Pre and post 1945 migrant Greek women found life in Darwin required an even greater deal 

of adjustment than that experienced by compatriot women in the southern states (which was 
difficult enough). “The appearance of an Aborigine at the door asking, then miming, if any 
wood needed chopping; or the Chinese baker or hawker inquiring in rudimentary Greek if 
‘madam’ wished to place a regular order”20, was alien and threatening. Greek women had for 
the most part led sheltered and closed lives; one that had been reinforced by their culture, their 
environment, even their architecture had ensured their house was an enclosed space impervious 
to inquisitive eyes21. 

In Darwin, the open, often makeshift nature of the houses threatened family privacy. In 
Greece, life had been governed by well-established rules - inside the home was the woman's 
domain - outside the man's; except for the Church and public spaces like the communal well, 
where women gathered to pray, work, talk and gossip. Groceries were purchased from the street 
vendor, usually after the customary haggling, but it was the husband who shopped at the 
markets22. 

 

                                                 
20 Christie, op. cit. 
21 Christie, op. cit. 
22 Christie, op. cit. 
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Greek Store, Cavenagh Street Darwin, c1940 Courtesy: NLA P850 231/17/8 

 
In the early 1950s Kalymnian diving crews were brought out to northern Australia by the 

federal government to try to revive the Australian pearling (and pearl shell) industry. For 
various reasons the Kalymnian experiment failed yet attempts to continue the project at Broome 
in 1956 followed. (These too were unsuccessful.) Many of the crew members became involved 
in Darwin’s booming building industry, and their success attracted more Kalymnians to the 
Territory. By the 1980s, over 70% of the city’s Greek males worked in jobs related to the 
building industry or were employers within it such as master builders and contractors – most of 
Kalymnian background23. By 1959 enough of them had settled in Darwin to soon warrant the 
establishment of a Kalymnian brotherhood. 

 
 

 
 

                                                 
23 https://neoskosmos.com/en/3780/top-end-greeks/ by E. Alexakis and L. Janiszewski 
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Two newspaper articles referencing Greek Pearl divers at Darwin and Broome. Herald Sun, 14 August 

1953; The West Australian, 1 December 1954. 
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Once a pan-Hellenic organisation had been established in Darwin c.1953, fund raising for 

the construction of a church, as in Perth, became the order of the day. A large block was 
eventually purchased on Cavenagh Street in an area where many Greeks resided.  The inaugural 
president of the Greek Community of Darwin and the Northern Territory (now the Greek 
Orthodox Community of Northern Australia) Michael Hatziyiannakis (or Nicholas), had arrived 
as a 14-year-old at Fremantle in 1917. He traversed the east coast of Australia for several years 
with his brothers, eventually settling in Perth. In the early-1950s he moved to Darwin, before 
re-locating back to Perth in c1970. Following the laying of a foundation stone for a Greek 
Orthodox Church on 27 September 1953 by his Eminence Metropolitan Theofylactos, the 
building was completed in 1955, with the first permanent Greek Orthodox priest of Saint 
Nikolas appointed in 1956. A hall followed a few years later in 1969. During the 1960s, the 
Kalymnian Brotherhood – St Pandeleimon – was formally instituted, as was the Cypriot 
Brotherhood of North Australia24. 

In 1921, only 7 Greek-Cypriots were recorded as residents of Darwin. After World War II, 
given the island’s resistance to ongoing British occupation, more Greek-Cypriots arrived in 
Australia’s “Top End”. In 1948, three Dakota aircraft landed in Darwin carrying approximately 
65 Greek-Cypriots each25. December the following year saw the arrival of another 60 Greeks 
from Cyprus26. Most made their way to the southern cities, but several remained in Darwin. 
Following the Turkish invasion of Cyprus in 1974, numbers would again increase. 

 

                                                 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 “Cypriot Migrants for SA arrive by air from Darwin,” The Advertiser, 29 December 1949, p. 1. 
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24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 “Cypriot Migrants for SA arrive by air from Darwin,” The Advertiser, 29 December 1949, p. 1. 
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Blessing of foundations for a Greek Orthodox Church in Darwin, 27 September 1953, by his Eminence 

Metropolitan Theofylactos and Michael Hatziyiannakis (Nicholas). Courtesy: E. Nicholas 
 

On 21 March 1951 Theofanis Angele Christou, aged 22 years, disembarked an Air France 
plane at Darwin airport after a three-day flight from Cyprus. Travelling with him was his 17-
year-old future brother-in-law, Pavlos Savvas. The trip to Australia’s northern capital required 
the aircraft to make three stops27. Upon leaving Cyprus the plane headed for Cairo. It then 
travelled to Colombo and Kuala Lumpur, spending an evening or part of a night at each location, 
before landing in the Northern Territory.  

At the last official census prior to Christou’s arrival, held in 1947, Darwin’s population was 
2,538, with only 59 Greece-born persons residing in the town, and only two individuals 
recorded as born in Cyprus28. The actual number of persons identifying themselves as “Greek”, 
however, would have been a little higher given the increasing number of Australia-born Greeks 
in the town29. It is estimated that by the end of 1919, 300 Greeks were living in Darwin. By 
1920, as noted earlier, when Vestey’s meat works ceased operations, the number fell to around 
7630.  

As for Theo Christou, he entered the construction industry and with Darwin’s population 
growing (between 1954 and 1961 Darwin’s population nearly doubled, increasing from 8,071 
to 15,477), he became a beneficiary of the ever-increasing government contracts to build more 
houses and units in Darwin. By the end of the 1950s Christou was heavily involved with the 
local Cypriot community and thereafter the Greek Community, where he served as President in 
the late 1960s. Following Cyclone Tracey, Christou and his family were one of the many that 
re-located elsewhere in Australia: In his case, to Perth. 

 

                                                 
27 Interview with Theofani Christou, 20 June 2009. 
28 ABS 1947 Census. www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@nsf/DetailsPage/3105.0.65.0012006?OpenDocument  
Tables 18 and 76, accessed 6 August 2009. 
29 http://www.arafura.net.au/greeksnt/presence.html The first Greeks in the Territory, accessed 5 May 2009. There 
had been a Greek presence in Darwin from at least 1914, and even earlier for the Northern Territory as a Greek 
cook (M. Kengris) was aboard the survey vessel Moonta which anchored in Bynoe Harbour, approximately 130 
kilometres south-west of present-day Darwin, on 5 February 1869. 
30 Ibid. 
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Theofani Christou unveiling the plaque at the opening of the Greek community hall in Darwin,  

November 1969. Courtesy: T. Christou 
 
 

 
Celebrations at the new Darwin Greek Hall, November 1969. Courtesy: T. Christou 

 
The large number of Greek arrivals to Western Australia in the post 1945 period did not see 

a corresponding increase in Castellorizian migration. Census data reveal that, between 1947 
and 1961, the number of ' Greece born persons’ in W.A. rose from 1,933 to 4,088. Greek 
Macedonians, Mytilenians, Greek Egyptians, Greeks from the Peloponnese and from numerous 
islands were now able to begin organising themselves on a larger scale. Regional fraternities 
proliferated to cater for the diverse origins of Perth's Greeks. 

Various Greeks communities were also established away from the metropolitan area in both 
the pre-and post war years. In Bunbury, Geraldton and Kalgoorlie incorporated associations 
existed and in the two first mentioned towns Greek Orthodox churches were erected. 

By the mid-1950s Perth's Greek community had grown to such an extent that many 
individuals believed that another Greek Orthodox Church was warranted. Such a move, 

 
 

Figures 2.9 a Theofani Christou unveiling the plaque at the opening of the 

Greek community hall in Darwin, November 1969 
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however, was not welcomed by all sectors of the established community. A new group set about 
establishing their own community and organising their own church. The new committee 
purchased an old Anglican Church, Saint Paul's, less than 4km from the already existing church, 
and by 1958 had established the Greek Orthodox Community (Evangelismos) of Western 
Australia. 

 

 
Annunciation of Our Lady (Evangelismos) Church Perth, c1983. Courtesy: Greek Orthodox Community 

(Evangelismos) WA 
 

This church became associated more with post-war migrants, especially non-Castellorizians, 
and migrants still in the process of securing an economic base. At the same time the Church of 
Saints Constantine and Helene is identified with the older, more established Greek migrants, 
predominantly Castellorizians and their descendants.  A third metropolitan church was built in 
Dianella under the auspices of the Greek Orthodox Archdiocese of Australia in 1990. 

According to the 2016 ABS Census, there were approximately 5,000 residents in Darwin of 
Greek heritage. Although most Greeks live in Darwin, small groupings reside in other centres 
in the Territory such as Alice Springs, Katherine, Tennant Creek, Jabiru and off the coast on 
Groote Island. At that Census persons born in Greece (1,268) and of Greek ancestry (4,082) in 
the NT totalled 5,350 persons31. That is, 2.3% of the Territory’s 228,833 residents. A number 
much less than the perpetuated figure of 10%. Of the 1,268 Greece-born persons, only 1,234 
are part of Darwin’s population of 136,828 (that is, just or 0.9%)32. The largest regional group 
remains Kalymnians followed by the Greek-Cypriots. 

In Western Australia, Castellorizians no longer dominant the approximate 16,000 persons 
either Greece born (1,136) or with Greek ancestry (15,107) residing in the state33.  (Less than 
1% of the state’s two million plus residents.) The bulk of these Greek persons West Australians 
reside in Perth.  

                                                 
31 ABS, 2016 Census of Population and Housing, Northern Territory. 
32 ABS, 2016 QuickStats: Darwin. 
https://quickstats.censusdata.abs.gov.au/census_services/getproduct/census/2016/quickstat/701?opendocument 
33 ABS, 2016 Census of Population and Housing, Western Australia.  
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Greek settlement in WA began earnestly in the 1890s, while in the NT it commenced during 
the 1910s. Travel between the two locations for economic reasons was common in the first 
decades of the twentieth century, but differences in population size, climate, geography, 
employment opportunities, regional and gender composition meant that Darwin and Perth, 
along with their local Greek communities, developed differently. Nevertheless, in both the west 
and north of Australia, there are shared links and experiences for Greek Australians, as outlined 
in this paper. 
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Abstract  
 
This study explores the period before the founding of the Holy Metropolis of Australia in March 
1924. Until the late nineteenth century visiting Orthodox priests and monks performed holy 
sacraments and sacred services. But, by that time, Greek community leaders corresponded with 
the Church of Greece, requesting resident priests to serve the religious needs of the Greek 
faithful in Australia. This is the period when the first priests appeared in Australia without 
Ecclesiastical authority, and later in 1898, the first two resident priests with authority 
appointed by the Patriarchate of Jerusalem. From 1908 the Church of Greece had the 
Ecclesiastical authority to appoint priests to Australia, until 1922, when it was claimed by an 
Ecumenical Patriarchal Synodical Act of Patriarch Meletios Metaxakis (1921-1923). By a new 
Act, on the 7th of March 1924 the Metropolitan of Australia was founded under the name 
“Orthodox Metropolitan of Australia”. Father Chrysanthos Konstantinidis arrived in Darwin 
in 1917 from Western Australia and remained in the Northern Territory until 1937. Our study, 
through christening certificates of 1922 and 1924, highlights the previously unknown religious 
jurisdiction of Father Chrysanthos.  

Λέξεις-κλειδιά: πρωτοπόροι μετανάστες, εκκλησιαστική δικαιοδοσία, Πατριαρχική Συνοδική 
Πράξη, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Εκκλησία της Ελλάδος, Οικουμενικό Πατριαρχείο    

0. Εισαγωγή  

Κύριες πηγές της έρευνάς μου είναι αρχικά τα δυο πρώτα ελληνικά βιβλία που εκδίδονται στην 
Αυστραλία καθώς επίσης επίσημα έγγραφα, πιστοποιητικά πολιτογράφησης, αλληλογραφία 
αστυνομίας, μητρώα, φάκελοι με την επιγραφή “aliens”, ονομαστικές καταστάσεις επιβατών 
πλοίων, εφημερίδες, πιστοποιητικά γεννήσεως και βαπτίσεως αλλά και προσωπικές 
συνεντεύξεις με συγγενείς και απογόνους των οικογενειών. Τέλος, αξιοποιώ και άλλες μελέτες 
που έχουν κυκλοφορήσει και αναφέρονται σε αυτή την ταραχώδη εκκλησιαστικά εποχή, η 
οποία κληροδοτεί αυτό το διχασμό στις μετέπειτα εκκλησιαστικές εξελίξεις. 

Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο ερευνητής της παρουσίας των Ελλήνων 
μεταναστών στην Αυστραλία, κυρίως στα πρώτα βήματα της παρουσίας των μεταναστών 
στους Αντίποδες, είναι η έλλειψη αξιόπιστων πηγών που θα οδηγήσουν τον ερευνητή σε 
ασφαλή συμπεράσματα. Συνεπώς, η ιστορία των Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία 
παραμένει ανεξερεύνητη, λόγω της έλλειψης αξιόπιστων πηγών, όχι μόνον κατά το πρώτο 
ήμισυ το 19ου αιώνα, αλλά και κατά τις τελευταίες δεκαετίες του ιδίου αιώνα.  
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Όσοι ερευνητές1 μελέτησαν την Ορθόδοξη παρουσία στην Αυστραλία κατά το 19ο αιώνα 
και τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου, αναφέρονται σε έλλειψη αρχείων και ικανών στοιχείων 
που να ρίχνουν φως στο θέμα αυτό. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος των πηγών πλησιάζει 
περισσότερο τη μορφή του μύθου, παρά της ιστορικής απόδειξης. Είναι όντως αναμφισβήτητο 
ότι οι ιστορικές καταγραφές για την άφιξη των Ελλήνων πρωτοπόρων είναι ελάχιστες. 

Η περίοδος, ωστόσο, αυτή σηματοδοτείται από την έλευση των πρώτων ορθόδοξων ιερέων 
στην Αυστραλία, την προετοιμασία για την ίδρυση των δύο πρώτων Κοινοτήτων με ιερούς 
ναούς, και το θέμα της θρησκευτικής δικαιοδοσίας που θα διχάσει πολύ τον ελληνισμό για 
αρκετές δεκαετίες.  

Μεγάλη βοήθεια, αρχικά, αντλούμε για τους πρώτους μετανάστες από καταγεγραμμένα 
στοιχεία. Για παράδειγμα, από την πρώτη ελληνική έκδοση στην Αυστραλία, η οποία αποτελεί 
και το πρώτο βιβλίο στα ελληνικά, Η Ζωή εν Αυστραλία, το οποίο εκδίδεται στο Σίδνεϊ το 1916 
και γίνεται εκτενής αναφορά στους Έλληνες της Αυστραλίας. Συγγραφείς του βιβλίου, που 
εκδίδεται με δαπάνες του ομογενή Ιωάννη Κομνηνού, είναι ο Γεώργιος Κένταυρος, οι αδερφοί 
Κοσμάς και Εμμανουήλ Ανδρονίκου. Από το βιβλίο αυτό αντλούμε τις πρώτες μας 
πληροφορίες για την ιστορία, την ανακάλυψη, τη γεωγραφική θέση, τον πληθυσμό, το 
Σύνταγμα της Αυστραλίας και γενικά τη διεθνή κατάσταση πριν το 1916.  

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έχουμε εκτενείς πληροφορίες για τους Έλληνες 
μετανάστες στην Αυστραλία πριν το 1916. Ο συγγραφέας του βιβλίου αναγνωρίζει τις 
δυσκολίες του εγχειρήματος και προϊδεάζει τον αναγνώστη με την εξής εισαγωγική περίοδο: 
«Ευκολώτερον θα επετύγχανέ τις την του Νοτίου Πόλου εξερεύνησιν, παρά την του 
Ελληνισμού της Αυστραλίας εξιχνίασιν, και δη, του τα πρώτα εν αυτή αποβιβασθέντος». Στο 
βιβλίο δίνονται πληροφορίες για τον τόπο καταγωγής των πρώτων Ελλήνων, τον χρόνο άφιξής 
τους στην Αυστραλία, τον τόπο εγκατάστασής τους, τα επαγγέλματα που ασκούν, την 
οικογενειακή τους κατάσταση και τους πρώτους ορθόδοξους ιερείς.  

Η πρώτη αναφορά στο προαναφερθέν βιβλίο, σχετικά με την ορθόδοξη παρουσία των 
Ελλήνων στην Αυστραλία, γίνεται στη σελίδα 109, όπου αναφέρονται οι υπάρχοντες ναοί στην 
Αυστραλία, ένας στο Σίδνεϊ και ένας στη Μελβούρνη.  

Η άλλη σημαντική πληροφορία που αντλούμε από την αναφορά αυτή σχετίζεται με τη 
θρησκευτική δικαιοδοσία στην οποία υπάγονται οι δύο εκκλησίες αυτές την περίοδο αυτή, ένα 
θέμα που θα απασχολήσει τον ελληνισμό στην Αυστραλία για πολλές δεκαετίες. 

 
«Ἑλληνικοί ναοί ἐν Αὐστραλίᾳ 
ὑπάρχουσι δύο, εἷς ἐν Σίδνεϋ, καί 
ἕτερος ἐν Μελβούρνῃ. Ἀμφότεροι 
ἱδρύθησαν δαπάναις τῶν 
Ἑλλήνων, ὧν καί εἶνε ἰδιοκτησίαι, 
ὑπαγόμενοι εἰς τήν ἐποπτείαν τῆς 
Ἱερᾶς ἐν Ἑλλάδι Συνόδου, παρ’ 
ἧς διορίζονται καί οἱ ἑκάστοτε 
ἐφημέριοι». (Κένταυρος, 1916: 
109). 

«There are two churches in 
Australia, one in Sydney and the 
other in Melbourne. Both were 
paid for by the Greeks, to whom 
they belong. They are subject to 
the supervision of the Holy 
Synod of Greece, by which body 
the priests of the churches are 
appointed». (Kentavros, 1916: 
109). 

 
Άρα, για το 1916 την εκκλησιαστική εποπτεία έχει η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Στη δεύτερη αναφορά γίνεται λόγος στο έτος ίδρυσης της Ελληνικής Κοινότητας του Σίδνεϊ 
                                                            
1 Η πιο συστηματική μελέτη που αναφέρεται σε έλλειψη στοιχείων είναι το τρίτομο έργο του Hugh Gilchrist, 
Greeks and Australians. Ειδικότερα στον πρώτο τόμο, The Early Years, γίνεται αναφορά στην έλλειψη πηγών.  
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και αυτής της Μελβούρνης, καθώς και στους ιερείς που υπηρετούν στους δυο αυτούς ναούς το 
έτος έκδοσης του βιβλίου το 1916. 

 
«Ἤδη, τῆς μέν Ἑλληνικῆς Κοινότητος 
Σίδνεϋ συσταθείσης ἐν ἔτει 1898 
ἐφημερεύει ὁ Πρεσβύτερος Δημήτριος 
Μαρινάκης, τῆς δ’ ἐν Μελβούρνῃ 
συσταθείσης ἐν ἔτει 1901, ὁ 
Ἀρχιμανδρίτης Δανιήλ Μαραβέλης». 
(Κένταυρος, 1916: 109). 
 

«The Greek Community of Sydney 
was founded in 1898 whilst the 
Melbourne Community was founded 
in 1900. By 1916 in Sydney Father 
Dimitrios Marinakis is serving as a 
priest and in Melbourne Arch. 
Daniel Maravellis is serving as 
priest»2. 
 

Το δεύτερο βιβλίο που μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τον ελληνισμό της 
Αυστραλίας, για την πρώιμη μετανάστευση, για τις ασχολίες των Ελλήνων στην Αυστραλία 
καθώς και τις πρώτες τους προσπάθειες για να συστήσουν Κοινότητες και άλλους οργανισμούς, 
είναι το βιβλίο International Directory of 1927. Το βιβλίο εκδίδεται το 1927 στην Αδελαΐδα 
από τη Διεθνή Εκδοτική Εταιρεία κι αφιερώνεται «τῷ Ἑλληνισμῷ τῆς Αὐστραλίας εἰς ἔνδειξιν 
τιμῆς διά τό ἀδιάπτωτον ἐθνικόν αἴσθημα αὐτοῦ»3. Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν βιογραφικά του 
πρώτου Μητροπολίτου Αυστραλίας Χριστοφόρου Κνήτη, των ιερέων της δεύτερης δεκαετίας 
του 20ου αιώνα, καθώς και ένα άρθρο με τίτλο «The Greek Orthodox Church in Australia» του 
Μητροπολίτου Αυστραλίας Χριστοφόρου, από το οποίο αντλούμε πολλές πληροφορίες για την 
ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αυστραλία, μέχρι το 1927, έτος έκδοσης του βιβλίου.  

Ωστόσο, η πρώτη συστηματική προσπάθεια μελέτης του Ελληνισμού γίνεται από τον 
Aυστραλό διπλωμάτη και ιστορικό Hugh Gilchrist, στα βιβλία του Australians and Greeks, μια 
σειρά τριών τόμων που εκδίδονται μεταξύ των ετών 1992 και 2004. Στον πρώτο τόμο με τίτλο, 
The Early Years, πραγματεύεται τα γεγονότα από το 1522-1914. Στον δεύτερο τόμο με τίτλο, 
The Middle Years, διαπραγματεύεται τα γεγονότα από το 1914-1939 και στον τρίτο τόμο με 
τίτλο, The Later Years, τα γεγονότα από το 1939-1953. 

Πολλές επίσης πληροφορίες για την εκκλησιαστική οργάνωση του Ελληνισμού αντλούμε 
από τις εκδόσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, τις εισηγητικές ομιλίες των 
Αρχιεπισκόπων στις Κληρικολαϊκές Συνελεύσεις, το Λεύκωμα Πεντηκονταετηρίς 1924-1976, 
την Επετηρίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής που εκδόθηκε το 1993 με τίτλο Επετηρίς καθώς και 
από τα Λευκώματα που κατά καιρούς έχουν εκδοθεί από Κοινότητες και Ενορίες της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής.  

 
1. Ιστορικό πλαίσιο 

Εκείνο όμως που συνάγεται από όλες τις μελέτες είναι ότι η ταυτότητα των πρώτων Ελλήνων 
που έφτασαν στην Αυστραλία καλύπτεται από διάφορες αφηγήσεις. Πολλές αφηγήσεις 
διασώθηκαν σχετικά με τους πρώτους Έλληνες που πάτησαν το πόδι τους στην Αυστραλία. 

                                                            
2 Στην αγγλική, ωστόσο, μετάφραση του βιβλίου το 2009 υπάρχει μια λανθασμένη μεταφορά, την οποία και 
παρουσιάζουμε εδώ. Η σύγχυση γίνεται στη μετάφραση του ρήματος "εφημερεύει" το οποίο είναι ενεστώτας και 
αναφέρεται στο έτος έκδοσης του βιβλίου το 1916 και όχι στο έτος ίδρυσης της κοινότητας Σίδνεϊ το 1898, το ίδιο 
και για τη Μελβούρνη. Οπότε ο ιερέας το 1916 που υπηρετεί στο Σίδνεϊ είναι ο π. Δημήτριος Μαρινάκης και στη 
Μελβούρνη ο Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Μαραβέλλης.  
3 Το βιβλίο έχει εξαντληθεί και ευχαριστούμε την κ. Ευαγγελία Μονογιού, το γένος Βαρσάμη από το Port Pirie, 
η οποία μας το δάνεισε. 
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Οι πρώτοι Έλληνες, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, που φτάνουν στην Αυστραλία είναι 
κυρίως ναύτες. Υπάρχουν, έτσι, πολλές αφηγήσεις στον χώρο του παραμυθιού για Έλληνες 
ναυτικούς που φτάνουν στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη εγκαταλείποντας τα πλοία τους. 

Η ιστορική καταγραφή μάς οδηγεί στις αρχές του 1829 οπότε μια ομάδα εννιά Ελλήνων 
ναυτικών με τη σκούνα τους Ηρακλής πλέουν στη Μεσόγειο. Πλησιάζουν το εμπορικό μπρίκι 
με Βρετανική σημαία Alcestis και τού κλέβουν το φορτίο που μετέφερε προς την Αλεξάνδρεια. 
Δυο μέρες αργότερα συλλαμβάνονται από το βρετανικό καταδιωκτικό Gannet και 
μεταφέρονται στη Μάλτα για να δικαστούν με την κατηγορία της πειρατείας. Η δίκη διαρκεί 
οκτώ μήνες και αρχικά καταδικάζονται σε θάνατο. Μετά από έφεση, η υπόθεση μεταφέρεται 
σε δικαστήριο του Λονδίνου που μετατρέπει την ποινή σε εξορία στην Αυστραλία, μετά από 
χάρη που δόθηκε από τον Βασιλιά της Αγγλίας. Έτσι, από τις φυλακές της Μάλτας, οι επτά 
από τους εννιά μεταφέρονται σε φυλακές του Λονδίνου με προορισμό την Αυστραλία και την 
επιβολή δεκαπεντάχρονης υποχρεωτικής εργασίας. Οι άλλοι δύο αθωώθηκαν.   

Έτσι, στις 27 Αυγούστου του 1829 φτάνουν στην Αυστραλία οι πρώτοι επτά Έλληνες 
ναυτικοί με το πλοίο των καταδίκων Norfolk για να εκτίσουν την ποινή τους. Οι ναυτικοί αυτοί 
είναι: ο Αντώνης Μανώλης, ο Γκίκας Βούλγαρης, ο Γιώργος Λαρίτσης, ο Δαμιανός Νίνης, ο 
Κώστας Στρομπόλης, ο Γιώργος Βασιλακάκης και ο Νίκος Παπανδρέου. Στο θέμα αυτό 
υπάρχουν συγκρουόμενες απόψεις4 σχετικά με τις δραστηριότητές τους στη Μεσόγειο. 
Ορισμένοι τούς θεωρούν ήρωες του αγώνα εναντίον των Τούρκων, ενώ άλλοι τούς αναφέρουν 
ως πειρατές. Όποια και να είναι η αλήθεια, οι επτά αυτοί ναυτικοί θεωρούνται οι πρώτοι 
Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην Αυστραλία. Παραμένουν στο Σίδνεϊ εκτίοντας την ποινή 
τους ως εργατών σε διάφορες εργασίες. Μετά πάροδο οκτώ-εννιά ετών τούς δίνεται χάρη. Από 
τους επτά, μετά το τέλος της ποινής τους, οι πέντε αρχίζουν το ταξίδι επιστροφής στην Ελλάδα 
το 1836, μέσω Λονδίνου–Κέρκυρας, με έξοδα του Ελληνικού κράτους, ενώ οι άλλοι δύο 
μένουν στην Αυστραλία. Από τους πέντε τελικά οι τέσσερις φτάνουν στην Ελλάδα, ενώ ο 
πέμπτος χάνεται ανοιχτά της Βραζιλίας. Τόσον αυτοί, όμως, όσον και οι απόγονοί τους, απ’ 
αυτούς που έμειναν στην Αυστραλία, δεν κράτησαν δεσμούς με την Ελλάδα και την ορθόδοξη 
πίστη και αφομοιώθηκαν από το αγγλοσαξωνικό στοιχείο. Πρόκειται για τους Αντώνη 
Μανώλη και Γκίκα Βούλγαρη, οι οποίοι έμειναν στην Αυστραλία με τη θέλησή τους. Ο 
Αντώνης Μανώλης δούλεψε ως κηπουρός και αμπελουργός, ενώ ο Γκίκας Βούλγαρης ως 
πλανόδιος βοσκός. 

Οι πρώτοι μετανάστες που φτάνουν στην Αυστραλία το 1837 και το 1838 εργάζονται στα 
χρυσωρυχεία. Ο σπουδαιότερος παράγοντας όμως που προκάλεσε τη μετανάστευση στην 
Αυστραλία θεωρείται η ανακάλυψη του χρυσού το 1851. Η ανακάλυψη του χρυσού οδηγεί 
περισσότερους Έλληνες στην Αυστραλία. Οι πρώτοι αυτοί μετανάστες βάζουν ως στόχο τους 
τη συγκέντρωση πλούτου και την επιστροφή τους στην Ελλάδα. 

Λόγω της Βρετανικής κατοχής των Ιονίων Νήσων, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις Ελλήνων 
Βρετανικής υπηκοότητας που εργάζονται ως ναύτες σε Βρετανικά πλοία και εγκαταλείποντάς 
τα, εγκαθίστανται στην Αυστραλία, όπως ο Σαμουήλ Δόννες, ο John Peters, ο Γεώργιος 
Τραμουντάνας, ο Σπύρος Κυριακάτης που εργάζονται ως ναύτες ή χρυσωρύχοι στην 
Αυστραλία. 

Το 1851-1852 μια ομάδα τριάντα Ελλήνων ναυτικών εγκαταλείπουν τα πλοία τους για 
αναζήτηση χρυσού. Αρχές της δεκαετίας του 1850 υπάρχουν στην Αυστραλία ομάδες Ελλήνων 

                                                            
4 Ο Hugh Gilchrist στο βιβλίο του Australians and Greeks, The Early Years, και ειδικότερα στο κεφάλαιο “The 
Seven Pirates” (σ. 25-37), αναφέρεται εκτενώς σε συγκρουόμενες απόψεις στο θέμα αυτό. 
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από διάφορα ιστιοφόρα, στα οποία υπηρετούσαν ως ναύτες. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι 
σκόρπιοι στη Νέα Νότια Ουαλία. Οι πρωτοπόροι αυτοί Έλληνες ήταν ανειδίκευτοι και, για τον 
λόγο αυτό, γίνονταν δεκτοί ως εργάτες. Μετά την εποχή του χρυσού, οι Έλληνες χρυσωρύχοι 
ασχολούνται με άλλα επαγγέλματα όπως αγρότες, ναυτικοί, εργάτες, μικρέμποροι. Μερικοί απ’ 
αυτούς ανοίγουν καφενεία και ταβέρνες. 

Τέλος του 19ου αιώνα άρχισαν να έρχονται Έλληνες από κοσμοπολιτικά κέντρα με 
γλωσσομάθεια και περισσότερα προσόντα, οι οποίοι έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στον 
επαγγελματικό χώρο καθώς και στα κοινά των Παροικιών και Κοινοτήτων σε μεγάλες πόλεις 
της. Πολλοί από αυτούς διετέλεσαν πρόεδροι των Κοινοτήτων και πρωτοστάτησαν στην 
ανέγερση Ιερών Ναών. Από το 1891-1901 οι Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία από 750 
ανέρχονται στους 1.000. Την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με την απογραφή, οι γεννημένοι 
στην Ελλάδα ανέρχονται στους 1.798. Μεταξύ του 1901-1914 γύρω στους 4.775 Έλληνες 
φτάνουν στην Αυστραλία. Ωστόσο, απ’ αυτούς περίπου 2.000 επιστρέφουν στην Ελλάδα. 

Η πλειονότητα των μεταναστών κατάγεται από τα Κύθηρα και την Ιθάκη μέχρι το 1890 και 
από το Καστελλόριζο μετά το 1902. Ο Ανδρέας Λεκατσάς από την Ιθάκη ανοίγει την 
αλυσιδωτή μετανάστευση με αποτέλεσμα εκατοντάδες Ιθακήσιοι να έρθουν στη Μελβούρνη. 
Ο Αθανάσιος Κομηνός φτάνει στο Σίδνεϊ το 1877 από τα Κύθηρα. Θεωρείται ο εισηγητής της 
αλυσιδωτής μετανάστευσης Τσιριγωτών στο Σίδνεϊ. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα πολλοί Eλληνες από το Καστελλόριζο, τα Κύθηρα, την Ιθάκη, τη 
Σάμο και την Πελοπόννησο λόγω φτώχειας επιλέγουν την Αυστραλία ως νέα τους πατρίδα. 
Ειδικότερα, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918) και την Ιταλική Κατοχή της 
Δωδεκανήσου (1912-1943), πολλοί Έλληνες εγκαθίστανται στην Αυστραλία προερχόμενοι 
από τη Μικρά Ασία και τα Δωδεκάνησα. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι ως επί το πλείστον 
ψαράδες, θαλασσινοί, γεωργοί, ζαχαροπλάστες. Αρχικά, εργάστηκαν ως εργάτες κάτω από 
δύσκολες συνθήκες. Με την πάροδο του χρόνου, άρχισαν να αποκτούν δικά τους καταστήματα, 
παντοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, οπωροπωλεία, ξενοδοχεία και καφενεία. Στα 
καταστήματα αυτά εργάζονταν, ως συνέταιροι ή υπάλληλοι, και άλλα μέλη της οικογενείας 
τους ή συμπατριώτες τους. Αυτή η πρακτική αποτελεί τον κανόνα εργασιακής απασχόλησης 
των Ελλήνων την περίοδο αυτή και αλλάζει από περίοδο σε περίοδο. 

Tο 1911 γίνεται απογραφή των λευκών κατοίκων της Αυστραλίας. Από τους 4.500.000 
κατοίκους το 1.000.000 είναι μετανάστες. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι Άγγλοι, Γερμανοί, 
Κινέζοι, Σουηδοί, Νορβηγοί, Δανοί, Αμερικανοί, Ιταλοί και 3.500 Έλληνες. Το 1911 από τους 
199.020 μετανάστες που φτάνουν στην Αυστραλία, οι 583 είναι Έλληνες, το 1912 σε άθροισμα 
163.990 μεταναστών, οι 786 είναι Έλληνες και το 1913, σε σύνολο 140.251 μεταναστών που 
ήρθαν, οι 480 είναι Έλληνες. Μεταξύ αυτών υπάρχουν πολλοί ευκατάστατοι Έλληνες στην 
περιοχή του Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη, τα ονόματα και τα βιογραφικά των οποίων δίνονται 
στο προαναφερθέν βιβλίο Η Ζωή εν Αυστραλία. 

 
2. Πριν την ίδρυση της Μητροπόλεως Αυστραλίας - Βόρεια Επικράτεια 

Προτείνουμε 4 περιόδους κατά τις οποίες τα μεταναστευτικά ρεύματα από Ελλάδα φτάνουν 
στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας. 
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Για να κατανοηθεί πλήρως η ζωή του Έλληνα μετανάστη στην Αυστραλία, σε όλες τις 

μεταναστευτικές του φάσεις, πρέπει να ληφθούν υπόψη σοβαρά συγκεκριμένοι δείκτες οι 
οποίοι καθορίζουν και το μοντέλο κάθε περιόδου. Δείκτες, όπως, για παράδειγμα, η καταγωγή 
τους, οι ιδιαίτερες δεξιοτεχνίες που μεταφέρονται μέσω της ιστορικής και πολιτισμικής τους 
παράδοσης, εδώ και χιλιάδες χρόνια, αρχίζοντας από την Κάθοδο των Δωριέων, την 
αναγκαστική μετανάστευση των Μυκηναίων προς τα νησιά και τη Μικρά Ασία, ή πιο 
πρόσφατα την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας μετά τη συνθήκη της 
Λοζάννης το 1923. Έτσι μόνο μπορεί να γίνει κατανοητή η πολύπλευρη επαγγελματική 
ενασχόληση του μετανάστη Έλληνα, στις διακριτές μεταναστευτικές περιόδους του στην 
Αυστραλία, σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τη θάλασσα και εκείνα που σχετίζονται με τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία.  

Οι Έλληνες μετανάστες ακολουθούν δυο διαδρομές για να καταλήξουν στο Ντάργουιν την 
περίοδο αυτή. Οι περισσότεροι φτάνουν εκεί από την Αίγυπτο ή μέσω Δυτικής Αυστραλίας, 
μέσω Φριμένταλ ή μέσω Σιγκαπούρης. 

Από το 1914-1920 οι Έλληνες εργάζονται κυρίως στις επιχειρήσεις Vesteys, στη 
σιδηροδρομική γραμμή Pine Creek - Emungalun, στο λιμάνι καθώς και σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που άνοιξαν οι ίδιοι.  

Το 1919 ιδρύεται η πρώτη ελληνική επιχείρηση παραγωγής αλατιού από τους συνεταίρους 
Ευστράτιο Χαρίτο, Διονύσιο Κολυβά, Γιάννη Σφακιανάκη και Κυριάκο Καταχανά. Όλοι τους, 
όμως, βίωσαν τις προκαταλήψεις και τον έντονο ρατσισμό εναντίον των μεταναστών. Σύμφωνα 
με τον Michael Christie: «Μολονότι οι Έλληνες, και άλλοι μετανάστες, υπήρξαν 
αναντικατάστατοι για την πρόοδο στη ΒΕ, εντούτοις δεν ήταν ευπρόσδεκτοι» - “Although the 
Greeks, and other foreigners, were indispensable to northern development, they were rarely 
welcomed”. (Christie, 1984: 25).  

Μολαταύτα, τα θεμέλια της ελληνικής κοινότητας, αν και αρχικά υπήρχε ρευστότητα, 
τίθενται το 1918.  

 
2.1. Πρώτες Κοινότητες και πρώτοι ναοί στην Αυστραλία 

Οι Επίσκοποι και οι κληρικοί της Αγγλικανικής Εκκλησίας βοήθησαν πάρα πολύ στα πρώτα 
βήματα την Ορθόδοξη Εκκλησία, στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στη Βρισβάνη και στην 
Αδελαΐδα, είτε παραχωρώντας τις εκκλησίες τους για να τελεστεί λειτουργία ή άλλες 
ακολουθίες σύμφωνα με το ορθόδοξο τυπικό, είτε τελώντας τα μυστήρια με το ορθόδοξο 
τυπικό. Αυτό συνέβη στις περισσότερες πολιτείες της Αυστραλίας πολύ πριν την έλευση των 
ορθόδοξων ιερέων.  

Oι πρώτοι ορθόδοξοι κληρικοί στην Αυστραλία είναι είτε περαστικοί με πλοία που 
σταθμεύουν στην Αυστραλία για διαφόρους λόγους είτε εγκατεστημένοι στην Αυστραλία. Οι 
δεύτεροι εξυπηρετούν τις θρησκευτικές ανάγκες των Ορθοδόξων και θέτουν τις πρώτες βάσεις 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η πρώτη Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία που αναφέρεται, γίνεται το 
1820 από έναν Ρώσο Ιερομόναχο ονόματι Διονύσιο, επιβάτη ενός ρωσικού πλοίου που πέρασε 
από το Σίδνεϊ. Άλλη πληροφορία δίνεται το 1862 από μια επίσκεψη άλλου ρωσικού πλοίου στο 

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1869-1920

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1921-1949

3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1950-1990

4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1991-ΣΗΜΕΡΑ

ΦΡΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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οποίο αναφέρεται μεταξύ των μελών του πλοίου κάποιος πατήρ Ιερώνυμος, ο οποίος τελεί κι 
αυτός Θρησκευτικές Ακολουθίες.  

Στην περίοδο αυτή γίνεται αναφορά, συγχρόνως, σε Έλληνες μοναχούς που επισκέπτονται 
την Αυστραλία. Οι μοναχοί αυτοί, μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα, ζητούν από την 
Εκκλησία της Ελλάδος να στείλει ιερείς στη Μελβούρνη. Σύμφωνα με τον Αυστραλό ιστορικό 
και διπλωμάτη Hugh Gilchrist, η «Ελληνική Ορθόδοξος δράσις εις την Αυστραλίαν ιστορικώς 
μαρτυρείται από του 1863» μέσω της αλληλογραφίας ενός μοναχού που επισκέφτηκε την 
Αυστραλία και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Θεοφίλου (1862-1873).  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1860 Ορθόδοξοι Μοναχοί επισκέπτονται την Αυστραλία 
και κατά την περιοδεία τους αυτή κηρύττουν και βαπτίζουν σε πολλά μέρη της αχανούς 
Ηπείρου. Το 1862 ένας μοναχός ονόματι Θωμάς Πολίτης επισκέπτεται την Αυστραλία και, 
μόλις επιστρέφει στην Ελλάδα, γράφει ένα γράμμα, τον Φεβρουάριο του 1863, στην Ιερά 
Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ζητώντας να σταλεί ένας ιερέας στη Μελβούρνη. Στην 
απάντησή του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόφιλος θέτει μερικές ερωτήσεις όσον αφορά στον 
αριθμό, την καταγωγή, τη σχέση τους με την ορθόδοξη πίστη και τη δυνατότητα να 
συντηρήσουν ιερέα. Στην απαντητική του επιστολή ο μοναχός Θωμάς υποστηρίζει ότι 
υπάρχουν στην Αυστραλία γύρω στους 1.500 Ορθόδοξοι Έλληνες από τα Ιόνια Νησιά, την 
Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς εργάζονταν στα χρυσωρυχεία 
και ήταν έτοιμοι να αναλάβουν τη συντήρηση ιερέα καθώς και την ανέγερση εκκλησίας. 
Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή παραμένει άκαρπη.  

Η επόμενη επίσκεψη γίνεται από έναν αγιορείτη μοναχό της Μονής Εσφιγμένου, ονόματι 
Χριστοφόρο Αρσενίου, ο οποίος επισκέπτεται την Κουησλάνδη, πολιτογραφείται το 1868 και 
αρχίζει αλληλογραφία με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με την 
αποστολή ιερέων στην Αυστραλία. Από την αλληλογραφία αυτή εξάγονται σημαντικές 
πληροφορίες για τους Έλληνες της Αυστραλίας, που ανάγονται στους 500, οι περισσότεροι από 
τους οποίους ήταν εγκατεστημένοι στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη. Οι λίγοι αυτοί Έλληνες 
είναι πρόθυμοι να πληρώσουν τα εισιτήρια ιερέα για να έρθει στην Αυστραλία καθώς επίσης 
και τον μισθό του. Προτίθενται επίσης να ανεγείρουν Ιερό Ναό πρώτα στη Μελβούρνη και 
μετά στο Σίδνεϊ. Ο μοναχός Χριστοφόρος τελεί αρκετά μυστήρια. Τελικά, και αυτή η 
πρωτοβουλία δεν έχει αποτέλεσμα. 

Οι ενέργειες όλων των μεταναστών αυτή την περίοδο έχουν αφενός ως κύριο σκοπό την 
οργάνωσή τους σε Κοινότητες και αφετέρου την πρόσκληση ιερέα. Την περίοδο αυτή τα 
μυστήρια των Ελλήνων Ορθοδόξων τελούν Αγγλικανοί ιερείς. Στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, 
Σίδνεϊ και Μελβούρνη, παρατηρείται κατά τη δεκαετία του 1890 σύμπραξη με τις Ορθόδοξες 
ομάδες των Συρίων και Λιβανέζων, με μόνο πρόβλημα το γλωσσικό, λόγω του ότι η Αραβική 
ήταν η μητρική γλώσσα των περισσότερων Συρίων. Για τον λόγο αυτό Έλληνες και Σύριοι 
μέσω του Ρώσου Προξένου στη Μελβούρνη, ζητούν από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
Γεράσιμο (1861-1896), ιερέα, ο οποίος να μιλά Ελληνικά και Αραβικά, να ανταποκριθεί στις 
λειτουργικές και θρησκευτικές ανάγκες Ελλήνων και Συρίων Ορθοδόξων. Ωστόσο, και αυτή η 
προσπάθεια απέτυχε.  

 
From the standpoint of spiritual jurisdiction, the Church here has its prehistoric 
epoch. That was the time when none of the Orthodox centres in the East could 
imagine that, beyond the mountains and over the seas, were to be found souls 
possessing the Greek Orthodox faith... But what failed to be done by the Church has 
been supplied by the initiative of individuals ... Νο sooner did the Orthodox people 
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see here a priest, with his gown, long hair, and his patriarchal beard, then they 
naturally felt a great joy … to the Australian people at the time the figure of an 
Oriental priest with his raiment and peculiar hat, was an exciting incident in the 
streets. This priest succeeded, in the midst of many obstacles and financial 
difficulties, in erecting the Greek Church in Sydney …5  
   

Παρόμοιες κινήσεις παρατηρούνται και στο Σίδνεϊ από επιφανείς Έλληνες, όπως ο 
Αθανάσιος Κομηνός, ο Ιωάννης Κομηνός, ο Μάρκος Μανιάκης, ο Εμμανουήλ Ανδρονίκου και 
ο Διονύσιος Κουβαράς. Για καλή τους βέβαια τύχη, προς το τέλος του 1896, εμφανίζεται στο 
Σίδνεϊ ένας ιερέας, κάτι που για δεκαετίες επεδίωκαν. Έτσι, εμφανίζεται ο Αρχιμανδρίτης 
Δωρόθεος Μπακαλιάρος από τη Σάμο, χωρίς να τον προσκαλέσει κανείς, που επισκέπτεται τις 
Αποικίες της Νέας Νότιας Ουαλίας και Βικτώριας μεταξύ των ετών 1896-1898. Λόγω έλλειψης 
Ιερού Ναού, οι Ιερές Ακολουθίες τελούνται σε Αγγλικανικούς Ναούς. Έτσι, η πρώτη 
Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία στο Σίδνεϊ από ορθόδοξο ιερέα, τον Αρχιμανδρίτη Δωρόθεο 
Μπακαλιάρο, τελείται στον Αγγλικανικό Ναό St James (King Street, Sydney). 

Στην έκθεσή του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Μητροπολίτης Χριστοφόρος Κνήτης 
επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Μπακαλιάρος φτάνει στην Αυστραλία 
χωρίς να έχει αποσταλεί από κάποια θρησκευτική αρχή: «A priest from the island of Samos 
named Dorotheos Bacaliaros arrived in Melbourne, and then in Sydney... No ecclesiastical 
authority had sent him ...». (Directory, 1927: 402). 

Ο πρώτος που συλλαμβάνει την ιδέα ίδρυσης ελληνικού ναού στο Σίδνεϊ είναι ο επιφανής 
ομογενής από τα Κύθηρα Αθανάσιος Κομηνός, ο οποίος τελικά δεν βλέπει να πραγματοποιείται 
το όνειρό του, λόγω του ότι πεθαίνει το 1897. 

Ο πατήρ Δωρόθεος ενθαρρύνει τα σχέδια των 
Ελλήνων στο Σίδνεϊ για την ίδρυση του Ναού της 
Αγίας Τριάδος. Ο πρώτος Ελληνορθόδοξος Ναός, 
της Αγίας Τριάδος, θεμελιώνεται στο Σίδνεϊ στις 29 
Μαΐου 1898 από τον π. Δωρόθεο με την παρουσία 
πολλών Ελλήνων, Συρίων και Λιβανέζων. Στις 16 
Απριλίου 1899 γίνονται επίσημα τα θυρανοίξια του 
Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος. Ο πατήρ Δωρόθεος, 
μετά από πρόσκληση των Ελλήνων της 

Μελβούρνης, όπου τούς επισκέπτεται, για μια 
εβδομάδα και τελεί Ιερές Ακολουθίες. Στο Σίνδεϊ, ο 
Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Μπακαλιάρος συνεχίζει να 
ιερουργεί στον Αγγλικανικό Ναό St James μέχρι και 

τον θεμέλιο λίθο του πρώτου Ορθόδοξου Ναού, της Αγίας Τριάδος, τον Μάιο του 1898. 
Ωστόσο, ο π. Δωρόθεος ξαφνικά αναχωρεί από την Αυστραλία και το Συμβούλιο της 
Κοινότητος, τα περισσότερα μέλη του οποίου κατάγονται από τα Κύθηρα, ζητά εγγράφως από 
τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να τους αποστείλει ιερέα. Είναι άγνωστη η εκκλησιαστική αρχή 
στην οποία υπαγόταν ο Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Μπακαλιάρος, καθώς και ο χρόνος άφιξης 
και αναχώρησής του από την Αυστραλία. 

Έτσι, η αύξηση του αριθμού των Ελληνορθοδόξων πιστών δημιουργεί την ανάγκη για 
οργάνωση της ποιμαντικής διακονίας εκ μέρους της Εκκλησίας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

                                                            
5 International Directory of 1927, Adelaide 1927, p. 402.  

Ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος στο 
Σίδνεϊ, πρώτη Ελληνική Ορθόδοξη 

Εκκλησία στην Αυστραλία (1898). Μέχρι 
το 1927 είναι ο Καθεδρικός Ναός της 

Ιεράς Μητροπόλεως 
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αναθέτει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να αποστείλει ιερείς ικανούς να εξυπηρετήσουν 
Έλληνες, Λιβανούς, Σύριους, Ρώσους και άλλους Ορθόδοξους στους Αντίποδες. Έτσι, αρχικά 
δημιουργείται σχέση με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, το οποίο από το 
1898 μέχρι το 1902 στέλνει τους ιερείς καθώς και τα εκκλησιαστικά σκεύη και βιβλία. 

Η πορεία ωστόσο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αυστραλία ουσιαστικά ξεκινά 
με τους δύο διορισμένους κληρικούς της θρησκευτικής δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, τον π. Αθανάσιο Καντόπουλο που φτάνει στη Μελβούρνη το 1898 και τον π. 
Σεραφείμ Φωκά που φτάνει στο Σίδνεϊ το 1899. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εικοσιπενταετίας του εικοστού αιώνα, οι Έλληνες της 
Αυστραλίας έχουν ιδρύσει Κοινότητες, εκτός του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης, στο Perth, στο 
Brisbane, στο Port Pirie και στο Darwin. Ο Μητροπολίτης Χριστοφόρος, αναφέρει σχετικά:  

 
“…Greek communities, with duly appointed priests, are six in number: Sydney, 
Melbourne, Brisbane, Perth, Port Pirie, and Port Darwin. The first two communities 
have succeeded in erecting their churches, and the community of Port Pirie has lately 
acquired the Church of St George… but the rest of them have not yet been enabled to 
acquire a church of their own faith…”6 

 
Όσον αφορά στο Ντάργουιν πρόκειται για μια προσπάθεια των Ελλήνων να ιδρύσουν ένα 

Σύλλογο με την ονομασία "The Hellenic Association" το 1918, όπως πιστοποιείται στον τύπο 
της εποχής στις 2 Μαρτίου του 19187. Ωστόσο, η ενέργεια αυτή, με πρωτοστάση τον π. 
Χρύσανθο, αποτυχαίνει. 

Η Εκκλησία είναι το κέντρο και το σύμβολο της ενότητας στη ζωή των πρώτων μεταναστών. 
H αύξηση του αριθμού των μεταναστών δημιουργεί την ανάγκη δημιουργίας των δομών 
εκείνων που θα εξυπηρετήσουν τις θρησκευτικές τους ανάγκες. Στο πρώτο κύμα των Ελλήνων 
στην Αυστραλία, που αρχίζει περίπου κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, προστίθεται τώρα ο νέος 
αριθμός των μεταναστών που από κοινού δημιουργούν τις πρώτες Κοινότητες στο Σίδνεϊ και 
στη Μελβούρνη. Το 1897 είναι το έτος που ιδρύονται οι Κοινότητες στο Σίδνεϊ και στη 
Μελβούρνη με σκοπό την ανοικοδόμηση Ιερών Ναών. 

Έτσι, το 1898 φτάνουν οι Ιερείς π. Σεραφείμ Φωκάς (1899-1917) 
για το Σίδνεϊ και ο π. Αθανάσιος Καντόπουλος (1898-1903) για τη 
Μελβούρνη του κλίματος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Και οι δύο 
κληρικοί είναι έγγαμοι, μορφωμένοι και γνώστες της ελληνικής και 
της αραβικής γλώσσας. Στις 13 Ιανουαρίου 1899, διορίζεται ο π. 
Σεραφείμ Φωκάς ως Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Ναού της 
Αγίας Τριάδος. Ο π. Σεραφείμ είναι 50 ετών, όταν φτάνει στο Σίδνεϊ 
στις 9 Μαρτίου 1899 με την πρεσβυτέρα του και τις πέντε κόρες τους. 
Μιλά άπταιστα Ελληνικά, Ιταλικά, Αραβικά και Γαλλικά. Ο π. 

Σεραφείμ υπηρετεί στην Αγία Τριάδα επιτελώντας τα καθήκοντά του 
με τρόπο ιεροπρεπή και ταπεινό μέχρι τον Αύγουστο του 1913, όπου 
για λόγους υγείας παραιτείται. Πεθαίνει στις 15 Αυγούστου του 1917. 

                                                            
6 International Directory of 1927, Adelaide 1927, p. 406.   
7 Carment David, Frazis George et al, 2019: p. 2. 
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αναθέτει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να αποστείλει ιερείς ικανούς να εξυπηρετήσουν 
Έλληνες, Λιβανούς, Σύριους, Ρώσους και άλλους Ορθόδοξους στους Αντίποδες. Έτσι, αρχικά 
δημιουργείται σχέση με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, το οποίο από το 
1898 μέχρι το 1902 στέλνει τους ιερείς καθώς και τα εκκλησιαστικά σκεύη και βιβλία. 

Η πορεία ωστόσο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αυστραλία ουσιαστικά ξεκινά 
με τους δύο διορισμένους κληρικούς της θρησκευτικής δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, τον π. Αθανάσιο Καντόπουλο που φτάνει στη Μελβούρνη το 1898 και τον π. 
Σεραφείμ Φωκά που φτάνει στο Σίδνεϊ το 1899. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εικοσιπενταετίας του εικοστού αιώνα, οι Έλληνες της 
Αυστραλίας έχουν ιδρύσει Κοινότητες, εκτός του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης, στο Perth, στο 
Brisbane, στο Port Pirie και στο Darwin. Ο Μητροπολίτης Χριστοφόρος, αναφέρει σχετικά:  

 
“…Greek communities, with duly appointed priests, are six in number: Sydney, 
Melbourne, Brisbane, Perth, Port Pirie, and Port Darwin. The first two communities 
have succeeded in erecting their churches, and the community of Port Pirie has lately 
acquired the Church of St George… but the rest of them have not yet been enabled to 
acquire a church of their own faith…”6 

 
Όσον αφορά στο Ντάργουιν πρόκειται για μια προσπάθεια των Ελλήνων να ιδρύσουν ένα 

Σύλλογο με την ονομασία "The Hellenic Association" το 1918, όπως πιστοποιείται στον τύπο 
της εποχής στις 2 Μαρτίου του 19187. Ωστόσο, η ενέργεια αυτή, με πρωτοστάση τον π. 
Χρύσανθο, αποτυχαίνει. 

Η Εκκλησία είναι το κέντρο και το σύμβολο της ενότητας στη ζωή των πρώτων μεταναστών. 
H αύξηση του αριθμού των μεταναστών δημιουργεί την ανάγκη δημιουργίας των δομών 
εκείνων που θα εξυπηρετήσουν τις θρησκευτικές τους ανάγκες. Στο πρώτο κύμα των Ελλήνων 
στην Αυστραλία, που αρχίζει περίπου κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, προστίθεται τώρα ο νέος 
αριθμός των μεταναστών που από κοινού δημιουργούν τις πρώτες Κοινότητες στο Σίδνεϊ και 
στη Μελβούρνη. Το 1897 είναι το έτος που ιδρύονται οι Κοινότητες στο Σίδνεϊ και στη 
Μελβούρνη με σκοπό την ανοικοδόμηση Ιερών Ναών. 

Έτσι, το 1898 φτάνουν οι Ιερείς π. Σεραφείμ Φωκάς (1899-1917) 
για το Σίδνεϊ και ο π. Αθανάσιος Καντόπουλος (1898-1903) για τη 
Μελβούρνη του κλίματος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Και οι δύο 
κληρικοί είναι έγγαμοι, μορφωμένοι και γνώστες της ελληνικής και 
της αραβικής γλώσσας. Στις 13 Ιανουαρίου 1899, διορίζεται ο π. 
Σεραφείμ Φωκάς ως Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Ναού της 
Αγίας Τριάδος. Ο π. Σεραφείμ είναι 50 ετών, όταν φτάνει στο Σίδνεϊ 
στις 9 Μαρτίου 1899 με την πρεσβυτέρα του και τις πέντε κόρες τους. 
Μιλά άπταιστα Ελληνικά, Ιταλικά, Αραβικά και Γαλλικά. Ο π. 

Σεραφείμ υπηρετεί στην Αγία Τριάδα επιτελώντας τα καθήκοντά του 
με τρόπο ιεροπρεπή και ταπεινό μέχρι τον Αύγουστο του 1913, όπου 
για λόγους υγείας παραιτείται. Πεθαίνει στις 15 Αυγούστου του 1917. 

                                                            
6 International Directory of 1927, Adelaide 1927, p. 406.   
7 Carment David, Frazis George et al, 2019: p. 2. 
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Η κηδεία του τελείται από το διάδοχό του Αρχ. Δημήτριο Μαρινάκη, ο οποίος τον είχε ήδη 
αντικαταστήσει από το 19138. 

 

 

 
 
 

Ο Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 
πρώτος Ορθόδοξος Ναός στη Μελβούρνη (1900) 

 

 
Στη Μελβούρνη, μετά από ενέργειες μελών της Συριακής 

Ορθόδοξης πατριάς, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δαμιανός (1897-
1931) στέλνει ως πρώτο ιερέα των Ορθοδόξων τον π. Αθανάσιο 
Καντόπουλο, ο οποίος φτάνει με την οικογένειά του στις 10 Ιουνίου 
του 1898. Ο π. Αθανάσιος με καταγωγή από τη Ρόδο, γεννιέται στα 
Ιεροσόλυμα κι έχει τρία αδέρφια που όλοι τους γίνονται κληρικοί. 
Μιλά άπταιστα Ελληνικά και Αραβικά, γεγονός που τον καθιστά ως 
την ιδανικότερη λύση για τη Μελβούρνη. 

Τα θεμέλια του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού στη Μελβούρνη 
τίθενται στις 6 Δεκεμβρίου 1900. Όταν άρχισαν οι συζητήσεις για την 
ίδρυση Ιερού Ναού στη Μελβούρνη, ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Μελβούρνης Αντώνιος Λεκατσάς συντρέχει τον ιερό αυτό 

σκοπό υλικώς και ηθικώς. Ο πατήρ Αθανάσιος έρχεται σε διαφωνία με την ηγετική ομάδα της 
Κοινότητας της Μελβούρνης όσον αφορά στο καταστατικό της και τελικά στις 22 Οκτωβρίου 
του 1902 απολύεται από τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού. Ο π. Αθανάσιος παραμένει στη 
Μελβούρνη μέχρι το 1907. Στο διάστημα αυτό τελεί μυστήρια στη Μελβούρνη, στη Νέα Νότια 
Ουαλία, στη Νότια Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Από το 1907-1956 είναι ιερέας του 
κλίματος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας μέχρι το 1957 όπου πεθαίνει σε ηλικία 89 ετών. 

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ενδιαφέρεται μέχρι το 1902 για τα εκκλησιαστικά θέματα 
στην Αυστραλία, έτος κατά το οποίο τοποθετείται το τέλος της θρησκευτικής δικαιοδοσίας του 
Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων στην Αυστραλία και η εμφάνιση της Εκκλησίας της Ελλάδος 
στα εκκλησιαστικά δρώμενα της Αυστραλίας με τον διορισμό του Αρχιμανδρίτη Νικάνδρου 
Μπετίνη, σε αντικατάσταση του π. Αθανασίου Καντόπουλου. 

Ο Αρχιμανδρίτης Νίκανδρος Μπετίνης από τη Ζάκυνθο διορίζεται από την Ιερά Σύνοδο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος τον Ιούνιο του 1903 ως Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου στη Μελβούρνη. Φτάνει στην Αυστραλία στις 25 Ιουλίου του 1903. Ακολουθεί 
                                                            
8 Ο π. Σεραφείμ Φωκάς κατάγεται από τα Μάδυτα της Μικράς Ασίας. Θεωρείται ο στυλοβάτης του θρησκευτικού 
αισθήματος στο Σίδνεϊ και υπήρξε πολύ αγαπητός στους ομογενείς. Υπήρξε αυστηρός, αφιλοκερδής, πρότυπο 
οικογενειάρχη και αφοσιωμένος στην Εκκλησία και στο ποίμνιό του. Μέχρι την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως 
Αυστραλίας οι ιερείς που υπηρετούν στο Σίδνεϊ είναι οι ακόλουθοι: Αρχ. Δωρόθεος Μπακαλιάρος (1897-1898), 
π. Σεραφείμ Φωκάς (1899-1913), π. Δημήτριος Μαρινάκης από τα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας, (1913-1923). Ο 
Δημήτριος Μαρινάκης το 1924 αποσχηματίζεται και εργάζεται ως συνιδιοκτήτης στην εφημερίδα Εθνικόν Βήμα 
με τον αδερφό του. 

Ο π. Αθανάσιος 
Ιερός Ναός 

Ευαγγελισμού 
Μελβούρνης  
1898 - 1902 
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μια περίοδος διαμάχης για την αντικατάσταση του π. Αθανασίου, γεγονός που θεωρείται ως 
έναρξη των μεγάλων προβλημάτων της Ελληνικής Κοινότητας της Μελβούρνης. Ο 
Αρχιμανδρίτης Νίκανδρος Μπετίνης μένει στη Μελβούρνη μέχρι το 1907, έτος αναχώρησής 
του για την Ελλάδα9. 

 
2.2. Εκκλησιαστική δικαιοδοσία 

Μετά το 1902 η Εκκλησία της Ελλάδος διορίζει τους ιερείς για τις Κοινότητες της Αυστραλίας, 
μια λύση και πάλι προσωρινή μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα της εκκλησιαστικής δικαιοδοδίας 
στην Αυστραλία. Η Εκκλησία της Ελλάδος με Συνοδική Πατριαρχική Πράξη του 1908 
αποδέχεται την πνευματική δικαιοδοσία στην Αυστραλία, που της παραχωρείται από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το 1922, ωστόσο, καταργείται με νέα Συνοδική Πατριαρχική 
Πράξη του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου Μεταξάκη (1921-1923) που θέτει όλες τις 
Ελληνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες της Διασποράς κάτω από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο 
Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ζ΄ (1923-1924) με νέο Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο στις 7 
Μαρτίου 1924 ιδρύει τη Μητρόπολη Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας με την επωνυμία 
«Ορθόδοξος Μητρόπολις Αυστραλίας» και ο Ποιμενάρχης «Ιερώτατος Μητροπολίτης 
Αυστραλίας, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ωκεανίας». 

Πριν την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστραλίας, στην Αυστραλία υπάρχουν μόνο δύο 
ναοί, στο Σίδνεϊ της Αγίας Τριάδος και στη Μελβούρνη του Ευαγγελισμού. Οι πρώτες 
Κοινότητες στην Αυστραλία ιδρύονται με την πρωτοβουλία πιστών που τους κρατούν 
ενωμένους η κοινή τους πίστη, οι παραδόσεις καθώς και οι δυσκολίες στη νέα τους πατρίδα. 
Πρώτος Ποιμενάρχης της νεοπαγούς Μητροπόλεως εκλέγεται ο από Σερρών Μητροπολίτης 
Χριστοφόρος Κνήτης, ενώ λίγο πριν την αναχώρηση βρίσκονται σε ολόκληρη την Αυστραλία 
γύρω στους 10.000 Έλληνες. 

 
2.3. Η περίπτωση του Ντάργουιν 

Ο πρώτος ορθόδοξος ιερέας στη Βόρεια Επικράτεια είναι ο π. Χρύσανθος Κωνσταντινίδης, ο 
οποίος γεννήθηκε στην Ύδρα στις 15 Οκτωβρίου του 1853. Στη Δυτική Αυστραλία φτάνει στις 
18 Ιουλίου του 1910 και από εκεί στο Ντάργουιν το 1917. Η έρευνά μας στη συνέχεια και για 
πρώτη φορά αναδεικνύει την εκκλησιαστική δικαιοδοσία του π. Χρύσανθου, αντικρούοντας τη 
θεωρία ότι στερείται εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας. 

Ο Αλέξανδρος Χαρμάνης κάλεσε τον π. Χρύσανθο στο Ντάργουιν να τελέσει τους γάμους 
της αδερφής του Ελένης με τον Ευστράτιο Χαρίτο και της άλλης αδερφής του Κυριακούλας με 
τον Διαμαντή-Διοματάρη Πίτσικα. Έτσι, ο π. Χρύσανθος έφτασε στο Ντάργουιν με το πλοίο 
Bambra και τέλεσε τους δυο πρώτους γάμους με ορθόδοξο τελετουργικό. Η τελετή έλαβε χώρα 
στο δημοτικό μέγαρο της πόλης και, σύμφωνα με τις εφημερίδες της εποχής, περίπου εκατό 
καλεσμένοι τους τίμησαν. Ο διπλός γάμος προβλήθηκε σαν "ένα γραφικό και μοναδικό θέαμα" 
("a picturesque and unique spectacle"), και ο π. Χρύσανθος "ως μία επιβλητική και 

                                                            
9 Μέχρι την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστραλίας οι ιερείς που υπηρέτησαν στη Μελβούρνη είναι με τη 
σειρά οι ακόλουθοι: π. Αθανάσιος Καντόπουλος (1898-1907), Αρχ. Νίκανδρος Μπετίνης (1903-1907), Αρχ. 
Θεόφιλος Παπακωνσταντίνου (1907-1910), Αρχ. Θεοφάνης Ανδρουτσόπουλος (1911-1914), Αρχ. Δανιήλ 
Μαραβέλης από τη Σμύρνη (1915-1922) και Αρχ. Ειρηναίος Κασσιμάτης (1922-1926). Ο Αρχ. Δανιήλ 
Μαραβέλης φτάνει στη Μελβούρνη σε ηλικία 32 ετών το 1915. Με αίτημά του προς την Ιερά Σύνοδο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, διορίζεται το 1924 στην Κοινότητα της Βρισβάνης. 
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αξιοσέβαστη παρουσία" ("a man of very noble and reverend presence") που τέλεσε την τελετή 
με "εύγλωτη αγόρευση με ηχηρή φωνή". Οι κάτοικοι του Ντάργουιν επίσης πληροφορήθηκαν 
ότι είχε αποκτηθεί μικρή έκταση γης για την ανέγερση ναού10. 

Χωρίς αμφιβολία οι γάμοι αυτοί ήταν καθόλα νόμιμοι με το ορθόδοξο τυπικό και την τάξη 
της εκκλησίας. Ωστόσο, η γαμήλια τελετή δεν ήταν νόμιμη στη Βόρεια Επικράτεια και για τον 
λόγο αυτό έγινε και πολιτικός γάμος. 

 
Ο γάμος του Ευστράτιου Χαρίτου με την Ελένη Χαρμάνη 
και του Διαμαντή-Διοματάρη Πίτσικα με την Κυριακούλα 

Χαρμάνη (Ντάργουιν 9 Σεπτεμβρίου 1917)  
Ευγενής προσφορά Αντριάννας Χαρίτου 

 

Ο πολιτικός γάμος έλαβε χώρα την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 1917 και ο θρησκευτικός την 
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 1917. Στην εφημερίδα δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου του 
1917. 

                                                            
10 The Northern Territory Times and Gazette, 13 September 1917, p. 15. 
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Πιστοποίηση του πολιτικού γάμου (5 Σεπτεμβρίου 1917) 

O πατήρ Χρύσανθος, έχοντας ήδη προβλήματα στο Περθ από έναν άλλο ιερέα που 
εγκαταστάθηκε εκεί το 1914, τον Αρχιμανδρίτη Γερμανό Ηλιού, τελικά αποφασίζει να 
εγκατασταθεί στο Ντάργουιν, όπου οι εκεί Έλληνες τον βοηθούν να τελεί τα μυστήρια σε μια 
μικρή παράγκα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμιά ένδειξη από την έρευνά μας για το όνομα 
αυτής της μικρής “εκκλησίας”. Επίσης, στην έκθεσή του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο ο 
Μητροπολίτης Χριστοφόρος αναφέρει ότι υπάρχει ιερέας στο Ντάργουιν, αλλά δεν γίνεται 
καμία νύξη για εκκλησία. 

 
“…Ελληνικές Κοινότητες, με διορισμένους ιερείς, είναι έξι τον αριθμό: Σίδνεϋ, 
Μελβούρνη, Βρισβάνη, Περθ, Πορτ Πίρι και Πορτ Ντάργουιν. Οι δύο πρώτες 
Κοινότητες έχουν επιτυχώς ανεγείρει ναούς, και η Κοινότητα του Πορτ Πίρι έχει 
πρόσφατα αποκτήσει την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου … οι υπόλοιπες, ωστόσο, 
δεν έχουν ακόμη αποκτήσει ναό της πατρώας πίστης …”11 
 

 
 
 

 

                                                            
11 International Directory of 1927, Adelaide, p. 406.  

Η αποκαλούμενη 
«εκκλησία» στην 

οποία τελούνταν τα 
μυστήρια στο 

Ντάργουιν από τον 
π. Χρύσανθο 

(περίπου 1918). 
Ευγενής προσφορά 

Komninos 
Konstantinos 

Zervos 
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Η αποκαλούμενη λοιπόν “εκκλησία” βρισκόταν στην περιοχή που οι Έλληνες καλούσαν 
"Greek Town", ήταν επί της παρόδου Dally Street, και ήταν χωρητικότητας τριάντα ατόμων. 
Το 1918 τελείται η βάπτιση του πρώτου κοριτσιού που γεννήθηκε στο Ντάργουιν, της Ελένης 
Καϊλή. Η “εκκλησία” καταστράφηκε σε κυκλώνα το 1937, έγιναν κάποιες επιδιορθώσεις, 
έμεινε εκεί μέχρι το 1941, όπου σταμάτησε να χρησιμοποιείται, λόγω της αναχώρησης του π. 
Χρυσάνθου το 1937 για το Σίδνεϊ (Mascot), όπου ασθένησε και απεβίωσε στο νοσοκομείο 
Lidcombe σε ηλικία 86 ετών. Ο Αρχιμανδρίτης Μητροφάνης Νικολαΐδης στο Σίδνεϊ τέλεσε 
την εξόδιο ακολουθία και αναπαύεται έκτοτε στο κοιμητήριο Botany. 

Το ερώτημα που τίθεται για συζήτηση είναι εάν ο π. Χρύσανθος ανήκε σε κάποια 
εκκλησιαστική αρχή, αν δηλαδή τον έστειλε κάποιος στην Αυστραλία, ή ήρθε μονος του. Η 
μέχρι τώρα έρευνα αποφάνθηκε ότι ο π. Χρύσανθος δεν είχε εκκλησιαστική δικαιοδοσία. 

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ήρθε στην Αυστραλία το 1910, περίοδο που η Εκκλησία της 
Ελλάδος διόριζε τους ιερείς στην Αυστραλία, θα υπέθετε κανείς ότι διορίστηκε από αυτήν την 
εκκλησιαστική αρχή. 

Τα ευρήματα της έρευνάς μας, ωστόσο, μέχρι τώρα μας οδηγούν σε άλλα συμπεράσματα. 
Το επιχείρημά μας στηρίζεται σε έγγραφα της εποχής και ειδικότερα σε πιστοποιητικά 
βαπτίσεως που τέλεσε ο π. Χρύσανθος στο Ντάργουιν το 1922 και το 1924.  

 

 

Το πρώτο πιστοποιητικό βαπτίσεως είναι του Αναστασίου Λίβερη του Ανδρέα και της 
Μαρίας που έλαβε χώρα στο Ντάργουιν στις 29/16 Οκτωβρίου 1922.  

 

ΦΡΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Το δεύτερο πιστοποιητικό ανήκει στην ίδια οικογένεια και είναι το πιστοποιητικό βαπτίσεως 
του Λάζαρου Λίβερη στις 24 Αυγούστου το 1924. Από τα πιστοποιητικα αντλούμε τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

• Ότι ο Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος ανήκει εκκλησιαστικά στην Επαρχία Χαλκηδόνος του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου  

• Δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό όνομα ναού 
• Το πιστοποιητικό είναι γραμμένο σε απλό χαρτί, χειρόγραφο, δεν υπάρχει καμία 

σφραγίδα ή επιστολόχαρτο κάποιας Μητροπόλεως 
• Μολονότι χρησιμοποιείται μια γλώσσα γνώριμη για την εκκλησιαστική ορολογία και 

ως επί το πλείστον καθαρεύουσα, τα υπάρχοντα, έστω και λίγα ορθογραφικά λάθη 
μαρτυρούν ότι ο ιερέας δεν πρέπει να ήταν τελειόφοιτος θεολογικής ή ιερατικής 
σχολής, αλλά απλώς απόφοιτος δημοτικού ή κάποιων τάξεων του γυμνασίου. 

Η Ορθόδοξος Μητρόπολη Αυστραλίας ιδρύεται στις 7 Μαρτίου 1924 και ο πρώτος 
Μητροπολίτης φτάνει στην Αυστραλία στις 8 Ιουλίου του 1924. Ο π. Χρύσανθος, στο παρόν 
πιστοποιητικό, ακόμη συνεχίζει να γράφει σε απλό χαρτί, ανεπίσημα, να μην αναφέρεται στην 
παρούσα εκκλησιαστική αρχή, και να αναφέρει ότι εκκλησιαστικά ανήκει στην επαρχία 
Χαλκηδόνος και όχι στην νεοσυσταθείσα Μητρόπολη Αυστραλίας. 

Συνεπώς, η έρευνά μας μέχρι στιγμής καταγράφει ως εκκλησιαστική αρχή του π. 
Χρυσάνθου, ειδικά για την περίοδο 1910-1924, την Ιερά Μητρόπολη Χαλκηδόνος του 
κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

 

                                                            
12 Τα πιστοποιητικά είναι ευγενής προσφορά της Μαρίας Λίβερη, συζύγου του Λάζαρου και της κόρης τους 
Χριστίνας, πριν φύγει για το μεγάλο ταξίδι.  
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Ο π. Χρύσανθος Κωνσταντινίδης  

Ευγενής προσφορά Αντριάννας Χαρίτου 

 
3. Συμπεράσματα 
 
Η αύξηση του αριθμού των μεταναστών οδηγεί στην ανέγερση των πρώτων Ναών, της Αγίας 
Τριάδος στο Σίδνεϊ (1898) και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Μελβούρνη (1900). Στη 
συνέχεια, μόνιμοι κληρικοί εμφανίζονται στο Perth, στο Darwin, στο Port Pirie και στο 
Brisbane. Ναοί ανεγείρονται στο Perth (1924), στο Port Pirie (1926) και στο Brisbane (1929). 
Παρόμοιες πρωτοβουλίες συναντάμε στην Αδελαΐδα και στο Innisfail. Η εξελικτική αυτή φάση 
περνά από πολλά στάδια. Σε πολλές περιπτώσεις επικρατεί ηρεμία και ησυχία, σε άλλες όμως 
πρωτοστατούν τα προσωπικά πάθη και η διχόνοια. Έτσι, δημιουργούνται προβληματικές 
καταστάσεις μεταξύ κάποιων Διοικητικών Συμβουλίων και των ιερέων τους. Η μεγαλύτερη 
όμως διαφωνία δημιουργείται στο θέμα της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας, δηλαδή σε ποια 
Εκκλησιαστική Αρχή θα υπαχθούν, ήτοι στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, στην Εκκλησία της 
Ελλάδος ή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.  

Η Εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Αυστραλίας λύθηκε το 1924 με την 
ίδρυση της Μητροπόλεως Αυστραλίας ως Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου. Αυτό βέβαια 

ΦΡΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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δε σημαίνει ότι όλες οι υπάρχουσες κοινότητες δέχθηκαν την απόφαση αυτή. Αυτή η εποχή 
αποτελεί την αρχή του μετέπειτα εκκλησιαστικού διχασμού που ερμηνεύεται σε εκκλησιαστικό 
σχίσμα το 1960 και χρειάστηκαν πολλές δεκαετίες μέχρι να δοθεί κάποια λύση, τουλάχιστον 
στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ. Στην Αδελαΐδα υφίσταται ακόμη το ίδιο καθεστώς. 

Η ελληνική παροικία του Ντάργουιν έμεινε χωρίς ιερέα και ναό από το 193713 μέχρι το 
1953, έτος που τελείται ο θεμέλιος λίθος του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου στην οδό 92 
Cavenagh. Τα μυστήρια των ορθοδόξων πιστών την περίοδο αυτή τελούνταν είτε με 
περιοδεύοντες ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστραλίας, είτε από ιερείς άλλων 
θρησκευτικών δικαιοδοσιών, με έγκριση ωστόσο, της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστραλίας. 
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Abstract 
   

The purpose of this paper is to present a case study of a Hellenic woman, born on Kastellorizo, 
who became part of the Hellenic Diaspora in the early twentieth century. We intend to show 
how the changing geopolitical world into which she was born was the catalyst for her to leave 
her homeland and venture out into an unknown world to find a place of sanctuary where she 
with her mother and siblings could survive and even thrive.  We will examine the role that the 
support of family played in making her survival and success possible. We will explore the places 
and times in which she lived, how she travelled, how her passage was negotiated through alien 
lands across great distances and how she overcame political, social and environmental 
difficulties to establish her place in a remote frontier town in Northern Australia. 

 
Background 

Eleni Harmanis was born in 1897 on the island of Kastellorizo just a few kilometres off the 
Lycian coast of southern Anatolia and not very far from the ancient city of Myra, where Saint 
Nicholas lived in the fourth century. 

Kastellorizo, the easternmost Greek island, with its sheltered harbour, had long been a hub 
for shipping and trade. Its location meant it had strategic importance which resulted in it being 
fought over and occupied by various powers many times throughout its history. These conflicts, 
together with earthquakes, have caused repeated damage and destruction over the centuries1. 
Kastellorizians have had to repair and rebuild their homes many times. 

When Eleni was born Kastellorizo had a population of approximately 9,000. Its economy 
was thriving, and its port was full of boats of all sizes. Food and water had to be brought from 
elsewhere as Kastellorizo had no arable land and no natural water supply other than the water 
which people could catch as runoff from their roofs and store in cisterns. 

Eleni’s parents were Nicholas Harmanis and Asimina Margaritis. They married on 
Kastellorizo and had seven children, Alexandros (Alex), Emanuel (Manoli), Kyriacoula, Eleni, 
twins Stephanos (Steve) and George, and Elias (Louis). 

 
Things fall apart 

Eleni’s father, Nicholas, a shipwright had joined his father-in-law “Tourkomanoli” and taken 
to the seas. They ferried food and other supplies from the Anatolian coast to Kastellorizo. 
Nicholas Harmanis must have fallen foul of the Ottoman authorities because he was captured 
in about 1901 by Ottoman Turks and thrown into prison on the Anatolian mainland. After 
almost seven years in prison he managed to escape and return to Kastellorizo. His years of 
imprisonment had taken a toll on his health. He lived for only a short time after returning to 
Kastellorizo. Nicholas Harmanis died from a chest infection (he may have been suffering from 
tuberculosis caused by the poor conditions in the Ottoman prison). 

                                                            
1 Pappas, N., and Bogiatzis, N., An Island in Time: Castellorizo in Photographs 1890-1948. Sydney: Halstead 
Press, 2007, Preface and pp. 37-38. 
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Asimina was expecting their youngest child Elias (Louis) when Nicholas died in late 1908. 
She was now a widow with six children to support and one more on the way. She struggled on 
for a while on Kastellorizo; it was a precarious existence. Her father “Tourkomanoli” had died 
in 1904 and her mother Eleni died in 1911. 

In this period international events and geo-political power shifts were causing great 
instability. The Ottoman Empire was declining in power and its subject states were fighting to 
gain their independence from the Empire: additionally, World War One was looming. It was 
during this time that the once prosperous Kastellorizo declined as a trading centre, and its 
economy collapsed. Many Kastellorizians could no longer make a living. The widowed 
Asimina and her children, including Eleni, were in dire straits. Like many people on 
Kastellorizo, Asimina found that survival on her little island home was becoming impossible. 
Her oldest son, Alex, was now the head of the family. They scraped together what they could 
to assist Alex and he set off in 1910 to find a safe place to where the family could move. He 
also needed this destination to be a place where he could earn the money his family needed to 
travel from their home on Kastellorizo. 

Eleni’s oldest brother Alex travelled to the other side of the world via Port Said and Suez 
where he worked for two years to save money. In Port Said he was able to obtain Greek 
nationality through the Greek Consulate. Kastellorizo was not part of Greece at that time and 
most Kastellorizians, although they were ethnic Greeks, did not have Greek citizenship. 

Journey to Australia 

In 1912, two years after leaving Kastellorizo, Alexandros Harmanis arrived by ship in Perth, 
Western Australia. He achieved this with no English and very little money. Alex worked hard 
for two years in the remote, hot and isolated Pilbara of Western Australia at the Whim Creek 
Copper Mine to accumulate the money needed for his family to leave Kastellorizo and travel to 
Australia2. Alex moved to Darwin in 1914 and worked on the construction of the Vestey’s Meat 
Works (Harmanis, 1979). Alex first brought his brother Emanuel (Manoli) to Australia. Then 
he brought out George, one of the twins. Alex was eventually able to get enough money together 
for the rest of the family to leave Kastellorizo. 

It was in 1915, with World War One raging, that the remaining family members sailed out 
from Kastellorizo. German U Boats were patrolling Mediterranean waters and the journey to 
Port Said was hazardous, however they had no choice but to take that journey. Louis Harmanis, 
in 1979, recalled: 

Alex sent money to mother and we left Kastellorizo, only three miles from Turkey 
on a ship, a ketch about sixty to one hundred tons, in darkness, in fear of German 
submarines. It was 1915. At Suez the money ran out, we stayed two years in Port 
Said3. 

The little family of Asimina set off from their tiny island, which was all they’d ever known, 
to cross the globe on boats in uncertain and dangerous times. Staying was not an option. In the 
group were Asimina (a tiny, thin woman), her teenage girls, Eleni and Kyriacoula, one of her 
twins, Stephanos (Steve) and little Elias (Louis), aged about six years. 

 

                                                            
2 National Archives Australia. A1918228/31327. Application for citizenship: Alexandros Harmanis. Reference 
from the manager of Whim Creek Copper Mine.  
3 Interview with Louis Harmanis 1979. Interviewer Adrienne Haritos. 
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Port Said 

The family group spent two years in Port Said where they stayed in the Greek quarter. The 
Greek community in Port Said dates to the foundation of Port Said in 1859. Port Said was built 
to be a hub for the construction of the Suez Canal and it immediately attracted many Greeks 
looking for the work and the business opportunities coming from the construction of the Suez 
Canal. Many Greeks stayed on after the construction phase and made Port Said their home. The 
Greek community of Port Said had its own churches and schools. Most importantly Port Said 
had a Greek Consulate and a British Consulate from which travel papers could be obtained. 

Port Said was vital to the diaspora stories of many Greeks. It was here that Greeks could 
obtain Greek nationality if they were born outside of Greek Territorial borders and, given the 
times, that was often the case. Greece’s victories in the Balkans Wars of 1912 and 1913 had 
resulted in Greece’s borders increasing by almost 70%4, so naturally many Greeks were born 
in places yet to come under Greek control. The Greeks of Asia Minor though were never to be 
Greek citizens in their own homelands. 

A community of people from Kastellorizo lived at Port Said, some permanently and some, 
like Eleni’s family, were en-route to other lands. They were waiting there for their travel papers 
to be issued and/or waiting for money from relatives so that they could continue their journeys. 
These Kastellorizians would have known each other and been a source of support and comfort 
to one another. 

Eleni’s time in Port Said coincided with the fighting in North Africa and Palestine during 
World War One. There was a heavy Entente (the allies who opposed Germany, Austria-
Hungary and the Ottoman Empire) military presence in Port Said as it had become the 
headquarters for the British defence of the western side of the Suez Canal. It was also a 
disembarkation point for British and Australian troops fighting in the Middle East and home to 
a large joint forces’ hospital5. Refugee camps had sprung up around Port Said housing refugees 
from the fighting in the Middle East and Asia Minor. Among these refugees were many 
Armenians fleeing the genocides in Anatolia including over 1,500 Armenian children, many of 
them orphans6.    

During May 1916 Ottoman aircraft flew over the Suez Canal dropping bombs on Port Said 
causing 23 casualties and, on the 1 September 1916, German aircraft bombed Port Said7. In 
those early days of aviation aerial bombardment in war was a very new phenomenon and would 
have been extremely startling to witness. This must have been a stressful time for teenaged 
Eleni seeing the conflict of war happening all around her. Despite being frightening, Egypt and 
Port Said must also have seemed exotic and cosmopolitan to the young Eleni, who until then 
had lived all her life on one little island.  

It was in Port Said in 1915 that Eleni first met the man who was to become her husband, 
Eustratios (“Stratos”) Haritos. Stratos was working at Suez but had come to Port Said to arrange 
his travel papers at the Greek and British Consulates for his journey to Australia. Stratos was 
acquainted with Eleni’s uncle, George Margaritis, who he worked with at the marble quarries 
in Suez. It was through George Margaritis, Asimina’s brother, that Stratos met Asimina and her 
family.  

                                                            
4 Spelios, Thomas, A Pictorial History of Greece, New York: Crown Publishers, 1967, p. 256. 
5 Commonwealth War Graves Commission https://www.cwgc.org/find-a-
cemetery/cemetery/10800/PORT%20SAID%20WAR%20MEMORIAL%20CEMETERY 
6 Armenian Genocide Museum-Instistue. Yeravan, Armenia. http://www.genocide-
museum.am/eng/online_exhibition_18.php 
7 Bombing of Port Said WW. 1 https://en.wikipedia.org/wiki/Sinai_and_Palestine_campaign 
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Crossing the Indian Ocean and living in Singapore 

In early 1917 Eleni with her mother and siblings sailed from Port Said for Singapore. They had 
to cross the vast Indian Ocean which was not without its risks. Eleni’s brother, Louis, recalled: 

We left Port Said by a Messageries Maritimes ship, the Polynesien, escorted by 
two Japanese destroyers, Japan were our allies in World War One. The ship took 
us to Singapore where we found Chinese accommodation (Louis Harmanis 1979).  

According to Louis Harmanis (Harmanis, 1979), an Arab man living in Singapore worked 
as a “go between” arranging accommodation for Greeks transiting through Singapore. 

In Singapore Asimina was worried about little Louis roaming the streets and getting up to 
mischief, so she enrolled him into a Chinese school to occupy his time. The family spent four 
months in Singapore. Eventually, Alex was able to send the money needed for the cost of travel 
by ship to Darwin.  

Louis Harmanis said: We reached Darwin in 1917 on the SS Montoro… how they got 
through their visas and how they arranged their passports is still a puzzle to me because they 
couldn’t speak a word of English, but somehow, they got through. And my mother with her two 
daughters and her two sons, how she managed I don’t know. I came here without a passport 
because I was underage. (Harmanis 1979) 
Louis was aged eight years when they reached Darwin. 

Darwin, North Australia 

Eleni arrived in Darwin in June 1917 with her mother and siblings. They were met at the wharf 
by her brothers Alex, Manoli and George. After five years the family was reunited. Alex had 
rented a little house in Greek Camp (or Greek Town, Louis Harmanis used these names 
interchangeably). Like most of the accommodation the Greeks had in Darwin at that time it was 
a tin shanty, but the family was together at last. Their long, adventurous journey was over. 

They had arrived safely, but now they had to build a life for themselves and survive in this 
strange new place with its remoteness, isolation, heat and monsoonal climate. Darwin at that 
time was a rugged place with few creature comforts, but they were used to surviving in difficult 
circumstances and they were determined to make a go of it. 

The Wedding 

Alex and Asimina were keen to see the two girls married. There was a shortage of single Greek 
women in Darwin so there was no lack of suitors. It was agreed by all that Eleni would marry 
Eustratios (Stratos) Haritos, and Kyriacoula would marry Diamatari “Dick” Pitsikas8. 

Alexandros contacted Greeks in Perth and found out that there was a Greek priest there. Alex 
then arranged for the priest to come to Darwin to conduct a Greek wedding ceremony for his 
sisters. The priest’s name was Father Chrysanthos Konstantinidis and he was from Hydra. Alex 
paid for Father Chrysanthos’ passage from Perth to Darwin on the WA State Ship SS Bambra.  

Father Chrysanthos conducted the Greek Orthodox wedding in Darwin on Sunday 9 

September 1917. The wedding reception was held in the Darwin Town Hall in Smith Street 
opposite Brown’s Mart. 

The Northern Territory Times and Gazette, reported the double wedding of Eleni and 
Kyriacoula Harmanis9: 

                                                            
8 Gilchrist, Hugh, Australians and Greeks Vol.2, Sydney: Halstead Press, 1997. p. 274 
9 The Northern Territory Times and Gazette, 13 September 1917, p. 15. 
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Crossing the Indian Ocean and living in Singapore 

In early 1917 Eleni with her mother and siblings sailed from Port Said for Singapore. They had 
to cross the vast Indian Ocean which was not without its risks. Eleni’s brother, Louis, recalled: 

We left Port Said by a Messageries Maritimes ship, the Polynesien, escorted by 
two Japanese destroyers, Japan were our allies in World War One. The ship took 
us to Singapore where we found Chinese accommodation (Louis Harmanis 1979).  

According to Louis Harmanis (Harmanis, 1979), an Arab man living in Singapore worked 
as a “go between” arranging accommodation for Greeks transiting through Singapore. 

In Singapore Asimina was worried about little Louis roaming the streets and getting up to 
mischief, so she enrolled him into a Chinese school to occupy his time. The family spent four 
months in Singapore. Eventually, Alex was able to send the money needed for the cost of travel 
by ship to Darwin.  

Louis Harmanis said: We reached Darwin in 1917 on the SS Montoro… how they got 
through their visas and how they arranged their passports is still a puzzle to me because they 
couldn’t speak a word of English, but somehow, they got through. And my mother with her two 
daughters and her two sons, how she managed I don’t know. I came here without a passport 
because I was underage. (Harmanis 1979) 
Louis was aged eight years when they reached Darwin. 

Darwin, North Australia 

Eleni arrived in Darwin in June 1917 with her mother and siblings. They were met at the wharf 
by her brothers Alex, Manoli and George. After five years the family was reunited. Alex had 
rented a little house in Greek Camp (or Greek Town, Louis Harmanis used these names 
interchangeably). Like most of the accommodation the Greeks had in Darwin at that time it was 
a tin shanty, but the family was together at last. Their long, adventurous journey was over. 

They had arrived safely, but now they had to build a life for themselves and survive in this 
strange new place with its remoteness, isolation, heat and monsoonal climate. Darwin at that 
time was a rugged place with few creature comforts, but they were used to surviving in difficult 
circumstances and they were determined to make a go of it. 

The Wedding 

Alex and Asimina were keen to see the two girls married. There was a shortage of single Greek 
women in Darwin so there was no lack of suitors. It was agreed by all that Eleni would marry 
Eustratios (Stratos) Haritos, and Kyriacoula would marry Diamatari “Dick” Pitsikas8. 

Alexandros contacted Greeks in Perth and found out that there was a Greek priest there. Alex 
then arranged for the priest to come to Darwin to conduct a Greek wedding ceremony for his 
sisters. The priest’s name was Father Chrysanthos Konstantinidis and he was from Hydra. Alex 
paid for Father Chrysanthos’ passage from Perth to Darwin on the WA State Ship SS Bambra.  

Father Chrysanthos conducted the Greek Orthodox wedding in Darwin on Sunday 9 

September 1917. The wedding reception was held in the Darwin Town Hall in Smith Street 
opposite Brown’s Mart. 

The Northern Territory Times and Gazette, reported the double wedding of Eleni and 
Kyriacoula Harmanis9: 

                                                            
8 Gilchrist, Hugh, Australians and Greeks Vol.2, Sydney: Halstead Press, 1997. p. 274 
9 The Northern Territory Times and Gazette, 13 September 1917, p. 15. 
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A unique and picturesque spectacle was presented at the Town Hall on Sunday 
morning last, about 100 Greek residents assembling to take part in a double Greek 
wedding, when two Greek sisters were united to two of their countrymen with all 
the rites and ceremonies customary in the Greek Church. We understand the 
ceremony was most interesting, the two brides being dressed in white and wearing 
flower wreaths. The names of the parties were Eustratios George Charitos to Ellen 
[sic] Hermanis [sic], and Diamantaris [sic] John Pitsikas to Kercacoula [sic] 
Hermanis. The name of the officiating priest, who was attired in orthodox priestly 
robes, and is a man of very noble and reverend presence, is Chrisandros [sic]  
Konstandinidis. The whole ceremony was, of course, performed in the classic 
language of Greece. The officiating priest delivered an eloquent oration in a 
sonorous voice, in which the only recognisable idiom heard by our reporter was 
the word “Mesopotamia”. On the conclusion of the ceremony showers of confetti 
and rice were scattered around. It is stated that the Greek community have acquired 
an allotment of land in the town, that a church is to be built, and that the reverend 
Chrisandros Konstandinidis is likely to be permanently stationed here. 

 

Figure 1 The wedding of Eleni Harmanis to Eustratios Haritos and Kyriacoula Harmanis to Diamatari Pitsikas, 
the first Greek Orthodox wedding held in Darwin. 

Father Chrysanthos stayed on in Darwin and became the resident Greek Orthodox Priest. In 
1918, he christened Eleni (Helene) Kailis, the first child of a Greek family to be born in Darwin. 
When Helene Kailis grew up, she married Eleni Harmanis’ youngest brother Elias (Louis) 
Harmanis. 

Eleni’s husband, Eustratios Haritos 

Eleni’s husband, Eustratios “Stratos” George Haritos, was from Moschonisi adjacent to 
Aivali/Kidonies in Asia Minor where his family produced salt. Stratos joined the Greek Army 
in 1912 to fight in the First Balkans War. He was in 5th Infantry Division (V Μεραρχία), under 
the command of Colonel Dimitrios Matthaiopoulos. The Greek Army, including the 5th 
Division, advanced north from the then northern border of Greece to Sarantoporo where a major 
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battle was fought against the Ottoman Army resulting in a Greek victory. After the Battle of 
Sarantaporo, the Greek 5th Division then advanced north west splitting off from the main Greek 
Army which went north east to capture Thessaloniki. As it was advancing toward Florina the 
5th Division was caught by surprise by a larger Ottoman force at Vevi, in what is now northern 
Greece10. Stratos was badly injured in this battle at Vevi (then called Banitsa) on 2 November 
1912. His injuries were so severe he was thought to be dead and he was placed upon the pile of 
dead soldiers. His uncle, a sergeant, realising he was still alive removed him from the pile 
bodies and had him treated. Stratos remained unconscious for days. He was eventually 
transferred to the Russian Hospital in Piraeus where he was treated for severe head and facial 
injuries caused by shrapnel11.  

Stratos, who had been an Ottoman subject, became a Greek citizen in Athens after discharge 
from the military hospital. Unable to return to his home in Asia Minor, in the Ottoman Empire, 
after the First Balkans War, and with little or no work available in Greece, he went in 1913 to 
Egypt to find work. In Egypt he worked for two years setting explosives in an Italian marble 
quarry at Suez. There he made enough money to set off for Australia. He travelled by ship 
across the Indian Ocean to Singapore where he bought a passage on another ship, the Mataram, 
to Darwin, arriving in September 1915. In Darwin, Stratos heard of work available building the 
railway south of Darwin. He took a job on the railway construction and there he met many 
Greeks from various parts of Greece, particularly Kastellorizo.  

While working on the railway he heard that the British international cattle company Vestey’s 
was building a large meat processing factory in Darwin, to be called the “North Australia Meat 
Company”. Realising that the factory would require a large quantity of salt he saw an 
opportunity to go into business producing salt, about which he had a great knowledge as he 
came from a salt producing family in Asia Minor. 

Along with two other Greeks (John Sphakianakis and Dick Colivas) Stratos set about making 
salt pans out of a muddy patch of mangrove swamp only a mile from the new Vestey’s meat 
works site. Clearing a large area of swamp, building retaining walls and creating a firm clay 
bed on which to evaporate the sea water to make high quality salt was a very laborious task in 
the extreme heat and humidity of Darwin. During this time Stratos and Eleni married 
(September 1917) and started a family. 

Married life in Darwin 

Eleni and Stratos began married life living in a tin shanty in Greek Town, Darwin. Stratos was 
gone all day working at his salt pans near East Point, which was in the bush, a long way out of 
Darwin in those days. Sometimes he would be away at night doing casual work at the wharf, 
unloading the ships that came in, to make ends meet. 

Eleni inhabited a multicultural world. The community immediately surrounding her was 
comprised of Greeks from various parts of Greece. Nearby the Chinese market gardeners lived 
just above Doctors Gully with their large vegetable gardens. The general Darwin community 
was made up of Indigenous Australians, Malays, Filipinos, Chinese, Greeks, many people of 
mixed ethnic heritage, and Anglo-Celtic Australians. 

                                                            
10 Gerolymatos, Andre, The Balkans Wars: Conquest, Revolution and Retribution from the Ottoman Era to the 
Twentieth Century and Beyond, New York: Basic Books, 2002, p.221 
11 The Russian Hospital in Piraeus, 1913. Eustratios Haritos official hospital discharge document, 1913, held by 
family 
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Figure 2 Darwin Hospital and Chinese market garden looking over Doctors Gully and Peel's Well. Darwin. 

Eleni’s house was rudimentary, it had roughhewn tree saplings for its frame, the outer walls 
were made of corrugated iron and flattened out kerosene tins. There were no inner walls, wall 
linings or ceilings. The floor was made from termite mounds, crushed, wetted and stamped 
down flat and hard. There was no electricity only a wood burning fire to cook on and kerosene 
lamps for light. There was no running water. Water was obtained by digging wells, catching 
rainwater from roof runoff or by fetching and carrying from nearby wells. 

Eleni’s first child Despina (Isabel) was born in the old Greek Town, on 30 September 1918. 
Granny Tye, the local midwife, delivered Eleni’s baby. Her babies came along in quick 
succession. George was born on 14 April 1920 in Greek Town, he too was delivered by Granny 
Tye. Eleni’s next three children were born at the salt pans, Asimina (Sylvia) on 16 June 1921, 
Nicholas on 16 December 1922 and Dorothy on 20 April 1924.   

Life at the salt pans 

Eustratios built a house for his growing family at his salt pans near East Point, which at the time 
was beyond the tiny town of Darwin. It was situated in the mangroves and bush behind where 
Lake Alexander is today. It is mainly through the recollections of Eleni’s eldest daughter Isabel 
that we learned of Eleni’s domestic life at East Point.  

… our home … near East Point was built mainly of iron.  It was just a cottage.  
Well there was no linings.  … just iron and studs to hold it together, … no ceiling to 
keep the heat away… we were so close to the sea there we got a cool breeze … often.  
It had some glass windows and some that were propped up with a prop, and it had 
sort of skirting boards.  The walls didn't go to the roof12.   

                                                            
12 Northern Territory Archives Service. Oral History. Interview with Isabel Alidenes. Interviewer: Francis Good. 
1991. Transcript: NTRS 226 TS 707.Audio recording: NTRS 3164 BWF 1277 
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There were no modern facilities, their water came from tanks, and wells in the backyard 
supplemented their water supply during the dry season. 

While at the salt pans they lived very near the mangrove swamps where mosquitoes and 
sand-flies were rampant. Mosquito-borne diseases were present in the Northern Territory at that 
time. Thankfully endemic malaria and dengue fever have since been eradicated from Northern 
Australia. “…the Northern Territory was not certified as malaria-free until 1981, 19 years after 
the last known case was contracted in Roper River”13. Although early British settlements in the 
Northern Territory often suffered large numbers of malaria casualties, Darwin suffered less due 
to health measures put in place by the government. 

East Point was a wilderness in those days where Eleni and her family often encountered 
wildlife including snakes, wallabies, crocodiles and dingoes. Eleni had some frightening 
encounters with the wildlife.  As her daughter Isabel recounted years later, an incident happened 
one evening in 1923 when Stratos was away working on the wharf and Eleni was alone except 
for her small children. Eleni was cooking dinner at the wood stove, and her baby son was asleep 
in the bedroom on the other side of the kitchen wall when little Isabel (aged 5 years) saw a large 
python snake climb the doorframe and then slither along the top of the wall towards where the 
baby was asleep.  Little Isabel shouted to her mother to warn her of the situation. 

Fortunately for Eleni she was able to call out to her only neighbour, Stratos’ Cretan business 
partner John Sphakianakis.  

“Quick, quick!” she called, “Yianni, quick, there's a snake near the baby!”  And 
Yianni came over with his gun and shot it down, as they did in those days. (Isabel 
Aildenes 1991) 

Another encounter Eleni had with a snake nearly proved fatal. Maria her youngest daughter 
recounted that in the 1930s her mother, Eleni, was bitten by a snake and was in hospital in a 
coma for three or four days.  Fortunately, she recovered fully from the snake bite14. 

Eleni didn't have extravagant or expensive foods, but, as her daughter Isabel recalled, there 
was always an abundance of vegetables and fruit from their garden, and good fish, which made 
the family feel more “contented”. Isabel also recalled that Stratos’ fish traps were “almost as 
big as a tennis court” and provided them with a regular supply of fresh fish, plus a surplus which 
they could sell. (Alidenes 1991) 

Stratos and Eleni kept a herd of about a hundred goats which provided fresh goat’s milk for 
the family, 

…we had goats of course there.  We had a herd of goats and we got     all our milk, and 
my mother used to make a lot of [things] like bread and butter puddings, rice puddings 
[from the milk] (Alidenes 1991).   

Isabel said the goat milk could be bitter in the dry season when, with diminishing feed, the 
goats were forced to eat mangrove leaves. 

Young goat meat was a welcome addition to their diet. Isabel described in her 1991 interview 
how “very tasty young goat baked in the oven, with tomatoes, tomato puree, garlic, and herbs” 
was.  The family augmented their income by selling surplus goats, especially at Greek Easter 
when Darwin’s Greeks liked to have a whole goat, roasted on the spit, in celebration. 

                                                            
13 ABC News, “Curious Darwin. Why is there no malaria in Darwin?” https://www.abc.net.au/news/2017-09-
26/curious-darwin-why-is-there-no-malaria-northern-capital/8964984 
14 Personal communication with Maria Liveris, 2015. 
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Figure 3 Stratos and his co-workers harvesting salt in Darwin. 

Some Challenges 

Eleni and Stratos faced many challenges in Darwin. There was the difficult climate, the 
remoteness, the ruggedness of the physical living conditions and there were social and political 
issues which added to the hardships they endured, but it was a tragic event happening outside 
Australia that caused them the greatest suffering.  

Racism towards Greeks 

To understand the situation of Greeks in Darwin and attitudes to them, it is necessary to take 
the following factors into account. The Northern Territory was a remote undeveloped part of 
Australia, it was not a state, and it was not big enough to have self-government. The Northern 
Territory came under the control of the Commonwealth Government of Australia. The 
Governor-General of Australia appointed an Administrator of the Northern Territory to 
represent the Commonwealth Government in the Northern Territory. The Northern Territory 
was fully managed by Commonwealth officials (public servants) who performed all the duties 
required to run the territory. These officials managed railways, ports and all other public 
infrastructure. 

They managed health, education, law, policing, immigration and all other functions of 
government. In addition to this, Commonwealth Government officials had complete control of 
the indigenous population of Northern Territory. Invariably government officials in the 
Northern Territory were Anglo-Celtic men from the southern states of Australia serving their 
time in this remote hot place under sufferance. They lived in pleasant tropical architect designed 
houses and they had Aboriginal servants to make their lives more comfortable. 

In 1917 a newspaper article, written anonymously, but one can assume, by a government or 
ex- government official, had much to say about Darwin society. It was titled: “Darwin the Back 
Door of Australia. (Specially written for The Journal by one who has been there.) A Mixed 
Population… (Continued).”  Below are excerpts from this article showing one official’s views 
of Greeks in Darwin 
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…Every country in the world is represented there. It fell to the writer's lot to register 
them under the War Precautions Act. North and South America, all Asia, Africa, Europe, 
and the Islands of the North and South Pacific- all have their representatives. Our Russian 
Allies are there. They are fine, big men. and stand the climate very well. There are not many 
Japanese in the Territory; the few there today are all out on the pearling luggers. They are 
divers, fishers, and shell openers, sailors, etc. but do not stay on land. The sea is their home. 
There are a number of Greeks in Darwin, but they are a dirty, gambling, lazy lot. There are 
few of them who will do any work if they can help it. They are a menace to the Territory and 
cause the poor health inspector many a bad night's rest. These dirty fellows run cafes and 
refreshment quarters, and one regrets to see them patronised by whites for suppers, meals 
and refreshments. Sly grog selling is rife amongst them after the hotels close, and on Sundays 
also…15 

Many of these government officials had little or no time for the new Greek arrivals and some 
viewed Greeks in low regard and considered Greek Town to be a blot on the landscape, a blot 
which must be removed, 

DARWIN, Sunday.-It is considered very probable that further friction may occur at 
Darwin in connection with notices served upon 'the owners or the occupiers of dwellings, 
and also the old Greek Church, upon the camping ground area, near Darwin Hospital, 
principally, occupied by Greeks, on April 22 Dr. H. Leighton Jones, chief Government health 
officer, caused to be affixed on practically, every structure "in this locality a notice under 
the health ordinance, of 1915, setting forth.  

(1) That such structures be taken down and removed. 

(2) That after the expiration of the above-mentioned time, 10 days to wit, such building 
shall not be inhabited or occupied by any person. …A number of Greek humpies were being 
dismantled today, leaving only the concrete floors.  …The notices to pull down the insanitary 
ramshackle eyesores used by the Greeks at Doctor’s [sic] Gully and Salonika were posted 
by direction of the Administrator some time, before the Hwah Ping left so that the Greeks 
would not sell these hovels to Australians and raise further difficulties in getting them 
removed16. 

Attitudes towards Greeks in Australia during World War One 

While World War One (1914-1918) was in progress, the Australian government saw Greeks as 
a danger to the nation and, although Greece was not at war with the Entente Powers, Greeks 
were regarded with suspicion and sometimes hostility by the government and white Australians. 
A secret list was made of the Greeks living in Australia so that the government could know how 
many Greeks there were, where they lived and where their sympathies might lie17. In late 1916 
Stratos Haritos, who was then employed working on the construction of the railway south of 
Darwin, was required to register as an “alien”. He did so at the nearest police station, 
“Registration NO. 1. Registered at Maranboy in the Northern Territory on 1/11/1916.” is 
documented in Stratos’ Government file18.  

                                                            
15 “Darwin the Back Door of Australia”, Gippsland Farmers' Journal (Traralgon, Vic: 1893 - 1896; 1914 - 
1918), Tuesday 23 January 1917, p. 4. http://nla.gov.au/nla.news-article88813759 
16 “Darwin Volcano”, Northern Territory Times and Gazette (Darwin, NT: 1873 - 1927), Saturday 5 June 1920, 
page 1-3. National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-article3305969 
17 Christie, Michael, From the Islands, A history of Greek Settlement in the Top End of Australia 1914-84, MA 
thesis, Charles Darwin University: Darwin, 1985, p. 27. 
18 National Archives of Australia. Report on Application for Naturalization: Eustratios Haritos. 20 November 
1923. Series no. A1. Control Symbol 1929/10052. Item Barcode 691556. Canberra. 
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Greeks found it nearly impossible to become Australian citizens during this time as they 
were regarded as posing a risk to Australian security. Australian government officials did not 
seem to understand that most Greeks regarded Ottoman Turks as their historic and natural 
enemies and that some Greeks in Australia, like Stratos Haritos, had been fighting in the Greek 
Army in savage battles against the Ottoman Army only a few years earlier during the First 
Balkans War. 

Later, in 1917, after the fall of the Greek monarchy, Greece under the new leadership of 
Eleftherios Venizelos, did join the war on the side of the Entente Powers but still Greeks in 
Australia were viewed with suspicion19. 

1920 Vestey’s closes 

In 1920, only a few years after its completion, the Vestey’s meatworks in Darwin closed. The 
unannounced closure of Vestey’s was a huge blow to the struggling town of Darwin as Vestey’s 
provided most of Darwin’s employment. The town was thrown into a recession. Lack of work 
with the ensuant poverty was a big problem for the town. Hundreds of unemployed men were 
walking the streets and a growing number of people were only surviving because of government 
handouts. The only way to alleviate this problem, according to the government, was to reduce 
the population. To achieve this the government offered people in Darwin free passage to other 
parts of Australia. Most of Eleni’s relatives, including her mother, took up the offer of free 
passage out of Darwin and they travelled by ship to Sydney, 2,000 miles away, although much 
further by ship, to begin a new life. Eleni who remained in Darwin, greatly missed the support 
of her mother and other close kin. 

In one year from 1919 to1920 the Northern Territory’s white population dropped from 3,443 
to 2,77020. The Greek population of Darwin fell in the same time so that by 1925 there were 
only fifty-three Greek adults and forty-four Greek children remaining. These few Greeks stayed 
on in Darwin and their descendants are still there today21. 

Eleni and Stratos were among the few Greeks who stayed in Darwin. The closure of Vestey’s 
had caused a huge loss of income for them as Vestey’s was the main market for their salt, but 
Stratos had a lot invested in the salt pans and he was determined not to give up. They struggled 
on in Darwin continuing to produce salt and trying to find other markets for their salt, eking out 
a living as best they could. 

A report in the NT Times and Gazette of 14 June 1919 illustrates attitudes toward Greeks in 
Darwin held by some politicians and Government officials. Below are excerpts from a speech 
by Senator M. F. Ferricks when he addressed a meeting in Albert Square, Brisbane, which had 
been convened by the Metropolitan District Labor Council, upon matters connected with the 
Northern Territory. 

…One of the causes of discontent with the Administration was the so called Greeks living 
there. There had been a great influx of these into the districts around Port Darwin. He had 
found that many of these people described as Greeks were not Greeks at all. … the total 
population [of Darwin] was 3,566… [people] other than British in Darwin [numbered] 377. 
At Darwin he inquired what the nationality of these people was and was informed that not 
more than a score of them were genuine Greeks.                                                                                            

                                                            
19 Llewellyn Smith, Michael, Ionian Vision: Greece in Asia Minor 1919-1922, The University of Michigan 
Press: USA, 1973, 1998, pp. 57-58. 
20 Powell, Alan, Far Country 5th ed., Melbourne: Melbourne University Press, 2001, p. 148. 
21 Ibid. 
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A Voice: " Quite right, I was there myself, and I know it's true." (Uproar and heated 
discussion in audience). The Senator: " They were Turks, not Greeks!"  Disturbance and cries 
of, " You are right, Ferricks! You are right!" (Applause).    

The Senator, continuing, said they were Turks, enemy subjects, from an island in the Agean 
[sic] Sea, Castelle de Risa [sic], under the domination of Turkey in Asia. One of the women 
had applied during the war for the maternity allowance, and the department had made the 
following reply:-"Mrs. Blank, near wireless station, Darwin. Dear Mrs. Blank,-With regard 
to your claim for £5 maternity bonus, I have to inform you that the claims of women born in 
the island of "Castelle de Risa are rejected on the ground that they are Asiatics, and therefore 
not entitled to the bonus." The point he was leading to was that these people were enemy 
aliens, admitted into Australia during the war, while the Government responsible was howling 
for conscription of Australians throughout the length and breadth of the land.”                                                                                                                                                                              

Senator Ferricks continued his attacks on Darwin Greeks by criticising the standard of 
accommodation that many lived in. He clearly had no understanding of their poverty and 
no sympathy for their plight.  

… White men could only build houses of certain quality material with a certain [sic] of 
wall and conditions. But the Turks, these enemy aliens, could build, and live in shacks made 
of kerosene tins, which, though they were only supposed to use them, by law, for six months, 
had been up for over two years, and would be up for ever. These things embittered the 
people22. 

Similarly, unpleasant opinions of Greeks were voiced by Senator Newlands in the Australian 
Parliament. Opinions he had arrived at after only a brief visit to Darwin in the least hot time of 
the year when he toured the town in the comfort of an official car. Senator Newlands regarded 
Greeks as parasites who did not contribute to Darwin “living off anything that flies, crawls or 
runs”23. 

There was also a simmering animosity toward the recently arrived Greeks in Darwin from 
white Australian workers who saw Greeks as taking their jobs. In fact, it was hard to get white 
Australians to come to Darwin to do heavy work in the extremely hot and humid climate. This 
animosity occasionally erupted into full blown anti-Greek hostility where groups of Anglo-
Celtic men fought with Greek men. A particularly large street battle took place in Darwin on 
25 November 1916 (Powell 2001). 

Darwin Greeks received the blame for many of Darwin’s problems as can be seen in the 
hearings before Royal Commissioner Justice Ewing in 1920 to investigate the conduct of the 
Gilruth Administration following what was known as “The Darwin Revolt” (Powell 2001). The 
newspaper article below includes transcript of those court hearings pertaining to the 5 January 
1920 where the Government Secretary Mr H.E. Carey was giving evidence. 

THE DARWIN REVOLT.                                                                                                
INFLUENCE OF FOREIGNERS. MR. CAREY'S VIEWS. 

In the course of his evidence to-day, Mr. Carey briefly gave his views about Bolshevism 
in Darwin, and the part played by foreigners in the matter.  

 Do you think there is any real element of Bolshevism other than is found in other 
Australian ports?—I certainly think there is a very strong element. Is it a question of 

                                                            
22 The Darwin Revolt. Northern Territory Times and Gazette (Darwin, NT: 1873 - 1927), Saturday 14 June 
1919, page 13 (3) National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-article3296674 
23 Christie, 1985, p. 68  

HELLENIC WOMEN IN DARWIN IN THE EARLY 20TH CENTURY



68

 
 

13 
 

nationality?—I think the foreigners, especially the Greeks and Russians, are more inclined 
that way…Then the real undesirables are the foreigners?—Yes….24 

Tragedy in Asia Minor 

Meanwhile, in Asia Minor, Greece was embroiled in another Greco-Turkish War (1919-1923). 
After initial military successes, the Greek Army by 1922 was in retreat and the Greek civilian 
population of Asia Minor was being set upon by a Turkish Army determined on revenge. It is 
considered that approximately 300,000 Greek civilians died or disappeared during this period25, 
about 1,000,000 Greeks fled to the safety of Greece and about 1,200,000 Greeks were forcibly 
moved from their homes in Turkey to Greece as part of the population exchange resulting from 
the Treaty of Lausanne26. Stratos’ family lived on Moschonisi (which is today named Cunda) 
in the Bay of Edremit, Asia Minor. It is known that in September 1922 a large massacre of 
Greek civilians occurred on Moschonisi. Several hundred civilians of all ages were taken away 
from their homes, taken to another part of the island and killed. Only some of the children were 
spared and they were sent to orphanages27. This Greco-Turkish War became known in Greek 
history as The Asia Minor Catastrophe. 

Stratos’ family, except for one sister who escaped with her husband and children to Lesbos, 
were never heard of again and are presumed to have died in this event. 

In Australia, Stratos tried in vain to locate his missing relatives through the various 
organisations dealing with the refugees and the missing. This impacted terribly on Stratos; he 
felt great sorrow at the loss of his mother, sister and brother and for what they must have 
suffered. He had a terrible sense of helplessness that he could do nothing to find them or help 
them. He was on the other side of the world with minimal financial resources, struggling to 
maintain his growing family. All he could do was try through official channels to locate them, 
maintain communication by mail with his surviving sister on Lesbos and read Greek and 
English newspapers searching for information. Stratos was an avid reader of newspapers until 
he died. 

                                                            
24 National Library of Australia, “The Darwin Revolt”, West Australian (Perth, WA : 1879 - 1954), Tuesday 6 
January 1920, page http://nla.gov.au/nla.news-article27672506  
25 Clark, Bruce, Twice a stranger: the mass expulsion that forged modern Greece and Turkey, Cambridge, 
(Massachusetts): Harvard University Press, 2006, pp.12-14, p. 25.  
26 Population Exchange Between Greece and Turkey. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Population_exchange_between_Greece_and_Turkey 
27 Clark, 2006, p. 25.  
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Stratos’ younger brother Kyriakos sent this 
photo of himself when he was in the Greek 
Army in 1918. On the back of the photo were 
written these words: 

 “Reminder of War 21-5-1918                             
Kyriakos G Haritos Corporal”  

                                 
It is followed by a couplet: “The foreign 

land is glad, but my own land is calling out           
And the mother who gave birth to me cries and 
sighs.” 
(Translated from the Greek by Professor 
Vrasidas Karalis.)  

Kyriakos was on Lesbos when the crisis 
began to unfold on Moschonisi in September 
1922.   We know he set off from Lesbos, in a 
small boat, for Moschonisi to rescue his mother 
and sister. After that we do not know. 

 

 

Life in Darwin town 

In 1925, when Isabel and George were of school age, Eleni and her family moved from the salt 
pans to a corrugated iron house that Stratos had built for them in McMinn Street, Darwin, where 
they could be close to schools and other amenities.  From McMinn Street Stratos would drive 
every day to his work at the salt pans. 

Raising eight children all so close in age in early Darwin cannot have been easy as there was 
no electricity, running water or sewerage, and the climate was extremely hot and humid. The 
climate, as described by one government official, was intolerable, 

…Now for the climate. What is the climate of Darwin like? is asked by everyone who has 
not been there. You don't see anything like it elsewhere in Australia; but it makes you aware 
of its presence as soon as you get there. ' It makes one feel very tired, without any exertion, 
one feels tired even when lying down. The air is very warm, though the shade temperature 
seldom gets over 100 [Fahrenheit]. Its intense humidity and heaviness of atmosphere 
that makes for unpleasantness and inconvenience28. 

 
During the periods of time that Eleni’s mother, Asimina, lived in Darwin she helped Eleni 

in practical ways with the children, and she taught Eleni her home remedies for illnesses. Her 
older daughters Isabel and Sylvia helped Eleni to raise the younger children. Maria remembers 
that “Sylvia was like a mother to me”. Not long before Darwin was attacked in World War 

                                                            
28 Darwin-the Back Door of Australia. Gippsland Farmers' Journal (Traralgon, Vic.: 1893 - 1896; 1914 - 1918), 
Tuesday 23 January 1917, p. 4. http://nla.gov.au/nla.news-article88813759 

 

 

Figure 4 Kyriakos Haritos, Stratos’ younger brother, 
in the Greek Army, 1918. 
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Two, when Maria was a very young child, she was ill with rheumatic fever. As rheumatic fever 
was a life-threatening illness in those days, before penicillin, Maria was sent to Sydney for 
treatment. Her sister Sylvia escorted her on this journey and stayed with her in Sydney during 
her hospitalisation. 

Eleni chose to send her children to St Joseph’s (later known as Saint Mary’s) Catholic 
Convent School because, although she was Greek Orthodox, she wanted her children to have a 
Christian education and this was the only Christian school in Darwin. 

It was at McMinn Street that Eleni gave birth to her sixth child Michael in 1926. The 
youngest children were born at the old Darwin Hospital at Myilly Point, Kyriakos (Jack) in 
1928 and Maria in 1936. 

 

Figure 5 Family photograph taken in Sydney (c.1931) before the eighth child, Maria, was born. 

Darwin was a small town in the 1910s and 1920s. The main shopping area was Chinatown 
where the Darwin City Council buildings are today.  Eleni’s daughter Isabel recalled the old 
shops in Darwin’s Chinatown where Eleni shopped and where she may have bought the few 
luxuries that her resourcefulness couldn’t provide: 

There was one shop right at the bottom of Chinatown towards the jetty way, ... 
they had very good things they used to import, like in materials and crocheted things, 
tablecloths, all those…It was a special goods shop. (Alidenes 1991)  

Work and travel  

Despite her busy and difficult life, Eleni was probably the first Greek woman to run a business 
in Darwin. Eleni always kept chickens and she became quite expert at farming them.  By selling 
eggs, she was able to augment the family’s income. Eleni was often the successful tenderer for 
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supplying eggs to the Darwin Hospital and the Channel Island Leprosarium29. She also sold her 
eggs around the town and later through the family shop. As a boy, Jack Haritos would deliver 
his mother’s eggs to her customers on his bicycle.  

In 1936, possibly for health reasons, Eleni had the unique experience of travelling out of 
Darwin on a QANTAS Empire Flying Boat. Jack her son recalled in an interview that it took 
her a day-and-a-half to get to Sydney. “I think they had stops at Umbakumba on Groote Eylandt, 
Mornington Island, Cairns, Rockhampton, Brisbane, Coffs Harbour …, then Sydney”. 

Eleni and her family also made other rare trips to Sydney mainly by the ships “Marella’’ and 
“Malabar” (now street names close to Darwin CBD). The voyage by ship usually took about 
ten days. These trips were made to visit relatives, or for health reasons, and the change from 
Darwin’s relentless heat and humidity was welcome.  Eleni’s mother, Asimina, was living in 
Sydney, and she also had siblings, in laws, cousins, nieces and nephews there.  It was on such 
a trip to Sydney (c.1931) that they had a hand painted portrait photo and a group family photo 
taken.  

 

 

Figure 6 Hand painted photographic portrait of Eleni and Stratos Haritos taken in Sydney circa 1931. 
 

The Family Shop 

In the late 1930s Stratos bought a block of land at the corner of Cavanagh Street and Daly 
Street, Darwin, where the family built a shop consisting of a grocery and general store. The 
shop, named “Haritos Halfway Shop”, opened on 15 October 1940. The building had two floors, 
the ground floor was the shop and the top floor was the family home. There were a couple of 
outbuildings as well. It was located conveniently close to the children’s school. It was a family 
business and all the family helped in the shop. 

War comes to Darwin 

During World War Two, after the bombing of Pearl Harbour, and with the rapid advance of 
Japanese Imperial Forces through Indo China and the Malay Peninsula, it became clear that 
north Australia was at high risk of Japanese invasion. On 16 December 1941 the Australian 

                                                            
29 “Acceptance of Tender”, Northern Standard (Darwin, NT : 1921 - 1955), Fri 29 Nov 1935, p. 11.   G.N. 
47I/35. Office of the Administrator.  
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Government decided to evacuate women, children and other non-essential civilians from 
Darwin30. 

Eleni was evacuated from Darwin with her younger children Dorothy 17, Michael 15 and 
Jack 13 on 23 December 1941 shortly after the bombing of Pearl Harbour, Hawaii, and prior to 
the bombing of Darwin. They sailed on the USS Grant to Sydney where they met up with Sylvia 
and Maria (who was being treated at a Sydney hospital for rheumatic fever). They then all 
moved to Mullumbimby, northern New South Wales, near to where Eleni’s oldest daughter, 
Isabel, already married, was living with her husband at Palmwoods. Eleni’s husband and oldest 
sons, George and Nicholas, remained in Darwin31.  

After the first bombing of Darwin by the Japanese on 19 February 1942, Stratos was 
evacuated and joined Eleni in Mullumbimby. Her oldest son, George, who had enlisted in the 
Australian Army before the bombing of Darwin, continued to serve in North Australia and later 
transferred to the Pacific Theatre of war. Second son, Nicholas, stayed in Darwin to hand over 
the shop to the Australian Army who needed it to use as the Darwin Post Office. The original 
Darwin Post Office was destroyed (with large loss of life) during the first bombing raid. 
Nicholas also handed over the family’s salt store to the Army as they needed it to salt and 
preserve beef for the large number of troops stationed in North Australia. The Army 
commandeered most of the equipment required to operate the family’s salt pan, including the 
salt crusher and water pumps. The water pumps were removed to Adelaide River, south of 
Darwin, where they were used to pump fresh water from the river to supply the large number 
of troops stationed there. Nicholas joined the family later in Mullumbimby after working as a 
plumber on the upgrade of water bores on cattle stock routes required for the movement of large 
numbers of cattle out of North Australia in case of Japanese invasion32 33. 

Eleni stayed in Mullumbimby for the remainder of the war. Her husband, Stratos, bought ten 
acres near Mullumbimby where he grew bananas. Eleni again raised chickens for eggs and 
meat. She was always able to feed her family well with her eggs and on special occasions with 
chicken meat. 

Post War 

Eleni’s second daughter Sylvia (Asimina) married “Tony” Antonios Pizimolas (from Rhodes) 
in Brisbane just after the war in February 1946. Eleni was able to feed the guests at the wedding 
reception with fresh roast chickens (roast chicken being a rare treat at the time). 

Her second son, Nicholas, was the first to return to Darwin after the war, keen to secure the 
return of the family’s shop buildings from the Army and to get the shop re-established as soon 
as possible. Eleni, Stratos and the younger children left Mullumbimby shortly after Sylvia’s 
wedding travelling back to Darwin by ship. 

On their return to Darwin Eleni and Stratos worked tirelessly running and expanding the 
family shop operations. They lived above the family shop in Daly Street. Eleni worked in the 
shop unpacking and sorting the fruit and vegetables. In the yard at the back of the shop she kept 

                                                            
30 Forrest, Peter and Sheila., Battling:Territorians and Their War: When War Came to Australia-The Story of 
Territorians Battles to Win Back Their Homes and Rebuild Their Lives, Shady Tree: Darwin, 2012, p.33 
31 National Archives of Australia. Evacuation of women and children from Darwin by SS President Grant. Series 
number: A659. Control Symbol: 1942/1/645. Control Symbol: A659. Barcode:80687. 
32 Hasluck, Paul, The Government and the People 1942-1945, Adelaide: The Griffin Press. 1970, p. 126 
33 Ling, Edward James, Blame and Martyrs: The Commonwealth Government’s Administration of the Northern 
Territory Cattle Industry 1911–1978. Thesis submitted for Doctor of Philosophy, Charles Darwin University 
Faculty of Law, Business and Arts, Darwin, 2010.  
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chickens and was able to build up her flock of chickens again. The family grew some fruit 
around the shop including bananas and paw paws. 

                                                                             

 

    

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 E.G. Haritos Shop Daly Street, Darwin, circa 1949. 

Stratos didn’t re-open the salt pans after the war as all the essential operating equipment was 
gone and it would have been too big a job to restore the salt pans. Additionally, he would have 
to bid for the salt pans at auction as was the case with many properties that had been 
commandeered by the Army in World War ΙΙ. 

Eleni had a sewing machine and was always sewing clothes for the family. She had acquired 
two used silk military parachutes (Darwin had an abundance of surplus military items after the 
war), which she used, over a period, to make underwear and other items of clothing for her 
family. She used old calico flour bags from the shop to make pillowcases and always 
economised, wasting nothing. Eleni’s daughter-in-law, Betty, remembers her as always busy, 
sorting stock at the back of the shop, tending her chickens, sewing, mending and cooking. She 
never stopped working. 

One by one Eleni’s children married and had children of their own. At left is a photo of Eleni 
at the wedding of her youngest son 
Kyriakos to Helen Kassambos, who 
was born in north Queensland to Greek 
parents from Çeşme and Chios. Eleni’s 
son Michael, the best man, is at far left.                                    
Eleni was a loving grandmother who 
enjoyed having her grandchildren 
around her and loved spoiling them 
with treats. Her grandchildren loved 
her and share many fond memories of 
her. 

 

 Figure 8 The wedding of Eleni's youngest son, Kyriakos. 
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Fannie Bay 

Eleni and Stratos moved to live in Fannie Bay in about 1951. Stratos quickly established a large 
and productive vegetable garden and planted fruiting trees on this large block with good soil. 
The big block enabled Eleni to have a much bigger chicken run and she expanded the number 
of chickens she kept. She loved to take her grandchildren into the chicken run to help her collect 
the eggs. As small children it was a bit frightening when all the big hens would run up and 
crowd around us as we collected the eggs. 

In most places she lived Eleni raised chickens: at the salt pans, McMinn Street, 
Mullumbimby, the Daly Street shop and Fannie Bay. For years Eleni would send to Adelaide 
for day old chickens which would be flown up in sturdy shallow cartons with air holes in them. 
A special memory of Yiayia at Fannie Bay, which all her grandchildren share, was of the day-
old chicks she would have air freighted up to Darwin. We were all thrilled when we visited our 
Yiayia and she would bring us to look at these newly arrived little yellow chicks crowded into 
their special travelling boxes.  Then she would move them to their new safe enclosure in which 
they would grow to maturity. 

Every Sunday Eleni’s Darwin based children would take their own children to visit “Pappou” 
and “Yiayia” at their house in Fannie Bay. Her house would be full of lively, cheerful chatter. 
Pappou, after seeing everyone arrive safely, would return to his work in the quiet and solitude 
of his garden; he was a reserved man. 

When each family was about to go home, Yiayia would get a chicken from the chicken run 
and dispatch it efficiently with a twist and pull of the neck, done so swiftly that the chicken 
made no sound nor motion. She then plucked and cleaned it in a trice, and presented one to each 
family, fresh to take home. Pappou would give each family a carton of fresh picked vegetables: 
Chinese cabbage; silver beet; spring onions; snake beans and whatever else he was harvesting. 

 
Figure 9 Stratos’ vegetable garden at 6 Bayview Street Fannie Bay, Darwin, early 1950s 

Eleni grew mint and other kitchen herbs and she used them when she made her delicious 
keftedes (Greek rissoles) fried in olive oil. A favourite of all the family. At Easter Yiayia would 
bake koulouria (Easter biscuits) and make red coloured eggs, kokkinopempti (literally, Red 
Thursday), or Holy Thursday eggs. 
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Illness and death 

Eleni’s health deteriorated in 1965 and she suffered from heart failure. She had several periods 
of hospitalisation during this time. Eleni died on 8 July 1966, aged 69 years. After her death 
this obituary appeared in the Northern Territory News, Darwin, July 1966. 

She was a pioneer… 

The Top End of the Territory lost one of its Pioneering women last week 
with the death of Mrs Helen Haritos in Darwin Hospital. 

Mrs Haritos had been in poor health for almost a year. 
 
She is succeeded by her husband, Mr E.G.Haritos, three brothers, 

Manuel, Steve and Louis Harmanis, four daughters: Despina, Sylvia 
(Asimina), Marie and Dorothy, and four sons, George, Ningle (Nicholas), 
Mike (Michael) and Jack (Kyriakos). 

 
Territorians 
 
All of Mrs Haritos’ children and her 21 grandchildren and one great 

grandchild are Territorians.  
Mrs Haritos came to Australia from a small island in the Aegean Sea off 

the coast of Greece, in 1917. In the same year she married Mr Haritos who 
had been in Darwin since 1915.  

  
Their early married life in the tiny settlement of Darwin was rugged. 
 
Mr Haritos began a small industry based on a traditional skill of his 

family -extracting salt from sea water- to provide salt for the Vestey 
meatworks which opened in 1920. 

 
For two years the couple managed to live fairly well on the profits of the 

salt panning industry which they carried on at the back of the site of the golf 
course. But then Vesteys closed down and the Haritos’ like so many others 
lost money. 

 
Still they battled on with their small industry and could just afford to keep 

their expanding family. 
 
Store 
 
Mrs Haritos struggled to bring up her family and to help her husband in 

his work and, in 1938 the couple had enough to open a store where the 
E.G.Haritos shop now stands. 

 
During WW11, Mr and Mrs Haritos spent some time in NSW  
 
Mrs Haritos was in Darwin for almost 50 years, working, helping her 

husband and raising her children.  
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She saw Darwin change in her lifetime from a veritable jungle to a 
growing prosperous city. 

 
Her brother, Mr Louis Harmanis, said that she loved Darwin and she 

loved the Territory. She was truly one of the real pioneers. 
 

Conclusion 

Eleni was Greek but, like Stratos and many other Greeks of the time, she was not born within 
Greek sovereign borders which meant she was stateless. It is an irony that it was in Egypt, a 
land completely foreign to her that she was finally able to become a Greek citizen. The Greek 
Consulate in Port Said, Egypt, was a saviour for many stateless ethnic Greeks as it was able to 
grant them Greek citizenship. 

Eleni lived in some diverse places: Kastellorizo, Egypt, Singapore and Darwin. In the early 
twentieth century what interesting vibrant places they were, melting pots of different ethnic 
groups, nationalities, cultures and religions. These places, however, were not without their 
problems. Loss, poverty, war and alienation were just some of the adversities Eleni had to 
overcome throughout her life’s journey. 

A great blessing for Eleni was her good marriage and strong family support. Eleni and 
Stratos, both strong and resourceful people, were committed to each other and they worked 
tirelessly together, always supporting one another. They strived to build a home and security in 
which to raise their children. It was the strength of family ties for Eleni, both filial and 
matrimonial, that provided the matrix for her fulfilling and successful life, success, measured 
not in monetary terms but social wealth and in the quality of her relationships. Throughout her 
life Eleni was a kind and generous person. She was cheerful and talkative. Her life was not 
easy, and she worked so hard her back was bent over with work, but she appreciated what she 
had and where she lived. She loved her husband, children and grandchildren. She wasted 
nothing. 

Eleni’s positive, active and engaged approach to life helped her to make the most of her new 
home in Australia. She is buried next to her husband, Stratos, in the Greek Orthodox section of 
the Darwin General Cemetery, MacMillans Road, Darwin. 
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Figure 10 Wedding of Eleni’s youngest daughter Maria to Lazarus Liveris, Darwin, mid 1950s. Eleni at 
right in the dark dress holding handbag. 
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Abstract  
 
Our study showcases the lives of four pioneer Greek women in Darwin, primarily from before 
WWII, who experienced hardships in an environment that was often hostile, racist, and offered 
little work. Initially, many job opportunities were created in Darwin before and during WWI, 
attracting Greeks to the Northern Territory. Their first experiences of Darwin and its 
inhabitants was of an unfriendly and often openly antagonistic people. The working conditions 
extremely hard. However, 1920 changed the plans of many Greeks in Darwin. The Vestey’s 
company, which had attracted many Greeks to Darwin, closed its meatworks with negative 
consequences for its workers. On the one hand, many Greeks, seeking new job opportunities, 
left Darwin for other locations. On the other hand, a small number of Greek families decided 
to stay in Darwin, despite the lack of job opportunities and the economic depression. Our study 
examines the life and the achievements of four women who endured these circumstances: 
namely, Asimina Harmanis, Eleni Haritos, Maria Liveris and Evangelia Kanaris. These women 
supported their husbands by taking care of their children and helping in their businesses. Some 
of them played protagonist roles running these businesses. Their role in a new country, created 
a template for women which would contribute to the further development of prosperous Greek 
communities in later years. 

Λέξεις-κλειδιά: πρωτοπόρες γυναίκες, εργασιακά πρότυπα, ρόλος αντρών, γυναικών, 
περιπέτεια, επιχειρήσεις 

 
0. Εισαγωγή 

Αξιοσημείωτη θεωρείται η συμβολή της γυναίκας στην ανάπτυξη της Βόρειας Επικράτειας1 
της Αυστραλίας, ήδη από το ξεκίνημα της παρουσίας της στους Αντίποδες. Η έρευνά μας επί 
του παρόντος καλύπτει την πρώτη και μέρος της δεύτερης μεταναστευτικής ελληνικής 
παρουσίας στη ΒΕ. Η επιλογή της ΒΕ ως μεταναστευτικού προορισμού την περίοδο 1914-1919 
οφείλεται στην πληθώρα εργασιών και στους υψηλούς μισθούς. Στην παρούσα εισήγηση 
παρουσιάζουμε τη ζωή τεσσάρων γυναικών καθώς και τη συμβολή τους στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της νέας τους πατρίδας. Αυτές είναι η Ασημίνα Χαρμάνη, το γένος Μαργαρίτη, η 
Ελένη Χαρίτου, το γένος Χαρμάνη, η Μαρία Λίβερη, το γένος Αγαπητού-Κομνηνού και η 
Ευαγγελία Κανάρη, το γένος Καΐλλη. Και οι τέσσερις οικογένειες φτάνουν στην Αυστραλία 
στις αρχές του 20ου αιώνα και μέχρι το 1917, οι τρεις απ’ αυτές, είναι ήδη εγκατεστημένες στο 

                                                            
1 Βόρεια Επικράτεια, στο εξής ως ΒΕ. 
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Ντάργουιν (Darwin)2. Οι τρεις γυναίκες έφτασαν στο Ντάργουιν μέσω Σιγκαπούρης 
(Singapore) και η τελευταία μέσω Δυτικής Αυστραλίας.  

Η ψήφιση νόμου που υποστήριζε τη «Λευκή Αυστραλία», γνωστή ως «White Australia 
Policy» (Garment et al., 2019: 48) το 1901 (Christie, 1984: 21), ευνοεί τη μετακίνηση πολλών 
Ελλήνων από τη Δυτική Αυστραλία και από την Αίγυπτο προς τη ΒΕ. Το 1913 η 
Κοινοπολιτειακή Κυβέρνηση της Αυστραλίας με νόμο απαγορεύει στους Κινέζους να 
εργάζονται στο λιμάνι του Ντάργουιν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη μεγάλης και 
μακράς διαμάχης των συνδικάτων, και αυτά τα γεγονότα άνοιξαν τον δρόμο σε Έλληνες 
μετανάστες. Έτσι, από το 1914 μέχρι το 1920 οι πολλαπλές ευκαιρίες εργασίας οδήγησαν 
πολλούς Έλληνες στη Βόρεια Αυστραλία. Το έτος 1920, ωστόσο, είναι έτος σταθμός στο 
Ντάργουιν, λόγω του ότι κλείνει η επιχείρηση Vesteys, η μεγαλύτερη ιδιωτική επιχείρηση στη 
Βόρεια Επικράτεια, και ο μεγαλύτερος εργοδότης των Ελλήνων την περίοδο αυτή, με 
αποτέλεσμα η πλειονότητα των ελληνικών οικογενειών να εγκαταλείψουν τη ΒΕ. Οι γυναίκες 
δεν είχαν άλλη επιλογή από το να ακολουθήσουν τους συζύγους τους, όπου εκείνοι επέλεξαν 
να μετακινηθούν. 

Οι πρωτοπόρες αυτές γυναίκες παρέμειναν στο Ντάργουιν αποφασισμένες να αγωνιστούν 
σε ένα περιβάλλον εχθρικό, σε μια οικονομία δυστοκούσα και σε συνεχή ύφεση, σε μια 
παροικία ανταγωνιστική, όπου δεν υπήρχαν ευκαιρίες εργασίας και που κύρια καθημερινή 
φροντίδα ήταν μόνο ο βιοπορισμός. 

Εντούτοις, μέσα σε ένα τέτοιο δύσκολο και ενίοτε εχθρικό περιβάλλον επιβίωσαν, είδαν τις 
οικογένειές τους να ευημερούν, σιγά-σιγά να γίνονται οικονομικά ανεξάρτητες, να αγοράζουν 
γη, να πολιτογραφούνται στη νέα τους πατρίδα και να γίνονται μόνιμοι κάτοικοι της 
Αυστραλίας. Η Μαρία Λίβερη, για παράδειγμα, μολονότι χήρα, εργάστηκε σκληρά, για να 
αναστήσει τα τρία της παιδιά και, κάνοντας πολλές εργασίες, πέτυχε να αποκτήσει μια λωρίδα 
γης και να κτίσει το δικό της σπίτι.  

Η μετανάστευση γενικά απέβη σωτήρια για τις πρωτοπόρες γυναίκες. Φτάνοντας στη νέα 
τους πατρίδα, δεν είχαν καμιά ιδέα για τις συνθήκες που θα αντιμετώπιζαν. Άντεξαν, ωστόσο, 
γιατί στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους και 
εργάστηκαν πολύ σκληρά, για να το πετύχουν. 

Παρουσιάζουμε τις ιστορίες τους από τη στιγμή που άφησαν την Ελλάδα για τη Βόρεια 
Αυστραλία, είτε μέσω Αιγύπτου, Σιγκαπούρης, Ντάργουιν, είτε μέσω Φριμένταλ 
(Fremantle).Και οι τέσσερις είχαν το θάρρος, την αποφασιστικότητα και τη θέληση να 
εργαστούν σκληρά και να κάνουν το Ντάργουιν δεύτερη πατρίδα τους. 

Κύριες πηγές της έρευνάς μας είναι αρχικά τα δυο πρώτα ελληνικά βιβλία που εκδίδονται 
στην Αυστραλία, Η Ζωή εν Αυστραλία το 1916 και το International Directory of 1927, αλλά 
βασίζεται επίσης σε επίσημα έγγραφα, πιστοποιητικά πολιτογράφησης, αλληλογραφία 
αστυνομίας, μητρώα, φακέλους με την επιγραφή “aliens”, ονομαστικές καταστάσεις επιβατών 
πλοίων, εφημερίδες, πιστοποιητικά γεννήσεως και βαπτίσεως, καθώς και προσωπικές 
συνεντεύξεις με συγγενείς και απογόνους των οικογενειών. Τέλος, αξιοποιούμε και άλλες 
μελέτες που έχουν κυκλοφορήσει και αναφέρονται σε αυτή την εποχή. 

 
 
 

                                                            
2 Η πόλη ονομάζεται Πάλμερστον (Palmerston) μέχρι το 1911. Στην εργασία υιοθετούμε την ελληνική ονομασία 
των πόλεων της Αυστραλίας και σε παρένθεση δίνεται η αγγλική. 
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1. Ιστορικό πλαίσιο 

Προτείνουμε τέσσερις διακριτές περιόδους ιστορικής προσέγγισης των Ελλήνων στη ΒΕ. Σε 
κάθε περίοδο υπάρχουν διαφορετικοί παράγοντες μετανάστευσης, διαφορετικός τόπος 
προέλευσης των μεταναστών, διαφορετικά εργασιακά πρότυπα, διαφορετικοί είναι οι ρόλοι 
των ανδρών, των γυναικών και, τέλος διαφορετικές εμπειρίες στη νέα πατρίδα. Οι τέσσερις 
περίοδοι που προτείνουμε είναι οι εξής: 
 
1.1 1η περίοδος: Τα πρώιμα χρόνια (1869 – 1920) 

Το Ντάργουιν είναι ένα πέρασμα και όχι τόπος μόνιμης εγκατάστασης. Μόλις το 1912 και το 
1913 συναντάμε τους πρώτους Έλληνες, άντρες κυρίως, να βρίσκονται στο Ντάργουιν και να 
εργάζονται. Πολλοί Έλληνες που έφταναν στο Φριμένταλ για ανεύρεση εργασίας έπαιρναν 
τον δρόμο προς Βορρά, όπου εκεί υπήρχαν άφθονες εργασίες σε τοποθεσίες όπως Carnarvon, 
Port Hedland, Whim Creek, Broome, και Wyndham. Από αυτά τα μέρη το ταξίδι προς 
Ντάργουιν ήταν μικρότερο με τα πλοία της γραμμής. Εξάλλου εκεί από το 1914 υπήρχαν 
πολλές εργασίες με υψηλούς μισθούς για την ανέγερση της μεγαλύτερης ιδιωτικής επιχείρησης 
στην Αυστραλία, της επιχείρησης Vesteys, μιας πολυεθνικής με βοοειδή, σφαγεία και 
κονσερβοποίηση κρεάτων για την τροφοδοσία του συμμαχικού στρατού κατά τον 1ο παγκόσμιο 
πόλεμο. Το 1915 είναι το έτος που κάποιες οικογένειες φτάνουν στο Ντάργουιν και το 1917 
συναντάμε γυναίκες που έρχονται, για να εγκατασταθούν στο Ντάργουιν. Η πόλη του 
Ντάργουιν την περίοδο αυτή είναι από τις πιο πολυπολιτισμικές πόλεις του κόσμου, κυρίως με 
αντρικό πληθυσμό και πρωτεία στην κατανάλωση αλκοόλ. 

1.2 2η περίοδος: τα δύσκολα χρόνια (1921 – 1949) 

Η ζωή στο Ντάργουιν τη δεκαετία του ΄20 είναι εξαθλιωτική, λόγω της οικονομικής ύφεσης. 
Στην απογραφή του 1921 καταγράφονται 67 μόνο Έλληνες στο Ντάργουιν. Η μετακίνησή τους 
σε άλλες πόλεις της Δυτικής Αυστραλίας, της Κουησλάνδης, της Νέας Νότιας Ουαλίας ή και 
της Νότιας Αυστραλίας, μετά το κλείσιμο της επιχείρησης Vesteys δεν ήταν καθόλου εύκολη. 
Η πλειονότητα των Ελλήνων αναγκάστηκαν να φύγουν για ανεύρεση εργασίας σε άλλες πόλεις 
της Αυστραλίας. Ωστόσο, υπήρξαν οικογένειες, οι οποίες έμειναν στη ΒΕ και έθεσαν τα 
θεμέλια της μελλοντικής ευημερίας της ελληνικής παροικίας.  

Από τις 33 άδειες ψαρέματος, τις 25 τις είχαν Έλληνες. Οι οικογένειες που έμειναν, 
απέδειξαν ότι, παρά τις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες και την οικονομική ύφεση, 
μπόρεσαν να επιβιώσουν. Αυτό τους έκανε αποδεκτούς από τους άλλους. Η απομόνωση 
δημιούργησε το αίσθημα της αλληλεγγύης. Την περίοδο αυτή δεν πείραζε αν ήσουν Έλληνας 
ή Ρώσος ή Κινέζος ή Γιαπωνέζος, αρκεί να ήσουν “Darwinite”. Προς το τέλος της δεκαετίας 
του ’30 η μικρή ελληνική παροικία στο Ντάργουιν είχε αφομοιωθεί, μολονότι διατηρούσαν τη 
γλώσσα μέσω της μικρής «εκκλησίας» και του π. Χρύσανθου Κωνσταντινίδη. 

 
1.3 3η περίοδος: Τα δημιουργικά χρόνια (1950 – 1990) 

Μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο περισσότεροι Έλληνες φτάνουν στο Ντάργουιν με προγράμματα 
που επιδότησε η Αυστραλία και η Ευρώπη. Με ιδιωτική, καθώς και κρατική, πρωτοβουλία 
επιλέγονται Καλύμνιοι δύτες να αντικαταστήσουν τους Γιαπωνέζους στις εταιρείες 
Μαργαριταριών του Πάσπαλη στο Ντάργουιν και στο Μπρουμ (Broome).  

ΦΡΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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• Το 1952 φτάνουν δύο αποστολές δυτών από την Κάλυμνο στο Ντάργουιν και στο 
Broome. 

• Το 1954 μια άλλη αποστολή καταφτάνει με Καλύμνιους δύτες.  

Δυστυχώς, και οι δυο αποστολές ήταν ανεπιτυχείς. Αυτό ανάγκασε την κυβέρνηση της 
Αυστραλίας να επιτρέψει στους Καλύμνιους να παραμείνουν στο Ντάργουιν, γεγονός που 
οδήγησε στην αλυσιδωτή μετανάστευση Καλυμνίων ανοίγοντας μια νέα σελίδα στη 
μετανάστευση των Ελλήνων στη ΒΕ. Τη δεκαετία του ’60 περισσότεροι Έλληνες φτάνουν στο 
Ντάργουιν, μεταξύ των οποίων οι περισσότεροι από την Κάλυμνο. Το Ντάργουιν 
αναπτύσσεται πολύ την περίοδο αυτή και οι Έλληνες ιδρύουν τα θεσμικά τους όργανα, 
παίζοντας ταυτόχρονα σημαντικό ρόλο στην ευημερία και την πρόοδο της ΒΕ. 

1.4 4η περίοδος: χρόνια ευημερίας και προόδου (1991 – 2010) 

Είναι η περίοδος ευημερίας, εδραίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης των Ελλήνων στον χώρο της 
οικονομίας, της πολιτικής, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Οι Έλληνες αποτελούν το 1/10 
του πληθυσμού του Ντάργουιν και τα παιδιά των μεταναστών της 2ης περιόδου κατέχουν 
σημαντικές θέσεις σε όλους τους χώρους του επιστητού της ζωής της πόλης. 

Λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, πολλοί μετανάστες ή παιδιά μεταναστών 
επανακάμπτουν στο Ντάργουιν, αλλά και νέοι μετανάστες έρχονται προσθέτοντας στο 
εργατικό δυναμικό περισσότερες δεξιότητες και επιλογές.   

• Πολλοί πετυχημένοι Έλληνες πρωταγωνιστούν στην οικονομική ανάπτυξη της ΒΕ, 
όπως για παράδειγμα ο Γιάννης Χαλίκος  

• Έλληνες κατέχουν υψηλά πολιτικά πόστα, τη θέση του Κυβερνήτη στη ΒΕ, ο Γιάννης 
Ανοικτομάτης, τη θέση υπουργών όπως Κώστας Βατσκαλής, ο σημερινός Δήμαρχος 
του Ντάργουιν 

• Νέοι πολιτιστικοί σύλλογοι οργανώνονται  
• Η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός διδάσκεται σε κρατικά σχολεία  
• το 2004 ιδρύεται το πρόγραμμα Eλληνικών Σπουδών στο πανεπιστήμιο Charles 

Darwin (Hellenic & Greek Studies at Charles Darwin University). 
 

2. Πρώιμη περίοδος - Ευκαιρίες εργασίας 

Ο πρώτος καταγεγραμμένος Έλληνας στη ΒΕ είναι ο Μιχάλης Κανγκρής, μάγειρας στο πλοίο 
του ερευνητή-τοπογράφου George Goyder, στις 5 Φεβρουαρίου του 1869 (Christie, 1984: 50). 
Οι κύριοι μεταναστευτικοί παράγοντες των δύο πρώτων περιόδων είναι ο Ελληνοτουρκικός 
πόλεμος του 1897, η πτώχευση της Ελλάδας, οι Βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1914), ο 1ος 
παγκόσμιος πόλεμος, η Μικρασιατική Καταστροφή (1922) και η ανταλλαγή πληθυσμών το 
1923. 

Η εγκατάσταση των πρώτων ελληνικών οικογενειών στο Ντάργουιν αρχίζει το 1913. Στην 
απογραφή του 1911 στη ΒΕ δεν καταγράφεται κανένας Έλληνας. (Gilchrist, 1992: 255). Οι 
Καστελλοριζιοί, που αποτελούν την πλειονότητα των Ελλήνων στη ΒΕ κατά την πρώτη 
περίοδο, καταφτάνουν αφενός από το Φριμένταλ, οι οποίοι είχαν φτάσει τα προηγούμενα 
χρόνια, και αφετέρου από τη Σιγκαπούρη, αφού αρχικά είχαν μείνει λιγότερο ή περισσότερο 
χρονικό διάστημα στο Πορτ Σάιντ (Port Said). Η πλειονότητα των οικογενειών, που φτάνουν 
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στο Ντάργουιν μετά το 1915, για να επανασυνδεθούν με τους συζύγους τους, καταφτάνουν 
μέσω της Σιγκαπούρης, όπως έγινε για παράδειγμα με την οικογένεια Χαρμάνη, την οικογένεια 
Λίβερη κ.ά. Οι Έλληνες την περίοδο αυτή εγκαθίστανται στους αποκαλούμενους 
καταυλισμούς “Greek Town”, “Salonika Crossing”, στους χώρους της επιχείρησης Vesteys ή 
μια άλλη μικρή ομάδα Ελλήνων έμεινε γύρω από την πρώτη ελληνική επιχείρηση στις Αλυκές 
του Ευστράτιου Χαρίτου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, η ελληνική μετανάστευση από την 
Ελλάδα προς την Αυστραλία και το αντίθετο, από το 1914-1924, έχει ως ακολούθως3: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1914-1924 

Commonwealth of Australia Statistics 
 

ΕΤΟΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
   
   

1914 799 270 
1915 364 173 
1916 166 75 
1917 260 82 
1918 279 12 
1919 85 204 
1920 129 284 
1921 228 194 
1922 468 82 
1923 921 61 
1924 1,985 159 

Κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα ήταν ανθρωπίνως αδύνατο 
να βρει κάποιος εργασία στη ΒΕ, λόγω της οικονομικής ύφεσης στην Αυστραλία Στις λιγοστές 
εργασίες, ωστόσο, προτιμούνταν οι Αγγλοσάξονες και οι εργάτες των συνδικάτων4. 

Από το 1914-1920 οι Έλληνες εργάζονται κυρίως στις επιχειρήσεις Vesteys, όπου πολλοί 
Έλληνες δίνουν ως διεύθυνση κατοικίας. Οι εργασίες άρχισαν το 1914 και αρχικά χρειάστηκαν 
γύρω στους πεντακόσιους εργάτες για την ανοικοδόμηση αυτού του τεράστιου έργου. Στην 
πορεία χρειάστηκαν περισσότεροι εργάτες, οι οποίοι, ωστόσο, δεν έπρεπε να ήταν μέλη 
κάποιου συνδικάτου. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία είχε αντιπρόσωπό της στο Πορτ Σάιντ, για 
να προσελκύσει πρόσφυγες Έλληνες στο Ντάργουιν. Εδώ βρίσκεται και η απάντηση στο 
ερώτημα γιατί βρέθηκαν πολλοί Καστελλοριζιοί στο Ντάργουιν. 

Άλλοι εργάστηκαν στις δημόσιες αυστραλιανές υπηρεσίες, στη σιδηροδρομική γραμμή 
PineCreek - Emungalun, στο λιμάνι, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που άνοιξαν οι ίδιοι. 
Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι έπρεπε υποχρεωτικά να είναι μέλη του Αυστραλιανού Εργατικού 
Συνδικάτου (Australian Workers Union), σε παράρτημα, ωστόσο, ελληνικό, που οδηγήθηκαν 
χωρίς τη θέλησή τους. 

                                                            
3 Hugh Gilchrist, Australians and Greeks, Vo. II: The Middle Years, Sydney: Halstead Press, 1997: p. 246. 
4 Μεταξύ των πρώτων ονομάτων που συναντάμε στο Ντάργουιν την πρώιμη αυτή περίοδο είναι οι οικογένειες 
των: Λίβερη, Χαρίτου, Καφκαλούδη, Καΐσση, Χαρμάνη, Μανίκαρου, Παστρόλου, Μαργαρίτη, Διοκτήτη, 
Ταΐφαλου, Μακρίδη, Μανωλιού, Κατούπη, Κανάρη, Μάγκου. Η Αμαρίσσα Ταΐφαλου, η Χρυσούλα Κατούπη και 
η Μαρία Λίβερη είναι αδερφές. Ο Μιχάλης Πάσπαλης έφτασε αργότερα, προς το τέλος της δεκαετίας του ’30. Ο 
Λούης Χαρμάνης σε μια συνέντευξή του προς τον Peter Forrest αναφέρει ότι ο πρώτος Έλληνας στο Ντάργουιν 
ήταν ο Καστελλοριζιός Γεώργιος Απάγης.  

ΦΡΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



85

Άλλες εποχιακές εργασίες ήταν το κτίσιμο των γεφυριών μεταξύ των ποταμών Ferguson και 
Katherine, έργο μεγαλόπνοο και τεράστιο, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις δυσχέραιναν την 
υλοποίησή του. Για τον λόγο αυτό υπήρχαν προσωρινοί καταυλισμοί μεταξύ του 1914-1916 
στην περιοχή Katherine, καθώς και σε άλλους κόμβους. Λόγω της εποχιακής εργασίας, οι 
Έλληνες την περίοδο αυτή κινούνται συνεχώς προς ανεύρεση επικερδέστερης εργασίας αφενός 
και αφετέρου μετακινούνταν σε περιοχές όπου υπήρχαν φίλοι ή άλλα μέλη της οικογένειάς 
τους.  

Σύμφωνα με τον Michael Christie (1982: 25) ο κυριότερος λόγος της επιτυχίας των Ελλήνων 
της περιόδου αυτής είναι το γεγονός ότι εγκαθίστανται και εργάζονται ως κοινότητα 
περισσότερο και όχι ως άτομα. Ζούσαν ελληνικά, εργάζονταν για τους Έλληνες και με 
Έλληνες, μιλούσαν Ελληνικά, έτρωγαν και έπιναν σε ελληνικά καφενεία, ακολουθούσαν τις 
ίδιες γιορτές, όπως στην Ελλάδα και πήγαιναν στις εκκλησίες που οι ίδιοι χρηματοδότησαν και 
βοήθησαν να χτιστούν. Τα νέα για εργασίες σε απομακρυσμένες περιοχές κυκλοφορούσαν 
γρήγορα και συνήθως οι Έλληνες πήγαιναν ως ομάδα, όχι μόνοι τους. 

Το Ντάργουιν την περίοδο του 1913 ήταν ένα πέρασμα και όχι τόπος μόνιμης εγκατάστασης 
Ελλήνων. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που είναι αδύνατο να οριστεί αν κάποιος την περίοδο 
αυτή είναι περαστικός ή μόνιμα εγκατεστημένος. Εξάλλου η σύνθεση του πληθυσμού άλλαζε 
συνεχώς, επειδή το λιμάνι ήταν κόμβος – πέρασμα που συνέδεε ατμοπλοϊκά τη Μελβούρνη 
(Melbourne), το Σίδνεϊ (Sydney), το Φριμένταλ, τη Σιγκαπούρη, τη Βαταβία και το Χονγκ 
Κονγκ. 

Όντως, οι περισσότεροι Έλληνες που έφτασαν στο Ντάργουιν φαίνεται να ήταν περαστικοί 
και όχι μόνιμα εγκατεστημένοι. Ο ελληνισμός του Ντάργουιν κατά την πρώιμη περίοδο είναι 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδεδεμένος με το Περθ (Perth). Μερικοί απ’ αυτούς ήρθαν στο 
Ντάργουιν μέσω Δυτικής Αυστραλίας. Μεταξύ αυτών είναι ο Αλέξανδρος Χαρμάνης, μέλη της 
οικογένειας Κανάρη, ο Κυριάκος Καΐλλης, ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Ανδρέας Καΐσσης. Η 
οικογένεια Λίβερη έφτασε στο Ντάργουιν το 1918. Οι οικογένειες Μακρίδη, Διοκτήτη, 
Χριστοδούλου, Καΐλλη, Καζάκου και Χαρμάνη εργάστηκαν την περίοδο αυτή ως 
λιμενεργάτες, φαροφύλακες, εργάτες, ψαράδες και κτίστες. 

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ομάδες Ελλήνων άρχισαν να έρχονται από τη Δυτική 
Αυστραλία, ειδικότερα από τη βορειοδυτική πλευρά της, στο Ντάργουιν το 1914. 

Ο Αλέξανδρος Χαρμάνης είχε φτάσει στην Δυτική Αυστραλία το 1912 από το 
Καστελλόριζο και είχε εργαστεί στα μεταλλεία "Whim"στο Port Hedland.Ο Μαργαρίτης, 
επίσης από το Καστελλόριζο, είχε εργαστεί στο λιμάνι Balla Balla, και στο Point Sampson στη 
Δυτική Αυστραλία, πριν να φτάσει στο Ντάργουιν το 1915. Ο Κυριάκος Καΐλλης, ένας 
Καστελλοριζιός πλοιοκτήτης, έφτασε στο Fremantle το 1911 και εργάστηκε ως βοηθός 
μάγειρα. Ο Ευστράτιος Χαρίτος από το Μοσχονήσι, κατάφερε να αναρρώσει από σοβαρό 
τραυματισμό σε μάχη το 1912 κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και να έρθει στο Ντάργουιν. 

Κατά τα επόμενα έτη, εξαιτίας των Βαλκανικών πολέμων, πολλοί παίρνουν τον δρόμο της 
μετανάστευσης, κυρίως από το Καστελλόριζο. 

Οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με θαλασσινά επαγγέλματα, ως ψαράδες, λιμενεργάτες 
φαροφύλακες, ναυτικοί σε μεγαλύτερα πλοία, ή με αγροτικά επαγγέλματα. Άλλοι εργάστηκαν 
ως μάγειρες, βοηθοί μάγειρα, σερβιτόροι, καθαριστές σε κρατικά ξενοδοχεία, σε νοσοκομεία 
και σε πανσιόν, μολονότι πολλοί απ’ αυτούς είχαν δεξιότητες επικυρωμένες για καλύτερες 
εργασίες. 

Μερικοί, ωστόσο, Έλληνες προκύπτει ότι πρόκοψαν περισσότερο από άλλους. Ο Αντρέας 
Καΐσσης άνοιξε κατάστημα με μπιλιάρδα και νοίκιασε το πίσω μέρος του μαγαζιού στον 
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Κούλη Ξεκάνο, ο οποίος άνοιξε ζαχαροπλαστείο, ειδικευμένος στον μπακλαβά κι άλλα 
ελληνικά γλυκά. Καφενεία άνοιξαν ο Γιώργος Τρίγκος, ο Νίκος Παρθένος, κ.ά. Ο Λουκάς 
Μανίκαρος είχε κτηματομεσιτικό γραφείο και πουλούσε υποτυπώδεις κατοικίες στην περιοχή 
Salonika Crossing. Ο Δημήτρης Καλαφάτος είχε υπηρεσία ταξί και ο Αγαπητός Κουτάλης 
επιδιορθώσεις ποδηλάτων. 

Το 1919 ιδρύεται η πρώτη ελληνική επιχείρηση παραγωγής αλατιού από τους συνέταιρους 
Ευστράτιο Χαρίτο, Διονύσιο Κολυβά, Γιάννη Σφακιανάκη και Κυριάκο Καταχανά. Όλοι τους, 
όμως, βίωσαν τις προκαταλήψεις και τον έντονο ρατσισμό εναντίον των μεταναστών. Σύμφωνα 
με το Michael Christie: «Μολονότι οι Έλληνες και άλλοι μετανάστες, υπήρξαν 
αναντικατάστατοι για την πρόοδο στη ΒΕ, εντούτοις δεν ήταν ευπρόσδεκτοι» - “Although the 
Greeks, and other foreigners, were indispensable to northern development, they were rarely 
welcomed” (Christie, 1985: 25).  

Μολαταύτα, τα θεμέλια της ελληνικής κοινότητας, αν και αρχικά υπήρχε ρευστότητα, 
τίθενται το 1918. 

Η επιχείρηση Vesteys ανακοίνωσε την παύση λειτουργίας της τον Μάρτιο του 1920. Οι 
συνέπειες ήταν πολύ αρνητικές για την ευρύτερη οικονομία της Βόρειας Επικράτειας. Το 
γεγονός αυτό προκάλεσε αλυσιδωτή κρίση στις διάφορες θυγατρικές εταιρείες της περιοχής 
και επικρατούσε παντού μεγάλη σύγχυση και απορία. Η επιχείρηση πήρε την απόφαση να 
παύσει τη λειτουργία των σφαγείων, λόγω της διεθνούς πτώσης των τιμών κρέατος και κρίθηκε 
ασύμφορο να συνεχίσει τη λειτουργία της. 

Αρχές του 1920, πριν την παύση λειτουργίας της επιχείρησης, πολλοί Έλληνες βρίσκονταν 
στο Ντάργουιν, ως εποχιακοί εργάτες, μεταξύ των οποίων ο Μανώλης Καΐλλης, ο Νικόλας 
Κυριάκου, ο Αγαπήλων Κίτσας κ.ά., οι οποίοι εργάζονταν στην επιχείρηση από τις αρχές του 
1914, έτος έναρξης των εργασιών οικοδόμησης των κτιριακών συγκροτημάτων. Πενήντα 
Έλληνες εργάτες είχαν δηλώσει ως σημείο αναφοράς και διεύθυνσή τους την επιχείρηση 
Vesteys. Συνολικά τριακόσιοι Έλληνες βρίσκονταν στο Ντάργουιν στις 17 Μαρτίου του 1920, 
όταν ανακοινώθηκε η παύση λειτουργίας της επιχείρησης. 

Οι συνέπειες ήταν οδυνηρές, λόγω του ότι η επιχείρηση αυτή είχε την πλειονότητα του 
εργατικού δυναμικού της πόλης. Δεν υπήρχαν άλλες εργασίες στην πόλη, οι εργάτες έμειναν 
από εργασία, αλλά και από χρήματα, μην έχοντας ούτε τα εισιτήριά τους για να επιστρέψουν 
στον προορισμό τους. Έτσι, γύρω στους δύο χιλιάδες κατοίκους δεν είχαν εργασία και 
περιφέρονταν στους δρόμους για αναζήτηση τροφής και τυχόν εργασίας. Πέρασαν δυο μήνες, 
για να επιληφθεί του θέματος η κυβέρνηση και να στείλει πλοία να μεταφέρει τους άνεργους 
δωρεάν στον τόπο που επιθυμούσαν. Πολλοί απ’αυτούς ήταν Έλληνες και αποτελούσαν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας στη Βόρεια Αυστραλία. Σύμφωνα με τις ονομαστικές 
καταστάσεις επιβατών στα πλοία, ήδη από το 1917 γύρω στους πενήντα Έλληνες πήραν το 
ατμόπλοιο Bambra με προορισμό την πόλη Wyndham προς εξεύρεση εργασίας. Άρα η 
αναχώρηση των Ελλήνων από το Ντάργουιν επαναλαμβάνεται και το 1920. 

Οι Έλληνες συνήθιζαν να συγκεντρώνονται στην αποκαλούμενη “εκκλησία”, εκεί που 
σήμερα βρίσκονται τα διαμερίσματα Sentinel. Πολλοί έμεναν στην παρυφή του λόφου προς το 
Doctor's Gully. Απέναντι βρισκόταν το ξενοδοχείο Koala, στη γωνία Mitchell Street and Daly 
Street. Εκεί ο Αντρέας Λίβερης είχε ένα μικρό καφενείο, σαν μικρή παράγκα, και πουλούσε 
τσιγάρα. Αρκετοί Έλληνες της τρίτης ηλικίας συγκεντρώνονταν εκεί και αναπολούσαν τα 
παλιά. Σιγά-σιγά πολλοί έκτισαν εκεί τις πρόχειρες κατοικίες τους. 

Το 1921 παρέμειναν γύρω στους 67 Έλληνες ενήλικες και 44 παιδιά, ενώ το 1925 οι 
ενήλικες μειώθηκαν στους 53 και τα παιδιά 44. Αυτοί, ωστόσο, που παρέμειναν έμειναν 
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πιστοί στη νέα τους πατρίδα και δεν την εγκατέλειψαν, ενώ όσοι έφυγαν περίμεναν 
καλύτερες μέρες για να επιστρέψουν.  

3. Γυναίκες του Darwin  
3.1. Ασημίνα Χαρμάνη, το γένος Μαργαρίτη 

Η Ασημίνα Χαρμάνη γεννήθηκε στο Καστελλόριζο το 1860. Παντρεύτηκε τον 
καραβομαραγκό Νικόλαο Χαρμάνη και έκαναν εφτά παιδιά, τον Αλέξανδρο, τον Μανώλη, τα 
δίδυμα Στέφανο και Γιώργο (γνωστό ως Γιωργούτσο), την Κυριακούλα, την Ελένη και τον 
Ηλία (γνωστό ως Λούη). 

Ο Νικόλας απεβίωσε το 1909 αφήνοντας χήρα την Ασημίνα με έξι παιδιά και ένα 
νεογέννητο. Το Καστελλόριζο, εξαιτίας συνισταμένης παραγόντων, ήταν σε σοβαρή παρακμή 
και οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες. Η Ασημίνα με τα εφτά παιδιά ήταν σε εξαιρετικά 
δύσκολη κατάσταση. 

Η οικογένεια πήρε την απόφαση, ώστε ο μεγαλύτερος γιος, ο Αλέξανδρος, να φύγει από το 
Καστελλόριζο για οπουδήποτε μπορούσε να βρει εργασία και αργότερα, όταν θα κέρδιζε 
αρκετά χρήματα, να έστελνε τα εισιτήρια στη μητέρα του και στα αδέρφια του για να πάνε να 
τον βρούνε. Έτσι, αναχώρησε το 1910 για Αυστραλία και εργάστηκε στα μεταλλεία του Whim 
Creek στο Pilbara της Δυτικής Αυστραλίας, όπου απέκτησε τα απαραίτητα χρήματα, ώστε να 
πληρώσει τα εισιτήρια της μητέρας του και των αδερφών του για να ταξιδέψουν στην 
Αυστραλία. 

Πράγματι, το 1915 η Ασημίνα και τα υπόλοιπα παιδιά της ταξίδεψαν από το Καστελλόριζο 
για την Αίγυπτο. Εξαιτίας του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου αναγκάστηκαν να μείνουν στο Πορτ 
Σάιντ για δυο χρόνια. Αρχές του 1917, έχοντας εξασφαλίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η 
οικογένεια ταξίδεψε από την Αίγυπτο μέσω της διώρυγας του Σουέζ, στη Σιγκαπούρη με το 
πλοίο «SS Polynesien». 

Μετά από εξάμηνη παραμονή στην Chinatown της Σιγκαπούρης, η Ασημίνα και τα παιδιά 
της ταξίδεψαν προς το Ντάργουιν με το πλοίο «SS Montoro». Έφτασαν στο λιμάνι Ντάργουιν 
τον Ιούνιο του 1917, όπου τους περίμενε ο Αλέξανδρος. Πήρε περίπου δυόμισι χρόνια για την 
Ασημίνα και τα παιδιά της για να φτάσουν στην Αυστραλία. Επιτέλους, η οικογένεια 
ξαναντάμωσε. 

Μόλις έφτασαν, ο Αλέξανδρος πήρε τη μητέρα του και τα αδέρφια του στο σπίτι του στον 
οικισμό με την επωνομασία «Greek Town» ή κατ’άλλους «Port Said» στο τέλος της οδού 
Esplanade, ακριβώς πάνω από το Doctor’s Gully και πολύ κοντά στις κινέζικες αγορές. 

Τα σπίτια στο Ντάργουιν γύρω από τον οικισμό «Greek Town» ήταν λίγο καλύτερα από 
παράγκες, έχοντας για κουφώματα χοντροπελεκημένα τοπικά δέντρα. Οι εξωτερικοί τοίχοι και 
οι οροφές ήταν φτιαγμένες από ισοπεδωμένα μπιτόνια πετρελαίου και από αυλακωτές 
λαμαρίνες. Δεν υπήρχε εσωτερικός τοίχος ή εσωτερική οροφή. Τα πατώματα είχαν φτιαχτεί 
από λιωμένους λόφους τερμιτών, βρεγμένους και πατημένους γερά. Μαγείρευαν σε φωτιά, δεν 
υπήρχε ηλεκτρισμός, ούτε υδραυλικές εγκαταστάσεις. Το νερό για την καθημερινή λάτρα 
έπρεπε να μεταφερθεί στο σπίτι. 

Το σπίτι τους είχε ελάχιστα έπιπλα, τα οποία έφτιαχναν οι ίδιοι από πεταμένα αντικείμενα, 
για παράδειγμα, μεταχειρισμένα μπιτόνια πετρελαίου, έπαιρναν τη μορφή ντουλαπιών για να 
αποθηκεύουν τα αντικείμενά τους. 

Κύριο μέλημα της Ασημίνας ήταν η καθημερινότητα της οικογένειάς της σε αυτό το 
αφιλόξενο και τραχύ περιβάλλον. Έπρεπε να φροντίσει για το καθημερινό φαγητό και το 
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ρουχισμό των παιδιών της. Όφειλε να παντρέψει τις κόρες της Κυριακούλα και Ελένη, για να 
δημιουργήσουν δικές τους οικογένειες. Επίσης, έπρεπε να στείλει τον νεότερο, τον Ηλία, στο 
σχολείο. 

Με τη βοήθεια του Αλέξανδρου, οι κόρες της Ασημίνας παντρεύτηκαν τρεις μήνες μετά την 
άφιξή τους στο Ντάργουιν, από τον ορθόδοξο ιερέα π. Χρύσανθο Κωνσταντινίδη, τον οποίο ο 
Αλέξανδρος κάλεσε από το Περθ για να τελέσει τους γάμους της Ελένης με τον Ευστράτιο 
Χαρίτο και της Κυριακούλας με τον Διοματάρη-Διαμαντή Πίτσικα. 

 

 
(Από αριστερά) Η Ασημίνα Πίτσικα, κόρη της Κυριακούλας Χαρμάνη και 

του Διοματάρη Πίτσικα, στο κέντρο η Ασημίνα Χαρμάνη και δεξιά η 
Ασημίνα Χαρίτου, κόρη της Ελένης Χαρμάνη και του Ευστράτιου Χαρίτου 

(δεκαετία του ’20)- Ευγενής προσφορά Αντριάννας Χαρίτου  

Η Ελένη, με τη βοήθεια της μαμάς της Ασημίνας, κατάφερε να μεγαλώσει οκτώ παιδιά σε 
ένα τραχύ και εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον, χωρίς να χάσει κανένα παιδί. Τα εγγόνια της 
Ασημίνας μέχρι σήμερα αναγνωρίζουν ότι η γιαγιά τους Ασημίνα βοηθούσε πολύ τη μαμά 
τους, ιδίως με τα μικρότερα παιδιά και ότι χρησιμοποιούσε τις παραδοσιακές συνταγές για να 
κάνει καλά τα παιδιά, όταν ήταν άρρωστα. 

Η Ασημίνα έζησε σε μια ταραχώδη περίοδο με πολέμους, αναδουλειά και ρατσισμό, αλλά 
έδειξε θάρρος, ευψυχία, αποφασιστικότητα και προσαρμοστικότητα. Όπως πολλές άλλες 
πρωτοπόρες γυναίκες της πρώιμης περιόδου, αντιμετώπισε αποτελεσματικά τις καθημερινές 
δυσκολίες και δοκιμασίες της ζωής με μεγάλη επινοητικότητα στην προσπάθειά της να 
επιβιώσει αυτή και η οικογένειά της. 

Στην πραγματικότητα ήταν μια μικροσκοπική γυναίκα με τεράστια αποφασιστικότητα να 
επιβιώσει απέναντι σε όλες τις δοκιμασίες που της επιφύλαξε η ζωή. Είχε το θάρρος να 
ταξιδέψει το μισό κόσμο, πάνω από δυόμισι χρόνια, επιβιώνοντας σε ξένες χώρες, ενώ δε 
μιλούσε άλλη γλώσσα από τα Ελληνικά. Κατάφερε να συντηρήσει την οικογένειά της σε 
ξένους τόπους, με πενιχρά μέσα, χωρίς να πετά τίποτα, και ζώντας σε όποιο χώρο μπορούσε 
να βρει. Εντούτοις, κράτησε τα παιδιά της με ασφάλεια, από τον μικρό Ηλία μέχρι τα ευάλωτα 
κορίτσια στην εφηβεία τους, περιμένοντας τα χρήματα που θα έστελνε ο γιος της Αλέξανδρος 
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από τη μακρινή Αυστραλία. Μολονότι μιλούσε μόνο Εληνικά, κατάφερε να συνεννοηθεί με 
λίγες ξένες λέξεις, πάντοτε περιμένοντας βοήθεια από τον γιο Αλέξανδρο.    

Η κατάστασή της ήταν επισφαλής, εάν κάτι συνέβαινε στον μεγαλύτερο γιο της, αρρώστια, 
ή ατύχημα ή θάνατος, θα ήταν όλοι καταδικασμένοι, μόνοι και αβοήθητοι σε μια ξένη χώρα, 
σε ένα κόσμο εμπόλεμο και ευάλωτο. Δεν ήταν λίγες οι φορές που, λόγω καθυστέρησης 
ειδήσεων ή χρημάτων από τον Αλέξανδρο, που διερωτήθηκε αν ήταν ζωντανός ή νεκρός. Δεν 
ήταν εύκολο να εγκαταλείψει τον τόπο της και τους αγαπημένους της και να ξεκινήσει ένα 
επικίνδυνο ταξίδι. Η ζωή της Ασημίνας ήταν μια πραγματική οδύσσεια. 

 
(Από αριστερά) Ασημίνα Χαρμάνη, Αλέξανδρος Χαρμάνης με τη σύζυγό 
του Ευαγγελία Μάρκου-Κομνηνού και πίσω τους τα αδέρφια Στέφανος, 
Εμμανουήλ, Γιώργος και Ελένη Χαρμάνη (13 Σεπτεμβρίου του 1918)  

Ευγενής προσφορά Αντριάννας Χαρίτου 

Η Ασημίνα και ο Αλέξανδρος θεωρούνται οι ήρωες της οικογένειας, λόγω του ότι με τις 
υπεράνθρωπες προσπάθειές τους κατάφεραν να φτάσουν στην Αυστραλία και να ξεκινήσουν 
νέα ζωή. Μετά από πολλά χρόνια στο Ντάργουιν, η Ασημίνα μετακόμισε στο Σίδνεϊ. Η αδελφή 
της, η Μαριγώ, ήρθε κι αυτή στην Αυστραλία το 1927 μαζί με τα δυο παιδιά της. Η εγγονή της 
Μαριγώς, η Μαρία, θυμάται την Ασημίνα στο σπίτι της στο Σίδνεϊ στην οδό Riley, σαν μια 
μικροσκοπική γυναίκα, ντυμένη με παραδοσιακές ενδυμασίες στα μαύρα ως χήρα, και τον γιο 
της το Γιωργούτσο να τη σηκώνει και να τη στριφογυρίζει συνέχεια, μέχρι που να του ζητήσει 
να σταματήσει. Άλλοι την αναπολούν ως μικροσκοπική, νευρώδη, με σπινθηροβόλα μάτια. 
Απεβίωσε το 1938 και αναπαύεται στο κοιμητήριο του Rookwood.  
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3.2 Ελένη Χαρίτου, το γένος Χαρμάνη 

Η Ελένη Χαρίτου το γένος Χαρμάνη γεννήθηκε στο Καστελλόριζο το 1897. Ως έφηβη 
ακολούθησε την οδύσσεια της μητέρας της, Ασημίνας Χαρμάνη, στο υπερατλάντειο ταξίδι 
προς Αυστραλία που διήρκεσε δυόμισι χρόνια. Αναχώρησαν το 1915 από το Καστελλόριζο και 
έφτασαν στο Ντάργουιν το 1917, μετά διετή παραμονή στο Πορτ Σάιντ και εξάμηνη στη 
Σιγκαπούρη. Στο Πορτ Σάιντ με τη μητέρα της Ασημίνα και την αδερφή της Κυριακούλα 
εργάστηκαν ως ράφτρες στη βρετανική βάση. Εκεί πρέπει να πρωτογνώρισε τον μετέπειτα 
σύζυγό της Ευστράτιο Χαρίτο, ένα νεαρό από τα Μοσχονήσια που πήγε στο προξενείο της 
πόλης να τακτοποιήσει τα δικαιολογητικά του για Αυστραλία. Η Ελένη, με τη μητέρα της 
Ασημίνα και τα αδέρφια της, έφτασαν στο Ντάργουιν τον Ιούνιο του 1917, έναν τόπο τραχύ 
και αφιλόξενο. 

Τρεις μήνες μετά την άφιξή τους γίνονται οι γάμοι της Ελένης με τον Ευστράτιο Χαρίτο 
και της αδερφής της Κυριακούλας με τον Διοματάρη-Διαμαντή Πίτσικα. Ο αδερφός της 
Αλέξανδρος τακτοποίησε όλα να γίνουν με το ορθόδοξο τυπικό και για τον λόγο αυτό κάλεσε 
από το Περθ τον Αρχιμανδρίτη Χρύσανθο Κωνσταντινίδη να τελέσει τους γάμους. Ο 
ορθόδοξος γάμος έλαβε χώρα στις 9 Σεπτεμβρίου του 1917. Πρόκειται για τους πρώτους 
γάμους με ορθόδοξο τελετουργικό που έλαβαν χώρα στο Ντάργουιν και με ορθόδοξο ιερέα. 

 

 
Εικονίζονται τα δυο νεόνυμφα ζευγάρια. Στη μεσαία σειρά από αριστερά είναι ο Γεώργιος 
Μαργαρίτης, η Ασημίνα Χαρμάνη, γαμπρός ο Ευστράτιος Χαρίτος, νύφη η Ελένη Χαρμάνη, 

γαμπρός ο Διοματάρης-Διαμαντής Πίτσικας και νύφη η Κυριακούλα Χαρμάνη. Πίσω από τη νύφη 
Ελένη είναι ο ιερέας Χρύσανθος Κωνσταντινίδης και πίσω από το γαμπρό Πίτσικα είναι ο 

Αλέξανδρος Χαρμάνης (9 Σεπτεμβρίου 1917) Ευγενής προσφορά Αντριάννας Χαρίτου 

Το νιόπαντρο ζευγάρι έμεινε σε μια παράγκα στον οικισμό «Greek Town», κοντά στους 
υπόλοιπους Έλληνες και κοντά στην πρόχειρη «εκκλησία» που στήθηκε για τις θρησκευτικές 
ανάγκες των Ορθοδόξων. Ο χώρος, ωστόσο, δεν πληρούσε τους κανόνες υγιεινής και πάρθηκε 
απόφαση να εγκαταλειφθεί, γεγονός που υλοποιήθηκε το 1920. Η πόλη του Ντάργουιν ήταν 
πολυπολιτισμική και κατοικούνταν από Έλληνες, Κινέζους, Μαλαισίους, Φιλλιπινέζους και 
πολλούς Άγγλους και Ιρλανδούς. 
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Από το 1914-1921 η οικονομία της Βόρειας Επικράτειας εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από 
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των αδερφών Vesteys. Υπήρχαν πολλές ευκαιρίες 
εργασίας και γίνεται προσπάθεια κάλυψης των θέσεων εργασίας, για να εξυπηρετηθούν οι 
ανάγκες νέων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, όπως σφαγεία Vesteys, σιδηροδρομική 
γραμμή και νέοι δρόμοι. Η πρυτανεύουσα πολιτική της περιόδου είναι αυτή της «λευκής 
Αυστραλίας», γνωστή ως “White Australia Policy” (Christie, 1984: 21).  

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα εργατικών χεριών 
ανοίγοντας θέσεις εργασίας και φέρνοντας νέους μετανάστες από τη Νότια Αμερική 
(Patagonians). Από το 1913 και εξής πολλοί Έλληνες από διαφορετικά μέρη της Αυστραλίας, 
χωρίς καμιά κυβερνητική στήριξη ή επιδότηση, φτάνουν στο Ντάργουιν για αναζήτηση 
εργασίας, έστω και εποχιακής. Στόχος τους ήταν να κερδίσουν πολλά χρήματα σε μικρό 
χρονικό διάστημα, να τα στείλουν στην Ελλάδα σε οικογενειακές υποχρεώσεις, προίκες ή για 
να πληρώσουν τα εισιτήρια να φέρουν τα λοιπά μέλη της οικογένειάς τους στην Αυστραλία.  

Παράδειγμα ο Αλέξανδρος Χαρμάνης, αδερφός της Ελένης Χαρίτου, ο οποίος έφτασε στην 
Αυστραλία το 1910, εργάστηκε στο ορυχείο του Whim Creek Pilbara και το 1914 μετακινήθηκε 
στο Ντάργουιν, όπου εργάστηκε στην ανοικοδόμηση των εγκαταστάσεων Vesteys. Αρχικά 
έστειλε χρήματα και έφερε στην Αυστραλία τους αδερφούς του, Μανόλη και Γιώργο και τελικά 
τη μητέρα του Ασημίνα, καθώς και τα υπόλοιπα τέσσερα αδέρφια του το 1917. Το 1918 έφερε 
την αρραβωνιαστικιά του Ευαγγελία Μάρκου Κομνηνού από το Καστελλόριζο και 
παντρεύτηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου του 1918. 

Το κλίμα στο Ντάργουιν την περίοδο αυτή καλλιεργούσε έντονο ρατσισμό, γεγονός που 
πυροδοτούσαν εθνικιστές πολιτικοί και μέρος του φίλα προσκείμενου τύπου. Έτσι, ο 
γερουσιαστής Newland έφτασε στο σημείο να αναφέρει σε ομιλία του στη Βουλή ότι «οι 
Έλληνες είναι παράσιτα, ζουν με οτιδήποτε πετά, σέρνεται ή τρέχει, για να στείλουν τα λεφτά 
τους στην Ελλάδα» (Christie, 1984: 68). Όταν ρωτήθηκε αν διαφωνεί με το να φέρουν εργάτες 
από την Κίνα, απάντησε: «I do, absolutely; but if we must have alien labour, I would give my 
vote for the Chinaman before I would give it for the Greek anytime» » (Christie, 1984: 78). 

Η Ελένη στηρίζει πολύ στις επιχειρησιακές δραστηριότητες τον σύζυγό της, ο οποίος είναι 
πρωτεργάτης της πρώτης επιχείρησης στο Ντάργουιν το 1919. Έτσι, το 1919 η πρώτη ελληνική 
επιχείρηση, παραγωγής αλατιού, αλλά και ταυτόχρονα αγροκτήματος, είναι πραγματικότητα. 
Κατά 50% προμηθεύει αλάτι την επιχείρηση Vesteys και κατά 50% προμηθεύει την τοπική 
αγορά με πουλερικά, λαχανικά, αίγες, χοίρους και άλλα ζώα. Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν 
να επιβιώσουν την περίοδο της οικονομικής ύφεσης και μεγάλης ανεργίας τις δεκαετίες του 
’20 και του ’30. 

Συνιδιοκτήτες της πρώτης επιχείρησης αναφέρονται ο Ευστράτιος Χαρίτος, ο Κυριάκος 
Καταχανάς, ο Γιάννης Σφακιανάκης και ο Διονύσιος Κολυβάς. Κύριος χρηματοδότης 
αναφέρεται ο Κυριάκος Καταχανάς, αλλά η ψυχή της επιχείρησης είναι ο Ευστράτιος Χαρίτος, 
ο οποίος είχε εργαστεί σε παρόμοια επιχείρηση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μοσχονήσι, 
πριν αναχωρήσει για την Αυστραλία. Είχε, λοιπόν, εμπειρία σε αλυκές καθώς και σε 
κτηνοτροφία και γεωργία. 

Υπήρχε η συμφωνία να προμηθεύουν αλάτι την επιχείρηση Vesteys. Όταν όμως έκλεισε η 
επιχείρηση, το πλήγμα ήταν σοβαρό για τη νεότευκτη ελληνική επιχείρηση. Ωστόσο, 
επιβίωσαν προμηθεύοντας αλάτι τους κρεοπώλες, τους κυνηγούς βουβαλιών  και τα 
βοσκοτόπια που χρειάζονταν το αλάτι για να συντηρούν τα δέρματα και τα κρέατα. Επίσης 
προμήθευαν αλάτι την τοπική κοινωνία του Ντάργουιν. Αναμφισβήτητα, η ενασχόλησή τους 
με τη γεωργία και την κτηνοτροφία τούς βοήθησε να επιβιώσουν τη δεκαετία του ’30. 
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Η Ελένη Χαρίτου εικονίζεται στο βάθος δεξιά στις αλυκές, την πρώτη ελληνική επιχείρηση στο Ντάργουιν  

Ευγενής προσφορά Αντριάννας Χαρίτου  

Η Ελένη και ο Ευστράτιος έμειναν και πάλεψαν, δεν εγκατέλειψαν το Ντάργουιν τη 
δεκαετία της οικονομικής ύφεσης του ’20, όπως συνέβη με πολλούς άλλους Έλληνες. Το 1918 
γεννιέται το πρώτο παιδί, η Δέσποινα (Isabel) και το 1920 το δεύτερο παιδί, ο Γιώργος, στον 
ελληνικό οικισμό «Greek Town». Στη συνέχεια, ο Ευστράτιος χτίζει σπίτι στην περιοχή East 
Point για την οικογένεια που συνεχώς μεγάλωνε αφενός και αφετέρου για είναι πλησιέστερα 
στην επιχείρησή του. Εκεί ήρθαν τα επόμενα τρία παιδιά η Ασημίνα (Sylvia) το 1921, ο 
Νικόλας το 1922 και η Δωροθέα (Dorothy) το 1924. 

Το 1925 η οικογένεια για να είναι πλησίον σε σχολείο μεταφέρεται σε άλλο σπίτι που έκτισε 
ο Ευστράτιος στην οδό Mc Minn. Εκεί η Ελένη γέννησε το έκτο παιδί τους, τον Μιχάλη το 
1926, ενώ τα δύο τελευταία, ο Κυριάκος (Jack) το 1928 και η Μαρία το 1936 γεννήθηκαν στο 
νοσοκομείο του Ντάργουιν στο Myilly Point. 

Η Ελένη ήταν η πρώτη γυναίκα με επιχειρηματικό μυαλό στο Ντάργουιν που από το σπίτι 
της πουλούσε πουλερικά και αυγά, βοηθώντας, έτσι, το οικογενειακό εισόδημα. Είχε κάνει την 
πιο συμφέρουσα προσφορά και ήταν η πετυχημένη μειοδότρια πώλησης αυγών στο 
νοσοκομείο του Ντάργουιν και στο λεπροκομείο του Channel Island5. Επίσης, πουλούσε αυγά 
σε διάφορα μαγαζιά και οικογένειες και αργότερα στο οικογενειακό μαγαζί. Ο μικρός 
Κυριάκος μετέφερε με το ποδήλατό του τα αυγά σε διάφορες οικογένειες. 

Το 1941 πριν τον βομβαρδισμό του Ντάργουιν, η Ελένη με τα μικρότερα παιδιά της 
μεταφέρθηκε στο Σίδνεϊ και ειδικότερα στην κωμόπολη Mullumbimby, όπου ήταν παντρεμένη 
η κόρη της η Δέσποινα (Isabel). Ο Ευστράτιος με τα δύο μεγαλύτερα αγόρια έμειναν στο 
Ντάργουιν, ενώ αργότερα μεταφέρθηκαν στην ίδια κωμόπολη. Αγόρασαν ένα αγρόκτημα και 
καλλιεργούσαν μπανάνες και λαχανικά. Πριν επιστρέψουν στο Ντάργουιν το 1946 
παντρεύτηκε στη Βρισβάνη η κόρη τους Ασημίνα (Sylvia). 

Μετά τον πόλεμο, η Ελένη συνέχισε να υποστηρίζει την οικογένεια στην οικογενειακή 
επιχείρηση στο Daly Street, ακριβώς απέναντι από εκεί που βρίσκεται σήμερα το χωλ της 
ελληνικής κοινότητας. Στις 8 Ιουλίου του 1966 απεβίωσε σε ηλικία 69 ετών. 

Υπήρξε μια από τις πρωτοπόρες ελληνίδες γυναίκες στο Ντάργουιν, πάντοτε χαρωπή και 
ομιλητική. Εργάστηκε σκληρά στη ζωή της κάτω από δύσκολες συνθήκες, για να στηρίξει την 
οικογένειά της σε δύσκολα χρόνια για το Ντάργουιν. Ποτέ δεν υπήρξε πλούσια, αλλά έζησε 
μια ζωή χαρούμενη, αποδεχόμενη στωικά τα εύκολα και τα δύσκολα της ζωής. Ήταν 
ευχαριστημένη από τη ζωή της και πάντα ήταν θετικό άτομο. Έζησε σε διαφορετικά μέρη στη 
                                                            
5 Όπως εμφαίνεται στο Territory Times and Gazette, τον Νοέμβριο του 1935, η Ελένη ήταν η επιτυχής μειοδότρια.   
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ζωή της, όπως Καστελλόριζο, Αίγυπτο, Σιγκαπούρη, Ντάργουιν και  Mullumbimby και σε 
δύσκολες εμπόλεμες ιστορικές περιόδους.  

 
3.3 Μαρία Λίβερη, το γένος Αγαπητού-Κομνηνού 

Η Μαρία Λίβερη, κόρη του Κωνσταντίνου Αγαπητού Κομνηνού και της Κυριακής, το γένος 
Βαρδαμίδη, «τα οικιακά επαγγελλομένη» γεννήθηκε στο Καστελλόριζο στις 30 Νοεμβρίου 
18926. 

Ο Αντρέας Λίβερης γεννήθηκε στο Καστελλόριζο στις 15 Οκτωβρίου του 1881, γιος του 
Κωνσταντίνου Λίβερη και της Ευαγγελίας, το γένος Ανδρέα Καϊλή7. Σε μερικά έγγραφα είναι 
γνωστός ως Καϊλής-Λίβερης, χρησιμοποιώντας το επίθετο της μητέρας του. Η Μαρία Λίβερη 
και ο Αντρέας παντρεύτηκαν στο Καστελλόριζο στις 17 Φεβρουρίου το 1911, όπως εμφαίνεται 
από το προικοσύμφωνο που εκδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1911. Στο προικοσύμφωνο 
αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 
Ἐν Καστελλορίζῳ σήμερον τήν 16ην τοῦ μηνός Φεβρουρίου τοῦ ἔτους 1911 ἡμέραν τῆς 
ἑβδομάδος Τετάρτην καί ὥραν 9 π.μ. ἐμφανισθέντες αὐτοπροσώπως ἐν τῷ γραφείῳ τῆς 
Δημογεροντίας ἀφ’ ἑνός ὁ Ἀνδρέας κ. Λίβερης καί ἀφ’ ἑτέρου ὁ Μιχαήλ Ν. Βαρδαμίδης 
ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς ἀδερφῆς του Κυριακοῦς χήρας Κωνσταντίνου Ἀγαπητοῦ 
Κομνηνοῦ ... συνεβάλοντο τά ἑξῆς: 

Ὁ εἰρημένος Μιχαήλ ἔχων ἀνυψιάν ὀνόματι Μαρία καί θέλων ἐκδοῦναι αὐτήν εἰς 
νόμιμον γάμον τῷ εἰρημένῳ Ἀνδρέα μεθ’ οὗ συνῆψε κανονικήν μνηστείαν ὑπόσχεται νά 
παραχωρήσει αὑτῷ λόγῳ προικός καί τραχώματος τά ἑξῆς: 

✓ Μίαν οἰκίαν τελειοποιημένην εὑρισκομένην ἄνωθεν τῆς οἰκίας Ἀποστόλου 
Θεοφάνους καί πρός δυσμᾶς τῆς οἰκίας Χατζη Μιχάλη Πασαρή (Μπουντού). 

✓ Ἕν οἰκόπεδον εὑρισκόμενον πλησίον τῆς οἰκίας Χατζη-Σάββα Κιοσόγλου εἰς 
τήν δεξαμενή Πασᾶ μετά τοῦ ἀνήκοντος προαυλίου. 

✓ Μετρητά εἰκοσόφραγκα (40) τεσσαράκοντα τά ὁποῖα ἐμέτρησεν εἰς χεῖρας τοῦ 
γαμβροῦ. 

✓ Μία καδένα χρυσῆ μετά ὡρολογίου χρυσοῦ. 
✓ Ἕνα λαιμόν χρυσόν κατασκευῆς Καστελλορίζου. 
✓ Ἕνα ζεῦγος βραχιόλια μονά κατασκευῆς Καστελλορίζου, τά συνήθη ἐνδύματα, 

στρώματα κ.λ.π. 

Ὁ παραβάτης ὑπόκειται εἰς ποινική ρήτραν (6.000) γρ., ἕξι χιλιάδων γροσίων. Ὁ γάμος 
ὡρίσθη τήν 17ην ὁδεύοντος μηνός Φεβρουαρίου, ἡμέρα Πέμπτη. Ἐφ’ ᾧ ἐγένετο ἡ 
παροῦσα πρᾶξις ἥτις ἀναγνωσθεῖσα εἰς ὑπήκοον πάντων, ὑπεγράφη παρά τῶν 
συμβαλλομένων, τῶν ἀξιοπίστων μαρτύρων, τοῦ ἐνοριακοῦ ἱερέως καί τοῦ 
Γραμματέως8. 

Ο πρωτογιός τους Νικόλαος γεννήθηκε στο Καστελλόριζο στις 25 Ιανουαρίου 1916 και 
βαπτίστηκε στις 25 Μαρτίου του ιδίου έτους, όπως εμφαίνεται από το «Πιστοποιητικόν 
Βαπτίσεως» «της Ιεράς Μητροπόλεως Πισσιδείας». Ανάδοχος του Νικολάου ήταν η αδερφή 
της Μαρίας Αμίρισσα9. 
                                                            
6 Πιστοποιητικό έκδοσης Δημαρχιακού Συμβουλίου Καστελλορίζου, 10 Σεπτεμβρίου 1917, Αρ. Πρωτ. 503, αριθ. 
πιστ. 424, ευγενής προσφορά Χριστίνας Λίβερη. 
7 Στο πιστοποιητικό του Ανδρέα Καϊλή που εκδόθηκε από το Δημαρχιακό Συμβούλιο Καστελλορίζου το 1915 
αναφέρεται ως επάγγελμα ναυτικός.  
8 Προικοσύμφωνο Ανδρέα Λίβερη και Μαρίας Αγαπητού-Κομνηνού, ευγενής προσφορά Χριστίνας Λίβερη. 
Διατηρούμε χωρίς διορθώσεις την ορθογραφία και τη σύνταξη του πρωτότυπου κειμένου. 
9 «Ιερά Μητρόπολις Πισσιδείας, Πιστοποιητικόν Βαπτίσεως», «Αύξων Αριθμός 38, Ἐν Καστελλορίζῳ τῇ 25 
Μαρτίου 1916», ευγενής προσφορά Χριστίνας Λίβερη.    
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Ο Αντρέας Λίβερης φτάνει στο Ντάργουιν στις 7 Σεπτεμβρίου 1915 με το πλοίο «SS 
Mataram» μέσω Σιγκαπούρης10. Μολονότι δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει 
το είδος της εργασίας που έκανε την περίοδο από το 1915 μέχρι τις 14 Μαΐου του 1917 που 
αναχώρησε με το πλοίο «SS Mataram» επιστρέφοντας στο Καστελλόριζο για να πάρει μαζί του 
την οικογένειά του στην Αυστραλία, πιθανόν να εργάστηκε στο Ντάργουιν και στο Wyndham. 
Προφανώς θα εργάστηκε σε ένα από τα μεγάλα έργα που έλαβαν χώρα στη ΒΕ την περίοδο 
αυτή, γιατί απέκτησε αρκετά χρήματα για να πληρώσει τα εισιτήρια από Ελλάδα προς 
Αυστραλία της συζύγου του Μαρίας, του γιου τους και των αδερφών της Μαρίας. 

Η Μαρία Λίβερη, το γένος Αγαπητού-Κομνηνού, ο σύζυγός της Αντρέας Λίβερης ή 
Καΐλλης, ο γιος τους Νικόλαος και οι αδερφές της Μαρίας, Αμίρισσα (κατ’ άλλους Εμίρισσα) 
και Χρυσή, φτάνουν στο Ντάργουιν στις 28 Ιουνίου 1918 με το πλοίο «SS Mataram», 
ερχόμενοι από τη Σιγκαπούρη. Τις αδερφές Αμίρισσα και Χρυσή παραδίδει ο Αντρέας στον 
αδερφό τους Κωνσταντίνο Αγαπητό. Έχει μάλιστα διασωθεί ένα ιδιωτικό έγγραφο με τις 
υπογραφές των συμβαλλομένων μερών την ημέρα που τις παραδίδει το 1918. Αυτό γίνεται 
τρεις μήνες μετά την άφιξή τους, λόγω του ότι ο Κωνσταντίνος εργαζόταν έξω από το 
Ντάργουιν και προφανώς θα έφτασε εκεί τον Σεπτέμβριο του 1918.  

 

 
Το ιδιωτικό έγγραφο του Ανδρέα Λίβερη και του Κωνσταντίνου Αγαπητού, με το οποίο παραδίδει τις 
αδερφές Αμίρισσα και Χρυσή στον αδερφό τους μετά το ταξίδι από Καστελλόριζο για Αυστραλία (26 

Σεπτεμβρίου 1918). Ευγενής προσφορά Χριστίνας Λίβερη    

Από τον Ιούνιο του 1918, μέχρι τον θάνατο του Αντρέα Λίβερη το 192311, η οικογένεια 
έμεινε σε μια υποτυπώδη κατοικία, στον επικαλούμενο οικισμό“Greek Town”, πίσω από την 
οικοδομή που σήμερα βρίσκεται η οδός Esplanade, στον αριθμό 130. Εκεί ο Αντρέας, με τη 
βοήθεια της συζύγου του, είχε ένα μικρό καφενείο, το οποίο προσήλκυε τους μεγαλύτερους σε 
ηλικία Έλληνες, για να πιουν καφέ και να αγοράσουν τσιγάρα. 

                                                            
10 Στην εφημερίδα NT Times and Gazette διαβάζουμε ότι στις 7 Σεπτεμβρίου 1915 έφτασαν με το πλοίο SS 
Mataram μέσω Σιγκαπούρης 18 Έλληνες, χωρίς ονόματα (βλέπε NT Times and Gazette, 9 September 1915, 
“Shipping”). 
11 Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, ο Αντρέας Λίβερης απεβίωσε στο νοσοκομείο της πόλης στις 26 
Δεκεμβρίου 1923, σε ηλικία 42 ετών, επάγγελμα δηλώνεται εργάτης και τόπος κατοικίας «Dr's Gulley Darwin 
N.T.».    
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Μετά το κλείσιμο της εταιρείας Vesteys, μολονότι η πλειονότητα των Ελλήνων εγκατέλειψε 
τη ΒΕ, λίγες οικογένειες, μεταξύ αυτών η οικογένεια Λίβερη, καθώς και οι αδερφές της 
Μαρίας, Εμίρισσα Ταΐφαλου12 και Χρυσή Κατούπη, δεν εγκατέλειψαν το Ντάργουιν, αλλά 
έμειναν εκεί με τα πολλαπλά οικονομικά προβλήματα, την ανεργία και μόνη τους σωτηρία 
ήταν η κρατική στήριξη μέσω των συσσιτίων. Στην ίδια περιοχή “Greek Town” έμεναν και οι 
αδερφές της Μαρίας, Αμίρισσα και Χρυσή, όλες κοντά στην αποκαλούμενη «εκκλησία» του 
Ντάργουιν και τον ιερέα π. Χρύσανθο, ο οποίος βοηθούσε τις οικογένειες που βρίσκονταν εκεί 
και χρειάζονταν στήριξη, σε συνεννόηση πάντα με την κυβέρνηση13. 

Ο οικισμός “Greek Town” ήταν στις παρυφές του λόφου Doctor’s Gully, ανατολικά της 
Daly Street, εκεί που σήμερα βρίσκεται το πάρκο Esplanade, απέναντι στο ξενοδοχείο Double 
Tree, γνωστό παλαιότερα ως Travelodge. 

Λόγω ασθενείας του, ο Αντρέας Λίβερης, εκτός του καφενείου, δεν έκανε άλλη εργασία από 
το 1918 μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 1923, έτος του θανάτου του. Μετά τον θάνατό του, η 
οικογένειά του επιβίωσε αφενός με κρατικές επιδοτήσεις και με βοήθεια από μέλη της 
ελληνικής κοινότητας, και αφετέρου με τα λιγοστά έσοδα του καφενείου, σε ένα Ντάργουιν 
που από το 1920 και εφεξής βιώνει μια πολλή δύσκολη οικονομική ύφεση. Η καθημερινότητα 
της οικογένειας είναι πολύ δύσκολη, γεγονός που ανάγκασε τη Μαρία να εργαστεί 
ξενοπλένοντας και σιδερώνοντας, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει τα τρία της αγόρια, μέχρι 
να μπορέσουν να εργαστούν σε ηλικία δώδεκα και δεκατριών ετών. Είχε την ευχαρίστηση να 
δει τα παιδιά της να προοδεύουν στο σχολείο. 

 

 
Μαρία Λίβερη  

Ευγενής προσφορά Χριστίνας Λίβερη     

Με τη βοήθεια των γιων της, κατέστη δυνατό να αγοράσει οικόπεδο στη γωνία των οδών 
Mitchell και Knuckey στο ποσό των δέκα λιρών. Εκεί αργότερα, οι μαραγκοί γιοι της, Νίκος 
και Γιώργος, της έκτισαν ένα απλό σπίτι, όπου έμεινε μέχρι τον θάνατό της το 1967. 

 

                                                            
12 Η Αμίρισσα Αγαπητού και ο Γιώργος Παντάλης Ταΐφαλος παντρεύονται στο Ντάργουιν το 1918 μάλλον τον 
Ιούλιο. 
13 Από το 1920, έτος που έκλεισε η μεγαλύτερη επιχείρηση στο Ντάργουιν, ο Διοικητής του Ντάργουιν ερχόταν 
σε επικοινωνία με τον ιερέα π. Χρύσανθο για να βοηθήσουν τους Έλληνες που υπέφεραν χωρίς εργασία (βλέπε 
Kalgoorlie Miner, 2 January 1920, p. 3). 
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(Από αριστερά) Η Μαρία Λίβερη με τους γιους της Λάζαρο, Γιώργο και Νικόλαο  

Ευγενής προσφορά Νικολάου Μίταρου     

Η Μαρία Λίβερη, αναγκάστηκε από τις συνθήκες της ζωής, να είναι ένας κλειστός, 
μητριαρχικός τύπος, αλλά συνάμα και ισχυρή προσωπικότητα, η οποία πήρε στα χέρια της τη 
ζωή των παιδιών της, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και κατάφερε να δει τους δύο γιους 
της πετυχημένους επιχειρηματίες, οι οποίοι συνέβαλαν στην οικοδομική ανάπτυξη του 
Ντάργουιν, και τον μικρότερο γιο της, τον Λάζαρο, διευθυντή του Γραφείου Μεταναστευτικών 
Υποθέσεων, ο οποίος στήριξε κατά πολύ το τρίτο μεταναστευτικό ρεύμα προς την Αυστραλία 
τη δεκαετία του ’50 και εξής. Μολονότι υπήρξε σκληρή ως άνθρωπος, με τα εγγόνια της ήταν 
πολύ γλυκιά και γενναιόδωρη. Τούς δίδαξε πειθαρχία και, επειδή η ίδια βίωσε την ανασφάλεια 
της φτώχειας, δίδαξε στα παιδιά της και στα εγγόνια της να έχουν, όπως αυτή αργότερα στη 
ζωή, είκοσι ή τριάντα από κάθε είδος οικιακής χρήσης ή ένδυσης. Ποτέ δεν μίλησε σε κανένα 
για τον σύζυγό της, και αυτός είναι ο λόγος που δεν γνωρίζουμε πολλά στοιχεία για τον Αντρέα. 

Πρόκειται για μια αφανή ηρωίδα, η οποία τιμήθηκε με την ονομασία μιας οδού με την 
επωνυμία Maria Liveris Drive, στον χώρο που οργανώνονται οι λαϊκές αγορές, γνωστές ως 
Mindal Markets. 

 
3.4 Ευαγγελία Κανάρη, το γένος Καΐλλη 

Η Ευαγγελία Κανάρη γεννήθηκε στο Καστελλόριζο στις 20 Οκτωβρίου 1899 και ο σύζυγός 
της Μιχάλης, επίσης, στο Καστελλόριζο στις 8 Νοεμβρίου 1885. Μητέρα της Ευαγγελίας ήταν 
η Φλώρα Πασπάλη, ο δε πατέρας της πέθανε πριν να γεννηθεί η Ευαγγελία.  

Ήρθαν χωριστά στην Αυστραλία και παντρεύτηκαν στη Βρισβάνη στις 10 Ιανουαρίου 1926. 
Απέκτησαν επτά παιδιά14. Ο Μιχάλης μέσω του Πορτ Σάιντ έφτασε στη Δυτική Αυστραλία, 
στο Fremantle στις 31 Μαρτίου 1907, Κυριακή του Πάσχα. Ο Μιχάλης, ακολουθώντας τα 
βήματα των υπόλοιπων αδερφών του, εργάστηκε για λίγο στο Perth, μετά στη βόρειο δυτική 

                                                            
14Η Κρυστάλλα, γνωστή ως Dorothyor Dot, γεννήθηκε το 1928 στο Ingham και απεβίωσε το 2009. Παντρεύτηκε 
τον Γιώργο Φωτιάδη το 1946 στο Περθ. Η Φλόρα, γνωστή ως Flo, γεννήθηκε το 1929 στο Ingham. Παντρεύτηκε 
τον Γιώργο Λίβερη. Η Ελένη, γνωστή ως Helen, γεννήθηκε το 1930 στο Ingham και απεβίωσε στις 5 Νοεμβρίου 
του 2002. Η Κωνσταντίνα, γνωστή ως Connie, γεννήθηκε το 1931 στο Ingham και απεβίωσε στις 24 Οκτωβρίου 
2019. Η Μαγδαληνή, γνωστή ως Julie, γεννήθηκε το 1933 στο Ingham και απεβίωσε το 2014. Παντρεύτηκε πρώτα 
τον Blyton και στη συνέχεια τον Αντώνη Παπαντωνάκη. Ο Παράσχος, γνωστός ως Fred, γεννήθηκε το 1934 στο 
Ingham και απεβίωσε το 2016 και η Εσοδία, γνωστή ως Μάριον, γεννήθηκε το 1935. Παντρεύτηκε τον Αχιλλέα 
Μίταρο.    

Αυστραλία, στο Port Hedland, Broome, Whim Creek στα ορυχεία, άλλοτε ως ψαράς και μετά 
κατέληξε να εργάζεται σε καφενείο. Στις 10 Ιουνίου τoυ 1911 πολιτογραφείται Αυστραλός και 
ως επάγγελμα καταγράφεται ψαράς. Γνωρίζουμε επίσης ότι στο Broome εργάστηκε και ως 
δύτης, αλλά ταυτόχρονα άνοιξε και ψαράδικο όπου διέθετε και στρείδια. Το 1916 κατέληξε 
στο Ντάργουιν, σε μια πόλη που το 1914 φαινόταν ότι προσέφερε πάμπολλες ευκαιρίες 
εργασίες. Μέσω των ονομαστικών καταστάσεων βλέπουμε ότι ο Μιχάλης Κανάρης ερχόταν 
στο Ντάργουιν από το 1915 και στην περίοδο 1914-1920 κάνει συχνά ταξίδια στο Queensland, 
για να εργαστεί στα ζαχαρότευτλα και ως ψαράς στην πόλη Ingham. Στην πόλη αυτή βρίσκεται 
και η Ευαγγελία Καΐλλη  το 1925, ερχόμενη από το Καστελλόριζο, μετά από μικρή παραμονή 
στη Μελβούρνη.  

Ο Μιχάλης Κανάρης και η Ευαγγελία Καΐλλη παντρεύονται στις 10 Ιανουρίου 1926 στο 
Brisbane, στο καφενείο του Γιάννη Κανάρη. Τα πρώτα χρόνια του γάμου τους τα πέρασαν στο 
Halifax, απ’ όπου μετακινήθηκαν στο Macknade, όταν η πρώτη κόρη ήταν περίπου τριών ετών. 
Η Ευαγγελία εκεί είχε ένα εστιατόριο από το 1931-1939, όπου σέρβιρε πρωινό, μεσημεριανό 
και βραδινό φαγητό σε αρκετούς εργένηδες Έλληνες. Ο Μιχάλης πήγαινε για ψάρεμα και τα 
ψάρια τα μαγείρευε η Ευαγγελία στο εστιατόριο. Την επιχείρηση τη διηύθυνε η Ευαγγελία και 
αργότερα βοηθούσαν και τα παιδιά, γιατί ο Μιχάλης ή ήταν στο ψάρεμα ή διέθετε ώρες 
παίζοντας χαρτιά. 

 

 
Ο γάμος του Μιχάλη Κανάρη και της Ευαγγελίας Καΐλλη (10 Ιανουαρίου 1926)  

Ευγενής προσφορά Νικολάου Μίταρου     

Η Ευαγγελία πείστηκε από την ανηψιά της, Φλώρα Μακρίδη, να μεταφερθούν στο 
Ντάργουιν για καλύτερη τύχη και πιο επικερδή επιχείρηση. Έτσι, η οικογένεια αποφασίζει να 
μετακινηθεί στη ΒΕ τέλη του 1939 ή αρχές του 1940, σε μια πόλη που θύμιζε τις ευκαιρίες 
εργασίες του 1914 και που οι Έλληνες στο τέλος της δεκαετίας του ’30 ευημερούν και μερικοί 
απ’ αυτούς πρωτοπορούν σε οικοδομικές επιχειρήσεις. Η Ευαγγελία και ο Μιχάλης στο 
Ντάργουιν συνεχίζουν να είναι μια δεμένη και πολύ εργατική οικογένεια. 

Αρχικά έμειναν με τον Νίκο και τη Φλώρα Μακρίδη, μετά σε ένα σπίτι στην οδό Mitchell, 
πλησιέστερα στη γωνία με το Daly Street. Στη συνέχεια και μετά από αίτημα της οικογένειας 
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Αυστραλία, στο Port Hedland, Broome, Whim Creek στα ορυχεία, άλλοτε ως ψαράς και μετά 
κατέληξε να εργάζεται σε καφενείο. Στις 10 Ιουνίου τoυ 1911 πολιτογραφείται Αυστραλός και 
ως επάγγελμα καταγράφεται ψαράς. Γνωρίζουμε επίσης ότι στο Broome εργάστηκε και ως 
δύτης, αλλά ταυτόχρονα άνοιξε και ψαράδικο όπου διέθετε και στρείδια. Το 1916 κατέληξε 
στο Ντάργουιν, σε μια πόλη που το 1914 φαινόταν ότι προσέφερε πάμπολλες ευκαιρίες 
εργασίες. Μέσω των ονομαστικών καταστάσεων βλέπουμε ότι ο Μιχάλης Κανάρης ερχόταν 
στο Ντάργουιν από το 1915 και στην περίοδο 1914-1920 κάνει συχνά ταξίδια στο Queensland, 
για να εργαστεί στα ζαχαρότευτλα και ως ψαράς στην πόλη Ingham. Στην πόλη αυτή βρίσκεται 
και η Ευαγγελία Καΐλλη  το 1925, ερχόμενη από το Καστελλόριζο, μετά από μικρή παραμονή 
στη Μελβούρνη.  

Ο Μιχάλης Κανάρης και η Ευαγγελία Καΐλλη παντρεύονται στις 10 Ιανουρίου 1926 στο 
Brisbane, στο καφενείο του Γιάννη Κανάρη. Τα πρώτα χρόνια του γάμου τους τα πέρασαν στο 
Halifax, απ’ όπου μετακινήθηκαν στο Macknade, όταν η πρώτη κόρη ήταν περίπου τριών ετών. 
Η Ευαγγελία εκεί είχε ένα εστιατόριο από το 1931-1939, όπου σέρβιρε πρωινό, μεσημεριανό 
και βραδινό φαγητό σε αρκετούς εργένηδες Έλληνες. Ο Μιχάλης πήγαινε για ψάρεμα και τα 
ψάρια τα μαγείρευε η Ευαγγελία στο εστιατόριο. Την επιχείρηση τη διηύθυνε η Ευαγγελία και 
αργότερα βοηθούσαν και τα παιδιά, γιατί ο Μιχάλης ή ήταν στο ψάρεμα ή διέθετε ώρες 
παίζοντας χαρτιά. 

 

 
Ο γάμος του Μιχάλη Κανάρη και της Ευαγγελίας Καΐλλη (10 Ιανουαρίου 1926)  

Ευγενής προσφορά Νικολάου Μίταρου     

Η Ευαγγελία πείστηκε από την ανηψιά της, Φλώρα Μακρίδη, να μεταφερθούν στο 
Ντάργουιν για καλύτερη τύχη και πιο επικερδή επιχείρηση. Έτσι, η οικογένεια αποφασίζει να 
μετακινηθεί στη ΒΕ τέλη του 1939 ή αρχές του 1940, σε μια πόλη που θύμιζε τις ευκαιρίες 
εργασίες του 1914 και που οι Έλληνες στο τέλος της δεκαετίας του ’30 ευημερούν και μερικοί 
απ’ αυτούς πρωτοπορούν σε οικοδομικές επιχειρήσεις. Η Ευαγγελία και ο Μιχάλης στο 
Ντάργουιν συνεχίζουν να είναι μια δεμένη και πολύ εργατική οικογένεια. 

Αρχικά έμειναν με τον Νίκο και τη Φλώρα Μακρίδη, μετά σε ένα σπίτι στην οδό Mitchell, 
πλησιέστερα στη γωνία με το Daly Street. Στη συνέχεια και μετά από αίτημα της οικογένειας 
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στον Διοικητή της ΒΕ, τούς δόθηκε οικόπεδο να κτίσουν δικό τους σπίτι στο πάρκο το 
επικαλούμενο Bicentennial. Με βοήθεια γνωστών και φίλων κατάφεραν να κτίσουν ένα 
πρόχειρο σπίτι στο σημείο που σήμερα βρίσκεται το κανόνι του Peary. 

Ο Μιχάλης μετέφερε από το Macknade τη βάρκα του The Venture και συνέχισε να ψαρεύει 
και η Ευαγγελία να είναι υπεύθυνη της επιχείρησης. Τα ψάρια τα πουλούσε στα καφενεία, στα 
ξενοδοχεία και στα καταστήματα. Αργότερα, τα περισσότερα ψάρια τα διέθετε στην 
οικογενειακή επιχείρηση με το όνομα “Great Northern Café”15, επιχείρηση που νοίκιασε η 
Ευαγγελία για τρία χρόνια από τις 2 Σεπτεμβρίου 1940, λίγους μόνο μήνες μετά την άφιξή τους 
στην πόλη, πληρώνοντας όλα τα χρήματα του ενοικιοστασίου μετρητοίς, με οικονομίες που 
έφερε από το Macknade. Η Ευαγγελία επέλεξε να επενδύσει στην περιφέρεια της πόλης 
Chinatown, που ήταν το κύριο εμπορικό κέντρο της πόλης, μολονότι την συμβούλευαν να το 
αποφύγει. Έδειξε αποφασιστικότητα και κριτική σκέψη, γεγονός που αποδεικνύεται από τα 
κέρδη που είχε από αυτή την επιχείρηση. 

 

 
Η επιχείρηση της οικογενείας Κανάρη «Great Northern Cafe»το 1939. Ευγενής προσφορά Νικολάου Μίταρου     

Η οικογένεια όλο και περισσότερο ασχολούνταν με το ψάρεμα και όλοι βοηθούσαν, είτε 
στη μεταφορά των ψαριών, είτε στο μαγείρεμα στην επιχείρησή τους. Ο Μιχάλης συνήθιζε να 
ρίχνει και κύρτους (Λεξικό Καλύμνου, 2013: 287)16 και τα παιδιά τον βοηθούσαν και σε αυτό 
το εγχείρημα και σ’ αυτήν την τεχνική. 

Τα παιδιά όλα πήγαν στο δημοτικό σχολείο του Ντάργουιν και όλοι βίωσαν αφενός την 
πολυπολιτισμική σύνθεση της πόλης στη ΒΕ, και αφετέρου τον ρατσισμό στο σχολείο. Μετά 
το σχολείο πάντα βοηθούσαν τη μαμά στο μαγαζί, γιατί το μαγαζί λειτουργούσε όλη μέρα για 
πρωινό, γεύμα και δείπνο. 

Η Ευαγγελία κατάφερε να διευθύνει με τέτοιο τρόπο την επιχείρηση, ώστε εξοικονόμησε 
900 λίρες το 1941, έτος που αναγκαστικά εγκατέλειψε το Ντάργουιν, πριν τον βομβαρδισμό 
από τους Γιαπωνέζους. Τις οικονομίες αυτές τις επένδυσε στο Περθ αγοράζοντας κάποιες 
πρόχειρες οικίες και νέα επιχείρηση. Έτσι, όταν πούλησε την επιχείρηση τον Σεπτέμβριο του 

                                                            
15Lot 400 Cavenagh Street, Darwin. Στις 30 Σεπτεμβρίου 1941 η επιχείρηση μεταφέρεται από τον Μιχάλη Κανάρη 
στους Κρόκο, Παπαδημητρίου και Τσιλεάκο.  
16 Κύρτος: μεταλλικό πλέγμα που χρησιμοποιείται ως μέσο αλιείας, από το αρχαίο επίθετο κυρτός, με ανέβασμα 
τόνου κύρτος.  
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1940, και πάλι είχε μετρητά μαζί της, για να κάνει την επόμενη επιχειρηματική της επένδυση 
στο Περθ της Δυτικής Αυστραλίας και μάλιστα σε περίοδο πολέμου. 

Στο Περθ έμειναν πέντε χρόνια και με τα χρήματα που κέρδισαν από το Ντάργουιν 
κατάφεραν να αγοράσουν τρία σπίτια κι ένα μαγαζί καταφέρνοντας να επιβιώσουν από τα 
πενιχρά έσοδα του μαγαζιού και τα λιγοστά ενοίκια από τα σπίτια. Όλα τα μέλη της οικογένειας 
εργάζονταν, για να τα βγάλουν πέρα. Ωστόσο, επιθυμία τους ήταν να επιστρέψουν στο 
Ντάργουιν, και το 1946 επιστρέφουν σε μια πόλη ερείπιο από τον πόλεμο, αλλά με πληθώρα 
εργασιών και ευκαιριών. Έτσι, το 1950 επιχειρούν το επόμενο επιχειρηματικό βήμα, το “Star 
Milk Bar”17, την πιο πετυχημένη επιχείρηση της οικογένειας, που έθεσε τις βάσεις της 
οικογενειακής ευημερίας και που, τελικά, πέρασε στα χέρια του γιου, του Παράσχου. 

Η Ευαγγελία ήταν μια δυναμική, ψυχικά και σωματικά δυνατή γυναίκα, αποφασισμένη να 
εργαστεί πολύ σκληρά για την πρόοδο της οικογένειας. Ως μητέρα υπήρξε υπερβολικά 
αυστηρή με τις κόρες της, ενώ ο Μιχάλης ήταν ευγενής, συγχωρητικός και γενναιόδωρος, 
συμμετέχοντας στην ίδρυση των θεσμικών οργάνων του ελληνισμού18. Ο μόνος λόγος που 
υπήρχαν κάποιες διαφωνίες στην οικογένεια, ήταν η τάση του Μιχάλη προς το τζόγο. 

Η Ευαγγελία, γνωρίζοντας την αδυναμία του συζύγου της, είχε την οικονομική διαχείριση 
της επιχείρησης και του σπιτιού και αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να διαχειριστεί τα 
οικονομικά με τέτοιο τρόπο, ώστε πάντοτε να βρίσκεται με πολλές οικονομίες και να τις 
χρησιμοποιεί προς όφελος της οικογένειας. 

 

 
Οι δύο συμπεθέρες Ευαγγελία Κανάρη και Μαρία 

Λίβερη με τα εγγόνια τους.  
Ευγενής προσφορά Νικολάου Μίταρου     

Ο Μιχάλης Κανάρης απεβίωσε στις 25 Ιουλίου 1960 και η Ευαγγελία Κανάρη το 1976 και 
οι δυο είναι θαμμένοι στο κοιμητήριο στο Gardens-Darwin.  
  

                                                            
17Στο Star Cinema Complex, Smith Street, Darwin.  
18 Στο θεμέλιο λίθο του Αγίου Νικολάου, ο Μιχάλης Κανάρης είναι μέλος της ιδρυτικού συμβουλίου (27 
Σεπτεμβρίου 1953).  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ



100

 
4 Συμπεράσματα 

Οι οικογένειες των πρωτοπόρων αυτών γυναικών επέλεξαν να παραμείνουν στο Ντάργουιν τη 
δεκαετία του ’20 παραβλέποντας το γεγονός ότι η πλειονότητα των Ελλήνων εγκατέλειπε τη 
ΒΕ. Στη συνέχεια, μολονότι η ελληνική παροικία υπέφερε στην περίοδο της μεγάλης 
οικονομικής ύφεσης, κατάφεραν να επιβιώσουν λόγω των επιδεξιοτήτων και της εμπειρίας που 
έφεραν από την Ελλάδα, είτε στη γεωργία, είτε στην κτηνοτροφία, είτε στα θαλασσινά 
επαγγέλματα. Κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής που την διαφοροποιεί από τις 
επόμενες μεταναστευτικές περιόδους, είναι το γεγονός ότι άντρες και γυναίκες εργάζονται στα 
επαγγέλματα που έφεραν από την Ελλάδα, κάτι που αναγκαστικά θα αλλάξει τη δεκαετία του 
’50 και εφεξής. 

Η ζωή των γυναικών ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο που φαίνεται να είναι ο κανόνας 
της περιόδου του μεσοπολέμου. Η πλειονότητα των γυναικών της περιόδου αυτής κατάγεται 
από το Καστελλόριζο. Οι γυναίκες ερχόμενες προς Ντάργουιν έμειναν στο Port Said ή στη 
Σιγκαπούρη αρκετό καιρό περιμένοντας το αντίτιμο των εισιτηρίων από τους συγγενείς τους 
από το Ντάργουιν. Από τις τέσσερις γυναίκες μόνο η Ευαγγελία Κανάρη έφτασε στην 
Αυστραλία μέσω Δυτικής Αυστραλίας και όχι μέσω Σιγκαπούρης. 

Στην πρώιμη περίοδο η γυναίκα πρωταγωνιστεί σε οικογενειακές επιχειρήσεις ή ασχολείται 
με την ανατροφή των παιδιών. Σε αντίθεση με γυναίκες των επόμενων περιόδων, οι γυναίκες 
της πρώτης περιόδου παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους, διατηρούν τον ρόλο της μητέρας και 
του συζύγου, αλλά επίσης πρωταγωνιστούν επιχειρηματικά, ανοίγοντας επιχειρήσεις, τις 
οποίες οι ίδιες διευθύνουν, ή εργάζονται και από το σπίτι. Αυτό το μοτίβο διαφοροποιείται στη 
δεκαετία του ’50, όπου η πλειονότητα των γυναικών, ιδιαίτερα από την Κάλυμνο δεν 
εργάζονται, αλλά φροντίζουν τα παιδιά και το σπίτι. 

Οι πρωτοπόρες γυναίκες στο Ντάργουιν έπρεπε να προσαρμοστούν στις συνθήκες της νέας 
ζωής τους. Το μεγαλύτερο, ωστόσο, πρόβλημά τους ήταν η στέρηση του προσωπικού τους 
χώρου και της ιδιωτικής τους ζωής, επειδή έμεναν σε υποτυπώδεις καταυλισμούς. 

Όλες τους ξεκίνησαν την προσωπική τους περιπέτεια, όχι με ελεύθερη επιλογή, αλλά ως 
θύματα δύσκολων ιστορικών περιόδων με τεράστια βάρη και ευθύνες, ώστε να κρατήσουν τα 
παιδιά τους κοντά τους, ασφαλή σε ξένες χώρες, όπου ούτε τη γλώσσα μιλούσαν και τα μέσα 
που είχαν ήταν πενιχρά. 

Στο Ντάργουιν ζουν σε ένα περιβάλλον ως επί το πλείστον ανδροκρατούμενο, ρατσιστικό 
με οικονομική ανέχεια, αναδουλειά και με πρωτεία στην κατανάλωση αλκοόλ με τις 
επακόλουθες συνέπειες. Η επίσημη θέση της αυστραλιανής κυβέρνησης, όπως εκφράζεται από 
το στόμα υπουργών, γερουσιαστών και διοικητών της ΒΕ είναι ως επί το πλείστον εχθρική. To 
1925 ο Thomas Arthur Ferry σε μια έκθεσή του για τους Καστελλοριζιούς και όλους τους 
Έλληνες του Queensland, αναφέρει: «κοινωνικά και οικονομικά αυτός ο τύπος του μετανάστη 
είναι απειλή για την παροικία που εγκαθίσταται και θα είναι προς όφελος της Πολιτείας αν του 
απαγορευόταν η είσοδος στην Αυστραλία» (Christie, 1985: 191). 

Οι γυναίκες της περιόδου αυτής είναι υποψιασμένες και περισσότερο προετοιμασμένες στη 
μεταναστευτική ζωή από ό,τι οι γυναίκες άλλων περιόδων, που προέρχονται από αγροτικές 
περιοχές, για παράδειγμα των δεκαετιών μετά το ’50. Οι γυναίκες με νησιωτική καταγωγή 
έχουν πιο ανεπτυγμένο το πνεύμα της αυτονομίας και ανεξαρτησίας, λόγος που τις βοήθησε να 
ορθοποδήσουν σε ένα περιβάλλον πολύ εχθρικό και ενίοτε ρατσιστικό. 

Από τη δεκαετία του ’50, απόγονοι αυτών των μεταναστών κατέχουν υψηλά πόστα στην 
αυστραλιανή και διεθνή πολιτιστική ζωή και οικονομία. Συνέβαλαν τα πλείστα στην 
αυστραλιανή κοινωνία και κάθε άλλο παρά απειλή ήταν, σύμφωνα με την άστοχη πρόβλεψη 
του Thomas Arthur Ferry. Τελικά, οι πολιτιστικές διαφορές στην πολιτική της Αυστραλίας, 

αφού πέρασαν από το στάδιο της αφομοίωσης και της ανοχής, κατέληξαν στο στάδιο της 
ειρηνικής συνύπαρξης, δεν φοβίζουν πια, αλλά ενθαρρύνονται από την κοινωνία και αποτελούν 
κοινό κτήμα όλων (Garment et al., 2019: xiii). 

Ο ρόλος της γυναίκας αλλάζει στη μεταπολεμική μετανάστευση, όπου οι γυναίκες 
αναγκάζονται να εργαστούν σε εργοστάσια, αφενός από ανάγκη επιβίωσης και αφετέρου για 
να ικανοποιήσουν την επιθυμία της οικογένειας να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Έτσι, 
κάνουν οτιδήποτε περιμένουν απ’ αυτή στο σπίτι, αλλά επίσης εργάζονται για να συμβάλουν 
οικονομικά στην εκπλήρωση του διαχρονικού ονείρου του μετανάστη, που είναι η απόκτηση 
δικής του οικίας.  
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MICHAEL THEODOSIOS PASPALIS MBE: 
PIONEERING NT BUSINESS ENTREPRENEUR  

AND PHILANTHROPIST 
 

Mr. Paroulakis Peter H. LL. B University of Melbourne 
paroulakis@outlook.com 

Abstract 

Darwin’s most renowned and successful Greek businessman and philanthropist, Michael 
Theodosios Paspalis MBE, at the time of his death in 1972 was universally recognised as the 
wealthiest, most influential and famous Greek in Australia – a reputation deservedly achieved 
after arriving in Darwin in 1927 as a young boy of fifteen – seeking whatever work he could 
find. 

Key-words: community and church activities, major business development, construction, hotel 
and picture theatres. 

Michael Paspalis was born in Castellorizo, Greece, the southern-most island in the Dodecanese 
chain in January of 1912 to parents Theodosios and Chrisafina Paspalis. He was the second of 
five children - who were born in the following order: Mary, Michael, Nellie, Nicholas and 
Katina. 

His father, Theodosios, emigrated from Castellorizo to Australia with his family in 1917, 
during World War 1. The immediate reason for their departure being that Greece, having 
aligned itself with the Allies in World War I, was now at war with Turkey (an ally of Germany), 
and Castellorizo suffered daily and heavy aerial and artillery bombardment from the nearby 
Turkish mainland–a decision also motivated because commerce and trading on his island had 
been deteriorating for many years and a great number of residents had little or no work and had 
already migrated to Australia. 

At that time the most popular and direct route for migrants from Castellorizo was via Port 
Said and Fremantle. However, unlike other Greek families, they arrived in Australia via the less 
travelled sea route through Port Said and Singapore and disembarked at the small town of 
Cossack, birthplace of Australia’s pearling industry, on the remote north-west coast of 
Australia. 

Cossack was a small town and offered little opportunity for commercial prosperity. Shortly 
after their arrival they moved to the larger and more prosperous town of Port Hedland, 200 
kilometres north of Cossack, where Theodosios opened a general store and enrolled the children 
in the local primary school. 

Tragically he died in 1925 when Michael was 13 years old and he was forced to leave school 
and help his mother run the store and bring up his younger brother and sisters, a daunting task 
which Chrisafina undertook with great strength of character and a natural instinct to survive 
and prosper. 

Among the many items of domestic hardware, food and cigarettes she sold, she also traded 
pearls which was the impetus for the later pearling interests of three of her children, Mary 
(Dakis) in Broome, Michael (for a short time) in Darwin and notably Nicholas in Broome and 
Darwin.  



107

Michael was a bright student and very proficient in English as his later letters and command 
of spoken English testify. However further study was not to be his vocation. His family 
circumstances, strong work ethic and personal ambitions were now to decide the direction his 
life would take.  

His mother was still managing to support a family of five small children but only at a 
subsistence level in a harsh, frontier environment. Michael, as the oldest son, accepted the 
traditional responsibility to help his family but also wanted to carve out a future for himself–
and, at the age of fifteen, decided to move to Darwin in the Northern Territory. 

 
Michael (RL) and his brother and sisters. Port Hedland, c 1926. 

Courtesy Paspalis Collection. 
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The reason for this decision was because he wanted to convert the family delivery car to a 
taxi in Port Hedland to gain extra income but, being too young to obtain a licence, was forced 
to look for an alternative solution. He very soon calculated he would be able to operate 
unnoticed and more profitably in the larger, higher populated and less regulated city of Darwin. 

In 1927 Chrisafina, giving in to his persistency and proven maturity, entrusted him with the 
car and he drove straight to Darwin to find work. 

 
Michael Paspalis aged 15 at the wheel of his taxi. Darwin, 1927. 

Supplied by Library & Archives N.T. PH0422-0036. 
 

It was from his mother, during these years of hardship and struggle, that Michael learned his 
hard work ethic, responsibility and a keen eye for business opportunities that were to see him 
through the Great Depression of the 1930s and his future great successes. 
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Michael, aged early 20s. Darwin. Courtesy Paspalis Collection. 

 
Eight years later in 1935 on his marriage certificate he gave his occupation as truck driver 

but we are aware from family knowledge and his later interviews with famous Australian 
journalist Douglas Lockwood that he first started work in Darwin as a ‘butcher’s boy’ and also 
delivered blocks of ice from the Koolpinyah Kool Store and butcher shop in Smith Street to 
homes and local businesses; in addition to trucking buffalo hides to Darwin from the outback 
as far away as Katherine – and driving his taxi at night and weekends. 

 
Koolpinyah Kool Stores and butcher shop. First floor, original Rendezvous café, 1935. 

Supplied by Library & Archives N.T. PH0139-1359. 
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On his arrival in Darwin in 1927 he proudly sent the whole of his first week’s pay to his 
mother and continued to support her and the family for years afterwards. 

With hard, non-stop work and careful savings he not only survived the bitter hardships of 
the Great Depression but also managed to save enough to buy two small houses in Smith Street, 
Darwin- and in 1935, at the age of 23,with regular well-paying work and his now debt-free 
properties, he married twenty-year-old Chryssanthi (Chrissie) Kailis in Perth on 27 January 
1935.  

 
Wedding photo of Michael and Chrissie. 27 January 1935. 

Courtesy of Paspalis Collection. 
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Born on 17 July 1914, she was the daughter of Vasilios and Helene Kailis who had also 
migrated to Western Australia from Castellorizo in the 1920s. They had lived at Day Dawn in 
the remote goldfield areas of Murchison for several years before moving to Perth where they 
established a successful fruit and vegetable shop in Hay Street, Perth city (Appleyard & 
Yiannakis 2002: 45-46). 

Chrissie had been well educated in Perth and was an active member of the prosperous Greek 
community, especially in their fund-raising efforts to build a new Greek Orthodox church. In 
addition, she helped her parents in their shop and had a good knowledge of business – and also 
first-hand experience of living and surviving in the harsh Australian outback – two most 
valuable assets that she brought to their marriage. 

After the marriage Michael returned to Darwin to prepare his home to her meticulous 
standards for her arrival two months later on 1 April 1935. They then decided to open a 
restaurant and catering business utilising their combined experience. Chrissie writes of this 
period in her speech at the official opening of Paspalis Centrepoint 28 February 1981 (Paspalis 
collection unpublished 1981): 

“When I arrived in Darwin on the 1st April 1935 as a young bride – there were just a few 
buildings in Smith Street – a shanty town in Cavanagh Street and about a hundred government 
servants – a few old Darwin families. In those days there was no electricity – we used kerosene 
lamps, no water – we had to drill wells in our back yards using a winch to bring up the water 
which we carried inside in kerosene tins – it was really pioneering - a far cry to our conveniences 
of today. 

“In 1935 there were no restaurants or refreshment rooms in Darwin, so we decided to open 
one on the first floor of the Koolpinyah Kool Store in Smith Street where Michael had first 
worked. 

“Did so well that in 1940 we opened a larger one opposite the Star picture theatre in Smith 
Street (now The Mall) - called The Rendezvous. I am happy and proud to say that Michael and 
I were the first to supply fresh fruit and vegetables as well as Peters ice cream to Darwin which 
we brought up from Perth on the old coastal steamer MV Koolinda. 

 

MV Koolinda. Supplied by Library & Archives N.T. 
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“We did all the inflight catering for Qantas Empire Airways (QEA), KLM, and all overseas 
aircraft transiting between Europe and the Eastern states. We both worked from 4am until 12pm 
midnight seven days a week, sometimes waiting all through the night as planes were delayed.  

“We put all our profits back into Darwin - building six shops in Herbert Street in addition to 
Roslyn Court in Smith Street where we did the catering and accommodated airline passengers 
and crew in the upstairs rooms.” 

They also built a large new private residence at 67 Smith Street adjacent to Michael’s two 
smaller existing homes. 
 

 
First home built by Michael and Chrissie. Smith St, Darwin, c 1937. 

Supplied by Library & Archives N.T. PH0422-0019. 
 

They sold this property in 1967 to the Commercial Bank of Sydney (CBC Ltd) for $100.000 
–at that time the highest price ever paid for a private property in Darwin. 

Business success was however saddened by the several miscarriages Chrissie suffered due 
to her strenuous work - but in particular, she believed, from her daily physical exertions at 
drawing and carrying heavy containers of water from the well. 
Chrissie continued: “The war had arrived in the Pacific and we were now catering for evacuees 
from Singapore. “Then, on 19 February 1942, the Japanese bombed Darwin. 
“Besides the dreadful riots and raids that we suffered we lost everything in our home and 
business with the looting but we stayed here feeding the people being evacuated from Darwin 
by plane. I remember vividly sprawling in the gutter to protect ourselves from the strafing of 
the Japanese planes. Eventually we were forced to leave by the authorities – I being the last 
woman to step out of Darwin on the flying boat (the only one left in Darwin harbour) which 
took us to Brisbane and then to Sydney”. 

PAROULAKIS PETER
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In his book, “Australia Under Attack – The Bombing of Darwin 1942” London 2013 (first 
published as “Australia’s Pearl Harbour” Sydney 1966) p. 104, the journalist Douglas 
Lockwood confirms Chrissie’s account and graphically adds: 

“Among those who sheltered in gutters that day of the bombing included Michael Paspalis 
and his wife, Chrissie. Paspalis became a multi-millionaire and one of Australia’s richest men. 
“On February 19, 1942, they were running Roslyn Court, a new rooming house they had built 
in Smith Street. They were also catering for Qantas flying boats handling the mass evacuation 
(that had started several days earlier); this was regarded as an essential service and for that 
reason Mrs Paspalis had been able to remain in Darwin. “Both ran from Roslyn Court as the 
bombs fell and lay in the Smith Street gutter and there they stayed until the All-Clear. They had 
plenty of company. The Smith Street and Cavenagh Street gutters were almost fully occupied. 
“That same morning Paspalis drove to Adelaide River (120 kilometres south of Darwin), hoping 
he would be able to get his wife away. But from there the road was impassable so he returned 
to Darwin. That night he saw Captain W. J. Crowther, of Qantas who agreed to take them both 
to Sydney on the last remaining flying boat early next morning. “The food eaten by the 
passengers and crew on the long trip was prepared by Paspalis and his wife” (Lockwood 2013: 
104). 

It is poignant to note that it was exactly 25 years since Michael and his family fled Greece 
for Australia from the bombing and destruction of World War I.  

After their arrival in Sydney Michael did essential work for the airline company QEA at 
their flying boat base in Rose Bay, Sydney. They also opened a fruit and vegetable store in New 
South Head Road in Rose Bay and lived in the apartment complex above the shop.  

Chrissie continued: “In 1945, after the War ended Michael was one of the first residents to 
return to Darwin to try and pick up the threads. I did not join him for several months as we now 
had two little girls in Sydney, Phynea and Helene.  

MICHAEL THEODOSIOS PASPALIS MBE
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Michael & Chrissie with their children, Phynea (L) & Helene (R), 1940s. 

Courtesy Paspalis Collection. 
 

My husband started catering again – and even bought three pearling luggers in Darwin 
(named after his wife and children) but did not like the industry with its considerable dangers 
to workers and sold them within a year”. 

PAROULAKIS PETER
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A major business opportunity suddenly presented itself in 1947 when the Commonwealth 
Government called for tenders for the Hotel Darwin of which Michael was successful (Northern 
Standard 11 April 1947, p. 1). 

Michael bought the lease of the hotel in partnership with Stanley Lawrance in 1947 for the 
sum of 80,000 pounds, the original construction cost of the building in 1940. 
 

 
Hotel Darwin at time of purchase, April 1947. 

Supplied by Library & Archives N.T. PH0744-0031. 
 

 In October 1948 Lawrance, the official hotel licencee, was prosecuted for failing to display 
a price list. (Northern Standard 29 October 1948 p. 5). Lawrance, despite public anger and 
Michael’s opposition, had decided to stop selling beer while the case was before the court. His 
resulting conviction - and the bad publicity the matter caused led to Lawrance selling his half 
share to Michael - who now owned the hotel and its licence outright (Northern Standard 29 
October 1948, p. 5). 

Within two years under Michael’s and Chrissie’s management and capital investment, and 
policy of ploughing back all their profits into the hotel, its public areas and rooms were 
refurbished and decorated, and new staff quarters, bars and extensive gardens planted.  

The hotel, under their personal management, was now extremely grand, spacious and 
luxurious and was widely known as the ‘Raffles of Darwin’. The spacious, colonnaded ‘Green 
Room’ managed by Chrissie was the centre of Darwin social life, with its many balls, weddings 
and community functions. Many prominent visitors stayed at the hotel, including Lord Vestey, 
Charles Lloyd Jones (founder of David Jones) and Federal Minister and later Governor General, 
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Sir Paul Hasluck and his wife, with whom Michael and Chrissie remained close personal 
friends. 

 
Michael & Chrissie with the then Minister for Territories and later Governor-General of Australia,  

Sir Paul Hasluck, at a reception at the Green Room, Hotel Darwin. Late 1950s. 
Supplied by Library & Archives N.T. PH0422-0042. 
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Another example of Michael’s many successful initiatives at the hotel was opening what was 
popularly known as the ‘Hot and Cold Bar’ - ‘hot outside and cold inside’ - it being the first 
air-conditioned bar in Darwin, located on the corner of Mitchell and Herbert streets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Hot and Cold Bar’, Mitchell Street, c 1950. Courtesy Paspalis Collection. 
 

Their success excited envy in a number of quarters. A newspaper editorial referred to 
“searching questions raised in the Legislative Council about the sale price of the Hotel Darwin 
for 80,000 pounds to Michael Paspalis” (Northern Standard 23 May 1952)–and contrasting it 
to the cost of 174,000 pounds for the new 40 bed nurses quarters at Darwin Hospital. It was 
stated that “even in pre-war days 80,000 pounds would not have been excessive for such a fine 
property. There is no doubt that Mr Paspali (sic) can congratulate himself. He got his hotel at 
bargain rates indeed.” 

Hotel Darwin c 1950. Supplied by Library & Archives N.T. PH0744-0019. 
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However, when they bought the hotel after the War it was not such a “fine property”, but 
was run-down, war-damaged and in need of considerable renovation work and capital. It was 
solely the efforts and savings of Michael and Chrissie that turned it into the “fine property” that 
was contrasted unfairly and in a spirit of envy with its original purchase price. 

Chrissie commented some years later re the decision to purchase the Hotel Darwin: 
“Everyone told us later that we were fools, that it was a white elephant, that we should lose all 
our money – but we were determined to make a success of it. We now have a place of which 
we are very proud and which we are still building on.” 

The family lived on the hotel premises for a number of years with Michael and Chrissie still 
working day and night, seven days a week, until the children went to boarding school at Sceggs 
NSW in 1958–and eventually the hotel, including the addition by Michael of two new wings of 
50 rooms each, was leased in the late 1950s to Swan Brewery Ltd of Western Australia. 

The resultant cash flow from their highly successful management of the Hotel Darwin 
provided the impetus that enabled Michael to rapidly begin further expanding his property and 
business empire. 

During this period from 1946 he bought several retail buildings in Smith Street including the 
land where the current Galleria building was built in 1989. Among the tenants were licensed 
betting shops, cafes, taxi service, a supermarket, retail store sand a very lucrative multi-cultural 
social club on the premises managed on his behalf. He then purchased a further three shops 
opposite the ones bought in 1947 and leased it to the ES & A bank (now ANZ Bank) as a tenant 
to strengthen the commercial viability of his surrounding premises. 

 

 
One of a number of retail buildings owned by Michael in Smith Street, Darwin. 

Supplied by Library & Archives N.T. PH0422-0052. 

All these purchases were made with his own savings. He was very proud that he never 
borrowed money for any of his developments. 

With the lease of the Hotel Darwin to the brewery Michael and Chrissie found themselves 
with unexpected spare time after nearly thirty years of concentrated business effort and now 
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seized the opportunity to develop new projects which required less of their personal physical 
exertion and involvement. 

Firstly, he built a spacious elevated house at 126 East Point Road in Fannie Bay directly 
opposite the beach with magnificent ocean views and tropical sunsets. Chrissie planted a 
beautiful and admired garden of tall palms framing open lawns with dense borders of colourful 
shrubs. 

 

 

Michael in front of his newly built home in East Point Road, Fannie Bay, 1950s. 
Supplied by Library & Archives N.T. PH0501-0215. 

 

In addition, Michael bought an apartment in exclusive Yarranabbe Road, Darling Point, 
Sydney for use when they visited their daughters and many friends. The penthouse was owned 
by Lady Fairfax and amongst the constant VIP visitors they met in the elevator was then Prime 
Minister, Sir Robert Menzies. 

The 1950s and 1960s proved to be a period of enormous commercial achievement for 
Michael who undertook a number of major building projects. In 1959 he constructed the Fannie 
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Bay Hotel for 300,000 pounds again from his own personal savings and leased it to Swan 
Brewery Ltd. 

 

 
Michael in front of the Fannie Bay Hotel, c 1963.Courtesy Paspalis Collection. 

However, he said on several occasions that despite the considerable income from these many 
leased properties he needed a new cash flow business to replace that of the Hotel Darwin and 
now turned his efforts in a new and highly profitable direction. 

In 1959 he bought the Star Theatre, Darwin’s only picture theatre, in central Smith Street 
from its owner, Mr Tom Harris, who had run it for many years. Built in the 1920s it had seating 
for 860 patrons and was full every night. 

 

 

 

Star Theatre, Smith Street, Darwin, 1960s. 
Supplied by Library & Archives N.T. PH0093-0039. 

 

The next day Mr Harris went to see Michael in an emotional state and requested him to 
cancel the contract - as the theatre was his whole life and personal interest. Michael was 
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sympathetic to Mr Harris who he knew personally and from business and Rotary and they 
agreed on a compromise for a new and expanded partnership. 

 

 
Tom Harris and Michael Paspalis in the foyer of the Star theatre, c 1960. 

Courtesy of Paspalis Collection. 
 

Michael retained half ownership of the Star theatre and would purchase a block of land in 
Parap owned by Harris and build a new theatre there in partnership. The ‘Parap Theatre’ was 
built in 1959 – as with the Star - half undercover and the rest at the front in the open and with 
seating capacity for 440 patrons. Both these theatres with a combined total of 1,300 customers 
were full every night and provided the desired cash flow. 

Of course, not everything went smoothly. At the last minute, as the Parap theatre neared 
completion, disaster almost struck and Michael achieved Australia-wide renown when Douglas 
Lockwood, through his syndicated news columns in all the major Australian newspapers, 

Parap Theatre, c 1960s. Movie showing “Can Can”. 
Supplied by Library & Archives N.T. PH0093-0091. 
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covered in detail the acrimonious dispute with the Darwin City Council that threatened the 
existence of the theatre. 

The theatre was being built in a sparsely settled part of the outer suburbs, with occasional 
wallabies seen in the vacant bushland nearby. A development of this kind was an obvious and 
valuable asset to the social amenities of the area servicing the local community and was publicly 
and widely praised at the time. However, the design included four retail shops in addition to the 
theatre and the Darwin City Council were only prepared to allow two shops under their building 
guidelines over which they had discretion to amend. 

Lockwood reported how Michael, with the building under construction and after fruitless 
discussions with the Council, refused to reduce the number of shops as being heavy-handed and 
against the interests of the public. In defiance of the Council he then completed the building 
and announced an opening date. The Mayor, Harry Chan, who was also President of the NT 
Legislative Council, publicly announced he would refuse permission for the theatre to open. 
Over a period of two- or three-days Lockwood gave dramatic newspaper updates on the 
situation - finally noting that the building opened on the due date to a full house and in the 
presence of the Police Commissioner and city and political dignitaries – such was the power, 
influence and respect of a man who always had Darwin’s interests at heart. 

Harris stayed at the Star and controlled its daily operations whilst Michael ran the Parap 
where he also had his administrative offices managed by his long time, loyal and competent 
secretary and property manager Mrs Lillian (Lil) Little. 

In addition, Michael showed Chinese movies on Thursday nights (popularly known as ‘Kung 
Fu’ night) and Greek movies on Sundays to full houses at the Parap theatre. It was now agreed 
between the partners that each would take the profits from their respective theatres. 

In 1965 Michael built a large drive-in theatre at Coconut Grove, the largest privately-owned 
drive-in in Australia at a cost of $600,000 – financed as usual with his own personal savings. 

 

 
Nightcliff Drive-In theatre, under construction, c 1961. Courtesy Paspalis Collection. 
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Unfortunately, he again faced obstruction from the Darwin Council. The major road, Dick 
Ward Drive that linked Nightcliff to the city of Darwin was also the only route passing the 
Drive-in theatre entrance. Prior to the opening of the theatre this road was not sealed with 
bitumen but graded and compacted with clay which sent up constant clouds of red dust from 
the heavy traffic - not only to the annoyance of Michael but to the many residents and businesses 
of all the surrounding suburbs forced to use the sub-standard road. 

Michael requested the Council to seal the surface of the road but was bluntly refused. One 
alderman expressed the view that he “didn’t see why the Council should have to build a new 
road just to provide a millionaire with access to his new personal business. Let him pay for it.” 

After pressing the Council at meetings on a number of occasions Michael finally forced them 
to concede that the only obstacle preventing approval for the road was lack of provision for 
funding in that year’s Council budget. 

Michael then did agree ‘to pay for it’ – by offering to lend the Council the money, without 
interest, until the next budget was approved when they would repay him the money loaned. In 
addition, growing public pressure over the stalemate on the new road forced the Council to 
reluctantly accept the offer and the road was sealed prior to the opening of the drive-in. 

Despite the many obstacles Michael faced, these were all hugely successful ventures 
providing the desired levels of cash flow and popular new facilities appreciated by the regular 
and capacity patronage. 

The Parap and Drive-in theatres, including the interval concessions takings and the screen 
advertising, film selection and projection boxes were managed by Vince Lucas who Michael 
had met in Perth when Lucas was running the popular outdoor Windsor Theatre on the Stirling 
Highway in Claremont. They became friends and Michael subsequently brought him up to 
Darwin. 

A front-page article and editorial announced “further developments in the late 1960s 
included the Woolworths supermarket complex at Nightcliff with adjoining 12 shops on land 
he already owned at a construction cost of $460,000, and a block of eight apartments on land 
adjacent to the Drive In, costing $100,000. 

“In 1969, again with his own savings he purchased the RSL building in Smith Street on a 
large corner block adjacent to the Raintree Park for $200,000 intending to build a 900-seat 
theatre and a complex of retail shops for a total of $700,000”.  
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RSL building, corner of Smith & Knuckey Streets, Darwin, c 1969. 

Courtesy Paspalis Collection. 
 

“He then decided to buy the adjacent Dental Clinic building for $175,000 and planned 
Darwin’s first high-rise building –the ‘Paspalis Centre’ a $4 million 14 storey office block with 
basement cinema and ground floor retail areas. First plans also showed provision for a revolving 
restaurant on the roof”.  

The NT News editorial made great merit of Michael’s major civic and commercial 
contributions to Darwin adding that “since he came to Darwin as a youth Mr Paspalis’ assets 
exceed many millions of dollars and that the Hotel Darwin alone is valued at five million 
dollars”. 

The editorial concludes: “These are worthwhile, important undertakings in this city … made 
by a man who has continued to put back, not just to take out and has remained unchanged in 
attitude to others despite his very considerable wealth” (NT News of September 13, 1969, p. 1). 
Douglas Lockwood also wrote in his book wrote: 

 “The building boom of the late 1960s in Darwin was unprecedented and probably 
unequalled on a per capita basis by any city other than Canberra … In addition to government 
infrastructure money has been made in other enterprises. Michael Paspalis, a multi-millionaire 
became one of Australia’s wealthiest men by investing in Darwin businesses and real estate. 
He owns three hotels, a drive-in theatre, partnerships in two other theatres and blocks of more 
than fifty city and suburban retail shops and offices which alone are estimated to be worth 
$5,000,000 (and on which no debt was owed). 

“It is likely Paspalis became a millionaire (in pounds) before the population had passed 
10,000 - and aged only in his middle thirties. His present net worth has been amassed in a 
community that has now just passed 20,000 (The Front Door Darwin 1869-1969, Adelaide 
1969, p. 265)”. 

 
Woolworths Supermarket and retail complex, c 1970. Courtesy Paspalis Collection. 

 
In addition to his decades of business activity and this massive property expansion, Michael 

also involved himself with many charitable and community activities. 
On January 1, 1964 he was awarded the MBE, the citation stating “as a leading businessman 

of Darwin Mr Paspalis has given many donations to charities. He has taken an active interest in 
the civic, social and sporting activities of Darwin. In recognition of his meritorious public 
service”. Michael’s donations to charities included tens of thousands of pounds to Rotary, Red 
Cross and St John’s Ambulance, including the donation of a fully equipped ambulance in 1963. 
 

 
Michael presenting cheque for 1,000 pounds to the Administrator, the Hon. Roger Knott. Darwin, 1963. 

Supplied by Library & Archives N.T. PH0422-0044. 
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Woolworths Supermarket and retail complex, c 1970. Courtesy Paspalis Collection. 

 
In addition to his decades of business activity and this massive property expansion, Michael 

also involved himself with many charitable and community activities. 
On January 1, 1964 he was awarded the MBE, the citation stating “as a leading businessman 

of Darwin Mr Paspalis has given many donations to charities. He has taken an active interest in 
the civic, social and sporting activities of Darwin. In recognition of his meritorious public 
service”. Michael’s donations to charities included tens of thousands of pounds to Rotary, Red 
Cross and St John’s Ambulance, including the donation of a fully equipped ambulance in 1963. 
 

 
Michael presenting cheque for 1,000 pounds to the Administrator, the Hon. Roger Knott. Darwin, 1963. 

Supplied by Library & Archives N.T. PH0422-0044. 
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Chrissie was also later to receive an MBE for services to the community - in particular forher 
active membership of the Golden Committee for the Royal Blind Society in NSW. The 
committee was chaired by Lady Barwick whose husband, Sir Garfield Barwick, was Chief 
Justice of the High Court. 

She was a devout member of the Greek Orthodox Church and constantly donated very 
generous sums of money to the Archdiocese and St Basil’s Retirement Home in Sydney. In 
Darwin she donated major ecclesiastical furnishings to the newly-extended Church of St 
Nicholas in Darwin. These included the hand-carved Archbishop’s throne and ikon stands made 
especially in Greece. 

She was also a prolific landscape and still-life painter who donated hundreds of oil paintings 
to charities for auction and sale for their fund-raising activities. 

 

 
Oil painting of her Michael & Chrissie’s Darwin 

home. Courtesy Paspalis Collection. 

 
Oil painting of one of Michael’s pearling 

luggers “The Chrissie”, c 1946. 
Courtesy Paspalis Collection. 

 

Michael was appointed Darwin’s first Honorary Consul of Greece in 1963 by the Greek 
Government and was also appointed an Archon Depoutatos by the Ecumenical Patriarch 
Athenagoras for his services to the Greek Orthodox Church. Chrissie was also appointed 
Archontissa. 

 
Michael receiving Archon appointment from Archbishop Ezekiel. Sydney, 1963. 

Supplied by Library & Archives N.T. PH0422-0048. 

PAROULAKIS PETER



127

 
And these services were substantial. Michael had been approached by members of the Greek 

Community in 1952, including its future President Michael Nicholas, seeking his help to 
persuade the Government authorities to grant them a block of land in Darwin on which to erect 
a Greek Orthodox Church and hall. Michael went immediately to see the NT Administrator, 
with whom he was on very good terms, and arranged a free grant of land on a prestigious CBD 
corner block where the Church of St Nicholas now stands. 

In addition, he donated in the early 1960s the sum of 10,000 pounds towards the erection of 
an adjoining church hall to hold Greek social functions and meetings and also guaranteed the 
substantial bank loan needed on the building. He was given the honour of laying the foundation 
stone. 

 

Michael laying the foundation stone of the new Greek hall in Mitchell Street, Darwin presided over by His 
Eminence Archbishop Ezekiel of the Greek Orthodox Church, c 1960s. 

Courtesy Paspalis Collection. 
 

In 1970 he agreed to donate $250,000 (an enormous sum fifty years ago. Enough to buy two 
waterside mansions in Point Piper) to the Greek Orthodox Archdiocese in Sydney for the 
building of a Greek Orthodox Theological College. Shortly afterwards Michael teasingly 
suggested to Archbishop Ezekiel who was also a close and trusted friend, “why not just send 
the students to the Boston USA theological college and save all the expenses”. Aware of 
Michael’s shrewd business acumen the Archbishop, who was a former Dean of the Boston 
College, astutely replied that “he’d thought of that already, but the problem was that once they 
went there, they’d never come back”. 

Michael also employed as many Greek workers as possible on his building projects and in 
ongoing maintenance. He also lent many of them considerable sums of money to help them 
open their own businesses and buy homes. 

Mr Pantelis Frazis, long-time Darwin painter and businessman has kindly put in writing 
about Michael’s generosity. “In 1968 I bought land at East Point Road at a government auction 
to build my family home. I paid $1000 deposit with a balance due of $4,500. The bank told me, 
despite my income and other collateral they had no authority to lend that sum of money from 
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their Darwin branch and I faced losing the land and my deposit. I was told Michael Paspalis 
had helped others in need of financial assistance and went to see him for help. 

He immediately lent me the $4,500 and a few years also personally guaranteed the loan of 
$40,000 to build my house. I also painted Michael’s house and wanted to do it for free as a 
gesture of appreciation but he refused and insisted on paying me in full. I used to do painting 
work at the drive in and every morning when I was there, around 8.30 he came over to greet me 
and always ask if I needed anything. 

One morning he didn’t come and the manager, Mr Lucas, told me he’d passed away that 
night. He was a very good man and loved by everyone”1. Michael also respected and supported 
aboriginal people and employed a number of them in his businesses and home. 

In his MA proposal thesis at CDU, Desmond Raymond, known as Kootji, wrote of his 
mother, one of Michael’s aboriginal employees at the Hotel Darwin in the 1950s, Barbara 
Raymond (nee Mills), and her high esteem for Michael. 

She often mentioned how ‘he once offered to save a portion of her wages each week to help 
her and her family buy a block of vacant land near his own houses in Smith Street. She politely 
refused saying: “This land belongs to the aborigines and why should I have to pay money for 
it”. Government entitlements enacted many years later in Darwin did not provide her with 
hoped for land or financial benefits, leading her to express regrets she did not take up Michael’s 
offer. “If I’d listened to him, we would have all been wealthy today”2. 

He also mentioned to me (oral November 2019) that members of their family knew and 
worked with Michael in his first days in Darwin at Koolpinyah delivering ice in baskets on the 
handlebars of bicycles. 

Michael also employed an aboriginal lady, Marjorie White to clean and maintain the Parap 
and drive-in theatres by herself on a daily basis. She never missed one day and worked better 
than anyone else could have done. She stayed on this job until the 1980s when the theatres were 
forced to close due to American cinema monopolies refusing to supply first-run movies to 
independent theatres in Darwin and indeed throughout Australia. 

Michael, for many years, also employed the aboriginal Clarke family to do all the housework 
at his Fannie Bay home, including gardening. They loved him and his family so much they 
named their first daughter Phynea, after Michael’s eldest daughter. 

On a personal level Michael was meticulous in his appearance, always well-groomed, well-
spoken, courteous and polite. He was a non-smoker and only drank occasionally. In his later 
years especially when in Sydney he wore tailor-made suits and had a liking for Swiss–made 
Bally shoes and Patek Philippe and Rolex watches. His main enjoyments were driving high 
quality limousines which included Rolls-Royces and a Mercedes Benz Pullman 600- the most 
expensive in the world. The only other Pullman 600 in Australia at the time was owned by 
Kerry Packer’s father, Sir Frank Packer, founder and chairman of News Ltd. 

In business he considered ‘his word was his bond’. Apart from publicly listed companies 
like the Swan Brewery Ltd and Woolworths Ltd he never entered into formal lease documents 
with his tenants but did every deal on a hand-shake and, as was well known, always kept his 
word. 

Michael rarely travelled overseas - apart from Hong Kong; his first visit to Europe being in 
1964 to receive his MBE from the Queen personally at Buckingham Palace. 

                                                            
1 Interview with Pantelis Frazis, CDU Hellenic Department collection. 
2 Desmond Raymond unpublished Thesis.  
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Michael & Chrissie departing for Buckingham Palace, London for his investiture of the MBE  

from Her Majesty The Queen, c 1964.Courtesy Paspalis Collection. 
 

He visited Greece once where he met Alexander Onassis, the son of the legendary ship-
owner, Aristotle Onassis. Michael never returned to his birthplace on the island of Castellorizo. 
His home and love was always Darwin and its people. 

And then tragically on October 17, 1972, at the relatively young age of sixty, Michael passed 
away in his sleep at his home in Darwin from a severe heart attack. 

Glowing tributes to him came from all over the world and his funeral at St Nicholas Church 
overflowed into the streets outside. The service was presided over by the Greek Archbishop 
and clergy in the presence of all the leading dignitaries of Darwin and members of the business 
and Greek communities from across Australia3. 

Sir Norman Young, Chairman of News Ltd (now Fox Corporation) and other major 
Australian public companies delivered the eulogy. 

After his death the family businesses continued operating under the supervision of Chrissie 
who remained in charge of the various activities of the Paspalis companies until her death on 
25 April 1995. 

Michael and his wife Chrissie were among the finest, most famous and outstanding 
pioneering Greeks of Australia. Modest and unassuming they worked tirelessly and 
harmoniously together to create a world of immense financial, civic and personal achievement 
for which they could be justifiably proud - achievement not only for themselves but also for the 
community in which they lived and to which they were sincerely grateful for the opportunities 
they were given. 

There is no question that Michael’s contribution to the wider community of Darwin was of 
immense importance. He built Darwin up from a small “shanty town” when he first arrived and 
in the aftermath of the destructive bombing of Darwin in World War II with the introduction of 
new luxury hotels with modern facilities, new picture theatres and over 100 retail shops and 

                                                            
3 Three articles in NT News 17 October 1972, pp. 1 & 10, 19 October 1972, 20 October 1972, p. 8.  
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office buildings to provide trading and new banking opportunities for local and incoming 
investors.  

Most importantly, unlike today’s Darwin hotel, casino and cinema monopolies, he re-
invested all his earnings back into the Darwin economy and at such a dynamic rate he attracted 
Australia-wide interest for himself and Darwin as a new and flourishing growth capital.  

 
Supplied by Library & Archives N.T. PH0422-0045. 
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Abstract 
 
An analysis of the New Zealand police and security agency files provides the opportunity to 
assess the views of these state apparatuses as they engaged with the country’s established 
Greek diaspora, refugees and other Greek-related matters during the Second World War and 
early Cold War. The New Zealand-Greek connection is publicly expressed, and celebrated, 
by the New Zealand state, as well as in culture and popular memory, as being forged in the 
battles of early 1941. How porous did the structures and mindsets of the often-secretive 
guardians of the nation state, and those they policed or labelled as subversive, prove to be in 
terms of the “special relationship”? The solidity of Greeks at community level and as part of 
greater New Zealand society was sometimes tested by contentious international Greek 
episodes and the arrival from communist Eastern Europe of diasporic Greek refugees in 1951. 
 

Keywords: New Zealand, Greece, Roumania, Refugees 

 

1. Introduction 

 

On late Sunday afternoon of 12 October 1952, a Wellington local police station telephoned the 
city’s central station and made a request, “Will you please send a car to the Greek Club in 
Ghunzee Street, Wellington, where there is a fight in progress.” (Harding, 1952. NZSIS.). 
Upon arrival, the police found that two groups of Greeks – one, long established in the country; 
the other comprising recent refugees from behind the Iron Curtain – had engaged in a violent 
confrontation. The strained relations between the two groups had been reported in the press as 
early as June (Rift Develops among Greek Community in Wellington. 1952). Following the 
climactic October incident, and nearly up until the end of the year, the situation worsened. 
Claims and counterclaims by Greeks reverberated and were reported to and investigated by the 
police and its security service, i.e. Special Branch. They were also reported in the newspapers. 
It even reached the point of claims of planned assassinations. 
 

1.2 Contribution 

This study aims to illuminate several areas. Scholarly studies of the New Zealand Greek 
community have included situational contexts and coping with specifics such as health (Gavriel 
2011) and wider social variables (Gavriel 2012). The establishment of Greek literary creativity 
in New Zealand by Roumanian migrants has been also been examined (Kanarakis 2003). The 
humanitarian aspirations of Greek New Zealanders versus the realities of government and 
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institutional policies during the Second World War precede the emergence of a commemorated 
“special relationship” between the Pacific and Mediterranean countries. It ignores the much 
more complex and sometimes divisive tensions within New Zealand, including the extent of 
political activism by New Zealanders (both Greek and non-Greek) as well as a growing interest 
in Greek affairs on the international relations plane by the New Zealand wartime administration 
(Brown 2019:224-280). 

Non-academic publications have provided a general history of the Greek population in New 
Zealand (Blades 2005) and the family and personal biographies of Greeks who married New 
Zealanders (Grace 2009) or came to live in the country (Petousis and Austin 2012). None of the 
above have dealt with the 1952 incidents. Brown (2019:275) briefly mentioned it in his study 
of the official New Zealand memory, noting as well, two other episodes, which occurred during 
the Second World War. This paper goes into these more deeply, using a lens that scrutinises the 
New Zealand policing and security agencies. Again, this is methodology that is absent in other 
writings on this topic. 

Fox has argued, “The legacy of state-sponsored anti-communism in New Zealand during the 
Cold War is still not fully understood, for there is a paucity of scholarly analysis on the topic.” 
(Fox 2012:95). This will hopefully be in part addressed by a major security and surveillance 
project operating out of the Stout Research Centre for New Zealand Studies, Victoria University 
of Wellington (Stout Research Centre Security and Surveillance Project [n.d.]). To date, none 
of its studies addresses Greek issues.  

From the above, a study of the actions and deliberations of the police and internal security 
service leads to a better understanding by addressing these questions: 

 
a) To what extent did the thinking of the state agencies reflect the often publicly expressed 

special relationship between New Zealand and Greece? 
b) As the 1952 incident occurred during the Cold War, how far did its ideological 

polarization influence the dynamics amongst the diasporic Greeks? 
c) Did the behaviour of the long-standing existing New Zealand Greek community and 

arriving diasporic refugees reflect the New Zealand soldiers perception of the Greek 
preoccupation with politics when the soldiers served in the Mediterranean during the 
war? 

The above are historiographical objectives. On a philosophical level: 
d) To what extent did the events in New Zealand reflect the main themes in diasporic 

scholarship? 
The following is organised to provide historical context, followed by analysis of specific 

events from 1941 to 1952. 
 

1.3 Limitations 

Relevant Police and Special Branch files are held by the New Zealand Security Intelligence 
Service (NZSIS). Direct examination of the repository was not possible for this author. The 
NZSIS Director also advised that “some of the references to individuals are derogatory” and, 
lacking permission of next-of-kin to release the files to a third party, names, addresses, 
occupation and government identification numbers have been redacted (Tucker. 2011:1). With 
only a subset of the families, or surviving participants available, interviews were not conducted 
with those identified. That the tensions in the diasporic groups included threatened serious 
physical harm added to the ethical decision not to pursue interviews; thus, all personal 
memories and points of view could not be canvassed. A closed and secure web blog created by 
the author for responses from members of the Greek community about the Greek New Zealand 
wartime experience and memory did not bring forth any relevant posted comments. To date, 
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minutes and other records of the Greek Club have not been located. It is sometimes difficult to 
separate the Special Branch from the regular detective force; hence, the generic “police” label 
is used except when documentation was clearly created by Special Branch. 
 

2. New Zealand Greeks and the Greek - New Zealander Connection 

In the central business district of Wellington is the Greek New Zealand Memorial. Its design 
includes Greek pillars and large rocks from different parts of Greece inserted into its sides. A 
plaque states, “This memorial was created as a result of the inspiration of Arthur Helm, a New 
Zealand veteran of the battles for Greece in 1941.” (New Zealand Ministry for Culture and 
Heritage 2016). Indeed, there are other plaques with the names of New Zealand army personnel 
who fought in those campaigns. Expressions of a special relationship emanating from the war 
are plentiful. In the new millennium, the Hellenic New Zealand Congress shares news stories 
through social media about veterans of the campaigns, and the battle for Crete (Hellenic New 
Zealand Congress, 2020). According to the 2018 census, there were 2,475 residents identifying 
themselves to be of Greek origin (Stats New Zealand [n.d.]).  

Exact figures for the 1940s and early 1950s are problematic. A figure of 600 was estimated 
in 1939 by a Greek representative indicates the community was small (Brown 2019: 16). 
Kanarakis calculates that, in 1950, there were 300 Greeks living in New Zealand. This rapidly 
changed the following year, “However, the situation changed dramatically in 1951 with an 
immigration wave which in one year more than quadrupled their number to 1,320, mainly from 
people coming as refugees, especially from Romania, Bulgaria, the former Yugoslavia and the 
Crimea (Ukraine).” (Kanarakis 2003:13-14). A lot of the Romanian ethnic Greeks arrived on 
the refugee ship Goya. It was the Romanians that dominated the thinking New Zealand 
authorities and the newspaper outlets. They considered themselves ethnic Greeks. But one of 
the major issues that fueled conflict between them and already resident Greeks was what 
actually constituted being Greek. 

Besides the organisations and institutions, a broad amount of interaction went on between 
ordinary New Zealanders and Greeks following the war and into the 1950s. Army Censorship 
reports showed New Zealand veterans were providing assistance to Greeks outside of the 
dominion and British governments’ own efforts (Brown, 2019:188). It is, however, 
unquantifiable, as one senior public servant wrote in the postwar period, “There are indications 
that a considerable amount of private assistance has been given directly by New Zealanders in 
Greece and Crete to families who helped and hid them there.” (Brown, 2019:211-212). 

GREEK-RELATED TENSIONS AND VIOLENCE IN WELLINGTON DURING THE 1940S AND EARLY 1950S
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Greeks entering Pan Hellenic Club Rooms [Greek Club] Wellington in February 1949.   
File Reference 1/2-034036-F. Alexander Turnbull Library, Wellington, New Zealand. 

 

There are examples of how the relationship has diffused the New Zealand cultural fabric 
and also its longevity. John Mulgan, credited with writing the first New Zealand novel that 
broke away from the traditional English form of literature, Man Alone, published in 1939, and 
the search for a New Zealand national identity, is inexorably linked to wartime Greece and its 
suffering people. He was with the British clandestine Special Operations Executive (SOE) and 
fought alongside Greek partisans in enemy-occupied Greece. The suffering, the questionable 
effects of underground warfare and internecine fighting between competing partisan forces 
informed his Report on Experience (Mulgan, 1949; Mulgan and Whiteford, 2010). Mulgan is 
accepted to have committed suicide on ANZAC Day 1945 after being psychologically 
fractured by what he had been through. His last written note to his commanding officer again 
stressed the New Zealand-Greek connection “I remember with fleeting pride I managed to live 
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in friendship with a lot of different and differing Greeks”. (Brown 2014:135). 
On the 50th anniversary of the Battle for Crete, New Zealand television provided viewers 

with a documentary that chronicled the return of several army veterans to Crete to find the 
families that had hidden them from the occupying Germans (Irwin Sheahan and King 1991). 
The visual output continues with a work on Cretan women, including their part in the wartime 
resistance (Brown 2020). 

Nathan Manos was one of the foremost ceramic artists in New Zealand. His work combines 
Māori and Minoan symbolism. He was the child of a Cretan woman and a Maori soldier who 
fought in the Battle for Crete in May/June 1941. (Radio New Zealand 2013). The genesis of 
the wartime connection was still evident in the new millennium. The artist also visited Crete 
for commemoration purposes, including the New Zealand Crete Veterans” Pilgrimage in 
2006. (“Warriors still on Crete - Manos Nathan Salutes Maori Warriors Still on Crete” 2009). 

New Zealand soldiers at the time and after the world war looked with fascination at the 
Greeks’ obsession with politics. A village child in enemy-occupied Greece was noted 
chanting and, “As with most Greeks, politics was to be his alphabet” (Mulgan and Whiteford 
2010: 138). After the war, a senior New Zealand officer who was involved with training Greek 
soldiers in the Middle East noted “Greeks are by nature politically minded to a degree unheard 
of among British communities.” (Stevens 1958: 135-136). Even one of the veterans who 
returned to Crete decades after the battle, recalled the constant political talk in the cafes (Irwin 
Sheahan and King 1991). Was this characteristic reflected in the New Zealand Greeks during 
the war and into the 1950s? 

The Greek New Zealanders’ war experience consisted of providing support financial and 
humanitarian aid to Greece, starting in 1940 with the Italian invasion of Greece – collecting 
money and humanitarian supplies. The group initiated this first contribution to the war effort, 
whereas that from the New Zealand state was a result of a request from British authorities. 
Such was their feeling of connection to their Mediterranean homeland at that time. They also 
had to interact, willingly or otherwise, with the agencies of their adopted country in the South 
Pacific. 

 
3. Analysis by New Zealand Police and Special Branch 

Police such as those in local stations, together with detectives from the secretive Special 
Branch, were involved in dealing with the Greek situation. The responsibilities of the latter 
were removed from the police in 1955 to make way for a new domestic surveillance body. 
Besides placing the former functions of the Branch with a new organization with more direct 
link to the government apparatus, the head of the review also noted: 

 

Security work is very much more difficult and trying in New Zealand in some 
important aspects than it is in bigger and more densely populated countries. The 
concealment of agents and penetration of enemy ranks is an infinitely more intricate 
business … Everyone knows everyone else in this country and, not only has one to 
be singularly astute to lead a double life but, should one succeed in doing so, it is 
exceedingly trying to be misunderstood by family and friends. (Rska 2016:2) 
 

If, in terms of inserting undercover surveillance by state operatives, the small size of the 
general population and accompanying interconnectedness was a problem, then issues 
surrounding undercover surveillance of the small and culturally/linguistically split Greek 
community would have been unsurmountable if indeed, the state agencies had wanted to spy on 
them. As there was no Greek community newspaper, they also relied on those produced for 
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general consumption. Instead, they used the Greek community members themselves and 
officially appointed honorary consulate staff. From March 1938, the Consul General of Greece 
in New Zealand was T.E.Y. Seddon, a senior public servant and non-Greek. He took up his 
position in March 1938 and held it for decades. His deputy was Stratis Nicolas Galanis, 
Anglicized as Stanley Garland, from Kythira (Burton 1998). 
 
3.1 1941 - Metaxas 

The use of the Greeks was first apparent at, at least, the beginning of 1941, i.e. after the Italian 
invasion and before the New Zealanders and other Commonwealth troops landed in Greece. On 
the 20th of February, a senior detective told a constable that “a reliable person” had 
communicated to him the name of a fellow Greek “who spends most of his time at the Greek 
club” was anti-British and a that “he preaches Nazi propaganda.” The reported Greek had to be 
interviewed but the police source kept secret (Doyle a.1941. NZSIS). This was in direct contrast 
to the formal interviews the constable then undertook. One of the consular staff was also spoken 
to. In the end, it was determined that the individual was vehemently critical of the Greek military 
dictator of the time, Ioannis Metaxas, but was “pro-British” and patriotic. The constable carrying 
out the investigation also spoke to the Greek’s cousin, who was personally known to him 
(perhaps showing social interconnectedness in New Zealand). He confirmed the man was not a 
threat to state security (Morley 1941. NZSIS).  Deliberate joking and excitability at the club had 
exacerbated the situation. One person the police interviewed commented, “He is a very excitable 
man, and this is general about the Greeks.” [Interview Statement [Redacted Name], 1941. 
NZSIS]. Although it was noted by some interviewees that other club members were annoyed at 
his behaviour and that he had spoken in a pro-Nazi manner, holding these individuals 
accountable for their spurious accusations was never pursued. The police thought their attention 
to the outspoken Greek “will act as a warning”. (Doyle b., 1941. NZSIS). It seemed to work. 
The Greek had refrained from further political discussion in the Club. However, he was subject 
to occasional monitoring by the police. At the beginning of 1943, it was noted that he was 
“strongly in favour of the USSR and to occasionally wear the Communist Party badge” but not 
pro-Nazi or anti-British (Taylor 1943. NZSIS). 

The confounding variable of world war and necessary security requirements makes 
assessment of this early war episode challenging. Police intervention was an understandable 
consequence. What is of note is that discussion of international politics had been reported as 
upsetting other Greeks in the club (even though their accusations were found to be unfounded). 
The club itself could not deal with the situation. The Police reinforced the idea that such 
discussion was not generally allowed. The Greek practice of engaging in political debate was 
stifled by both the resident Greeks and the state. That only one Greek is known to have been 
openly expressing political opinions indicates there was little discussion at all. 

Self-imposed reticence and state belief that resident Greeks were not politically active, except 
for one individual, led to non-interest by the state agencies. This was despite the internecine 
fighting between Greek partisan forces in October 1943 and the Greek armed forces uprising in 
the Middle East during April 1944 (both reported in the New Zealand general press). In contrast, 
during August/September 1944, the New Zealand leadership was concerned that the Greek 
military, then affiliated with the New Zealand army in Italy, would engage in political activity. 
(Brown 2019:128). They also believed that the fighting between competing Greek resistance 
forces would break out when the country was liberated. The latter did indeed happen, but with 
the obtuse involvement of Britain supporting one side. This led to popular protests and 
diplomatic criticism of Britain. It was also the case in New Zealand. 
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3.2 1944 - Dekemvriana 

The fighting in Athens and other parts of the country is known in historiography of the period 
as the Dekemvriana (December events). The attempted communist coup d’état versus 
imposition of an unpopular government and monarch drew overwhelming support for the 
view that Britain was interfering unnecessarily (Brown 2011: 96-100). A senior New Zealand 
civil servant told one of the country’s overseas representative - 

 

There is considerable excitement here on the question of Greece. The situation is a most 
unfortunate one… Trade Union circles here have not been behindhand with their 
criticism, and we receive a number of telegrams every day or so. God knows what the 
outcome will be! (Brown 2019: 245). 

 

The police were exhaustive (including a 15-page report) in their research and analysis of 
the New Zealand protests. They had, for example, attended an open-air meeting in 
Christchurch. They noted the number of attendees, the names of speakers and what they said. 
(Sinclair, 1944). Prolonged previous surveillance of various New Zealand communists for 
non-Greek activism before the 1944 protests meant the state agencies were familiar with the 
personalities. Detailed analysis was made of the Communist newspaper Peoples Voice as 
well as references to other press items. The whole episode was depicted by them as being 
“communist agitation”, and they were dismissive of its longevity and effectiveness (New 
Zealand Security Intelligence Bureau, 1945. NZSIS). 

Speakers, the press and, confidentially, the political leadership, were concerned with 
events in Greece. But there were no Greek New Zealand speakers, nor are they mentioned in 
any of the documentation. It was not as if they lacked more direct contact with Greek 
authorities. On 23 December, in the midst of the crisis, the New Zealand based consuls had 
with them the visiting Australian-based Consul General for Greece and also the head of the 
Greek Orthodox Church (Personal Items 1944:3). At a parliamentary function on 18 January, 
Prime Minister Peter Fraser and the visitors all mentioned the strife in Greece, for example, 
“present difficulties”, “this upheaval” and “civil war”. Seddon avoided it. He “spoke on 
behalf of the Greek community in the Dominion.”  He thanked New Zealand for the “help” 
it had given to the “motherland” of the New Zealand Greeks and the possibility of some 
permanent recognition for what the Cretans had done to assist New Zealand soldiers.” (Greek 
Visitors. 1945:8). On March 25, the New Zealand Greeks publicly celebrated their National 
Independence Day with the reciting of poems, singing and a piano duet (Free Once More. 
1945:7). During the same month, a senior police officer distributed the previously mentioned 
report on the Dekemvriana protests i.e. the one with no Greek New Zealanders being 
mentioned. Such was the public projection by the Greeks and the corresponding non-
appearance in law enforcement and security agencies’ analysis and discussion. This all 
changed in the early new decade, when a wave of refuges claiming to possess Greek heritage 
arrived from the other side of the world. 
 

3.3 1952 - First Phase of Refugees and Conflict – December 1951 until September 1952 

The minor incident in the Greek Club in 1941 had not reached the press. The Dekemvriana 
protests had – but with no mention of any Greeks being involved, but from June 1952 at least, 
tensions, personalities and violence were in the public sphere. They revolved around conflict 
within the Greek community predominantly involving newly arrived Romanian Greek refugees 
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(mostly in December of the previous year). 
It needed a capital city newspaper to alert New Zealand authorities to a growing problem. 

A little over 11 years after the false accusations about a Greek being pro-Nazi, the Dominion 
carried a piece entitled Rift Develops Among Greek Community in Wellington, 1952 [n.p]). 
The New Zealand Police Commissioner’s office directed the Special Branch to investigate and 
report. (Deputy Commission of Police, 1952. NZSIS). 
 

 
New arrivals from the ship Goya, 3 May 1951. Photographed by an Evening Post staff photographer.  

File Reference 114/290/08-G. Alexander Turnbull Library, Wellington, New Zealand. 
 

Three Greeks were quoted. Podimatopoulos and Fotiadis spoke for the newly arrived 
Greeks. Besides arguing that the number of new arrivals was greater than the number of 
Greeks already resident in Wellington, Podimatopoulos made accusations of buying of votes 
by the resident Greeks so as “to ensue none of the group like himself and Mr. Fotiadis was 
elected to the executive.” (Rift Develops Among Greek Community in Wellington 1952, 
[n.p.]). He spoke of “communist oppression” in Roumania which his group had escaped from. 
Greece itself had been “bled white” and its economy was still suffering because “Stalin’s 
godchildren” had ruined northern Greece. Matsis, the Secretary of the Pan-Hellenic 
Association, provided views of the established community institution. He made a broad 
statement that reinforced the censuring of the lone Greek at the beginning of the Second World 
War, and also suggested a wider normative behaviour already noted in this study i.e. the 
Dekemvriana protests lacking New Zealand Greeks – “politics of any kind were barred in the 
club” (Police close Greek Club in Wellington to Avert Trouble. 1952). 

This policy goes in direct conflict with what New Zealand army veterans and the state 
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history noted about the Greeks they encountered in the Mediterranean during the Second World 
War. Both sides in the reported 1952 dispute had mentioned the part played by those soldiers 
and the nation’s leadership, and the allies in assisting Greece. 

The Roumanian alluded to the suffering and death the Dominion’s troops had endured. It 
was a tangential comment without the element of bonding between the two countries that 
dominates the respective war memory. Matsis mentioned how the New Zealand wartime 
leadership (General Bernard Freyberg, Prime Minister Peter Fraser, Deputy Prime Minister 
Walter Nash) had visited the Greek club i.e. it was an argument of official endorsement. The 
catalyst of the ideologically-charged Roumanian claims was a portrait of Stalin hung on a wall 
in the club. It was, to them, “an insult to New Zealand.” Matsis countered by pointing out there 
were also other portraits, such as members of the Greek royal family, there. If the insinuation 
that the resident Greeks had Communist fellow travelers, then the one of Stalin would have 
been removed to prevent detection. 

Before the state investigation was complete and the report submitted, the disagreeing Greeks 
were in the general press again. Mr. Podimatopoulos wrote to the editor of the Dominion stating 
that: 

 
We agree that politics should be officially barred from the club, but those who, like Mr. 
Matsis, are fortunate to be residents of a country as far removed as New Zealand may 
not realise that a photograph of Stalin over a map of Greece raises feelings in a European 
Greek akin to those of an Austrian exile in 1938 seeing a photograph of Hitler in a place 
of honour over his country.” (Pan-Hellenic Club 1952: [n.p.]). 
 

By July 14, the police investigators submitted their report on the situation. The state 
investigation looked at the legalities (both domestic and international) of the issues. 

 

3.4 Citizenship and Greekness 

The question of what constituted a “true” Greek was one of the issues argued over by the 
factional Greeks. The new arrivals pointed out that the club was part of the Pan-Hellenic 
Association. Hellenic meant all Greeks, no matter what their origin and background. New 
Zealand authorities had already examined the legal definition of Greek citizenship during the 
early part of the investigations and before the incident at the club. The investigating police 
made the internal assessment that, “By Greek nationality law, the child born outside of Greece 
of a Greek national retains Greek nationality, even if by birth such child acquires another 
nationality…Thus those born in New Zealand” are “dual nationals”. (Compton 1952: 2. 
NZSIS) 

The legality of the Pan Hellenic Club was examined within the framework of the Register 
of Incorporated Societies. The investigators noted the organisation had been established in 
1929 to promote the interests of all Greeks i.e. “race” (underlined by the report’s author) rather 
than citizenship. (Compton 1952: 2. NZSIS) 

The next month, a Special Branch (18 August) report re-emphasised the idea that a Greek 
lineage guaranteed one’s “Greek nationality”, despite never seeing Greece and with 
generations that had never lived there. The long-established Wellington Greeks did not see any 
“real Greeks”. The authorities observed the new arrivals were urbanites with an “excellent 
education” and “look upon the old Greeks as peasants”. They also noted that the new arrivals 
had lost their homes and were only allowed to bring 50 kg of luggage (McGuire 1952: 1-2. 
NZSIS). 

These observations about social and cultural differences were in addition to political 

GREEK-RELATED TENSIONS AND VIOLENCE IN WELLINGTON DURING THE 1940S AND EARLY 1950S



141

10  

assessments. The latter came after the others, which suggests the mindset of investigators. The 
Cold War guardians of the nation were not applying an exclusively ideological frame of 
reference, and the Greeks themselves were including other factors. The authorities, however, 
relied on the Greeks for their information. 
 
3.5 Political Differences 

A “reliable informant who has access to much information, regarding the interests and activities 
of these people” [established Greeks] had been spoken to and some corroboration was provided 
of his claim that there were twelve community members who were “communistic inclined.” 
(McGuire 1952:2. NZSIS). It was noted that only one had been associated with the New 
Zealand Communist Party (McGuire 1952:3. NZSIS). Brief descriptions were made of these 
persons. Notably, the interviews and investigation came across unexpected tensions and 
illuminated the dynamics of the local Greeks that explained their non-involvement in the 
Dekemvriana episode and politics in general in the public sphere. It was found that “feuds” had 
developed amongst the Greeks over the Honorary Vice Consul. Some were supportive of their 
work in general. Some felt his behaviour was more of self-interest than for the community. The 
police did not know if this was valid. What was relevant was the habit of calling anyone a 
“communist” who did not receive his approval. The Police also commented, “which on most 
occasions he is unable to substantiate his claims.” (McGuire 1952: 3. NZSIS) 

A vehement attitude was not taken by the police with the Greeks. They thought “both points 
of view can be understood” about the portrait of Stalin and that, if “a more diplomatic approach 
had been made by the new settlers”, the clash might not have occurred (McGuire, 1952a: 2. 
NZSIS). The Police Commissioner was also told that ideological politics were not at the heart 
of the Greek dispute. It was “domestic” and that “Probably with the passing of time there will 
develop a better understanding [between] the newly arrived Greek nationals and those who 
settled here earlier.” (Paterson 1952: NZSIS). It was wishful thinking but, again, the 
“communist bogeyman” was not the only influence in police thinking. 
 

3.6 Second Phase October – December 1952 

When the dispatched police car mentioned in the opening of this chapter arrived at the Greek 
Club on 12 October, less than two months after the optimistic police report was penned, it 
found “arguments” were taking place between the two Greek factions (Anderson 1952. 
NZSIS). Shortly after, a second Police vehicle arrived. They had seen a “crowd of men…near 
the Greek Club” and witnessed “small skirmishes” as well as “yelling and gesticulating”. 
Pictures had been removed from the wall and were being torn up. The police officers made 
everyone leave the hall and took possession of the keys. (Rodgers 1952. NZSIS). 

Implicit in the police observations was the question of the lack of enough accommodation 
to satisfy the swollen numbers of the Greek community (one of the arguments from the 
established Greeks). The crowd had to stand to fit in the space. 

The assessment and prediction by the police months before had proven to be erroneous. 
They now noted that, at the club, “It was an extremely ugly situation and one which might have 
had very serious consequences” (Rodgers 1952. NZSIS). If the Greeks went ahead with a 
proposed general meeting, then a police presence should be made. That is exactly what 
happened when the general meeting did take place after a postponement. 

The tension in New Zealand reached across the Tasman Sea to Australia. A daily city paper 
repeated a quote from one of the newcomers in the Wellington press, “The picture of Stalin 
hanging in the place of honour over the map of Greece is obnoxious.” (Parted by Stalin 1952: 
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8). In New Zealand, the press covered events in the club on the Sunday in question. Established 
Greeks maintained that the newcomers had transported members from their group to the club 
for the confrontation. Stalin’s portrait had been torn down. Ideological difference was the main 
thrust in some reporting. (Police close Greek Club in Wellington to avert Trouble. 1952: 8).  

Less than a week after the police visit and club closure, the press reported that several of the 
established Greeks had asked for police protection. The journalist had been told that they were 
on a list “to be beaten up by other Greeks unable to join the association.” Some had bought 
knives, or intended to, for their self- protection (the reporter was shown one carried by an 
interviewee). The “new settlers” had brought members in, were armed with batons, stood guard 
and threatened to wreck the club (Members of Greek Club ask Police to Protect them. 1952: 
[n.p.]). 

Two days later, Podimatopoulos, spokesman for the newly arrived Greeks, denied the 
assertions made in the earlier article by members of the established Greeks as “ridiculous” and 
“totally incorrect”. While the established Greeks were expressing anger at the usurping of the 
established order, Podimatopoulos said of his faction, “the members of the group were only 
concerned with ensuring that Communist elements were eradicated from the club.” (Greek 
Denies Use of Threats against Pan-Hellenic Club. 1952: n.p.). 

Ideology had been placed at centre stage by the refugees as against socio-cultural differences 
between newcomers and established Greeks. It now became more pronounced in the Special 
Branch deliberations, and the tone of reconciliation was joined by more Cold War rhetoric. The 
Deputy Vice Consul-General believed he would be attacked on Sunday when he attended 
church, two weeks to the day since the altercation. The police arranged for a motor patrol car 
to check on his private residence. As for the religious event, “Please have the necessary 
arrangements made for his protection while arriving and departing from church.” (Young 1952. 
NZSIS). Similar police precautions were applied at meetings called by the Pan-Hellenic 
Association at alternative premises while the clubhouse was closed. 

Inspector Nalder of Special Branch was directed by senior police to interview Seddon and 
Garland at the former’s civil service offices during the afternoon of 24 October i.e. 12 days 
after the forced closure of the club. What ensued cut across the Cold War dynamics pivoting 
around communists as the internal threat (real, exaggerated or non-existent) to the nation. Now 
the security body placed the refugees from communist lands who had vented their anger and 
public determination to stamp out the Greek communists and their fellow travelers as 
undesirables. Nalder told the two Greek consul officers that “many of the aliens who had come 
to New Zealand from Southern Europe about twelve months ago [when the Roumanians 
arrived] were of considerable interest” to the Branch. His unit had expected a “problem not 
only from the point of view of character but on account of politics” (Nalder 1952: 1. NZSIS). 
He continued that there was now “a branch of the Macedonian Revolutionary Organisation’ in 
the country.” What exactly this was not noted– Nalder related its objective at the meeting but 
did not include it in his report. However, other records show that, as early as a year before, on 
13 September 1951, he had called an “urgent meeting” to discuss threats against a Yugoslav 
refugee by members of the organisation ([Memorandum to Shanahan. 1951]. Archives New 
Zealand). The Prime Minister’s Department had gotten involved and an extensive report on the 
history of Macedonian nationalism with the observation that ‘The Macedonian Revolutionary 
Movement has a long history of violence.” (Macedonia Past and Present 1951: 4. Archives 
New Zealand). In all the internal government and police discussion about Macedonia, and 
letters from newly arrived persons, no Greeks in New Zealand are mentioned. This includes 
both before and after the Greek club turmoil in l952 and up until at least late 1954.  The 
historical Greek involvement with Macedonia is mentioned . Even then it is extremely brief 
with Bulgaria and Yugoslavia, the Balkan and other wars, communist designs, for example, 
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preoccupying centre stage. 
But Garland seemed to paint all new Greeks, including the Roumanians the visible and most 

vocal critics in the press and police investigations, as having been “born and nurtured in an 
atmosphere of illegal action and that screening was impossible in Greece” (Nalder 1952: 1. 
NZSIS). Furthermore, it was alleged that “the new settlers in New Zealand from Southern 
Europe placed little value if any on life” and dismissed the idea of criminal charges being made 
against them (Nalder 1952: 2. NZSIS). The potential for violence and illicit potential was 
reinforced by Garland; in all likelihood he “would probably be cut open with a knife” (Nalder 
1952: 1. NZSIS).  

Criminality was now combined with the notion of false Greeks. That is, they were the 
“other”. The law enforcement agencies took precautions over Garland”s safety and posted 
officers at the next few meetings of the Greeks. There was no recurrence of violence, and no 
charges were ever laid. The police believed the newcomers had to move to establish their own 
club after the established Greeks changed the rules to minimize the numbers allowed (Pullman, 
1952. NZSIS). It was a gross anti-climax. 

By the last day of the year Special Branch believed that the situation was “satisfactory” and 
that the newly arrived Greeks had formed their own club- Appollos- and that younger 
generation marriages between the two groups is “a stabilizing factor.” [sic]. (McGuire, 1952b. 
NZSIS). No charges were ever laid concerning the events in late 1952, although much was 
made of law and order. 

 
4. Discussion 

The New Zealand communities – established and newly arrived Greeks, as well as that of non-
Greeks – in the historical context of the 1940s and early 1950s, offer multi-layered dynamics 
for examination. Two groups claiming the same cultural homeland but living in different host 
countries, literally on different sides of the world, find they have to co-exist in a place where 
one group has been long established. In addition, the host general New Zealand society claimed 
a special emotional place of the Greek homeland forged very recently. Given that “There are 
vast literatures on nationalism and diasporas” (Smith 2010:3), the following observations about 
diaspora are offered with the qualification that they are tentative due to limitations of this 
research project. 

Homogeneity of diasporic groups is often taken for granted. This case study shows how two 
groups claiming the same homeland can each have a cultural (and political) claim that the other 
challenges. Just what constitutes what one considered the culture and how they expressed it 
has only been investigated in terms of the Roumanian-generated literature (Kanarakis 2003). 
However, the Special Branch noted in early November 1952, that “They are two entirely 
different types of people. They appear to have little in common. Even the language barrier 
comes between them” (Lane, 1952: 1). This suggests the Roumanians were not speaking Greek. 

Culturally, the first regular Greek literary publication appeared in December 1952 
(2003:14). It was produced by the Roumanians They were obviously creating a new plane of 
cultural activity. This would add to the friction between the two factions. It is problematic to 
determine the economic differences between the two.  

The dominant economic basis of the established Greeks was food service sector. It was 
included in the internal discussions of the New Zealand authorities and has informed popular 
(Blades 2005) and academic (Pittaway2019:3) writing. Just what the employment profile of the 
new Roumanians had in their new country of residence did not figure in police deliberations. 
It was never mention nor seemingly investigated. But, as noted earlier, the tag “peasants” was 
used by them to describe how the Roumanians looked down upon the resident Greeks. That the 
latter, at least, provided public dancing and recitals for themselves and the greater non-Greek 
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community, did not impress the new arrivals enough. They sought to develop a higher level of 
Greek cultural expression. This shows how again, those discussing diasporic “Greek culture” 
may be cautioned at using such an all-embracing phrase. It is conditional on context. 

 
4.1 Citizenship and the Liberal State 

The literature on civil nationalism and ethnonationalism often sees the former stressing 
inclusiveness associated with liberal values (Fozdar and Low, 2015: 524). Adherence to law 
and order in terms of avoiding physical violence was evident in the response of the New 
Zealand law enforcement and security agencies. So was adherence to transparency of 
community institutions i.e. checking on the original registration of the Greek Club. But Special 
Branch also sought the larger state machinery to coerce rather than create consensus. 
Immediately following the Dekemvriana protests, it approached the Paper Control Section, 
Ministry of Supply, to see whether the New Zealand version of the communist pamphlet “Truth 
about Greece” had contravened government regulations (Browne, S., 1945a. NZSIS). The 
government Minister and Crown Law Office were also involved with a view to prosecution 
(Browne, S., 1945b. NZSIS). This was despite the senior police in Auckland believing the 
publication “does not contain subversive matter.” (Jones, 1945. NZSIS). At the meeting with 
Seddon and Garland in October 1952, Nalder told them that he would be seeing the Department 
of Labour and Employment so that those members of the “undesirable group” under contract 
to it would be transferred away from Wellington, thereby “breaking up” the concentration in 
the city (Nalder, 1952:3). Threats of deportation were also suggested as a means of handling 
the recalcitrant new Greeks (Nalder1952:2). This shows how the state apparatus could be 
employed in subtle ways to ensure compliance rather than as the blunt instrument of direct law 
enforcement. 

Extant literature on diasporic and ethnic communities (especially urged on the European 
Union and a globalised world) would be enriched if their meta-level projects examined intra-
diasporic tensions. This is especially valid if, for whatever reason, groups who had resided in 
different host societies are brought together. 
 
4.2 Ideology 

The preceding sections suggest that the state security apparatuses were not so much concerned 
about fighting communism in this instance but maintaining a stable and compliant Greek 
community. The Honorary Consulate officers had never been publicly critical of the 
government and had worked through the war years and afterwards to get humanitarian aid to 
Greece (Brown 2019: ch. 5). Seddon was a senior public servant in charge of war pensions – 
honouring the national debt to soldiers. During the Second World War, as a civilian, he was in 
the Home Guard. He was also the son of a former New Zealand Prime Minister. Having such 
a member of the establishment representing Greek community interests inevitably works 
against the newly arrived Roumanians, regardless of their intellectual credentials. One Special 
Branch report, written less than two weeks after the Branch meeting with the Honorary 
Consulate staff, noted that the long-established Greeks “... are hard-working and content to 
confine themselves to their fish shops and restaurants” (Lane 1952:1. NZSIS). The “old 
Greeks” had welcomed the new arrivals at the camp where they first resided and then later to 
their own homes. On the other hand, the “immigrants appear to be political fanatics.” Suspicion 
about motives was also evident. A Roumanian-Greek visited the Special Branch office on the 
third day of November and told them that some of his fellow group members were going to 
cause trouble if they were not allowed into the Greek Club when it was reopened. The Branch 
thought this warning seemed to “carry a veiled threat”. Even the spokesperson for the 

GREEK-RELATED TENSIONS AND VIOLENCE IN WELLINGTON DURING THE 1940S AND EARLY 1950S



145

14  

Roumanians, who was considered “intelligent and well educated and speaks good English”, 
was awarded a sinister and illogical mantle, as “this man is not as well-meaning as he would 
try to make out” (Lane 1952:2. NZSIS). The report noted his open statements in the general 
press and stated he was the “guiding hand” behind the refugees” actions. This seems to state 
the obvious, but an ominous brush stroke was applied (Lane 1952:2. NZSIS). 

The Cold War dynamic had not entered the domestic Greek question, in the sense that the 
New Zealand state apparatus had not taken advantage of utilising the refugees’ attack on 
resident Greeks if they followed committed communists. It was not as if vitriolic rhetoric was 
absent in the country. Overseas, New Zealand forces were fighting in Korea. At home, the 
waterfront confrontation between the government and the largest union in the previous year 
has been described thus: “The dispute took place in a climate of Cold War suspicion. The 
opposing sides denounced each other as Nazis, Commies, traitors and terrorists” (1951 
waterfront dispute 2017). The Waterfront Strike Emergency Regulations were introduced, the 
main union involved was dismantled and its president jailed for three months, and the 
conservative National government won much political gain (Franks and Nolan 2011: 35). The 
influential head of the Official War Project had made a case for universal military training 
during the Cold War by arguing, in part, of the “communist bogey” (McElhatton 2008: 44). 
 
4.3 New Zealand – Greek Connection 

The Second World War and the New Zealand Greek connection was fleetingly mentioned by 
the Roumanian Greek spokesman in the press, but it was very brief and factual. The island 
Dominion’s troops had “suffered and died” for Greece (“Rift Develops Among Greek 
Community in Wellington” 1952). Besides the portrait of Stalin, the Greek Club also had 
portraits of the New Zealand wartime political and military leadership i.e. Lieutenant General 
and current Governor General Bernard Freyberg and Prime Minister Peter Fraser. This was a 
memory object of the hot war. What is lacking in these brief expressions is the fact that the 
new arrivals had been living in a country that, during the war, had joined the enemy Axis. The 
selectivity of the Roumanians and the willingness of the New Zealand actors to preclude it 
shows how the nexus of the celebrated New Zealand- Greece connection had not been enrolled. 
 
5. Conclusion 

The New Zealand experience of the diasporic Greeks shows the complexity of a historical 
situation with several variables contributing to the attitudes and events that took place. 
Reticence and silence of one group of Greeks was forcibly replaced by friction with a more 
vociferous other with a political action plan. These were also contrasting social and cultural 
differences. Both claimed to be “Greek”. The nation state’s law enforcement and security 
agency saw the differences. On one hand, it promoted reconciliation, but it always came down 
on the side of the established Greeks. It did not stop from deception and utilising the wider State 
structure to curtail the activities of those engaged in Greek-related politics. 
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Abstract 
 
The purpose of this paper is to look at the experiences of a person who migrated from Rhodes 
to the United States, in 1920, at the age of 15, and to unfold the history of the Greek diaspora 
at that particular time period, through a small narrative that inspired the publication of the 
book “A Small Narrative, a Broader History: A Rhodian Immigrant in the United States in the 
1920s” (Kourtis-Kazoullis, 2018). Although this narrative does not stand for the experience of 
all Greek migrants, it does coincide with other sources that present Greek American history 
and identity. Thus, “personal stories [can] work as building blocks of broader renderings of 
migrant history…” (Anagnostou, in press). Using digital ethnography, the researcher 
discovers sources, such as photos, old newspapers, and books, that document the historical 
events reported by the narrator. This paper outlines the profile of young boys that immigrated 
to the U.S.A. in the 1920’s, in order to financially support their families and villages by 
discussing issues such as immigration experiences, child labor, living conditions, leisure time 
and education.  
 
1. Εισαγωγή: η ζωή ως αφήγηση  
 
Η αφήγηση είναι μια πράξη επικοινωνίας με την οποία παρουσιάζεται, είτε γραπτώς είτε 
προφορικώς, μια σειρά από πραγματικά ή μη γεγονότα (Κατσαδώρος και Περράκη, 2016). Το 
μήνυμα που μεταδίδει η αφήγηση, το αφηγηματικό περιεχόμενο, χρειάζεται τον πομπό, 
δηλαδή τον αφηγητή, και τον δέκτη, τον αποδέκτη της αφήγησης (Κατσαδώρος και Περράκη, 
2016). Ο αφηγητής μεταδίδει το αφηγηματικό περιεχόμενο στον αποδέκτη της αφήγησης, 
δίνοντάς της τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο και τα πρόσωπα 
(Κατσαδώρος και Περράκη, 2016).  

O Bruner (2004) υιοθετεί μια δημιουργική προσέγγιση της αφήγησης, δηλαδή μια 
αντίληψη ότι η κατασκευή του κόσμου είναι η κυρία λειτουργία του νου. Ωστόσο, 
ισχυρίζεται ότι μια κονστρουκτιβιστική άποψη της αφήγησης, η προσωπική αφήγηση και η 
αυτοβιογραφία, δημιουργούν ορισμένα διλήμματα. Σύμφωνα με την κονστρουκτιβιστική 
άποψη, οι ιστορίες δεν λαμβάνουν χώρα μόνο στον πραγματικό κόσμο, αλλά 
κατασκευάζονται. Παραθέτοντας τον συγγραφέα Χένρι Τζέιμς δηλώνει ότι οι ιστορίες 
συμβαίνουν σε ανθρώπους που ξέρουν πώς να τις πουν (Bruner, 1994). Οι αυτοβιογραφίες 
κατασκευάζονται, δεν πρόκειται για πιστές καταγραφές τού τι έχει συμβεί. Αυτές, σύμφωνα 
με τον Bruner (1994), δεν υπάρχουν, συνιστούν μια αφαίρεση. Αυτό που στην ουσία 
αναδύεται είναι μια συνεχής ερμηνεία και επανερμηνεία των εμπειριών του αφηγητή ή της 
αφηγήτριας (Bruner, 1994), παρόμοια με τη φυσική, τη ζωγραφική ή την ιστορία (Goodman, 
1978, στο Bruner, 1994). Ο Bruner (1994) υποστηρίζει ότι: 
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(α) δεν έχουμε άλλον τρόπο να περιγράψουμε αυτά που βιώσαμε εκτός από την 
αφήγηση και 

(β) η μίμηση ανάμεσα στη λεγόμενη ζωή και την αφήγηση είναι αμφίδρομη υπόθεση. 
 

Με τον ίδιο τρόπο που η τέχνη μιμείται τη ζωή, η ζωή μιμείται την τέχνη. Η αφήγηση 
μιμείται τη ζωή και η ζωή μιμείται με τη σειρά της την αφήγηση. Η ζωή υπό αυτή την έννοια 
είναι κι αυτή μια δημιουργική κατασκευή της ανθρώπινης φαντασίας, όπως και η αφήγηση 
(Bruner, 1994). Όταν ένα άτομο αφηγείται τη ζωή του, σημειώνει ένα γνωστικό επίτευγμα 
και όχι μια ξεκάθαρη αφήγηση γεγονότων (Bruner, 1994, 1991). Ο Bruner (1994) καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι η ζωή δεν είναι πώς ήταν, αλλά πώς ερμηνεύεται και επανερμηνεύεται, 
λέγεται και επαναλαμβάνεται (Bruner, 1994). Ωστόσο, όταν καταγράφεται μια ιστορία, είναι 
ακριβώς αυτό – μια ιστορία· αποκομμένη από την πραγματικότητα της στιγμής που βιώνεται, 
προσεγγίζεται από μια άλλη οπτική γωνία και ανακατασκευάζεται με σκοπό να προκαλέσει 
ευθυμία. Αυτό αποτελεί σημαντικό γνωστικό επίτευγμα ή ένα επίτευγμα αφήγησης (Bruner, 
2004). 

Ο Anagnostou (υπό έκδοση) δηλώνει ότι η προσωπική και ανεπίσημη αφήγηση μπορεί να 
συμβάλει στη γενική ιστορία μιας κοινωνικής ομάδας, όπως της ελληνικής διασποράς στις 
Η.Π.Α.. Το κεφάλαιο αυτό θα δώσει κάποια παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι μια ατομική 
αφήγηση παραπέμπει σε μια ευρύτερη ιστορία. Σκοπός της παρούσας έρευνας έτσι είναι να 
εξετάσουμε τις εμπειρίες ενός νέου που μετανάστευσε από τη Ρόδο στις Η.Π.Α. το 1920 σε 
ηλικία 15 χρονών και, μέσα από την αφήγησή του, να ξεδιπλώσουμε την ιστορία της 
ελληνικής διασποράς εκείνη την εποχή. Η αυτοβιογραφία ξεκινά με παρότρυνση της 
ερευνήτριας που, σε ηλικία 19 χρονών, παρακινεί τον αφηγητή να καταγράψει την ιστορία 
της ζωής του. Ο αφηγητής επιλέγει αυτόνομα την αφηγηματική διαδρομή που θα 
ακολουθήσει: οικοδομεί ο ίδιος τη μορφή της αφήγησής του που έχει ύφος χιουμοριστικό, σε 
μια προσπάθεια να διακωμωδήσει τις δυσκολίες της ζωής του. Σε βιβλίο που εκδόθηκε το 
2018, η ερευνήτρια καταθέτει την ιστορία του και, στη συνέχεια, αναλύει ποικίλα στοιχεία 
όπως τη γλώσσα του αφηγητή και τα γεγονότα που αναφέρει, ενώ ξεδιπλώνει τα βιώματά 
του. Τοποθετεί τη συγκεκριμένη ιστορία μέσα στη δεύτερη χρονική περίοδο της 
νεοελληνικής διασποράς (Δαμανάκης, 2007·Δαμανάκης, Κωνσταντινίδης, και Τάμης, 2014) 
και εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές με άλλες ποικίλες πηγές. Χρησιμοποιώντας τη 
ψηφιακή εθνογραφία, η ερευνήτρια διερευνά πηγές και παραθέτει φωτογραφίες, παλιές 
εφημερίδες και βιβλία που τεκμηριώνουν τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρει ο αφηγητής. 
Σκιαγραφεί έτσι το προφίλ των μικρών αγοριών που ταξίδευαν εκείνη την εποχή στις Η.Π.Α. 
για να στηρίξουν οικονομικά τις οικογένειές τους και τα χωριά τους.   
 
2. Mια μικρή αφήγηση, μια μεγάλη ιστορία 
 
2.1 Περίληψη βιβλίου  
 
Στο βιβλίο Mια μικρή αφήγηση, μια μεγάλη ιστορία: Ένας Ροδίτης μετανάστης στις Η.Π.Α. τη 
δεκαετία του 1920 η συγγραφέας Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη (2018) καταθέτει και σχολιάζει 
την αφήγηση του Νικόλα Αβδελλά (2018). Ο Αβδελλάς (2018) αφηγείται και καταγράφει τις 
περιπέτειες της ζωής του, ξεκινώντας από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει από πολύ νωρίς 
στη ζωή του επειδή είναι ορφανός, φτωχός και απροστάτευτος. Αναγκάζεται να 
μεταναστεύσει στις Η.Π.Α. σε ηλικία 15 χρονών για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά 
του. Είναι ένα παιδί με ευθύνες ενήλικα (Σκούρτου, 2018) που εργάζεται σκληρά στα 

ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΖΟΥΛΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ



152

εργοστάσια χαλυβουργίας των βόρειο-ανατολικών πόλεων των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής. Νιώθει αδικημένος και επαναστατεί, αφήνει του δουλειά του στο εργοστάσιο και 
για αρκετά χρόνια ζει μια παραβατική ζωή, μέχρι που, μετά από χρόνια, επιστρέφει στην 
κανονικότητα όταν παντρεύεται και αποκτά οικογένεια. Ενώ καταφέρνει να γίνει λαϊκός 
δικαστής και συμβολαιογράφος, η ιστορία του εστιάζει στην παραβατικότητα της νεότητά 
του (Παπαντωνάκης, 2018), την οποία μάλιστα περιγράφει με γλαφυρό τρόπο και 
διακωμωδεί. 
 
2.2 Μετανάστευση στις Η.Π.Α. 
 
Η αφήγηση του Αβδελλά μας δίνει αρκετές πληροφορίες για το φαινόμενο της 
μετανάστευσης. Περιγράφει πώς αποφάσισε να μεταναστεύσει στις Η.Π.Α. το 1920, όταν 
ήταν μόλις 15 ετών, και πώς ο πατέρας του έδωσε την συγκατάθεσή του.  
 

Το 1920 άρχισε η μετανάστευσης. Ήμουν και εγώ 15 χρονών. Έφευγαν όλοι στην 
Αμερική. Είπα και εγώ στον πατέρα μου να πάω και εγώ στην Αμερική να κάμω 
χρήματα, να ζήσει η οικογένεια μας. Ο πατέρας μου, μου έφερε αντίρρηση αλλά 
επειδής εγώ επέμενα μου έδωσεν την συγκατάθεσίν του. Και έβγαλα διαβατήριο 
και μας είπαν για να περάσεις, να γραφτείς μεγάλος και εγώ γράφτηκα 17 
χρονών και εδανείστηκα τα ναύλα που έναν Γιανναδενό γιατρό. Εφύγαμεν που το 
χωριό, εγώ, ο Γιάννης ο Τρούλης, ο Στεφανής Λυριστάκης, ο Θεοδόσης Νύχης, ο 
Λουκάς Θαρρενού, ο Φιλιππής Οικονομίδης και άλλοι που δεν τους θυμάμαι. 
Όταν επήγαμε στη χώρα, Ρόδο, επήγαμε στο πρακτορείο του Βομβίλα. 
Επληρώσαμεν τα ναύλα μας μέχρι τον Πειραιά και μας είπεν από εκεί να 
πάρουμε το εισιτήριο μας για την Αμερική (Αβδελλάς στο Κούρτη-Καζούλλη 
2018:43).  
 

Η αφήγηση του Αβδελλά τοποθετείται στη δεύτερη χρονική περίοδο της νεοελληνικής 
διασποράς. Ο Δαμανάκης (2007) προσδιορίζει τρεις βασικές χρονικές περιόδους της 
νεοελληνικής διασποράς: (α) από το 1453 μέχρι την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 
1830: το μεταναστευτικό ρεύμα κινείται προς τα εμπορικά κέντρα και τα λιμάνια της δυτικής, 
νοτιοανατολικής, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, (β) από το 1830 μέχρι το 1922/1940 
οι μετανάστες κατευθύνονται προς τις Η.Π.Α., τη νότια Ρωσία και την Υπερκαυκασία και (γ) 
από το 1950 έως το 1973 μεταναστευτικά κέντρα αποτελούν πλέον οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η 
Αυστραλία και η Ευρώπη. Αντίστοιχη αναφορά γίνεται και σε δύο περιόδους εργατικής 
μετανάστευσης: (α) η πρώτη περίοδος χρονολογείται από το 1890 έως το 1922 και (β) η 
δεύτερη χρονολογείται από το 1952 έως το 1972. Αντίστοιχα, η αφήγηση του Αβδελλά 
τοποθετείται στην πρώτη περίοδο εργατικής μετανάστευσης.  

Στις Η.Π.Α. φαίνεται πως εντοπίζεται η αρχαιότερη εργατική μεταναστευτική διασπορά 
(Δαμανάκης, 2007). Ο Μόσκος (2009) τοποθετεί τη μετανάστευση από την Ελλάδα προς τις 
Η.Π.Α. στις παρακάτω επτά περιόδους. Ο Αβδελλάς μεταναστεύει το 1920 (3η περίοδος), ενώ 
παραμένει στις Η.Π.Α. μέχρι τον θάνατό του το 1992 (7η περίοδος), εκτός από το διάστημα 
που επιστρέφει στο χωριό του να παντρευτεί το 1930 (4η περίοδος) και επιστρέφει στις 
Η.Π.Α. με τη σύζυγό του.  

 
1. Απαρχές της μετανάστευσης: πριν το 1900  

Πριν το 1900 οι Έλληνες δρούσαν περισσότερο ως εξερευνητές, ενώ στο τέλος του 
19ου αιώνα καταφθάνουν από τα νησιά της Δωδεκανήσου στις νότιες ακτές δύτες που 
ασχολούνται με τη σπογγαλιεία. Ακολουθεί η μετανάστευση στις βόρειες πολιτείες. 

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
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2. Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα: 1900-1917 

Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα είναι από το 1900 έως 1917 (Μόσκος, 2009). Ο 
Fairchild (1911) διαπιστώνει ότι το 96% των μεταναστών είναι άνδρες από 
δεκατεσσάρων έως 45 χρονών. Λίγες γυναίκες ταξιδεύουν στις Η.Π.Α. αυτήν τη 
χρονική περίοδο. Οι μισοί Έλληνες του 1900 συγκεντρώθηκαν κατά βάση σε επτά 
πόλεις: τη Βοστώνη, το Σικάγο, το Λόουελ, τη Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφεια, το Σαν 
Φρανσίσκο και τη Σαβάνα. 

 
3. Η τελευταία έξοδος: 1918-1924 

Πρόκειται για την τελευταία φάση του πρώτου μεταναστευτικού ρεύματος πριν από 
την εφαρμογή του περιοριστικού νόμου (Μόσκος, 2009). Ο νόμος Reed-Johnson Act 
του 1924 περιόρισε σημαντικά τη ροή των μεταναστών από τις χώρες της νότιας και 
νοτιοανατολικής Ευρώπης (Μιχόπουλος, 2015). Μέχρι το 1924 η μετανάστευση προς 
τις Η.Π.Α. ήταν ελεύθερη με την προϋπόθεση ότι οι μετανάστες ήταν υγιείς 
(Μιχόπουλος, 2015). Το 80% των μεταναστών προερχόταν από γεωργικές περιοχές 
της Ελλάδας και από αυτούς το 70% από φτωχές αγροτικές οικογένειες. Οι 
περισσότεροι μετανάστες ήταν ηλικίας από 20 έως 40 χρονών.  

 
4.  Κλειστές πύλες: 1925-1946 

Ο Μόσκος (2009) αποκαλεί την περίοδο από το 1925 έως το 1946 η εποχή με τις 
κλειστές πύλες, καθώς η άφιξη Ελλήνων περιοριζόταν σε συζύγους μεταναστών που 
είχαν ήδη εγκατασταθεί στις Η.Π.Α..  
 

5.  Μεταπολεμική μετανάστευση: 1947-1965 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1947 έως 1965 (Μόσκος, 2009) οι προϋποθέσεις 
μετανάστευσης γίνονται περισσότερο ελαστικές, ειδικά για πρόσφυγες και 
εκτοπισμένους. 

 
6.  Νέο κύμα: 1966-1979 

Οι μεταναστευτικοί νόμοι τροποποιούνται και δίνεται άδεια εισόδου σε συγγενείς 
όσων έχουν εγκατασταθεί στις Η.Π.Α. 
 

7.  Εξασθένηση της μετανάστευσης: 1980-1990  
Η δεκαετία του ’80 χαρακτηρίζεται από τον επαναπατρισμό Ελλήνων από τις Η.Π.Α. 
στην Ελλάδα.  
 

 
2.3 To Καστιγκάρι 
 
Τα αρχεία του Έλις Άιλαντ δείχνουν ότι ο Νικόλας Αβδελλάς φτάνει στη Νέα Υόρκη στις 22 
Ιουνίου του 1920.  
 

Επιτέλους φτάσαμε στην Νέα Υόρκη εις το Ellis Island. Εμείς το ελέγαμεν 
Καστιγκάρι. Εκείνα τα χρόνια, η ιατρική εξέτασις, έπειτα από τόσα έξοδα, 
κόπων και ταξίδι, εγένετο εις το Ellis Island και αν εβρέθης εντάξει και 
περάσεις ελεύθερα στην Αμερική, έχει καλώς. Αν όχι, σε στρέφανε πίσω. 
Τώρα όμως η ιατρική εξέτασις γίνεται εις την Ελλάδα και εάν δεν είσαι για 
ταξίδι αποφεύγεις τα έξοδα (Αβδελλάς στο Κούρτη-Καζούλλη 2018:44).  
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Μετά από 25 ημέρες φτάνει στο Καστιγκάρι, όπως αποκαλούσαν οι Έλληνες μετανάστες 

το Έλις Άιλαντ [προέρχεται από τις λέξεις Castle Garden], το νησί όπου γίνονταν οι 
απαραίτητες εξετάσεις για την πολυπόθητη έγκριση της εισόδου στην Αμερική. Εκεί μας 
περιγράφει τις περιπέτειές του, όταν τον κρατάνε για εξέταση. Το απόσπασμα από «Το 
Βιβλίον του Μετανάστου» (1916:11) επίσης περιγράφει τι βιώνουν οι μετανάστες εκεί.  
 
 

 
ΤΟ ΚΑΣΤΕΛ-ΓΚΑΡ 

 
Άμα έρθετε εδώ ένα βαποράκι θα σας πάρη και θα σας πάη σ’ ένα νησάκι. Το 
νησάκι αυτό –καταμεσής στο λιμάνι της Νέας Υόρκης– έχει επάνω του ένα 
μεγάλο κόκκινο σπίτι. Το σπίτι αυτό και το νησάκι αυτό –και τα δύο μαζύ– είναι 
το ΚΑΣΤΕΛ - ΓΚΑΡ. Την έχετε ακούσει αυτή τη λέξη…. Είναι το Πραιτώριο να 
πούμε.  
Σαν πρόβατα λοιπόν θα βγείτε στο νησάκι αυτό και θα μπείτε στο κόκκινο σπίτι.  
Καλόν είναι παιδιά τις δύο-τρεις τελευταίες ημέρες του ταεξιδειού σας να 
ξυρίζεσθε, να λούζεσθε και να αλλάζετε…..  
Και τα τρία αυτά είναι απαραίτητα-. (Το Βιβλίον του Μετανάστου, 1916:12).  

 
….Θα μπήτε λοιπόν λέω στο κόκκινο σπίτι.  
Το σπίτι αυτό μέσα είναι και σαν σπίτι μα και σαν…. θηριοτροφείον! Θέλω να 
πω ότι άλλες από τις καμάρές του είναι κάμαρες και άλλες κάμαρες κι’ αυτές σαν 
των θηρίων. Με σίδερα να πούμε.  
Κάμαρες και διάδρομοι (σοκκάκια) και κόντρα διάδρομοι και κόντρα καμάρες – 
άλλες σαν κάμαρες και άλλες σαν κλούβιά…. λεόντων! Και κόσμοοοοος– 
κόσμος, παιδιά.  
Άλλοι με πολιτικά και άλλοι με γαλόνια είναι οι επιθεωρηταί να πούμε.  
 Όλα αυτά θα ντα ιδήτε όπως θα μπήτε. Και θα πιασθή η ψυχούλα σας καϋμένα 
παιδιά. Και θα κυττάζετε ο ένας τον άλλον περίτρομα. Και θα είσθε μέσα σ’ ένα 
στενάκι (από σίδερα)! Και θα προχωρήτε ο ένας πίσω από τον άλλον! (Το 
Βιβλίον του Μετανάστου, 1916:12).  

 
Η ΣΕΙΡΑ 

 
Πρώτα θα σας κυττάξουν στα μάτια. Έπειτα στα μαλλιά, έπειτα θα σας πάνε στην 
ιδιαίτερη κάμαρα –χωριστά τους άνδρες και χωριστά τις γυναίκες εννοείται– για 
να σας εξετάσουν για άλλες ασθένειες εκτός από τα μάτια και τα μαλλιά – και 
ύστερα θα σας ανακρίνουν (Το Βιβλίον του Μετανάστου, 1916:13). 

 
Στη συνέχεια, περιγράφεται η διαδικασία επιβίβασης στις βάρκες για να φτάσουν στο 

λιμάνι της Νέας Υόρκης.  
 

σι) εμπρός σ’ ένα άλλο βαπόρι απ’ εκείνο που σας έφερε. 
Είναι το βαπόρι –ωραίο αυτό και μεγάλο– που θα σας βγάλη στη Νέα Υόρκη. 
Καλωσορίσατε (Το Βιβλίον του Μετανάστου, 1916:16). 
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Η ΗΛΙΚΙΑ 
 

5ον) Να μην είσθε ούτε μεγαλείτεροι των 40, αλλ’ ούτε και μικρότεροι των 16. 
Και στη μια και στην άλλη περίπτωσι (περίπτωσις θα πη…. δεν υπάρχει άλλη 
λέξις, προσπαθήστε να καταλάβετε) (ακούτε;) χρειάζεται ΕΝΚΥΗΣΙΣ. Να βρεθή 
άνθρωπος δηλαδή με παράδες να υποσχεθή ότι παίρνει απάνω του το γέρο –αν 
πρόκειται περί γέρου– και αν δεν μπορή να δουλέψη θα τον συντηρήση αυτός 
(εκαταλάβατε;) και ότι το παιδί –αν πρόκειται για παιδί– δεν θα δουλέψη ως που 
να γίνη 18 χρονών (Το Βιβλίον του Μετανάστου, 1916:17).  

 
 

Ο Αβδελλάς (2018) επίσης γράφει:  
 

Όταν ήρταμεν στο Καστινγκάρι για ιατρική εξέταση κ.λπ., όλοι επεράσανε, επίσης 
και ο πατέρας μου. Για εμένα υπήρχεν μια αμφιβολία γιατί ήμουν τόσον 
αδύνατος και μικρός φαινομένος και το διαβατήριο μου έδειχνε 17 χρονών. Και 
με εβάσταξαν για observasion, για ιατρική εξέτασιν.  
 

 
Απόσπασμα από «Το Βιβλίον του Μετανάστου» (1916:6) προειδοποιεί ότι η υγεία είναι 

βασική προϋπόθεση για την είσοδο στις ΗΠΑ. Δεν γίνονταν δεκτοί όσοι αντιμετώπιζαν 
προβλήματα υγείας, ακόμη και ελαφράς μορφής.  
 

ΥΓΕΙΑ! 
 

Για να έρθετε στην Αμερική ξέρετε χρειάζουνται μερικά προσόντα.  
Τα προσόντα αυτά πρέπει να είναι τα εξής:  
1ον) Υγεία! Όσο περισσότερο υγιείς είσθε, τόσο το καλλίτερο. Και όταν λέμε 
«υγεία» εννοούμε υγεία. Πέρα - πέρα. Να μην είσθε δηλαδή μόνο εύρωστοι και 
γεροί στο στήθος και στο κορμί, αλλά και να μη πάσχετε κι από καμμιά –
απολύτως καμμιά– «μικροαρρώστια». «Μικροαρρώστιες» λέτε σεις νομίζω τον 
τριχοφάγο να πούμε, τον πονόμματο και τα τοιαύτα. Και αυτές οι 
«μικροαρρώστιες» σας είναι ακριβώς εκείνες που φοβούνται περισσότερο οι 
Αμερικάνοι.  
Ούτε σκέψι να κάμετε για ταξείδι στην Αμερική αν έχετε καμμία από τις 
μικροαρρώστιες αυτές. 

 
Το νησί Έλις είναι συνυφασμένο με τη μετανάστευση στις ΗΠΑ στις αρχές του αιώνα. Το 

1907 θεωρείται έτος αιχμής για το Έλις Άιλαντ, γιατί εισήχθησαν για έλεγχο 1.004.756 
μετανάστες. Στις 17 Απριλίου ο αριθμός υποδοχής μεταναστών έφθασε στην κορύφωσή του, 
γιατί μόνο εκείνη την ημέρα υποβλήθηκαν σε εξέταση 11.747 μετανάστες. Το 1917, όταν οι 
ΗΠΑ εισήλθαν στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρατηρήθηκε απότομη κάμψη της 
μετανάστευσης. Ο αριθμός των μεταναστών μειώθηκε από 178.416 το 1915 σε μόλις 28.867 
το 1918 (Ellis Island Archives, 2016· Houghton, 2003). Το 1921 η μεταπολεμική 
μετανάστευση αυξήθηκε και πάλι σημαντικά. Έτσι, 560.971 μετανάστες πέρασαν από το 
Έλις Άιλαντ. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ ψήφισε τότε τον πρώτο νόμο ο οποίος όριζε τον 
επιτρεπτό αριθμό μεταναστών που ήταν σε θέση να δεχθεί η χώρα (Immigration Quota Law). 
Βάσει του νόμου αυτού, ο αριθμός των μεταναστών ευρωπαϊκής εθνικότητας κατ’ έτος δεν 
μπορούσε να υπερβαίνει το 3% των ατόμων της ίδιας εθνικότητας που ζούσαν ήδη στις ΗΠΑ 
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(Ellis Island Archives, 2016· Houghton, 2003). Το νέο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση του 
1924 περιόρισε περαιτέρω τη ροή μεταναστών. Καθόρισε τον αριθμό εισαγωγής τους σε 
164.000 άτομα το χρόνο και εντέλει σηματοδότησε το τέλος της μαζικής μετανάστευσης στις 
ΗΠΑ. Ο νόμος όριζε επίσης ότι ο έλεγχος θα πραγματοποιείτο πλέον στα προξενεία των 
ΗΠΑ, στα σημεία εκκίνησης των μεταναστών. Τότε, το Έλις Άιλαντ χρησιμοποιείτο ως 
κέντρο συγκέντρωσης, κράτησης και απέλασης των αλλοδαπών που εισέρχονταν παράνομα 
στις ΗΠΑ ή είχαν παραβιάσει τους όρους της άδειας εισόδου (Ellis Island Archives, 2016· 
Houghton, 2003).  

Όταν οι ΗΠΑ εισήλθαν στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Δεκέμβριο του 1941, το Έλις 
Άιλαντ μετατράπηκε σε κέντρο κράτησης αλλοδαπών βάσει πολέμου εχθρών ή ατόμων που 
είχαν θεωρηθεί ύποπτα. Από το 1941 μέχρι το 1946 περίπου 7.000 αλλοδαποί, κυρίως άτομα 
ιταλικής, ιαπωνικής και γερμανικής καταγωγής, κρατήθηκαν στο νησί. Τότε, οι υπηρεσίες 
ελέγχου μεταφέρθηκαν στο Μανχάταν, λόγω έλλειψης χώρου (Ellis Island Archives, 2016· 
Houghton, 2003). Το 1950, μετά την ψήφιση του Νόμου περί Εσωτερικής Ασφάλειας 
(Internal Security Act of 1950), ο οποίος απέκλειε μετανάστες που ήταν μέλη 
κομμουνιστικών και φασιστικών οργανώσεων, οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκαν για την 
κράτηση ύποπτων ατόμων (Ellis Island Archives, 2016· Houghton, 2003). Το 1952, ως 
αποτέλεσμα του Νόμου Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης (Immigration and 
Naturalization Act of 1952), ο αριθμός των κρατουμένων στο Έλις Άιλαντ μειώθηκε σε 
λιγότερα από 30 άτομα (Ellis Island Archives, 2016· Houghton, 2003).  
 
 

 
Εικόνα 1: Έλις Άιλαντ, 1918-1920 

 
2.4 Εργασία  
 
Η ιστορία του Αβδελλά (2018) μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την παιδική εργασία. Τα 
μικρά παιδιά που κατέφθαναν εργάζονταν σκληρά στα εργοστάσια με σκοπό να στείλουν 
χρήματα στις οικογένειές τους. Στην ιστορία του Αβδελλά (2018), οι νεοαφιχθέντες 
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επιβιβάζονται στο τρένο και φτάνουν στο Γούντλαντ της Πενσιλβάνιας, όπου είχαν 
εγκατασταθεί κι άλλοι Έλληνες μετανάστες. Εκεί συναντούν είκοσι άτομα από το δικό τους 
χωριό, αλλά και Ροδίτες από άλλα χωριά. Αυτοί εργάζονται ήδη στο εργοστάσιο Jones & 
Laughlin Steel Corporation Limited. Ο πατέρας του Νικόλα βρήκε αμέσως δουλειά. Καθώς ο 
Αβδελλάς όμως δεν μπορούσε να εργαστεί λόγω ηλικίας, τον έστειλαν σε άλλη πόλη.  
 

Εγώ με τον πατέρα μου επιάσαμε το τρένο και ήρταμε το Woodland Pa. Τώρα το 
λένε Aliquippa, Pa. Όταν εφτάσαμε στο Γούτλαν εκεί εβρήκαμεν σχεδόν 20 
χωριανούς οι οποίοι όλοι εργάζονταν εις το κατάστημα το Jones & Laughlin Ltd. 
Corp. Ο πατέρας μου έπιασε αμέσως δουλειά. Εμένα δεν μου έδιναν δουλειά 
γιατί ήμουνα μικρός. Μόλις 15 χρονών. Είπαν στον πατέρα μου να με στείλει στο 
Erie, Pa. Εκεί δίνουν δουλειά στους μικρούς, όπου και επήγα και εκεί εβρήκα 
τον Κώστα Τσίκνη, Γιάννη Κανάκα, Φιλήμονα Κριτικού, Αντώνη Σάνιου, 
Ιωάννη Σάνιου, Ιωάννη Τρούλη και Δημήτρη Μακιάρη, Και επήγα να μου δώσου 
δουλειά και μου είπαν, σου δίνουμε δουλειά με μια συμφωνία. Να δουλεύεις την 
ημέρα και το βράδυ να πηγαίνεις στο σχολείο. Κατ’ ανάγκη υπέγραψα χαρτιά με 
αυτούς τους όρους Αμερική (Αβδελλάς στο Κούρτη-Καζούλλη 2018:45).  
 

 
Εικόνα 2: Ροδίτες μετανάστες και εργάτες στα εργοστάσια το 1920  

 
Η παιδική εργασία είναι κυρίαρχη σε όλη την ιστορία των Η.Π.Α.. Τις πρώτες δεκαετίες 

του εικοστού αιώνα ο αριθμός των παιδιών που εργάζονταν αυξήθηκε ραγδαία. Η 
βιομηχανική επανάσταση επέφερε σημαντικές κοινωνικές αλλαγές: αγρότες και εργάτες 
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μικρών βιομηχανιών μετατράπηκαν σε εργάτες βιομηχανικών μονάδων. Συχνά οι ιδιοκτήτες 
των εργοστασίων προτιμούσαν τα παιδιά από τους ενήλικες, επειδή ήταν πιο υπάκουα, 
στοίχιζαν λιγότερο και είχαν μικρότερη πιθανότητα τραυματισμού (Clark-Bennett, Hodne & 
Sherer, 2011). Η αυξανόμενη αντίθεση μεταξύ βορρά και νότου στο θέμα της παιδικής 
εργασίας ανάγκασε πολλά εργοστάσια να κινηθούν προς το νότο. Το 1900 κάθε πολιτεία των 
Η.Π.Α. διέφερε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε την παιδική εργασία, τόσο σε επίπεδο 
νομοθεσίας όσο και στον βαθμό εφαρμογής των κείμενων νόμων (Clark-Bennett, Hodne & 
Sherer, 2011). Εκείνη την εποχή, οι ανήλικοι στην πλειονότητά τους εργάζονταν σε ορυχεία, 
εργοστάσια γυαλιού, κονσερβοποιεία, βιοτεχνίες, σε κλάδους παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και στη γεωργία. Δούλευαν επίσης ως διανομείς 
εφημερίδων (newsboys), αγγελιοφόροι, λούστροι και μικροπωλητές (Clark-Bennett, Hodne & 
Sherer, 2011).  

Τα ποσοστά της παιδικής εργασίας άρχισαν να μειώνονται με την εδραίωση του εργατικού 
κινήματος και την εμπέδωση των μεταρρυθμίσεων. Σημειώθηκε γενικότερη βελτίωση των 
όρων και συνθηκών εργασίας, γεγονός που επέφερε ενίσχυση της πολιτικής δύναμης τόσο 
των εργαζομένων όσο και των ατόμων που επιδίωκαν να προωθήσουν κοινωνικές αλλαγές 
και απαιτούσαν τη θέσπιση νομοθεσίας για την παιδική εργασία (Schuman, 2015). Η 
δημιουργία εργατικών συνδικάτων και η προώθηση μεταρρυθμίσεων συχνά συνδυάζονταν με 
πρωτοβουλίες που αναλάμβαναν οργανώσεις στην ηγεσία των οποίων βρίσκονταν 
εργαζόμενες γυναίκες και άτομα της μεσαίας τάξης (Horrelland Humphries, 1995· 
Καρπόζηλος, 2017). Οι ενώσεις αυτές προχώρησαν στην ίδρυση το 1899 του Εθνικού 
Σωματείου Καταναλωτών και το 1904 της Εθνικής Επιτροπής Παιδικής Εργασίας, με κοινό 
στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας αλλά και την αναστολή λειτουργίας των 
εργοστασίων (sweatshops) στα οποία οι εργαζόμενοι δούλευαν σαν σκλάβοι (Clark-Bennett, 
Hodne & Sherer, 2011). Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας κατακτάται με αγώνες και 
απεργίες· πολλές φορές, με θύματα (βλ. Καρπόζηλος, 2017). Ο Λούης Τίκας (Ηλίας 
Σπαντιδάκης) από την Κρήτη, επικεφαλής του συνδικάτου των ανθρακωρύχων, έγινε 
σύμβολο αυτών των αγώνων, γιατί πλήρωσε με τη ζωή του τους αγώνες για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας των εργατών στη μεγάλη απεργία του 1914 στην πόλη Λάντλοου του 
Κολοράντο. Στη σφαγή στο Λάντλοου έχασαν τη ζωή τους πολλοί Έλληνες εργάτες, γυναίκες 
και παιδιά (Λουκέρης και Πετράκη, 2010· Παπανικόλας, 2013).Το έργο της Εθνικής 
Επιτροπής για τον τερματισμό της παιδικής εργασίας συνδυάστηκε με προσπάθειες για την 
παροχή δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά. Κορυφώθηκε το 1938 με την 
ψήφιση του νόμου για τα Δικαιώματα στην Εργασία (Fair Labor Standards Act), ο οποίος 
καθόριζε, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, το νομικό πλαίσιο που έπρεπε να διέπει την παιδική 
εργασία (Clark-Bennett, Hodne & Sherer, 2011). 
 
2.5 Συνθήκες διαμονής  
 
Η αφήγηση του Αβδελλά (2018) δίνει πληροφορίες για τις αντίξοες συνθήκες διαμονής των 
Ελλήνων μεταναστών που συμβαδίζουν με τις περιγραφές σε άλλα βιβλία.  
 

Η κουμπανία μας είχε ένα camp και εμέναμε μέσα και μας είχε και μάγειρα έναν 
Λινδιακό, Δημοσθένης Κατσαρός. Είχαμε και ένα γροσιαρέρι, Mike Vikos, και 
μας έφερνε τα χρειαζούμενα που το Erie. Εμένα ως μικρός με είχεν ως πιατάν 
και διερμηνέα και δεν πλήρωνα μπούρδο, room and board (Αβδελλάς στο 
Κούρτη-Καζούλλη 2018:45). 
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Ο Kiriazis (1989) περιγράφει ότι τα πρώτα χρόνια οι Έλληνες μετανάστες διέμεναν σε 
πρόχειρες κατασκευές έξω από τα εργοστάσια τις οποίες αποκαλούσαν «sendiz». Για την 
κατασκευή τους χρειάστηκαν μεγάλα φύλλα λαμαρίνας που η εταιρεία τούς επέτρεψε να 
χρησιμοποιήσουν. Μ’ αυτές σκεπάζονταν τα πλάγια και η στέγη κάθε παράγκας που διέθετε 
επίσης τέσσερις κολόνες από τούβλα. Οι καλύβες ποίκιλλαν σε μέγεθος, με τη μικρότερη να 
είναι δυόμισι με τριάμισι μέτρα, ενώ όλες είχαν ύψος δύο μέτρα (Kiriazis, 1989). Στο 
χωμάτινο δάπεδο ορισμένοι τοποθετούσαν πάτωμα λινελαίου. Εγκαθιστούσαν και 
ξυλόσομπες τις οποίες οι άνδρες τροφοδοτούσαν το χειμώνα με κάρβουνα από τις αποθήκες 
των σιδηροδρόμων που εκτείνονταν μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά. Για την παροχή 
νερού αξιοποιείτο μια πηγή που βρισκόταν σε μια μικρή δασώδη περιοχή είκοσι μέτρα από 
τον χώρο όπου ήταν εγκατεστημένες οι παράγκες. Το χειμώνα, σε κάποιες περιπτώσεις, τους 
επέτρεπαν να μεταφέρουν νερό κι από το εργοστάσιο. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πολύ 
σκληρές αν λάβουμε υπόψη μας τις καιρικές συνθήκες της περιοχής. Από τον Νοέμβρη μέχρι 
τον Μάρτιο η θερμοκρασία κυμαινόταν από -1 έως -22 βαθμούς Κελσίου (Intellicast, 2017). 
Η πολιτεία της Πενσιλβάνιας είχε έντονες χιονοπτώσεις και οι μετανάστες δεν είχαν τα 
κατάλληλα εφόδια (ρούχα, μπότες, γάντια και καπέλα) για να προστατευτούν από το ψύχος. 
Η αμυδρή ζεστασιά που ανέδιδε η σόμπα με τα κάρβουνα δεν επαρκούσε για να τους 
ζεστάνει και υπέφεραν από κρυοπαγήματα, κρυολογήματα και άλλες ασθένειες.  
 
2.6 Ελεύθερος χρόνος  
 
Από τις αναφορές του Αβδελλά (2018) προκύπτει επίσης ότι τότε υπήρχαν τρία ελληνικά 
καφενεία στην πόλη Γούντλαντ. Καθώς σε αυτά θα σύχναζαν εύλογα μόνο Έλληνες, 
συνάγεται ότι στην πόλη δραστηριοποιείτο ήδη σημαντική κοινότητα Ελλήνων.  
 

Μια βραδιά επήγα στο Monroe Street που είναι τα ελληνικά καφενεία. Ήταν 
Σάββατον βράδυ και είχεν κουμπανία και έπαιζαν μουσική. (Αβδελλάς στο 
Κούρτη-Καζούλλη 2018:54). 

 
Τα καφενεία λειτουργούσαν τότε ως κέντρα της κοινωνικής ζωής (Μιχόπουλος, 2015). 

Στον ελεύθερο χρόνο τους, μιας και οι εργάτες ήταν εργένηδες, σύχναζαν εκεί . (Μιχόπουλος, 
2015). Ο Fairchild (1911) διαπιστώνει ότι το 96% των μεταναστών ήταν άνδρες από 
δεκατεσσάρων έως 45 χρονών. Μέχρι το 1930 οι κοινωνικές εκδηλώσεις ήταν περιορισμένες. 
Λόγω της κοινωνικής τους κατάστασης, οι μετανάστες δεν είχαν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν συχνά σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμοι, βαφτίσια κ.λπ. (Μιχόπουλος, 
2015). Σύμφωνα με τον Μιχόπουλο (2015), ο χώρος αυτός έπαιζε τον ρόλο του κέντρου 
αναψυχής, χώρου συνοικεσίων, ταχυδρομείου, γραφείου ευρέσεως εργασίας, κέντρου 
πολιτικών συζητήσεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων. Εκεί αναπτύσσονται φιλίες, 
δημιουργούνται επαγγελματικές συνεργασίες, καθώς οι μετανάστες μιλούσαν με άνεση τη 
γλώσσα τους, έπαιζαν το τάβλι τους ή κάποιο άλλο παιχνίδι και έκαναν τα σχέδιά τους για το 
μέλλον (Μιχόπουλος, 2015). 
 
2.7 Εκπαίδευση  
 
Ο Αβδελλάς (2018) αναφέρει πως οι χωριανοί του τον απέτρεψαν να φοιτήσει στο σχολείο.  
 

Όταν είπα στους χωριανούς μας ότι θα πήγαινα και στο σχολείο όλοι με πιάσαν 
στα λόγια. «Βρε παλαβέ, λολέ άνθρωπε. Ήρτες στην Αμερική για να πηγαίνεις 
στο σχολείο ή για να δουλέψεις να κάμεις καμιάν πεντάρα, να στείλεις του 
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πατέρα σου, να βγάλεις και τα ναύλα σου;» Με εφοβερίξανε και ηθέλησα να 
σταματήσω να πηγαίνω στο νυκτερινό σχολείο…(Αβδελλάς στο Κούρτη-
Καζούλλη 2018:45).  
 

Όπως φαίνεται και από το παρακάτω απόσπασμα από «Το Βιβλίον του Μετανάστου» 
(1916:49), η μόρφωση δεν είχε καμία αξία, γιατί οι μετανάστες προορίζονταν για 
χειρωνακτικές δουλειές.  
 

Όσοι από σας είσθε «εγγράμματοι» βγάλτε το από το νου σας ότι έχουν πέρασι τα 
γράμματά σας. Αν έρχεσθε μ’ αυτή την ιδέα –και δεν έχετε διάθεσι να 
χρησιμοποιήστε τα χέρια σας– σας περιμένουν μεγάλες συμφορές! Υπάρχουν 
δικηγόροι εδώ που πλένουν πιάτα! Άλλο τίποτα. 
Αμερική» θα πη μπράτσα. Έχετε μπράτσα; Έχει καλώς. Δεν έχετε μπράτσα; Έχει 
κακώς – πολύ κακώς...  
 

Οι πρώτοι μετανάστες στις Η.Π.Α. ήταν προσωρινοί ή πίστευαν πως ήταν προσωρινοί. Γι’ 
αυτό η αγγλική γλώσσα δεν ήταν προτεραιότητα γι’ αυτούς. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και 
εμπόδιο. Πολλές φορές προέβαλλαν αναχώματα και οι μεγαλύτεροι, ώστε οι νεότεροι να 
διατηρήσουν τη δική τους ταυτότητα, τον δικό τους πολιτισμό και να μην υιοθετήσουν τον 
τρόπο ζωής των Αμερικανών που φάνταζε ελκυστικός στους νέους.  
 
3. Συμπεράσματα  
 
Ο Anagnostou (υπό έκδοση) εξετάζει πώς οι ανεπίσημες αφηγήσεις συνδέονται με τις 
καθιερωμένες επίσημες ιστορίες μιας κοινωνικής ομάδας. Οι προσωπικές ιστορίες 
λειτουργούν ως δομικά στοιχεία ευρύτερων αποδόσεων της ιστορίας των μεταναστών, 
παρέχοντας απαντήσεις στις ερωτήσεις, ποιοι ήμασταν, ποιοι είμαστε και πώς πορευτήκαμε; 
(Anagnostou, υπό έκδοση). Αυτή η οπτική γωνία φέρνει στη συζήτηση μια καθιερωμένη 
αντίληψη, δηλαδή, οι αφηγήσεις αξίζουν να εξεταστούν όχι «ως μεμονωμένες ιστορίες», 
αλλά σε σχέση η μία με την άλλη (Anagnostou, υπό έκδοση). Η αφήγηση του Αβδελλά μας 
δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη φάση μετανάστευσης των Ελλήνων στις 
Η.Π.Α. και με αυτόν τον τρόπο συνδέεται με την ευρύτερη ιστορία μετανάστευσης. Ωστόσο, 
επειδή δεν είναι μια επίσημη ιστορία μιας κοινωνικής ομάδας, προσφέρει τελικά μια άλλη 
ερμηνεία των γεγονότων και μια άλλη οπτική.  
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Abstract 
 
In the context of the democratization of the Ottoman Empire and under the pressure from 
Europeans, the Sultan issued the Hatt-iHümayun (Hati Humayun) Reform Order on 18 
February 1856. This decree became an occasion for the reorganization of the millet, i.e. the 
non-Muslim communities constituting Ottoman society in the 19th century and reaffirmed 
their prerogatives. The Patriarchate, since the fall of Constantinople, was responsible for the 
education of the Orthodox Christians, but with the reforms of the 19th century, it was called 
upon to reform their educational needs. The communities were first invited to form assemblies 
to reorganize their internal affairs. The Greek communities of Constantinople could then 
rebuild new schools and repair the old buildings along with their churches and hospitals. At 
the same time, a major innovation of the Decree allowed for the establishment of public 
science schools, ensuring that students had the right to attend higher education after 
elementary primary education. The organization and administration of Roman education was 
also influenced by the establishment of associations, companies, and fraternities, which were 
seeking to achieve their own cultural and educational purposes alongside the Ecumenical 
Patriarchate. The conditions within the boundaries of the Ottoman Empire, especially after 
the Tanzimat (1839) and Islahat (1856) reforming decrees and the sultan Abdulhamit’s 
reform (1876), proved to be appropriate for the advancement of a more modern education for 
Greek students in Constantinople. 
 
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, ελληνορθόδοξες κοινότητες, οθωµανικές µεταρρυθµίσεις 
 
1. Εισαγωγή 

 
Η μελέτη αυτή επιχειρεί να αναδείξει το πλαίσιο της διοίκησης και οργάνωσης της 
εκπαίδευσης που ανέπτυξαν οι Ελληνορθόδοξες κοινότητες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, 
ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, κατά την περίοδο των μεταρρυθμίσεων του Tanzimat που 
ξεκίνησαν από το 1839 και φτάνουν μέχρι την επανάσταση των Νεότουρκων, το 1908. Θα 
γίνει μια προσπάθεια να ερμηνευτεί το νομοθετικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, των φορέων και 
των σχολείων των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, καθώς και οι παρεμβάσεις του 
οθωμανικού κράτους κατά την περίοδο αυτή. 

Το Πατριαρχείο, ήταν πάντα αρµόδιο για θέµατα σχεδιασµού και εποπτείας της 
εκπαίδευσης των Ορθοδόξων, όμως σε συνάρτηση µε τις μεταρρυθμίσεις κατά τον 19ο αιώνα, 
καλείται να αναμορφώσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ορθοδόξων. Από την άλλη πλευρά, 
η οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης των ρωμιών επηρεάζεται σηµαντικά κυρίως στο 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και από ίδρυση συλλόγων, εταιριών και αδελφοτήτων που 
επιδιώκουν την επίτευξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών σκοπών παράλληλα με το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ένα άλλο στοιχείο των μεταρρυθμίσεων ήταν η εμπλοκή στη 
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διοίκηση της εκπαίδευσης των λαϊκών που θα φέρει την αμφισβήτηση της αποκλειστικότητας 
της θρησκευτικής ηγεσίας του Πατριαρχείου. 

 Η έναρξη των μεταρρυθμίσεων που προώθησε το οθωµανικό κράτος τοποθετείται το 
1839, όταν ο σουλτάνος Αµπντούλ Μετζίτ εξέδωσε στην Κωνσταντινούπολη το 
αυτοκρατορικό διάταγµα, γνωστό ως Χάτι Σερίφ του Γκιουλχανέ. Το διάταγµα αναφερόταν 
στη βούληση του οθωμανικού κράτους να προωθήσει σηµαντικές μεταρρυθμίσεις, που 
συνοψίζονταν στον όρο Τανζιµάτ (που σημαίνει μεταρρύθμιση, τακτοποίηση). Η προώθηση 
των μεταρρυθμίσεων αποτέλεσε για τους κατοίκους της οθωµανικής επικράτειας µια 
σηµαντική εξέλιξη, που επηρέασε την κοινωνική τους οργάνωση, την πολιτική τους 
συμπεριφορά και τη σχέση τους µε το κράτος. Προς την κατεύθυνση αυτή, εκτός των 
μεταρρυθμίσεων, συνετέλεσαν η εκδήλωση και γενίκευση των εθνικών ανταγωνισµών στο 
διάστηµα αυτό, αλλά και η μεταρρύθμιση της εσωτερικής λειτουργίας των μειονοτήτων, 
υποχρέωση που απέρρεε από τις διατάξεις μεταρρυθμιστικών κειµένων του κράτους. Το 1908, 
λόγω της επικράτησης της επανάστασης των Νεότουρκων, το νέο καθεστώς θα κηρύξει τα 
κοινοτικά σχολεία των ρωμιών σταδιακά σε ιδιωτικά και θα υπαχθούν στην εποπτεία του 
οθωµανικού κράτους. 

Η οργάνωση και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος των ελληνορθόδοξων 
κοινοτήτων επηρεάζεται άµεσα από τις εξελίξεις που συμβαίνουν έξω από την Οθωμανική 
αυτοκρατορία. Από την άλλη πλευρά, οι ιδεολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο 
εσωτερικό της ελληνορθόδοξης κοινότητας επηρεάζουν την εκπαιδευτική πολιτική στη 
διοίκηση των σχολείων.   

 
2. Ο εκσυγχρονισμός της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και η ελληνορθόδοξη  κοινότητα 

 
Οι μεταρρυθμίσεις στην Οθωµανική Αυτοκρατορία παρουσιάζονται σε δύο εκδοχές: Η πρώτη 
θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις επιβλήθηκαν από τις ξένες δυνάµεις, την Αγγλία και τη Γαλλία, 
µετά από τη δέσμευση της αυτοκρατορίας στο συνέδριο του Παρισιού το 1856 στο πλαίσιο 
προστασίας των χριστιανικών κοινοτήτων, ενώ η δεύτερη αντιμετωπίζει τις μεταρρυθμίσεις 
ως μία προσπάθεια των Οθωµανών διανοούμενων και πολιτικών να αντιμετωπιστεί η ενότητα 
της αυτοκρατορίας μετά από την εμφάνιση εθνικιστικών κινημάτων που θα επέφεραν τον 
κίνδυνο διαμελισμού της. Ορισμένοι αξιωματούχοι της οθωµανικής διοίκησης µε φιλοδυτικό 
προσανατολισµό, πίστευαν στη δημιουργία ενός νέου οθωµανικού πολυεθνικού 
πατριωτισµού και στη δηµιουργία ενός πολυεθνικού κράτους βασισµένου στις αρχές της 
ελευθερίας και συναδέλφωσης όλων των υπηκόων του, ανεξάρτητα από τη φυλετική ή 
θρησκευτική τους συνείδηση, συνθήκες που θα εμπόδιζαν τη διάλυση της αυτοκρατορίας 
(Σβολόπουλος 1994). 

Τα μεταρρυθμιστικά διατάγματα γνωστοποιούσαν τη βούληση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας να προχωρήσει στο διακανονισµό ορισµένων ζητηµάτων σύµφωνα µε τις 
ανάγκες της εποχής, εγγυώνταν τον σεβασµό στο ισλαµικό ιερό δίκαιο και κάναν σαφή 
αναφορά για ισότητα και σεβασµό της τιµής και της περιουσίας όλων των υπηκόων της 
αυτοκρατορίας. Η αναφορά στο σεβασμό στον ισλαμικό νόμο ήταν προφανές ότι θα 
περιόριζε τις αντιδράσεις των συντηρητικών μουσουλμάνων.  

Ο Ilber Oltayli υποστηρίζει ότι ο 19ος αιώνας έχει ονομαστεί «ο πιο μακρύς αιώνας της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας». Στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας και, μετά από πιέσεις των Ευρωπαίων, ο Σουλτάνος εξέδωσε στις 18-2-1856 
το Μεταρρυθμιστικό Διάταγμα Hatt-i Hümayun (Χάττι Χουμαγιούν). Το διάταγμα αυτό 
αποτέλεσε την αφορμή για την αναδιοργάνωση των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων που 
συνέθεταν την οθωμανική κοινωνία του 19ου αιώνα και επαναβεβαίωνε τα προνόμιά τους 

(Quataert 2006).  
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Η έκδοση του Hatt-i-Humayun αποτέλεσε τον επόµενο σηµαντικό σταθµό στην ιστορία 
των µεταρρυθµίσεων της αυτοκρατορίας. Η επανάληψη των εγγυήσεων που είχαν διατυπωθεί 
το 1839 είναι ενδεικτική της µικρής προόδου που είχε επιτευχθεί στο μεσολαβήσαν 
διάστηµα. Ωστόσο, επιπρόσθετα, το νέο διάταγµα κατοχυρώνει τα προνόµια που είχαν κατά 
καιρούς παραχωρηθεί στις µη μουσουλμανικές κοινότητες, τον ισόβιο χαρακτήρα του 
πατριαρχικού αξιώµατος και προσδιορίζει την υποχρέωση των θρησκευτικών κοινοτήτων να 
προχωρήσουν σε μεταρρύθμιση της οργάνωσής τους σύµφωνα µε τις ανάγκες της εποχής 
(άρθρο Β΄), την αντικατάσταση των εκκλησιαστικών προσόδων από ένα σύστηµα 
µισθοδοσίας:  

 
Οι προαιρετικοί έρανοι, οι διδόµενοι ήδη τω κλήρω, καταργούνται ολοσχερώς. αντ’ αυτών 

δε θέλει χορηγηθή ωρισµένη επιχορήγησις εις τους πατριάρχας και τους αρχηγούς των 
κοινοτήτων. Δια τους λοιπούς κληρικούς θέλει προσδιορισθή κατά µεταγενεστέραν απόφασιν 
µισθός κατά δικαίαν αναλογίαν της σπουδαιότητος του βαθµού και της αξίας των. Ουδεµία 
όµως προσβολή θέλει προσγίνη εις την κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του χριστιανικού 
κλήρου. Η διοίκησις των εθνικών υποθέσεων των χριστιανών και άλλων µη µουσουλµανικών 
κοινοτήτων θέλει τεθή υπό την προστασίαν συµβουλίου, ούτινος τα µέλη εκληχθήσονται εκ τε 
του κλήρου και των λαϊκών εκάστης κοινότητος. 

 
 και την πρόβλεψη σύστασης συµβουλίου για τη διαχείριση των υποθέσεων των 

εθνοτήτων (millet) (άρθρο Γ΄). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ∆΄ άρθρο του Hatt-i-Humayun 
που αφορά στην ανέγερση ή επισκευή σχολείων, εκκλησιών και νοσοκομείων: 

 
 Εις τας πόλεις, τας κωµοπόλεις και τα χωρία, εν οις ο πληθυσµός ανήκει καθ’ ολοκληρίαν 

εις εν θρήσκευµα, ουδέν κώλυµα θέλει παρεµβληθή εις την επισκευήν ή ανοικοδόµησιν κατά το 
αρχικόν σχέδιον των οικοδοµών των καθιερωµένων εις την λατρείαν, των σχολείων, των 
νοσοκοµείων και των νεκροταφείων. Όταν επέλθη ανάγκη να ανεγερθώσι νέα τοιαύτα 
οικοδοµήµατα, το σχέδιον και το σχήµα, εγκριθέντα υπό του Πατριάρχου ή των αρχηγών της 
κοινότητος, θέλουσιν υποβάλλεσθαι άπαξ µόνον εις την Υψ. Πύλην, ήτις θέλει δέχεσθαι τα 
παρουσιασθέντα σχέδια και διατάσση την εκτέλεσιν αυτών σύµφωνα µε το Αυτοκρατορικόν 
∆ιάταγµα, όπερ προς τούτο θέλει εκδίδοσθαι. Εν εναντία περιπτώσει θέλει επιφέρη τας 
παρατηρήσεις της εντός ωρισµένης προθεσµίας. Εάν κοινότης τις ευρίσκεται µόνη έν τινι τόπω, 
χωρίς να είναι αναµεµιγµένη µετ’ άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, εις ουδέν είδος 
περιορισµού θέλει υπόκεισθαι κατά την δηµόσιαν και εξωτερικήν εξάσκησιν της λατρείας της. 
Ως προς τας πόλεις, τας κωµοπόλεις και τα χωρία, τα κατοικούµενα υπό κατοίκων διαφόρων 
θρησκευµάτων, εκάστη κοινότης δύναται, εν τη ιδιαιτέρα συνοικία ην κατοικεί, να εγκαινίζη 
και διατηρή τας εαυτής εκκλησίας, νοσοκοµεία, σχολεία και νεκροταφεία, συµµορφουµένη 
προς τας ανωτέρω τεθείσας αρχάς. 

 
 Το άρθρο επισηµαίνει ότι απαιτείται η έγκριση της κυβέρνησης σε περίπτωση που η 

ανέγερση ή η επισκευή κτιρίων λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός οικισµού που συνοικούν 
διακριτές κοινότητες. Στο θέµα της ίδρυσης σχολείων, το άρθρο ΙΕ΄ προτρέπει τις κοινότητες 
στην ίδρυση σχολών των επιστηµών, των τεχνών και της βιομηχανίας, µε την προϋπόθεση 
της υπαγωγής τους στον έλεγχο του κρατικού µικτού συµβουλίου της δηµόσιας εκπαίδευσης. 
Από τα υπόλοιπα άρθρα του Hatti-Humayun, άλλα άρθρα διακηρύσσουν την ελευθερία της 
θρησκευτικής έκφρασης και τον σεβασµό στη θρησκευτική πεποίθηση του κάθε πολίτη, 
καθιερώνουν µικτά δικαστήρια για τις αστικές και ποινικές υποθέσεις και διατηρούν το 
καθεστώς ειδικών παραστάσεων ενώπιον των θρησκευτικών και κοινοτικών αρχών σε 
περιπτώσεις διαφορών διαθηκών και κληρονομιών. Επίσης, προβλέπεται η υποχρεωτική 
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στράτευση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και επισημαίνεται και η εξασφάλιση του 
ιδιοκτησιακού δικαιώµατος για όλους τους πολίτες (Νικολαΐδου 1871). 

Απ’ ό,τι φαίνεται από τα παραπάνω με το νέο διάταγμα άνοιγε ο δρόμος για την 
εκπαιδευτική δραστηριοποίηση των Ελλήνων υπηκόων του Σουλτάνου, αλλά και ταυτόχρονα 
τέθηκαν οι βάσεις για την επέμβασή του στα εσωτερικά ζητήματα των κοινοτήτων. Ωστόσο, 
με βάση το περιεχόμενο του Hatti-Humayun, το 1860 συντάχτηκαν οι γενικοί Κανονισμοί 
που αναγνώριζαν το Πατριαρχείο ως την κορυφή της Οθοδοξίας και επιβλήθηκαν ως νόμοι 
του κράτους. Τότε όλες οι μειονοτικές κοινότητες κλήθηκαν για πρώτη φορά να 
πραγματοποιήσουν συνελεύσεις για να αναδιοργανώσουν τις εσωτερικές τους υποθέσεις. Το 
αποτέλεσμα για τις ελληνικές κοινότητες της Κωνσταντινούπολης είναι ότι μπόρεσαν, μετά 
από αιώνες υποδούλωσης, να ανοικοδομήσουν νέα κτίρια σχολείων για πρώτη φορά και να 
επισκευάσουν τα παλιά κτίρια, τις εκκλησίες και τα νοσοκομεία τους.  

Μια σημαντική καινοτομία του διατάγματος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι αυτή που 
επέτρεπε την ίδρυση δημόσιων σχολείων επιστημών, εξασφαλίζοντας στους μαθητές το 
δικαίωμα μιας ανώτερης παιδείας μετά τη στοιχειώδη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι 
συνθήκες μέσα στα όρια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ιδίως μετά τα μεταρρυθμιστικά 
διατάγματα Tanzimat (1839), Islahat (1856) και το Σύνταγμα του Σουλτάνου Abdulhamit 
(1876), όπως η απόδοση σε όλους τους υπηκόους της αυτοκρατορίας της ιδιότητας του 
Οθωµανού, η διακήρυξη της ισονοµίας και της ανεξιθρησκίας, η σύσταση Γερουσίας και 
Βουλής, σε συνδυασµό µε τις προηγούµενες διακηρύξεις των µεταρρυθµιστικών κειµένων, 
αποδείχθηκαν  πρόσφορες για την ευδοκίμηση μιας πιο σύγχρονης παιδείας για τους Έλληνες 
μαθητές της Κωνσταντινούπολης (Bernard 2001). 

Όμως, στην πορεία του χρόνου αποδείχθηκε ότι το Hatti-Humayun παρέμεινε σε μεγάλο 
βαθμό ανεφάρμοστο για διάφορους λόγους, όπως ο θάνατος των εμπνευστών και βασικών 
πρωτεργατών του, του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ και του πρωθυπουργού Ρεσίτ πασά. 
Επιπλέον, λόγοι που συνέτρεξαν στη μερική εφαρμογή του ήταν η σκληρή γραφειοκρατική 
δομή του οθωμανικού κράτους, ο βαθύς συντηρητισμός και θρησκευτικός φανατισμός των 
συντηρητικών μουσουλμάνων υπηκόων, η ισχυρή επιφυλακτικότητα των Οθωμανών 
απέναντι στην ανάπτυξη εθνικιστικών κινημάτων και, κυρίως, η προσπάθεια επιβολής των 
μεταρρυθμίσεων από την άρχουσα τάξη, χωρίς να έχουν δηλαδή προηγηθεί ομαλές 
κοινωνικές διεργασίες στον λαό, οπότε συχνά υπήρχαν αντιδράσεις από τον μουσουλμανικό 
πληθυσμό (Χατζόπουλος 1991). 

Αντίθετα, είναι σημαντική η καταγραφή της κατάστασης της ελληνικής κοινότητας της 
Πόλης και των σχέσεών της με την κυρίαρχη πολιτική και κρατική εξουσία, καθώς και οι 
τομείς και τα όρια της δράσης της κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η μακραίωνη επιβίωση 
κάτω από δυσμενείς συνθήκες και ο χαρακτήρας της ελληνικής κοινότητας της 
Κωνσταντινούπολης εξαρτώνται όχι μόνο από τις εθνικές και πολιτιστικές της καταβολές, 
αλλά και από το ειδικό καθεστώς που της επιβλήθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία με 
βάση τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί στο Πατριαρχείο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας ανακηρυσσόταν σε Εθνάρχη (Millet Başı) ή, σύμφωνα με την 
τουρκική εκδοχή, σε αποκλειστικά θρησκευτικό ηγέτη (Αναγνωστοπούλου 1997). Η ειδική 
αυτή θέση επιβεβαιωνόταν και σε διεθνές συμβατικό πλαίσιο με τη Συνθήκη Ειρήνης των 
Παρισίων του 1856. Το άρθρο 9 της Συνθήκης αυτής εγγυόταν τη θρησκευτική ελευθερία, 
και διασφάλιζε την ιεραρχική οργάνωση και τη σχέση των διαφόρων θρησκευτικών ομάδων 
με τους πνευματικούς αρχηγούς τους (Σβολόπουλος 1994). 

Στους κόλπους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υπήρξαν δύο μεγάλες κοινωνικές ομάδες, 
οι οποίες, όμως, δεν απολάμβαναν ίσα δικαιώματα. Από τη μια, οι Τούρκοι, Άραβες, Αλβανοί 
και άλλοι, οι οποίοι ήταν μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, αποτελούσαν την προνομιούχα τάξη 
στην οθωμανική αυτοκρατορία. Από την άλλη πλευρά, οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι, αν και 
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είχαν εξασφαλίσει εγγυήσεις στο επίπεδο της θρησκευτικής λατρείας και ορισμένων 
ατομικών δραστηριοτήτων, παρέμεναν όμως αποκλεισμένοι από τον δημόσιο τομέα, γεγονός 
που επιβεβαίωνε την υπαγωγή τους σε μια έκδηλα υποδεέστερη κατηγορία υπηκόων (Inalcik 
2009).  

Στο γενικό αυτό πλαίσιο, η νομική θέση του μη-μουσουλμανικού πληθυσμού και, κατά 
συνέπεια, το κοινωνικό του καθεστώς, συνέπιπτε με την επιλογή της κεντρικής εξουσίας να 
εφαρμόσει την πολιτική του διαχωρισμού των υπηκόων. Μολονότι ο διαχωρισμός αυτός 
φαίνεται να είχε θρησκευτική βάση, με την πρακτική αυτή των οθωμανικών αρχών, η 
συνείδηση της διαφορετικής εθνικής προέλευσης όχι μόνο δεν αμβλυνόταν, αλλά αντίθετα 
ενισχυόταν, με αποτέλεσμα το χριστιανικό στοιχείο να διαχωρίζεται σαφώς από το εβραϊκό. 
Επιπλέον, το πολιτικό σύστημα που είχε εγκατασταθεί από τους Οθωμανούς ευνοούσε την 
ανάπτυξη της χωριστής εθνικής συνείδησης, όχι μόνο ανάμεσα στις διαφορετικές θρησκείες, 
αλλά και μέσα στους κόλπους της χριστιανικής κοινότητας (Σβολόπουλος 1994). 
 
3. Ο ρόλος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στα εκπαιδευτικά ζητήματα και η 

Διοίκηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
 

Όπως παρατηρείται στην παραπάνω σύντομη ιστορική ανασκόπηση σε όλη την έκταση των 
εκπαιδευτικών ζητημάτων, το Πατριαρχείο έχει τον πρώτο ρόλο, δίνοντας προτεραιότητα και 
σημασία για την ελληνορθόδοξη παιδεία. Η παιδεία των Ρωμιών, προϊόν μιας δύσκολης και 
αντιφατικής πραγματικότητας, έχει κάθε φορά τα χαρακτηριστικά της εποχής της, γι αυτό κι 
ενσωματώνει όλα τα προβλήματά της. Με βάση το περιεχόμενο του Hatti-Humayun, το 1860, 
συντάχτηκαν οι Γενικοί Κανονισμοί, οι οποίοι ήταν νόμοι του κράτους και αναγνώριζαν το 
Πατριαρχείο υπό την ύψιστη ιδιότητα της κορυφής της Ορθοδοξίας (Σβορώνος 1986). Οι 
Γενικοί Κανονισµοί των Ορθόδοξων Ελλήνων περιελάμβαναν επτά µέρη: περί εκλογής και 
διορισµού του Πατριάρχου, περί Εκλογής και Προσόντων Αρχιερέων, περί του Σχηµατισµού 
της Συνόδου των Μητροπολιτών, περί του Σχηµατισµού του ∆ιαρκούς Μικτού Συµβουλίου, 
περί Επιχορηγήσεων του Οικουµενικού Πατριάρχου και των Αρχιερέων, περί µισθοδοσίας 
των Πατριαρχικών υπαλλήλων και Λοιπών Εξόδων και Προσόδων και περί µοναστηρίων 
(Νικολαΐδου 1871). 

Η παιδεία στην τελευταία περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και όπως προκύπτει 
από τις μεταρρυθμίσεις, εκκοσμικεύεται. Ωστόσο, και σε αυτό το επίπεδο, το κράτος 
προβλέπει και δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο όχι μιας ενιαίας για όλους τους υπηκόους 
κοινής κοσμικής οθωμανικής παιδείας αλλά πολλών και παράλληλων προς την κεντρική 
παιδεία «κοσμικών παιδειών». Τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που παίρνει για την παιδεία η 
οθωμανική εξουσία είναι πολλά και, σε μεγάλο βαθμό, ριζοσπαστικά  σε σχέση με τις 
προηγούμενες περιόδους. Μόνο που δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη 
οθωμανική παιδεία αλλά για μια καθαρά τουρκική και παράλληλα για διάφορες εθνικές 
παιδείες των μη μουσουλμάνων. Η κάθε μη μουσουλμανική εθνότητα έχει το δικαίωμα της 
δικής της παιδείας. Η οθωμανική εξουσία αναγνωρίζει στους Ρωμιούς, όπως άλλωστε και σε 
όλους τους μη μουσουλμάνους, το δικαίωμα σε δική τους παιδεία, από τη μία πλευρά στο 
πλαίσιο της αναγνώρισης των προνομίων που είχαν παραχωρηθεί στο Πατριαρχείο, από την 
άλλη όμως παρουσιάζει το πλαίσιο της εκκοσμίκευσης της παιδείας. Δηλαδή, όπως και στην 
περίπτωση των θεσμών, ο Πατριάρχης ορίζεται εγγυητής της υλοποίησης των 
μεταρρυθμίσεων στο επίπεδο της εθνικής παιδείας. Το περιεχόμενο της ελληνικής παιδείας 
καθορίζεται από συμβούλιο που συγκροτείται από εκκλησιαστικούς κύκλους και από μέλη 
κοσμικά τα οποία εκλέγονται, υπό την εποπτεία του Πατριάρχη και την επικύρωση από την 
οθωμανική επιτροπή. Η παιδεία των Ρωμιών τον 19ο αιώνα, και παρά τις μεταρρυθμίσεις ή 
χάρη σ’ αυτές, συνιστά κατ’ αρχήν αναγνωρισμένο προνόμιο του Πατριαρχείου, κάτι που το 
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τελευταίο δεν σταματάει να διεκδικεί τόσο από την Υψηλή Πύλη όσο και από τους Ρωμιούς 
λαϊκούς, όταν αισθάνεται ότι απειλείται. Συγχρόνως, όμως, και σύμφωνα με το 
μεταρρυθμιστικό πνεύμα, η παιδεία έχει ως στόχο τη μεταφορά γνώσεων, «υλικήν υπόθεσιν», 
πρέπει να είναι κοσμική, όπως κοσμική γίνεται η παιδεία γενικώς στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία (Αλεξανδρής 1980). 

Τα διαβήματα της οθωμανικής διοίκησης στα μεταρρυθμιστικά κείμενα του 1856, 
«Κανονισμός περί δημοσίας εκπαιδεύσεως του 1869», το κείμενο των συνταγμάτων του 1876 
και του 1908, η Βεζυρική Εγκύκλιος του 1891, φανερώνουν την προσπάθεια του οθωμανικού 
κράτους να ελέγξει σταδιακά τα σχολεία που βρίσκονταν κάτω από την αρχή του 
Πατριαρχείου. Σημαντική απόρροια της νομοθετικής παρέμβασης του κράτους υπήρξε η 
αντινομία που προέκυψε από το γεγονός ότι τα κρατικά κείμενα προσδιόριζαν ως μεταφορά 
γνώσεων, «υλικήν υπόθεσιν», την παιδεία, ενώ, για την εκκλησιαστική αρχή η παιδεία 
αποτελούσε πνευματική δραστηριότητα που εντασσόταν στα ποιμαντορικά καθήκοντα του 
κλήρου. Οι Γενικοί Κανονισμοί επιχείρησαν να διευθετήσουν το συγκεκριμένο ζήτημα 
αναθέτοντας τη διοίκηση και οργάνωση της παιδείας τόσο στην Ιερά Σύνοδο όσο και στο 
Διαρκές Μικτό Εθνικό Συμβούλιο. Το ∆ιαρκές Εθνικό Μικτό Συµβούλιο µε το οποίο 
εισάγεται θεσµικά το λαϊκό στοιχείο στη διοίκηση του Ορθόδοξου ελληνισμού 
αποτελούνταν από δώδεκα µέλη. Η δικαιοδοσία του ∆.Ε.Μ.Σ. αφορούσε την επιτήρηση και 
εποπτεία των εθνικών σχολείων, των νοσοκοµείων και των υπόλοιπων εθνικών 
καταστηµάτων, των οικονοµικών ζητημάτων, καθώς και όλων των µη πνευµατικών 
υποθέσεων που παραπέµπονται από την οθωµανική κυβέρνηση στο Πατριαρχείο, όπως είναι η 
εκδίκαση διαφορών μεταξύ Χριστιανών για διαθήκες, προίκες, αφιερώµατα, δηλαδή η 
λειτουργία του ως εφετείου ή ακυρωτικού δικαστηρίου. Στα καθήκοντα των µελών του 
∆.Ε.Μ.Σ. οριζόταν η υποχρέωσή τους να διορίζουν Επιτρόπους και Εφόρους των εθνικών 
σχολείων και των “λοιπών κοινωφελών καταστηµάτων”. Οι Γενικοί Κανονισμοί απετέλεσαν 
το πλαίσιο διοίκησης της Ορθόδοξης Κοινότητας της αυτοκρατορίας έως και το 1923, οπότε 
καταργήθηκαν από το νεοσύστατο τουρκικό κράτος (Σταµατόπουλος 1998). 

Βασική εκπαιδευτική επιλογή της Μεγάλης Εκκλησίας υπήρξε η επιδίωξη να επικρατήσει 
ομοιομορφία στην εκπαίδευση του έθνους, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις πιέσεις που 
ασκούσε το οθωμανικό κράτος. Από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία δίδεται έμφαση στη διαμόρφωση, υπό τη θρησκευτική αρχή, μηχανισμών που 
επανακαθορίζουν τα διδακτικά μέσα (βιβλία, αναλυτικά προγράμματα), τη διαδικασία 
επιλογής των εκπαιδευτικών στελεχών, τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και τον 
έλεγχο των οικονομικών πράξεων των σχολικών Εφοριών. Επομένως, η διοίκηση των 
σχολείων των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων από τις σχολικές Εφορίες αποκτά από το 1870 και 
έπειτα πρόσθετες παραμέτρους που προσδιορίζουν τόσο το θρησκευτικό κέντρο όσο και τα 
πολιτικά κέντρα που δραστηριοποιούνται στον εκπαιδευτικό χώρο, συμπεριλαμβάνοντας, 
δηλαδή, και το οθωμανικό κράτος. Η οικονομική και διοικητική διάσταση της λειτουργίας 
των σχολικών Εφοριών (δυνατότητα διαχείρισης των χρημάτων), η παιδαγωγική διάσταση 
(δυνατότητα σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου, των διδακτικών σχεδίων και αναλυτικών 
προγραμμάτων), η οργανωτική διάσταση (δυνατότητα σε ό,τι αφορά στην οργάνωση του 
σχολείου και την κάθετη διάρθρωση του κοινοτικού εκπαιδευτικού δικτύου) και η διάσταση 
εποπτείας του προσωπικού (δυνατότητα επιλογής εκπαιδευτικών και διοικητικών στελεχών) 
υφίσταται την περίοδο αυτή την παρέμβαση κέντρων υπερκείμενων των τοπικών κοινωνιών, 
καθιστώντας απαγορευτική κάθε προσπάθεια αυτονομίας και αυτοδιοίκησης 
(Αναγνωστοπούλου 1997). 

Το 1873 το Πατριαρχείο προχωρεί στη σύσταση μικτής Επιτροπής, που φέρει τον τίτλο 
«Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή» (Π.Κ.Ε.Ε.), υπεύθυνης για τα θέματα 
εκπαίδευσης των Ορθοδόξων. Είναι γεγονός ότι η σύσταση της «Πατριαρχικής Κεντρικής 
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Εκπαιδευτικής Επιτροπής» Π.Κ.Ε.Ε., τουλάχιστον στη μορφή που πραγματοποιήθηκε, δεν 
απέρρεε από κάποια συγκεκριμένη διάταξη των Γενικών Κανονισμών. Η συγκεκριμένη 
χρονική περίσταση της επιλογής του Πατριαρχείου να παραχωρήσει διοικητική αρμοδιότητα 
σε θέµατα εκπαίδευσης και σε λαϊκούς εκπροσώπους σχετιζόταν άµεσα με την επιθυμία να 
τεθούν σε εφαρµογή οι Γενικοί Κανονισµοί, µετά από πιέσεις του οθωμανικού κράτους και 
κατόπιν από µια μεγάλη περίοδο ταλαντεύσεων και αντεγκλήσεων, σχεδίων, αναθεωρήσεων 
και επιλεκτικής εφαρµογής. 

Η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου στη διοίκηση της εκπαίδευσης και, ιδιαίτερα, στα 
συγκροτημένα όργανα του Πατριαρχείου, συνδέθηκε, χρονικά, με την αύξηση των 
εκπαιδευτικών μεγεθών των Ελλήνων Ορθοδόξων. Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις, λαϊκά 
μέλη της «Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής» Π.Κ.Ε.Ε. διατύπωσαν, στο 
πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής, εμπεριστατωμένη κριτική της εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας και πρωταγωνίστησαν στην προώθηση μέτρων που κρίθηκαν αναγκαία για 
τη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων. Τα μέτρα αυτά άλλοτε προτάθηκαν 
αποσπασματικά και άλλοτε έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας. Η Π.Κ.Ε.Ε. κινήθηκε στο ίδιο 
πλαίσιο µε αυτό του ∆.Ε.Μ.Σ.: προοριζόταν να αποτελέσει το κέντρο της ελληνικής 
εκπαίδευσης, καθώς ο Κανονισµός παρέχει στην Εκπαιδευτική Επιτροπή και τη δυνατότητα 
οικονοµικής ενίσχυσης των σχολείων της επικράτειας του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Στη 
διάρκεια 30 χρόνων λειτουργίας, από το 1873 έως το 1902, η Π.Κ.Ε.Ε. ασχολήθηκε µε 
διάφορα εκπαιδευτικά θέµατα, όπως Αναλυτικά προγράµµατα-Μαθήµατα, ∆ιάρθρωση 
εκπαίδευσης-Τύποι Σχολείων, ∆ιδακτικά βιβλία, ∆ιδακτικό προσωπικό, Σχέσεις µε Ε.Φ.Σ.Κ., 
Εκθέσεις-Εποπτεία, Εξετάσεις σχολείων, Εσωτερικά ζητήµατα, Εφορίες, Ίδρυση σχολείων, 
Κανονισµοί σχολείων, (Ζιώγου-Καραστεργίου 1998). 

 
4. Εκπαίδευση 

 
Τον 19ο αιώνα, τα αναλυτικά προγράμματα και τα προγράμματα διδασκαλίας των σχολείων 
της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως σχεδιάζονταν από την Πατριαρχική Εκπαιδευτική 
Επιτροπή, η οποία είχε ήδη συγκροτηθεί για πρώτη φορά το 1836. Στο έργο αυτό 
συντονιστικό ρόλο είχε ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, που 
ιδρύθηκε αργότερα, το 1860, μαζί με μία ομάδα από φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους που 
ιδρύθηκαν στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Καθοριστική πρέπει να θεωρηθεί και η δυνατότητα 
που έδινε το μεταρρυθμιστικό διάταγμα Χάττι-Χουμαγιούν (1856), που επέτρεπε στα εθνικές 
μειονότητες «Μιλλέτ» να ιδρύουν δημόσια σχολεία επιστημών και τεχνών διασφαλίζοντας 
στα παιδιά των μειονοτήτων το δικαίωμα της ανώτερης παιδείας μετά τη στοιχειώδη 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εξελίξεις αυτές, που πηγάζουν με την οικονομική ανάπτυξη των 
Ελλήνων, συνέβαλαν στην «εκπαιδευτική έκρηξη» που παρατηρείται στο επόμενο διάστημα 
(τέλη 19ου και αρχές 20ου αιώνα) όχι μόνο στην Πόλη, αλλά και σε όλες τις περιοχές της 
αυτοκρατορίας που κατοικούσαν συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί (Ιορδάνογλου 1991). 

Τη βάση του εκπαιδευτικού συστήματος του ελληνισμού της Πόλης συνιστούσαν τα 
κατώτερα ενοριακά σχολεία. Τα σχολεία αυτά τα διοικούσαν τριμελείς εφορίες εκλεγμένες 
από την ενορία και αναγνωρισμένες από το Πατριαρχείο. Οι ενοριακές σχολές διακρίνονταν 
σε αλληλοδιδακτικές σχολές αρρένων, σε ελληνικά σχολεία έχοντας βάση την αρχαία 
ελληνική γλώσσα και την ελληνική εκπαίδευση, και σε παρθεναγωγεία. Αρχές του 20ού 
αιώνα καθιερώθηκαν τα νηπιαγωγεία, που λειτουργούσαν ως τμήμα των παρθεναγωγείων, με 
σκοπό να βοηθηθούν οι εργαζόμενες μητέρες. Στην Πόλη, παράλληλα με τα ενοριακά 
σχολεία, λειτουργούσαν και ιδιωτικά ελληνικά σχολεία, τα οποία ως προς τα περιεχόμενα 
διδασκαλίας και τη διδακτέα ύλη, εποπτεύονταν από το Πατριαρχείο. 

ΛΙΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 



170

8 
 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1870 το Πατριαρχείο προβαίνει σε µια πρώτη καταγραφή 
των σχολείων, των διδασκόντων και των μαθητών της ευρύτερης περιοχής της 
Κωνσταντινούπολης που οδηγεί στα ακόλουθα συµπεράσµατα: Ο συνολικός αριθµός των 
σχολείων ανέρχεται σε 104 από τα οποία 19 θηλέων, 37 αρρένων και 56 «αλληλοδιδακτικά» 
αρρένων. Στα σχολεία αυτά αντιστοιχούν 245 διδάσκοντες (από τους οποίους 40 γυναίκες), 
και 9.730 μαθητές (7.093 αρρένων και 2.638 θηλέων, χωρίς να περιλαμβάνονται 1.000 παιδιά 
που σπουδάζουν σε τουρκικά ή σχολεία άλλων θρησκευτικών δογμάτων) (Σβολόπουλος 
1997). 

Ο Chassiotis (1881) υπολογίζει ότι η ελληνική κοινότητα διατηρεί συνολικά στην περιοχή 
της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως 122 εκπαιδευτικά ιδρύµατα, στα οποία διδάσκουν 
288 εκπαιδευτικοί, φοιτούν 10.380 μαθητές και δαπανώνται 494.800 γαλλικά φράγκα. 
Αντίστοιχα, ο ελληνικός πληθυσμός που κατοικεί στην περιοχή της Αρχιεπισκοπής 
υπολογίζεται στις 275.000. 
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Ιδρύµατα 7 5 42 15 36 4 1 3 7 1 1 122 

Εκπαιδευτικοί 9 5 50 22 47 62 15 25 28 9 16 288 
Μαθητές 575 170 4800 1800 1310 450 480 85 380 65 265 10380 

 
Αναλυτικές στατιστικές πληροφορίες για την Αρχιεπισκοπή της Κωνσταντινούπολης 

προκύπτουν από τις εκθέσεις των Εποπτών της Π.Κ.Ε.Ε. για το διάστηµα 1892-1907. 
Σύµφωνα µε την έκθεση του Επόπτη Αρχιµανδρίτη Καλλίνικου ∆ελικάνη, κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους 1892-1893, στην Αρχιεπισκοπή λειτουργούν 70 σχολεία από τα οποία 68 
υπάγονται στη δικαιοδοσία της Π.Κ.Ε.Ε. (δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία της Επιτροπής το 
Αγιοταφικό Παρθεναγωγείο και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης). Από τα σχολεία αυτά, τα 
40 είναι αρρεναγωγεία και τα 28 Παρθεναγωγεία. Ως προς τα αρρεναγωγεία: 4 ανώτερες 
σχολές (η Μεγάλη του Γένους Σχολή, η Εµπορική Χάλκης και οι ιδιωτικές Βασµατζίδου και 
Χατζηχρήστου), 13 αστικές και 22 δηµοτικές σχολές. Ως προς τα παρθεναγωγεία: 3 ανώτερα 
(Ιωακείµειο, Ζάππειο, Παλλάδα), 5 αστικά και 20 δηµοτικά. Όλα τα παρθεναγωγεία, εκτός 
του Ιωακειµείου, διατηρούν και νηπιαγωγεία. Η έκθεση του Επόπτη καταγράφει 5.496 
άρρενες μαθητές και 5.253 μαθήτριες και νήπια. στην κατανοµή των μαθητών στις 
εκπαιδευτικές βαθµίδες των σχολείων. Στα συνολικά 7 ανώτερα εκπαιδευτήρια που 
καταγράφει η έκθεση φοιτούν 1.023 μαθητές.   

Σηµαντικές είναι και οι πληροφορίες που αφορούν και 644 µαθήτριες. Στις αστικές 
σχολές, η αναλογία είναι 2.628 και 715, αντίστοιχα, ενώ στις δηµοτικές υπολογίζονται 1.845 
μαθητές και 718 µαθήτριες. Οι εκτιµήσεις του ∆ελικάνη για τον συνολικό αριθµό µαθητών 
και µαθητριών της ευρύτερης περιοχής της Κωνσταντινούπολης (Αρχιεπισκοπή 
Κωνσταντινούπολης, Μητροπόλεις Χαλκηδόνας και ∆έρκων) ανεβάζουν τον αριθµό των 
µαθητών και µαθητριών στις 14.000, αριθµός ο οποίος συγκρινόμενος µε τις 250.000 του 
συνολικού πληθυσμού αντιστοιχεί μόλις στο 5,6%, ποσοστό που ο ίδιος ο Επόπτης θεωρεί 
απαράδεκτα μικρό σε σχέση µε τα αντίστοιχα δεδοµένα των “πεπολιτισµένων εθνών”. 

Η έκθεση του 1893 παρέχει διαφωτιστικές πληροφορίες και για τα ιδρύµατα κατάρτισης 
του διδακτικού προσωπικού της Κωνσταντινούπολης. Ο συνολικός αριθµός των διδασκόντων 
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ανέρχεται σε 294, από τους οποίους 179 άνδρες και 115 γυναίκες. Οι απόφοιτοι 
πανεπιστημιακών σχολών υπολογίζονται σε 51. Από τις συνολικά 115 δασκάλες και 
νηπιαγωγούς, 35 είναι απόφοιτες του Ζαππείου Παρθεναγωγείου, 30 της Παλλάδας, 11 του 
Αρσακείου και 9 του Ιωακειµείου. Από τους άρρενες διδάσκοντες, 56 είναι απόφοιτοι της 
Μεγάλης του Γένους Σχολής και 52 απόφοιτοι ∆ιδασκαλείων. Στην έκθεση αναφέρονται 
επίσης 20 απόφοιτοι διαφόρων ιδρυµάτων και συνολικά 30 αλλοδαποί διδάσκοντες. Ως προς 
το κόστος λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων της πρωτεύουσας, αυτό ανέρχεται, σύµφωνα µε 
τον ∆ελικάνη, στα 3.600.000 γρόσια (36.000 οθ. λίρες), από τα οποία τα 2.290.000 
δαπανώνται σε έξοδα µισθοδοσίας του διδακτικού προσωπικού και 1.310.000 σε µισθούς 
παιδονόµων, θυρωρών, τη συντήρηση των σχολείων και τις ανάγκες οικότροφων µαθητών 
και µαθητριών. 

Η έκθεση επιτρέπει τη συναγωγή των εξής συμπερασμάτων για την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα στην Κωνσταντινούπολη: 1) Ο µαθητικός πληθυσµός της ελληνορθόδοξης 
κοινότητας είναι προφανώς μεγαλύτερος, καθώς δεν υπολογίζονται οι κατ’ οίκον 
διδασκόμενοι µαθητές και µαθήτριες και όσοι φοιτούν σε κρατικές και ξενόγλωσσες 
ιδιωτικές σχολές, 2) Το “ελληνικό σχολείο” έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί από τις 
αστικές σχολές, 3) Από τα στοιχεία του Αρχιµανδρίτη Καλλίνικου ∆ελικάνη δημιουργείται 
αρχικά η εντύπωση πως η αναλογία των µαθητών που φοιτούν σε ανώτερες σχολές προς τον 
αντίστοιχο µαθητικό πληθυσµό των αστικών και δηµοτικών σχολείων αρρένων είναι 1 προς 
5, δεδοµένο που θα µπορούσε να θεωρηθεί ενδεικτικό για τον βαθµό επιλεκτικότητας του 
συστήµατος, 4) Είναι προφανές ότι στις 644 µαθήτριες που αποδίδονται στα τρία ανώτερα 
Παρθεναγωγεία, Ζάππειο, Παλλάδα και Ιωακείµειο συγκαταλέγονται και µαθήτριες που 
φοιτούν σε τµήµατα αντίστοιχα της δηµοτικής εκπαίδευσης, 5) Η επεξεργασία των αριθµών 
που προκύπτουν από την έκθεση του ∆ελικάνη, κυρίως σε ό,τι αφορά στους αριθµούς 
θηλέων και αρρένων, οδηγεί στο συµπέρασµα πως στο µαθητικό πληθυσµό των 
παρθεναγωγείων συνυπολογίζονται και οι µαθητές και µαθήτριες νηπιακής ηλικίας που 
φιλοξενούνται στα νηπιαγωγικά τµήµατα που λειτουργούν στο πλαίσιο των παρθεναγωγείων 
της Κωνσταντινούπολης. 

Από τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν για την περιοχή της Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινούπολης στις αρχές του 20ου αιώνα προκύπτει ότι ο αριθµός των σχολείων και 
των διδασκόντων παρουσιάζει αυξομειώσεις σε αντίθεση µε τον αριθµό των µαθητών που 
παρουσιάζει σταθερή αυξητική τάση. Τρεις δεκαετίες αργότερα, το 1902, στην ευρύτερη 
περιοχή (βιλαέτι) της Κωνσταντινούπολης, απαριθμούνταν 185 σχολεία με 612 διδασκάλους 
και 19.132 μαθητές: ανάμεσά τους συγκαταλέγονταν έξι Γυμνάσια (τρία στο Πέρα, ένα στο 
Φανάρι και δύο στη Χάλκη) με 83 καθηγητές και 1.030 σπουδαστές, 137 σχολεία μέσου 
τύπου και 42 «γραμματοδιδασκαλεία», που εντοπίζονταν στο δυτικό κυρίως τμήμα της 
πρωτεύουσας. Με βάση τη διοικητική διαίρεση, τα 83 σχολεία υπάγονταν στη νομαρχία 
Κωνσταντινουπόλεως (κέντρο της πόλης και προάστια της δυτικής όχθης του Βοσπόρου), τα 
27 στο σαντζάκι του Σκουτάρεως (Χρυσουπόλεως), 11 στον καζά των Πριγκηπονήσων και 
60 στο σαντζάκι της Τσατάλτζας. Επίσημα ελληνικά στοιχεία, βασισμένα πιθανότατα σε 
εκτιμήσεις του Πατριαρχείου, αναφέρουν, το 1907, τη λειτουργία συνολικά 237 σχολείων 
(108 στο σαντζάκι της Κωνσταντινουπόλεως, 71 της Τσατάλτζας και 58 του Σκουτάρεως) με 
29.929 μαθητές (16.860 στη νομαρχία Κωνσταντινουπόλεως, 436 στο σαντζάκι Σκουτάρεως 
και 7.637 στο σαντζάκι Τσατάλτζας αντίστοιχα). Με αναφορά σε μόνη την περιφέρεια της 
αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, οι στατιστικές αναφέρουν 71 σχολεία με 360 
δασκάλους για το σχολικό έτος 1903-4 και 72 σχολεία με 398 δασκάλους για το 1904-1905. 

Δέκα χρόνια νωρίτερα, ο Επιθεωρητής των Σχολείων της ίδιας περιοχής είχε αναφέρει την 
ύπαρξη, αντίστοιχα, 68 σχολείων και 294 καθηγητών με 10.749 μαθητές (5.496 αγόρια και 
5.253 κορίτσια), ανεβάζοντας σε δεκατέσσερις χιλιάδες τον αριθμό τους για την ευρύτερη 
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περιφέρεια της πρωτεύουσας. Τα βασικά αυτά αριθμητικά δεδομένα, αν συσχετιστούν μεταξύ 
τους, διαμορφώνουν το ποσοστό των μαθητών στο 6% περίπου των ελληνικής καταγωγής 
κατοίκων της πρωτεύουσας σε μια εποχή που το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν «εν ταις 
λοιπαίς πολιτισμέναις χώραις», σύμφωνα με παρατήρηση του Κ. Δελικάνη, σε 10-15%, κατά 
μέσο όρο. 

Τα ελληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης διακρίνονταν, όπως φάνηκε και στην 
προηγούμενη απαρίθμηση, σε ανώτερα (σχολές και γυμνάσια) και κατώτερα (αστικά και 
στοιχειώδη σχολεία). Στην πρώτη κατηγορία υπάγονταν τα εξής σχολεία και σχολές όπου 
φοιτούσαν οι άρρενες μαθητές: α. Η Θεολογική Σχολή, η οποία ιδρύθηκε στη Χάλκη το 1844 
και πρόσφερε μαθήματα γενικής παιδείας στα πρώτα επτά και Θεολογίας στα υπόλοιπα 
χρόνια φοίτησης των μαθητών, β. Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, το αρχαιότερο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα γενικής παιδείας του υπόδουλου έθνους, γ. Η Ελληνοεμπορική Σχολή 
της Χάλκης, σε λειτουργία από το 1831, δ. Το Ζωγράφειον Γυμνάσιον, εξειδικευμένο στις 
θετικές επιστήμες που βρίσκεται στο Πέραν και ε. Το Ελληνογαλλικόν Λύκειον του Χ. 
Χατζηχρήστου  και αυτό στο Πέραν. Τα σχολεία θηλέων είναι τα εξής: α. Το Εθνικόν 
Ζάππειον Παρθεναγωγείον, το οποίο ιδρύθηκε το 1875 στο Πέραν, β. Το Εθνικόν 
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον στο Φανάρι και γ. Το Ανώτερον Παρθεναγωγείον «Η Παλλάς» 
που λειτούργησε από το 1874 ως το1899, τα οποία απέβλεπαν στην παροχή γενικής παιδείας 
αλλά και στην ειδική, επαγγελματική κατάρτιση του σώματος των μελλοντικών 
διδασκαλισσών. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται τα κατώτερα ή «αστικά» εκπαιδευτήρια 
που διέθεταν πέντε έως επτά τάξεις, ενώ τα λεγόμενα «δημοτικά» περιορίζονταν σε δύο έως 
τέσσερις τάξεις. Εκτός από τα παραπάνω, αξίζει να μνημονευθούν και τρία τουλάχιστον 
ειδικά σχολεία: α. Η Ελληνοκαθολική Σχολή στο Πέραν, η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία 
της Ελληνοκαθολικής Εταιρείας «Αρμονία», β. Η Πατριαρχική Σχολή Εκκλησιαστικής 
Μουσικής στο Φανάρι και γ. Το «Κυριακόν Διδασκαλείον», που πρόσφερε ένα είδος 
εβδομαδιαίου σεμιναρίου για τη μετεκπαίδευση των εν ενεργεία δασκάλων (Σβολόπουλος 
1994). 

Ένας άλλος τρόπος ταξινόμησης των ελληνικών σχολείων της Κωνσταντινούπολης θα 
ήταν δυνατό να γίνει με βάση τον εποπτικό τους φορέα. Τα σημαντικότερα από τα κατώτερα, 
γνωστά ως σχολεία «εθνικά», διοικούνταν από συμβούλια που υποδεικνύονταν από το 
Πατριαρχείο και εποπτεύονταν άμεσα από την Εκκλησία. Στην πλειονότητά τους όμως τα 
σχολεία της περιοχής ήταν «ενοριακά». Τα μέλη της διοίκησής τους εκλέγονταν από τα 
όργανα της τοπικής ενορίας και, στη συνέχεια, ο διορισμός τους επικυρωνόταν από την 
κεντρική εκκλησιαστική αρχή.  

Μία τρίτη, τέλος, κατηγορία αποτελούσαν τα «ιδιωτικά» σχολεία, τα οποία, επίσης, 
υπάγονταν στην εποπτεία του Πατριαρχείου. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα των 
μαθημάτων καταρτιζόταν από την ίδια τη διοίκηση με την αίρεση της τελικής έγκρισής του 
από το Πατριαρχείο. Η οθωμανική διοίκηση εξαντλούσε την παρέμβασή της στην απαίτηση 
για διδασκαλία και της «οθωμανικής γλώσσας», ως επίσημης γλώσσας του κράτους, μέσω 
διδακτικών βιβλίων, που προορίζονταν για τις ανώτερες τάξεις των αρρεναγωγείων και είχαν 
εγκριθεί από το Πατριαρχείο. Και αυτό μόνο από το 1895 και έπειτα (Σβολόπουλος 1994). 

 
Στατιστικά στοιχεία των σχολών της Κωνσταντινούπολης 

 Σχολεία ∆ιδάσκοντες Μαθητές 
1870-71* 104 245 9.730 
1878-79 122 288 10.380 
1892-93 70 294 10.749 
1892-93* 92 --- 14.000 
1903-04 74 360 11.788 
1904-05 72 405 13.217 
1905-06 --- 379 13.767 
1906-07 --- 371 14.091 
*Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως µαζί µε τα προάστια Χαλκηδόνος και ∆έρκων 
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Το εκπαιδευτικό καθεστώς των Ελλήνων ήταν εύλογο να δεχτεί πιέσεις από την εφαρμογή 

του γενικότερου προγράμματος των μεταρρυθμίσεων στο εσωτερικό της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Η αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης αντιμετωπίστηκε ως 
ζωτική προϋπόθεση για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους. Ο βασικός 
Νόμος του 1869, προορισμένος να καλύψει όλες τις πτυχές και τα επίπεδα της εκπαίδευσης, 
όπως και η σύσταση του Αυτοκρατορικού Λυκείου του Γαλατά-Σεραϊ, ένα έτος νωρίτερα, 
έδειχναν τη βούληση της κεντρικής εξουσίας, την προσπάθεια του εκσυγχρονισμού και της 
ανανέωσης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η έκβαση της όλης προσπάθειας δεν προοριζόταν 
τελικά να ανταποκριθεί στις αρχικές τολμηρές προσδοκίες. Θα ήταν μάλιστα ακόμη δυνατό 
να υποστηριχτεί ότι η διαδικασία της μεταρρύθμισης δεν ήταν πουθενά αλλού τόσο αισθητή, 
όσο στην εκπαίδευση (Αναγνωστοπούλου 1997). 

Η κατάσταση όμως αλλάζει δραστικά µε την επικράτηση του Νεοτουρκικού κινήµατος. 
Από το 1908 και μετά, η εκπαιδευτική πολιτική του κράτους επιδιώκει να προσαρµοστεί στις 
απαιτήσεις που απέρρεαν από την επικράτηση ενός εθνικιστικού ρεύµατος σκέψης και των 
θετικιστικών αναφορών του. Στη βάση αυτή, οι νόμοι περί υγιεινής και υποτροφιών, οι οποίοι 
ήταν οι συχνότεροι στην προ της επανάστασης εποχή, αντικαθίστανται από πλήθος διατάξεων 
που αφορούν κυρίως στο διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτηρίων. Τα πρώτα µέτρα τα 
επιβάλλουν το 1910, όπως την επικύρωση των πιστοποιητικών από τα κυβερνητικά όργανα 
για όσους διδάσκοντες ή µαθητές έχουν στρατολογικές εκκρεµότητες, και ακολουθούν µέτρα 
απαγόρευσης πρόσληψης εκπαιδευτικών ξένης υπηκοότητας, η υποχρεωτική επικύρωση των 
πτυχίων των διδασκόντων από το Υπουργείο Παιδείας και η απαγόρευση επικύρωσης 
διπλωµάτων εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε µη αναγνωρισµένα από το κράτος σχολεία. 
Επιπλέον, το κράτος αρχίζει να επιχορηγεί τα κοινοτικά σχολεία, καταργεί το δικαίωμα της 
εκκλησιαστικής αρχής στη διαχείριση των οικονοµικών των σχολείων και αποφασίζει την 
προσαρμογή του προγράµµατος διδασκαλίας των κοινοτικών σχολείων στο επίσηµο κρατικό 
πρόγραµµα. Η τρίτη και τελευταία φάση του Προνοµιακού ζητήµατος, από το 1908 έως το 
1918, συµπίπτει, για µεγάλη διάρκεια, µε την περίοδο κυριαρχίας του νεοτουρκικού 
καθεστώτος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο των κοινοτικών σχολείων από το 
κράτος και την επιβολή συγκεντρωτικών εκπαιδευτικών µηχανισµών. Στη φάση αυτή, η 
προνοµιακή θέση της εκκλησιαστικής αρχής στη διοίκηση και οργάνωση της παιδείας του 
ποιµνίου της δεν αμφισβητείται απλά. αντιμετωπίζεται ως ασύµβατη µε το πλαίσιο ενός 
συνταγματικά κατοχυρωμένου και πολιτικά επιβεβλημένου κρατικού παρεµβατισµού. Όταν, 
βέβαια, απροσχηµάτιστα το Νεοτουρκικό καθεστώς προέβη από το 1909 και έπειτα στην 
καταστρατήγηση του συντάγματος εις βάρος των µη μουσουλμανικών μειονοτήτων, έγινε 
προφανές ότι τα µέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής που προωθούσε αποσκοπούσαν κυρίως στον 
εκτουρκισμό της εκπαίδευσης (Αναγνωστοπούλου 1997). 
 
5. Εκπαιδευτικοί σύλλογοι και αδελφότητες 
 
Η δράση συλλόγων και αδελφοτήτων πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα κατά την 
εποχή του Τανζιμάτ συνετέλεσε στην ενίσχυση των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων και στην 
επεξεργασία και ανάλυση των παραμέτρων της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η 
συγκρότηση σωματείων και η δημιουργία του «Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως» τον Μάρτιο του 1861 αποδείχτηκαν μεγάλης σημασίας για τα 
πολιτισμικά, εκπαιδευτικά και πολιτικά πράγματα των Ελληνορθόδοξων της 
Κωνσταντινούπολης αλλά και της οθωμανικής επικράτειας γενικότερα. Στις αρχές της 
δεκαετίας του 1880 υπήρξε αναμφισβήτητα επιτυχής η δράση τους. Σε αυτό το διάστημα 
παρατηρείται η μετάβαση από τα επιστημονικά και λόγια ενδιαφέροντα των μελών του 
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Συλλόγου, τις δημόσιες διαλέξεις, τις δημοσιεύσεις, τους διαγωνισμούς, την οργάνωση 
βιβλιοθήκης κ.λπ. στη διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής μεγάλης κλίμακας, που 
συνίστατο στην πληροφόρηση για την εκπαιδευτική κατάσταση των επαρχιών κυρίως και τη 
χρηματοδότηση των σχολείων. Η μετάβαση αυτή αποτυπώθηκε στην αλλαγή του κανονισμού 
του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως το 1871, στο πρώτο άρθρο του 
οποίου αναφέρεται ως κύριος σκοπός του ιδρύματος «η των γραμμάτων εν γένει καλλιέργεια 
και διάδοσις κατά την Ανατολήν». Το καταστατικό εξειδίκευσε τις δράσεις εκείνες που 
εξυπηρετούσαν τον σκοπό αυτό, αναφερόμενο σε δημόσιες διαλέξεις, έκδοση περιοδικού, 
σύσταση βιβλιοθήκης, οργάνωση διαγωνισμών, καθώς και τη στήριξη των «απόρων» 
σχολείων και την ίδρυση νέων.  

Για τον σκοπό αυτό ο Σύλλογος κινητοποίησε τους εύπορους ομογενείς της 
Κωνσταντινούπολης, κυρίως αυτούς που εκείνη την περίοδο είχαν αυξήσει τις περιουσίες 
τους, τραπεζίτες όπως ο Χρηστάκης Ζωγράφος, ο Γεώργιος Ζαρίφης, ο Ανδρέας Συγγρός 
κ.ά., συγκεντρώνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Η επιτυχία αυτή, ωστόσο, δεν μπορεί να 
αποκρύψει το γεγονός ότι ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος υπήρξε ο χώρος εκείνος στο 
εσωτερικό του οποίου διασταυρώθηκαν τα κύρια ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα της 
εποχής, αλλά και ένας θεσμός με ισχυρό κοινωνικό κύρος και αποδοχή στα εύπορα και 
εγγράμματα στρώματα της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Πόλης, και όχι μόνο. Τελικά, ο 
Σύλλογος ήταν δημιούργημα της εποχής του, στη διαμόρφωση της οποίας συνέβαλε 
ταυτόχρονα σε σημαντικό βαθμό. Από την άποψη αυτή, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις 
διαδικασίες εκείνες που ανέδειξαν τα νέα αστικά στρώματα των Ελληνορθόδοξων οι οποίοι 
εισήλθαν δυναμικά στο προσκήνιο κατά την περίοδο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων και 
μετά (Εξερτζόγλου 1966). 

Άλλοι σύλλογοι, όπως η Εταιρία «Παλλάδα», διάφοροι περιφερειακοί σύλλογοι και 
αδελφότητες δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο της εκπαίδευσης συνεισφέροντας όχι μόνο 
οικονομικά αλλά και με αξιόλογες επιστημονικές εργασίες μελών τους ή ομάδων. Αν και η 
δράση των σωματείων αυτών δεν εντάχθηκε στο θεσμικό πλαίσιο διοίκησης και οργάνωσης 
της εκπαίδευσης, το Πατριαρχείο αξιοποίησε, σε γενικές γραμμές, το έργο τους. Ιδιαίτερης 
σημασίας υπήρξε η ίδρυση της αδελφότητας «Αγαπάτε Αλλήλους», η οποία επιδιώχτηκε από 
τον Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄, ενισχύθηκε από τα επιφανέστερα μέλη της κοινωνίας της 
Κωνσταντινούπολης και σχετίστηκε με τη βούληση της Εκκλησίας να εγκαθιδρύσει έναν 
επιπλέον μηχανισμό ελέγχου του εκπαιδευτικού δικτύου των μη μουσουλμάνων. Με την 
ίδρυση της «Αγαπάτε Αλλήλους», το Πατριαρχείο κατέστησε σαφές ότι κάθε ενέργεια που 
αφορά στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης όφειλε να εκπορεύεται από το ίδιο 
(Εξερτζόγλου 1995). 

Οι περίοδοι στις οποίες η εκκλησιαστική διοίκηση επεξεργάζεται και προωθεί μέτρα 
σημαντικών εκπαιδευτικών αλλαγών διακρίνονται, επίσης, για τη συνεργασία του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου με ιδιωτικούς φορείς, όπως ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 
Κωνσταντινουπόλεως, η «Παλλάδα» και το ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η σχέση του Πατριαρχείου με ιδιωτικά σωματεία και φορείς που 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το ελληνικό κράτος εμφανίζει τις ίδιες διακυμάνσεις, στα ίδια 
διαστήματα του χρόνου που χαρακτηρίζουν τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών του 
επιλογών. Με άλλα λόγια, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα του δεύτερου μισού του 
19ου αιώνα, έως και το 1908, κάποιες από τις επιλογές που υιοθετούν οι εκκλησιαστικοί 
φορείς διοίκησης της εκπαίδευσης φαίνεται να σχετίζονται με την εκπαιδευτική πολιτική που 
προωθούν ιδιωτικά σωματεία και το ελληνικό κράτος (Μπονίδης 1996). 

Στις αρχές του 20ού αιώνα, παρατηρείται δραστηριοποίηση στον χώρο της εκπαίδευσης. 
Στην Πόλη πραγματοποιείται Εκπαιδευτικό Συνέδριο το οποίο ασχολείται με τα προβλήματα 
της παιδείας των αλύτρωτων. Τα πορίσματα των συζητήσεων του Συνεδρίου δημοσιεύονται 
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σε σειρά άρθρων με τον τίτλο «Τα Εκπαιδευτικά». Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 
Κωνσταντινουπόλεως όσες φορές προσπαθεί να πάρει στα χέρια του την εκπαίδευση των 
Ελληνοπαίδων της Πόλης συναντάει τη σθεναρή αντίδραση του Πατριαρχείου. Στο 
συλλογικό φαινόμενο θετικά επέδρασε και η θεσμοθέτηση των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων 
που εισήγαγαν οι οθωμανικές μεταρρυθμίσεις. Ο ιδιόμορφος εκσυγχρονισμός του Τανζιμάτ, 
ο οποίος συνδύαζε τον ήπιο εκδυτικισμό με τη διατήρηση της απολυταρχικής εξουσίας και τη 
θεσμοθέτηση των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων, έδωσε μια νέα δυναμική στα κοινοτικά 
φιλανθρωπικά καταστήματα και τα κοινοτικά σχολεία. Στον βαθμό που οι κοινότητες αυτές 
απέκτησαν αρμοδιότητες σε χώρους, όπως η εκπαίδευση ή η διαχείριση κοινοτικών χώρων 
και περιουσιών, προέκυψε η ανάγκη συνδρομής στη χρηματοδότηση, στην οποία μπορούσαν 
να συμβάλουν οι σύλλογοι. Στις περιπτώσεις αυτές, η δραστηριότητα συλλόγων και η 
ιδιωτική πρωτοβουλία διασταυρώθηκε με την ανάγκη στήριξης των κοινοτικών 
πρωτοβουλιών (Σβολόπουλος 1994). 
 
6. Συμπεράσματα 

  
Η λειτουργία των ελληνικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη 
Μικρά Ασία μέχρι την έκδοση του Αυτοκρατορικού Διατάγματος του 1856 γινόταν χωρίς 
επίσημο πρόγραμμα σπουδών και στηριζόταν στις ικανότητες και την ευσυνειδησία των 
δασκάλων. Μετά το 1856 θεσπίστηκαν οι εσωτερικοί κανονισμοί των σχολείων και η 
εφαρμογή τους άρχισε από την Κωνσταντινούπολη, για να γενικευτεί αργότερα η χρήση τους 
σε όλη τη Μικρά Ασία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν η ανώτατη αρχή της ελληνικής 
κοινότητας, ενσωματωμένος στο οθωμανικό διοικητικό σύστημα. Τα θέματα με τις σχολικές 
εφορίες, τους κανονισμούς των σχολών, τις ετήσιες εξετάσεις, κ.ά., ρυθμίζονταν με 
εγκυκλίους υπογεγραμμένες από την Μ. Πρωτοσυγκελία, ύστερα από αποφάσεις της 
Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το 1ο άρθρο του 
αναθεωρημένου το 1892 Κανονισμού της. Το Αναλυτικό και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της 
κάθε σχολής συντάσσονταν από τον διευθυντή της, σε συνεννόηση με την εφορία της σχολής, 
και στη συνέχεια αποστελλόταν προς έγκριση στην Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική 
Επιτροπή. Βάση για τη σύνταξή του αποτελούσαν τα επίσημα Αναλυτικά Προγράμματα που 
συντάσσονταν από ειδικές επιτροπές υπό την επίβλεψη της Πατριαρχικής Κεντρικής 
Εκπαιδευτικής Επιτροπής, πάγιος στόχος της οποίας ήταν η επιβολή ενός ομοιόμορφου 
προγράμματος σε όλα τα σχολεία της Αρχιεπισκοπής. 

Μετά το 1908 η κυβέρνηση των Νεότουρκων, εφαρμόζοντας την πολιτική του 
εκτουρκισμού των μειονοτήτων, με μια σειρά εγκυκλίων από 1910-1911 πήρε μέτρα εναντίον 
της ελληνικής εκπαίδευσης. Ο βασικός στόχος ήταν ο έλεγχος με την υπαγωγή των 
ελληνικών σχολείων στο Υπουργείο και τη μετατροπή τους σε κρατικά σχολεία. Η τουρκική 
γλώσσα ήταν η κυρίαρχη γλώσσα. Προβλεπόταν, συγχρόνως, η αντικατάσταση των μελών 
των εφορευτικών επιτροπών που δεν είχαν την οθωμανική υπηκοότητα. Επιπλέον, τα 
αναλυτικά προγράμματα των κοινοτικών σχολείων έπρεπε να εναρμονίζονται με τα 
προγράμματα των κρατικών σχολείων, αλλιώς οι μαθητές δεν θα γινόταν δεκτοί στα ανώτερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα διπλώματα των αποφοίτων δεν θα επικυρωνόταν αν 
προηγουμένως τα κοινοτικά σχολεία δεν έπαιρναν άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο. Η 
εισαγωγή των μαθημάτων της τουρκικής γλώσσας και της οθωμανικής ιστορίας έγινε 
υποχρεωτική. Τέλος, το 1915, δημοσιεύεται ο νόμος που κατάτασσε τα κοινοτικά σχολεία ως 
ιδιωτικά προβλέποντας ότι όλοι οι πρόεδροι των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων θα μπορούσαν 
να πάρουν άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού σχολείου. Ο στόχος ήταν να 
απομακρυνθούν τα σχολεία από την εποπτεία του Πατριαρχείου και των άλλων συλλογικών 
οργάνων.   
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Με τη Συνθήκη της Λωζάνης επιβλήθηκε η συστηματική διδασκαλία της τουρκικής 
γλώσσας σε όλα τα σχολεία της Πόλης. Από το 1924 με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Παιδείας 
προς όλα τα Ελληνικά Μειονοτικά σχολεία ορίζεται η διδασκαλία των Τουρκικών και η 
έκδοση όλων των εξερχόμενων εγγράφων στην τουρκική γλώσσα. Τα ελληνικά σχολεία μέχρι 
σήμερα χρησιμοποιούν τα Τουρκικά στα μαθήματα της γλώσσας, της ιστορίας, της 
γεωγραφίας, της κοινωνιολογίας και σε ορισμένα άλλα ακόμα συμπληρωματικά μαθήματα. Η 
χρήση της Ελληνικής περιορίζεται στα υπόλοιπα μαθήματα. Το νέο καθεστώς προβλέπει τη 
διαχείριση των σχολείων από τις Εφορίες που απαρτίζονται από λαϊκούς και όχι από 
εκκλησιαστικούς εκπροσώπους. Επίσης, ορίζονταν ένας Ιδρυτής ο οποίος ήταν υπόλογος 
απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας και ένας υποδιευθυντής τουρκικής 
καταγωγής. 

Παραλείποντας τα γεγονότα του 1955 και τις απελάσεις του 1964 που συντέλεσαν 
σταδιακά στη δραματική μείωση των Ρωμιών της Πόλης, σήμερα παρατηρείται μια 
συνεχιζόμενη συρρίκνωση της ελληνικής μειονότητας που αριθμεί περίπου 1300 άτομα και 
που εξηγεί τον μειωμένο αριθμό των μαθητών. Ο εναπομείνας ελληνικός πληθυσμός 
βρίσκεται πια, τα τελευταία χρόνια, σε μια περίοδο σημαντικών εσωτερικών πολιτισμικών 
και κοινωνικών μεταβολών, καθώς, υπό τη σκέπη του Πατριαρχείου, εντάσσονται μαζί με 
τους Ρωμιούς και οι Ορθόδοξοι από την Αντιόχεια, οι οποίοι τις τελευταίες δεκαετίες 
βρίσκουν καταφύγιο στην ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, προς αναζήτηση 
οικονομικής και πολιτικής ασφάλειας. Σήμερα, λοιπόν, λειτουργούν μόνο τα εξής σχολεία: α. 
η Μεγάλη του Γένους Σχολή (43 μαθητές), β. το Ζάππειο Παρθεναγωγείο (145 μαθητές 
νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου) και γ. το Ζωγράφειο (54 μαθητές), καθώς και 
δύο δημοτικά σχολεία: α. της κοινότητας Βλάγκας (3 μαθητές) και β. της Πριγκήπου (3 
μαθητές). Τέλος, αξίζει να μνημονευτεί η επιτυχής προσπάθεια επαναλειτουργίας ενός 
δημοτικού σχολείου της Ίμβρου με μαθητές που συνεχίζουν στο εκεί γυμνάσιο (συνολικά 53 
μαθητές από νηπιαγωγείο ως το λύκειο). Σύμφωνα με πληροφορίες του Συντονιστικού 
Γραφείου Εκπαίδευσης στην Κωνσταντινούπολη ο συνολικός αριθμός είναι περίπου 300 
μαθητές. 
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Abstract 

This article focuses on examining education in the Greek community of Belgrade. Through the 
research and the available data, it attempts to approach and follow its historical course, from 
the beginning to the completion of the cycle with the closure of Greek schools. For the 
accomplishment of this goal, information has been gathered through archival research; from 
the available relevant literature and articles in scientific journals; from newspapers of the time, 
as well as from rescued letters, which illuminate aspects of the topic of which we are unaware 
from other sources. Through the efforts made to create Greek schools and the educational 
programs they followed, we can better understand the course of their educational activity, the 
historical framework within which they worked and the enormous contribution they made to 
the progress and development of the members of the Greek community in Belgrade.  

Keywords: education, Greek community, Belgrade, teacher, Greek school.  

Introduction 

The Balkan Peninsula has always been a notable place for the Greeks; a place where there could 
be permanent residence for them, and where they would develop their activities. Living at the 
southern end of the peninsula, its proximity to Belgrade formed an alternative locale that also 
offered a financial solution, while constituting for them an extension of their vital space, with 
their zone of influence extending deep into the mainland. Particularly for the inhabitants of 
northern Greece, the inland of the peninsula could be described in a sense as a one-way street. 

One of the Balkan cities to which Greek populations showed special preference was 
Belgrade. Due to its geostrategic position, it was a privileged and in addition hospitable place 
in which they settled and became active economically, socially and culturally. The Greeks of 
Belgrade, as well as the Greeks of the diaspora in general, manifested considerable sensitivity 
and cared for the education of their children. Thus, early on they felt the need to educate their 
children and build their own schools, according to their ancestral patterns. Knowledge of the 
Greek language would form a key ingredient for them, and it would help them maintain their 
Greek national identity. In addition, it would serve them in the exercise of their commercial 
activities. 

The period of the Austrian conquest  

For the educational activity of the Greeks in Belgrade, Dušan Popović informs us that such 
pursuits seem to have always existed when he refers to the operation of a Greek school, which 
was one of the best in existence (Popović 1937). It is obvious that with the word "always", 
Popović means from the timepoint when a Greek community existed in Belgrade and, since he 
has written something about it, he would have been aware of it, although nowadays we do not 
have evidence to substantiate the operation of the school in the depth of time that he means with 
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his reference. In any case, the report of Popovic indicates the age of the school, about which we 
are informed that when the Austrians conquered Belgrade in 1717, there was already operating 
in the city a Greek school, and which was in danger of ceasing its operation. At that time, at the 
initiative of Belgrade Metropolitan Mojsije Petrović (Sava 1996), the school was not closed, 
while it continued under his supervision and care until the end of his life (Aksentijević 1966; 
Rajić). 

The first reference to a teacher who taught at a school dates to this period. Thus, we learn 
that the monk Gerasimos taught from 1720 until the end of 1722. For Gerasimos extraordinarily 
interesting information has been unearthed. For the students' educational needs, he wrote a 
primer entitled "Christian Greek and Serbian Abecedary", in which he is referred to as 
hieromonk Konstantinos-Moschopelitis, where his origin is obviously indicated. As far as we 
know, according to the information we currently have, this is the earliest Greek-Serbian 
alphabet book (Građa 1958). 

Regarding Gerasimos, his salary amounted to 50 guilders a year. He was also provided with 
shelter and food.  His teaching, as mentioned, was very good. This is evidenced by the testimony 
of the Serbian priest Jovan Savić, who, when in 1733 gave the established priestly exams, wrote 
in his report that after having been taught Serbian by the Exarch of Metropolis Nikola 
Dimitrijević, he then continued at the Greek school with Gerasimos as his teacher. There he 
learned reading, writing, grammar, chanting and speaking Greek. His examiner, Exarch 
Maksim Ratković, regarding the results of his exams, reported that he read Greek and Slavic 
books very well. He also writes and chants in both Greek and Serbian. About Gerasimos we 
learn that he was later elected Bishop of Durres (Vilovski 1913). 

Beyond the reference to the Greek school, by reading the above testimony interesting 
conclusions can be drawn. The first element is that the examiner, Exarch Maksim Ratković, in 
order to be able to judge the priest's extent of knowledge in Greek, must have also been very 
familiar with the Greek language. Secondly, and more importantly, is that the knowledge of the 
Greek language was a prerequisite or at least essential resource to advance to the rank of the 
Serbian hierarchy. 

Subsequently, we are informed by Dušan Popović that in 1723 there was a Greek teacher in 
Belgrade who, instead of a salary, had the right to gather the offerings of believers to the church 
for himself (Popović 1937). But who was this Greek teacher? The answer is given by the 
Russian teacher Maksim Suvorov, who in 1727 came to Belgrade where he founded a Russian-
Slavic school where he taught. In a report he sent the following year to the Russian Synod, 
among other things, he states:  

 "When I arrived in Belgrade, I found a Greek teacher, elder and weak, who earlier was a priest 
in Constantinople. There he changed doctrine because of his fear, but when he fled to Serbia he 
returned to the worship of Christ and took the name Konstantinos. He taught children Greek 
reading and writing. According to his words, since 23 January 1723 when he became a teacher 
and for the next three and a half years he worked, he received a salary of 193 guilders from the 
Chief Bishop ... and sometimes when the Christians were gathering in the church, he collected 
the fundraising ... " Građa 1958). 

Suvorov continues in his report, saying that another Greek, born in Thessaloniki, Nikolaos 
Logiotatos, came to replace Konstantinos. He came to work without salary. Due to this reason 
he is not satisfied and wants to leave (Građa 1958). It is clear from the above that Konstantinos 
worked until the summer of 1726 as a teacher. His successor, Logiotatos, worked during the 
two school years 1726-1728, since, although he was not satisfied and wanted to leave from the 
school, up until the moment Suvorov wrote the petition (1728), he had not yet left, and it is not 
known when he left, as available references do not inform us about this fact. Metropolitan 
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Petrović had set the target of upgrading the school and subsequently running it as a secondary 
education institution. However, he died in 1730, without realizing his plans (Nikolova 2007). 

The care of the school was undertaken by his successor, Vićentije Jovanović. Following an 
invitation, the famous chanter and hieromonk of the monastery of Vatopedi of Mount Athos, 
Anatolios, who taught chanting too, came to work in 1732 as a teacher at school. He remained 
in the school until 1737, when he returned to Mount Athos. Anatolios signed a contract by 
which he was granted housing, while his salary, considered too high, amounted to 600 guilders 
per year. His salary was covered by the Greeks of Belgrade, while the Palaces contributed 100 
guilders per year in 1734 and 1736. Apart from material goods, he was also entitled, if there 
was a serious reason, to be absent from school. During this time, Deacon Joashaf would relieve 
for him. About Anatolios is also reported that, apart from teaching chanting according to the 
Greek tonal system, he introduced it to the Serbian church (Građa 1958; Medakovic 1974). 

The period of the Ottoman conquest  

After the reoccupation of Belgrade by the Ottomans (1739), the school continued to operate. 
We are aware of this point from the archives of the Greek community in Vienna, published by 
Metropolitan of Leondopolis Sofronios1. More specifically, on 13 January 1792, the 
Commissioners of the Greek Belgrade church sent a letter to the Greek community of Vienna 
asking for its help. The letter illuminates a dark period in terms of information about the Greek 
school, while also informing us about important events that have happened. The 
Commissioners’ report that during the reign of Maria Theresa, there was given a mandate for 
the conversion of the believers of the eastern church to Unia2. For those who refused to obey 
the mandate, persecutions began, which also arrived in Belgrade. Many were imprisoned and 
tortured, including priests, teachers and commissioners, while the oldest could not stand and 
died in prison. The two Greek churches in Belgrade were taken by the supporters of Unia. 

The letter further notes that after the death of Maria Theresa and the ascension to the throne 
of her son, Joseph II, the situation changed. The persecutions ceased and Christians were now 
free to worship their faith and build a new church.  

However, after five years of trying, and with much trouble, they managed to only build the 
walls because of lack of money. Meanwhile, the inside of the church and the school were not 
completed because after the said incidents the situation was burdensome, and they faced many 
difficulties. That is why they asked for the help of the fraternal community in Vienna to 
complete their work. The letter is signed by the commissioners of the church Georgios Antolfi 
and Dimitrios Karantsis (Eustratiadou 1913). 

At this point, it would be useful to examine the chronological context within which these 
events are taking place. Maria Theresa died in 1780. Therefore, the events took place earlier 
and ceased when she was succeeded by her son, Joseph II, who next year issued the "Patency 
of Tolerance", according to which the non-Catholic Christians of the Empire could freely 
exercise their religious duties (Thompson, 1849: 142-144). Joseph II died in 1790. He was 
succeeded by his brother, Leopold II, who died on 1 March 1792. The letter, written shortly 
before the death of Leopold, informs us that before 1780 there were in Belgrade two Greek 

                                                            
1 His secular name was Stavros Efstratiadis. He was born in Sygi of Bursa in 1872. He studied at the Theological 
School of Halki. He served as Deacon in Vienna where he studied and was awarded his Ph.D. in its University. 
On September 14, 1908, he was ordained Chief Bishop of Leondopolis. In 1919 he settled in Paris where he 
continued his studies until his death on November 14, 1947. 
2 The term Unia (union) is the religious and political rite created by the leaders of the Catholic Church for the 
westernisation of the non-Latin East and its spiritual-political submission to the power of the Pope. Unia is 
considered dangerous and heretical to Orthodox Christianity by its custodians. 
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churches and a school, which had more than one teacher, unless there was more than one school, 
while at the time the letter was written they were trying to build a new school. 

By reviewing the progression of the Greek school, up until the conquest of Belgrade by the 
Ottomans, the following fact raises a reasonable question for the investigator. Namely, that for 
the short period of Belgrade's occupation by the Habsburgs, we have sufficient references to 
the Greek school, while for the much larger period of the Ottoman conquest the information is 
minimal. This could be explained in a more general context of the functioning of administration 
of the two Empires. 

 
In the free Belgrade  

The efforts of the Greeks to build the school seem to have been successful. Thus, in 1818, 
shortly after the liberation of Belgrade, the school had as teachers George Evangelides, who 
was a member of the "Society of Friends", and Emmanuel Fotiadis from Serres (Evaggelidou 
1936).  Evidence suggests that in the past Greek schools were famous (well regarded), and the 
children of the best Serbian families were studying there in order to gain a better education.  
Furthermore, in 1825, the members of the Greek community headed by the former trade consul 
and one of the most trusted associates of Prince Milos Obrenovic, Naum Itskos3, were asking 
for his permission to reopen the Greek school, Thus, the school soon began operating again 
(Ćunković 1971; Đorđević 1922; Paunović, 1968). 

From the above evidence it appears that at some point the school stopped its operation. The 
most likely possibility is that the school was closed during the outbreak of the Greek 
Revolution. This is evidenced by the fact that, at this time in Belgrade, the Greek community 
was in great turmoil. The Ottoman authorities had arrested Metropolitan Agathangelos, because 
the leaders of the Greek community were gathering at the Metropole (diocese) to help the 
revolution (Građa 1884)4. Also, the then trade consul Nikolaos Berzakas asked Prince Milos to 
release him from the critical position he held because he was afraid of losing his head 
(Gavrilović 1909)5. 

The next piece of evidence examined relates to the chronological context. It is the one that 
cites the Professor at the University of Athens, Stefanos Koumanoudis, brother of the banker 
of the state of Serbia, Ioannis Koumanoudis. When his nephew, Andreas, son of Ioannis, 
working as a trading agent in Athens during that period, visited him, bringing him the book of 
Sreten Popović "Putovanje po Novoj Srbiji". Koumanoudis, moved by his reading of the book, 
wrote a letter to Popović, dated August 21, 1880, where important information is contained 
about his family, but also about education in Belgrade (Popović 1950). 

This letter gains special importance because it was used as evidence for the operation of a 
Greek school in Belgrade for the specific time period that Koumanoudis reports. First, Dušan 

                                                            
3 For the regulation and smooth conduct of the commercial activity in Belgrade there was the institution of the 
commercial consul, who was the superior administrative commercial authority. He was in control of all trade 
transactions as well as the goods passing through the Belgrade customs. Until the summer of 1817 commercial 
consuls were nominated by the Pasha of Belgrade. After the second and final liberation of Belgrade and the 
creation, initially, of the semi-autonomous Serbian principality, the sultan, after negotiations, granted this privilege 
to Prince Milos Obrenovic. The trade consulate operated until the summer of 1839, when the institution was 
abolished. It should be noted that the consuls, apart from their commercial duties, were given political and 
diplomatic duties. 
4 On pages 439-442, the relevant letters are published. 
5 It should be noted that despite the semi-autonomy granted to the Serbians and the creation of the first state 
structures, Belgrade was the seat of the homonym Pasaliki, where Pasha lived, while there was at the same time a 
strong military guard. The conclusive departure of the Ottomans from Belgrade took place in 1867. 
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Popović, referring to the letter, writes the following: "We have very limited information about 
Belgrade's Greek schools during the 19th century. In the decade of 1830, they had their own 
school, with Ioannis Misiou as teacher. The school was located on the top floor of the mehana6, 
of a Serbian named Stevas. The school had about twenty children of Greeks and Vlachs. In the 
school, ancient Greek was also being taught "(Popović 1937). 

On the same subject, Ioannis Papadrianos writes: "In 1818, however, we are informed that 
the Thessalian scholar Georgios Evangelidis used to teach at this school. At the Greek school, 
where ancient Greek was also being taught, about 20 students attended at that time. As 
successors of Evangelidis are mentioned the following: Ioannis Misiou in 1826, who was the 
teacher of the later professor of the University of Athens Stefanos Koumanoudis, and Georgios 
Zachariadis" (Papadrianos 1993; 2001). 

But let us see what Koumanoudis himself writes in his letter to Sreten Popović: "... After 
these events, I learned ancient Greek from a Greek teacher, Ioannis Misios, for four years in 
Belgrade, and where, in which house? In the mehana of a Serbian, Stevas, at the edge of the 
market at the gate of the church, near the residence of the prince and the café of the Greek 
named Thomas (Doctor Thomas)7. On the upper floor we were reading about twenty 
children..."(Popović 1950). 

In his letter, Koumanoudis also states that he was born in Adrianople in 1818 and that he 
lived in Belgrade from the time he was eight till 15 years of age. He recalls what happened 
before 1830.  From the information he cites, it can be concluded that the ancient Greek lessons 
lasted from 1826 to 1830. 

Reading the above, there are ascertained differences in the texts of Popović and Papadrianos 
regarding the Koumanoudis letter: a) Koumanoudis does not mention the word "school" 
anywhere, b) They report that children at school were learning ancient Greek as well, while 
Koumanoudis notes that they only learned ancient Greek. Moreover, Papadrianos ignores the 
fact that the school was closed in the meantime, as he mentions Misiou as the successor of 
Evangelidis. 

The above contrasts with what we know about the Greek school, namely, that it has always 
been housed in a space or building that was situated within the Metropolis or the church. More 
specifically, as mentioned above, at the request of the Greek community in 1825, the operation 
of the Greek school, which was housed in a building located in the courtyard of the Metropolitan 
Church (Đorđević 1896), began again. Also, it should not evade us that, until October 1831, the 
Chief Bishop of Belgrade was Greek8. 

Considering all the above, it is now clear that Koumanoudis does not refer to a school but to 
private tutoring where the children were being taught ancient Greek by the teacher Ioannis 
Misiou. The possibility of it being a private school should also be excluded because there would 
not be taught only one lesson at it. In any case, the school, of course, was in operation at that 
time, but not because of the testimony of Koumanoudis, which incidentally is revealing because 
it illuminates a less known aspect of the education of Greek children in Belgrade. 

In this period, the teacher at the school is Georgios Zachariadis from Tyrnavos, who earlier 
taught in the towns of Semlino and Sabats (Evangelidou 1936). At this time at the school studied 
                                                            
6 Mehana was the contemporary version of the older "Ηania". 
7 This is the doctor Thomas Kostic, from the city of Kozani. 
8 Among the privileges granted in 1830 by the Sultan to Serbia, was also the one regarding the church's self-
government. Thus, the last serving Greek Metropolitan was Anthimos, from the island of Sifnos. His service lasted 
from 1827 until 1831. He was succeeded by Melentios, the first Serbian Metropolitan of Belgrade. 

EDUCATION IN THE GREEK COMMUNITY OF BELGRADE (18TH -19TH CENTURIES) 



183

6 
 

Anastasios Jovanovic, father of architect Konstantin Jovanovic, who reports that he had 
Zachariadis as his teacher and notes that the highest school in Belgrade was the Greek one 
(Nikić 1956). Coming from the school of Semlino was also the teacher George Kleidis from 
Kozani, who taught in Belgrade for five years, from 1832 until 1837 (Lioufis 1924)9. In 1833, 
the teacher was Athanasios Theodorou, who even had the nickname "philosopher and manager 
of the Serbian schools" (Evangelidou 1936). At the school taught also Dimitrios Vikelas, a 
relative of the writer and first president of the International Olympic Committee, Dimitrios 
Vikelas (Vikelas 1908). 

 
Τhe educational explosion 

Due to the great reputation of the school and the fact that many children of Serbian families 
attended it, its support was undertaken since 1841 by the Municipality of Belgrade, with the 
school gaining official form and becoming communal, while the program was adapted 
according to the standards applying to Serbian schools (Ćunković 1971). However, along with 
the official school, private Greek schools are quickly emerging as well, with the first being 
founded in 1843. The school started its operation with 10 pupils while, as noted, it is expected 
that more will come (AS, MPS, F-VI, 560 1843). Anyway, according to a report of the Ministry 
of Education, we learn that in 1844 37 students were attending the Greek community school 
(Srbske novine 1845). For the school year 1846-1847, the Ministry of Education report says 
that there was a total of 10 schools in Belgrade, two of which were Greek, namely the 
community and the private school (Novine čitališta Beogradskog 1847). 

Meanwhile, the number of children was rising, as well as the need for the establishment of 
new schools. Thus, on 3 December 1847, Belgrade Primary Education Director Petar 
Radovanović informed the Ministry of Education in writing about a request for the 
establishment of a Greek private school (AS, MPS, F-VII, 611 1847). The request is quickly 
accepted, with the ministry giving the required permission and, already on January 2, 1848, the 
school beginning its operation. The school was pioneer as, as stated in its founding declaration, 
the previously unknown in Serbia "Lancaster System", which was named after its founder10, 
was introduced to the school for the first time. For this reason, the school was named "Greek 
Lancaster". Nikolaos Kotoulas took over as commissioner of the school, while the main 
sponsors are the M. Mpontis brothers, the N. Mpontis brothers and Panagiotis Mihailovic 
(Novine čitališta Beogradskog 1848). The teaching of the newly introduced system was 
undertaken by the teacher Konstantinos Stergiadis (Avramović 1848)11. This fact demonstrates 
how progressive and updated were the members of the Greek community and how much the 
educational process and the pedagogical system that would be applied for the learning of their 
children were of their interest. 

During the same period (1848), Georgios Kyridis is a teacher in a Greek school (Avramović 
1848). The following year, on January 5, 1849, Kyridis, reporting to the Ministry of Education, 
pointed out that he had been working as a teacher in Belgrade already for seven years, five of 
which in the private Greek school and two in the community school (AS, MPS, FI, 12 1849). 

                                                            
9 This testimony of Liufis was challenged in part by Papadrianos, who writes that Kleidis taught at the school for 
another 10 years, until 1847, referring to Popović, O Cincarima, p. 231, where the relevant source is found. See, 
Papadrianos, Greek emigrants, p. 124, footnote 60, by the same author, The Greeks of Serbia, p. 75, footnote 44. 
Referring, however, to the source of Popović, we discover that there is no report on the subject. 
10 This is the so-called "interdisciplinary method", inspired by the famous English educator Joseph Lancaster 
(1778-1838). 
11 In the unnumbered subscriber list at the end of the book, the name of Konstantinos Stergiadis is mentioned as a 
teacher of the "Greek Lancaster School of Belgrade". 
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From the above it is concluded that Kyridis began teaching in 1842, if we also add the current 
year, but without specifying which years he is in the private and which in the community school. 

Stergiadis remained in the "Greek Lancaster" school for a year. This results from a document 
by the Municipality of Belgrade to the Ministry of Education, which was sent on December 8, 
1848, with subject the request of Konstantinos Stergiadis for a license to operate a new private 
Greek school, which he would direct himself. The document does not mention the application 
to the new school of the Lancaster System, which he taught during the previous year. But the 
fact that he asked after just one year to establish himself a new school means that he quickly 
acquired a great reputation from his teaching in the "Lancaster" one, which he used to promote 
his professional career. In the report it is pointed out that the teacher has evidence regarding the 
required qualifications as well as the moral characteristics necessary for the position to be held. 
Also, that he will be provided with a guaranteed salary of 125 talars per year by members of 
the Greek community (AS, MPS, F-V, 459 1848). 

According to the data available so far, in the middle of the 19th century four Greek schools 
(one community and three private schools) were operating in Belgrade. During this period, 
Vladan Djordjevic also studied at the community school (Đorđević 1896). However, as we will 
see below, the establishment of new Greek private schools continued. Thus, we are informed 
that Professor Petros Chrysanthopoulos, who during the school years 1850-1852 was teaching 
the Greek language lesson at the "Commercial School of Belgrade" (Gáronja 1993), applied to 
the Ministry of Education for approve to establish a private Greek school. In his application it 
is stated that the bookkeeping of commercial books course will also be included in the standard 
program of the school. His request was soon approved by the ministry and in 1852, the school 
commenced its operation (AS, MPS, F-IV, 366 1852). 

The events that began in 1858 constitute a separate chapter on the history of education in the 
Greek community of Belgrade. More specifically, on November 13, 1858, the Ministry of 
Education discovered that a private Greek school was operating in Belgrade without the 
required permission of the ministry.  In a letter to the Belgrade municipality the Ministry asked 
to learn more about this school. The document from the Municipality in its reply stated that a 
teacher named Efthimios Gerasis from Vlasti, Makedonia, founded a private school in a place 
situated in the residence of Mikhail Molerovic, a resident of Belgrade. In addition, apart from 
the young students, he also accepted to the school some students from the legitimate schools, 
up to the fourth grade of elementary school. Subsequently, the Ministry then informs the 
municipality that if this is the case, then, according to the police law and the rules governing 
the operation of primary schools, the school should close and its pupils return and continue their 
courses in the rightful schools (AS, MPS, F-IX, 1641 1863). 

Municipality Director Jovan Dimitrijević replied to the Ministry on 2 March 1859 stating 
that there was given the order that the school closes by handing the order to the teacher himself 
who, in turn, in the presence of an organ of the Municipality, announced to the students that 
they would have to return in the legal primary schools. In addition, he himself invited the 
students' parents and informed them about the reasons due to which the city administration was 
guided to this decision. The director of the Municipality reported that the parents reacted 
strongly to this decision and they were agitated. In addition, they disseminated inconceivable 
words to the city, reaching the point of also blaming its own excellence, Prince Milos. For this 
reason, the administration of the Municipality asks the Ministry to accept its apology, because 
in the face of such a reaction of the pupils' parents it was not possible to apply the decision to 
the whole (AS, MPS, F-IX, 10149 1863). It appears that the municipality's administration 
managed to close the school but could not force parents to enroll their children in the other 
schools. 
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Nor did the children's parents remain with arms folded. On the same day that the Director of 
the Municipality sent his report to the Ministry, the members of the Board of the school also 
submitted complaint reports to the Ministry of Education where, inter alia, it is noted that they 
had long felt the need to be able to give their children the appropriate education in the Greek 
language, which is absolutely necessary and useful for their commercial working activities. For 
that reason, about four months earlier, they found a teacher who responded to their own 
requirements and needs. The teacher was recruited on approval for six months, and if they were 
satisfied with his work, they would keep him as a permanent teacher. Then they would apply 
to establish the private school, which would work at their own expense. 

As noted, they did not report the opening of the school from the beginning because they 
considered it temporary, and if it was successful, they would report it in time, and so they are 
asking the ministry to forgive them for this mistake. In the report by the Board of the school, 
special mention is made against the administration of the city because it sent one of its 
employees together with police officers to oust their children and close the school. Finally, they 
ask the Ministry for the lawful operation of the school and hope that their request will be 
approved because 
they are not asking for any material help and they promise to maintain the school on their own. 
The document is signed by the following signatures: Ioannis Koumanoudis, Anastasios Zachos, 
M. G. Zografos, Dimitrios Christodoulou, Dimitrios Koumanoudis, Nikolaos P. Kikis, 
Xatzigiorgis and Rista Popovich, Dimitrios Anastasievits, Ioannis Zivkovits, George D. 
Mpimpas (signed in Greek), Georgios Molerovic, Anastasios Tipas (AS, MPS, F-IX, 1641 
1863). 

Parents and legal guardians, in addition to the Ministry of Education, also submitted 
complaint document to the Ministry of the Interior. On March 19, 1859, the Ministry of 
Education issued a decision according to which the establishment of a private school was not 
to be allowed, because Efthimios Gerasis had not completed more than two grades of high 
school and therefore he was not qualified to teach better than the teacher of the Greek public 
school, who had finished high school. The decision of the Ministry was delivered to Ioannis 
Koumanoudis, while the teacher was also informed. The Greeks were not satisfied with this 
decision and on 20 April 1859. They submitted a new application highlighting that no more 
than twenty students would be admitted to the school. The teacher proved very competent 
because he soon had much success with the students; greater than if the children had gone to 
the public school. In their own school, children were regularly attending and in their free time 
they are involved in games and gymnastics under the supervision of the teacher. Finally, they 
assured that the courses would be in accordance with the program and supervision of the 
Ministry. 

The document is signed by the following: Ioannis Koumanoudis, Anastasios Christodoulou, 
Nikolaos P. Kikis (signed in Greek), Dimitrios Koumanoudis, Dimitrios Anastasievich, 
Xatzigiorgis and Rista Popovich, M. G. Zografos, Anastasios Zachos, Georgios I. Molerovits, 
Ioannis Zivkovits, Georgios Mpimpas, Gusa Nikolic (Mpontis) (AS, MPS, F-IX, 1641 1863). 
At the same time, teacher Efthimios Gerasis also submitted a report to the Ministry, describing 
his career and qualifications. From this document we learn that he was born in Vlasti, where he 
finished elementary school. He then went to Athens where he attended regularly for five whole 
years courses in various scientific schools. 

Later, he was invited to Constantinople where he remained for two years as a teacher in a 
Greek elementary school. He then found himself in Belgrade, where some merchants kept him 
to teach their children. He informed the Ministry where exactly the school was housed and that 
the students, twenty in all, would be divided in two classes. He also presented his curriculum. 
From this we learn that the lessons of arithmetic, practical and theoretical, mathematical and 

KLOKIDIS GEORGIOS



186

9 
 

physical geography, Greek history and calligraphy were included. Every Saturday, the Gospel 
will be read. 

The Ministry of Education, with its new decision, gave the necessary license for the 
operation of the Greek school under the following conditions: a) No child can enroll in the 
school if he / she has already begun to study in a public one and has not finished the four first 
classes, (b) There will be taught all the lessons that are to be taught also in public schools, (c) 
If there is any intention for any additional lesson to be taught, a new license will be required 
and until given it is forbidden to be taught, (d) It is not allowed to be enrolled more than twenty 
students in the school, just as the applicants also defined, (e) The teacher undertakes the 
responsibility to submit every year in August and at the beginning of the year a list of the 
students' full details, (f) At the end of July he must submit to the Ministry a report on their 
attendance and performance, (g) The Ministry should always, for supervision reasons, be aware 
of any changes to be made to the building of the school (AS, MPS, F-IX, 1641 1863). 

A valuable source of information on the school's program constitutes the report of the 
Constantinople newspaper Bosphorus Telegraph from Belgrade on January 31, 1861, about the 
exams that took place in it: 
 “Learn that already since a long time a private Greek school has been established under the 
direction of Mr. Efthimios Gerasis. The day before yesterday and yesterday, the exams of the students 
of this school were held, during which the students responded excellently to all the lessons taught, such 
as the speeches of Demosthenes, the Syntax of Asopios, Geography, General History etc. All were 
possessed of gladness and exultation noticing progress almost higher than the pupils' age, which is 
certainly due to the tireless zeal and the willingness of the honorable director, to whom both the 
community and the pupils' parents owe the greatest gratitude…” (Andreadis 2004). 

From the courses mentioned, the speeches of Demosthenes and the difficult syntax of 
Asopios12, show the high level of the school, its agenda and the calibre of students who could 
respond to such a program. 

The members of the Greek community continued to surprise with their action, as a few years 
later they founded a girls' school called "Evangelismos" in Belgrade. A model school, it 
emerges from new regulation, as were all Greek schools in Belgrade. The regulation was posted 
on January 1, 1870 and included a total of 26 articles, while the duration of study was four years 
(Andreadis 2004). Below the introduction, as well as the curriculum per year are presented: 

 
Regulation of Serbia's Belgrade Greek Girls' school under the name 

“EVANGELISMOS” 
 

“The Greeks and philhellenes in Belgrade of Serbia, inspired by patriotism and affectionate feelings, 
recognizing not only the need for Greek education and culture of female children, decided to establish 
a Greek Girls' School in the capital of Serbia, with the permission of the Ministry of Education and 
Ecclesiastics, maintained at the expense of the parents of the occasional pupils and with the assistance 
of all the dilettante homogenous Greeks, fellow citizens and foreigners…”. 

In Article 10 of the regulation the curriculum is announced, while the following Articles 11 
and 12 are also listed: 

 

 

                                                            
12 The word is about Professor of the University of Athens, Konstantinos Asopios, from Grammeno, Ioannina 
(1785-1872). 
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First year 

In the first year during the first semester Greek reading and writing, words and Greek phrases with the 
feasible exercise regarding speaking throughout the day; during the second semester of the same year 
the knowledge and writing of the Serbian letters as well as of the characters of arithmetic. 

Second year 

In the second-year Greek etymology, the four acts of arithmetic, principles of French and German 
language, compendium geography in Serbian and concise sacred Greek history. 

Third year 

In the third-year Greek grammar until the syntax, French language every day, Serbian and German 
language day by day, brief general history, drawing, continuation of arithmetic and needlecraft. 

Fourth year 

In the fourth-year Greek syntax, anthropology, ethics, compendium physics, history, arithmetic, French, 
German and Serbian language. 

§ 11. Dominant language within the Girls' School is Greek and it is imposed. 

§ 12. As Orthodox of the eastern doctrine the female students owe at least twice a year 
(before Easter and Christmas) to fast and transgress the wicked mysteries, lead to the Church 
by one of the female teachers. 

By examining the articles of the regulation useful findings and conclusions can be drawn. 
For example, although it is stressed that the school is Greek and Orthodox, in Article 2 the 
following is mentioned: "Studying in the Girls' school is permissible to every girl without 
prejudice to doctrine and nationality". In Article 3, we learn that girls can be enrolled at school 
from 6 to 14 years of age, and according to Article 20, a Curator and a Commissioner are elected 
each year, the former overseeing the program, while the latter taking care of the school's 
finances. It can also be reasonably assumed that the school started its operation at the beginning 
of the school year in September 1869, regardless of whether the final authorisation of the 
regulation was given in January 1870, as it had already been submitted for approval by the 
Ministry. 

The annual exams held in July 1870 were a special and at the same time festive event for the 
Greek community of Belgrade. The exams of the girls' school with director Mrs. Marigo 
Delinardou and the private school of males with director Mr. Ioannis Pipis, were conducted 
jointly. The exams lasted for six days, from 19 to 24 July 1870, with two gaps on Tuesday and 
Thursday for the rest of the students attending the exams. The information is delivered to us by 
the newspaper "Constantinople", in its report from Belgrade (Andreadis 2004). Through the 
conduction of the annual exams we are informed on extremely interesting and analytical data. 
More specifically: 

During the first day female students of younger age were examined in Greek and French 
with reading, dictation, calligraphy, recitation of myths and dialogues. Afterwards in religion, 
arithmetic and geography (briefly). 

During the second day female students of older age were examined in Serbian and German 
language, in Greek history (in German) until the years of Alexander the Great, in mathematics 
(the simple method of three). Subsequently in geography (in Serbian), in religion (interpretation 
of the symbol of faith) and in French until the syntax. 
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During the fourth day the exams of male pupils in Greek (speeches of Loukianos and Plato), 
syntax, geography of Europe, as well as in the Greek language and the benefits derived from 
its learning, were conducted.  

During the sixth day the males were examined in Serbian and German, but they did not 
perform well because they had three different teachers during the school year. 

As mentioned, the exams were honored by the attendance of a large audience of Greeks and 
foreigners, as well as the General Consul of Greece in Serbia, Mr. Anastasios Doskos 
(Andreadis 2004). 

A letter cited constitutes a rich source of unpublished information about the operation of a 
Greek school. This letter was sent on February 10 1871, by Belgrade's renowned merchant 
Thomas M. Lekos from Kleisoura to his eldest son, Markos, who studies chemistry at the Zurich 
Polytechnic, brother of the architect Dimitrios Lekos. The letter is related to the developments 
in Belgrade's Greek school, where Lekos is a member of the Board of Directors and is extremely 
revealing as it illuminates an unknown aspect of the school history (Leko 2004). 

At first the father stated that he fully agreed with his son's opinions that the school program 
was not good and how it should change. From the letter it appears that the school program had 
troubled them to a great degree, as there was previous correspondence on the same subject. He 
subsequently reported that they were convinced that the cause was the director of the school, 
Dr. Papakostopoulos, who was not devoted to his work as much as he should be13. He reports 
that the previous week the Board of Directors met and dismissed him from his duties. In his 
position is placed Mr. Dimitrakis Koumanoudis, who studied at the University of Athens and 
is much better than Mr. Papakostopoulos in the Greek language matters. Lekos points out that 
the same Board made changes to its composition. He states that John Basias was elected 
president, while he himself took over the position of Treasurer along with Lukas Bakalis. 

Lekos closed the letter by telling his son that he hopes that with the implementation of the 
new program the school will work better and that he will soon be able to inform him about the 
program as a whole. Besides the valuable information provided to us about the school, the letter 
confirms once again administrative indifference and how seriously the Greeks viewed the issue 
of their children's education. While for Thomas Lekos, who lived in Belgrade, his engagement 
in issues of the Greek community could be considered as self-evident, for Markos, studying in 
a foreign country, it seems to be an example of loyalty to his family's historical roots. 

It seems that the school that Lekos mentions in his letter is a continuation of the previous 
one, as it is unlikely that the school would close after the exams of July and a new one would 
open in August. We know that the enrollments for the new school year were beginning at that 
period. 

Dušan Popović quotes the latest available information about a Greek school (Popović 1937). 
He notes that the teacher Zografos or Zografidis, had, since 1872-1873, been teaching at a 
school14. The school was housed on the street between the building of the town hall and the 

                                                            
13 The evidence that Panagiotis Papakostopoulos is not devoted to his work as much as he should responds to 
reality, without our, certainly, being able to challenge it anyway. We are concerned that Papakostopoulos taught 
as a teacher of the Greek language at the Serbian high school in Belgrade, continuously from 1857 to 1874. This 
means that he also held at the same time the position of director of the Greek school. Apparently, due to the 
overburdened program of two such high job demands, Papakostopoulos could not deliver the expected results and 
the board of the school was forced to replace him. Of course, we are not able to be aware of how the board of the 
school approved him as a director and what assurances Papakostopoulos himself gave. 
14 This teacher obviously originates from the well-known Zografou (Painter) family, whose members gradually 
altered their surname on the Serbian Molerovic (Moler = Painter). Family members are actively involved in the 
educational issues of the Greek community as, as mentioned above, in 1858, in a space of the residence of Michael 
Molerovitch, the private school was initially housed without license. Later, these people sign the two letters sent 
in 1859 to the Ministry of Education for the establishment of the private school. 
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bank "Beogradski Kreditni Zavod"15. Subsequently, it was housed at the site where Ioannis 
Paggela's house was later built and finally on Sremska Street16.  He also notes that for some 
time it was housed in a space that was in Kiki's residence. Usually about twenty students were 
attending school17. Finally, Popović states that, as far as he is concerned, the last Greek teacher 
was somebody called Pipis, while his wife helped him in his duties (Popović 1937)18. 

It is not known until when a Greek school operated in Belgrade. Papadrianos says that the 
private Greek school in Belgrade operated until 1884, when it closed its doors due to lack of 
students (Papadrianos 1993; 2001). However, when using Popovic as a citation (Popovic 1937), 
nothing relevant to this issue is mentioned. Nevertheless, taking into account the information 
mentioned above, which ascertains that the school has changed its location several times in the 
last quarter of the 19th century, we can assume with relative confidence that the school was 
operating at least until the beginning of the 20th century. 

 
Conclusion 

In providing a brief account of the educational activity in Belgrade's Greek community, the 
continuing and tireless efforts that Greeks made for the creation of schools and subsequently 
for the best possible educational program, organisation and proper operating are readily 
ascertained. Without a doubt, these are the result of their studiousness and keen zeal for 
educating their children. Education for them was the cornerstone for the construction of their 
community, which is the case for all Greek immigrants abroad. They relied on it to be able to 
maintain their Greek national identity and respond to the increased demands and intense 
competition that existed in the commercial relations. And they did it successfully19.  
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Abstract 

The research interest of this study focuses on the representations of the Greek Diaspora in 
Soviet literature texts. Methodologically, we apply intertextuality, examining and comparing 
the specific recent representations with earlier literary texts from the pre-revolutionary and 
post-revolutionary periods. The study is based on particular texts of Russian literature, in 
which Greek persons are the basic characters in the internal plot of the work. Topics that are 
examined include the social composition of the population of Greek cities and its 
representations, as well as other representations in terms of the occupations, the 
nomenclature, the relationship of the inhabitants with each other, the language and religion 
and, in general, the culture of the inhabitants of these cities. 

Λέξεις-κλειδιά: ελληνική διασπορά, ρωσική λογοτεχνία, σοβιετική λογοτεχνία, 
αναπαραστάσεις, στερεότυπα 

0. Εισαγωγικά  
 

Η παρακάτω εργασία είναι ένα μέρος από την έρευνα που διεξάγουμε την τελευταία 
δεκαπενταετία με θέμα τις αναπαραστάσεις του Έλληνα στα έργα της ρωσικής λογοτεχνίας. 
Όπως είχαμε επισημάνει σε παλαιότερη εισήγησή μας (Τριανταφυλλίδου 2020), ο όρος 
«ρωσική λογοτεχνία» περιλαμβάνει τόσο τη ρωσική λογοτεχνία της προεπαναστατικής 
Ρωσίας, όσο και τα λογοτεχνικά κείμενα της σοβιετικής, αλλά και της μετασοβιετικής 
περιόδου, διότι η εικόνα του Έλληνα εντοπίζεται επίσης και στα έργα συγγραφέων των 
σοβιετικών Δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπως π.χ. στα έργα Γεωργιανού 
συγγραφέα Νοντάρ Ντουμπάντζε, του συγγραφέα Φαζίλ Ισκαντέρ από την Αυτόνομη 
Δημοκρατία της Αμπχαζίας και άλλων συγγραφέων της σοβιετικής περιόδου. Η έρευνα 
αφορά στην εικόνα του σύγχρονου Έλληνα στα έργα της ρωσικής λογοτεχνίας και πρόκειται 
για μια πρωτότυπη έρευνα, καθώς σε ό,τι αφορά στην εικόνα του Έλληνα της περιόδου της 
Αρχαιότητας, Βυζαντίου, αλλά και της περιόδου της Επανάστασης του 1821, αυτή 
ερευνήθηκε και καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από προγενέστερους ερευνητές, όπως η Σόνια 
Ιλίνσκαγια (2001, 2004). 

Ενώ ξεκινήσαμε την έρευνα αναζητώντας μέσα στα κείμενα ρωσικής λογοτεχνίας την 
εικόνα του Έλληνα, που διέμενε στα εδάφη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια 
στον γεωγραφικό χώρο της Σοβιετικής Ένωσης, εντοπίσαμε συνάμα και έργα Ρώσων 
συγγραφέων, που αναφέρονται στην εικόνα του Έλληνα της στερεάς και νησιωτικής Ελλάδας 
του 19ου αιώνα. Εν ολίγοις, η πολυετής έρευνα απέδειξε πως οι ερευνητές έχουμε ένα ευρύ 
και σχεδόν ανεκμετάλλευτο πεδίο, διότι εντοπίσαμε αρκετά λογοτεχνικά έργα της ρωσικής 
λογοτεχνίας, στα οποία εμφανίζεται η παρουσία και δράση του Έλληνα και μάλιστα όχι ως 
επεισοδιακό αλλά ως το κύριο στοιχείο της πλοκής των έργων αυτών. 



192

2 

 

Όπως γράφει η Οικονόμου-Αγοραστού (1992: 58-59), η εμφάνιση της εικόνας του 
«Άλλου» είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που συνηγορούν στην έρευνα των 
εθνικών εικόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πλούτος του είδους των έργων αυτών: 
πρόκειται τόσο για πεζά έργα, όπως π.χ. διηγήματα και χρονογραφήματα, αλλά και για 
ποιητικά έργα. Ένας άλλος λόγος που συνηγορεί στην έρευνα των εθνικών εικόνων, όπως 
γράφει η Οικονόμου-Αγοραστού (1992: 58-59), είναι η παρουσία τους σε σημαντικό αριθμό 
λογοτεχνικών έργων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι η εικόνα του 
Έλληνα υπάρχει κυρίως στα έργα γνωστών λογοτεχνών, όπως π.χ. στα έργα των Α. Κουπρίν, 
Ν. Ντουμπάντζε, Φ. Ισκαντέρ, Ε. Μπαγκρίτσκι κ.α., συχνά όμως και σε έργα ελασσόνων 
συγγραφέων και ποιητών της ρωσικής λογοτεχνίας. Επίσης, η εικόνα του Έλληνα συχνά 
εμφανίζεται και ως επεισοδιακό πρόσωπο στα έργα της ρωσικής λογοτεχνίας, τόσο στα έργα 
των συγγραφέων που ήδη χρησιμοποίησαν την εικόνα του Έλληνα ως βασικού ήρωα σε 
κάποια έργα τους, όσο και στα έργα άλλων συγγραφέων.    

Όπως γράφει η Αποστολίδου (1999: 338), η πολυφωνία, ως ένα από τα κύρια 
χαρακτηριστικά της λογοτεχνίας, «ακόμη και μέσα στο ίδιο το λογοτεχνικό έργο, δίνει 
απεριόριστες δυνατότητες γνωριμίας και εξοικείωσης με πλήθος αξιών διαφόρων εποχών, 
πολιτισμών, κοινωνικών στρωμάτων και ανθρώπινων τύπων». 

 
1. Μεθοδολογία έρευνας  

 
Το επόμενο βήμα μας ήταν να κατατάξουμε το υλικό που εντοπίσαμε σε περιόδους για 
λόγους ορθής ανάλυσης των κειμένων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά συμφραζόμενα της 
κάθε ιστορικής περιόδου: α) έργα ρωσικής λογοτεχνίας της προεπαναστατικής περιόδου (από 
τα μέσα του 19ου αιώνα ως και αρχές του 20ου αιώνα), β) έργα ρωσικής λογοτεχνίας 
μετεπαναστατικής περιόδου, γ) έργα σοβιετικής περιόδου και δ) έργα μετασοβιετικής 
περιόδου.  

Καταγράφοντας το υλικό που εντοπίσαμε, διαπιστώσαμε πως τα περισσότερα σε αριθμό 
έργα χρονολογούνται μεταξύ των δεκαετιών του 1850 με 1930, ωστόσο ιδιαίτερα 
παραγωγική εμφανίζεται η προεπαναστατική περίοδος του 1892 με 1911 με κορύφωση τη 
μεταεπαναστατική περίοδο από το 1922 ως και 1927. Το γεγονός αυτό μας δίνει τη 
δυνατότητα όχι μόνο να διαπιστώσουμε πώς λειτουργεί η εικόνα του Έλληνα ως «Ξένου» ή 
«Άλλου» στα κείμενα της ρωσικής λογοτεχνίας, αλλά και να παρατηρήσουμε εάν και το πώς 
μεταβάλλεται η εικόνα αυτή την εκάστοτε ιστορική περίοδο. Η ιδιαιτερότητα του 
γεωγραφικού χώρου της προεπαναστατικής Ρωσίας, αλλά και της Σοβιετικής Ένωσης στη 
συνέχεια, μας επιτρέπει επίσης να διαπιστώσουμε τις διαφορές, αλλά και τα κοινά στοιχεία 
της εικόνας του Έλληνα της κάθε περιοχής, π.χ. οι Έλληνες της Ουκρανίας, της Γεωργίας, 
της Αμπχαζίας κ.α. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, έκπληξη αποτέλεσε για μας η εύρεση της 
εικόνας του Έλληνα της Μικράς Ασίας, αλλά και των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής στα 
έργα της ρωσικής λογοτεχνίας.  

 
2. Ερευνητικό υλικό 

 
Το λογοτεχνικό κείμενο, στο οποίο τεκμηριώνεται η παρούσα μελέτη συνιστά κείμενο της 
σοβιετικής λογοτεχνίας, στο οποίο οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στην πλοκή του έργου. 
Αναφερόμαστε, συγκεκριμένα, στο διήγημα του Νοντάρ Ντουμπάντζε με χαρακτηριστικό 
τίτλο «Hellados» που γράφτηκε τα έτη 1960-1962. Είναι ενδιαφέρον, καταρχάς, να 
παραθέσουμε τα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα, κυρίως για να κάνουμε γνωστή στον 
αναγνώστη του δυτικού κόσμου την εξέχουσα θέση που κατέχει ο συγγραφέας Νοντάρ 
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Ντουμπάντζε μεταξύ των σοβιετικών λογοτεχνών, αλλά και για να τονίσουμε με αυτόν τον 
τρόπο πόσο σημαντικό είναι, ότι λογοτέχνες τέτοιου μεγέθους επέλεξαν τον Έλληνα, το 
ελληνικό στοιχείο, ως κύρια θεματική για τα συγκεκριμένα έργα. 

 Ο Νοντάρ Ντουμπάντζε, Γεωργιανός σοβιετικός συγγραφέας και ποιητής (1928-1984), 
ενώ γεννήθηκε στην Τιφλίδα, πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Αμπχαζία της Γεωργίας, 
καθώς οι γονείς του είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της αντεπαναστατικής δράσης και 
οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα της Σιβηρίας, στα γνωστά σήμερα σε όλους στρατόπεδα με το 
προσωνύμιο «Γκουλάγκ», από το πασίγνωστο έργο του Αλεξάντρ Σολζενίτσιν «Αρχιπέλαγος 
Γκουλάγκ». Τα ονόματα των γονέων του αποκαταστάθηκαν το 1956 μετά το θάνατο του 
Στάλιν. Ο ίδιος, ενώ το 1950 αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Σπουδών, αφιέρωσε 
όλη του τη ζωή στη συγγραφή. Τα πρώτα ποιήματα του δημοσιεύτηκαν το 1950. Τα επόμενα 
χρόνια, από το 1956 ως 1957, ακολούθησαν τρεις συλλογές με χιουμοριστικά διηγήματα, 
αλλά τη δόξα και την αναγνώριση έφερε στον συγγραφέα το μυθιστόρημα «Εγώ, η γιαγιά, ο 
Ιλίκο και ο Ιλαριών», που κυκλοφόρησε το 19601. Όπως γράφουν οι εκδόσεις «Καστανιώτη», 
που εξέδωσαν το παραπάνω μυθιστόρημα σε ελληνική μετάφραση, «…από τους πιο 
δημοφιλείς πεζογράφους στην πατρίδα του, ο Ντουμπάντζε βλέπει τα έργα του να γίνονται 
δεκτά μ' ενθουσιασμό από το κοινό και να ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας του» 
(Γαβριηλίδου 1987). 

Το παραπάνω μυθιστόρημα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον πασίγνωστο 
σοβιετικό Γεωργιανό σκηνοθέτη, Τενγκίζ Αμπουλάντζε, που είναι ο σκηνοθέτης που έγινε 
γνωστός στη Δύση με τη βραβευμένη του ταινία «Μετάνοια».  

Ο Νοντάρ Ντουμπάντζε έγραψε διηγήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα, αλλά και σενάρια 
για τον κινηματογράφο. Το συγγραφικό του έργο είχε τεράστια απήχηση στην πατρίδα του τη 
Γεωργία, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τα 
έργα του μεταφράστηκαν από τη γεωργιανή γλώσσα σε πολλές γλώσσες, όπως στη ρωσική, 
ουκρανική, μολδαβική, αζερική, πολωνική, ιαπωνική, τουρκική, αραβική, ελληνική κ.ά.  Και 
τα έξι μυθιστορήματα του: «Εγώ, η γιαγιά, ο Ιλίκο και ο Ιλαριών»  (1960), «Αντικρίζω τον 
ήλιο» (1962), «Η ηλιόλουστη νύχτα» (1967), «Μην ανησυχείς, μαμά» (1971), «Οι λευκές 
σημαίες» (1973) και «Ο νόμος της αιωνιότητας» (1978) μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη, 
όπως και κάποια από τα διηγήματά του. Τα μυθιστορήματα αυτά, όπως και πολλά διηγήματά 
του, γνώρισαν δεκάδες επανεκδόσεις. Για τα έργα του έλαβε βραβεία και διακρίσεις, όπως το 
Κρατικό βραβείο της Δημοκρατίας της Γεωργίας «Σότα Ρουσταβέλη» το 1975, το Βραβείο 
Λένιν το 1980 και άλλα. Ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γεωργίας από το 
1964, βουλευτής του Συμβουλίου Εθνοτήτων του Ανώτατου Σοβιέτ της ΕΣΣΔ και από το 
1981 διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Συγγραφέων της Δημοκρατίας της Γεωργίας 
(Думбадзе 1979: 5). 
 

Το ερευνητικό υλικό – θεματική ανάλυση 

2.1. Πολλά από τα έργα του Ντουμπάντζε έχουν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Οι ήρωες του 
συγγραφέα είναι άνθρωποι πολλών και διαφόρων εθνικοτήτων, όπως Γεωργιανοί, Ρώσοι, 
Αρμένιοι, Έλληνες, Ουκρανοί, Ρομά. Ένας από αυτούς τους ήρωες είναι και ο Έλληνας 
Γιαγκούλης από το διήγημα «Hellados». Πρόκειται για μια τραγική ιστορία ενός αγοριού που 
φεύγει στην ιστορική πατρίδα, στην Ελλάδα, μαζί με όλους τους Έλληνες της πόλης του 
Σοχούμι, αλλά δεν βρίσκει τη δύναμη να αποχωριστεί τους φίλους του και την πόλη που 

                                                             
1 Βλ. https://www.livelib.ru/author/104021-nodar-dumbadze 
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γεννήθηκε και μεγάλωσε. Έτσι, πέφτει στη θάλασσα από το καράβι που αποπλέει μακριά από 
όσα αγάπησε, για να γυρίσει πίσω και βρίσκει τραγικό θάνατο στη θάλασσα. Όλα τα έργα του 
Νοντάρ Ντουμπάντζε χαρακτηρίζονται για τον λυρισμό τους, αλλά και τα δραματικά τους 
στοιχεία, που κάποιες φορές αναμιγνύονται και με στοιχεία κωμικά. Ο συνδυασμός αυτός 
οδηγεί τον αναγνώστη στις ίδιες σκέψεις με τον συγγραφέα, στην αναζήτηση της αλήθειας, 
του καλού και του κακού, στις σκέψεις για το δικαίωμα του ανθρώπου στην ευτυχία και την 
αγάπη.   

Το διήγημα «Ελλάδα» μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1979 στη Γεωργία από τον 
σκηνοθέτη Καραμάν (Γκουγκούλη) Μγκελάντζε. Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην 
Αμπχαζία2.  

Το έργο «Η Ελλάδα» αφορά στην κοινότητα των Ελλήνων της πόλης Σοχούμι της 
Αμπχαζίας. Σε όλη την επικράτεια της Αμπχαζίας πριν το 1949 διαβιούσαν κοντά 40,000 οι 
Έλληνες. Στην πόλη Σοχούμι υπήρχε ελληνικό σχολείο, παιδαγωγική σχολή, θέατρο, 
τυπογραφείο, εφημερίδα. Ωστόσο, όλα αυτά έκλεισαν το 1937 κατά την περίοδο 
διακυβέρνησης του Στάλιν. Μετά από την απαγόρευση της κυκλοφορίας των ελληνόφωνων 
εφημερίδων, μετά το κλείσιμο του ελληνικού σχολείου, της παιδαγωγικής σχολής, του 
θεάτρου, του τυπογραφείου και της ελληνικής εκκλησίας, οι Έλληνες πήραν το μήνυμα της 
σοβιετικής κυβέρνησης ότι είναι ανεπιθύμητοι και ξεκίνησε η μαζική έξοδος για την Ελλάδα. 
Το 1949, μετά τους εκτοπισμούς στο Καζακστάν, έμειναν λιγότεροι από 1.000 κάτοικοι.  

Στο διήγημα με τίτλο γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες «Hellados» ο συγγραφέας, 
μέσα από τη ζωή του μικρού αγοριού, του Έλληνα Γιαγκούλη, περιγράφει τα γεγονότα της 
πόλης Σοχούμι το 1938. Περιγράφει τη ζωή της ελληνικής κοινότητας, αλλά κυρίως την 
ειρηνική συμβίωση των διαφόρων πολιτισμών μέσα στην πολυεθνική, πολυπολιτισμική πόλη 
του Σοχούμι. Σε αυτή την παραθαλάσσια πόλη ζουν, εργάζονται, αγαπούν και μαλώνουν, 
εκτός από τους Γεωργιανούς και Αμπχάζιους και Έλληνες, Αρμένιοι, Ρώσοι κ.α.  
2.2.Το διήγημα ξεκινά με έναν διάλογο, όπου μαλώνουν δύο πιτσιρίκια, ένας Γεωργιανός και 
ο Έλληνας, ο Γιαγκούλης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο συγγραφέας επιλέγει να 
αποδώσει τις βωμολοχίες του Έλληνα ατόφιες: «Η μάνα σου είναι πρόστικεσα γυναίκα, 
Τζεμάλ» (Думбадзе 1979: 253). Έτσι μάλλον επιδιώκει να μεταφέρει στον αναγνώστη την 
ελληνική λαλιά τονίζοντας συνάμα και περνώντας σε αυτόν το ακουστικό συναίσθημα της 
πολυπολιτισμικής αύρας της πόλης. Ο ήρωας γεωργιανής καταγωγής, ο Τζεμάλ, σχολιάζει 
την ελληνική γλώσσα, λέγοντας: «Κατάλαβα πως και ο Γιαγκούλης έθιξε τη μητέρα μου, 
αλλά τα λόγια του ήχησαν τόσο μελωδικά, τόσο ευχάριστα, σαν να ερμήνευε το Άβε Μαρία» 
(Думбадзе 1979: 266). Παρατηρούμε στο παραπάνω απόσπασμα πόσο ευχάριστο θεωρεί ο 
συγγραφέας να ακούει κανείς Ελληνικά. Έτσι, αυτός παρομοιάζει την εύηχη ελληνική 
γλώσσα με τον ωραίο ήχο του τραγουδιού «Άβε-Μαρία», ακόμη και όταν πρόκειται για 
βωμολοχίες. Το «Άβε-Μαρία» συνάμα είναι ύμνος και προσευχή των Χριστιανών και με την 
επιλογή αυτού του συνειρμού ο συγγραφέας παραπέμπει πιθανόν στις κοινές θρησκευτικές 
παραδόσεις των δύο λαών, αυτή των Ελλήνων και των Γεωργιανών. Το σίγουρο είναι ότι 
συνεχίζει την παράδοση των προγενέστερων Ρώσων λογοτεχνών, που όχι για την ελληνική 
γλώσσα και τους ήχους της, αλλά σε σχέση με την εικόνα των ίδιων των Ελληνίδων, 
παρομοίαζαν αυτές με θρησκευτικές εικόνες, όπως π.χ. γράφει ο Κουπρίν «οι αδύνατες, 
μελαψές,  μακρομύτες Ελληνίδες με τα μεγάλα μάτια, που τόσο περίεργα και συγκινητικά 
μοιάζουν με την απεικόνιση της Θεοτόκου στις παλιές βυζαντινές εικόνες». (Куприн 1982: 
370).  

                                                             
2 Βλ. https://www.youtube.com/watch?v=5m2ZU6aquzk  
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Αμέσως μετά ο συγγραφέας παρουσιάζει στον αναγνώστη τον βασικό ήρωα του έργου 
του: «Ο Γιαγκούλης ήταν γιος ενός Έλληνα από το Σουχούμ, του Χρήστου Αλεξανδρίδη. 
Αδύνατος σαν τσίρος, με φαρδιές πλάτες, με ίσια όμορφη μύτη, μαύρα σαν κάρβουνο, μάτια 
και μακριά, ως τα γόνατα, χέρια, ο δεκατετράχρονος Γιαγκούλης προξενούσε τρόμο σε όλους 
τους συνομηλίκους της γειτονιάς του. Πλακωνόταν στο ξύλο με έναν δικό του, ιδιαίτερο 
τρόπο. Δεν το είχε σε τίποτα να ξυλοκοπήσει δύο-τρία παλικαράκια, χωρίς  αυτοί να 
προλάβουν ούτε καν το χέρι τους να κουνήσουν. Ήταν γρήγορος και ευκίνητος σαν τη γάτα, 
και δυνατός σαν την πέτρα. Χειμώνα-καλοκαίρι ο Γιαγκούλης φορούσε  ένα μαύρο σατέν 
πουκάμισο διάπλατα ανοιχτό στο στήθος» (Думбадзе 1979: 253). Στην περιγραφή των 
εξωτερικών χαρακτηριστικών του Έλληνα ο συγγραφέας επιλέγει επιθετικούς 
προσδιορισμούς με θετικό περιεχόμενο, όπως «αδύνατος σαν τσίρος», «με φαρδιές πλάτες», 
«με ίσια όμορφη μύτη», «μαύρα σαν κάρβουνο μάτια». Τονίζει επίσης τη δύναμη του 
Έλληνα συγκρίνοντάς την με πέτρα, την ευκινησία του, με γάτα.   

Στη συνέχεια, παρουσιάζει την οικογένεια του Γιαγκούλη, τις ασχολίες και τις σχέσεις 
μεταξύ τους. «Ο Γιαγκούλης με τον πατέρα του ζούσαν στη Βενετσιάνικη λεωφόρο, κοντά 
στον ποταμό Τσαλμπάς. Τη μητέρα του ο Γιαγκούλης δεν τη θυμόταν, πέθανε νωρίς. Όλη η 
περιουσία των Αλεξανδριδέων ήταν ένας μικρός μπαχτσές, μία αγελάδα και το γκρίζο 
γαϊδουράκι τους. Έβγαζαν τα «προς το ζην»  πουλώντας ζαρζαβατικά, γάλα και γιαούρτι. Ο 
Γιαγκούλης δεν πήγαινε σχολείο. Βοηθούσε τον πατέρα του στο νοικοκυριό και κάποιες 
φορές  μοίραζε το γιαούρτι στους γείτονες καβάλα στο γαϊδουράκι. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο 
τον περνούσε στους δρόμους, χωρίς κάποιον έλεγχο από τον γονιό του. Κοντά στη 
σιδηροδρομική διάβαση έστηνε καρτέρι στα αγόρια που επέστρεφαν από το σχολείο, 
ψαχούλευε τις τσέπες τους και  τους έκλεβε τσιγάρα και κέρματα, γυαλιστερές αλυσίδες και 
χρωματιστά μολύβια. […] Ο δεκατετράχρονος δικτάτορας ασκούσε αδιαίρετη εξουσία στους 
κατοίκους της Βενετσιάνικης λεωφόρου […]. Με μια λέξη, ο Γιαγκούλης ήταν 
αναγνωρισμένος αρχηγός της γειτονιάς» (Думбадзе 1979: 254). Διαβάζοντας το παραπάνω 
απόσπασμα παρατηρούμε πως προκύπτει μια σημαντική αλλαγή στην εικόνα του Έλληνα στα 
κείμενα της ρωσικής λογοτεχνίας. Η εικόνα του Έλληνα, στην προεπαναστατική περίοδο και 
στα πρώτα χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, είναι η εικόνα του πλουσίου, του 
εμπόρου και του μικρεμπόρου, του λαθρέμπορου, του απατεώνα. Οι ασχολίες του έχουν να 
κάνουν με τη θάλασσα, είτε ως ψαρά είτε ως λαθρέμπορου ψαριών και καπνού. Ακόμη και οι 
Έλληνες του μόχθου, σε αντίθεση με την εικόνα των φτωχών που επικράτησε στη 
μεταγενέστερη σοβιετική λογοτεχνία, περιγράφονται ως ευδιάθετοι και αισιόδοξοι, με 
επίθετα όπως «θαρραλέοι», «θαλασσοδαρμένοι», «αλμυροψημένοι», «ανεμοδαρμένοι», 
«γρήγοροι», «σβέλτοι», «δοξασμένοι καπετάνιοι – Λαιστρυγόνες», «γενναίες καρδιές», 
«αγνές πρωτόγονες ψυχές», «δυνατά κορμιά», «χέρια ροζιάρικα θαλασσοδαρμένα», 
«διορατικές ματιές που τόσες φορές ατένισαν το θάνατο κατά πρόσωπο, ίσια στα μάτια!», 
(Куприн 1982: 394).  Αντίθετα, στο διήγημα «Hellados», που αποτελεί κείμενο της 
σοβιετικής λογοτεχνίας της δεκαετίας του 1960, αν και αναφέρεται στο 1937, ο Έλληνας 
είναι φτωχός, χωρίς να διαφαίνονται σημάδια βελτίωσης του βίου του και γενικά η εικόνα του 
δεν μοιάζει με την εικόνα της πρώιμης σοβιετικής λογοτεχνίας, όπου η εικόνα των 
βιοπαλαιστών είναι πολύ πιο αισιόδοξη, θετική και αποπνέει έναν ρομαντικό αέρα δύναμης 
και λεβεντιάς.  

Ο πατέρας επιστρατεύει ακόμη και τον δεκατετράχρονο γιο του, τον Γιαγκούλη, να τον 
βοηθά στη δουλειά του με αποτέλεσμα να μην πηγαίνει στο σχολείο: «Το άλλο πρωί, με την 
αυγή, στεκόμουν μπροστά  στην αυλόπορτα των Αλεξανδριδέων. Ο Χρήστος  ήταν καβάλα 
στο γαϊδουράκι, ο Γιαγκούλης βοηθούσε τον πατέρα του. […] -Ποιος είναι; - φώναξε ο 
Χρήστος χωρίς να γυρίσει  να δει. […] Ο Γιαγκούλης δεν έχει χρόνο, θα έρθει μαζί μου στο 
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παζάρι!» (Думбадзе 1979: 265). Ασυνήθιστη εικόνα για τα έργα σοβιετικής λογοτεχνίας, στα 
οποία όλα τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, όπου δεν υπάρχει η παιδική εργασία, όπου ο 
μαθητής επίσης είναι και πιονέρος, μέλος δηλαδή της παιδικής κομμουνιστικής οργάνωσης. 
Στο παρόν κείμενο, έτσι, ο Έλληνας δεν ταυτίζεται με τη συνήθη εικόνα του σοβιετικού 
πιονέρου: «Ετούτη τη φορά η θεία δε μοιρολογούσε. Τοποθετούσε μόνο κρύες κομπρέσες 
στο πρόσωπό μου. Το επόμενο πρωινό αυτή, το ίδιο ψύχραιμα, έσπασε στο κεφάλι του 
Χρήστου Αλεξανδρίδη το πήλινο με το γιαούρτι, όπως ο Γιαγκούλης το βιολί στο δικό μου. 
Και απείλησε το διεφθαρμένο αλητόπαιδο με ισόβια φυλάκιση για τον τόσο βάρβαρο 
ξυλοδαρμό ενός σοβιετικού πιονέρου» (Думбадзе 1979: 262). Πιθανολογούμε πως η 
μεταβολή της εικόνας του Έλληνα έχει να κάνει με τις πολιτικές και οικονομικοκοινωνικές 
αλλαγές στη χώρα. Ο Έλληνας της Αμπχαζίας (αλλά και όλης της επικράτειας του νέου 
σοβιετικού κράτους) μετά την Επανάσταση του 1917 στοχοποιήθηκε, αρχικά, από την 
πολιτική εξουσία ως ο μπουρζουά και, συνεπώς, ως ο εχθρός της Επανάστασης, ενώ στη 
συνέχεια ακολούθησαν οι σταλινικές διώξεις και εξορίες. Όλα τα παραπάνω επηρέασαν και 
τη στάση των λογοτεχνών και συνετέλεσαν στη μεταβολή της εικόνας του Έλληνα στη 
μεταγενέστερη σοβιετική λογοτεχνία. Έτσι, παρατηρούμε στα κείμενα της σοβιετικής 
μετασταλινικής περιόδου την εικόνα του Έλληνα που υπέστη τις παραπάνω διώξεις. 
Μάλιστα, στο έργο ενός άλλου μεγάλου σοβιετικού συγγραφέα, του Φαζίλ Ισκαντέρ, με τίτλο 
«Χαράλαμπος και Δέσποινα», περιγράφεται με λεπτομέρεια ακόμη και η ημέρα που 
εξορίζεται η ελληνική οικογένεια προς τα βάθη της Κεντρικής Ασίας.     

Μια άλλη ενδιαφέρουσα θεματική θέτει η επιλογή των ίδιων των ονομάτων των ηρώων 
όπως: Πέτια, Θέμα, Κούρλικ, Πάντσο, Τένα, Κόκα, Τζεμάλ κ.α. που υποδηλώνουν την 
πολυπολιτισμικότητα του Σοχούμι. Διακρίνουμε τα ονόματα των Γεωργιανών και 
Αμπχαζίων, το ποντιακό όνομα Πάντσο, όπως και το Γιαγκούλη, ενώ το όνομα Πέτια 
παραπέμπει στο ρωσικό όνομα Πιότρ, αλλά εδώ ανήκει στον Έλληνα με το όνομα Πέτρος, 
τον οποίο αποκαλούν «Πέτια», σύμφωνα με τις ρωσικές παραδόσεις, άλλο ένα στοιχείο της 
ανάμειξης των διαφόρων πολιτισμών στην πόλη αυτή. Διακρίνουμε επίσης ένα άλλο 
ενδιαφέρον πολιτισμικό στοιχείο αυτής της γεωγραφικής περιοχής, συγκεκριμένα, τη σύναψη 
γάμων μεταξύ Ελλήνων και ατόμων άλλων εθνικοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό το 
απόσπασμα, όπου μαθαίνει ο αναγνώστης για τον έρωτα του Γιαγκούλη, την Μίντα: «Το 
όνομα της Μίντα ο Γιαγκούλης, μπροστά μου, το πρόφερε για πρώτη φορά. Εγώ όμως ήξερα 
ότι η Μίντα είναι η κόρη μιας Ελληνίδας που παντρεύτηκε έναν Αμπχάζιο, πως σε όλο το 
Σουχούμ δεν υπήρχε κορίτσι πιο όμορφο από τη Μίντα και ότι ο Γιαγκούλης την αγαπούσε» 
(Думбадзе 1979: 269).  Αυτό αποτελεί ακόμη μια ενδιαφέρουσα αλλαγή, σε σχέση με την 
εικόνα του Έλληνα της λογοτεχνίας της προεπαναστατικής και πρώτης μετεπαναστατικής 
περιόδου, στην οποία οι Έλληνες σύναπταν γάμους αποκλειστικά μεταξύ τους. 

Συμπερασματικά, παρατηρούμε μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα της ρωσικής 
λογοτεχνίας, αφενός, την εξέλιξη των ηθών και εθίμων των Ελλήνων της  Σοβιετικής Ένωσης 
από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα και, αφετέρου, την παράλληλη εξέλιξη των 
στερεότυπων που επικρατούν για τους Έλληνες στους άλλους λαούς της Σοβιετικής Ένωσης.   

Οι βασικοί ήρωες του διηγήματος είναι δύο αγόρια, ο Έλληνας Γιαγκούλης και ο 
Γεωργιανός Τζεμάλ. Όταν ο Τζεμάλ δέχεται την πρόταση του Γιαγκούλη να αναμετρηθούν 
στη δύναμη για να δούνε ποιος θα επικρατήσει για αρχηγός, ο Τζεμάλ θα έρθει αντιμέτωπος 
με ένα περίεργο θέαμα: «Ο Γιαγκούλης πέταξε κάτω το μαύρο του σατέν πουκάμισο. 
Ανασκίρτησα βλέποντας το δυνατό πλατύ στήθος του, αλλά και δεν ξέρω για ποιον λόγο μ’ 
έφερε σε αμηχανία, η χαραγμένη κάτω από την αριστερή ρώγα του, με γαλάζια λατινικά 
γράμματα, λέξη HELLADOS» (Думбадзе 1979: 261). Ο χρωματικός κώδικας που επιλέγει ο 
συγγραφέας παραπέμπει στο γαλάζιο της θάλασσας, που είναι ένα από τα στοιχεία που 
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χαρακτηρίζουν τον Έλληνα σε όλα τα έργα της ρωσικής λογοτεχνίας: ο Έλληνας και η 
θάλασσα είναι δύο αχώριστα σύμβολα. Ταυτόχρονα το γαλάζιο χρώμα παραπέμπει στη 
γαλανόλευκη σημαία της Ελλάδας. Αλλά και το γεγονός πως ο Γιακούλης έχει χαραγμένη τη 
λέξη Ελλάδα στο αριστερό στήθος συμβολίζει την αγάπη των Ελλήνων της Διασποράς για 
την ιστορική πατρίδα.  

Στην εξέλιξη του διηγήματος τα δύο αυτά αγόρια γίνονται φίλοι. Όταν οι Έλληνες 
ξεκινούν να φύγουν από το Σοχούμι για την πατρίδα τους, την Ελλάδα, ο Τζεμάλ νιώθει 
βαθιά στεναχώρια ακούγοντας τον φίλο του τον Έλληνα να λέει: «Σε τρεις μέρες θα έρθει στο 
Σουχούμ το βαπόρι από την Ελλάδα. Οι εδώ Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Και ο 
πατέρας μου επίσης…. […] εγώ δε θέλω να φύγω μαζί τους… Ο μπαμπάς λέει πως εκεί, 
τάχα, είναι η πατρίδα μας, η γενέτειρα γη μας… Που, τάχα, μας καλεί το αίμα των προγονών 
κι εμείς είμαστε υπόχρεοι να ακούσουμε  αυτό το κάλεσμα…» (Думбадзе 1979: 268). Στην 
ερώτηση του φίλου του, του Τζεμάλ, γιατί δεν θέλει να φύγει ο Γιαγκούλης, απαντά 
λέγοντας: «Πώς να σου εξηγήσω… […] Μητέρα δεν έχω, ούτε καν τη θυμάμαι. Ο πατέρας 
μου όλες τις μέρες είναι στον κήπο ή στα μεροκάματα… Εγώ μεγάλωσα στη Βενετσιάνικη 
λεωφόρο, στο δρόμο… Η πατρίδα μου, η Ελλάδα μου, είναι το Σουχούμ, είναι η λεωφόρος, 
το ποτάμι μας το Τσαλμπάς, είναι ο Κόκα, ο Πέτια, ο Κούρλικα, ο Φιόμα, η Μαύρη 
Θάλασσα, η γέφυρα…- για λίγο κόμπιασε και ύστερα συνέχισε - είναι η Μίντα … είσαι κι 
εσύ…» (Думбадзе 1979: 269). Και όταν τον ρώτησε ο Τζεμάλ για το τατουάζ «Hellados», ο 
Γιαγκούλης του απάντησε: «Αυτό, Τζεμάλ, είναι τατουάζ. Η πατρίδα βρίσκεται πιο βαθιά, 
μέσα στην καρδιά μου, ακριβώς στο κέντρο της καρδιάς μου» (Думбадзе 1979: 269). 

2.3. Ο συγγραφέας πολύ έξυπνα επιλέγει να θέσει το ζήτημα της έννοιας «πατρίδα» μέσα από 
τα λόγια ενός παιδιού που, απαλλαγμένο από τις εμμονές και τις προκαταλήψεις των 
ενηλίκων, θέτει το ερώτημα, ποια είναι τελικά η πατρίδα του ανθρώπου και αν αυτή πρέπει 
να σχετίζεται με δεσμούς αίματος ή και με γεωγραφικό προσδιορισμό του τόπου που ζει η 
πλειονότητα μιας εθνότητας, δηλαδή του Κράτους-Έθνους.  

Παρατηρούμε ότι ο συγγραφέας με μαεστρία αναδεικνύει το δίπολο στην προσωπικότητα 
ενός μετανάστη, δηλαδή, την αγάπη για τη δική του πατρίδα, για τη χώρα που γεννήθηκε και 
μεγάλωσε σε αντίστιξη με την κάπως αφηρημένη και αόριστη εικόνα της ιστορικής του 
πατρίδας και την ανεξήγητη για τον ίδιο επιθυμία να παλιννοστήσει σε αυτήν. Επίσης, ο 
συγγραφέας αναδεικνύει το κλίμα που επικρατεί όχι μόνο μεταξύ των Ελλήνων που φεύγουν, 
αλλά και μεταξύ όλων των κατοίκων των διαφόρων εθνοτήτων της πόλης, που αποχαιρετούν 
τους Έλληνες στην προκυμαία. «Το απόγευμα όλο το Σουχούμ βγήκε στο λιμάνι. Υπήρχαν 
πολλά λουλούδια, έπαιζε η ορχήστρα, ο κόσμος τραγουδούσε, χόρευε. Υπήρχαν πολλά 
«ευχαριστώ», «στο επανιδείν», «αντίο», αλλά πιο πολλά από όλα ήταν τα δάκρυα. Οι 
κάτοικοι του Σουχούμ αποχαιρετούσαν τους Έλληνες, το αίμα και τη σάρκα τους, το κομμάτι 
της ψυχής τους. Οι Έλληνες ήδη είχαν ανέβει επάνω στο καράβι, πάνω στον χιονόλευκο 
«Ποσειδώνα» και από εκεί κάτι φώναζαν κουνώντας τα χέρια τους - στα ελληνικά, στα 
ρωσικά, στα γεωργιανά, στα αρμένικα» (Думбадзе 1979: 270). Το λογοτεχνικό έργο, έτσι, 
κάνει αυτό που δεν μπορούν να κάνουν τα ψυχρά εγχειρίδια της Ιστορίας, δηλαδή μεταφέρει 
μαζί με το γεγονός της παλιννόστησης των Ελλήνων και τα συναισθήματα της χαράς, της 
λύπης και της αγωνίας του κόσμου, από τη μια, του κόσμου του «Εγώ», που μένει πίσω 
αποχαιρετώντας ένα κομμάτι του, τους Έλληνες φίλους και γείτονες, από την άλλη, τα 
συναισθήματα του κόσμου του «Άλλου», που φεύγει από τη γενέτειρα πατρίδα του για την 
ιστορική του πατρίδα.  

Τέλος, ο συγγραφέας κλείνει το διήγημά του με μια αναπάντεχη ανατροπή, που 
υπογραμμίζει με δραματικό τρόπο όλα τα παραπάνω στοιχεία, τον διχασμό των ονείρων των 
Ελλήνων μεταξύ της πραγματικής και της ιστορικής τους πατρίδας, την ελπίδα στο ταξίδι 
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τους προς αυτήν σε αντιπαράθεση με τη λύπη για τον αποχωρισμό φίλων και γειτόνων και, 
αντίστοιχα, τα ανάλογα συναισθήματα ελπίδας και θλίψης που νοιώθουν οι φίλοι και γείτονες 
των Ελλήνων που μένουν πίσω: «Σε μια μέρα, κοντά στις εκβολές του ποταμού Κελασούρι, η 
θάλασσα πέταξε επάνω στην ακτή το σώμα ενός  νεαρού. Για την ακρίβεια, το ανέσυραν οι 
παλαιοημερολογίτες ψαράδες, το ξάπλωσαν επάνω στην άμμο και κάλεσαν τα παιδιά να 
αναγνωρίσουν το πτώμα. Το πρόσωπο του μακαρίτη ήταν χτυπημένο τόσο πολύ που έγινε 
αγνώριστο. Κανείς δεν μπόρεσε να τον αναγνωρίσει. Εγώ αναγνώρισα τον μακαρίτη. Τον 
αναγνώρισα όταν επάνω στα πλατιά στήθη του είδα τη γαλάζια μαγική λέξη Hellados. […] 
Γύρισε ο Γιαγκούλης … ΄Επεσα  στα γόνατα […] κι έκλαψα πικρά με λυγμούς…» 
(Думбадзе 1979: 271).                 

 
3. Συμπεράσματα 

 
Παρατηρούμε μια μεγάλη απόκλιση της εικόνας του Έλληνα, με την οποία αυτός 
αντικατοπτρίζεται στα έργα της προεπαναστατικής και πρώιμης μετεπαναστατικής 
λογοτεχνίας σε σχέση με την αντίστοιχη εικόνα του στα μεταγενέστερα έργα της σοβιετικής 
περιόδου.  

Έτσι, στα έργα της σοβιετικής περιόδου, δεν υπάρχει πια το πλούσιο υλικό ως προς τις 
αναπαραστάσεις των λαϊκών ηθών και εθίμων των Ελλήνων. Οι αναγνώστες με δυσκολία 
μπορούν να εντοπίσουν αναπαραστάσεις της Ελληνίδας/του Έλληνα, αλλά και των εθίμων 
τους, για την ονοματοδοσία, τα θρησκευτικά έθιμα, τις καθημερινές συνήθειες, τη διατροφή, 
τη μουσική, τους κώδικες επικοινωνίας, τα «σημεία» συμπεριφοράς στην καθημερινή 
κουλτούρα, όπως τα νεύματα, τις χειρονομίες και πολλά άλλα.  

Βέβαια, διάσπαρτες συνειρμικές εικόνες, σε σχέση με τον Έλληνα και την Ελληνίδα, 
συνεχίζουμε να συναντούμε σε διάφορους σοβιετικούς συγγραφείς, όπως π.χ. στο διήγημα 
του Φαζίλ Ισκαντέρ  «Χαράλαμπος και Δέσποινα», στο οποίο ο συγγραφέας επιλέγει τον 
συνειρμό Γυναίκα Ελληνίδα-Δημοκρατία, αφού, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η Δημοκρατία 
είναι λέξη ελληνική και γένους θηλυκού (Искандер 2005). Όμως, στη σοβιετική λογοτεχνία 
λείπουν π.χ. τα στοιχεία της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας, σε σύγκριση με το πώς αυτά 
εμφανίζονταν στα προγενέστερα έργα, ιδίως στα έργα της προεπαναστατικής λογοτεχνίας, 
στα οποία ο αναγνώστης συναντά τις «ελιές», το «ψάρι στην σχάρα», τις «γεμιστές πιπεριές», 
τα «σαλιγκάρια με ρύζι – το αγαπημένο φαγητό των Ελλήνων», το «πετμέζι – από φρούτα» 
και άλλα πολλά τέτοια στοιχεία, που φαίνονταν να συγκροτούν ένα τμήμα της εικόνας του 
Έλληνα, στην προεπαναστατική και πρώιμη μετεπαναστατική λογοτεχνία, σε ένα ζεύγος 
σημαίνοντος/σημαινομένου, αντίστοιχου, μάλιστα, με αυτό που εμφανίζεται σε σύγχρονα 
έργα λογοτεχνίας ή κινηματογράφου (όπως π.χ. στο φιλμ «Πολίτικη κουζίνα» του Τάσου 
Μπουλμέτη).   

Αντίθετα, ένα άλλο θέμα, αυτό της παραδοσιακής μουσικής των Ελλήνων, υποτιμάται ή 
σχεδόν απουσιάζει από τα έργα, ακόμη και της προεπαναστατικής και πρώιμης 
μετεπαναστατικής περιόδου: «Στη Μπαλακλάβα, ελληνικά τραγούδια κανείς δεν ξέρει ή ίσως 
έχουν ξεχαστεί προ πολλού. Τραγουδούν ρωσικά τραγούδια των ψαράδων του νότου....», 
(Куприн 1982: 403). Έτσι και τα ανατολίτικα τραγούδια των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, 
που ερχόντουσαν στη Ρωσία για ψάρεμα, τα οποία «…είναι μονότονα και παίζονται με δυο-
τρεις νότες, και οι Έλληνες με σκυθρωπά πρόσωπα τα τραγουδούν ώρες ολόκληρες», 
(Куприн 1982: 395). 

Όσον αφορά, τώρα, τη σχέση του Έλληνα με τη θρησκεία, όπως άλλωστε είναι λογικό, δεν 
υπάρχουν αναφορές στα έργα της σοβιετικής λογοτεχνίας, εφόσον η θρησκεία ήταν σχεδόν 
απαγορευμένη κατά τη διάρκεια του σοβιετικού πολιτεύματος. Αντίθετα, στα 
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προεπαναστατικά έργα, εξέχουσα θέση στα κείμενα έχει ο Άγιος Νικόλαος, που θεωρείται ο 
προστάτης των ψαράδων και των θαλασσινών. Ιδιαίτερη θέση έχει η γιορτή των Φώτων των 
Ελλήνων, τόσο στους «Λαιστρυγόνες» του Αλεξάντρ Κουπρίν, όσο και στο «Μαυροπούλι» 
του Βλαντίμηρ Σουφ.  

Ως προς τα στερεότυπα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των Ελλήνων, στην 
ώριμη σοβιετική λογοτεχνία δεν υπάρχουν πια οι αναφορές στην εικόνα του λαθρέμπορου 
και ο Έλληνας είναι φτωχός και εργατικός, αντίθετα με την εικόνα του Έλληνα στα πρώτα 
μετεπαναστατικά κείμενα, στα οποία π.χ. ο αναγνώστης του διηγήματος «Μάγια» μαθαίνει 
σχεδόν από τις πρώτες σελίδες του έργου, πως ο παππούς του (Έλληνα) βασικού ήρωα ήταν 
λαθρέμπορας και για αυτόν τον λόγο ήταν πλούσιος και είχε πολύ ωραίο σπίτι με πολλά 
όμορφα αντικείμενα: «Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Νικολάι, ο παππούς του, καταγινόταν με 
λαθρεμπόριο και εμπορευόταν αφορολόγητο καπνό. […] Έτσι ζούσε ο νέος Σταυράκης μέχρι 
που ήρθε και η δική του ώρα να γεράσει. Έλα όμως που ήρθε μαζί και η επανάσταση. 
Εκδόθηκε διάταγμα που έλεγε πως τα όμορφα πράγματα ανήκουν σε όλους και απαγορεύεται 
να τα παίρνει κανείς σπίτι του. […] Έτσι το σπίτι του Αντριάν Σταυράκη μετατράπηκε σε 
μουσείο και ο πρώην νοικοκύρης του σε επιστάτη του μουσείου», (Инбер 1936: 65-66).  

Παρατηρούμε, επίσης, ότι στη μετεπαναστατική λογοτεχνία σταδιακά εξαλείφονται και οι 
αναφορές στο ένδοξο παρελθόν του Έλληνα, όπως στην Αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο και 
στην Επανάσταση του 1821 - αναφορές που επικρατούσαν στα κείμενα της 
προεπαναστατικής Ρωσίας – και σιγά-σιγά επικρατούν οι αναφορές στο παρόν (δηλαδή, στον 
μετεπαναστατικό παρόντα χρόνο) με κύρια στερεοτυπική μορφή για τον Έλληνα, την εικόνα 
του λαθρέμπορου. Και αυτή η στερεοτυπική εικόνα, όμως, με τη σειρά της σταδιακά 
εξαφανίζεται στη μεταγενέστερη σοβιετική λογοτεχνία, όπως π.χ. στο έργο του Νοντάρ 
Ντουμπάντζε και του Φαζίλ Ισκαντέρ, στα κείμενα των οποίων πλέον αναδεικνύεται, από τη 
μια, η ειρηνική συμβίωση των Ελλήνων με τους άλλους λαούς του πολυεθνικού σοβιετικού 
κράτους και η ένταξη του Έλληνα στην καινούρια ιστορικο-κοινωνική πραγματικότητα, αλλά 
και, από την άλλη, οι νέες δυσκολίες και περιπέτειες που επιφύλασσε στους Έλληνες η 
ιστορική περίοδος της διακυβέρνησης του Στάλιν, όπως οι εξορίες και η αναγκαστική 
μετοίκιση στην ιστορική τους πατρίδα.  

Η εξέλιξη στα λογοτεχνικά κείμενα των διαφόρων στοιχείων που συγκροτούν την εικόνα 
του Έλληνα, από τα προεπαναστατικά χρόνια στην πρώτη μετεπαναστατική περίοδο και από 
εκεί στην ώριμη περίοδο του σοβιετικού καθεστώτος, επιβεβαιώνει πως η εικόνα του 
«Άλλου» αλλάζει ανάλογα με την εκάστοτε ιστορική συγκυρία, από την οποία και 
επηρεάζεται άμεσα και, συνεπώς, αυτή η αλλαγή είναι πιο έντονη και ταχεία σε περιόδους 
δραματικών εξελίξεων στη ζωή και στην ιστορία ενός κράτους ή ενός πληθυσμού μιας 
γεωγραφικής ενότητας. Έτσι, όπως γράφει χαρακτηριστικά η Αμπατζοπούλου (1998: 10-11), 
«τα κείμενα ιστορίας ή μυθοπλασίας με θέμα έναν πόλεμο ή μια γενοκτονία [ή και μια 
επανάσταση, συμπληρώνουμε εμείς] μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραδειγματικά για την 
εξέταση της εικόνας του Άλλου».  

Αυτό το συμπέρασμα φαίνεται να επιβεβαιώνει τη θέση ενός ρεύματος της σύγχρονης 
λογοτεχνικής θεωρίας, που δεν αντιμετωπίζει τη λογοτεχνία ως μίμηση της πραγματικότητας, 
αλλά ως αναπαράστασή της που απηχεί κοινωνικές και πολιτιστικές αντιλήψεις. Όπως 
αναφέρει, έτσι, η Αμπατζοπούλου (2000), τα λογοτεχνικά κείμενα αποτελούν ένα είδος 
αναπαράστασης της πολιτισμικής πραγματικότητας, μέσα από την οποία τα άτομα, τα 
υποκείμενα, αλλά και τα σύνολα, επεξεργάζονται την πραγματικότητα αυτή και 
αποκαλύπτουν τον ιδεολογικό και πολιτιστικό χώρο στον οποίο τοποθετούνται. 

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ Μ.
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Abstract 

My presentation adopts the perspective of social anthropology, in order to focus to the 
“identity” of the young Pontic-Greeks, who still live in Tbilisi. Georgia is home to a lot of 
Greek nationals since the beginning of the 20th century. Nowadays, there are not so many Greek 
families, because most of them made their life dream true and live in Greece. However, Greeks, 
who still live there, no matter their real kinship with Greece, since many have never visited it, 
they feel Greek nationals, they act like that in their everyday life and they never stop dreaming 
their “new life” in Greece. These people see Greece as their motherland, refer to themselves 
as Greek nationals and to Greeks as their people, despite the hostility they or their families’ 
members had experienced in Greece. For them, to be a Greek entails a relation of kinship with 
an imagined community, beyond their personal acquaintances, which is both based and 
expressed through religion (Orthodox Christian faith), language, cuisine, products, studies, 
marriages, music, television, books, Greek national celebrations and others.  

Λέξεις-κλειδιά: ταυτότητα, πατρίδα, νεαροί Ελληνοπόντιοι 

1. Εννοιολογώντας την Ταυτότητα 

Η ταυτότητα έχει ως τώρα χρησιμοποιηθεί με διάφορα νοήματα που συχνά συγκρούονται 
μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο όρος να οδηγηθεί στην πολυσημία και την ασάφεια. Ορισμένες 
κεντρικές χρήσεις-εννοιολογήσεις της «ταυτότητας» είναι οι παρακάτω:  

• Η «ταυτότητα» γίνεται αντιληπτή, κατ’ αρχάς, ως η βάση της κοινωνικοπολιτικής δράσης. 
Με την έννοια αυτή, η «ταυτότητα» διαφοροποιείται από το στενά εννοούμενο συμφέρον 
ως προϊόν της κοινωνικής δομής (Somers, 1994: 624), στον βαθμό που επιτρέπει την 
κατανόηση συγκεκριμένων διαστάσεων της ατομικής ή συλλογικής δράσης, οι οποίες 
βασίζονται σε εξίσου συγκεκριμένους αυτοπροσδιορισμούς, αντί σε ένα υποτιθέμενα 
καθολικό συμφέρον. Εδώ, η «ταυτότητα» γίνεται συνώνυμο ενός συγκεκριμένου και 
πολυδιάστατου κοινωνικού εντοπισμού που καθορίζεται από συγκεκριμένες κατηγορίες 
χαρακτηριστικών (φυλή, φύλο, εθνότητα), παρά από τη θέση του υποκειμένου σε μία 
καθολικώς εννοούμενη κοινωνική δομή (π.χ. θέση στην αγορά). Αναμφισβήτητα, η ως άνω 
χρήση του όρου επέτρεψε την πληρέστερη κατανόηση των επιλογών δράσης των 
υποκειμένων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (Cohen, 1985. Berger, 1983). 

• Επιπρόσθετα, η «ταυτότητα» γίνεται αντιληπτή ως ένα συλλογικό φαινόμενο, δηλώνοντας 
τη θεμελιακή ομοιότητα που συνδέει τα μέλη μιας ομάδας. Κατ’ αυτήν την έννοια, η 
«ταυτότητα» χρησιμοποιείται για να δηλώσει μία σειρά από αντικειμενικά ή υποκειμενικά 
προσδιορίσιμα κοινά χαρακτηριστικά, όπως η καταγωγή, η εθνικότητα, το φύλο και άλλα 
(Melucci, 1995.Connor, 1994: 195-209.Collins, 1990. Isaacs, 1975).  
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• Τρίτον, η «ταυτότητα» γίνεται αντιληπτή ως ένα κεντρικό στοιχείο της ατομικότητας, του 
‘εγώ’ του ατόμου ή της ομάδας, παραπέμποντας σε στοιχεία θεμελιακά (Taylor, 
1989.Erikson, 1968: 22). 

• Τέταρτον, η «ταυτότητα» εννοιολογείται ως το αποτέλεσμα της κοινωνικοπολιτικής 
δράσης, υποδηλώνοντας ότι ο συλλογικός αυτοπροσδιορισμός και η ομαδικότητα που 
επιτρέπουν τη συλλογική δράση είναι τα ίδια προϊόντα μιας διαδικασίας διαδραστικής 
εξέλιξης. Η χρήση αυτή του όρου υπονοεί επίσης τον συμπτωματικό χαρακτήρα της 
«ταυτότητας», ως ενός τυχαίου προϊόντος, δηλαδή της κοινωνικοπολιτικής δράσης, αλλά 
και ως βάσης, αφετηρίας για περαιτέρω (Gould, 1995. Melucci, 1995. Calhoun, 1991). 

• Ακόμα, η «ταυτότητα» γίνεται αντιληπτή ως ένα προϊόν πολλαπλών και ανταγωνιζόμενων 
λόγων (discourses), δηλώνοντας τον ασταθή, ρευστό, και πολλαπλό χαρακτήρα του 
σύγχρονου ‘εαυτού’ (Hall, 1996. Werbner, 1996: 1-26). 

Οι παραπάνω προσεγγίσεις, τελικά, συγχέουν τα όρια ανάμεσα στην «ταυτότητα» ως 
κατηγορία ανάλυσης και την «ταυτότητα» ως κατηγορία πρακτικής. Συνεπώς, το βασικότερο 
πρόβλημα σχετικά με τη χρήση της ταυτότητας είναι πως, ενώ τελικά περιγράφεται ως μία 
κατηγορία πρακτικής, στην ουσία αναφέρεται ως μία αναλυτική κατηγορία, αντιμετωπίζεται 
δηλαδή ως κάτι αξιωματικά δεδομένο (Grossberg, 1996: 87-88. Hall, 1996: 2. Michaels, 1995: 
61-62. Handler, 1994: 27. Lévi-Strauss, 1977: 332). 

2. Η ταυτότητα των νεαρών Ελληνοποντίων της Γεωργίας 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί την έννοια της «ταυτότητας» μέσα από τον 
συνδυασμό των διαφορετικών της σημασιών και θεμελιώνεται στα αποτελέσματα μιας 
έρευνας, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου δέκα χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας 
αυτής ολοκληρώθηκε το 2011(ξεκίνησε το 2007), αλλά συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με σαφώς 
μικρότερη ένταση. Πρόκειται για μία έρευνα, η οποία εστιάζεται στη διερεύνηση και ευρύτερη 
μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι νεαροί Ελληνοπόντιοι (18-36 ετών) από την Τιφλίδα ζουν 
υλικά και φαντασιακά ανάμεσα σε δύο πατρίδες, την Ελλάδα και τη Γεωργία. Η εν λόγω έρευνα 
διενεργήθηκε, κυρίως, μέσω της διεξαγωγής400 περίπου προσωπικών ημι-δομημένων 
συνεντεύξεων, της επιτόπιας έρευνας και της συμμετοχικής παρακολούθησης και συνεχίζεται 
μέσω της διεξαγωγής επιπρόσθετων ημι-δομημένων συνεντεύξεων για την επιβεβαίωση ή την 
απόρριψη των παλαιότερων ευρημάτων αλλά και για τον εμπλουτισμό των διαθέσιμων 
δεδομένων. 

Στο ταξίδι μου στη Γεωργία, και συγκεκριμένα στην πόλη της Τιφλίδας, πριν από δέκα 
χρόνια, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς νέους ανθρώπους ελληνοποντιακής καταγωγής, 
οι οποίοι ζουν μόνιμα εκεί είτε μόνοι τους είτε μαζί με τις οικογένειές τους. Οι συναντήσεις 
μου μαζί τους, βέβαια, δεν ήταν τυχαίες. Τους συνάντησα στο Πανεπιστήμιο στο τμήμα 
«Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών» της Τιφλίδας και στην «Ένωση της Ελληνικής 
Νεολαίας της Γεωργίας», και η αλήθεια είναι πως εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο με τον οποίο 
συνδέονται με την Ελλάδα, αν και βρίσκονται τόσα μίλια μακριά. 

Η πλειονότητα των νεαρών Ελληνοποντίων που γνώρισα, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη 
Γεωργία, αλλά ως μητρική τους γλώσσα έχει τη ρωσική. Μάλιστα, σχεδόν όλες οι συνεντεύξεις 
πραγματοποιήθηκαν στη ρωσική γλώσσα, πλην ελαχίστων που έγιναν στην ελληνική γλώσσα. 
Σε ό,τι αφορά στην προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση, 
ανήκουν σε οικονομικά ασθενείς οικογένειες, οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι 
«χωρισμένες», δηλαδή οι γονείς ζουν κι εργάζονται είτε στην Ελλάδα είτε στη Ρωσία και τα 
παιδιά ζουν με τους παππούδες τους και τις γιαγιάδες τους στην Τιφλίδα. Οι περισσότεροι εξ 
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αυτών έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα περισσότερο από μία φορά, ενώ το όνειρο και η μεγάλη 
επιθυμία τους είναι να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά 
επισημαίνουν, μόνο στην Ελλάδα φαντάζονται το μέλλον τους και, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που μου έδωσε η καθηγήτρια που τους διδάσκει ελληνικά στην «Ένωση της 
Ελληνικής Νεολαίας της Γεωργίας» και συνάμα πρόεδρος της Ένωσης αυτής, ο λόγος που οι 
νέοι αυτοί αποφάσισαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα είναι για να εγκατασταθούν μόνιμα 
στην Ελλάδα.  

Αρκετούς νέους τους συνάντησα στο τμήμα Ελληνο-Βυζαντινών Σπουδών του κρατικού 
πανεπιστημίου της Τιφλίδας. Στο συγκεκριμένο Τμήμα σπουδάζει ένας σημαντικός αριθμός 
Ελληνοποντίων της Γεωργίας, αφενός διότι επιθυμούν να μεταναστεύσουν μόνιμα σε κάποια 
περιοχή της Ελλάδας αλλά και επειδή δηλώνουν Έλληνες, θεωρούν την Ελλάδα ως τη μητέρα 
πατρίδα τους και την ελληνική γλώσσα ως τη μητρική τους γλώσσα. 

Κατά την παραμονή μου στην Τιφλίδα, ωστόσο, συνειδητοποίησα πως μάταια έψαχνα να 
ανακαλύψω την «ελληνική συνοικία» στην παλιά πόλη. Οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες 
είχαν ήδη φύγει προ πολλού για την Ελλάδα. Ελάχιστες απόμειναν και ζουν διασκορπισμένες 
σε διάφορες περιοχές της πόλης. Από την Ευγενία Κοτανίδη, δασκάλα της ελληνικής γλώσσας 
στην «Ένωση της Ελληνικής Νεολαίας της Γεωργίας», έμαθα πως το 1989 ζούσαν στη Γεωργία 
πάνω από 120.000 Ελληνοπόντιοι, ενώ, σήμερα, δεν ξεπερνούν τα10.000 άτομα. Βέβαια, η 
ελληνική κοινότητα συνεχίζει να έχει μία εξαιρετικά δυναμική παρουσία στη χώρα. Η κυρία 
Κοτανίδη εργάζεται επίσης στο γεωργιανό Υπουργείο Εξωτερικών, στο Τμήμα Διασποράς, και 
έμεινα έκπληκτη, όταν μου είπε «οι Ελληνοπόντιοι που ‘επιστρέφουν’ στην Ελλάδα για μόνιμη 
εγκατάσταση, θεωρούνται από το Υπουργείο ως γεωργιανή διασπορά», ενώ η ίδια ομάδα 
ανθρώπων αντιμετωπίζεται από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως ελληνική διασπορά 
στη Γεωργία! 

Οι Ελληνοπόντιοι νέοι της Γεωργίας, ακόμα και όσοι προέρχονται από μικτούς γάμους, 
παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας στην «Ένωση της Ελληνικής Νεολαίας της 
Γεωργίας». Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αυτών, δεν δίνεται έμφαση μόνο στην εκμάθηση 
της γλώσσας, αλλά και στην καλλιέργεια της έντονης ελληνικής συνείδησης. Αυτός είναι και 
ο στόχος της καθηγήτριάς τους. Υπάρχουν ωστόσο και ορισμένοι που ήδη αισθάνονται την 
ελληνικότητα ως το κυρίαρχο στοιχείο της ταυτότητάς τους και αυτό το εκφράζουν με κάθε 
τρόπο, όπως ακριβώς και όσοι έχουν ήδη μεταναστεύσει στην Ελλάδα. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αυτού του ισχυρισμού είναι τα παράπονα που εκφράζουν για τον χαρακτηρισμό 
«Ρωσοπόντιος», τον οποίο και δεν αποδέχονται, αλλά και για την κακή (ρατσιστική) υποδοχή 
τους στην Ελλάδα. Μάλιστα, ένας μαθητής αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Ισραήλ που 
υποδέχτηκε και αντιμετώπισε ευνοϊκά τους Εβραίους από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ακόμα 
και αν δεν γνώριζαν καθόλου την εβραϊκή γλώσσα, σε αντίθεση με το ελληνικό κράτος που 
δεν υποδέχεται καλά τους Έλληνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. 

Σε ό,τι αφορά στην καθημερινή γλώσσα ομιλίας των νέων, μέχρι και το 1989, μιλούσαν 
μόνο τη ρωσική γλώσσα. Έπειτα, όμως, από την πτώση του σοβιετικού καθεστώτος, ήταν 
αναγκασμένοι να μάθουν και τη γεωργιανή γλώσσα, διαφορετικά η καθημερινότητά τους θα 
δυσκόλευε πολύ. Αναγκάστηκαν, λοιπόν, είτε να φοιτήσουν σε γεωργιανά σχολεία είτε να 
συνεχίσουν τη φοίτησή τους στα ρωσικά σχολεία, αλλά παράλληλα να διδάσκονται και τη 
γεωργιανή γλώσσα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, αυτή η σχεδόν υποχρεωτική 
εκμάθηση της γεωργιανής γλώσσας από το 1989 και μετά, οφείλεται στο ότι η Γεωργία 
εξελίχθηκε σε ένα εθνικιστικό κράτος και, για να μπορέσει κανείς να επιβιώσει, να βρει 
δουλειά, και να αποφύγει τυχόν ρατσιστικές συμπεριφορές και διακρίσεις, έπρεπε να μάθει να 
μιλάει πολύ καλά τη γεωργιανή γλώσσα. Όπως υποστηρίζουν, κατά τα πρώτα χρόνια της 
αλλαγής του καθεστώτος, βίωσαν πολύ δύσκολες στιγμές και αυτό τους τρόμαξε. 

ΛΕΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Γ.
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Η οικονομική κατάσταση των νέων και των οικογενειών τους δεν είναι καθόλου καλή. 
Ορισμένοι εξ αυτών λένε πως δεν έχουν ούτε καν την οικονομική ευχέρεια για να πληρώσουν 
το εισιτήριο των αστικών λεωφορείων, ούτως ώστε να μετακινηθούν από το σπίτι τους προς 
την «Ένωση» ή/και το Πανεπιστήμιο.  

Αναφορικά με τους τρόπους διασκέδασής τους, δεν συνηθίζουν να βγαίνουν έξω το βράδυ, 
καθώς αφενός δεν έχουν την οικονομική άνεση, ενώ λένε πως τόσο για τις ελληνικές όσο και 
για τις γεωργιανές οικογένειες, θεωρείται ως ανήθικο για μία κοπέλα να κυκλοφορεί μόνη της 
έξω το βράδυ. Επιπλέον, μου εξομολογήθηκαν πως στη Γεωργία όσοι εργάζονται, δεν έχουν 
καθόλου ελεύθερο χρόνο για να διασκεδάσουν, ενώ, όσοι δεν εργάζονται, έχουν άπλετο 
ελεύθερο χρόνο, αλλά δεν έχουν τα απαραίτητα χρήματα. Παρ’ όλα αυτά, όταν έρχονται για 
τις διακοπές τους στην Ελλάδα, τότε βγαίνουν έξω και διασκεδάζουν με την ψυχή τους.  

Επιπρόσθετα, εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεγάλη επιθυμία τους για 
να γεμίζουν τα ντουλάπια και τα ράφια της κουζίνας τους με ελληνικά προϊόντα, ψωνίζοντας 
τακτικά από ελληνικά καταστήματα τροφίμων της πόλης. Μάλιστα, όσα προϊόντα δεν 
καταφέρνουν να τα βρουν στην Τιφλίδα, τα παραγγέλνουν από τους συγγενείς και φίλους τους 
στην Ελλάδα. 

Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι της Γεωργίας επιθυμούν, αποζητούν και επιδιώκουν να 
συναντιούνται μεταξύ τους και να περνούν χρόνο μαζί, επειδή αισθάνονται πως έχουν πολλά 
κοινά στοιχεία. Ως εκ τούτου, λοιπόν, διοργανώνουν συχνά μικρές εορταστικές εκδηλώσεις 
στο κτίριο της «Ένωσης της Ελληνικής Νεολαίας της Γεωργίας». Στο ίδιο κτίριο φιλοξενούνται 
επίσης και η «Ελληνική Ομοσπονδία της Τιφλίδας», το «Πολιτιστικό Κέντρο της Γεωργίας» 
και η «Ποντιακή Ένωση», αποτελώντας το κέντρο συνάντησης όλων των Ελληνοποντίων της 
Γεωργίας. Στο ίδιο κτίριο, εξάλλου, γιορτάζονται και όλες οι εθνικές επέτειοι της Ελλάδας, 
στις οποίες συμμετέχουν με λαχτάρα Ελληνοπόντιοι κάθε ηλικίας. 

Ειδικότερα, ως προς το ίδιο το κτίριο, πρόκειται για ένα ημι-ερειπωμένο κτίριο στο νότιο 
τμήμα της πόλης. Οι τοίχοι των αιθουσών είναι γεμάτοι με χάρτες της Ελλάδας και αφίσες του 
ελληνισμού, εικόνες ηρώων της Επανάστασης και βιβλιοθήκες με δωρεές του ελληνικού 
κράτους και άλλων Ελλήνων ιδιωτών επισκεπτών. Οι νέοι Ελληνοπόντιοι που γνωρίζουν 
καλύτερα την ελληνική γλώσσα, δεν σταματούν να μιλούν, υπερτονίζοντας την ελληνικότητά 
τους. Μου λένε πως γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Γεωργία, αλλά έμαθαν να αγαπούν την 
Ελλάδα. Μεγάλωσαν, έχοντας την εικόνα της Ελλάδας πάντα στην καρδιά τους, ακόμα κι εάν 
δεν την έχουν επισκεφτεί ποτέ. Πρόκειται για μία εικόνα, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από τις 
αφηγήσεις των παλαιότερων γενεών. Μου λένε πως η «επιστροφή» στην Ελλάδα είναι γι’ 
αυτούς το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής τους, ενώ επαναλαμβάνουν πως στη Γεωργία 
γιορτάζουν όλες τις ελληνικές εθνικές εορτές, ακούν ελληνική μουσική, χορεύουν τους 
ελληνικούς και τους ποντιακούς χορούς, τρώνε ελληνικά φαγητά, και υποστηρίζουν τις 
ελληνικές αθλητικές ομάδες.  

Στην έρευνά μου εξετάστηκε επίσης η θρησκευτικότητα των νεαρών Ελληνοποντίων, 
διαπιστώνοντας πως και ο υπερθεματισμός της βαθιάς θρησκευτικότητας και ορθόδοξης πίστης 
τους αποτελεί ένα -ακόμα- αναπόσπαστο στοιχείο και αδιάσειστη απόδειξη της 
«ελληνικότητάς» τους. Πλην της έντονης θρησκευτικότητας, αξιοσημείωτος είναι και ο 
βασικότερος στόχος των ανύπαντρων νεαρών κοριτσιών για τη σύναψη ενός καλού γάμου με 
έναν καλό γαμπρό. Ωστόσο, ο «γαμπρός» θα πρέπει να είναι Ελληνοπόντιος για να μπορεί να 
καταλάβει τα βιώματα, τα ήθη και τα έθιμα της παραδοσιακής ελληνοποντιακής οικογένειας.  

Μείζονος σημασίας ρόλο στη γνωριμία με άλλους Ελληνοπόντιους διαδραματίζει και το 
διαδίκτυο και δη τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook και το Instagram. Το 
διαδίκτυο, λοιπόν, τους παρέχει τη δυνατότητα αφενός για να γνωρίσουν άλλους 
Ελληνοπόντιους από τη Γεωργία αλλά και για να γνωρίσουν καλύτερα την Ελλάδα και να 
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βιώσουν την ελληνική πραγματικότητα μέσα από φωτογραφίες και εικόνες της χώρας. Θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί, μάλιστα, πως χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μία εναλλακτική 
μορφή διασκέδασης, καθώς και για να προετοιμάσουν και να οργανώσουν με τον καλύτερο 
τρόπο το ταξίδι της «επιστροφής» τους στην Ελλάδα. 

 
3. Επίλογος-Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τις παραπάνω πληροφορίες, το σημαντικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από 
την εν λόγω έρευνα είναι πως οι νεαροί Ελληνοπόντιοι από τη Γεωργία, πράγματι, βρίσκονται 
ανάμεσα σε δύο πατρίδες, σε δύο εθνικές γλώσσες, σε δύο εθνικές ταυτότητες. Αποδεικνύεται 
πως ο καθένας, μέσα από τα προσωπικά του βιώματα, έχει δημιουργήσει τη δική του μοναδική 
«εθνική ταυτότητα». Εν τούτοις, το κοινό στοιχείο όλων είναι πως αισθάνονται 
«εγκλωβισμένοι» ανάμεσα σε δύο κόσμους, ανάμεσα σε δύο χώρες, ανάμεσα σε δύο 
διαφορετικές πραγματικότητες, εκ των οποίων η μία συνεχίζει να βιώνεται πραγματικά, υλικά 
(Γεωργία), ενώ η άλλη βιώνεται -ακόμα τουλάχιστον- μόνο φαντασιακά (Ελλάδα).  

Ολοκληρώνοντας, επισημαίνεται πως όλες οι συζητήσεις με τους νεαρούς Ελληνοπόντιους 
της Γεωργίας, είχαν και εξακολουθούν να έχουν ως κεντρικό θέμα την «επιστροφή στην 
ιστορική πατρίδα, την Ελλάδα» για μόνιμη εγκατάσταση, ενώ δεν παύουν να αναφέρονται στη 
σημασία της διατήρησης της ελληνικότητάς τους. Ωστόσο, η μεγάλη αγάπη και ο 
ενθουσιασμός τους για την Ελλάδα, έπειτα και από την πραγμάτωση αυτού του ονείρου της 
επιστροφής στην πατρίδα, είναι πολύ πιθανό να αντικατασταθούν από έντονη απογοήτευση, 
στενοχώρια, επιθυμία φυγής, απόδρασης προς έναν τρίτο τόπο, όπως συμβαίνει με όλους όσους 
έχουν ήδη μεταναστεύσει στην Ελλάδα. 
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Abstract 
 
G. F. Pierides and Str. Tsirkas were authors from the Greek community of Egypt, who, in 
contrast with other Egyptian writers, incorporated into their works the native element and the 
social scene in which they themselves lived. Furthermore, the way these writers adopted the 
image of the Arab as an ‘other’ equal demonstrating that they really do understand and 
accept their otherness, but, at the same time, they managed a deeper view into the social-
political situation. 

Both G. F. Pierides’ Vamvakades and Str. Tsirkas’ Nuredin Bomba present a landscape of 
Egypt in the 1940s and 1950s, with a totally active element of the local Arab. These works are 
not just about the literal reconstruction of eras, vices, places and events, or about 
reformations of images and human characters of mythical or exotic nature, but both Pierides 
and Tsirkas closely connect fiction with direct or indirect references to events that left their 
mark on 20th century Egypt. 

It is of great interest to view Egypt through the eyes of a Cyprian and a Greek Egyptian, to 
see how their fiction engages with the way of living and the social conditions of a world living 
on the edge of several changes.  

 
Λέξεις κλειδιά: G. F. Pierides, Str. Tsirkas, Egyptian, ‘other’ equal, revolution 

 
Υπάρχει μία μεγάλη φιλολογία για το είδος των σχέσεων που ανέπτυξαν κατά καιρούς οι 
«πάροικοι» με τους τοπικούς πληθυσμούς και, συνακόλουθα, για τον βαθμό και τον τρόπο με 
τον οποίον αυτές οι σχέσεις πέρασαν στη λογοτεχνία που δημιουργήθηκε από ελλαδίτες και 
κυπρίους πεζογράφους, εγκατεστημένους στην Αίγυπτο στα τέλη του 19ου, στις αρχές και τα 
μέσα του 20ού αιώνα.  

Ειδικότερα, στις νοοτροπίες και τις αντιθέσεις που χαρακτήριζαν συνολικά την κοινωνία 
μετά τον πόλεμο, οι ελληνικής καταγωγής λογοτέχνες των πρώτων δεκαετιών του 20ού αι. 
έμοιαζαν, σε πολλές περιπτώσεις, να περιγράφουν τον περίκλειστό τους κόσμο, 
προφυλαγμένο τεχνητά από το αραβικό περιβάλλον. Ουσιαστικά, επρόκειτο για μια 
αυτοαναφερόμενη λογοτεχνία, όπου οι Αιγύπτιοι ήταν  σκιώδεις, τριτεύουσες μορφές. Σε 
αντίθεση βέβαια με την ποίηση, όπου δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, εφόσον το γηγενές στοιχείο 
στο έργο του Καβάφη, παραδείγματος χάριν, είχε διεισδύσει πρωιμότερα, κυρίως στα 
ερωτικά του ποιήματα. Εκεί βλέπουμε να διαγράφεται, με ενάργεια, η σχέση με τον άλλο, τον 
ερωτικό, τον ονειρώδη Άραβα. 

Oι Γιώργος Φ. Πιερίδης1 και Στρατής Τσίρκας είναι λογοτέχνες του παροικιακού 
αιγυπτιώτικου ελληνισμού οι οποίοι, σε αντίθεση με άλλους αιγυπτιώτες ομότεχνούς τους, 
                                        
1 Ο Χαραλαμπίδης γράφοντας για τον άνθρωπο Γ. Φ. Πιερίδη, σημειώνει «Μιλάμε για το ήθος μιας εποχής. Για 
έναν στέρεο κόσμο με σεμνόπρεπο χαρακτήρα. […] Μιλάμε για ψυχές […], γιατί η γύμνια και η απλότητα είναι 
η πιο σκληρή δοκιμασία του πνεύματος» (2009). 
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δεν έγραφαν ερήμην του γηγενούς στοιχείου ούτε ερήμην του κοινωνικού χώρου στον οποίο 
ζούσαν.  

Επιπλέον, οι άξονες πρόσληψης των δύο λογοτεχνών δεν περιορίζονται μόνο στην ενεργό 
παρουσία του άραβα αυτόχθονα, αλλά αναδεικνύουν την εικόνα του ως άλλου ίσου, ενώ 
διεισδύουν, παράλληλα, και στο ιστορικό-πολιτικό γίγνεσθαι. Η ιστορία και η μυθοπλασία 
συναρμονίζονται, για να καταγράψουν κοινωνικούς, πολιτικούς, ταξικούς και φυλετικούς 
αγώνες. Είναι δεδομένη, τόσο στον Πιερίδη όσο και στον Τσίρκα, η στήριξή τους προς τον 
Άραβα, ως άνθρωπο και ως πολιτικό ον. Συνακόλουθα, η αδιαμφισβήτητη αντιαποικιακή 
διάσταση της ματιάς τους είναι απόρροια της ιδεολογικής τους στράτευσης. 

Είναι ενδιαφέρον να δούμε την Αίγυπτο με τα μάτια ενός κύπριου και ενός ελλαδίτη 
Αιγυπτιώτη, να δούμε με ποιον τρόπο συμπλέκονται οι αφηγήσεις τους με τους γενικότερους 
όρους ζωής και τις κοινωνικές συνθήκες ενός κόσμου που ζει στο μεταίχμιο κάποιων 
αλλαγών. 

Ο Γιώργος Φ. Πιερίδης γράφει τους Βαμβακάδες (1945), μεταφέροντάς μας την οπτική του 
για το γηγενές στοιχείο2, οκτώ χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μοντραί για την 
κατάργηση του καθεστώτος των διομολογήσεων3 (1937) και ο Στρατής Τσίρκας γράφει τον 
Νουρεντίν Μπόμπα (1957) – που συνιστά τη δική του εκδοχή για την ανθρωπογεωγραφία της 
Αιγύπτου – δώδεκα χρόνια μετά τους Βαμβακάδες και είκοσι χρόνια μετά την ποιητική του 
συλλογή Φελλάχοι (1937). Ως εκ τούτου, οι Πιερίδης και Τσίρκας αφουγκράζονται το βουητό 
της φελάχας γης της Αιγύπτου, πρώτοι από όλους τους αιγυπτιώτες έλληνες λογοτέχνες, και 
θέτουν τη βάση για μιαν άλλη προσέγγιση του ανατολισμού στη νεοελληνική πεζογραφία.  

Ο Τίμος Μαλάνος (1945) σημειώνει για τους Βαμβακάδες: «Πρόκειται για μια σειρά 
ζωντανών αφηγημάτων με θέμα την πραγματικότητα της αιγυπτιακής επαρχίας, αυτό που 
εννοούμε λέγοντας “τα χωριά”, με σκοπό να δοθούν οι σχέσεις Έλληνα και Αιγυπτίου, η 
νοοτροπία τους, η ψυχική τους κατάσταση, οι συνθήκες της ζωής τους, με δυο λόγια τα 
πρόσωπα-τύποι τα δημιουργηθέντα απ’ την πολύχρονη αυτή σχέση. Είναι η πρώτη φορά, 
νομίζω που ένα ντόπιο πεζογράφημα φιλοδόξησε να δώσει τα πράγματα με αληθινή γνώση 
και τόλμη, και προπαντός χωρίς να τα ψευτίζει εξιδανικεύοντάς τα». Και ο Γιάννης Κορδάτος 
στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, θεωρεί τους Βαμβακάδες ως «το πρώτο, και ίσως 
το μόνο αντιπροσωπευτικό αιγυπτιακό μυθιστόρημα» (Σπανός-Πιερίδης 1986).  

Οι Βαμβακάδες και ο Νουρεντίν Μπόμπα συνιστούν μια τοπιογραφία της Αιγύπτου των 
δεκαετιών ’40 και ’50 και της εξέγερσης του 1919, αντίστοιχα. Δεν πρόκειται, όμως, μόνο για 
λογοτεχνικές ανασκευές εποχών, ηθών, τόπων και γεγονότων, για ανασυνθέσεις εικόνων και 
ανθρώπινων χαρακτήρων που έχουν προσλάβει στη φαντασία μας είτε μυθικές ή και εξωτικές 
διαστάσεις. Τόσο ο Πιερίδης όσο και ο Τσίρκας συνδέουν στενά τις μυθοπλασίες τους με 
άμεσες ή έμμεσες αναφορές σε γεγονότα που σημάδεψαν εμβληματικά τον 20ό αιώνα στην 
Αίγυπτο.  

Ρεαλιστική αλλά νηφάλια η γραφή τους, χωρίς εξάρσεις, με ελλειπτικό λόγο και με ματιά, 
απόλυτα προσηλωμένη στην αραβική πραγματικότητα. Ο κειμενικός κόσμος των αφηγητών, 
ένθεν και ένθεν, διαμορφώνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να αναδείξει το σημαίνον του τόπου 
και των ανθρώπων τούς οποίους ένιωσαν «δικούς» τους και αποδέχθηκαν τη 
διαφορετικότητά τους, γιατί, όπως εύστοχα σημειώνει ο Γιώργος Φιλίππου Πιερίδης,  

 

                                        
2 Ο Μανώλης Γιαλουράκης σημειώνει ότι πρόκειται για ένα έργο «που προσδίδει βαθύτερο περιεχόμενο στην 
ιδιοτυπία της ζωής των αποδήμων σε συσχετισμό με τους ντόπιους» (22006: 676). 
3 διομολόγηση η [δiomolójisi] Ο33 (συνήθ. πληθ.): διομολογήσεις, στο διεθνές δίκαιο, συμβάσεις με τις οποίες 
οι υπήκοοι ενός ισχυρού κράτους αποκτούσαν δικαιώματα και προνόμια στο έδαφος ενός άλλου λιγότερου 
ισχυρού ή αναπτυγμένου κράτους (Πύλη για την ελληνική γλώσσα). 

Ο “ΕΤΕΡΟΣ” ΩΣ “ΔΙΚΟΣ” (ΠΙΕΡΙΔΗ-ΤΣΙΡΚΑ)
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«ένας που θ’ αγνοούσε την ύπαρξη του ανθρώπου μέσα σ’ αυτή τη φύση, θα ήτανε 
σα να ’βλεπε μονάχα μια πλευρά, κι όχι  την πιο ουσιαστική, της 
πραγματικότητας» (Πιερίδης 1986),  
 

παρόλο που ομολογεί ότι κάποτε,  
 
«Για την ύπαρξη των άλλων, δηλαδή των Αιγυπτίων, είχα μια περίεργη αντίληψη, 
τους έβλεπα ν’ αποτελούν μέρος της γύρω μου πραγματικότητας, σαν κάτι 
υπαρκτό μεν αλλά άσχετο με ‘μας’, δηλαδή το άμεσο περιβάλλον του σπιτιού μου, 
τους φίλους μου, το σχολείο μας, την εκκλησία μας, τα ονειροπολήματά μας» 
(Πιερίδης 1986).  

 
Ο ίδιος, σε άρθρο του, με τίτλο: «Τα νεοελληνικά γράμματα στην Αίγυπτο», 

δημοσιευμένο στα Κυπριακά Χρονικά, σημειώνει εμφαντικά: 
 

«Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι στα παλαιότερα χρόνια οι λογοτέχνες μας 
πήρανε, κατά κανόνα, στάση ξένου προς την πραγματικότητα του τόπου, όπου 
ζούσανε» (Πιερίδης 1971),  
 
ενώ προσθέτει πως  
 
«με το να ζουν στις μεγάλες πόλεις μέσα στον σχετικά κλειστό κύκλο των 
παροικιών προβληματίζονταν και εμπνέονταν από την ελληνική –οι Έλληνες– 
κάποτε και από την παγκόσμια πραγματικότητα, αλλά αγνοούσαν την αιγυπτιακή 
πραγματικότητα, διότι ο τρόπος της ζωής τους, που εξαρτάτο από τους άλλους 
Έλληνες, κοινωνικά και πνευματικά και πολιτιστικά, δεν τους έδινε την αφορμή ή 
την ευκαιρία να επικοινωνήσουν άμεσα με τον αιγυπτιακό λαό» (Σπανός- Πιερίδης 
1986). 
 

Οι ιστορίες του Πιερίδη που συνθέτουν τους Βαμβακάδες και διαδραματίζονται «στη σκιά 
του Β΄ παγκοσμίου πολέμου που [σ’ αυτούς] φτάνει μόνο από τα νέα του ραδιοφώνου ή ως 
μακρινός απόηχος» (Κατσούρης 1982), έχουν ως μοναδικό συνδετικό ιστό και κοινούς 
παρονομαστές την ιδεολογική θεώρηση του συγγραφέα, τα πρόσωπα και τον χωροχρόνο. 
«ουσιαστικά περιγράφει τη ζωή αυτών των ανθρώπων από διάφορες οπτικές γωνίες, χωρίς 
αυστηρή μυθιστορηματική εξέλιξη, έτσι που στο τέλος του βιβλίου απομένει η αίσθηση ότι 
έχουμε να κάνουμε περισσότερο με μια σειρά από διηγήματα που τα συνδέει κοινός τόπος 
και χρόνος» (Κατσούρης 1986). Η σπονδυλωτή4 αφήγηση νομιμοποιείται από την επιλογή 
του συγγραφέα να μην αφηγηθεί μια ιστορία, με αρχή, μέση και τέλος, αλλά να επικεντρωθεί 
σε έναν κεντρικό πυρήνα, και εν προκειμένω τη βαμβακομηχανή, σε ένα μικρό χωριό της 
Άνω Αιγύπτου, ώστε να μπορέσει να εξακτινωθεί σε πολλαπλά επίπεδα και να περιγράψει 
ευκρινέστερα τον κόσμο των Αιγυπτίων και των Αιγυπτιωτών. Εξάλλου, η παραγγελία, το 
1943, από τον εκδοτικό οίκο Ορίζοντες ήταν σαφής και οριοθετημένη. Του είχε ζητηθεί να 
γράψει «κάτι που να αναφέρεται στην αιγυπτιακή πραγματικότητα». 

                                        
4 Πρόκειται για «ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται διάφορες ιστορίες που δείχνουν διάφορες όψεις του. 
Ανάμεσα σ’ αυτές τις ιστορίες, πιο σημαντική αναδεικνύεται η ιστορία ενός συγκεκριμένου προσώπου, του 
Νίκου Λεκά, χωρίς όμως αυτή να έχει πρωταγωνιστική θέση ή να αποτελεί έναν κεντρικό πυρήνα προς τον 
οποίον να συμβάλλουν οι υπόλοιπες ιστορίες» (Χαραλαμπίδου 1993).  
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Η επιλογή των βαμβακομηχανών του Σαμαλούτ5 και του Δεϋρούτ –ως λογοτεχνικών 
τόπων – στους Βαμβακάδες του Πιερίδη και τον Νουρεντίν Μπόμπα του Τσίρκα, αντίστοιχα, 
είναι επιτυχημένη, διότι αφενός ανακαλούνται γνώριμοι χώροι, με βιωματικό υπόστρωμα, 
αφού και οι δύο λογοτέχνες είχαν δουλέψει σε εκκοκιστήριο βάμβακος, στην Άνω Αίγυπτο, 
και μεταφέρουν, στα αφηγήματά τους, εμπειρίες ζωής από τον κόσμο που το περιβάλλει. 

Ο Πιερίδης δεν παραλείπει να αναδείξει και τις «απάνθρωπες συνθήκες εργασίας [που] 
αποτυπώνονται σ’ αυτό το πρώτο μυθιστόρημά του με σπάνια, παραστατική, ρεαλιστική 
δεξιότητα. Η εργασία, αναδεικνύεται σε αγώνα για τη ζωή». (Βουτουρής 1996).  

 
«Οι χαμάληδες, φορτωμένοι στη ράχη το πελώριο σακκί, πάνε σκυφτοί τον 
ανήφορο, αργά, με μικρά βήματα, κ’ έχουν τα σκέλια ανοιχτά πλατιά, και πατάν με 
προσοχή το πόδι, να μη γλυστρήσουν. Είναι μια ομάδα από δέκα: μικρόσωμοι και 
δυνατοί άνθρωποι (θέλει δύναμη όχι συνηθισμένη για να σηκώσει κανείς στη ράχη 
ένα σακκί βαμβάκι, που ζυγίζει πάνω από εκατόν πενήντα οκάδες). Σιωπηλοί, 
σοβαροί, έχουν, στις στάσεις τους, στην ανάλαφρη περπατησιά τους, και σ’ όλες 
τις πλατιές κινήσεις – σα δε σκύβουν κάτω απ’ το σακκί – κάποια μεγαλοπρέπεια: 
κείνη τη χαρακτηριστική έπαρση που το βαθύ συναίσθημα της λεβεντιάς δίνει 
στους πρωτόγονους ανθρώπους» (Πιερίδης 1945). 

 
Στον μικρόκοσμο των Βαμβακάδων αποτυπώνεται, με ενάργεια, η καθημερινότητα που 

αφορά τις σχέσεις των παροίκων με τους αυτόχθονες, όπως καταγράφονται είτε στον 
εργασιακό τους χώρο είτε σε διαπροσωπικό επίπεδο.  

Τα όποια ανατολιστικά στερεότυπα που παρεισφρέουν, διακριτικά, στο κείμενο δεν 
απαξιώνουν τον γηγενή πληθυσμό ούτε παραπέμπουν σε οποιαδήποτε προκατάληψη 
απέναντι στην Ανατολή. «Η αυθαιρεσία και η μονόπλευρη θεώρηση των πραγμάτων» που ο 
Edward Said, στο βιβλίο του Οριενταλισμός, καταλογίζει στους δυτικούς λογοτέχνες, εδώ δεν 
έχει θέση. Ίσα - ίσα το αντίθετο συμβαίνει. Τα αναγνωριστικά στοιχεία της διαφορετικότητας 
του χαρακτήρα του άραβα αυτόχθονα δεν αποσιωπώνται, αλλά γίνονται η αφορμή, για να 
στηλιτευθούν ρατσιστικού τύπου συμπεριφορές, αλαζονικές εμμονές και ριζωμένες 
προκαταλήψεις6, που ενυπάρχουν στο συνειδητό και το ασυνείδητο των ανθρώπων. Ο 
Γιώργος Κεχαγιόγλου (1993α)  γράφει ότι «παρουσιάζονται  μεθοδικά, αποτιμούνται και 
κρίνονται. H ανάλυση δεν είναι ποτέ σχηματική αλλά πάντοτε συστηματική και γεμάτη 
αποχρώσεις. Όλα αυτά  εφοδιάζουν τη ματιά του πεζογράφου όχι μόνο με ευαισθησία 
απέναντι στα  μόνιμα στοιχεία του αιγυπτιακού χώρου αλλά και με δεκτικότητα απέναντι 
στην ιστορία, τον πολιτισμό και την προσωπικότητα του  "άλλου"».  
                                        
5 «Επαγγελματικοί λόγοι φέρνουν τον Σεπτέμβρη του 1942 τον συγγραφέα στο Σαμαλούτ, ένα χωριό διακόσια 
χιλιόμετρα νοτίως του Καΐρου. […] Η διαμονή του στο Σαμαλούτ τον πλούτισε με εμπειρίες καθοριστικές για το 
πρώτο του λογοτεχνικό έργο, τους Βαμβακάδες. Η εικόνα της μικρής ελληνικής παροικίας στο απομακρυσμένο 
εκείνο χωριό της Άνω Αιγύπτου, όπως δίνεται στις Μνήμες, δεν διαφέρει και πολύ από εκείνη που πλάθει 
λογοτεχνικά στους Βαμβακάδες» (Θεοδωρέσκος 1993). 
6 «Σε κάθε περίπτωση [ο συγγραφέας] αναπαράγει τις παγιωμένες, “οριενταλιστικές” προκαταλήψεις και 
απεικονίσεις με απώτερο στόχο να τις εκθέσει στην κριτική διάθεση και να τις ελέγξει. Σε αρκετά σημεία του 
κειμένου, ο αφηγητής του Πιερίδη εκδηλώνει περισσότερο άμεσα τη συμπάθειά του προς τους γηγενείς· για 
παράδειγμα,  όταν απεικονίζει με ανθρωπιστική διάθεση την εξαντλητική ολοήμερη  εργασία ανήλικων παιδιών 
στη βαμβακομηχανή· ή όταν εμβαθύνει στην  ιδιοσυγκρασία των απλών ανθρώπων της αιγυπτιακής γης, για να  
σκιαγραφήσει τον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα τους, τα αγνά ήθη και το  δέσιμό τους με τη φύση. Ο συγγραφέας 
κινείται με περισσότερη άνεση και  οικειότητα ανάμεσα σε αγνούς και βασανισμένους ανθρώπους, Aιγύπτιους  
και Aιγυπτιώτες, πότε για να προβάλει τη λεβεντιά και την αξιοπρέπεια  του Nουρ ή για να σκιαγραφήσει τις 
μορφές του Σιντάχμετ και της  Σαφίγια, πότε για να αναφερθεί στην ιστορία του Άλη Mοργκάν και της  Φάτμα ή 
για να  διαγράψει με αδρές γραμμές το πολύχρωμο πανηγύρι των  φελάχων» (Κεχαγιόγλου & Παπαλεοντίου 
2010). 
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Η απαξίωση του συγγραφέα στρέφεται κατά των «πολιτισμένων», που διακατέχονται από 
την ξιπασιά της ανωτερότητας, του επιτηδευμένου και αυτάρεσκου λόγου τους. Ειρωνική 
είναι, παραδείγματος χάρη, η ματιά του Πιερίδη, απέναντι στους μεγαλομανείς πλούσιους 
αλλά και τον αντιπαθητικό, οσφυοκάμπτη, δουλοπρεπή και ρατσιστή Τασόπουλο.  

Σε γενικές γραμμές, οι διαχωριστικές γραμμές εθνικού καθορισμού του «άλλου» είναι μεν 
υπαρκτές αλλά υποβαθμισμένες είτε, λόγω του χώρου και του χρόνου στον οποίο 
τοποθετείται η αφήγηση –απομακρυσμένα χωριά που ζουν στους δικούς τους ρυθμούς – είτε, 
λόγω της κοσμοθεωρίας των ίδιων των συγγραφέων. Μόνο υπό το βάρος της κοινής γνώμης, 
ο Ρωμιός που δεν είναι ταξικά καθυποταγμένος, συνεχίζει να κρατά τις αποστάσεις και τους 
τύπους στη φιλία ή ακόμη και στον έρωτα και, όταν συχνά τα υπερβαίνει, βιώνει άλλοτε 
αισθήματα ενοχής (βλ. Ηρακλής-Σαφίγια) και άλλοτε αισθήματα ελευθερίας και 
ικανοποίησης (π.χ. ο Τόλιας).  

Στην πραγματικότητα, μέσα από έναν ταξικό φακό, φωτογραφίζεται μία κατάσταση όπου, 
άσχετα με την εθνικότητα, οι άνθρωποι είτε συγκλίνουν προς μια συνύπαρξη που διέπεται 
από αμοιβαιότητα και σεβασμό είτε αποκλίνουν, κατασκευάζοντας ενδο-ομάδες που 
εξυπηρετούν συγκεκριμένες αναγκαιότητες. Το καφενείο, π.χ. ως σημείο συνάντησης τόσο 
των παροίκων όσο και των γηγενών Αιγυπτίων, αποκαλύπτει αυτήν τη διάσταση, με 
ευκρίνεια: 

 
«Τις μέρες που δε γυρίζ’ η μηχανή έρχεται στο καφενείο κι ο μαστρο-Βασίλης ο 
Κολλάρος, ο μηχανικός. Κι αυτός θα παρακαθήσει σε τούτη την παρέα των 
σημαντικών, αν δε βρίσκεται ο κύριος Νασίδης. Όταν όμως είν’ εδώ ο μαστρο-
Βασίλης, από σεβασμό πάει και κάθεται πιο πέρα, στη συντροφιά των 
παρακατινών. Τέσσερις-πέντε άνθρωποι είναι και τούτ’ η συντροφιά, υπάλληλοι 
της μηχανής, εχτός από τον μπάρμπα-Νέστορα το Φωτίδη που είναι υπάλληλος του 
Λεκά. Δυο παρέες χωριστές … καθώς ορίζει η τάξη. Αυτοί είν’ όλοι σχεδόν οι 
Ρωμιοί του χωριού. Το καφενείο του Φάνη είναι, να πούμε, το ελληνικό καφενείο. 
Συχνάζουν ωστόσο σ’ αυτό και μερικοί Αραπάδες, οι πιο καλοί του χωριού, 
εφέντηδες “εξευρωπαϊσμένοι, και κάνουνε με τους Ρωμιούς παρέα.”» (Πιερίδης 
1945). 
 

Δύο γεγονότα ανατρέπουν την καθημερινότητά τους: δύο αιφνίδιοι θάνατοι, καθώς και η 
εμφάνιση ενός νέου προσώπου στην πλοκή της αφήγησης, του Πέτρου, αξιωματικού7 του 
ελληνικού στρατού στη Μέση Ανατολή που έρχεται να συναντήσει τον παλιό του φίλο Λεκά, 
φέρνοντας στο προσκήνιο την Ελλάδα που βρίσκεται «σε μια ώρα πολέμου», με εξακτίνωση.  

Η επιβεβλημένη απόσταση, από τη μια πλευρά και η απουσία ενσυναίσθησης, από την 
άλλη πλευρά, μεταξύ «εθνικά δικών», στον πόνο του θανάτου και οι νεωτερισμοί που εισάγει 
ο νεοφερμένος, με τη στάση και τις σκέψεις που μοιράζεται με τον φίλο του, τον μόνο 
αληθινά σκεπτόμενο/διανοούμενο μυθιστορηματικό ήρωα, συνθέτουν το απαιτούμενο 
πλαίσιο, για να ευδοκιμήσει ο αναστοχασμός γύρω από την ετερότητα. Στην πρώτη 
περίπτωση τόσο ο θάνατος του σεβάσμιου αρχηγού της αιγυπτιακής κοινότητας όσο και ενός 
εργάτη της βαμβακομηχανής, εν ώρα εργασίας, χρησιμοποιούνται ως αφορμές, ώστε να 
καταδειχτεί η απόσταση ανάμεσα σε άτομα τόσο της ίδιας εθνικής υπόστασης όσο και της 
ίδιας κοινωνικής τάξης. Ο αφανής Αιγύπτιος, που πηγαίνει να αποτίσει φόρο τιμής στη σωρό 
του ταγού του χαρακτηρίζεται ως «δουλοπάροικος», ο οποίος βιώνει τον «φόβο» και δηλώνει 
                                        
7 Η Χαραλαμπίδου (1993) σημειώνει: «Μυθιστορηματική εκμετάλλευση του μοτίβου έλληνας αξιωματικός στη 
Μέση Ανατολή γίνεται και από τον Στρατή Τσίρκα στις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Και στην περίπτωση του 
Τσίρκα, όπως και στην πρόδρομη του Πιερίδη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον  “έλληνα αξιωματικό” 
προσδίδεται η σημασία ενός ανανεωτικού στοιχείου που “ταράζει” τα λιμνάζοντα νερά της παροικίας». 
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«υποταγή» απέναντι στη νέα εξουσία (βλ. θάνατος Σερίφ). Ο ίδιος, στη συνέχεια της 
αφήγησης, φαντάζει αναίσθητος και απαθής, όταν μισή ημέρα χαρισμένης εργασίας για τις 
επευφημίες ενός περαστικού υπουργού, τον κάνει να ξεχάσει, αυτοστιγμεί, τον σύντροφο που 
θυσιάστηκε στον βωμό της κερδοσκοπίας («ελλείψεων προφυλάξεων», «πεπαλαιωμένων 
μηχανημάτων») (Βλ. Άλη Μόργκαν). 

Για τον αιγυπτιώτη Έλληνα, ο Αιγύπτιος ενσαρκώνει διαφορετικούς ρόλους. Από τη μια 
πλευρά είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο του ζωτικού του χώρου αλλά και αντικείμενο 
εκμετάλλευσης. Από την άλλη πλευρά, είναι το αξιοσέβαστο και ευυπόληπτο πρόσωπο που 
χαίρει εκτίμησης, λόγω κοινωνικής θέσης και οικονομικής ευμάρειας. Ενίοτε, ο έτερος 
προσεγγίζεται ως απρόσωπος και ασήμαντος, από την πλευρά π.χ. των Τασόπουλου και 
Περικλή ή ως μέσο ναρκισσιστικής επίδειξης και ματαιοδοξίας, εκ μέρους της χήρας Νασίδη, 
άλλοτε ως αδιάφορος και ουδέτερος, από τη σκοπιά του κυρ-Γιάννη και της Στέλλας είτε ως 
στοιχείο ερωτικό, όπως είναι η περίπτωση της Σαφίγια ή ακόμη και ως ισάξιος και «δικός», 
όπως τον βλέπουν οι κυρ-Φάνης και Τόλιας.  

Ενδιαφέρον είναι ότι τα μυθιστορηματικά πρόσωπα, στα οποία ο συγγραφέας δείχνει 
φανερά τη συμπάθειά του, όπως είναι οι Λεκάς και  Πέτρος, συνέχονται από μια υπερβατική 
πανανθρώπινη αντίληψη για τον έτερο, πέρα από στερεοτυπικές απλουστεύσεις.   

 
                                                     * 
 
Ο Τσίρκας στον Νουρεντίν Μπόμπα, που γράφεται, κάτω από τη σκιά της εθνικοποίησης 

της διώρυγας του Σουέζ8 από τον Νάσερ, και της απειλής πολέμου, προχωρά παραπέρα και 
μπαίνει βαθιά στο μεδούλι του Αιγύπτιου που αποζητά με πάθος την εθνική του 
ανεξαρτησία9. Μέσα από την ιστορία του ομώνυμου μυθιστορηματικού ήρωα, ανακαλούνται 
ιστορικά και πολιτικά στοιχεία, που αναδεικνύουν την επαναστατική δράση και τους αγώνες 
των γηγενών Αιγυπτίων για τη διατήρηση της ταυτότητας και οντότητάς τους. Η εν λόγω 
νουβέλα συνιστά έναν ύμνο του υψηλού αγωνιστικού φρονήματος των αποικιοκρατούμενων 
Αιγυπτίων, ενώ το χωριό του κεντρικού ήρωα μετατρέπεται σε έναν τόπο δοκιμασίας. Ο 
Γιάννης Παπαθεοδώρου (72017) γράφει ότι «το συγκεκριμένο έργο του Τσίρκα εντάσσεται 
μέσα σε ένα ευρύτερο γραμματειακό είδος μυθοπλασίας (village novel), στο οποίο η εικόνα 
του φελάχου κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως αρχετυπική μορφή του αιγυπτιακού «εθνικού 
φαντασιακού», όχι μόνο ως φιγούρα που ενσαρκώνει τον ρομαντικό καταγωγικό 
αυτοχθονισμό αλλά και ως ανεστραμμένο είδωλο του αποικιακού «κοσμοπολιτισμού». 

Μέσα από την αφήγηση του μάστρου Πολύβιου, ενός Ρωμιού που η μοίρα του τον ρίχνει 
στο Δεϋρούτ, ένα μικρό εμπορικό σταυροδρόμι της Άνω Αιγύπτου, εκτυλίσσεται η ιστορία 
του Νουρεντίν Μπόμπα, του κατά κόσμον Νουρεντίν Νέμνεμ. Στο Δεϋρούτ τον φωνάζουν 

                                        
8 «Για το “νέο καθεστώς” και το ανερχόμενο κίνημα των “Ελεύθερων Αξιωματικών” του Γκαμάλ Αμπντέλ 
Νάσσερ (1952-1954) η διώρυγα του Σουέζ δεν ήταν απλώς ένα κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο αλλά το σύμβολο 
της μακράς δυτικής κυριαρχίας. Με τη συμφωνία του 1954, η διώρυγα θεωρήθηκε πλέον οργανικό κομμάτι της 
ελεύθερης Αιγύπτου, ενώ η “εθνικοποίησή” της, το 1956, εξέπεμψε ένα ισχυρό μήνυμα σε όλα τα 
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα του αραβικού κόσμου. Η διώρυγα έγινε γρήγορα το σύμβολο μιας 
γενικευμένης αντι-αποικιακής αντίστασης, ενώ η ήττα της Βρετανίας και η παραίτηση του άγγλου 
πρωθυπουργού Άντονυ Ήντεν ανέδειξαν τον Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσσερ σε αδιαφιλονίκητο ηγέτη με διεθνή 
εμβέλεια» (Παπαθεοδώρου 72017). 
9 Η ιστορία της Αιγύπτου του πρώτου μισού του 20ού αιώνα επαναπροσδιορίζεται πολιτικά, λογοτεχνικά όσο 
και θεωρητικά από τον συγγραφέα, τροφοδοτείται από το “φαντασιακό” της “απο-
αποικιοποίησης”, προσιδιάζει, περισσότερο εντατικά και όχι “επικά”, στις σύνθετες αποικιακές διεργασίες 
συγκρότησης της “ετερότητας” και των διαχωρισμών στη βάση της κοινωνιο-πολιτισμικής γενεαλογίας της 
εξουσίας, “ενσαρκωμένη” πλέον, ως προσωπική όσο και συλλογική ιστορία, στο πρόσωπο του “Νουρεντίν 
Μπόμπα”» (Ανδρονίδης 2019). 
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Μπόμπα, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός· οι εχθροί του τον αποκαλούσαν ληστή, μα «ήτανε 
ράγιες, δηλαδή καπετάνιος». Ληστής έγινε όταν του πήραν τις φελούκες, αρχής γενομένης 
από την πρώτη την αγαπημένη του, που την είχε ονομάσει Χερ, δηλαδή Ευτυχία.  

Η επιδίωξη του δικαίου σε έναν κόσμο άδικο και η υπερηφάνειά του τον μεταμορφώνουν 
σε μύθο και είδωλο στα μάτια των κατατρεγμένων. Αφενός, κουβαλά τα καλά και τα κακά 
της φυλής του, και αφετέρου, συνταιριάζει την πονηριά με την αξιοσύνη και την παλληκαριά. 
Η «εξαφάνισή» του, σε συνδυασμό με συγκεκριμένες πράξεις, που τον ενοχοποιούν, τον 
καθιστούν ένα θρύλο, ο οποίος ενσαρκώνει τον τύπο του απόλυτου λαϊκού ήρωα10· 
«αναπαριστά το καθαυτό πρόσημο της “εντοπιότητας” και της “λαϊκότητας”» (Ανδρονίδης 
2019). Ο αναγνώστης βλέπει στο πρόσωπο του φτωχού βαρκάρη-βιοπαλαιστή τον Αιγύπτιο 
που ζει και αγωνίζεται για την επιβίωση αλλά και την εθνική αξιοπρέπεια. Είναι σχεδόν 
μόνος ενάντια στις ξένες και ντόπιες – το ίδιο, ωστόσο – αμείλικτες μορφές εξουσίας και 
ενάντια στην απαξίωση μιας κοινωνίας που τον θέλει ά-λογο όν.  

«Διομολογημένοι» Ευρωπαίοι, πασάδες, αξιωματούχοι και κατακτητές, με φόντο ένα 
κράτος που είναι θεμελιωμένο στη διαφθορά και το συμφέρον, διαπλέκονται, αλληλένδετα, 
σε ένα σύστημα που δεν έχει νικητές παρά μόνο ηττημένους με κορύφωση την επιβολή της 
εξουσίας, χωρίς όρια. Όλοι αυτοί, οι τυφλωμένοι από τον ανταγωνισμό, τη ματαιοδοξία και 
τις αλόγιστες επιδιώξεις τους, αδυνατούν να αναγνωρίσουν τις ομοιότητες που τους 
χαρακτηρίζουν, παραγκωνίζουν, εκμεταλλεύονται και εκμηδενίζουν την ανθρώπινη 
υπόσταση. Έτσι, γυναίκες βιάζονται, άνθρωποι σκοτώνονται και χωριά ολόκληρα 
ξεκληρίζονται και γίνονται παρανάλωμα του πυρός για το κέρδος και τον παραδειγματισμό, 
καθιστώντας τον εθνικά «δικό», ξένο. Γεγονότα φορτισμένα με την απαντοχή ενός λαού που 
βάλλεται από παντού και που ξεγυμνώνουν την αδήριτη κυριαρχία της εξουσίας, πανταχόθεν 
προερχόμενης, η οποία επιβάλλει ένα στενό κύκλο «δικών» που βασίζεται στην, κατά 
περίπτωση, συμπόρευση και τις κοινές επιδιώξεις. 

Απέναντι σε αυτόν τον ορυμαγδό υπανθρωπισμού και μέσα από τις λεπτομερείς 
εξιστορήσεις του Πολύβιου, σκιαγραφείται αντιστικτικά, η φιλία του με τον έτερο, και εν 
προκειμένω, τον Νουρεντίν Μπόμπα, που μετατρέπεται σε «δικό». Είναι μια σχέση που 
υπερβαίνει το συμφέρον και η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την «όσμωση» δύο ανθρώπων 
που κατορθώνουν να διατηρούν την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, σε έναν κόσμο 
ρευστό, ενώ τα σύνορα της ετερότητας καθίστανται διαπερατά και η αμοιβαία εκτίμηση 
στέκεται πάνω από φυλετικά, εθνικά ή ταξικά χαρακτηριστικά. Ο Νουρεντίν ζυμώνεται με 
τον Ρωμιό, τον εμπιστεύεται, αποκαλύπτοντάς του αγωνίες και αδιέξοδα, γίνεται ο αδερφός 
του, σώζεται και σώζει τη ζωή του. Η προδοσία που εμφιλοχωρεί, οι μεγάλες ιδέες, που 
ουσιαστικά αποτελούν ένα παραπέτασμα καπνού μπροστά από μικρόπνοες σκοπιμότητες, οι 
δολοφονίες και το επαναστατικό πνεύμα της εποχής αναγκάζουν τους ήρωες να 
τοποθετηθούν, δίχως ωστόσο να τίθεται υπό αίρεση η σχέση τους, η οποία ενδυναμώνεται 
παρά τις αντιξοότητες. 

Ως εκ τούτου, μία από τις αρετές που χαρακτηρίζουν αυτή τη νουβέλα είναι η ανάδειξη 
της φιλίας και συνακόλουθα, το άνοιγμα και η εμπιστοσύνη στον άλλον. Η μεταμόρφωση του 
άλλου σε «δικό» διατρέχει την αφήγηση, αναδεικνύοντας τη σχετικότητα που διέπει τα 
κριτήρια προσέγγισης ανθρώπων διαφορετικής κουλτούρας. Με τον τρόπο αυτό, δεν 
τονίζεται μόνο το γεγονός ότι άνθρωποι, που προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους και 
αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα από διαφορετική οπτική γωνία, μπορούν να έρθουν 
κοντά αλλά και το γεγονός ότι μπορεί να αμφισβητείται η αγαθή συνύπαρξη των «δικών», 
μετατρέποντάς τους σε «ξένους», όπως είδαμε παραπάνω. 

                                        
10 Ο Νουρεντίν Μπόμπα «είναι ένας λαϊκός ήρωας της επανάστασης του 1919 που δεν δικαιώθηκε» 
(Ραυτόπουλος 1986). 
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Και οι δύο αιγυπτιώτες συγγραφείς σκύβουν με αγάπη στην ψυχή του τόπου, στον κόσμο του 
Άραβα. Η ζωή ενός κατακερματισμένου κόσμου κρυσταλλώνεται σε γραφή, μέσα από μια 
σειρά διαδοχικών, οδυνηρών συναντήσεων με την Ιστορία, με στοχασμούς και 
αναστοχασμούς. Οι άνθρωποι μετεωρίζονται ανάμεσα στην κραυγή και τον ψίθυρο, μέσα από 
ένα λόγο ασθματικό, ρευστό, γεμάτο παύλες και αποσιωπητικά, ενώ αναφύονται 
ερωτηματικά, μια και η τύχη του Νουρεντίν παραμένει, αινιγματικά, μετέωρη.   
 

«Τ’ απόγεμα ελευτερώθηκε ο Άραφα χωρίς να ξαναδεί τον Νουρ. Την ίδια νύχτα, 
λίγο πριν φέξει, τους κρεμάσανε. Άνοιξαν ένα μεγάλο λάκκο στην αυλή της 
φυλακής και τους ρίξανε μέσα. Μόνο που στο μέτρημα βγήκανε σαρανταεννιά. 
Τους ξαναμέτρησαν, έλειπε ένας. Μετρούσε τους σταυρούς στα χαρτιά του ο 
Εγγλέζος: πενήντα. Μέτρησαν τρίτη φορά τα πτώματα: Σαρανταεννιά. 
Έφεξε η μέρα. Βούλιαξε το Δεϋρούτ σ’ ένα μαύρο πηγάδι. “Πάει, τους κρεμάσαν 
τους ανθρώπους”, λέγαν οι μαγαζάτορες στους μουστερήδες τους στο παζάρι. 
Ήταν κατατρομαγμένοι κι απελπισμένοι. Κι όμως, εκείνος ο ένας που έλειπε ήταν 
ένα χρυσό κεράκι που γλύκαινε το φοβερό σκοτάδι» (Τσίρκας 72008) 

 
Η εμπλοκή των αφηγητών στα αφηγημένα, οι εικόνες, οι περιγραφές του φυσικού 

περιβάλλοντος, που έχουν ως στόχο να συνδέσουν τον αυτόχθονα με τη γη του – με την 
οποία άλλωστε έχει μια ερωτική σχέση – καταδεικνύοντας, με αυτόν τον τρόπο, μέρος των 
αρετών του, είναι γνωρίσματα που αποσκοπούν στην περιγραφική πληρότητα, και τα οποία 
μεταφέρουν στον αναγνώστη την πρωταρχική αίσθηση μιας πραγματικότητας, την αίσθηση 
της παρουσίας του άλλου, του αλλότριου, ως απόλυτου μεγέθους, μέσα στη μοναδικότητά του 
που αναπτύσσει τη δική του δυναμική.  

Η αφήγηση κυριαρχείται από πολλά αφηγηματικά εγώ τα οποία εξομολογούνται τους 
πολλαπλούς τους βίους. Με αμεσότητα, τρυφερότητα και συνέπεια, οι Πιερίδης και Τσίρκας, 
δίνουν ζωή σε ιστορίες οδύνης, έρωτα, ωρίμανσης και επαναστατικών πράξεων, ενώ 
αναδεικνύονται οι μικροϊστορίες των ανθρώπων, παράλληλα με μείζονα ιστορικά γεγονότα 
και εκμαιεύουν τη συγκίνηση και την αλήθεια, ενίοτε μέσα από την τραχύτητα και τη 
σκληρότητα αλλά και μέσα από ανθισμένες γαζίες που μοσκοβολούσαν. 
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Abstract 
 
In this paper we will refer to Greek children’s, or young adult literature, in which the fictional 
heroes are Greek immigrants (or constitute the so-called diaspora), and study them in reference 
to how they are treated in the host country. We also aim to explore how they are portrayed 
literally, using the theory of narration and character or any other theory that serves the purpose 
of our research, (e.g. Cultural Iconology). In our paper we explore if they favour permanent 
migration or repatriation, based on their life in a host country; if they reveal their values; if 
they prefer to retain their identities; and the stereotypical perceptions in the host country 
towards them. Finally, we will attempt to categorize these literary stories based on the 
migration or repatriation of fictional characters.   
 
Λέξεις-κλειδιά: Μετανάστευση, Ελληνική Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία 

 
1. Οριοθετήσεις 
 
H λογοτεχνία είναι βασικό συστατικό προσδιορισμού όχι μόνο ενός πολιτισμού αλλά και της 
ταυτότητας ενός λαού, ενός έθνους. Ο όρος πολιτισμός συμπεριλαμβάνει κανόνες, αξίες, 
ερμηνευτικά σχήματα της καθημερινής ζωής των ατόμων μιας κοινωνίας και τα επιτεύγματά 
τους. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούμε τον όρο τόσο υπό την ευρεία όσο και υπό τη στενή 
έννοια, εφόσον εστιάζουμε σε λογοτεχνικά κείμενα που γράφονται από ένα συγκεκριμένο 
άτομο, αλλά εμπεριέχει τις παραμέτρους εκείνες που συγκροτούν στο σύνολό τους ένα υπό την 
ευρεία αντίληψη πολιτισμό (αξίες, ιδανικά, κανόνες, ερμηνευτικά σχήματα της 
καθημερινότητας, κ.ά.). Η σύμφυρση αυτή μας επιτρέπει να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα 
στοιχεία που μας ενδιαφέρουν σχετικά με την ανά τον κόσμο μετανάστευση και στη διασπορά 
του ελληνικού έθνους στην περίπτωσή μας και να την παρακολουθήσουμε όσο αυτό είναι 
δυνατόν μέσα από λογοτεχνικά κείμενα γραμμένα από Έλληνες συγγραφείς στην Ελλάδα. Στον 
αντίποδα αυτής της πραγματικότητας στέκεται μια άλλη εφαπτόμενη σ’ αυτήν τη λογοτεχνική 
παραγωγή που εμπεριέχει το σύνολο της ελληνόγλωσσης λογοτεχνικής παραγωγής που 
συνιστά τη λεγόμενη λογοτεχνία της ελληνικής διασποράς και παράγεται σε όλα τα μέρη της 
υφηλίου όπου έχουν μεταναστεύσει Έλληνες.  

Από τους ορισμούς που έχουν δοθεί για τη μετανάστευση-διασπορά μας ενδιαφέρει μόνο η 
περίπτωση μετανάστευσης από μια χώρα σε άλλη και συγκεκριμένα από την Ελλάδα σε άλλη 
χώρα/ήπειρο. Οι λόγοι που αναγκάζουν τους ανθρώπους να μεταναστεύουν συνδέονται με τις 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της χώρας καταγωγής. Ο Δαμανάκης (2001) 
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ορίζει τον όρο διασπορά ως τη διαρκή μετακίνηση ως τον γεωγραφικό διασκορπισμό εθνοτικών 
ομάδων που έχουν αποκοπεί, αλλά δεν έχουν αποξενωθεί υποχρεωτικά, από την ομάδα-χώρα 
προέλευσης-αναφοράς τους ή τον εθνικό κορμό, και ζούνε ως εθνοτικές ομάδες ή μειονότητες 
στα πλαίσια μιας πολιτισμικά διαφορετικής κοινωνίας, κινούνται μεταξύ δύο ομάδων 
αναφοράς και μεταξύ δύο πολιτισμικών συστημάτων και επομένως διαμορφώνουν την 
ταυτότητα τους κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι το 
άτομο κινείται ανάμεσα σε ένα τρίπολο: χώρα ή κοινωνία προέλευσης-εθνοτική ομάδα ή 
παροικία-χώρα ή κοινωνία διαμονής. Ο όρος εθνοτική ομάδα ή παροικία είναι αυτός που η 
Μπλιούμη (2008) αναφέρει ως ethnic community και δεν είναι χώρος με τη γεωγραφική ή 
τοπολογική αλλά με την κοινωνικοπολιτισμική έννοια του όρου, καθώς αυτοοργανώνεται 
κοινωνικοπολιτισμικά μέσα από διαδικασίες επεξεργασίας των εμπειριών, των παραστάσεων, 
των βιωμάτων, των προβλημάτων που προκύπτουν μέσα από την πολιτισμική συνάντηση της 
χώρας προέλευσής τους και την αλληλεπίδραση και τον συγκερασμό του πολιτισμού τους με 
τον αντίστοιχο της χώρας υποδοχής. Έτσι, η νεαρή Ευρυδίκη, γεννημένη από οικογένεια 
Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην Τασκένδη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αφομοίωσε ό,τι 
καλύτερο διέθεταν οι δύο πολιτισμοί και οι δύο πατρίδες (Σαραντίτη, Κάποτε ο κυνηγός, 1996). 

Το ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία της μετανάστευσης άρχισε να αναπτύσσεται στις τελευταίες 
δεκαετίες του 20ού αιώνα, ως αποτέλεσμα της μεγάλης εισροής μεταναστών στις προηγμένες 
χώρες του δυτικού κόσμου. Άρχισαν μάλιστα να γράφουν και οι ίδιοι, αλλά αρχικά, η 
λογοτεχνική παραγωγή των ίδιων των μεταναστών απασχόλησε ιδιαίτερα τις κοινωνικές 
επιστήμες, που αξιοποίησαν τα λογοτεχνικά αυτά κείμενα ως συμπληρωματικό μεθοδολογικό 
εργαλείο για τη διερεύνηση του φαινομένου της μετανάστευσης και όχι τη  λογοτεχνική κριτική 
(Declercq 2011). 

Έτσι, τα λογοτεχνικά κείμενα λαμβάνουν μέρος στο κοινωνικό γίγνεσθαι, είτε υιοθετώντας 
στερεοτυπικές αντιλήψεις είτε λειτουργώντας ανατρεπτικά, συμβάλλοντας στην αποδόμησή 
τους, όπως διαπιστώνουμε στα μυθιστορήματα Το τραγούδι των Σειρήνων και Η άλλη πλευρά 
του βουνού. Το θέμα είναι κατά πόσο τα λογοτεχνικά κείμενα μιας εποχής συμβάλλουν στην 
αναπαραγωγή ή στην αμφισβήτηση σύγχρονων στερεότυπων. Τη σχέση αυτή της λογοτεχνίας 
με τη σύγχρονη πραγματικότητα, όσον αφορά στην εικόνα του «άλλου», στην επίδρασή τους 
σε λογοτεχνικό και εξωλογοτεχνικό επίπεδο, όπως και στη συσχέτιση αυτών των εικόνων με 
ιστορικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής στην οποία δημιουργήθηκε το λογοτεχνικό 
έργο μελετά η Πολιτισμική Εικονολογία (imagologie) (Αμπατζοπούλου 2000) παρά την 
αυστηρή κριτική του ασκήθηκε κυρίως από τον Rene Wellek, ο οποίος θεωρούσε πως η 
imagologie μελετά εξωλογοτεχνικά θέματα και παραμελεί την αισθητική πλευρά της 
λογοτεχνίας. Σήμερα, το λογοτεχνικό κείμενο, σύμφωνα με την εικονολογική προσέγγιση, 
αντιμετωπίζεται αρχικά ως μία μαρτυρία, ένα ντοκουμέντο και δευτερευόντως ως λογοτεχνικό 
έργο (Καρακίτσιος 2004), χαρακτηριστικό που συναντούμε σε ορισμένες λογοτεχνικές 
ιστορίες που διερευνήσαμε (Παιχνίδι χωρίς κανόνες). Λαμβάνεται υπόψη δηλαδή το 
ιδεολογικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο των κειμένων. Η προσέγγιση αυτή δημιούργησε 
πλήθος επιφυλάξεων και αντιρρήσεων ως προς το είδος των κειμένων ή των στοιχείων του 
κειμένου προς εξέταση. Γιατί εξετάζει «πόσο οι συγγραφείς μιας εποχής, όταν χρησιμοποιούν 
εικόνες του «άλλου», κρίνουν και υπονομεύουν την κυρίαρχη ιδεολογία, πόσο αποφεύγουν να 
κολακέψουν τις αισθητικές συνήθειες του αναγνωστικού κοινού, πόσο επινοητικοί και 
βαθύτερα επαναστατικοί αποδεικνύονται στη χρήση αυτών των εικόνων, και ποιες τεχνικές 
επινοούν για τον σκοπό αυτό» (Αμπατζοπούλου 2001). 

Στην εργασία μας υιοθετούμε τον όρο πολιτισμική εικονολογία που προτείνει η 
Αμπατζοπούλου, της οποίας αντικείμενο είναι η εξέταση των πολιτισμικών εικόνων του ξένου. 
Οι εικόνες αυτές μπορεί να είναι αναπαραγωγή πολιτιστικών στερεοτύπων ή να αποτελούν την 
κριτική του συγγραφέα απέναντι στις συλλογικές παραστάσεις όπως στα μυθιστορήματα 
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Παιχνίδι χωρίς κανόνες ή Η άλλη πλευρά του βουνού. Πάντως, στο Τραγούδι των Σειρήνων δεν 
συναντούμε στερεοτυπικές συμπεριφορές, πέρα από τη νοσταλγία για την πατρίδα. Τα 
περισσότερα ωστόσο κείμενα παρουσιάζουν στερεοτυπικές εικόνες ως αναπαραγωγή 
κοινωνικών στερεοτύπων. Έτσι, η εικόνα των ευρωπαίων ως πολιτισμικά ανώτερων από 
άλλους, η εικόνα του νόμιμου Έλληνα μετανάστη στο εξωτερικό και του παράνομου ή ύποπτου 
μετανάστη στην πατρίδα κυριαρχούν με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως, για παράδειγμα, η εικόνα 
του Έλληνα μετανάστη στο Διπλό Βιβλίο του Κώστα Χατζή, όπου η αποξένωση που νιώθει ο 
Έλληνας μετανάστης στη Γερμανία συνδέεται περισσότερο με τη ζωή στα μεγάλα αστικά 
κέντρα παρά με την ιδιότητα του μετανάστη, καθώς δηλώνει «ο ξενότερος από όλους τους 
ξένους της πολιτείας των ξένων». Στην Παιδική λογοτεχνία, όλα αυτά επισημαίνονται κυρίως 
στο Παιχνίδι χωρίς κανόνες. 

Στην εικονολογική εξέταση η λογοτεχνική εικόνα θεωρείται ως ένδειξη μιας ιδεολογίας, που 
αφορά σε μια συνείδηση, που σε εμπειρικά δεδομένα σχετίζονται με κάποια άτομα της ξένης 
ομάδας και δεν μπορεί να γενικευτεί. Συνεπώς, η εικόνα είναι αναπαράσταση μιας πολιτισμικής 
πραγματικότητας, μέσα από την οποία ανακαλύπτει ο μυθοπλαστικός χαρακτήρας τον 
πολιτισμικό χώρο στον οποίο τοποθετείται και ο αναγνώστης είναι σε θέση να 
αποκωδικοποιήσει τις εικόνες αυτές εύκολα, καθώς τα συνθετικά στοιχεία της εικόνας του 
«άλλου» (ενδυμασία, εξωτερική εμφάνιση, στάση, συμπεριφορά, χειρονομίες), βοηθούν στην 
αποκρυπτογράφηση των στερεοτυπικών εικόνων, όπως διαπιστώνουμε στο Παιχνίδι χωρίς 
κανόνες. 

Ωστόσο, την εικονολογία, εκτός από τις στερεοτυπικές εικόνες και το πώς αναπαράγονται, 
ενδιαφέρει ο υπερτονισμός θετικών χαρακτηριστικών της εικόνας του άλλου ξένου 
(Γαβριηλίδου 2008), αντίληψη ιδιαίτερα εμφανής στο Τραγούδι των Σειρήνων. 

Όσον αφορά στην παιδική λογοτεχνία, τα ζητήματα αυτά περιπλέκονται περισσότερο, γιατί 
το άτομο από την παιδική ηλικία αρχίζει να ενστερνίζεται στερεότυπα για την κοινωνία στην 
οποία ζει και αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα από τα δίπολα καλό vs κακό, επιτρεπτό 
vs απαγορευμένο. Άλλωστε, η ανάπτυξη της κοινωνικής ταυτότητας και η ένταξη σε μία ομάδα 
είναι διαδικασία που οι ερευνητές την τοποθετούν στην παιδική ηλικία, οπότε και 
διαμορφώνεται η στάση των παιδιών απέναντι στη φυλή και την εθνοτική ομάδα. Τα παιδιά 
δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη συνολική εικόνα, αλλά εμμένουν σε μία λεπτομέρεια και 
συνηθίζουν να υπερτονίζουν ένα επουσιώδες χαρακτηριστικό. Αυτό το γεγονός αποτελεί 
γενεσιουργό αιτία των στερεοτύπων. Όσο νωρίτερα και συχνότερα επαναλαμβάνονται αυτά τα 
στερεότυπα, τόσο πιο πολύ ισχυροποιούνται, οπότε και λιγοστεύουν οι πιθανότητες να 
επαναξιολογηθούν από τη μετέπειτα εμπειρία. Γι’ αυτό και η απεικόνιση του μετανάστη στην 
ελληνική παιδική λογοτεχνία, καθώς απεικονίζει όσο είναι δυνατόν την πραγματικότητα, με τις 
δυσκολίες, την υποτίμηση ή και την αποδοχή που αντιμετώπισαν οι μετανάστες, συγκρούεται 
με ό,τι πιστεύουν οι άνθρωποι και συγκεκριμένα ότι είναι οικονομικά ανθηροί και ακμαίοι. Τα 
μυθιστορήματα Παιχνίδι χωρίς κανόνες και Το τραγούδι των Σειρήνων επιβεβαιώνουν την 
άποψή μας αυτή. 

Στην εργασία  αυτή μας ενδιαφέρει μόνο πώς απεικονίζονται οι Έλληνες μετανάστες στην 
ελληνική παιδική/νεανική κυρίως λογοτεχνία είτε έχουν είτε δεν έχουν συγκεράσει πολιτισμικά 
στοιχεία και έχουν διαμορφώσει την ταυτότητά τους. Κατά την άποψή μας, μετανάστευση και 
διασπορά δεν ταυτίζονται, καθώς ο πρώτος δηλώνει κίνηση, μετακίνηση από ένα τόπο σε άλλο 
και εγκατάσταση σ’ αυτόν, δίνοντας έμφαση στη διαδικασία του αποχωρισμού, στο κόψιμο 
του ομφάλιου λώρου από την πατρίδα, ενώ ο δεύτερος δηλώνει μια συντελεσμένη ήδη 
κατάσταση με τη σχετική οργάνωσή της, τονίζει τη χωροθετημένη αμφιταλάντευση του ατόμου 
(διασπορά < δια+σπείρω) και περιλαμβάνει  γλώσσα, κουλτούρα, κοινωνικο-οικονομική 
κατάσταση.  

ΚΩΤΗ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ Δ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ., ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ.
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Οι ορισμοί ωστόσο για τη διασπορά και τη μετανάστευση συναντώνται σε αρκετά σημεία, 
ενώ ταυτόχρονα κάθε έννοια από την πλευρά της προβάλλει, ένα χαρακτηριστικό περισσότερο 
από τα υπόλοιπα. Τα κοινά τους σημεία είναι η διασάλευση της μέχρι τότε ταυτότητας του 
υποκειμένου και ο προσδιορισμός του τελευταίου, κατά την παραμονή του εκτός πατρίδας, 
μέσω της ετερότητας και του άλλου. Επιπλέον, κοινό είναι το αίσθημα της περιθωριοποίησης 
και της απομόνωσης που βιώνει το υποκείμενο στον ξένο τόπο, καθώς και ένας διαρκής 
μετεωρισμός ανάμεσα σε ένα εδώ και σε ένα εκεί: το εδώ της νέας χώρας υποδοχής-χώρου 
παραμονής και το εκεί της πατρίδας που άφησε πίσω (Λαλαγιάννη 2005: 73-86). Στην ελληνική 
παιδική λογοτεχνία βέβαια δεν συναντούμε πάντα απομόνωση, όπως στα μυθιστορήματα Το 
τραγούδι των Σειρήνων της Έλλης Παιονίδου και Η άλλη πλευρά του βουνού της Μπίλλυ Ρόζεν, 
στα οποία ο μυθοπλαστικός χαρακτήρας απολαμβάνει την προστασία και εκτίμηση του 
περιβάλλοντός του. Αντίθετα, είναι έντονος ο μετεωρισμός ανάμεσα στη νέα πατρίδα-
υποδοχής και στην πατρίδα που άφησε πίσω του, γι’ αυτό ή επιστρέφει ολοκληρωτικά 
(Παιχνίδι χωρίς κανόνες) ή προσωρινά είτε από νοσταλγία είτε για λόγους ασφάλειας (Το 
τραγούδι των Σειρήνων, Κάποτε ο κυνηγός). 

Στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται οι όροι μεταναστευτική και διασπορική λογοτεχνία. 
Μολονότι τα προσδιοριστικά επίθετα δηλώνουν μια ιδιότητα, νομίζουμε ότι κυριολεκτούμε 
περισσότερο, αν αντί για επιθετικό προσδιορισμό, χρησιμοποιήσουμε γενική κτητική ή γενική 
του δημιουργού: λογοτεχνία της μετανάστευσης ή της διασποράς, καθώς πιστεύουμε ότι 
αποδίδεται καλύτερα το περιεχόμενο κάθε όρου. Η μετανάστευση που παρατηρείται από τα 
αρχαιοελληνικά χρόνια μέχρι τις μέρες μας είναι η γεωγραφική μετακίνηση των ανθρώπων από 
ένα τόπο σ’ ένα άλλο για μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση που γίνεται εκούσια ή ακούσια 
(αναγκαστική) με βαθύτερα αίτια (τουλάχιστον στην εκούσια), για αλλαγή του τρόπου ζωής 
και την αναζήτηση καλύτερης τύχης. Το ελληνικό παράδειγμα της από τα αρχαία χρόνια 
λογοτεχνικής παραγωγής με καταστάσεις μετανάστευσης και διασποράς είναι πολυσχιδές, 
καθώς καλύπτει πολλές χώρες σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία και σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους με ποικίλα αίτια. Περιοριζόμαστε για παράδειγμα στη μετανάστευση 
συγγραφέων και γενικά ανθρώπων του ελληνικού πνεύματος στο εξωτερικό για πολιτικούς 
λόγους, εξαιτίας διώξεων δηλαδή για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, τόσο στην εποχή του 
Εμφυλίου και στη μετεμφυλιακή περίοδο, όσο και στη διάρκεια της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών (1967-1974). Έτσι, η Άλκη Ζέη, αυτοεξόριστη στη Σοβιετική Ένωση και στη 
συνέχεια στη Γαλλία, δημοσιεύει, μεταξύ των άλλων, το βιβλίο Αρβυλάκια και γόβες (1975) 
και Ο θείος Πλάτων (1975). Ο Δημήτρης Χατζής, εξόριστος σε χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης, δημοσιεύει το Διπλό Βιβλίο (1976) και ο Βασίλης Βασιλικός ανάμεσα στα άλλα, το 
γνωστό Ζ (1966) που έχει μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.   
 
2. Κατηγοριοποίηση 
 
Τα σχετικά με τη μετανάστευση και διασπορά στην ελληνική παιδική λογοτεχνία λογοτεχνικά 
κείμενα μπορούν να ενταχθούν με βάση τη θεματική του στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Εκπατρισμός για ποικίλους λόγους (οικονομικούς, πολιτικούς, κ.ά.), Πέτροβιτς, Για την 
άλλη πατρίδα, Σουρέλλη, Παιχνίδι χωρίς κανόνες, Παιονίδου, Το τραγούδι των 
Σειρήνων, Ρόζεν, Η άλλη πλευρά του βουνού, κ.ά. 

• Αμιγώς κείμενα με θέμα τη διασπορά, τους Έλληνες που έχουν εκπατριστεί για τους 
παραπάνω λόγους: Παιονίδου, Το τραγούδι των Σειρήνων. 

• Επαναπατρισμός στην Ελλάδα είτε γιατί έπαψαν να ισχύουν οι λόγοι εκπατρισμού είτε 
από νοσταλγία του γενέθλιου χώρου-πατρίδας είτε ακόμα και λόγω καταπιεστικού 
καθεστώτος της χώρας υποδοχής. Εδώ εντάσσουμε και τα κείμενα που αναφέρονται 
στον επαναπατρισμό, αλλά που αναγκάζονται να εκπατριστούν ξανά οι μυθοπλαστικοί  
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χαρακτήρες για λόγους κυρίως πολιτικούς (Πέτροβιτς, Για την άλλη πατρίδα, Σαραντίτη, 
Κάποτε ο κυνηγός, Ρόζεν, Ένα χελιδόνι το χειμώνα). 

• Βιβλία με την οπτική του Έλληνα που έχει ζήσει έξω: Οι Έλληνες που αναγκάστηκαν 
να προσαρμοστούν και να συμβιώσουν με άλλους λαούς και έχουν επαναπατριστεί για 
ποικίλους λόγους είναι πιθανόν να διαθέτουν μια πιο κριτική αντίληψη για τις 
δυνατότητές μας ως Ελλήνων και των περιορισμών μας ως λαού, όπως μπορούμε να 
συμπεράνουμε από την Κωνσταντίνα και οι αράχνες της της Ζέη. 

Η λογοτεχνία, φορέας και διαμορφωτής αξιών, με τη συμβολική της γλώσσα μπορεί να 
συμβάλει καθοριστικά στην αναγνώριση της ανθρώπινης υπόστασης του «άλλου» και στην 
υπέρβαση ή ανατροπή των στερεοτύπων και προκαταλήψεων, επομένως και στην 
αμφισβήτηση αντιλήψεων για τον «ξένο». Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να αξιοποιηθεί 
ιδιαίτερα η λογοτεχνία της μετανάστευσης ή της διασποράς που προτρέπει τον αναγνώστη να 
επικοινωνήσει με τον «άλλον», ήρωα ή συγγραφέα, να τον δει με άλλο μάτι πέρα από τις 
ιδιαιτερότητές του, να τον αναγνωρίσει ως φορέα ενός διαφορετικού πολιτισμού και 
ταυτόχρονα ως μέλος της ανθρώπινης κοινότητας. Προφανώς, η διάσταση αυτή δεν 
παρατηρείται σε όλα τα μυθιστορήματα παιδικής λογοτεχνίας που συναντήσαμε, σε αρκετά 
όμως είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτη, όπως στα μυθιστορήματα Τραγούδι των Σειρήνων, Κάποτε ο 
κυνηγός, κ.ά. 

Ο μετανάστης συχνά αντιμετωπίζεται στα πλαίσια της κοινωνίας της χώρας υποδοχής ως 
ένας «ξένος», αλλιώτικος σε σχέση με την κυρίαρχη εθνοπολιτισμική ομάδα, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για οικονομικό μετανάστη, όπως στο μυθιστόρημα Παιχνίδι χωρίς κανόνες, στο 
οποίο η αντιμετώπιση των οικονομικών μεταναστών κάθε εθνικότητας από ένα λαό που 
αυτοθεωρείται ηγεμονικός είναι σκαιότατη. Γενικά, ο χαρακτηρισμός «ξένος» ή «άλλος» 
προϋποθέτει ότι κάποιος αποκλείεται από μία ομάδα, επειδή αναγνωρίζεται πως έχει ένα ή 
περισσότερα χαρακτηριστικά διαφορετικά από τα μέλη της ομάδας, στοιχεία ιδιαίτερα 
αναγνωρίσιμα στο Παιχνίδι χωρίς κανόνες. Το ποια είναι η διαφορά του «ξένου» δεν είναι 
οριστικά καθορισμένο. Ως «διαχωριστική γραμμή» της ομάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
γλώσσα, η θρησκεία, η εμφάνιση, η εθνικότητα και διάφορες άλλες ιδιότητες. Αν μία ομάδα 
περιβάλλεται από «ξένους» με διαφορετική γλώσσα, θα τονίσει τη γλώσσα ως συστατικό 
στοιχείο της ταυτότητάς της, αν περιβάλλεται από αλλόθρησκους, θα τονίσει τη σημασία της 
θρησκείας της κ.ο.κ. Στο Παιχνίδι χωρίς κανόνες τα κριτήρια αυτά είναι ευδιάκριτα, καθώς οι 
εργάτες στη Γερμανία διατηρούν τα στοιχεία ταυτότητάς τους, χωρίς να εμφανίζονται 
στερεότυπα και προκαταλήψεις μεταξύ τους, ενώ είναι εμφανής η αλληλοκατανόηση και η 
αλληλεγγύη, όπως προκύπτει μέσα από τον διάλογο των μυθοπλαστικών χαρακτήρων. Εδώ, 
«άλλοι» ή «ξένοι» είναι οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια της Γερμανίας. ως άτομα όμως 
περιθωριοποιούνται ή αντιμετωπίζονται κατώτερα όντα από την κυρίαρχη ομάδα της χώρας 
υποδοχής. 

Για να παραμείνει ο «ξένος» εκτός ομάδας είναι απαραίτητο όχι μόνο να αναγνωρίζεται ως 
διαφορετικός, αλλά και να θεωρείται ότι η διαφορετικότητά του τον καθιστά κατώτερο, οπότε 
τα μέλη της ομάδας δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τη συναναστροφή μαζί του, γεγονός 
που έχουμε επισημάνει σε κάποια κείμενα που διερευνήσαμε. Ρατσιστική και ξενοφοβική 
συμπεριφορά συναντούμε στο μυθιστόρημα Η άλλη πλευρά του βουνού, στο οποίο ο Στέφαν 
και η ομάδα του «Σταυροφόροι» αντιμετωπίζουν τους άλλους ξένους όχι μόνο εχθρικά αλλά 
και με επικίνδυνες βιαιοπραγίες εναντίον τους. Στο Τραγούδι των Σειρήνων ωστόσο όχι μόνο 
ο κεντρικός μυθοπλαστικός χαρακτήρας δεν θεωρείται κατώτερος αλλά και οι άλλοι Έλληνες 
παλαιότερων γενεών διαπρέπουν και στηρίζει ο ένας τον άλλο. 

Ως πολιτισμικές κατασκευές οι αρνητικές εικόνες για τον «ξένο» ή τον «άλλο» δεν 
αποτελούν πραγματική απειλή, αλλά ούτε και δυσχεραίνουν τη συμβίωση διαφορετικών 
ομάδων και ανθρώπων. Η διατήρηση πατροπαράδοτων εθνικών παραδόσεων αποτελεί 
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συνεκτικό κρίκο με την πατρίδα, αλλά σε καμιά περίπτωση αλλοίωση αντίστοιχων 
πολιτισμικών στοιχείων στη χώρα υποδοχής (Παιχνίδια χωρίς κανόνες). 

Καθώς, τα κείμενα που συμβουλευτήκαμε παρακολουθούν σε ατομικό επίπεδο κυρίως τους 
μυθοπλαστικούς χαρακτήρα, τα εργαλεία της αφηγηματικής προσέγγισης του Gerard Genette 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμα ως προς την οπτική γωνία/εστίαση, τον χρόνο αφήγησης και τον 
αφηγητή. 

Οι περισσότερες ιστορίες ξεκινούν ab ovo, έχουν δηλαδή γραμμική αφήγηση, χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι κατά την εξέλιξή τους δεν υπάρχουν αναδρομές στο παρελθόν ή σπανιότερα 
προλήψεις. Έτσι, παρακολουθούμε τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες σε μια ήδη 
συντελεσμένη κατάσταση, με εξαίρεση τα μυθιστορήματα Παιχνίδι χωρίς κανόνες και Για την 
άλλη πατρίδα στα οποία απεικονίζονται οι προμεταναστευτικές συνθήκες, η πορεία προς τη 
μετανάστευση και η ζωή των μεταναστών πλέον μυθοπλαστικών χαρακτήρων, μέσα από μια 
τριτοπρόσωπη αφήγηση ενός εξωτερικού αφηγητή που δεν συμμετέχει στην ιστορία. H νεαρή 
ηρωίδα όμως Αντιγόνη/Άντι στο μυθιστόρημα Η άλλη πλευρά του βουνού αφηγείται ab ovo την 
ιστορία της σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, αυτοεξόριστη στη Σουηδία, λόγω των ιδεών των 
γονιών της, όπου η ζωή της κυλάει αρμονικά, χωρίς τις δυσκολίες που συναντούμε σε άλλα 
μυθιστορήματα μετανάστευσης, καθώς γίνεται αποδεκτή από τη χώρα υποδοχής. Οι ελάχιστες 
εξαιρέσεις επιθετικής εναντίον της συμπεριφοράς είναι άνευ σημασίας και αντιμετωπίζονται 
έγκαιρα από τους αρμόδιους σχολικούς παράγοντες. 

Ο χρόνος της αφήγησης δεν συμπίπτει με τον χρόνο της ιστορίας, ενώ τα γεγονότα της 
αφήγησης δεν ακολουθούν πάντοτε τη φυσική χρονική σειρά. Ο αφηγητής συχνά παραβιάζει 
την ομαλή χρονική πορεία για να γυρίσει προσωρινά στο παρελθόν ή να κάνει ένα άλμα στο 
μέλλον, συνήθως με ένα προβληματισμό των μυθοπλαστικών χαρακτήρων, κυρίως στην 
περίπτωση επαναπατρισμού. Οι χρονικές παραβιάσεις-αναχρονίες (αναδρομικές 
αφηγήσεις/αναδρομές ή αναλήψεις (σύντομες ή εκτεταμένες αφηγήσεις που διακόπτουν τη 
χρονική σειρά των γεγονότων, για να εξιστορηθούν γεγονότα του παρελθόντος) και σε 
πρόδρομες αφηγήσεις/προλήψεις (εξιστόρηση εκ των προτέρων γεγονότων που ανήκουν στο 
μέλλον της αφήγησης) που εκάστοτε επισημαίνονται αποκαλύπτουν τον αδιάσπαστο συνδετικό 
κρίκο με την πατρίδα. Γενικά, έχουμε συντομεύσεις του χρόνου με διάφορες τεχνικές 
επιτάχυνσης (σύντομης παρουσίασης του χρόνου αφήγησης), παράλειψης (αποσιώπησης 
γεγονότων, που κατά τον συγγραφέα δεν είναι απαραίτητα στην προώθηση της ιστορίας), 
περίληψης (συνοπτικής παρουσίασης γεγονότων) και έλλειψης/ αφηγηματικού κενού 
(παράλειψης δηλαδή γεγονότων που εννοούνται εύκολα ή δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στην 
πλοκή) που απεικονίζουν τις δυσκολίες των μεταναστών και τη ζωή των Ελλήνων της 
διασποράς. Έτσι, ο Βαγγέλης στο Παιχνίδι χωρίς κανόνες μέσα στην αθλιότητα που βιώνει στη 
Γερμανία αναπολεί έστω και σύντομα την αποτρόπαιη πράξη να κλέψει μια εικόνα μεγάλης 
αξίας (αναδρομικές αφηγήσεις), όπως αποδεικνύεται, για την οποία έχει μετανιώσει και η οποία 
τελικά θα σταλεί στη «γενέτειρά» της με τη μεσολάβηση ενός πλούσιου καλού Γερμανού και 
η οποία υποκλέπτεται σε μια ab ovo αφήγηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι προσπαθεί να 
συγκεντρώσει χρήματα να την εξαγοράσει και να τη στείλει στο πατρικό του στην Ελλάδα, 
αλλά κάθε φορά η αλληλεγγύη να βοηθήσει ένα Τούρκο αλλόθρησκό του δεν του επιτρέπει 
την εξαγορά. 

Προβαίνουμε στη διαπίστωση αυτή, καθώς Έλληνες την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε 
υπήρχαν πολλοί στη Γερμανία ως εργάτες χωρίς να αποτελούν ενιαία κοινότητα, τους οποίους 
όχι μόνο υποτιμούσαν, αλλά και τους εκμεταλλεύονταν. Ατομικά, βέβαια διατηρούσαν τις 
πατροπαράδοτες ελληνικές αξίες και σεβόταν τις αντίστοιχες των άλλων αλλοεθνών με τους 
οποίους συγκατοικούσαν. Αυτό σημαίνει ότι οι εκάστοτε μετανάστες διαμορφώνουν τη 
φυσιογνωμία τους, ανάλογα με τα τεκταινόμενα και πάντως με κοινά στοιχεία την επιβίωση 
και τα οικονομικά (Παιχνίδι χωρίς κανόνες) ή και την ευόδωση των στόχων τους (Το τραγούδι 
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των Σειρήνων) και ότι διατηρούν τις αξίες και τα ιδανικά τους, ανεξάρτητα από γλώσσα, 
θρησκεία, πολιτισμό των μεταναστών από άλλες χώρες. 

Στο μυθιστόρημα Κάποτε ο κυνηγός, η ηρωίδα Ευρυδίκη παλινδρομεί ανάμεσα στο παρόν 
και στο παρελθόν και αφήνει να διαφανούν τα πολιτισμικά στοιχεία που αποκόμισε από την 
Τασκένδη και την Ελλάδα. Στο μυθιστόρημα Για την άλλη πατρίδα έχουμε βέβαια 
επαναπατρισμό, μετά από μια έντονη νοσταλγία για την πατρίδα, στη συνέχεια όμως 
αναγκαστικό εκπατρισμό λόγω πολέμου. Οι μυθοπλαστικοί ωστόσο χαρακτήρες διατηρούν τα 
χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους. Μολονότι η Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου 
αναφέρεται γενικά στην προσφυγιά και στη μετανάστευση καταφέρνει με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία 
να συνδυάζει ιστορικά γεγονότα με σύγχρονες καταστάσεις αλλά και χαρακτήρες που είναι 
αναγνωρίσιμοι από τους νέους αναγνώστες. Χαρακτηριστική είναι η χρήση νέων 
αφηγηματικών και ανανεωτικών τρόπων γραφής, όπως οι πολλαπλοί αφηγητές, η παράλληλη 
έκθεση ποικίλων απόψεων ή η πολλαπλή παρουσίαση του χρόνου. Προτιμάται το αφηγηματικό 
τέχνασμα των πρωτοπρόσωπων αφηγήσεων από την οπτική γωνία ενός παιδιού, οι οποίες 
λειτουργούν στο κείμενο ανεξάρτητες και αυτόνομες. Οι πρωτοπρόσωπες αυτές αφηγήσεις 
στερούνται από αφηγηματική μεσολάβηση. Αντίθετα, παραμερίζουν τα συγκειμενικά σημάδια 
της αφηγηματικής αρχής που τις παραθέτει. Ο λόγος του ομιλούντος μυθοπλαστικού 
χαρακτήρα ανεξαρτητοποιείται από κάθε αφηγηματική κηδεμονία. Οσάκις απαντάται στο έργο 
της η τριτοπρόσωπη αφήγηση ενός παντογνώστη αφηγητή, αποτυπώνεται πάντα από την 
οπτική γωνία ενός παιδιού. Η συγγραφέας επιλέγει κυρίως την ευθύγραμμη πορεία της ιστορίας 
με σύντομες ή υπαινικτικές αναδρομές στο παρελθόν. Άλλοτε, προχωρά σε πρωτοπρόσωπη 
αφήγηση πολλών αφηγητών ή στη μείξη τριτοπρόσωπης και πρωτοπρόσωπης αφήγησης και 
εσωτερικού μονολόγου, με σκοπό να απεικονίζονται στο έργο όσο το δυνατό περισσότερες 
φωνές, οι οποίες συχνά δηλώνονται από διαφορετική γραμματοσειρά. Επιπλέον, ακολουθείται 
η μείξη αφηγηματικών χρόνων, ώστε να διευρύνεται η έννοια του χρόνου και να γίνεται 
κατανοητή η διαφορετική βίωσή του από κάθε άνθρωπο. 

Το βιβλίο της Σαραντίτη Κάποτε ο Κυνηγός αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα παιδικής 
μυθοπλασίας με θέμα τη μετανάστευση-προσφυγιά. Οι αφηγηματικές τεχνικές του 
(πρωτοπρόσωπη ομοδιηγητική αφήγηση, εγκιβωτισμένες αφηγήσεις-τεχνική εμβόλιμης 
αφήγησης και μεταδιηγηματικής αφηγηματικής διαστρωμάτωσης) απεικονίζουν ιδιαίτερα 
παραστατικά το δράμα των μεταναστών-προσφύγων με την επιστροφή στην πατρίδα. Η 
ομοδιηγητική πρωτοπρόσωπη αφηγήτρια Ευρυδίκη αποτυπώνει την περιπέτεια της 
μετανάστευσης-επαναπατρισμού μέσα από αναδρομικές αφηγήσεις στην Τασκένδη και τις 
δυσκολίες μετεγκατάστασης στην πατρίδα με τρόπο που η απουσία διδακτικού ύφους δίνει την 
ευχέρεια και την ευελιξία να χειρίζεται ποικίλες καταστάσεις και να μετακενώνει μηνύματα. 
Πρόκειται για μια ιστορία οικογένειας μεταναστών-προσφύγων που ευνοεί πολλαπλές 
αναγνώσεις του καθιστά την προσέγγισή της απαιτητική, ακριβώς όπως και το θέμα που 
πραγματεύεται το βιβλίο, με κατακερματισμένη την ιστορία σε «εικόνες», βοηθάει τον 
αναγνώστη να ανταποκριθεί με επάρκεια σε ένα ζήτημα-βίωμα ιδιαίτερα πολυσχιδές. Το βιβλίο 
αποτυπώνει τη σχέση λογοτεχνικών και κοινωνικών συμφραζομένων, αφού η συγγραφέας έχει 
επηρεαστεί (όπως συμβαίνει με όλους τους κοινωνικά προσανατολισμένους συγγραφείς) από 
τις συνθήκες της χωροχρονικής συγκυρίας στην οποία κυκλοφόρησε1. Η αφηγήτρια αφηγείται 
την ιστορία της καταγράφοντας όλες τις αντίξοες συνθήκες ζωής και τις προσπάθειες της 
οικογένειάς της να εναρμονίσει την ταυτότητά της, την οποία δεν απώλεσε στην πρώτη 
μετανάστευση-προσφυγιά, με εκείνη των κατοίκων της χώρας υποδοχής μετά τον 
επαναπατρισμό. Οι επιμέρους αφηγήσεις αφορούν στις εργασιακές συνθήκες τόσο στην 
Τασκένδη (με αναδρομή) όσο και στην πατρίδα, όπου καταγράφονται οι δυσκολίες που 

                                                   
1 Γράφτηκε με αφορμή έναν διεθνή διαγωνισμό της UNESCO με θέμα την ανοχή απέναντι στο διαφορετικό την 
κρίσιμη δεκαετία του '90, οπότε παρουσιάστηκαν μετακινήσεις οικονομικών και πολιτικών προσφύγων. 
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αντιμετωπίζουν οι επαναπατριζόμενοι, οπότε διακρίνουμε μια διάσταση καθολικότητας. τις 
κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις, το σχολείο, την οικογένεια, τις στερεοτυπικές αντιλήψεις 
για τον έρωτα-γάμο, την αντίληψη της νέας πατρίδας και τέλος τη μνήμη του τόπου που 
χάθηκε. 

Η συγγραφέας ανατέμνει την πραγματικότητα κι εστιάζει σε ένα περιστατικό, όπως όλοι οι 
συγγραφείς, που «σημάδεψε», τη νεότερη Ελληνική ιστορία. Είναι η περίπτωση των 
προσφύγων-θυμάτων του εμφύλιου πολέμου των οποίων κυρίως η νεότερη γενιά επιστρέφει 
στην πατρίδα κατά κύριο λόγο τη δεκαετία του '80. Χρονικά η επιστροφή τους συμπίπτει με 
την μετεγκατάσταση-μετανάστευση των Ελλήνων από παρευξείνιες περιοχές που έφθασαν 
στην «πατρίδα», για να υποστούν όμως και πάλι ενός άλλου είδους εκδιωγμό, λόγω του έρωτα 
της Ευρυδίκης με τον γιο του αφεντικού τους. Η συγγραφέας ουσιαστικά απεικονίζει 
λογοτεχνικά έναν τύπο ξένου που αποτυπώνει ακριβώς την κλασική περίπτωση του μετανάστη 
αλλά του επαναπατρισμένου. Το βιβλίο της Σαραντίτη απεικονίζει, μέσω μιας κλιμακούμενης 
πλοκής, ένα ευρύ φάσμα διερεύνησης της πραγματικότητας την οποία βιώνει η οικογένεια των 
ηρώων της τόσο στον τόπο μετανάστευσης για πολιτικούς λόγους όσο και στον επαναπατρισμό 
της, μέσα από τη λειτουργία της μνήμης (ανασκοπική αφήγηση) όσο και με τη σύγχρονη βίωση 
των σκληρών, λόγω στερεοτύπων. συνθηκών επαναπατρισμού της. 

Η διαμόρφωση ενός «εμείς» μπορεί να εκφράζεται ως απλή αυτοεκτίμηση ή να εκδηλώσει 
έως και ακραίες εκδηλώσεις ξενοφοβίας και ρατσισμού (Λαλαγιάννη 2006). Τις τελευταίες 
αυτές εκδηλώσεις συναντούμε στο Παιχνίδι χωρίς κανόνες αλλά από την πλευρά των 
Γερμανών, η συμπεριφορά των οποίων δείχνει πόσο σκαιά αντιμετώπιζαν τους εργάτες τους 
και οριοθετούσαν τον χώρο του με διαχωριστικές γραμμές. Αποδίδονται αρνητικά και μειωτικά 
χαρακτηριστικά στους «άλλους» έτσι, ώστε να βιώνεται ως απειλητική η κοινωνική και 
πολιτισμική συνύπαρξη με τα μέλη διαφορετικής κοινωνικής ομάδας (Ιντζεσίλογλου 1999), 
συμπεριφορά που αποδίδεται και γλωσσικά, καθώς οι Γερμανοί αποκαλούσαν το μη γερμανικό 
εργατικό δυναμικό υποτιμητικά «γκασταρμπάιτερ» (Παιχνίδι χωρίς κανόνες). Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι όσα διαδραματίζονται στο Παιχνίδι χωρίς κανόνες, ανεξάρτητα από την 
εθνικότητα των μεταναστών, τους οποίους χαρακτηρίζει αλληλεγγύη.  
 
3. Ταυτότητα και ετερότητα  
 
Κατά τη διαδικασία απόκτησης ταυτότητας, τα στερεότυπα διαιωνίζουν την αίσθηση της 
διαφοράς ανάμεσα στον «εαυτό» και τον «άλλο», λειτουργία που είναι απαραίτητη για τον 
αυτοκαθορισμό του ατόμου (Αμπατζοπούλου 1998). Οι πληροφορίες που δέχεται ο 
αναγνώστης από το περιβάλλον αποκαλύπτουν σαφή επίδραση από στερεότυπα και 
προκαταλήψεις και αυτό είναι ιδιαίτερα έντονα στο Παιχνίδι χωρίς κανόνες, όπου τα 
στερεότυπα επαληθεύονται ως «πολιτισμικές κατασκευές για κάποιες κοινωνικές ομάδες, 
διαμορφώνονται μέσα από μηχανισμούς Εξουσίας, καθώς αντικατοπτρίζουν το κοινωνικό 
κύρος των κοινωνικών ομάδων και λειτουργούν μέσα από ψυχοκοινωνικούς δρόμους» 
(Δραγώνα 2007). Δημιουργούν προσδοκίες για την αναμενόμενη συμπεριφορά του «άλλου». 
Όσον αφορά στη λογοτεχνία, οι αναπαραστάσεις της εικόνας του «άλλου» προβάλλονται στους 
λογοτεχνικούς χαρακτήρες ή ενυπάρχουν στην πλοκή της ιστορίας, οπότε διαρθρώνονται από 
την αφηγηματική δομή, τη χρονική σειρά των γεγονότων ή τον χώρο στον οποίο εξελίσσεται η 
πλοκή, κάτι που είναι ιδιαίτερα εμφανές στα μυθιστορήματα Παιχνίδι χωρίς κανόνες και 
Κάποτε ο κυνηγός. 

Σε ένα λογοτεχνικό έργο η εικόνα του «άλλου» μπορεί να αναπαράγει πιστά ένα 
στερεότυπο, αλλά είναι πιθανό να μην ταυτίζεται πλήρως με αυτό, όπως συμβαίνει με τον 
Γερμανό Χανς στο Παιχνίδι χωρίς κανόνες. Ο/Η συγγραφέας προβάλλει εικόνες που 
καθορίζονται εν μέρει από τις πεποιθήσεις του (για παράδειγμα κοινωνικές, ηθικές, πολιτικές) 
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και είναι αποτέλεσμα του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινείται 
και δρα. Σύμφωνα με τις θεωρίες της πρόληψης, εκτός από τον τρόπο που κατασκευάζεται και 
προβάλλεται μία κατάσταση από τον συγγραφέα, στο άλλο άκρο του δίπολου της λογοτεχνικής 
απεικόνισης μιας κατάστασης βρίσκεται ο αναγνώστης, με τις δικές του κοινωνικοπολιτισμικές 
καταβολές και αυτό που «θέλει» ή «περιμένει» να διαβάσει είναι οι μετανάστες Έλληνες να 
πετύχουν, έστω και με δυσκολίες, τους στόχους τους. Συνεπώς, η τελική εικόνα που 
διαμορφώνει κάθε φορά ο αναγνώστης για τον «άλλο» είναι συνάρτηση τόσο εσωκειμενικών 
όσο και εξωκειμενικών πληροφοριών που παρέχονται είναι από ένα πρωτοπρόσωπο 
ομοδιηγητικό αφηγητή (Κάποτε ο κυνηγός) είτε από ένα τριτοπρόσωπο εξωκειμενικό (Παιχνίδι 
χωρίς κανόνες, Για την άλλη πατρίδα). Λειτουργεί αυτό που ο Robert Jauss ονόμασε «ορίζοντα 
προσδοκιών». Εξωκειμενικές κατασκευές που ενδεχομένως φέρει εντός του κάθε αναγνώστης 
κινητοποιούνται κατά την αναγνωστική πράξη. Σε περίπτωση που η ιδεολογία που πρεσβεύει 
ο συγγραφέας έρχεται σε διάσταση με αυτή του αναγνώστη, καταλυτικός αποδεικνύεται ο 
ρόλος του αναγνώστη.  
 
Συμπεράσματα 
 
Μολονότι ο αριθμός των λογοτεχνικών ιστοριών σχετικά με τη μετανάστευση2 και τη διασπορά 
δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος -με θέμα τη μετανάστευση και κυρίως την προσφυγιά από και προς 
την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός αυξάνεται- συναντήσαμε κείμενα με θέμα 
την προσφυγιά3 και την πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας (Πέτροβιτς, Το 
μυστήριο του καλοκαιρινού Αγιοβασίλη (2000), Τα τέρατα του λόφου» (2000), Καναρίνι και 
μέντα (1996) ή θίγονται για θέματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον επαναπατρισμό 
μεταναστών από ανελεύθερα καθεστώτα, αλλά και η προσφυγιά και το δράμα της Κύπρου. 
Παρά την αλλαγή των ονομάτων των χώρων σε Γαλαζόνησο και Αργοβία, είναι ολοφάνερο ότι 
πρόκειται για την Κύπρο και την πρώην ΕΣΣΔ (Για την άλλη πατρίδα, 1978). 

Οι Έλληνες μετανάστες, ωσότου ορθοποδήσουν, κάνουν τις δουλειές που στην εποχή μας 
κάνουν στην Ελλάδα οι μετανάστες (οικιακοί βοηθοί, καθαρίστριες, μικροπωλητές, 
αχθοφόροι) και ακόμα πιο βαριές και είναι άνθρωποι που νιώθουν τον πόνο της ξενιτιάς, τη 
νοσταλγία της πατρίδας, ό,τι νιώθει κάθε ξενιτεμένος. Κάποιοι μάλιστα ονειρεύονται να 
ξαναφύγουν για χώρες πιο πλούσιες και προοδευμένες, άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, που 
βρίσκονται σε μία συνεχή αναζήτηση καλύτερης ζωής.  
 
 
 
 
 

                                                   
2 Η εικόνα του μετανάστη ή του παλιννοστήσαντος είναι εικόνα φιλήσυχου, εργατικού, βασανισμένου ανθρώπου, 
που παλεύει για την επιβίωση και τη βελτίωση της ζωής της οικογένειάς του. 
3 Η Ελλάδα, στο τέλος αυτής της δεκαετίας 1990, από χώρα αποστολής μεταναστών γίνεται χώρα υποδοχής 
μεταναστών από χώρες της Ασίας και της Αφρικής, αλλά και Βαλκανικών χωρών, μετά την κατάρρευση 
σοσιαλιστικών καθεστώτων. Ο μεγάλος αριθμός των μεταναστών δημιουργεί αισθήματα ανησυχίας στους 
γηγενείς. Στο πρόσωπο του μετανάστη πολλοί βλέπουν τον εχθρό που έρχεται να διαβρώσει την εθνική τους 
ταυτότητα. Το αίσθημα αυτό εκμεταλλεύονται ακροδεξιές ομάδες με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται ρατσιστικά 
φαινόμενα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Το μυστήριο του καλοκαιρινού Αγιοβασίλη της Πέτροβιτς-
Ανδρουτσοπούλου, η γιαγιά Νεφέλη, που έχει ζήσει διπλή προσφυγιά, εξηγεί την έννοιά της στη μικρή εγγονή 
της: «προσφυγιά θα πει να σε διώξουν με τη βία ή να σε αναγκάσουν με άλλους τρόπους να φύγεις από τον τόπο 
σου, να αφήσεις τη γειτονιά σου, το σπίτι σου, και να πας να μείνεις αλλού. Τότε γίνεσαι πρόσφυγας. Βρίσκεσαι 
σε ξένο τόπο, χωρίς τα πράγματά σου, τα αντικείμενα που αγαπάς, τα οικογενειακά σου κειμήλια. Τις 
περισσότερες φορές μάλιστα και χωρίς αυτούς που αγαπάς πολύ».    
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Abstract 

While international publications on literature of the diaspora have been extensively studied, 
including our relevant research, the present work aims to present this literature as concisely as 
possible, and to study the perceptions of the role played by Greek writers who experience 
migration and project a transnational, ethnic, or diasporic identity in a space where they co-
exist collectively with others, reflecting a cultural diaspora. The immigrant writer is considered 
best suited to describe this situation, the difficulties encountered, and the emotions possessed, 
so as to provide a comprehensive picture of life far away from home. Therefore, it is believed 
that migration literature, although initially considered low-level, "can provide powerful 
insights into the nature of the migration process and the experience of being an immigrant".  
Greek literature of the diaspora is the result of  migration literature, in which the most 
important thing is no longer for the immigrant writer to live in a confused past, but to work so 
that the past is brought back to life in its archetypal form of the traveller Ulysses who continues 
the journey of expatriation, and to some extent contribute to the reinforcement of community 
consciousness, with his literary presence. Indeed, in its description of identity, diaspora 
literature as a form of narrative and communication varies from country to country, from 
continent to continent. Thus, for example, the intensity of maintaining difference in the 
literature of the Greek diaspora in Europe is quite different to the literature in America or 
Australia, despite the possible links with the national centre. Therefore, the importance of 
scattered literature is multifaceted in that it provides an image of the life of an immigrant, 
essentially of many people, on the one hand, while producing original and literary texts of high 
quality on the other. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Διασπορά 

1. Εισαγωγικά     
 
 Με την εργασία μας αυτή σκοπεύουμε να παρακολουθήσουμε σύντομα την πρόσληψη και την 
κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν όσοι Έλληνες μετανάστες συγγραφείς προβάλλουν 
με το έργο τους μία διεθνική, εθνοτική ή διασπορική ταυτότητα. Σε μία εποχή στην οποία κάτω 
από την πίεση της παγκοσμιοποίησης και των μεγάλων μετακινήσεων πληθυσμών, απόρροια 
της αποικιοκρατίας και της μετα-αποικιακής εποχής, προσδιορίζονται ξανά οι κανόνες στις 
εθνικές λογοτεχνίες, αναδύονται και αποκρυσταλλώνονται νέα παραδείγματα και παίρνουν 
θέση στον λογοτεχνικό κανόνα, όπως η λογοτεχνία της μετανάστευσης ή λογοτεχνία της 
διασποράς, που περιλαμβάνει έργα μεταναστών σε διάφορες χώρες που συνδέονται με 
μηχανισμούς του λογοτεχνικού συστήματος της χώρας προέλευσης (Βέικου & Λαλαγιάννη, 
2015: 88). Οι πιο πρόσφατες μελέτες για τη μετανάστευση εξετάζουν τη διαπολιτισμική 
διάσταση της πορείας των μεταναστών-συγγραφέων που χαρακτηρίζονται συχνά από μία 
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δυναμική σχέση που ανιχνεύεται σε πολλές γλώσσες, σε πολλά αξιακά συστήματα και σε 
πολλούς συμβολικούς κώδικες. Άλλωστε, ο μετανάστης συγγραφέας θεωρείται ο πιο 
κατάλληλος να περιγράψει την κατάστασή του, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και τα 
συναισθήματα που τον κυριεύουν, ώστε να δώσει μια σφαιρική εικόνα της ζωής του.  

Σήμερα, στην Ευρώπη η λογοτεχνία της μετανάστευσης αποτελεί μία ενσωματωμένη 
κατηγορία στη λογοτεχνική σκηνή στη Γαλλία και στη Βρετανία και σε μικρότερη έκταση στη 
Γερμανία και στη Σουηδία. Στον γερμανόφωνο χώρο υπήρξε έντονος προβληματισμός για τους 
όρους «μεταναστευτική λογοτεχνία» και «λογοτεχνία της μετανάστευσης».  Καθώς ο δεύτερος 
όρος εξωραΐζει τη μετανάστευση και μετατοπίζει το κέντρο βάρους της νοηματοδότησης στη 
λογοτεχνία και όχι στη μετανάστευση προκρίνεται  ο όρος ‘μεταναστευτική λογοτεχνία’, 
επειδή παρουσιάζει τις δύο έννοιες της μετανάστευσης και της λογοτεχνίας ως αναπόσπαστη 
ενότητα (Μπλιούμη, 2010: 148). Στην ελληνική γλώσσα έχει επικρατήσει ο όρος 
μεταναστευτική λογοτεχνία, επειδή, κατά την Μπλιούμη, αποφεύγει την αρνητικής χροιάς 
αναφορά στον μετανάστη συγγραφέα, ενώ μεταχειρίζεται τις έννοιες μετανάστευση και 
λογοτεχνία ισότιμα. Ωστόσο, ο προσδιδόμενος επιθετικός προσδιορισμός δεν αποδίδει με 
ακρίβεια το πραγματικό περιεχόμενο του όρου, καθώς μεταναστευτικά/διασπορικά κείμενα 
είναι τα κείμενα που (μπορούν να) μεταναστεύουν ή διασπείρονται. Στις μελέτες που 
συμβουλευτήκαμε χρησιμοποιείται ο όρος διασπορική λογοτεχνία. Εμείς αντικαθιστούμε το 
επίθετο με τη γενική κτητική ή του δημιουργού, της διασποράς. Ανεξάρτητα αν ο 
προτεινόμενος μετασχηματισμός είναι σωστός, και είναι σωστός κατά τη γνώμη μας, 
υιοθετούμε τον όρο λογοτεχνία της μετανάστευσης/διασποράς, επειδή πιστεύουμε ότι δείχνει 
τόσο την ταυτότητα της λογοτεχνίας με έμφαση στο γράφον υποκείμενο όσο και το 
απροσδιόριστο γεωγραφικό εύρος της, παρά τις απόψεις της Μπλιούμη (2008.2010). 

Οι όροι που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν το ελληνόφωνο και μη ελληνικό 
στοιχείο που ζει εκτός των συνόρων του νεοελληνικού κράτους δεν είναι πάντοτε παγιωμένοι. 
Καταρχάς, ο διεθνής όρος διασπορά που υιοθετήθηκε σχετικά πρόσφατα από την ελληνική 
βιβλιογραφία  χαρακτηρίζει γενικά το εκπατρισμένο τμήμα ενός λαού που εγκαταστάθηκε, 
έστω και μη μόνιμα, σε χώρες εκτός του εθνικού χώρου, αλλά εξακολουθεί να συντηρεί, σε 
συλλογικό ή και ατομικό επίπεδο, τις υλικές, πολιτιστικές και συναισθηματικές του σχέσεις με 
τη χώρα καταγωγής του. Σταδιακά, οι σχέσεις αυτές μετασχηματίζονται σε απλό όραμα μιας 
πατρίδας που από μακριά επηρεάζει ή και καθορίζει τη συλλογική μνήμη και την εθνική 
συνείδηση των εκπατρισμένων και διατηρεί αλώβητη την προσδοκία επαναπατρισμού τους. 
Ποιοι όμως είναι αυτοί οι Έλληνες της Διασποράς; Εδώ ανήκουν όσοι έχουν ελληνική 
συνείδηση και αισθάνονται ότι ανήκουν στο Ελληνικό Έθνος. Όπως πολύ εύστοχα διετύπωσε 
ο Ελευθέριος Βενιζέλος στο συνέδριο της ειρήνης στις Βερσαλλίες: «Έλληνας είναι αυτός που 
θέλει να είναι Έλληνας, που νιώθει ότι είναι  Έλληνας και λέει ότι είναι Έλληνας» (Clogg, 
2004: 57). Κριτήριο λοιπόν είναι η εθνική συνείδηση των μελών της Ελληνικής διασποράς 
επομένως θεωρείται το σύνολο των ανθρώπων που αισθάνονται ότι είναι Έλληνες και 
διαμένουν εκτός της Ελλάδας και της Κύπρου περισσότερο από ένα έτος και 
συμπεριλαμβάνονται τόσο οι μετανάστες, όσο και οι απόδημοι και οι ομογενείς (Clogg, 2004: 
40).       

Οι λόγοι μετανάστευσης ποικίλλουν. Ωστόσο,  όπου μεταναστεύουν οι Έλληνες 
μεγαλουργούν. Η Αλεξάνδρεια ήταν σχεδόν για ένα αιώνα κέντρο των ελληνικών γραμμάτων. 
Εκεί γεννήθηκε και έγραψε ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Από τον ελληνισμό της Αιγύπτου 
προέρχονται επίσης οι πεζογράφοι Στρατής Τσίρκας, ο Κύπριος Νίκος Νικολαΐδης και ο 
ποιητής Γλαύκος Αλισέρθης, καθώς και οι συνθέτες Γιάννης Χρήστου και Μάνος Λοΐζος. 
Εξάλλου, στα ελληνικά τυπογραφεία της Αιγύπτου τυπώθηκαν περισσότερο από 4.000 βιβλία 
Ελλήνων λογοτεχνών, ενώ από τα μέσα 19ου αι. μέχρι τη δεκαετία 1970 κυκλοφόρησαν 400 
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περίπου περιοδικά (Η Νέα Ζωή, Αλεξανδρινή Τέχνη, κ.ά.) και εφημερίδες (Ο Ταχυδρόμος, Το 
Φως, κ.ά.) στην ελληνική γλώσσα. 

 
2. ‘Μεταναστευτική’ και ‘διασπορική’ λογοτεχνία  
 
Η λογοτεχνία της διασποράς εμπνέεται από  τους χώρους αναχώρησης και υποδοχής και 
πραγματεύεται τη μεταξύ τους σχέση καθώς και τις επιδράσεις της στη διαμόρφωση ατομικής 
και συλλογικής ταυτότητας. Για να μην υπάρχουν ωστόσο παρερμηνείες, θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψη και μια άλλη παράμετρο, την  ταυτότητα, την οποία αναφέρει στον ορισμό της 
διασποράς ο Δαμανάκης (2004), διευρυμένη όμως με μια πολιτισμική διάσταση. Έτσι, για 
ασφαλέστερο προσδιορισμό της λογοτεχνίας στην οποία αναφερόμαστε, λαμβάνουμε υπόψη 
και την εθνοπολιτισμική της διάσταση, δηλαδή την ελληνικότητα, που χαρακτηρίζεται στην 
εξωελλαδική της εκδοχή από μια έντονη ελλαδοκεντρικότητα. Σφριγηλό παράδειγμα αποτελεί 
ο Κ. Καβάφης.      

Μια μυθοπλασία της μετανάστευσης επηρεάζεται και από την ανθρωπογεωγραφία της. 
Δηλαδή, άλλο κείμενο θα γράψει ένας μετανάστης συγγραφέας της Γερμανίας, άλλο ένας της 
Αμερικής, λόγω των σημαντικών διαφορών στα βιώματα και στις επιρροές τους. Αυτό 
σημειώνει και ο Αλεξάκης στο κείμενο του στο σημείο που περιγράφει την επίσκεψη του στην 
υπερατλαντική Αμερική και Αυστραλία.  

Μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο η μετανάστευση αυτή έλαβε μεγαλύτερη έκταση και από 
τη δεκαετία του 1980 σημειώθηκε σημαντική άνθιση της λογοτεχνίας που  απεικονίζει τις 
εμπειρίες Ελλήνων μεταναστών, είτε εργατών κυρίως στη Γερμανία, την Αμερική και στην 
Αυστραλία, είτε πολιτικών προσφύγων, κυρίως στη Γαλλία που υπήρξε ανέκαθεν χώρα 
υποδοχής του ελληνικού στοιχείου. Στο έργο των γαλλόφωνων συγγραφέων1 το θέμα της  
μετοικεσίας και της γλωσσικής έκφρασης συνδέεται με προβληματισμούς για τον 
μετασχηματισμό της ταυτότητας των δημιουργών, λόγω της διπλής δέσμευσης με τον 
πολιτισμό της πατρίδας τους και της χώρας υποδοχής τους (Lalagianni et al., 2005). Η ελληνική 
λογοτεχνία της μετανάστευσης του γαλλόφωνου χώρου περιλαμβάνει την ελληνική γαλλόφωνη 
λογοτεχνική παραγωγή. Έλληνες συγγραφείς που έγραψαν λογοτεχνία της μετοικεσίας, δεν 
περιορίζονται στη μητροπολιτική Γαλλία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους:  Άρη Φακίνο, Βασίλη 
Βασιλικό, Βασίλη Αλεξάκη, Μιμίκα Κρανάκη, Μαργαρίτα Λυμπεράκη, Κλεμάν Λεπίδη, 
Λύσανδρο Πρασσινός, Ζιζέλ Πρασσινός (Γαλλία), Παν Μπουγιούκα (Κεμπέκ), Μαριάννα 
Κατζαρά (Τυνησία), Georges Haldas, Αλμπέρ Κοέν και Νικολά Βερντάν (Ελβετία). Οι 
συγγραφείς αυτοί είναι μετανάστες πρώτης ή δεύτερης γενιάς, δίγλωσσοι ή τρίγλωσσοι, μέλη 
μιας πολυπολιτισμικής ή καλύτερα, διαπολιτισμικής κοινωνίας. Διατηρούν ισχυρή ταύτιση με 
τον τόπο καταγωγής τους, αλλά δεν τρέφουν ψευδαισθήσεις ότι υπάρχει τρόπος να 
επιστρέψουν στο παρελθόν. Οι χώροι που είναι αντικείμενα μνήμης έχουν συχνά 
χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους στη διασπορά ως συμβολικά αγκυροβόλια κοινότητας. Αυτό 
ισχύει εδώ και καιρό για τους μετανάστες που χρησιμοποιούν τη μνήμη του χώρου για να 
αποτυπώσουν μυθοπλαστιακά τον νέο κόσμο που βιώνουν. Η «πατρίδα» παραμένει ισχυρότατο 
ενοποιητικό σύμβολο για μετανάστες ή εκτοπισμένους, ακόμα και αν η σχέση με αυτή ίσως 
είναι πολύ διαφορετική και διαμορφώνεται από διαφορετικά περιβάλλοντα.  

Στην ελληνοαμερικανική λογοτεχνία της μετανάστευσης, πάλι, συμπλέκονται στοιχεία του 
ελληνικού και αμερικανικού περιβάλλοντος, τόσο σε επίπεδο θέματος όσο και σε επίπεδο 
γλώσσας. Έτσι, δημιουργούνται υβριδικά κείμενα, ενώ η σχέση των συγγραφέων με τη χώρα 
καταγωγής και τη χώρα υποδοχής τους χαρακτηρίζεται από αμφισημία (Καλογεράς, 2002: 70, 
72). Στα κείμενα των Ελλήνων μεταναστών παρατηρείται, συγκριτικά με παλαιότερα, μία 

                                                      
1 Εστιάζουμε στον γαλλόφωνο χώρο που έχει δυναμική παρουσία, αλλά ισχύει το ίδιο σε κάθε περίπτωση. 

ΚΩΤΗ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ Δ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ., ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ.
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απομάκρυνση από την παραδοσιακή επεξεργασία του θέματος της ξενιτιάς και εκφράζεται ένα 
οικουμενικό πνεύμα και μία διάθεση αμφισβήτησης των προκαθορισμένων εθνικών αναφορών 
και συνόρων.  

Τα ζητήματα απεδαφοποίησης της ταυτότητας σήμερα φαίνεται να αποκτούν ειδικό 
χαρακτήρα, όταν όλο και περισσότεροι από εμάς ζούμε σε αυτό που ο Said (1984: 18) 
αποκάλεσε «μια γενικευμένη συνθήκη απατρίας», σε έναν κόσμο στον οποίο οι ταυτότητες 
απεδαφοποιούνται όλο και πιο, αν όχι απόλυτα. «Προσπαθώ να βρω μια ταυτότητα, μια μάσκα, 
για τον εαυτό μου, ένα ρόλο να μπω στο πετσί κάποιου άλλου. […] Περπατάω στις όχθες του 
Σηκουάνα, μυρίζει νερό, αναμνήσεις, θάλασσα, μπα, ψέματα, είναι ‘‘παραδρομές της γλώσσας 
μου της ξένης’’» (Κρανάκη, 2007: 27). Με τρόπο που κωδικοποιεί και οδηγεί στα παραδοσιακά 
στιγμιότυπα εξορίας, η συγγραφέας τίθεται αντιμέτωπη κατά τρόπο οδυνηρό  με την 
προσωπική της εμπειρία που κινείται ανάμεσα στο εδώ και στο εκεί όσο και άν «σ’ αυτό το 
πολιτισμικό δράμα της διασποράς, οικεία όρια ανάμεσα στο εδώ και στο εκεί […] γίνονται 
δυσδιάκριτα» (Gupta et al., 78). 

Πραγματικά, ο μετανάστης συγγραφέας θεωρείται ότι ζει «ανάμεσα σε δύο κόσμους», σε 
δύο πολιτισμικά περιβάλλοντα. Επηρεάζεται, αλλά ποτέ δεν ταυτίζεται απόλυτα ούτε με τη 
γενέθλια χώρα ούτε με  τη χώρα υποδοχής. Έτσι, η λογοτεχνική μυθοπλασία του, με την 
ανάμειξη λέξεων από διαφορετικές γλώσσες, με τη μεταφορά εκφράσεων, αλληγοριών και 
εικόνων που παραπέμπουν σε διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα, αποτελεί συγκρητισμό 
διαφορετικών λογοτεχνικών παραδόσεων και ειδών με βασικό χαρακτηριστικό την 
πολυγλωσσία που δημιουργεί πρωτότυπα κείμενα, ενώ ταυτόχρονα εγκαινιάζεται ένας 
διάλογος γλωσσών και πολιτισμών και  η λογοτεχνία της μετανάστευσης αποτελεί χώρο 
διαλόγου μεταξύ ανομοιογενών πολιτισμών που δεν συνιστούν αμιγώς διακριτά συστήματα. Η 
μακροχρόνια παραμονή του μετανάστη σε μία χώρα μπορεί να οδηγήσει σε μία (συγ)κριτική 
οπτική στη γραφή του, στην οποία επισημαίνονται αρνητικά στοιχεία του πολιτισμού και της 
χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής/διαμονής και τα οποία δεν αντιλαμβάνονται ως 
οικεία οι κάτοικοι της χώρας υποδοχής. Έτσι, η λογοτεχνία της μετανάστευσης προσφέρει μία 
ευκαιρία στην κυρίαρχη εθνική ομάδα να συνειδητοποιήσει τα αδύνατα σημεία της μέσα από 
τα μάτια του μετανάστη-ξένου και να διευρύνει την αντίληψη για τον εαυτό της. Ταυτόχρονα, 
στη μυθοπλασία της μετανάστευσης επισημαίνονται βαθύτερες ομοιότητες και παραλληλισμοί 
μεταξύ των πολιτισμών. Με την τεχνική αυτή  γίνεται εμφανές τι ενώνει τις διάφορες ομάδες 
σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Σε επίπεδο περιεχομένου, καθώς η οπτική των 
μυθοπλαστικών χαρακτήρων δεν είναι εθνοκεντρική, αλλά συνδέεται με μία διακρατική και 
συγκριτική αισθητική, οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες κινούνται συχνά μεταξύ χώρας 
καταγωγής και υποδοχής, χωρίς ποτέ να μπορούν να διαγράψουν την πρώτη ή να 
ενσωματωθούν στην άλλη, όπως ακριβώς και ο μετανάστης συγγραφέας. Ανήκουν δηλαδή 
ταυτόχρονα σε δύο χώρες και σε δύο κουλτούρες, με αποτέλεσμα να διαμορφώνει μια υβριδική 
ταυτότητα, που αποτελεί την ενσάρκωση της επικοινωνίας διαφορετικών τόπων και 
πολιτισμών (Mardorossian, 2002: 21). 

Συνεπώς, η λογοτεχνία της μετανάστευσης σήμερα έχει πολλαπλή σημασία: σύμφωνα με την 
αρχική αντίληψη, παρέχει μία εικόνα της ζωής του μετανάστη σε μία εποχή παγκόσμιας 
κινητικότητας. Ταυτόχρονα, παράγει πρωτότυπα και υψηλής λογοτεχνικής αξίας κείμενα, 
συντελεί ώστε οι κοινωνίες να γνωρίσουν τον εαυτό τους μέσα από την οπτική  του ξένου και 
διευκολύνει την προσέγγιση των ποικίλων ομάδων, επισημαίνοντας μη εύκολα αισθητές 
ομοιότητες και αλληλεπιδράσεις.   

Η ίδια η φύση του μετανάστη γεννά ερωτήματα για την ατομική ταυτότητα, τα οποία 
πραγματεύονται οι εκπατρισμένοι συγγραφείς στα έργα τους. Όπως ο μετανάστης μοιράζεται 
ανάμεσα σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα και επαναδιαπραγματεύεται 
διαρκώς την ταυτότητά του, έτσι και οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες των συγγραφέων της 
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διασποράς συχνά δεν πετυχαίνουν να διαμορφώσουν μια συνεκτική αυτοεικόνα. Αποδέχονται 
όμως την ετερογένεια ως βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
ατομικές αλλά και οι συλλογικές ταυτότητες δεν θεωρούνται πλέον στατικές και ομοιογενείς 
κατασκευές. Έτσι, ως αναγνώστες της λογοτεχνίας της μετανάστευσης η οποία αναδεικνύει τον 
άνθρωπο ως υψηλότερη αξία πέρα από τους εθνικούς ή όποιους άλλους προσδιορισμούς, 
καλούμαστε να αποδεχτούμε την ύπαρξη της ετερότητας, τον πλουραλισμό και τον 
κατακερματισμό ως στοιχεία των κοινωνιών και της ίδιας της ύπαρξής μας, αλλά και τα 
στοιχεία της προσωπικότητάς μας που μας φαίνονται αλλότρια.  

 
3. Χαρακτηριστικά   
 
Σήμερα, σε επίπεδο έρευνας διεξάγεται διεθνώς ένας γόνιμος διάλογος για τα χαρακτηριστικά 
της λογοτεχνίας της μετανάστευσης. Αναφερόμαστε ενδεικτικά στις απόψεις του Moisan που 
θεωρεί ότι η λογοτεχνία της μετανάστευσης αναφέρεται σε ένα «πραγματικό είδος»: «Μέσα από 
τη γραφή των μεταναστών-συγγραφέων εντοπίζεται η δυνατότητα έκφρασης αναφορικά με την 
κατάσταση εξορίας, τη μετανάστευση, τον ξεριζωμό και το ρίζωμα σε έναν τόπο, τη 
διασπασμένη και θρυμματισμένη μνήμη, την ταυτότητα, που μπαίνει σε διαδικασία 
αμφισβήτησης. Αυτή η γραφή παράγει συχνά υβριδικά κείμενα, όπου τα είδη 
διασταυρώνονται, ενώνονται και καμία φορά, συγχέονται» (Moisan, 2008: 72 στο Βέικου & 
Λαλαγιάννη, 2015: 87).  

Οι Deleuze και Guattari (1975 ό.π.. 2015: 81) χρησιμοποιούν τον όρο αποεδαφοποίηση ως 
ένα  χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού που ονομάζουν ελάσσονα λογοτεχνία, καθώς τη θεωρούν 
λογοτεχνία της οποίας τα βασικά χαρακτηριστικά δεν υπάγονται στον κανόνα της λογοτεχνικής 
γραφής. Ενώ στις «μεγάλες» λογοτεχνίες, ο κοινωνικός χώρος απεικονίζεται απλώς ως σκηνικό 
μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η ατομική υπόθεση, η ελάσσων λογοτεχνία, οπλισμένη με τη 
δυναμική της ρήξης με τις κυρίαρχες δυνάμεις, έρχεται αντιμέτωπη με το ζήτημα της υποταγής 
και της εξουσίας. 

Γι’ αυτό και ο όρος λογοτεχνία της μετανάστευσης παραπέμπει συχνά σε χαμηλής και 
αμφιβόλου ποιότητας λογοτεχνία ή εστιάζει κυρίως σε προβλήματα διαβίωσης, σε θέματα 
νόστου και προσμονής για την επιστροφή, δηλαδή μία λογοτεχνία έξω από την κανονικότητα 
(Μπλιούμη, 2010: 148), ενώ η μεταναστευτική λογοτεχνία επιθυμεί να χειραφετήσει μέσα από 
τον επιστημονικό λόγο τους μετανάστες και τη λογοτεχνία τους. Τα κείμενα που γράφονται 
τουλάχιστον αρχικά από μετανάστες συγγραφείς έχουν σχέση και με τις μνήμες, αναμνήσεις 
και εικόνες από τη χώρα καταγωγής, γι’ αυτό και συχνά έχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία, ενώ 
κυριαρχεί η πρωτοπρόσωπη αφήγηση και η εσωτερική εστίαση. Ο διάλογος χρησιμοποιείται 
για να δώσει την άλλη οπτική. Υπάρχουν πολλοί εγκιβωτισμοί και ο αφηγημένος χρόνος δεν 
ακολουθεί τον αφηγηματικό, ενώ συχνά επισημαίνονται  αναχρονίες, κυρίως αν ο ήρωας 
βρίσκεται στην Ελλάδα με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να χάνεται στον χωρόχρονο. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι εικόνες που διέπουν τα μυθοπλαστικά κείμενα της 
μετανάστευσης/διασποράς διακρίνονται σε τρεις ξεχωριστές κατηγορίες (Καρακίτσιος & 
Καρασαββίδου, 2005): 

• Καθολικότητες. Πρόκειται για εικόνες που αντιστοιχούν σε ανθρώπινες συμπεριφορές  
που ευνοούν την αναγνώριση κοινών σημείων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, 
(έρωτας, θάνατος, γάμος, εργασία, σχολείο, κ.ά.).  

• Τοπικότητες. Αποτυπώνουν εικόνες στερεοτύπων που συγκρίνουν τον Άλλο με τον 
Εαυτό, άλλοτε θετικές και άλλοτε ανητικές.  

• Μεικτές εικόνες. Εικόνες με διαφορετική αφετηρία και διαφορετική έκβαση. Εκκινούν 
με στοιχεία διαφορετικότητας και κλείνουν με στοιχεία ομοιότητας ή και αντίστροφα.  
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Το διπλό αναγνωστικό κοινό στο οποίο στοχεύει αφενός σ’ αυτό της χώρας υποδοχής, 
αφετέρου σ’ εκείνο της χώρας προέλευσης αποτελεί άλλο βασικό χαρακτηριστικό της 
(Αντωνιάδου, 2006.  Λαλαγιάννη, 2010). Οι έννοιες πατρίδα/ξενιτιά που εμφανίζονται συχνά 
να συνυπάρχουν με την ταλάντευση ανάμεσα στο οικείο και στο ξένο δεν αποτελούν 
ξεχωριστές κατηγορίες, ώστε η μία να διαφοροποιεί την άλλη αλλά αναπαρίσταται η 
διαλεκτική σχέση ανάμεσα στις κατηγορίες πατρίδα και ξενιτιά (Μπλιούμη, 2004: 81):  «Τι 
πάει να πει, άραγε, να είσαι από ένα μέρος ή από κάποιο άλλο; […] Ξένος είσαι όταν δε νιώθεις 
ποτέ την ανάγκη να τρέξεις, να βιαστείς, να παραμερίσεις κάποιον που σου κόβει το δρόμο. 
Ξένη είναι η γη όπου ο χρόνος ανήκει σε άλλους» (Φακίνος, 1984).   

 
4. Θεματολογία  

 
Η λογοτεχνία της μετανάστευσης σήμερα δεν πραγματεύεται μόνο το κλασικό θέμα της 
οικονομικής μετανάστευσης των πρώτων μεταναστών, αλλά και και την αντιπαράθεση ή το 
πάντρεμα έτερου και οικείου, ενώ σκιαγραφεί υβριδικές ταυτότητες και απορρέει  από το 
μεταναστευτικό φαινόμενο.       

Θεματικά, το ελληνικό στοιχείο εμφανίζεται σε λογοτεχνήματα κυρίως ιστορικής, 
πατριωτικής, πολιτικής, θρησκευτικής ή κοινωνικής φύσης, μολονότι ο λογοτέχνης είναι συχνά 
έντονα επηρεασμένος από τον χρόνο μετανάστευσης και εγκατάστασής του λ.χ. στην 
Αυστραλία2, από την κοινωνική του προέλευση κ.ά. Ιστορικά θέματα που αποκαλύπτουν 
ελληνικότητα απαντώνται σε έργα αναφερόμενα στις διάφορες περιόδους της ελληνικής 
ιστορίας, ενώ ο τρόπος απεικόνισης μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίοδο στην 
οποία είναι εκτυλίσσεται η ιστορία. Έτσι, στο χρονικό Οι ένοχοι της συμφοράς: Η ιστορία 
καταθέτει (Αγγελίδης, 1980), η ελληνικότητα εμφανίζεται έντονη με τη μορφή βαθιάς θλίψης 
και πένθους για τον χαμό της Κωνσταντινούπολης ως το τελευταίο οχυρό του Ελληνισμού και 
της Ελληνορθοδοξίας, ενώ, ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλά άλλα έργα (κυρίως ποιήματα) που, 
με αιτία, λ.χ. την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, αντηχούν οργή και γίνονται κραυγή 
για τιμωρία των αδίκων. Στενά σχετιζόμενα με τα θέματα αυτά είναι τα πολιτικά θέματα που 
απεικονίζουν ελληνικότητα. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, αυτά αναφέρονται μόνο σε 
νεότερα πολιτικά γεγονότα και καταστάσεις της Ελλάδας. Τα περισσότερα έχουν 
αντιδικτατορική θεματογραφία ή είναι ποιήματα που δημοσιεύθηκαν στον ελληνικό Τύπο της 
Αυστραλίας την εποχή των διαδηλώσεων για το μακεδονικό ζήτημα. Ένα άλλο θέμα είναι το 
θρησκευτικό με ένα αρκετά ευμέγεθες ποσοτικά corpus θρησκευτικής ποίησης, γραμμένης 
τόσο από λαϊκούς όσο και από κληρικούς. Μάλιστα, σε αρκετά έργα του corpus  αυτού που 
εκφράζουν ελληνορθοδοξία ως  βασικό στοιχείο της ελληνικής εθνικής συνείδησης, η 
ελληνικότητα προβάλλει ευκρινέστατα. Από τα θέματα που απεικονίζουν ελληνικότητα, το 
κοινωνικό, λόγω του πολύπλευρου φάσματός του, αλλά και των τριών κύριων σημείων 
αναφοράς του (Ελλάδα–Κύπρος, ελληνική παροικία, Αυστραλία), είναι ευρύτερο και 
ποικιλομορφότερο. Η Ελλάδα αποτελεί σημείο αναφοράς για τα λογοτεχνικά έργα που 
αναφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, στο παραδοσιακό πλέον και πολυδιάστατο θέμα της ξενιτειάς: 
στη λαχτάρα για τη γενέθλια γη, στον χωρισμό από αγαπημένα πρόσωπα, στην προσδοκία της 
επιστροφής, στην αποξένωση στον νέο τόπο, στον φόβο της απόρριψης από τη νέα κοινωνία, 
στην πιεστική πρόκληση της ενσωμάτωσης, κ.λπ.  

                                                      

2 Αποφεύγουμε τον όρο ελληνοαυστραλιανή λογοτεχνία ως προβληματικό που απαιτεί μεγάλη συζήτηση, σύμφωνα 
με τον Καναράκη (2003), όπως γενικά κάθε λογοτεχνικός όρος, τον χρησιμοποιούμε γενικά για να 
προσδιορίσουμε τοπικά και εθνοτικά το αντικείμενο στο οποίο αναφερόμαστε.  
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Συχνά πρόκειται για μια Ελλάδα εξιδανικευμένη, όπως παρατηρεί και η αγγλόγλωσση 
λογοτέχνιδα Katherine Kizilos στο ταξιδιωτικό της The Olive Grove: Travels in Greece (1997: 
15): «…ο πατέρας μου έκανε την Ελλάδα και τις αναμνήσεις του από το πατρικό του, έτσι όπως 
ήταν, ένα είδος θρησκείας. Γιατί αυτά ήταν ακριβώς που θυμόταν: το τζάκι, τον τόπο που 
γεννήθηκε, τα βουνά του χωριού του, τους ελαιώνες, τα ήσυχα νερά του κορινθιακού κόλπου. 
Ένας αγιασμένος και όμορφος τόπος και πραγματικά έτσι είναι. Αλλά η μνήμη και η φαντασία 
πάνε χέρι-χέρι. Δεν θυμάμαι τον Άγγελο να μιλούσε για την πατρίδα του που άφησε κι έφυγε, 
τη χώρα της φτώχιας και του πολέμου».  

Αντίστοιχα, η ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας παρουσιάζεται με πολύ δυναμισμό, 
ιδιαίτερα ως κοινωνικός τόπος όπου η ελληνικότητα βρίσκει έκφραση, και οι ελληνικές αξίες 
και παραδόσεις κρατιούνται ψηλά. (Καναράκης, 
https://diasporic.org/2010/10/gkanarakis/ellinikotita/). Μολονότι η ελληνικότητα στα 
λογοτεχνικά κείμενα εμφανίζεται με τρόπο συγχρονικό, πολύ συχνά ο συγγραφέας επιτυγχάνει 
μια αρμονική διαχρονική σύνθεση παρελθόντος και παρόντος. Την τεχνική αυτή χρησιμοποιεί 
με μεγάλη δεξιοτεχνία η θεατρική συγγραφέας Σοφία Ράλλη-Καθαρείου στο δραματικό της 
έργο Ιφιγένεια κάτω από τον Τροπικό του Αιγόκερω (αδημοσίευτο) όπου αξιοποιώντας τον 
αρχαίο μύθο της Ιφιγένειας τον συνδέει με τη σύγχρονη Ιφιγένεια –τη μετανάστρια στην 
Αυστραλία – προσδίδοντάς του νέα κοινωνική προέκταση με το τραγικό γεγονός της αντίληψης 
της προσωπικής θυσίας, το ηθικό δίλημμα μεταξύ συναισθήματος και καθήκοντος, και  στο 
Τράνζιτο (1989). Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η Καθαρείου ενισχύει ακόμη 
περισσότερο την ελληνικότητα του έργου, με τη χρήση δομικών θεατρικών στοιχείων 
(ενσωματώνει χορικά  μέρη και ρυθμική κίνηση από το αρχαιοελληνικό δράμα, συνδυασμένα 
με νεοελληνικό παραδοσιακό χορό)3.  

Όσον αφορά στην ελληνοαυστραλιανή παραγωγή έχουμε την ιστορική ανθολογία του 
Καναράκη (2003), που κυκλοφόρησε ελληνικά και λίγο αργότερα αγγλικά και καλύπτει τη 
μεγάλη χρονική περίοδο από το 1900-1983. Ο ανθολόγος ανθολογεί  ονόματα Ελλήνων που 
ασχολήθηκαν με έργα τους γραμμένα σε εποχές κρίσης, κυρίως εσωτερικών μεταβάσεων μέσα 
στην ελληνική παροικία της Αυστραλίας ή σε εποχές στις οποίες η πολιτική αυτή 
υποστηριζόταν από τους κυβερνητικούς μηχανισμούς. Τα κείμενα αυτά ιδεολογικά χρήσιμα 
και ευρύτερα κοινωνικά χρηστικά αποβλέπουν να εξηγήσουν και να θεμελιώσουν 
συγκεκριμένες πολιτικές πρακτικές ή να δικαιολογήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα, πολιτικά 
κόμματα και στρατηγικές αποφάσεις. Τα περισσότερα λογοτεχνικά κείμενα προσπαθούσαν να 
εκτονώσουν την υπαρξιακή πίεση της μεταναστευτικής εμπειρίας μέσα από μια έντονη 
συγκινησιακή γλώσσα και να αντιμετωπίσουν το στίγμα μιας περιθωριοποιημένης ετερότητας 
στη νέα κοινωνία, έχοντας έτσι θεραπευτική λειτουργία. 

Συνοψίζοντας, στα πρώιμα λογοτεχνικά έργα κυρίαρχο θέμα ήταν η ξενιτιά. Μετά το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο όμως, ο σκοπός του Έλληνα μετανάστη δεν είναι πλέον να ορθοποδήσει 
οικονομικά, γεγονός που θα του επιτρέψει αργά ή γρήγορα να επαναπατρισθεί, αλλά να 
εγκατασταθεί στη νέα γη, να αδράξει ευκαιρίες που στην πατρίδα δεν θα του δίνονταν, να 
δημιουργήσει και να πετύχει. Σταδιακά, το θέμα της ξενιτιάς εξασθενίζει και δίνει τη θέση του 
σε προβληματισμούς σχετικούς με τον αγώνα προσαρμογής ή με την ψυχολογία της δεύτερης 
γενιάς που συνθλίβεται ανάμεσα σε δύο κουλτούρες ή σχετικά με το βαθύτερο κοινωνικό 
φαινόμενο της μετανάστευσης. Σχετικά με τη γλώσσα της λογοτεχνίας, στο μεγαλύτερο μέρος 

                                                      
3 Πβ «Για παράδειγμα στα έργα μου ΤΡΑΝΖΙΤΟ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ και ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟ δανείζομαι από το 
κλασικό δραματολόγιο σχήματα και δομές, όπως το ΧΟΡΙΚΟ για να προκαλέσω την απαρχή μιας επικοινωνίας, 
ενός νοητικού διαλόγου με τον θεατή, να αφυπνίσω την πολιτική και κοινωνική του συνείδηση, να υπογραμμίσω 
τα επί σκηνής δρώμενα και να εντείνω ή να απαλύνω τα δραματικά στοιχεία ώστε να παρασύρω τον θεατή σε μια 
θεατρική πραγματικότητα που ελπίζω να έχει χρόνια επιρροή στο συναίσθημα και στη λογική του» 
(http://www.anagnostis.info/catharios_sofia.htm/ ανακτήθηκε 3-8-2019). 
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χρησιμοποιείται η ελληνική, με  εξαίρεση τις τελευταίες δεκαετίες που αγγλόφωνη και 
γαλλόφωνη λογοτεχνία με θέματα ελληνικότητας έχει σημειώσει σημαντική αύξηση.  

Το σκηνικό (χώρος εξέλιξης της ιστορίας) είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αυστραλία ή 
κάθε χώρα υποδοχής στην οποία ζει ο μετανάστης λογοτέχνης. Χωρίς να είναι απόλυτο πως 
όλα τα λογοτεχνικά έργα που τοποθετούνται στο φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας ή της 
Κύπρου οπωσδήποτε αντικατοπτρίζουν την ελληνική ταυτότητα του συγγραφέα τους, 
εντούτοις το λογοτεχνικά ξαναζωνταμένο από έναν ικανό συγγραφέα ελλαδίτικο ή κυπριακό 
φυσικό περιβάλλον, συχνά φανερώνει τη νοσταλγία ή την υπερηφάνεια του λογοτέχνη για την 
πατρίδα του, τουλάχιστον τόσο έντεχνα και πειστικά όσο μπορεί να αποτυπωθεί και σε κάθε 
άλλο ελληνικό θέμα (Καναράκης, https://diasporic.org/2010/10/gkanarakis/ellinikotita/).  

Αρκετοί Έλληνες λογοτέχνες της Αυστραλίας μιμούνται τη μορφή και το ύφος της 
ελληνικής λογοτεχνίας (αρχαίας, βυζαντινής και νεοελληνικής). Για παράδειγμα, ο Κύπριος 
Θεόδωρος Ξενοφού υιοθετεί ένα πνεύμα ηρωικό στο έργο του Ηλιόλουστα σκοτάδια (1989), 
σύνθεση 7.220 στίχων στον εξίσου δυναμικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο της δημοτικής, που 
αναφέρεται στο πραξικόπημα εναντίον του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και στην τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο που ακολούθησε, μιμούμενος την ποιητική των ομηρικών επών. Άλλοι 
επίσης επηρεάζονται από το διδακτικό ύφος του Αισώπου ή το σατιρικό του Σουρή και του 
Λασκαράτου ή καταφεύγουν στη χρήση ελληνικών διαλέκτων (Μακεδονικής, Κρητικής, 
Ποντιακής, Κυπριακής, κ.ά.), ιδιαίτερα από λογοτέχνες που προέρχονται από ανάλογες 
περιοχές (Καναράκης, https://diasporic.org/2010/10/gkanarakis/ellinikotita/).   

Αναφορικά τώρα με τα έργα ελληνογενών συγγραφέων, που σχεδόν πάντοτε γράφουν στην 
Αγγλική, παρατηρείται πως η ελληνικότητα εμφανίζεται στα έργα τους, όχι όπως συνέβη στην 
προηγούμενη κατηγορία συγγραφέων που μεγάλωσαν στο κοινωνικό και πολιτισμικό 
περιβάλλον της Ελλάδας αλλά ως ελληνικότητα κάτω από τη συνεχή επίδραση του 
κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος της Αυστραλίας (Καναράκης, 
https://diasporic.org/2010/10/gkanarakis/ellinikotita/).     
  
5. Λογοτεχνίες της ελληνικής μετανάστευσης και διασποράς 

 
Το ελληνικό παράδειγμα της λογοτεχνικής παραγωγής σε καταστάσεις μετανάστευσης και 
διασποράς είναι πολυσχιδές, καθώς καλύπτει πολλές χώρες σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία 
και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και οφείλεται σε ποικίλους λόγους, συχνότερα 
πολιτικούς. Έτσι, η Άλκη Ζέη, αυτοεξόριστη στη Σοβιετική Ένωση και στη συνέχεια στη 
Γαλλία, δημοσιεύει μεταξύ των άλλων το βιβλίο Αρβυλάκια και γόβες (1975), ενώ οι Δημήτρης 
Χατζής και Άρης Αλεξάνδρου, εξόριστοι για τις αριστερές τους πεποιθήσεις δημοσιεύουν τοα 
μυθιστορήματά τους Διπλό Βιβλίο (1976) και Κιβώτιο (1974), αντίστοιχα. Η σύγχρονη 
λογοτεχνία των Ελλήνων μεταναστών ή των συγγραφέων της διασποράς με ελληνική 
καταγωγή απλώνεται στην Ευρώπη, με κυριότερες χώρες τη Γαλλία, τη Γερμανία (Σουρούνης: 
δημοσιεύει κυρίως στα ελληνικά: Μερόνυχτα Φραγκφούρτης, Τα τύμπανα της κοιλιάς και του 
πολέμου, κ.ά., Μονιούδης, γερμανόφωνος πολυβραβευμένος συγγραφέας γράφει στα 
γερμανικά), τη Σουηδία (Φιορέτος: από το 2010 καθηγητής στο Södertörn University College 
στη Στοκχόλμη, στον οποίο το 2009  απονεμήθηκε το βραβείο Gleerups Literary Prize. 
Καλλιφατίδης: από τους πιο πολυδιαβασμένους συγγραφείς στη Σουηδία, γράφει στα 
σουηδικά. Περιγράφει τις συνθήκες ζωής των μεταναστών στη Σουηδία, και, μέσα από  
αυτοβιογραφικά στοιχεία, αναφέρεται στη ζωή στην Ελλάδα τις δεκαετίες του ’30 και του ’40) 
και την Αγγλία (Καρνέζης: δημοσιεύει στην αγγλική γλώσσα: Το μυθιστόρημά του The Maze 
(2005) μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα (O Λαβύρινθος), ενώ κυκλοφόρησε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία. Οι λογοτέχνες σε κάποιες ελληνικές κοινότητες σε 
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χώρες της Αφρικής, της κεντρικής Ευρώπης και της Ρωσίας γράφουν στην ελληνική γλώσσα 
είτε στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, που αποτελεί και τη συνηθέστερη περίπτωση.  

Η λογοτεχνική παραγωγή συγγραφέων ελληνικής καταγωγής στις ΗΠΑ είναι επίσης πολύ 
μεγάλη4. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τους Nicholas (Eleni/Ελένη, 1983), Nicholas Samaras 
(1991), Olga Broumas (Beginning with O/1977), Helen Papanikolas (The Apple Falls from the 
Apple Tree/1995), Georges Pelecanos (γράφει κυρίως αστυνομικό μυθιστόρημα) και τον τον 
πολυβραβευμένο Jeffrey Eugenides στον οποίο το 2003 απενεμήθηκε το βραβείο Pulitzer Prize 
for Fiction για το μυθιστόρημά του Middlesex, που μεταφράστηκε στα ελληνικά ως Ανάμεσα 
στα δύο φύλα (Libro, 2005) και ο οποίος από το 2013 είναι μέλος της American Academy of 
Arts and Science. 

Η ελληνική λογοτεχνία της μετανάστευσης έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τη Γαλλία που δεχόταν 
πάντα πολιτικούς εξόριστους, προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών. Πολλοί και 
σημαντικοί συγγραφείς της διασποράς, εκφράστηκαν στη γαλλική γλώσσα. Μετά τον Jean 
Moreas (Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, 19ος αι.), ο Clément Lépidis (Κλεάνθης Τσελεβίδης, 
1920-1997), από τη Μικρά Ασία έγραψε στη γαλλική γλώσσα ποίηση και πεζογραφήματα, και 
τιμήθηκε με πολλά βραβεία. H Gisèle Prassinos (Ζιζέλ Πράσσινος), σημαντικό πρόσωπο του 
σουρεαλιστικού κινήματος, συνεργάστηκε με τον Paul Eluard και τον Man Ray και έδωσε 
σημαντικό έργο. Στους συγγραφείς που γράφουν γαλλικά ανήκει και ο André Kedros (Ανδρέας 
Κέδρος), που γεννήθηκε στη Ρουμανία (1917), μετείχε στην Αντίσταση και εξορίστηκε λόγω 
των αριστερών του πεποιθήσεων.  

Η Μιμίκα Κρανάκη (1922-2008) για πολιτικούς λόγους εγκαταστάθηκε στο Παρίσι πριν τον 
εμφύλιο πόλεμο και δημοσιεύει πολλά κείμενα κριτικής και φιλοσοφίας στη γαλλική γλώσσα 
και τα μυθιστορήματά της στην ελληνική: Contre-temps, Φιλέλληνες, 24 γράμματα μιας 
Οδύσσειας (μυθιστορήματα), Αυτογραφία, ενώ η Μαργαρίτα Λυμπεράκη (1919-2001) έζησε 
πολλά χρόνια στο Παρίσι και δημοσίευσε και στη γαλλική και στην ελληνική γλώσσα 
μυθιστορήματα και θεατρικά έργα: Ta ψάθινα καπέλα, Τα δέντρα, Η γυναίκα του Κανδαύλη. 
Στη Γαλλία κατέφυγαν επίσης στη δικτατορία οι Άρης Φακίνος και Βασίλης Βασιλικός όπου 
έγραψαν ή μετέφρασαν έργα τους, ορισμένα από τα οποία (Φακίνος, Τα παιδιά του Οδυσσέα, 
1997) αναφέρονται σε εμπειρίες μετανάστευσης και βιώματα του εκπατρισμού ή από πολιτικά 
γεγονότα (Βασιλικός, Ζ, 1967).    

Στη σύγχρονη Γαλλία, o Allain Glykos, καθηγητής φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο Bordeaux 
1, γράφει στη γαλλική γλώσσα για τις εμπειρίες του πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία πατέρα του, 
που βρέθηκε στη Γαλλία μετά την καταστροφή: Manolis, Parle-moi de  Manolis, Manolis de 
Vourla. Από την Τριλογία του, έχει μεταφραστεί και κυκλοφορεί στα ελληνικά το βιβλίο του 
Μίλα μου για τον Μανόλη (Ωκεανίδα, 2001). O πολυγραφότατος και με πολυβραβευμένος 
Βασίλης Αλεξάκης  η πλέον γνωστή ελληνική περίπτωση λογοτεχνίας της μετανάστευσης μαζί 
με τον Θοδωρή Καλλιφατίδη αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση γραφής της λογοτεχνίας της 
μετανάστευσης, καθώς γράφουν τα έργα τους και στις δύο γλώσσες, είτε στην ελληνική είτε 
στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, και στη συνέχεια αυτομεταφράζονται.    

Στην Αυστραλία, ο Χρίστος Τσιόλκας, η Βάσω Καλαμάρα και η Αντιγόνη Κεφαλά 
αποτελούν τους πιο γνωστούς ελληνικής καταγωγής συγγραφείς5. Η Καλαμάρα δημοσιεύει 

                                                      
4 Για την λογοτεχνική παραγωγή των Ελλήνων της Αμερικής, βλ. Γ. Καλογερά, «Ζώνες επαφής και μαρτυρίες 
μετάβασης: οι λογοτεχνικοί ‘κύκλοι’ της ελληνικής μετανάστευσης». Σύγχρονη ελληνική πεζογραφία. Διεθνείς 
προσανατολισμοί και διασταυρώσεις. Α. Σπυροπούλου & Θ. Τσιμπούκη (επιμ.). Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2002. 
Επίσης, πρόλογο και πρώτο κεφάλαιο του Γ. Καλογερά  από το βιβλίο που επιμελήθηκε: Κωνσταντίνος 
Καζαντζής. Ιστορίες της πατρίδος μου. Αθήνα: τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, 2001. 
5 Για τη λογοτεχνία των ελληνικής καταγωγής συγγραφέων της Αυστραλίας, εκτός από τις μελέτες του Καναράκη, 
βλ και Μ. Τσιανίκας. «Ελληνοαυστραλιανή λογοτεχνία: Γενική προσέγγιση με ειδικότερες αναφορές». 
Λογοτεχνία της Διασποράς και Διαπολιτισμικότητα. Μ. Δαμανάκης (επιμ.). Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ, τ. Α’,  2008: 
47-68. 
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κυρίως στα ελληνικά (Άλλα χώματα, Ολυμπιάς, μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου), ενώ η 
Κεφαλά (Antigone Kefala) στην αγγλική γλώσσα κυρίως νουβέλες, και ποίηση (Τhe First 
Journey, Thirsty Weather, Αlexia. Α Tale for Two Cultures, Τhe Island).  Ο Τσιόλκας, ο  
νεότερος όλων, γράφει στην αγγλική. Τα έργα του είναι πολύ γνωστά στην Αυστραλία και 
πολλά από αυτά έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά: Loaded, The Jesus Man, Dead Europe. 
Από τις εκδόσεις Ωκεανίδα κυκλοφορούν στα ελληνικά τα βιβλία του Το χαστούκι και 
Μπαρακούντα. Το φαινόμενο της ελληνικότητας στην Αυστραλία τεκμηριώνεται καθαρά, 
μεταξύ άλλων, και στη λογοτεχνική δημιουργία τόσο των πρώτης γενιάς Ελλήνων μεταναστών 
συγγραφέων που συνθέτουν τα έργα τους στην Ελληνική όσο και των λοιπών ελληνογενών 
ατόμων που γράφουν στην Αγγλική. Η ελληνικότητα στη λογοτεχνία αυτή φαίνεται να 
αντικατοπτρίζει: α) την αντίληψη που έχουν οι ίδιοι οι λογοτέχνες για την ελληνικότητά τους, 
β) την αντίληψη των λοιπών Ελλήνων  στην παροικία ή της ίδιας της ελληνικής παροικίας, και 
γ) την «ιδανική» ελληνικότητα (αναμφίβολα εμπνευσμένη από εθνικιστικές αποτιμήσεις και 
τάσεις διδακτισμού), και μάλιστα κατά τρόπο είτε συγχρονικά είτε διαχρονικά (Καναράκης, 
https://diasporic.org/2010/10/gkanarakis/ellinikotita/). 

 
6. Λογοτεχνία της μετανάστευσης/διασποράς και κριτική 
 
Πολλοί και αξιόλογοι κριτικοί ασχολήθηκαν, κυρίως από τη δεκαετία του ’80 και μετά, με τη 
λογοτεχνία της μετανάστευσης, κάνοντας λόγο για «ελάσσονα λογοτεχνία» (Deuleuze και 
Gauttari, 1975 στο Βέικου-Λαλαγιάνη, 2015: 87), δίνοντας έμφαση στη γλώσσα και στην 
αποεδαφοποίηση (Βέικου και Λαλαγιάννη, 2015: 87).  

Αρχικά, σε πολλές χώρες, καθώς η λογοτεχνία της μετανάστευσης αντιμετωπίστηκε ως 
ρεαλιστική απεικόνιση της μεταναστευτικής εμπειρίας διαμορφώθηκε η εντύπωση πως 
πρόκειται για  μια λογοτεχνία χαμηλού επιπέδου. Γι’ αυτό και η η λογοτεχνική κριτική την 
αντιμετώπισε συχνά με αδιαφορία ή και με διάθεση αναπαραγωγής στερεοτύπων, γεγονός που 
δεν βοηθούσε στην προσέγγιση μεταναστών και «αυτοχθόνων» (Μπλιούμη, 2008: 139-142) 
και εκδίδεται από μικρούς εκδοτικούς οίκους (Gebauer & Lausten, 2010: 2 στο Βέικου, 2015: 
87). Ωστόσο, σταδιακά η κριτική άλλαξε στάση και εκτιμάται πλέον η αισθητική ποιότητα των 
κειμένων αυτών και η δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επικοινωνία και  στην 
αλληλοκατανόηση των ποικίλων ομάδων μιας κοινωνίας. Σήμερα, στον διεθνή χώρο για τους 
περισσότερους σύγχρονους μελετητές και κριτικούς, η λογοτεχνία της μετανάστευσης δεν 
αποτελεί πλέον μια λογοτεχνία  απομονωμένη, καθώς διακρίνεται για τους γενικότερους 
προβληματισμούς, ακολουθεί τα σύγχρονα ρεύματα, τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις του 
λογοτεχνικού κανόνα της εκάστοτε εποχής στη χώρα υποδοχής. Υπερβαίνοντας την απλή 
αναπαράσταση της μεταναστευτικής εμπειρίας, η λογοτεχνία αυτή, ειδικά όταν προέρχεται από 
τους δεύτερης γενιάς μετανάστες-συγγραφείς, καταφέρνει να αναπαραστήσει αισθητικά μία 
διαπολιτισμική θέαση της πραγματικότητας, ενώ ταυτόχρονα πραγματεύεται τον ανθρώπινο 
ψυχισμό, αναδεικνύοντας αυθεντικές καταστάσεις του ατόμου: «Το θέμα τώρα δεν είναι το 
παραδοσιακό (και συχνά μυθοπλαστικό) εκείνο της ξενιτιάς, [...] αλλά περισσότερο η 
σύγχρονη ιδέα της διασποράς, και πιο συγκεκριμένα ενός μεταιχμιακού ελληνισμού που δεν 
εδράζεται σ’ ένα ξεκάθαρο μέσα ή έξω αλλά βιώνει διαρκώς μια αμφίθυμη οικουμενικότητα η 
οποία ασφυκτιά μέσα στη συμβατικότητα των συνόρων» (Λαμπρόπουλος, 2002: 62). 
Εντάσσεται επομένως σε δύο ετερογενή πολιτισμικά συστήματα και κατ’ επέκταση σε δύο 
λογοτεχνικά πολυσυστήματα. Ωστόσο, η λογοτεχνία της διασποράς, ως μορφή αφήγησης και 
επικοινωνίας, συνέβαλε, και συμβάλλει ως ένα βαθμό και σήμερα, στην ενίσχυση της 
συνείδησης της κοινότητας. Για παράδειγμα, είναι εντελώς διαφορετική η ένταση στη 
διατήρηση της διαφοράς στη λογοτεχνία της ελληνικής διασποράς στην Ευρώπη από ό,τι στην 
Αμερική ή την Αυστραλία. Συνεπώς, η λογοτεχνία της μετανάστευσης συνιστά ένα μηχανισμό 
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καθορισμού και επανακαθορισμού του ορίου ανάμεσα στη διασπορά και την υπόλοιπη 
κοινωνία.  

Το γεγονός ότι η κριτική θεώρησε αρχικά τα κείμενα αυτά χαμηλού επιπέδου οφείλεται στο 
ότι σε πολλές χώρες οι πρώτοι μετανάστες ήταν άτομα με ανεπαρκή μόρφωση που 
αναζητούσαν εργασία και έγραφαν συχνά απλά κείμενα, στα οποία κατέγραφαν τις εμπειρίες 
τους απευθυνόμενοι κυρίως στα μέλη της κοινότητας των μεταναστών. Σταδιακά όμως, η 
λογοτεχνία της μετανάστευσης/διασποράς άρχισε να γράφεται περισσότερο από 
«επαγγελματίες» συγγραφείς, στη γλώσσα της κυρίαρχης ομάδας, με αποτέλεσμα να θίγονται 
πιο πολύπλοκα θέματα και τα έργα να αποκτήσουν πιο περίτεχνη μορφή (King et al., 1995: xi-
xii). Αισθητικά, τα κείμενα αυτά χαρακτηρίζονται από την παρουσία εικόνων, συμβόλων και 
μεταφορών, που παραπέμπουν στη λογοτεχνική παράδοση της καταγωγής των Ελλήνων 
συγγραφέων. Συγχρόνως, χαρακτηρίζεται για τη δύναμή της, εφόσον σε αυτήν συνυπάρχουν 
συχνά αντιθετικά ζεύγη, όπως παράδοση και μοντερνισμός, φαντασία και ρεαλισμός, πατρίδα 
και εκπατρισμός, παρόν και παρελθόν.  Συνεπώς, από άποψη αισθητικής αξίας, η λογοτεχνία 
αυτή δεν θεωρείται πια απλός καθρέφτης του κόσμου της μετανάστευσης. 

Στην ελληνική πραγματικότητα, μέχρι πρότινος, ο όρος λογοτεχνία της μετανάστευσης 
παρέπεμπε σε κείμενα που γράφτηκαν από Έλληνες που άφησαν τη χώρα τους για να 
εγκατασταθούν στο εξωτερικό. Το μοτίβο της ξενιτιάς είναι βασικό στην ελληνική λογοτεχνία 
και μπορεί να ανιχνευτεί από την αρχαιότητα έως τη νεότερη εποχή, ιδίως στη δημοτική 
ποίηση, ενώ οι συγγραφείς που λάβαμε υπόψη για την εργασία αυτή δεν διαθέτουν μια 
ελληνικότητα που να προσανατολίζεται απλώς στις ελλαδικές πολιτισμικές νόρμες, όπως 
δέχεται και ο Δαμανάκης (2004: 13-14). Στα σύγχρονα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της 
πολυπολιτισμικότητας, η λογοτεχνία του εκπατρισμού μετατρέπεται σε μεικτή λογοτεχνία στην 
οποία ο συγγραφέας δεν μιλά πια μόνο για τις ρίζες του αλλά και για την ιστορία και τη ζωή 
των συμπατριωτών του στο εξωτερικό και φτάνει στο σημείο να συγχέει τους χώρους – πατρίδα 
και χώρα υποδοχής, αναδεικνύοντας στοιχεία της δικής του μεικτής κουλτούρας, τα οποία 
εισάγει στο λογοτεχνικό τοπίο του.  

Η καλλιτεχνική παραγωγή των Ελλήνων μεταναστών και των απογόνων τους είχε 
παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα ελάχιστα γνωστή και σχεδόν παντελώς ασχολίαστη. 
Τη δεκαετία του 1980 στην Αμερική άρχισαν να εμφανίζονται απόπειρες όχι τόσο συνολικής 
αποτίμησης, όσο συγκέντρωσης και παράθεσης χρήσιμων βιβλιογραφιών. O Kαλογεράς (2002: 
68-87) υποστηρίζει πως καταστατικό γνώρισμα της λογοτεχνίας των μεταναστών είναι η 
ασυμμετρία μεταξύ: (α) του τόπου έκδοσης και του τόπου μυθοπλαστικής αναφοράς του έργου  
και (β) της γλώσσας παραγωγής και της κυρίαρχης γλώσσας της χώρας στην οποία αυτό 
παράγεται. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πρόταση λογοτεχνικής κριτικής, που δυναμικά 
συλλαμβάνει το «μεταναστευτικό κείμενο» ως προϊόν δικτύου σχέσεων, ξεφεύγοντας από τη 
στατική αντιμετώπισή του. Γνωρίζουμε ότι οι πρώτοι Έλληνες της Aμερικής δεν δούλεψαν το 
θέμα της μετανάστευσης, ότι η μεταστροφή από την ελληνική στην αγγλική και τανάπαλιν δεν 
ακολουθεί γραμμική πορεία, ότι ο ‘κύκλος’ του κειμένου με θέμα τη μετανάστευση 
παρακολουθεί τη ζωή του μετανάστη και τη μεταβαλλόμενη συναισθηματική και πολιτική του 
απόσταση από την πατρίδα.  

Στη λογοτεχνική ιστορία της Ελλάδας ο «μετανάστης» είναι κυρίως ο Έλληνας που έφυγε 
στο εξωτερικό για να αναζητήσει μια καλύτερη ζωή μετά από τα δεινά του Εμφυλίου ή την 
οικονομική δυπραγία, ενώ από το 1980 και μέχρι σήμερα, ο μετανάστης εμφανίζεται να είναι 
ο ξένος, αυτός ο Άλλος που πρέπει να μάθει να συμβιώνει μαζί του, υποχρεούμενος συνεπώς 
και σε ανάλογες αλλαγές σε στάσεις και συμπεριφορές (Στενού, 1998). Τα τελευταία χρόνια 
εκδίδονται διαρκώς μελέτες που παρακολουθούν τη λογοτεχνική παραγωγή Ελλήνων του 
εξωτερικού που έχουν βιώσει την εμπειρία της οικονομικής μετανάστευσης ή που ανήκουν στη 
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δεύτερη και τρίτη γενιά μεταναστών και οι οποίες μελετούν από διαφορετική οπτική τη 
μετανάστευση.  
  
7. Αντιπροσώπευση λογοτεχνίας της μετανάστευσης 

 
H ελληνική λογοτεχνία της μετανάστευσης σήμερα αντιπροσωπεύεται από την «Ένωση 
Ελλήνων Συγγραφέων Πέντε Ηπείρων» (http://el.sae.gr/?id=19059), που προβάλλει τους 
εκπροσώπους του ελληνικού πνεύματος που ζουν και δραστηριοποιούνται στις ελληνικές 
γειτονιές του Πλανήτη. Η δημιουργία της Ένωσης αποτελούσε επιταγή των καιρών για τη 
διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής και παγκόσμιας συνείδησης αλλά και για τη διατήρηση της 
πολιτισμικής ταυτότητας και εθνικής κληρονομιάς. Τα μέλη της Ένωσης δηλώνουν ότι η 
Μητρόπολη δεν τους βοηθά στην ενίσχυση του ρόλου της λογοτεχνίας στη διαμόρφωση της 
πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων της διασποράς, ώστε να ορθοποδήσει και να προβληθεί 
η λογοτεχνία. Απαραίτητο συστατικό του μειονοτικού λογοτεχνικού  λόγου  αποτελεί η 
διεκδίκηση της κατοχύρωσης της ύπαρξης και του ιδιαίτερου εθνοτικού χαρακτήρα της 
μειονότητας και των δικαιωμάτων της, καθώς και η διεκδίκηση της νομικής προστασίας της 
που υπονοεί ταυτοχρόνως την αυτοαναγνώριση της κοινωνικής μειονεξίας της μειονότητας. Η 
ανάγκη δηλαδή για προστασία υποδηλώνει την αίσθηση της αδυναμίας της λογοτεχνίας της 
μετανάστευσης να εξασφαλίσει τα δικαιώματα και την αναγνώρισή της.  
 
Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα διαχρονικά κειμενικά δεδομένα, η ελληνικότητα δεν αποτελεί μόνο μέρος της 
ταυτότητας των λογοτεχνών μας (Ελλήνων και ελληνογενών), αλλά αρθρώνεται και στα έργα 
τους, και μάλιστα με ποικίλους τρόπους. Βέβαια, εκείνο που έχει συμβάλει ενθαρρυντικά είναι 
και η κοινωνική αντίληψη του πολυπολιτισμού που απολαμβάνει η Αυστραλία, η Νέα 
Ζηλανδία και άλλες χώρες εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι γεγονός πως η ιδεολογία του 
πολυπολιτισμού αναγνωρίζει αφενός τη διατήρηση της πολυπολιτισμικής και καλλιτεχνικής 
κληρονομιάς των μεταναστών και αφετέρου την έκφραση της εθνοτικής τους ταυτότητας μέσω 
πολιτισμικών διαύλων, συμπεριλαμβανομένης και της λογοτεχνίας, η οποία στην περίπτωση 
αυτή, επί δεκααετίες τώρα, έχει δημιουργήσει ένα πλουσιότατο και δυναμικό σώμα έργων στα 
οποία απεικονίζονται ποικίλες όψεις ελληνικότητας άξιες προσοχής και μελέτης.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μελέτη του Η Ελληνικότητα στην Ομογενειακή Λογοτεχνία των 
Αντιπόδων: Σταθερές και Μεταβλητές, (2010) ο Καναράκης παραθέτει λογοτέχνες της 
διασποράς με τα ονόματα και τον αριθμό των έργων τους, στους τίτλους των οποίων έχει 
πρόσβαση με υπερσυνδέσμους. 

Έτσι, με ελάχιστες ίσως εξαιρέσεις, οι λογοτέχνες δεύτερης και τρίτης γενιάς, καθώς  
συναντούν δυσκολίες να διαμορφώσουν πλήρως την ταυτότητά τους και να διεκδικήσουν μια 
θέση στον χώρο προέλευσής τους, χρησιμοποιούν εκφράσεις «συμβολικού εθνισμού» 
(Στεφανίδου, 2004: 43).    

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε μια ηλεκτρονική μορφή της νεολληνικής 
λογοτεχνίας στην οποία περιλαμβάνεται και η λογοτεχνία της διασποράς, η οποία έγινε στα 
πλαίσια μιας διπλωματικής μεταπτυχιακής εγασίας το 2010 από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
Κούτουλα Βασιλική υπό την εποπτεία μου.  Χαρακτηριστικό του διαδικτυακού αυτού τόπου 
είναι ότι περιλαμβάνει μια σειρά από μενού, τα οποία εμφανίζονται με τη μορφή λίστας στο 
κεντρικό μενού. Στα μενού αυτά, έχει καταχωριστεί όλο το απαραίτητο υλικό για την ιστορία 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της λογοτεχνίας της διασποράς:  

http://e-logotexnia.gr/ 
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Abstract 
 
This study examines the issue of immigration in modern Greek folk tales. The primary material 
research captures a kind of paradox: while in folk songs immigration is a dominant theme 
which, according to researchers, constitutes a special category, in folk tales, this is not the 
case. This difference, along with the questions that it raises, becomes an opportunity for further 
research into the dimensions immigration assumes in modern Greek folk tales both as a 
narrative function and a narrative setting. The study of this theme brings to light its strong 
symbolic character according to which the migration journey functions archetypically as an 
initiation process; a formidable challenge towards the discovery of one's self and the world; 
towards the fulfillment of one's desires and, ultimately, towards self-realization. Finally, the 
current study reinforces the view that the narrative mechanisms used in this particular literary 
genre manage to keep its educational, universal and timeless character, through the powerful 
assimilative processes that they develop. 
 
Λέξεις κλειδιά: Ξενιτιά, λαϊκό παραμύθι, αρχέτυπο, μύηση, δοκιμασία, αυτοπραγμάτωση  
 
1. Εισαγωγή 

 
Η αναπαράσταση και η αναφορικότητα ως θεμελιώδεις ιδιότητες του λογοτεχνικού φαινομένου 
καθιερώνονται θεωρητικά ήδη από την Ποιητική του Αριστοτέλη. Σύμφωνα με αυτήν την 
προσέγγιση, που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα της λογοτεχνικής 
θεωρίας, ο κόσμος θεωρείται ως σημείο αναφοράς αλλά και νοηματοδότησης του κειμένου 
(Compagnon 2003: 193-194). H διαρκής ώσμωση μεταξύ τέχνης και πραγματικότητας 
διαμορφώνει μια αέναη σχέση αμφίδρομης γονιμοποίησης. Η τέχνη επιδρά στην 
πραγματικότητα των ανθρώπων και αντιστρόφως. Αυτή η δημιουργική σχέση αλληλεπίδρασης 
εξηγεί γιατί η ξενιτιά συνιστά ένα από τα κυρίαρχα θέματα που διατρέχει όλα τα είδη της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η μετανάστευση, ή ξενιτεμός στη λαϊκή γλώσσα, αποτέλεσε ένα 
από τα κοινωνικά φαινόμενα που σημάδεψαν την εξέλιξη του ελληνισμού καθ’ όλη την 
ιστορική του πορεία (Χασιώτης, et al. 2006). Και όλη αυτή η ιστορική πραγματικότητα, που 
ενσωματώνει προσωπικά και συλλογικά βιώματα και μνήμες, αποκρυσταλλώνεται σε διάφορα 
είδη της λογοτεχνικής δημιουργίας. Ειδικότερα, στις μορφές έκφρασης του λαϊκού πολιτισμού, 
η εμπειρία της μετανάστευσης καθορίζεται από τα ειδοποιά του χαρακτηριστικά δηλαδή τον 
παραδοσιακό, ομαδικό και αυθόρμητο χαρακτήρα, όπως τα όρισε ο Στ. Κυριακίδης (1965: 20-
21). 

Από τα διάφορα είδη της προφορικής τέχνης του λόγου, στην παρούσα μελέτη επιλέξαμε να 
ασχοληθούμε ειδικότερα με το θέμα της μετανάστευσης στο νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι. Μας 
παρακίνησαν οι ακόλουθοι κυρίως λόγοι: α) η ιδιοσυστασία του παραμυθιού ως αφηγηματικού 
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είδους που συχνά έχει την τάση να αφομοιώνει τα όποια εξωγενή στοιχεία, β) η δυσεξήγητη 
απουσία της ξενιτιάς από τις γνωστότερες θεματικές του λαϊκού μας παραμυθιού σε αντίθεση 
με την αισθητή της παρουσία στα δημοτικά τραγούδια ήδη από τα υστεροβυζαντινά χρόνια 
(Πολίτης 1925·Ζώρας 1943) και τέλος γ) το γεγονός ότι από ερευνητική σκοπιά το θέμα ήταν, 
εν γένει, ανεξερεύνητο. Στο κειμενικό σώμα των 23.000 περίπου παραμυθιών που έχουν 
καταγραφεί, κυρίως κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα (Καπλάνογλου 2014: 7) με θεμελιώδη 
συνεισφορά του Γεωργίου Μέγα και συνιστούν τον ελληνικό κατάλογο παραμυθιών, θα 
συναντήσει κανείς ένα μεγάλο κι ωστόσο απροσδιόριστο αριθμό κειμένων τα οποία με άμεσο 
ή με έμμεσο τρόπο αναφέρονται στην περιπλάνηση κάποιου ήρωα ή ηρωίδας.  

Το ταξίδι και η περιπλάνηση αποτελούν ένα από τα πιο κλασικά μυθικά και συνάμα 
αφηγηματικά θέματα. Σύμφωνα με την τυπολογία των επτά βασικών πλοκών του Booker 
(2004: 69, 87) τα συναντάμε κυρίως σε δυο από τα επτά μεγαθέματα που συνοψίζουν όλες τις 
ιστορίες του κόσμου: στην «Αναζήτηση» και στο «Ταξίδι και επιστροφή». Ο N. Frye (1997: 
51) στην περίφημη Ανατομία της Κριτικής του αναφέρει: Απ’ όλες τις πλοκές της λογοτεχνίας, 
το θαυμαστό ταξίδι είναι η μόνη που δεν εξαντλείται ποτέ […]. Το αρχέγονο ένστικτο της 
διαρκούς κινητικότητας και προσαρμογής των έμβιων πλασμάτων σε νέα περιβάλλοντα από 
καταβολής κόσμου, αποτυπώνεται, όπως είναι φυσικό, μετουσιωμένο και στον αφηγηματικό 
καμβά του λαϊκού παραμυθιού. Προκειμένου λοιπόν να εστιάσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια 
στο θέμα μας και να περιορίσουμε αυτό το τεράστιο εύρος, επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε στο 
ερευνητικό corpus τα παραμύθια εκείνα που εμπεριέχουν είτε στον τίτλο είτε στο κειμενικό 
τους σώμα σαφείς αναφορές στον όρο ξενιτιά, μαζί με τις ριζικές και τις παράγωγες λέξεις, 
εφόσον αναφέρονται στο φαινόμενο της μετανάστευσης. Η έρευνά μας συμπεριέλαβε τις 
κλασικότερες συλλογές νεοελληνικών λαϊκών παραμυθιών όπως αυτές του Γεωργίου Μέγα, 
του Γιώργου Ιωάννου, του Κώστα Καφαντάρη, της Μαρούλας Κλιάφα, της Άννας 
Αγγελοπούλου αλλά και νεότερες που παρατίθενται στη σχετική βιβλιογραφία. Ωστόσο, 
προκειμένου να καλύψουμε τη μεγαλύτερη δυνατή έκταση κειμένων και να επιτύχουμε 
υψηλότερη ακρίβεια κατά την ερευνητική διαδικασία, υιοθετήσαμε τη μέθοδο της ψηφιακής 
αναζήτησης όρων κλειδιά σε όλους τους τόμους των καταλόγων ελληνικών παραμυθιών με 
επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών που επιμελήθηκαν οι Αγγελοπούλου, 
Καπλάνογλου και Κατρινάκη (1994, 1999, 2004, 2007). Για την προσέγγιση του θέματός μας 
αξιοποιήσαμε στοιχεία της θεωρίας του δομισμού, της υφο-μορφολογίας του παραμυθιού και 
της ψυχανάλυσης που βασίζονται κατά κύριο λόγο στη θεωρία του Ρώσου στρουκτουραλιστή 
Βλάντιμιρ Προπ (1991), του Ελβετού παραμυθιολόγου Max Lüthi (1982, 2018) καθώς και στη 
ψυχαναλυτική θεωρία του K.G. Jung (1969, 1976) με έμφαση στη διαδικασία της 
εξατομίκευσης και στη θεωρία των αρχετύπων. Η έρευνά μας κατέληξε σε ένα σώμα 17 
διαφορετικών παραμυθιακών τύπων που συχνά περιλαμβάνουν διάφορες παραλλαγές. Κοινό 
σε όλα το στοιχείο του ξενιτεμού κάποιου παραμυθικού προσώπου, συνήθως του ήρωα της 
ιστορίας.  

 
2. Η αδήριτη ανάγκη και η επιθυμία ως διαχρονικά και πανανθρώπινα κίνητρα του 

ξενιτεμού 
 
Για ποιους όμως λόγους ξενιτεύονται συνήθως οι ήρωες των λαϊκών νεοελληνικών 
παραμυθιών; «Ανάγκᾳ δ᾽ οὐδὲ θεοὶ μάχονται», υποστήριζε ο Πιττακός ο Μυτιληναίος (Πλάτων 
2009: 186). Μπροστά στην ανάγκη και οι θεοί ακόμα υποχωρούν. Και ποια τάχα μεγαλύτερη 
ανάγκη από εκείνη της καθημερινής επιβίωσης, της εξεύρεσης των βιοποριστικών μέσων, που 
αποδίδει τόσο παραστατικά η ελληνική λέξη βιοπάλη, η οποία κάνει εκατομμύρια χρόνια τώρα 
τους ανθρώπους από κάθε σημείο του πλανήτη να εγκαταλείπουν τη γη των προγόνων τους και 
να μεταναστεύουν με την ελπίδα της εξασφάλισης καλύτερων συνθηκών διαβίωσης; Η Άννα 
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Αγγελοπούλου (2002: 28) αναφέρει χαρακτηριστικά: Ο κοινωνικός χώρος των παραμυθιών 
είναι το χωριό των ορεινών περιοχών, του κάμπου ή των νησιών του Αιγαίου. Οι ήρωες κι οι 
ηρωίδες ανήκουν στον κόσμο των αγροτών, συχνά είναι πάμπτωχοι. Πώς όμως μεταφράζεται 
αυτή η κοινωνική συνθήκη από τη σκοπιά της αφηγηματολογίας; Στο σημείο αυτό θα 
ανατρέξουμε στο περίφημο μοντέλο μορφολογικής ανάλυσης του παραμυθιού του Ρώσου 
στρουκτουραλιστή Βλάντιμιρ Προπ (1991: 41-42), στο έργο του οποίου η έλλειψη συνιστά την 
όγδοη λειτουργία του. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη θεωρία του Προπ, η λειτουργία αυτή 
αναφέρεται σε παραμύθια που ξεκινούν από μια κατάσταση ανεπάρκειας ή έλλειψης οι οποίες 
οδηγούν τον ήρωα σε μια διαδικασία αναζήτησης. Μάλιστα, προσδιορίζοντας με σαφήνεια τα 
είδη των ελλείψεων που μπορεί να αντιμετωπίζει ο ήρωας, αναφέρει σχετικά: Μια από τις 
«εκλογικευμένες μορφές: δεν υπάρχουν χρήματα, τα προς το ζην, κ.λπ..  

«Το σχήμα έλλειψη/εξάλειψη της έλλειψης είναι πράγματι το βασικό μοτίβο του μαγικού 
παραμυθιού», υπερθεματίζει ο Ελβετός παραμυθολόγος Max Lüthi (2018: 113-114). 
Πράγματι, από τα παραμύθια του corpus μας που αναφέρονται με σχετικά ρητό τρόπο στο θέμα 
της ξενιτιάς τα μισά τουλάχιστον εκκινούν από την κατάσταση ανέχειας των ηρώων τους. 
Σημειώνουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στο παραμύθι «Οι τρεις καλές 
συμβουλές» ο ήρωας γυρίζει και λέει στη γυναίκα του στην αρχή της ιστορίας: Δεν υποφέρεται 
αυτή η ζωή, γυναίκα. Βλέπεις, δουλεύω σα σκυλί απ’ το πρωί ως το βράδυ και δεν μου μένει 
τίποτες απ’ τη δουλειά. Θα πάρω τα μάτια μου να φύγω θα πάω στα ξένα να βρω μια καλή 
δουλειά και να σου στέλνω να πορεύεσαι καλά με το παιδί μας. Στην παραλλαγή του 
«Φερεντίνου» από τον Βροντάδο της Χίου ο ομώνυμος ήρωας μόλις ενηλικιώνεται 
ανακοινώνει στη μητέρα του: Μαμά, πρέπει να φύγω να αργασθώ κι εγώ. Επήγε λοιπόν στην 
ξενιτιά, μπήκε υπάλληλος σ’ ένα μαγαζί και περνούσε καλά. Στη θεσσαλική παραλλαγή του 
παραμυθιού με τίτλο «Μπελμέλ» που κατέγραψε η Μαρούλα Κλιάφα, διαβάζουμε: Επειδή 
ήταν φτωχοί και δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, ο άντρας αποφάσισε να ξενιτευτεί… Θα φύγω, 
γυναίκα, είπε. Κάπου θα βρω την καλή μου την τύχη. Θα την αρπάξω και θα γυρίσω στο χωριό. 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα κατάστασης έλλειψης συναντάμε στο παραμύθι «Ο 
Ρούσος» από τη Μήλο όπου στο ξεκίνημά του αναφέρεται Μια φορά κι έναν γκαιρό ήτανε ένα 
παιδί ορφανό και πεντάφτωχο, που το λέγανε Γιάννη. Κι επειδή στο χωριό του δεν μπορούσε να 
ζήσει, έδωσε των ματιών του και τράβηξε για τα ξένα, να βρει την τύχη του. Η αναζήτηση της 
τύχης παραπέμπει σε έναν παραμυθιακό τύπο που σχετίζεται με τα περίφημα «παραμύθια προς 
την τύχην οδοιπορίας» τα οποία ανέλυσε διεξοδικά ο Γ. Μέγας (1953: 3-43). Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα έχουμε στον παραμυθιακό τύπο ΑΤ 735 («Τα δύο 
αδέλφια»/«Οδοιπορία προς την τύχη») όπου ο φτωχός ήρωας, αφού περιπλανιέται μακριά και 
ξεπερνάει διάφορα εμπόδια, γίνεται στο τέλος πλούσιος και ξεχρεώνει τον αδελφό του, εφόσον 
στην τελική δοκιμασία κατορθώνει να δαμάσει την τύχη του (που έχει τη μορφή μιας 
πεντάμορφης κοπέλας) πιάνοντάς την κυριολεκτικά από τα μαλλιά. 

Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα νεοελληνικά παραμύθια που αναφέρονται στην ξενιτιά 
εκκινούν τη δράση τους από μια κατάσταση έλλειψης, όπως προαναφέραμε, εντούτοις 
συναντάμε και κάποια κείμενα στα οποία τα κίνητρα της μετανάστευσης είναι διαφορετικά. 
Κάποτε, ο ήρωας απλώς αποφασίζει να πάει σε άλλα μέρη, προκειμένου να γνωρίσει τον 
κόσμο. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στον παραμυθιακό τύπο ΑΤ 303, στο παραμύθι με 
τίτλο «Τα Δίδυμα», στο οποίο, αφού γεννιούνται δυο δίδυμα αγόρια με μαγικό τρόπο από ένα 
ζευγάρι που δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει, το μεγαλύτερο παιδί απεφάσισε να ξενιτευθεί, να 
γνωρίσει κι άλλες χώρες παρά πέρα. Σε άλλες περιπτώσεις ο ήρωας φεύγει για να συναντήσει 
τη μοίρα του και να κατακτήσει με την αυτοπεποίθηση και την ευφυΐα του την ευτυχία. Είναι 
η περίπτωση της ελληνικής παραλλαγής του παραμυθιού του γνωστού από τους αδελφούς 
Γκριμ «Γενναίου ραφτάκου» με τίτλο «Ο κυρ Λάζαρος και οι Δράκοι», στο οποίο, αφού ο 
πρωταγωνιστής της ιστορίας σκοτώνει με μια κίνηση σαράντα μύγες, φτιάχνει ένα σπαθί και 
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πάει στην ξενιτιά για περιπέτειες και καταξίωση με βασικό όπλο του τη δύναμη της εξυπνάδας 
του, η οποία αντιπαραβάλλεται με τη σωματική ευρωστία των δράκων που αντιμετωπίζει. 
Άλλοτε πάλι, ένα αφηγηματικό πρόσωπο πηγαίνει στην ξενιτιά προκειμένου να φέρει από εκεί 
κάποια αντικείμενα που προσλαμβάνουν μαγικές και συμβολικές ιδιότητες στην αφήγηση. 
Είναι η περίπτωση του βασιλιά πατέρα που φέρνει στην τρίτη κόρη του και ηρωίδα του 
παραμυθιού «Το λιερόχενο πανάκι» ένα ύφασμα που της εμφάνιζε μπροστά στα μάτια της με 
σάρκα και οστά το πριγκιπόπουλο των ονείρων της. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο 
κείμενο: […] έως ότου ο βασιλιάς αποφάσισε να ξενιτευθεί. Πριν φύγει, φώναξε τις κόρες του 
και τις ερώτησε τι ήθελαν να φέρει στην καθεμιά, όταν θα γύριζε. Σπανιότερα ακόμη ένα 
αφηγηματικό πρόσωπο μεταναστεύει προκειμένου να φύγει μακριά από μια κατάσταση που 
τον θλίβει. Είναι η περίπτωση της παραλλαγής της Σταχτοπούτας από το Νυμφαίο, την οποία 
αναφέρει η Μαρία Καλιαμπού σε σχετική μελέτη της (2017: 659), στην οποία, ο πατέρας 
φεύγει αρχικά λόγω οικονομικών δυσκολιών και αφού επιστρέφει και βλέπει τη γυναίκα του 
μεταμορφωμένη σε αγελάδα από τη στενοχώρια της για την κακή συμπεριφορά των δύο 
μεγάλων κοριτσιών της, εκείνος αποφασίζει να επιστρέψει για πάντα στην ξενιτιά. 

Με βάση τη θεωρία των λογοτεχνικών τρόπων που συνέθεσε ο Northrop Frye (1997: 25) 
στη μελέτη Ανατομία της Κριτικής, ο ήρωας του λαϊκού παραμυθιού είναι ο τυπικός ήρωας του 
Ρομάντζου: οι πράξεις του είναι μεν αξιοθαύμαστες, αλλά ο ίδιος είναι αναμφίβολα ανθρώπινο 
όν. Τα πρόσωπα που μεταναστεύουν στα νεοελληνικά παραμύθια είναι σχεδόν πάντοτε άντρες, 
συνήθως νεαρής ηλικίας. Γεγονός που ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνική 
πραγματικότητα του μεταναστευτικού φαινομένου κατά τα μεγαλύτερα ρεύματα του 19ου και 
20ου αιώνα (Χασιώτης, et al. 2006: 255). Παρά το γεγονός ότι το λαϊκό παραμύθι θεωρείται 
ιδεολογικά ένα συντηρητικό αφηγηματικό είδος, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις 
αναλύσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια με βάση τις σπουδές του φύλου (Rowe 
1979·Σκουτέρη-Διδασκάλου 1988: 65·Γκασούκα 2008: 29), ωστόσο δεν παύει να είναι μια 
αφήγηση που λειτουργεί έντονα σε συμβολικό επίπεδο. Ο M. Luthi (Μερακλής 2017: 29) 
υποστηρίζει σχετικά με το ζήτημα ότι: Το λαϊκό παραμύθι περιέχει βέβαια πολλά ρεαλιστικά 
στοιχεία, εντούτοις δεν είναι μια ρεαλιστική διήγηση, αλλά συμβολική, οπότε μια κυριολεκτική 
ανάγνωση το περιορίζει και το αδικεί. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η ερμηνευτική 
προσέγγιση της Γαλλίδας ανθρωπολόγου Nicole Belmont στην κλασική της μελέτη Poétique 
du conte (2001).  

Στο σημείο αυτό ανακύπτει μια σημαντική διαφοροποίηση της παραμυθιακής αφήγησης σε 
σχέση ιδίως με τη λόγια πεζογραφία (μυθιστόρημα, νουβέλα και διήγημα), η οποία αφορά στη 
σκιαγράφηση των αφηγηματικών χαρακτήρων. Επιβεβαιώνονται στα λαϊκά παραμύθια που 
θίγουν το θέμα της ξενιτιάς κάποια υφο-μορφολογικά στοιχεία που ανέδειξε μέσα από το 
θεωρητικό του έργο ο M. Luthi (1982: 11, 24). Μιλάμε, εν προκειμένω, για την έλλειψη βάθους 
και την αφαιρετικότητα. Οι ήρωές μας είναι επίπεδοι, η παρουσίαση των χαρακτηριστικών και 
της δράσης τους κινείται σε ένα επιφανειακό επίπεδο και η πλοκή της ιστορίας τους είναι 
γραμμική. Δεν θα συναντήσουμε πουθενά αφηγηματικές τεχνικές που να αναπτύσσουν την 
εσωτερικότητα και τον ψυχισμό των προσώπων. Με αυτήν τη λογική, σπάνια γίνεται λόγος για 
συναισθήματα των ηρώων, παρότι κάποιες φορές αυτά γίνονται έμμεσα αντιληπτά μέσα από 
τα λόγια και τις πράξεις τους. Και ο ξενιτεμένος ήρωας στο νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι, στις 
ελάχιστες περιπτώσεις που τα σταθερά υφο-μορφολογικά χαρακτηριστικά του αφηγηματικού 
είδους αφήνουν να διαφανεί κάποιο συναίσθημά του, αισθάνεται νοσταλγία. Από τα λίγα 
παραδείγματα που μπορούμε να επικαλεστούμε από το corpus μας αναφέρουμε δυο ενδεικτικά: 
Στο «Οι δυο γειτόνοι» ο ήρωας λέει: Ξέρεις τι θα σου πω, γείτονα; Άιντε να πάμε στα σπίτια 
μας. Φτάνει πια όσο μείναμε στην ξενιτιά. Πεθύμησα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Θέλω να 
πάω να τα ιδώ. Ενώ στο παραμύθι «Οι τρεις καλές συμβουλές», ο ήρωας αφού πέρασε δέκα 
χρόνια βαρέθηκε την ξενιτιά και θέλησε να γυρίσει στο χωριό, στην γυναίκα του και στο παιδί 
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του. Του είχε πονέσει για την πατρίδα του. Η Γαλλίδα φιλόσοφος Μπ. Κασσέν (2016: 39-40) 
στο δοκίμιό της Η Νοσταλγία: πότε λοιπόν είναι κανείς σπίτι του; ορίζει την νοσταλγία ως εξής: 
είναι αυτό που σε κάνει να προτιμάς να γυρίσεις σπίτι σου, ακόμα κι αν είναι για να βρεις εκεί 
τον χρόνο που περνά, τον θάνατο και, έτι χείρον, τα γηρατειά αντί της αθανασίας. Τόσο μεγάλο 
είναι το βάρος του πόθου της επιστροφής. Και ως προς τούτο το αίσθημα, που λανθάνει στα 
περισσότερα παραμυθιακά κείμενα, οι ήρωες είναι βαθύτατα ανθρώπινοι. Η έλλειψη βάθους 
και η αφαιρετικότητα ως θεμελιώδη στοιχεία του αφηγηματικού ύφους του παραμυθιακού 
λόγου καθιστούν το πρόσωπο του ήρωα που μεταναστεύει και περνάει διάφορες περιπέτειες 
(οι οποίες τον οδηγούν στην αυτοπραγμάτωση) τόσο αχνό και πανανθρώπινο που ενισχύουν 
την ταύτιση μαζί του σε κάθε αναγνώστη/ακροατή αλλά και σε κάθε αναγνώστρια/ακροάτρια.  

Ως απαράγραπτη συνθήκη της ίδιας της ζωής, η στέρηση συνιστά μια πανίσχυρη δύναμη 
που ανέκαθεν συνδιαμόρφωνε και σημάδευε ανεξίτηλα το πεπρωμένο των ανθρώπων. 
Περνώντας από τη σφαίρα του οικείου σε εκείνη του ανοίκειου αναδύονται σταδιακά διάφορες 
δοκιμασίες. Στο σημείο αυτό προκύπτει ένα ακόμα σημαντικό, για το θέμα, ερώτημα: τι 
εμπόδια και δυσκολίες αντιμετωπίζει και ποιες περιπέτειες βιώνει ο ήρωας που ξενιτεύεται στα 
νεοελληνικά λαϊκά παραμύθια; Σχετικά με το ζήτημα αυτό ο Β. Προπ (1991: 42) εμπλουτίζει 
την αναφορά του στη λειτουργία της έλλειψης κάνοντας μια επισήμανση που είναι πολύ 
εύστοχη όσον αφορά στα περισσότερα παραμύθια που ερευνήσαμε. Πιο συγκεκριμένα 
σημειώνει ότι: παρόμοιες αρχές, με στοιχεία καθημερινής ζωής, κάποτε συνεχίζονται τελείως 
φανταστικά. Έτσι, στα περισσότερα από τα παραμύθια που μελετήσαμε οι ήρωες και οι ηρωίδες 
έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορους αντίμαχους, συμβολικές μορφές από τον κόσμο του 
υπερφυσικού όπως: δράκους, λάμιες, μάγισσες,… και να φέρουν εις πέρας διάφορες δύσκολες 
δοκιμασίες ευφυΐας, υπομονής, γενναιοψυχίας και αντοχής. Ο K.G.Jung (1969: 167) στη 
θεωρία του περί των αρχετυπικών μορφών του συλλογικού ασυνείδητου που εκφράζονται μέσα 
από τα όνειρα, τους μύθους και τα σύμβολα, συνοψίζει πως το βασικό κατόρθωμα του ήρωα 
της ανθρώπινης μυθοπλασίας είναι να κατανικήσει το τέρας του σκοταδιού: πρόκειται για τον 
πολυπόθητο κι αναμενόμενο θρίαμβο της συνείδησης πάνω στο ασυνείδητο. Σε κάποια 
παραμύθια μάλιστα, όπως στον «Φερεντίνο» και στο «Η λάμια και το παιδί», η μητέρα της 
ερωτευμένης με τον νεαρό ήρωα κοπέλας ενσαρκώνει αρνητικές εκφάνσεις του αρχέτυπου της 
Μεγάλης Μητέρας (Jung 1969: 102) που σχετίζονται με την αποπλάνηση, την κυριαρχία και 
τον ίδιο τον θάνατο. O ήρωας κατορθώνει και στις δυο περιπτώσεις να αντιμετωπίσει το μένος 
της σκοτεινής Μεγάλης Μητέρας με τη μαγική βοήθεια που του προσφέρει η κόρη της (Μέλπω 
και της Αρνήσω αντίστοιχα), που αντιπροσωπεύει τη ζωογόνο και υποστηρικτική ενέργεια που 
εκπορεύεται από τη γυναικεία αγάπη. Μέσα σε αυτό το πνεύμα θα μπορούσε κανείς να 
ισχυριστεί ότι η λάμια, η μάγισσα, ο δράκος κι όλοι οι άλλοι αντίπαλοι που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι ήρωες των παραμυθιών του corpus μας εκφράζουν αρνητικές όψεις του 
ασυνειδήτου ή ακόμη της θηλυκής και της αρσενικής ψυχής, της animus/anima που φέρει ο 
ήρωας/η ηρωίδα εντός τους. Παρόλη την κριτική που έχει ασκηθεί στην ψυχαναλυτική-
συμβολική θεωρητική προσέγγιση του Jung, σχετικά με τον καθολικό χαρακτήρα της και την 
απουσία ιστορικότητας (Emig 2010: 262-263), στην περίπτωση των παραμυθιών που 
μελετάμε, μας προσφέρει σημαντικά ερμηνευτικά εργαλεία που αποδεικνύονται διεισδυτικά 
και εύστοχα. 

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα της ανθρώπινης διαπάλης με συμβολικές μορφές του 
ασυνειδήτου συναντάμε στο «Ο ξενιτεμένος και η μοίρα», το οποίο, παρεμπιπτόντως, είναι ένα 
από τα ελάχιστα ελληνικά λαϊκά παραμύθια που εμπεριέχουν στον τίτλο τους λέξη συναφή με 
την ξενιτιά! Εκεί, ένας νεαρός άντρας που Εκίνησε για τα ξένα να βρη την προκοπή, στην πορεία 
συναντά τις τρεις Μοίρες και η νεότερη τον ρίχνει σε μια ψηλή κορφή από όπου κατεβαίνει 
στη συνέχεια στον κάτω κόσμο για να καταλήξει μετά από περιπέτειες να εξημερώσει την 
νεότερη Μοίρα και να την κάνει γυναίκα του. Στο «Οι δυο γειτόνοι» το δίπολο καλού και κακού 
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ήρωα έρχεται αντιμέτωπο με μια ολόκληρη στρατιά δαιμόνων, στο «Ο Κυρ Λάζαρος κι οι 
δράκοι» ο Λάζαρος αντιμετωπίζει δράκους. Στο «Μπελμέλ» έχουμε το σχήμα προσφορά-
ανταπόδοση που συναντάμε ήδη στον Όμηρο, αντεστραμμένο: κάποιο υπερφυσικό πρόσωπο 
κάνει μια χάρη στον (απερίσκεπτο) ήρωα, την οποία λίγο αργότερα καλείται να ξεπληρώσει με 
τον πιο σκληρό τρόπο, στη συγκεκριμένη περίπτωση με το να δώσει τον γιό του στον αράπη 
που τον βοήθησε να περάσει ένα ποτάμι.  

Παρόμοια και στο παραμύθι, «Η Λάμια και το παιδί», όταν ο ξενιτεμένος επιστρέφει στην 
πατρίδα του συναντά μια λάμια που του θέτει το ακόλουθο δίλημμα: ή θα μου δώσεις όλα σου 
τα λεφτά ή θα σου πάρω τον πρώτονε απαντητή σου. Αρνούμενος να δώσει τα χρήματα ο 
τραγικός ήρωας συμβάλλει άθελά του στο να του πάρει το παιδί του που τον περίμενε, όπως 
ακριβώς και ο Οιδίποδας που με την απάντησή του στο αίνιγμα της Σφίγγας συνέβαλε στην 
εξέλιξη του δύστηνου πεπρωμένου του. Αντίθετα, στο παραμύθι «Τα Δίδυμα» (ΑΤ 303), όταν 
το μεγαλύτερο παιδί ενός ζευγαριού που άργησε να τεκνοποιήσει ενηλικιώνεται και αποφασίζει 
-παρά τα παρακάλια των γονιών του- να ξενιτευτεί, δείχνοντάς τους το ένα από τα δυο 
κυπαρίσσια που φύτρωσαν στην αυλή του σπιτιού τους μόλις γεννήθηκε, τους λέει: Εάν το 
κυπαρίσσι είναι δροσερό, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα για τη ζωή μου, εάν όμως το κυπαρίσσι 
μαραθεί, τότε θα κινδυνεύω. Πράγματι, όταν ο ήρωας παγιδεύτηκε από μια μάγισσα, το 
κυπαρίσσι μαράθηκε και αμέσως ο δίδυμος αδελφός του ξεκίνησε για να τον βρει και να τον 
σώσει. Στο παραπάνω κείμενο έχουμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα της μαγικής σκέψης και του 
ανθρωποκεντρισμού, που είναι διάχυτα στα προφορικά κείμενα της λαϊκής μας παράδοσης, 
στα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρούμε διάφορα στοιχεία της φύσης να ειδοποιούν 
τους συγγενείς του ήρωα για τον κίνδυνο που αυτός διατρέχει. Παράλληλα, με αφορμή το ίδιο 
αφηγηματικό μοτίβο μια ψυχοκοινωνική προσέγγιση θα μπορούσε να αναδείξει περαιτέρω τα 
χαρακτηριστικά αισθήματα της διαίσθησης και της διαρκούς αγωνίας που βιώνουν οι συγγενείς 
των ξενιτεμένων. 
 
3. Το ταξίδι του ξενιτεμού ως αλληγορία της προσωπικής διαδρομής και περιπέτειας 

στη ζωή του ανθρώπου  
 
Στα παραπάνω κείμενα κυριαρχεί το υφο-μορφολογικό στοιχείο της μονοδιάστατης φύσης, 
όπως το έχει ορίσει ο Max Lüthi (1982: 4-10), όπου πραγματικός και υπερφυσικός κόσμος 
συνυπάρχουν με μεγάλη φυσικότητα, υπονομεύοντας τον ρεαλιστικό χαρακτήρα της αφήγησης 
και ενισχύοντας το συμβολικό. Στο παραμύθι «Η Σούσα» από την Εύβοια, όπου ξενιτεύεται ο 
άντρας και ξεχνάει, λόγω μιας μάγισσας τη γυναίκα του που είναι και η ηρωίδα της ιστορίας, 
εκείνη κατορθώνει να λύσει τα μάγια και να τον φέρει πάλι κοντά της. Μάλιστα, στο παραμύθι 
αυτό εντοπίζουμε το μοτίβο της λησμονημένης/απαρνημένης νύφης (ΑΤ 313C) που 
αποτυπώνουν τόσο ανάγλυφα οι καταληκτικοί στίχοι του δημοτικού τραγουδιού «Ο ξένος»: 
εμίσεψες, χρυσέ μ' αητέ· αχ μη με λησμονήσεις, στην ξενιτιά που περπατείς, άλλη μην αγαπήσεις 
(Passow, 248). Παράλληλα, συναντάμε το κλασικό μοτίβο με τα σιδερένια παπούτσια που 
φοράει η ηρωίδα στο ταξίδι της αναζήτησής της (μοτίβο που συναντάμε και στην θρακιώτικη 
εκδοχή της Χηναρούς), τα οποία πρέπει να λιώσουν για να πετύχει τον σκοπό της. Το σχετικό 
απόσπασμα από το συγκεκριμένο παραμύθι είναι πολύ χαρακτηριστικό για τη συμβολική του 
λειτουργία, εμπεριέχοντας παράλληλα το στοιχείο της κλιμάκωσης: «Τρία ζευγάρια παπούτσια 
έλιωσε. Το πρώτο ήτανε σιδερένιο, το δεύτερο ήτανε ξύλινο, το τρίτο ήτανε βελουδένιο». 
Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι έχουμε να κάνουμε με μια πανέμορφη αλληγορία που μιλάει 
για το δύσκολο, επίπονο και χρονοβόρο ταξίδι του κάθε ανθρώπου προς την αληθινή 
ενηλικίωσή του. Το μοτίβο της «λησμονημένης νύφης» από το ξενιτεμένο παλικάρι το 
συναντάμε επίσης σε δυο άλλα παραμύθια στον «Φερεντίνο», όπως και στο «Η Λάμια και το 
παιδί», αντεστραμμένο αυτή τη φορά. Ο ήρωας -και στα δυο παραμύθια- ξεχνάει τη γυναίκα 
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(κόρη των αντίμαχών του) που τον βοήθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε 
μακριά από το σπίτι και τους οικείους του (κατά το μυθολογικό πρότυπο της Αριάδνης και της 
Μήδειας), ωστόσο στο τέλος της ιστορίας, όπου λύνονται τα μάγια της άρνης/λήθης, ο ήρωας 
επιστρέφει στη λησμονημένη του αγάπη. Στις παραπάνω αφηγήσεις, που εξελίσσονται με έναν 
τελείως φανταστικό τρόπο, βλέπουμε να επιβεβαιώνεται η άποψη που υποστηρίζει ο Προπ 
(1991: 42) πως το αντικείμενο της έλλειψης, δηλαδή εν προκειμένω η φτώχεια, δεν καθορίζει 
από μόνο του τη δομή του παραμυθιού. 

 Σύμφωνα με τον Στ. Κυριακίδη (1965: 93), στα παραμύθια, εκτός των άλλων, συναντάμε 
στοιχεία τα οποία πιθανότατα προέρχονται από τον κόσμο των ονείρων, όπως για παράδειγμα 
τα ατέλειωτα ταξίδια σε τόπους μακρινούς και παράδοξους. Αυτό είναι ένα από τα σημεία 
συνάφειας μεταξύ της αφηγηματικής λειτουργίας της έλλειψης και της αναχώρησης. Πρόκειται 
για τη 10η λειτουργία που αναφέρει ο Προπ (1991, σ. 45), κατά την οποία ο ήρωας εγκαταλείπει 
το σπίτι του: Οι αναχωρήσεις των ηρώων-αναζητητών και των ηρώων-θυμάτων είναι, 
παρόμοια, διαφορετικές. Οι πρώτες έχουν σκοπό την αναζήτηση, οι δεύτερες αρχίζουν χωρίς 
αναζητήσεις τον δρόμο τους, στον οποίο ποικίλες περιπέτειες περιμένουν τον ήρωα. Μελετώντας 
τα παραμύθια που αναφέρονται στην ξενιτιά δεν σημειώνουμε κάποια ουσιαστική 
διαφοροποίηση από εκείνα που πραγματεύονται το θέμα της περιπλάνησης γενικότερα. Το 
ταξίδι ως μια από τις επικρατέστερες αλληγορίες της ανθρώπινης ζωής είναι κοινός τόπος στη 
λογοτεχνία και συνδέεται με ένα από τα ιδρυτικά και επιδραστικότερα έργα όλων των εποχών, 
την Οδύσσεια. Μέσα στο παραμύθι προσλαμβάνει αρχετυπικές διαστάσεις που ξεφεύγουν από 
τα στενά πλαίσια του κοινωνικού φαινομένου της μετανάστευσης και συνδέονται με τη διαρκή 
προσαρμογή και κινητικότητα των ζωντανών πλασμάτων στις συνθήκες της αέναης μεταβολής 
και κινητικότητας (Ηράκλειτος) που χαρακτηρίζουν τη ζωή. Η Άννα Αγγελοπούλου (2002: 20) 
αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του παραμυθιού είναι η περιπλάνηση των ηρώων του. Ο 

περιπλανώμενος ήρωας φτάνει πάντα πολύ μακριά, κατεβαίνει στο βυθό της θάλασσας, 
ανεβαίνει στον ουρανό και μιλάει με τ’ άστρα, πάει στον άλλο κόσμο ή στου κόσμου την 
άκρη, χρησιμοποιώντας για το ταξίδι του οποιοδήποτε πρόσχημα, προκειμένου να 
ακολουθήσει τη μυητική του πορεία […] Μέσα από την περιπλάνηση του ήρωα, το ίδιο 
το παραμύθι φαίνεται να εκφράζει το ισχυρότερο χαρακτηριστικό του: τη διαχρονική 
περιπλάνησή του μέσα από τις διάφορες εθνικές παραδόσεις, με τη μυθική, 
παραπλανητική του γλώσσα. 

 
Σύμφωνα με το μυθολογικό μοντέλο του Jοseph Campell (2001: 71), ο οποίος επηρεάστηκε 

θεωρητικά από το έργο του K.G. Jung, η περιπέτεια του ήρωα στην παγκόσμια μυθολογία, 
περιλαμβάνει τρία θεμελιώδη στάδια: την αναχώρηση, την μύηση και την επιστροφή. Στο 
υποκεφάλαιο «το κάλεσμα στην περιπέτεια» αναφέρει σχετικά: το κάλεσμα ανασηκώνει το 
πέπλο με ένα μυστήριο μετασχηματισμού -μια τελετουργία ή ένα πνευματικό πέρασμα, που όταν 
ολοκληρωθεί, αντιστοιχεί σε ένα θάνατο και μια γέννηση. Μια εξελικτική μετάβαση, η οποία 
πρωτοαποτυπώθηκε στο έργο του Γάλλογερμανού εθνογράφου Arnold Van Gennep (1909: 20). 
Μιλάμε για το κλασικό του πόνημα που μελετά τις διαβατήριες τελετές (rites de passage), τις 
τελετουργικές πρακτικές και δοξασίες που σημαδεύουν τα κυριότερα στάδια της ενηλικίωσης 
ενός ανθρώπου μέσα από το σχήμα: αποχωρισμός-περιθωριοποίηση-ενσωμάτωση. Πρόκειται 
ουσιαστικά για μια οριακή εμπειρία, για το πέρασμα ενός κατωφλιού, για ένα κομβικό στη ζωή 
του σημείο χωρίς επιστροφή, πέρα από το οποίο ο ήρωας δεν είναι ποτέ πια ο ίδιος. Παρόμοιου 
τύπου εμπειρίες φαίνεται πως βιώνουν οι ήρωες που ξενιτεύονται στα λαϊκά παραμύθια. Έτσι, 
στο παραμύθι «Η Λάμια και το παιδί» το αγόρι που το παίρνει η Λάμια μακριά από το σπίτι 
του και περνάει με τη βοήθεια της κόρης της μια σειρά από δοκιμασίες, ωριμάζει μέσα από 
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αυτές και παντρεύεται τελικά την κοπέλα που τον βοήθησε. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε να 
συμβαίνει στα παραμύθια «Μπελμέλ» και «Φερεντίνος».  
 
4. Η ξενιτιά ως τόπος ‘‘αλλού’’ – συμβολικό πεδίο δοκιμασίας, ενηλικίωσης κι 

αυτοπραγμάτωσης του ήρωα 
 
Πού πάει όμως ο ήρωας που ξενιτεύεται στα νεοελληνικά παραμύθια; Συνήθως δεν αναφέρεται 
κάποιος συγκεκριμένος τόπος. Ούτε καν διαφαίνεται κάποια αφηγηματική πρόθεση 
αναλυτικής αναφοράς από τον δημιουργό του παραμυθιού. Η τοπική απροσδιοριστία προσδίδει 
έμφαση στη δράση των προσώπων και στην εξέλιξη της πλοκής της ιστορίας. Η Ά. Δάρδα-
Ιορδανίδου (2008: 54) αναφέρει σχετικά: Ο χώρος όπου εξελίσσεται η δράση, δεν 
προσδιορίζεται γεωγραφικά παρά περιγράφεται σε σχέση με τη δράση. Η ξενιτιά λειτουργεί ως 
ένα αόριστο αφηγηματικό σκηνικό. Ως ένας συμβολικός «τόπος αλλού», ένα πεδίο συνάντησης 
του πραγματικού με το μη πραγματικό, ένας μυητικός χώρος, όπου ο ήρωας υφίσταται μια 
σειρά από δοκιμασίες για να ωριμάσει, να κατακτήσει την αυτονομία και την αυταξία του, 
βγαίνοντας στο τέλος θριαμβευτής της ζωής. Ο Τζ. Τόλκιν (2003: 26) υποστηρίζει πως τα 
περισσότερα καλά παραμύθια αναφέρονται στις περιπέτειες ανθρώπων στο Επικίνδυνο Βασίλειο 
ή στις σκιερές παρυφές του. Όπου, ως «επικίνδυνο βασίλειο» υπονοεί την περίφημη 
νεραϊδοχώρα (Faërie) την οποία περιγράφει στο ομώνυμο δοκίμιό του. Εκείνη τη διάσταση 
δηλαδή του κόσμου, στην οποία καθετί μαγικό λαμβάνει υπόσταση, η οποία πέρα από τα 
ξωτικά και τις νεράιδες περιλαμβάνει νάνους, δράκους, γίγαντες, μάγους, στοιχεία της φύσης 
και φυσικά τους ανθρώπους.  

Συμβαίνει βέβαια σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις να αναφέρονται μέσα στα κείμενα που 
μελετάμε συγκεκριμένοι γεωγραφικοί προσδιορισμοί. Όπως στο «Οι τρεις καλές συμβουλές», 
όπου ο φτωχός ήρωας πηγαίνει στην Πόλη για να βρει μια καλύτερη δουλειά προκειμένου να 
θρέψει την οικογένειά του. Κι ακόμη στην παραλλαγή της «Χηναρούς» από τη Θράκη, σε 
κάποιο σημείο του παραμυθιού ο βασιλιάς αποφασίζει να ξενιτευτεί. Δεν ξέρουν καλά για την 
Φραγκιά θα πήηνε για στην Ιγγλιτέρα αναφέρεται χαρακτηριστικά. Όμως, και στις περιπτώσεις 
αυτές, ο γεωγραφικός προσδιορισμός δεν ευνοεί την περαιτέρω ανάπτυξη της αφήγησης, 
καθώς δεν ενεργοποιεί ούτε επιπλέον περιγραφές ούτε την ανάπτυξη της δράσης των 
προσώπων. Σε ένα άλλο πάλι παραμύθι, στο «Οι τρεις σοφοί αδερφοί» αναφέρεται 
χαρακτηριστικά μέσα σε μια εγκιβωτισμένη αφήγηση: Συμπέθερε, ας ξενιτευτούμε, να 
μαζέψουμε κάμποσους παράδες, να κάνουμε το γάμο. Και φύγανε. Πήγανε στην Τραπεζούντα, 
στη Ρωσία (εκεί ξενιτεύονταν). Στο συγκεκριμένο κείμενο, που προέρχεται από την περιοχή του 
Πόντου, παρατηρούμε ότι ενσωματώνεται και σχόλιο του αφηγητή που λειτουργεί ως δείκτης 
ιστορικότητας. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο κείμενο υπεισέρχονται κατ’ εξαίρεση και άλλα 
ιδεολογικά και κοινωνιολογικά στοιχεία: Ο πατέρας του κοριτσιού πλούτισε, κατά την κοινή 
αντίληψη, πέτυχε. Επειδή λοιπόν ο πατέρας του αγοριού δεν κατάφερε να μαζέψει πολλά 
χρήματα, ο πλούσιος συμπέθερος του φέρθηκε ψυχρά και διέλυσε τον αρραβώνα των δυο 
ερωτευμένων νέων. Στοιχείο που αντανακλά χαρακτηριστικές εμπειρίες και κοινωνικές 
αντιλήψεις των Ελλήνων της διασποράς, σύμφωνα με τις οποίες, αν κάποιος δεν κατάφερνε να 
δημιουργήσει περιουσία στα ξένα («να καζαντήσει»), θεωρούνταν εν πολλοίς αποτυχημένος, 
ανάξιος της αποστολής του, τόσο από τους οικείους και συγχωριανούς του στη μητέρα πατρίδα 
όσο και από τους λοιπούς ομογενείς της χώρας υποδοχής του. 

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτήν την εξαιρετική περίπτωση, στην οποία βλέπουμε ένα παραμύθι 
να εμπεριέχει κάποια πραγματολογικά και ρεαλιστικά στοιχεία, ένδειξη πιθανώς μιας νεόκοπης 
παραλλαγής του κειμένου, αυτά δεν φαίνεται να λειτουργούν καθοριστικά στη διαμόρφωση 
μιας διαφορετικής αφηγηματικής υφο-μορφολογίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
Γιώργος Ιωάννου (2004, σ. 7) στον πρόλογο της περίφημης συλλογής παραμυθιών του: «Όλα 
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μες στο παραμύθι είναι θαμπά και αόριστα· και ο τόπος και ο χρόνος και τα πρόσωπα. Ο 
παραπάνω κανόνας σπάνια παραβαίνεται κι εκείνο, συνήθως, στα παραμύθια όπου βρίσκονται 
ενσωματωμένες εντόπιες παραδόσεις, γιατί ταιριάζανε με το θέμα ή την εξέλιξη του παραμυθιού. 
Αλλά και τότε η προσαρμογή -τοπική ιδίως- είναι ολότελα εξωτερική και το παραμύθι στην ουσία 
του εξακολουθεί να παραμένει θαμπό και αόριστο». 

Το αντίθετο βλέπουμε να συμβαίνει σε άλλα συναφή είδη λαϊκής αφήγησης, όπως στις 
προφορικές παραδόσεις/θρύλους όπου υπάρχουν, τις περισσότερες φορές, συγκεκριμένες 
αναφορές σε χωροχρονικούς προσδιορισμούς και σε πρόσωπα, προσδίδοντας χαρακτηριστικά 
ρεαλισμού, ιστορικότητας και αληθοφάνειας στην αφήγηση. Έτσι, για παράδειγμα, η 
παράδοση ν. 291 που περισώζει ο Ν. Πολίτης (1994: 118) και που έχει τον τίτλο «Ο φονιάς 
των αδερφών του», βασίζεται σε ένα χαρακτηριστικό τοπόσημο στη Δέαγα της Ανδρίτσαινας, 
σ’ έναν ανθρωπόμορφο βράχο. Σύμφωνα με τον θρύλο, ο βράχος είναι η μορφή ενός νεαρού 
άνδρα, ο οποίος μόλις επέστρεψε από την ξενιτιά, αντιλήφθηκε ότι τα αδέλφια του πήγαιναν 
να τον αδικήσουν σε θέματα διανομής οικογενειακής περιουσίας. Σε συμπλοκή που προέκυψε 
εκείνος σκότωσε τελικά όλα τα αδέλφια του κι ύστερα παρακάλεσε τον Θεό να τον πάρει από 
αυτόν τον κόσμο κι εκείνος, εισακούοντας την παράκλησή του, τον πέτρωσε σε εκείνο το 
σημείο. Μέσα από το παραπάνω παράδειγμα, ανάμεσα σε πολλά άλλα παρόμοια, βλέπουμε 
πως οι παραδόσεις συνδέονται συνήθως με κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία και ερμηνεύουν 
το τοπωνύμιό της είτε ακόμη κάποια μορφολογικά της χαρακτηριστικά. Παρατηρούμε λοιπόν 
ότι, σε αντίθεση με τις παραδόσεις (θρύλους) της προφορικής λογοτεχνίας καθώς και με την, 
ενίοτε καθοριστικής αφηγηματικής σημασίας, λειτουργία του τόπου στη νεοελληνική 
πεζογραφία (με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη), στο 
νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι σπανίως δίνεται έμφαση στην ακριβή αναφορά και περιγραφή 
του τόπου, ως σημαντικού παράγοντα από αφηγηματική σκοπιά. 

Έχει ωστόσο ενδιαφέρον, εφόσον ο τόπος λειτουργεί ως έναυσμα της πλοκής, να 
αναζητήσουμε εάν και κατά πόσο οι ήρωες των νεοελληνικών παραμυθιών παραμένουν τελικά 
στον τόπο όπου ξενιτεύτηκαν ή επιστρέφουν πίσω στην πατρίδα τους. Όπως προκύπτει από 
την ανάλυση των παραμυθιών μας, το ζητούμενο για τον ήρωα είναι να επιτύχει να φέρει εις 
πέρας την όποια αποστολή, τις δοκιμασίες, το πεπρωμένο που του έχει λάχει, δίχως να 
μετέρχεται μέσα ηθικώς μη αποδεκτά από την παραδοσιακή κοινωνία που γεννά το 
συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος. Η νοηματοδότηση που προσδίδουν το ταξίδι και η περιπέτεια 
στην ανθρώπινη ζωή, στην περίπτωση των νεοελληνικών λαϊκών παραμυθιών που θίγουν το 
ζήτημα της ξενιτιάς, συνδυάζει στοιχεία τόσο από την ομηρική αντίληψη όσο και από την 
καβαφική. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι όσο πιο μακρύς και δύσκολος είναι ο δρόμος 
τόσο μεγαλύτερη και η καταξίωση του ήρωα, κατά την καβαφική Ιθάκη: «Σα βγεις στον 
πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να 'ναι μακρύς ο δρόμος, /γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος 
γνώσεις […]». Παράλληλα, οι δυσκολίες, τα εμπόδια και οι αντίπαλοι που καλείται να 
αντιμετωπίσει ο εκάστοτε ήρωας ενός παραμυθιού φαίνεται σαν να πηγάζουν από τον ίδιο του 
τον χαρακτήρα και τους πιο μύχιους φόβους του, προκειμένου να τους αντιμετωπίσει και να 
τους ξεπεράσει ή κατά πως λέει ο Καβάφης στην Ιθάκη: «Τους Λαιστρυγόνας και τους 
Κύκλωπας, /τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, /αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή 
σου,/ αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου». Κι ωστόσο, στα λαϊκά παραμύθια, εκτός 
από τις δοκιμασίες και την ομορφιά του ταξιδιού, τον ήρωα τον απασχολεί πρωτίστως να 
πετύχει τον σκοπό του ταξιδιού του και όλα όσα συμβαίνουν, συμβάλλουν σε αυτό. Μια 
τελεολογική προσέγγιση που θυμίζει εκείνη του ομηρικού Οδυσσέα που δεν μπορούσε να 
ησυχάσει αν δεν έβλεπε καπνό από την εστία της πατρίδας του. «Αυτάρ Οδυσσεύς ιέμενος και 
καπνόν αποθρώσκοντα νοήσαι ης γαίης, θανέειν ιμείρεται». (Οδύσσεια α 57). Υπό την ομηρική 
θεώρηση της αλληγορίας του ταξιδιού της ζωής, όσο κι αν ξεμακρύνει κάποτε ο ήρωας, ο 
σκοπός της επιστροφής του στο σπίτι και στους δικούς του πρέπει να επιτευχθεί. Αλλιώς, το 
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ταξίδι θα είναι μια μάταιη και οδυνηρή περιπλάνηση, αντίληψη που χαρακτηρίζει και τα 
νεοελληνικά λαϊκά παραμύθια που πραγματεύονται το θέμα της ξενιτιάς.  

Σε όλα σχεδόν τα παραμύθια που μελετήσαμε ο ήρωας επιτυγχάνει την κοινωνική 
καταξίωση είτε στον τόπο από όπου ξεκίνησε είτε σε ξένο τόπο. Η επιτυχία για τον ήρωα του 
παραμυθιού είναι συνήθως ο γάμος με το πρόσωπο που έχει ερωτευθεί, τα πλούτη και η δόξα 
που κερδίζει από τα κατορθώματά του. Συνήθως, στα περισσότερα παραμύθια, ο ξενιτεμένος 
ήρωας επιτυγχάνει τον νόστο σε συνδυασμό με μια καταξιωμένη κοινωνική ζωή (οικογένεια, 
πλούτη, κύρος, εξουσία,…). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχουμε στο παραμύθι «Οι δυο 
γειτόνοι» όπου ο εργατικός και καλός γείτονας ανταμείβεται στο τέλος και επιστρέψει ως 
διοικητής της περιοχής του μαζί με δυο σακιά φλουριά. Ο τεμπέλης και κακός γείτονας 
καταλήγει από τη μοχθηρία και την απληστία του καταξεσχισμένος από τους δαίμονες. Στο 
παραμύθι «Η Σούσα», η ομώνυμη ηρωίδα, αφού καταφέρνει να νικήσει τα μάγια της μάγισσας 
«γυναίκας της ξενιτιάς», παίρνει τον άντρα της και «πάνε πίσω στο χωριό τους». Ενώ, στο «Οι 
τρεις καλές συμβουλές» ο ήρωας, παρότι δεν τα καταφέρνει να βγάλει λεφτά στον τόπο όπου 
ξενιτεύτηκε (στην Πόλη), και γυρίζει «απένταρος και βαλαντωμένος» για το χωριό του, 
αξιοποιώντας τις τρεις ακριβοπληρωμένες συμβουλές που του έδωσε το πρώην αφεντικό του, 
καταφέρνει τελικά στο ταξίδι της επιστροφής να αντεπεξέλθει στις κακοτοπιές και τις παγίδες 
που του επιφυλάσσει το πεπρωμένο του. Με αυτόν τον τρόπο, ο ήρωας, μέσα από τις 
δοκιμασίες που περνάει και την εγκράτεια και την υπομονή που δείχνει, μετουσιώνεται εντέλει 
σε μια παραλλαγή της αρχετυπικής μορφής του Σοφού (Sage) που κατακτά την ολοκλήρωση 
και την ευτυχία μέσα από τη βιωμένη γνώση κι αλήθεια. Επεκτείνοντας μάλιστα τη 
ψυχαναλυτική προσέγγιση μέσα από τη θεωρητική σκέψη του K. G. Jung, η πραγμάτωση του 
νόστου που συναντάμε στους περισσότερους ξενιτεμένους ήρωες του νεοελληνικού λαϊκού 
παραμυθιού ερμηνεύεται μέσα από την έντονη επιθυμία της επιστροφής στην ασφάλεια και την 
ευτυχία της εμβρυικής φάσης. Σύμφωνα με τον Jung (1976: 624), ο ήρωας που αναχωρεί στον 
δρόμο της περιπέτειας αφήνοντας πίσω του τη μητέρα, την πηγή της ζωής, οδηγείται από μια 
ασυνείδητη επιθυμία να την βρει ξανά, να επιστρέψει στη μήτρα της. Στο ίδιο μήκος κύματος 
κινείται και η προσέγγιση του Τ. Σ. Κούπερ (1983: 92) ο οποίος σημειώνει: Οι ιστορίες στις 
οποίες ο ήρωας υποχρεώνεται να φύγει από το σπίτι του, συμβολίζουν την τραυματική εμπειρία 
της γέννας και τις επίσης τραυματικές σωματικές και διανοητικές δυσκολίες της ενηλικίωσης. Σε 
πνευματικό επίπεδο συμβολίζουν τον δρόμο για τον διαφωτισμό.  

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο ήρωας του παραμυθιού μένει για πάντα στον ξένο τόπο, έχοντας 
κατακτήσει εκεί την κοινωνική αποδοχή και καταξίωση. Είναι η περίπτωση που συναντάμε στο 
«Μπελμέμ», στο οποίο ο ήρωας, έπειτα από μια τρίχρονη δοκιμασία σιωπής και ταπείνωσης 
(λειτουργία XXV στη μεθοδολογία του Προπ), στο τέλος καταφέρνει να αποδείξει την αξία 
του και να ζήσει ευτυχισμένος μαζί με την αγαπημένη του βασιλοπούλα. Εξαίρεση στο αίσιο 
τέλος, που συναντάμε συνήθως, αποτελεί η παραλλαγή του παραμυθιού «Ο Ρούσσος», όπου ο 
ήρωας πληρώνει την απερισκεψία του και την αχαριστία του. Ενώ πέτυχε να παντρευτεί τη 
βασιλοπούλα πραγματοποιώντας τη δοκιμασία που είχε θέσει ο βασιλιάς με τη βοήθεια του 
αγαπημένου του βοδιού, του Ρούσσου κι ενός δράκου, στο τέλος ο χαζογιάννης, λυπημένος πια 
και μετανιωμένος, που έσφαξε τον πιστό του Ρούσσο, για χατήρι τση άπιστης γυναίκας του, 
σιχάθηκε τον κόσμο και πήγε κι έζησε με το δράκο στη σπηλιά και πέρασε μαζί του πιο καλά, 
παρά με τση ανθρώποι. Κατάληξη που αναδεικνύει την κοινή πεποίθηση ότι εκείνος που 
μεταναστεύει κάποτε ξεχνιέται ή ξεχνάει και συχνά λογίζεται για αυτούς που μένουν πίσω ως 
ήδη νεκρός (αντίληψη που συμπυκνώνει ο ακόλουθος γνωστός στίχος δημοτικού τραγουδιού 
που χρησιμοποιεί στην περίφημη συλλογή του ως προμετωπίδα ο Ν. Πολίτης (1925: 217) στη 
θεματική κατηγορία των τραγουδιών της ξενιτιάς: η ξενιτιά κι ο θάνατος αδέλφια λογούνται. Κι 
ακόμη τονίζει την αίσθηση ότι η βαρύτερη ξενιτιά είναι αυτή της καρδιάς: εκείνος που δεν 
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συνάντησε κατά την περιπλάνησή του την αληθινή αγάπη και την αποδοχή, νιώθει παντού και 
πάντα ξένος. 

 
5. Συμπεράσματα 

 
Μελετώντας τα νεοελληνικά λαϊκά παραμύθια που πραγματεύονται το θέμα της ξενιτιάς 
συνειδητοποιεί κανείς ότι, ενώ η συγκεκριμένη θεματική επηρεάζει έντονα τόσο τη μορφή όσο 
και το περιεχόμενο των βασικότερων λογοτεχνικών ειδών της νεότερης λογοτεχνίας, όπως 
είναι το μυθιστόρημα, το διήγημα και η ποίηση, δεν βλέπουμε να συμβαίνει το ίδιο στην 
περίπτωση των παραμυθιών. Η μελέτη των παραμυθιακών κειμένων μάς δείχνει πως ο 
φορτισμένος σημειολογικά όρος ξενιτιά δεν γονιμοποιεί οποιαδήποτε περαιτέρω συναφή 
αφηγηματική ανάπτυξη που θα μπορούσε να σχετίζεται με την περιγραφή του ξένου τόπου, 
των γλωσσών, των συνηθειών και των ανθρώπων, σκηνές της βιοπάλης του ήρωα, τα 
συναισθήματα του ξενιτεμένου, αλλά και όσων τον προσμένουν. Ουσιαστικά, τα νεοελληνικά 
λαϊκά παραμύθια που μιλούν για ξενιτιά δεν διαφέρουν από εκείνα που εμπεριέχουν γενικότερα 
το μοτίβο του ταξιδιού ή της περιπλάνησης του ήρωα. Πολλές φορές μάλιστα συνιστούν 
παραλλαγές παλιών παραμυθιών που συναντάμε σε παγκόσμια κλίμακα. Η αντίθεση με τα 
άλλα είδη, όπως η δημοτική μας ποίηση στην οποία εκδηλώνεται με τον πλέον εκφραστικό και 
άμεσο τρόπο το λαϊκό αίσθημα για την ξενιτειά, είναι πρόδηλη. Η διαφοροποίηση αυτή του 
παραμυθιού από τα άλλα λογοτεχνικά είδη ερμηνεύεται μέσα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις 
του Jung, με την ανάδειξη της λειτουργίας των συμβόλων και των αρχετύπων που ενυπάρχουν 
στους μύθους ως εκφάνσεις του συλλογικού ασυνειδήτου, του Prop μέσα από την τυποποίηση 
των λειτουργιών που διαμορφώνουν τη μορφολογία του και τέλος μέσα τα θεμελιώδη υφο-
μορφολογικά χαρακτηριστικά του είδους που ανέδειξε ο M. Lüthi (1982: 3∙ 2018: 87), δηλαδή: 
το γενικότερο αφαιρετικό του ύφος, την έλλειψη βάθους, την παρουσίαση της ζωής σε μια 
διάσταση και τη μόνωση που διακρίνει τα αφηγηματικά επεισόδια και τα πρόσωπα.  

Όλα τα παραπάνω στοιχεία τού προσδίδουν έναν πιο συμπαγή, συντηρητικό και συνάμα 
αφομοιωτικό αφηγηματικό χαρακτήρα. Μέσα από αυτό το φίλτρο, η μετανάστευση 
προσλαμβάνει μιαν άλλη διάσταση συμβολική, αφαιρετική και παναθρώπινη. Αποτυπώνει το 
δύσκολο κι ωστόσο μαγευτικό μονοπάτι που σε απομακρύνει από την προσκόλληση στο εγώ, 
στο οικείο και σε οδηγεί προς το ανοίκειο, σε ένα άνοιγμα και μια αποδοχή του άλλου. Το 
ταξίδι προβάλλει ως ένα συλλογικό αρχέτυπο, ως η κατεξοχήν αλληγορία της ίδιας της ζωής. 
Και το παραμύθι πεισματικά από τα βάθη του χρόνου υπερασπίζεται και προβάλει το ίδιο 
ανθρωποείδωλο, του προσώπου που δεν διστάζει να εκτεθεί στις ανοιχτές προκλήσεις της ζωής, 
που αγωνίζεται ενάντια στις αντιξοότητές της, δεν το βάζει κάτω, κάνει σφάλματα και 
πληρώνει πάντοτε το τίμημα των επιλογών του. Ή όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει η 
παραμυθολόγος και αφηγήτρια Λ. Λαμπρέλλη (2016, σσ. 93-94): Τα παραμύθια μιλάνε για 
μικρούς και μεγάλους θανάτους. Μιλάνε για δρόμους που δεν έχουν γυρισμό. Με λίγα λόγια, 
μιλάνε για το κόστος του ταξιδιού της αυτονομίας και της γνώσης του εαυτού. […] Κανείς ήρωας 
και καμιά ηρωίδα παραμυθιού δεν έγιναν βασιλιάς ή βασίλισσα (δηλαδή δεν ολοκλήρωσαν το 
ταξίδι) ανώδυνα κι ακίνδυνα- δωρεάν. Όλοι, θέλοντας και μη, ακριβώς σαν κι εμάς, κατέβαλαν 
το κόστος της ενηλικίωσής τους.   
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Abstract 

Having completed more than one century of continuous activity, Greek-language education in 
Canada is gradually attempting to adapt to conditions being shaped by several factors: (a) the 
demographic development of the Greek-Canadian community, (b) the economic crisis in 
Greece with its impact on migration and educational issues, and (c) the new information and 
communication technologies and pedagogic practices affecting language teaching and 
learning. This study focuses on community projects that aim in preserving the Hellenic 
linguistic and cultural identity in Canada. In particular, we discuss the development of an 
online educational portal for Greek language teachers and students in Canada. Both the 
theoretical principles and the conditions which informed the design of GREEKLANGUAGE.CA 
are presented. This new educational environment has the potential of becoming a virtual 
community of practice, informing community members about the variety of teaching and 
learning tools and materials which are developed for, or are suitable to, the Greek 
second/foreign/heritage language education contexts. Another aim of this initiative is to 
showcase educational and cultural community events across Canada and connect them with 
the broader network of the international Greek diaspora.  

Λέξεις κλειδιά: ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον Καναδά, γλώσσες κληρονομιάς,  διασπορά, 
πύλη ελληνικής γλώσσας 

1. Εισαγωγή: Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον Καναδά από το χθες στο σήμερα 

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση ξεκίνησε την ιστορική της διαδρομή στον Καναδά στις αρχές 
του 20ου αιώνα με την ίδρυση των πρώτων σχολείων στις νεοσύστατες τότε ελληνικές 
κοινότητες στο Μόντρεαλ, το Τορόντο και το Χάλιφαξ (Chimbos, 1999). Από το 1950 και 
μετά, με την αύξηση της μεταναστευτικής ροής από την Ελλάδα, που κορυφώθηκε στις αρχές 
της δεκαετίας του 1970, λειτούργησαν ελληνικά σχολεία ή τμήματα ελληνικής γλώσσας σε 
δεκάδες άλλες κοινότητες που δημιουργήθηκαν σε όλα σχεδόν τα αστικά κέντρα της καναδικής 
επικράτειας (Chimbos, 1986). Παράλληλα με την ελληνική γλώσσα, οι ομογενείς μαθητές 
διδάσκονταν ελληνική ιστορία, θρησκευτικά, γεωγραφία και παραδοσιακούς χορούς. Στα 
σχολεία αυτά εργάστηκαν τόσο επαγγελματίες εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα όσο και 
«προσοντούχοι» μη-επαγγελματίες απόφοιτοι ελληνικών λυκείων και πανεπιστημίων καθώς 
και εθελοντές. Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή της ελληνικής πολιτείας στην παιδεία των 
ομογενών του Καναδά, υπήρξε έντονο κυρίως μετά τη δεκαετία του 1980, με την ίδρυση 
γραφείων συντονισμού ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και την ενίσχυση των παροικιακών 
σχολείων με χρηματοδοτήσεις, αποσπάσεις και επιμορφώσεις δασκάλων και διανομή δωρεάν 
διδακτικού υλικού από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας (Δαμανάκης,  2007, 2010).  

Οι πολιτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες στον Καναδά, όπως διαμορφώθηκαν ήδη από τη 
δεκαετία του 1970 με την εφαρμογή της πολιτικής του πολυπολιτισμού,  εξακολουθούν μέχρι 
σήμερα να ευνοούν τη διατήρηση της γλωσσικής και πολιτισμικής ταυτότητας των δεκάδων 
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εθνοτικών κοινοτήτων που συνθέτουν το καναδικό μωσαϊκό. Η πολιτεία, στο πλαίσιο της 
συμπληρωματικής εκπαίδευσης, χρηματοδοτεί προγράμματα διεθνών γλωσσών, 
συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής, που στην πλειονότητά  τους λειτουργούν σε εβδομαδιαία 
βάση (2-3 ωρών) για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, 
παροικιακοί φορείς όπως εκκλησιαστικές και αστικές κοινότητες αλλά και ιδιώτες λειτουργούν 
εντατικότερα τμήματα για μαθητές κάθε ηλικίας, ενώ υπάρχουν τόσο ημερήσια κοινοτικά 
σχολεία με καθημερινή διδασκαλία της ελληνικής στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο αλλά και 
πανεπιστημιακά τμήματα όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα.       

Η πρώτη συστηματική ανάδειξη και αποτίμηση της κατάστασης στην ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση του Καναδά, και της ελληνικής διασποράς ευρύτερα, έγινε στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Παιδεία Ομογενών» (1997-2017) που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο 
Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Ερευνών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πόρους του ελληνικού κράτους και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δαμανάκης 1999). Η μελέτη που κατέγραψε τις δομές, τις ανάγκες, 
τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον Καναδά, στο 
πλαίσιο του προγράμματος Παιδεία Ομογενών, έγινε από Ελληνοκαναδούς ερευνητές και 
εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον Στέφανο Κωνσταντινίδη υπό την επιστημονική επίβλεψη 
του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μιχάλη Δαμανάκη. Παράλληλα, 
χαρτογραφήθηκαν πτυχές της παροικιακής ζωής και δραστηριότητας, ενώ, στο πλαίσιο πάντα 
του ίδιου προγράμματος, αναπτύχθηκε διδακτικό υλικό για τα σχολεία της ομογένειας, που για 
πρώτη φορά στηρίχθηκε σε αρχές διδασκαλίας και μάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας (Κωνσταντινίδης 2001).  

Με τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα και την πολιτική σταθερότητα 
που συνοδεύτηκε από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, ένα μέρος των 
ομογενών του Καναδά επαναπατρίστηκε. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη 
δημογραφική/δια-γενεαλογική εξέλιξη και τη δημιουργία πολλών μεικτών εθνοτικά 
οικογενειών (Chimbos 1999), οδήγησε σε σταδιακή ύφεση του ενδιαφέροντος για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση που εκδηλώθηκε κυρίως με μείωση του μαθητικού δυναμικού από 
το 1990 ως το 2010 (Κωνσταντινίδης 2001). Ωστόσο, η οικονομική κρίση που έπληξε την 
Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 2010 οδήγησε πολλούς από τους επαναπατρισμένους 
Ελληνοκαναδούς αλλά και τους απογόνους τους, στην απόφαση να επιστρέψουν στον Καναδά. 
Εκδηλώθηκε ένα νέο κύμα μετανάστευσης- αισθητά μικρότερο από εκείνο της τρίτης 
εικοσιπενταετίας του εικοστού αιώνα αλλά με τα δικά του ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτηριστικά 
(Δαμανάκης, κ.ά. 2014 ).  

Οι νεομετανάστες, προερχόμενοι κυρίως από αστικά κέντρα της Ελλάδας και 
εκμεταλλευόμενοι τα αυξημένα προσόντα τους (αγγλομαθείς/γαλλομαθείς, απόφοιτοι 
πανεπιστημίων αλλά και μεταπτυχιακών, με εξειδίκευση και άδεια παραμονής και εργασίας 
στον Καναδά στην πλειονότητά τους, κατάφεραν να προσαρμοστούν πιο γρήγορα από τις 
προηγούμενες γενιές μεταναστών στις κοινωνικές και επαγγελματικές συνθήκες του Καναδά.  
Η παρουσία τους έγινε αμέσως αισθητή στις ελληνικές παροικίες και είχε ως αποτέλεσμα να 
τονωθεί εκ νέου το ενδιαφέρον για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση με αισθητή αύξηση του 
αριθμού των μαθητών αλλά κυρίως με την παρουσία πολλών νέο-μεταναστών εκπαιδευτικών 
που ανέλαβαν τη διδασκαλία της ελληνικής, αντικαθιστώντας έτσι τους εκπαιδευτικούς της 
προηγούμενης μεταναστευτικής γενιάς που σταδιακά άρχισαν λόγω ηλικίας να εγκαταλείπουν 
την ενεργό δράση (Aravossitas and Sugiman, 2019).  
 
2. Εκπαιδευτικές και οργανωτικές προκλήσεις και ευκαιρίες 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα κατά τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν θα μπορούσε 
να αφήσει ανεπηρέαστη την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά. Πέρα από την αισθητή 

ARAVOSSITAS THEMISTOKLIS



258

μείωση του αριθμού των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, που είχαν ενισχύσει τα ελληνικά 
σχολεία της ομογένειας κατά τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες, το κλείσιμο πολλών γραφείων 
Συντονιστή Εκπαίδευσης σε προξενεία κέντρων της ελληνικής διασποράς, τη διακοπή 
αποστολής διδακτικού υλικού (κυρίως σχολικών εγχειριδίων), καθώς και προγραμμάτων 
φιλοξενίας και εκπαίδευσης ομογενών μαθητών και δασκάλων, παρατηρήθηκε μια τάση της 
ελληνικής πολιτείας να αφεθεί το έργο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης των ομογενών στα 
χέρια των τοπικών φορέων (κρατικών ή και κοινοτικών) με όσο το δυνατό λιγότερη 
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού που είχε κατά το παρελθόν σηκώσει ένα μέρος από 
τα λειτουργικά βάρη αρκετών σχολείων της διασποράς (Τζούφη, 2019). Η ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα μαθητών και δασκάλων της ελληνικής στη διασπορά -
κυρίως σε κοινότητες της Β. Αμερικής, Ευρώπης και Αυστραλίας που είχαν ως έναν βαθμό τη 
δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους- περνούσε εύλογα 
σε δεύτερη μοίρα τη στιγμή που παρουσιάζονταν ελλείψεις βασικών υποδομών και πόρων για 
όλες τις βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Νικολαΐδης, 2019). Εξάλλου, οι 
εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το μεταναστευτικό κύμα που σχεδόν ανεξέλεγκτα άρχισε να 
εισρέει στην Ελλάδα από την Ασία και την Αφρική, παράλληλα με την κορύφωση της 
οικονομικής κρίσης, ανέδειξε μια νέα εκπαιδευτική ανάγκη και προτεραιότητα που αφορούσε 
στην ένταξη και εκπαίδευση των προσφύγων. Τα ερευνητικά/εκπαιδευτικά προγράμματα και 
δράσεις με αντικείμενο τους πρόσφυγες απέκτησαν προβάδισμα σε χρηματοδοτήσεις μέσω της 
ΕΕ ή άλλων διεθνών φορέων  έναντι εκείνων που σχετίζονταν με την ελληνική διασπορά.    

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών» στα μέσα της δεκαετίας του 
2010, στο πλαίσιο του οποίου το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης είχε αποτελέσει την 
αιχμή του δόρατος στην έρευνα και την παραγωγή υλικού και δράσεων για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση των ομογενών, διαπιστώθηκε ένα κενό που σε ένα βαθμό επιχειρήθηκε να 
καλυφθεί μέσω των νέων τεχνολογιών. Έτσι, η ανάρτηση στο διαδίκτυο σχολικών εγχειριδίων 
και μελετών που εκπονήθηκαν από το ΕΔΙΑΜΜΕ και άλλους φορείς ή προγράμματα 
ελληνικών πανεπιστημίων που ασχολήθηκαν με τη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας, έδιναν τη δυνατότητα στα ελληνικά σχολεία της διασποράς  να έχουν 
πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η έλλειψη πόρων για τη δια-
ζώσης επιμόρφωση ομογενών εκπαιδευτικών επιχειρήθηκε να καλυφθεί με προγράμματα εξ 
αποστάσεως, που άρχισαν να προσφέρονται από ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια με 
αντικείμενο τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.  

Παράλληλα, το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά την τελική φάση του 
προγράμματος Παιδεία Ομογενών, «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» (2011-2017), προχώρησε στην ανάπτυξη μιας 
ηλεκτρονικής πύλης που είχε στόχο την εξ-αποστάσεως υποστήριξη της ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης στη διασπορά μέσω του διδακτικού υλικού και της εξειδίκευσης που είχε 
προκύψει σε σχέση με την εκπαίδευση των ομογενών από τις προηγούμενες φάσεις του εν λόγω 
προγράμματος (Χατζηδάκη, 2015). Αν και οι κοινότητες μάθησης που λειτούργησαν ως 
προπομπός αυτού  του νέου μαθησιακού περιβάλλοντος λειτούργησαν εξαιρετικά, συνδέοντας 
μεταξύ τους «αδελφοποιημένα» σχολεία της διασποράς (Κούρτη-Καζούλλη, κ.ά, 2014 ), προς 
το παρόν η ηλεκτρονική πύλη του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ δεν έχει αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό 
τουλάχιστον από την πλατιά μάζα των ομογενών μαθητών και δασκάλων. Σε κάθε περίπτωση, 
η προσπάθεια αναζήτησης νέων ηλεκτρονικών μέσων, εργαλείων και τεχνολογιών για την 
υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης ή γλώσσας 
κληρονομιάς, αποτελεί μια συνεχή πρόκληση για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην 
ομογένεια, αφού μπορεί να δώσει λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
διδάσκοντες, γονείς, μαθητές και διοικητικοί της εκπαίδευσης. Στην επόμενη ενότητα, θα 
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εξεταστούν οι βασικές αρχές και παιδαγωγικές συνθήκες που διέπουν την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση στον Καναδά αλλά και οι προοπτικές που δημιουργούνται από τις νέες τεχνολογίες. 

 
3. Θεωρητικό πλαίσιο: η ελληνική ως γλώσσα κληρονομιάς και η χρήση νέων 
τεχνολογιών στη διδασκαλία γλωσσών 

3.1 H ελληνική ως γλώσσα κληρονομιάς 

Η διδασκαλία και η μάθηση της Ελληνικής στον Καναδά και ευρύτερα στην ομογένεια, καθώς 
αφορά κυρίως σε μαθητές ελληνικής καταγωγής, εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της 
εκπαίδευσης γλωσσών κληρονομιάς, το οποίο αναπτύχθηκε μετά τη δεκαετία του 1990 
(Brinton,  et al. 2008) ως μια ειδική κατηγορία δίγλωσσης-μειονοτικής εκπαίδευσης που 
σχετίζεται με τρεις βασικούς παράγοντες: (α) την ανάγκη των μαθητών να επικοινωνούν με 
μέλη της οικογένειας τους (π.χ. συγγενείς στην Ελλάδα ή στον Καναδά που δεν μιλούν 
αγγλικά/γαλλικά, (β) την κοινωνική ανάγκη της ένταξής τους σε μια εθνοτική-πολιτισμική 
κοινότητα που δεν χρησιμοποιεί αποκλειστικά την κυρίαρχη γλώσσα της ευρύτερης κοινωνίας 
όπου ζουν (π.χ. την ελληνική κοινότητα στο Τορόντο του Καναδά), προκειμένου να είναι σε 
θέση να μοιραστούν πολιτισμικά  προϊόντα και υπηρεσίες της κοινότητας (π.χ. θρησκευτικές 
τελετές, εθνικές γιορτές, χορούς, έθιμα, κ.λπ.) και (γ) την προσωπική ανάγκη διαπραγμάτευσης 
της ταυτότητάς τους που σε έναν βαθμό μπορεί να εξαρτάται από τον τόπο καταγωγής των 
γονέων και τη μητρική γλώσσα τους, εφόσον αυτή διαφέρει από την κυρίαρχη γλώσσα 
(Trifonas and Aravossitas, 2014, 2017).  

Οι μελετητές των γλωσσών κληρονομιάς σε σχέση με την εκπαίδευση, έχουν καταλήξει σε 
μια σειρά από συμπεράσματα που σε έναν βαθμό αποτελούν και βασικές θεωρητικές αρχές του 
πεδίου.   

 
(α) Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των μαθητών γλωσσών κληρονομιάς, σε σχέση 

με τον βαθμό γνώσης ή χρήσης της γλώσσας. Κατά τις Polinsky και Kagan, οι μαθητές 
γλωσσών κληρονομιάς μπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο ενός νοητού συνεχούς, 
του οποίου η μια άκρη είναι η γλωσσική επάρκεια σε επίπεδα ανάλογα με αυτά των φυσικών 
ομιλητών και η άλλη άκρη η μηδενική γνώση της γλώσσας (Polinsky and Kagan, 2007).  

(β) Σε σχέση με την παραπάνω αρχή, προκύπτει πως ο όρος μαθητές γλωσσών κληρονομιάς 
δεν σχετίζεται με τον βαθμό επάρκειας ή κατάκτησης της γλώσσας αλλά κυρίως με τον 
αυτοπροσδιορισμό των ενδιαφερόμενων (μαθητών) (Valdés, 2005). 

(γ) Αν και στην πλειονότητά τους οι μαθητές γλωσσών κληρονομιάς έχουν ισχυρά κίνητρα 
για την εκμάθηση της γλώσσας, τα κίνητρα αυτά ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες των ιδίων 
και του οικογενειακού-κοινωνικού τους περίγυρου. Για παράδειγμα, στα τμήματα ελληνικής 
γλώσσας του Καναδά, υπάρχουν μαθητές που αρκούνται σε κατάκτηση βασικών 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετούνται κατά την επικοινωνία 
τους με συγγενικά πρόσωπα, και μαθητές που αποζητούν την ανάπτυξη ακαδημαϊκών 
γλωσσικών δεξιοτήτων καθώς μπορεί να στοχεύουν σε μελλοντικό επαναπατρισμό τους ή σε 
επαγγελματική αξιοποίηση της γλωσσικής τους επάρκειας (Oikonomakou, et al., 2017). 

(ε) Οι τάξεις στις οποίες διδάσκονται μαθητές κληρονομιάς είναι κατά κανόνα 
ανομοιογενείς. Αυτή η ανομοιογένεια έχει ιδιαίτερη σημασία εκεί όπου συνυπάρχουν μαθητές 
γλωσσών κληρονομιάς με μαθητές ξένων γλωσσών. Οι δύο τύποι μαθητών έχουν διαφορετικό 
εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και ψυχολογικό υπόβαθρο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 
άνισα μαθησιακά αποτελέσματα μάθησης, εάν διδάσκονται μαζί (Kagan and Dillon, 2012). 
Υπό ιδανικές συνθήκες οι μαθητές της ελληνικής ως γλώσσας κληρονομιάς παρακολουθούν 
ξεχωριστά προγράμματα από τους μαθητές της ελληνικής ως ξένης γλώσσας ή κατανέμονται 
σε τάξεις στις  οποίες διαφορετικές κατηγορίες μαθητών ενσωματώνονται σε διάφορους 
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βαθμούς (Dienst-Philipson, 2009). Συχνά, οι δυο τύποι μαθητών συνυπάρχουν στις ίδιες τάξεις 
χωρίς καμία διάκριση μεταξύ τους, όπως συμβαίνει σε πολλά πανεπιστημιακά τμήματα 
(Oikonomakou, et al., 2017).  

(στ) Τα αναλυτικά προγράμματα που σχεδιάζονται για την εκμάθηση γλωσσών 
κληρονομιάς θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εθνοτική κοινότητα με την οποία 
συνδέονται οι μαθητές. Αυτό αφορά και στη διδακτική προσέγγιση που καλούνται να 
υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί (Lacorte, 2016), καθώς κρίνεται αποτελεσματικότερη η 
διδασκαλία μιας γλώσσας κληρονομιάς όταν συνδέεται και την κοινοτική ζωή των μαθητών 
(Leeman, 2015).  

(ζ) Το θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με την απόκτηση των γλωσσών κληρονομιάς βρίσκεται 
υπό συνεχή διαμόρφωση, δεδομένου ότι οι σχετικές έρευνες ξεκίνησαν πρόσφατα, δηλαδή 
μετά τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Πρωτοποριακή θεωρείται η προσέγγιση της Silvina 
Montrul (2010), που ανέπτυξε τη θεωρία της ελλιπούς γλωσσικής απόκτησης, σύμφωνα με την 
οποία αφενός οι ομιλητές γλωσσών κληρονομιάς δεν αποκτούν πλήρως τη γλώσσα 
κληρονομιάς κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας πριν μεταβούν στη δεύτερη γλώσσα, 
αφετέρου η γλώσσα κληρονομιάς, όσο καλά κι αν έχει αποκτηθεί στην προσχολική και σχολική 
ηλικία, υπόκειται σε συνεχή φθορά έναντι της δεύτερης γλώσσας που είναι η κυρίαρχη στο 
σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Συμπληρωματικά ή και σε αντιδιαστολή με τη θεωρία της Montrul (2010), άλλοι ερευνητές 
επισημαίνουν πως, για να προσεγγίσουμε τη γλωσσική απόκτηση των γλωσσών κληρονομιάς, 
πρέπει να λάβουμε υπόψη παράγοντες όπως η καθυστερημένη απόκτηση, οι ελλιπείς ή 
μεταβαλλόμενες γλωσσικές εισροές και η διαγλωσσική επίδραση (Flores and Barbosa 2014; 
Moreira Flores, 2015; Guijarro-Fuentesand Schmitz, 2015). Η καθυστερημένη απόκτηση 
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές-ομιλητές γλωσσών κληρονομιάς δεν είναι 
πάντα δέκτες των ίδιων ποιοτικά ή ποσοτικά γλωσσικών εισροών καθώς, για παράδειγμα, 
μπορεί να μη ζουν (συνέχεια) μαζί με συγγενείς που είναι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας ή να 
μην έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας κατά τη σχολική 
ηλικία. Επίσης, οι μαθητές γλωσσών κληρονομιάς δεν έχουν πρόσβαση σε ποικίλες 
περιστάσεις επικοινωνίας. Αυτό εξηγεί, για παράδειγμα, τη δυσκολία πολλών ομογενών 
μαθητών να κάνουν χρήση του πληθυντικού ευγενείας ή να κατανοήσουν εκφράσεις που δεν 
συνδέονται με το περιβάλλον στο οποίο εκείνοι χρησιμοποιούν την Ελληνική (Χατζηδάκη 
1996).  

Οι Flores και Barbosa (2014) υποστηρίζουν πως οι δίγλωσσοι μαθητές γλωσσών 
κληρονομιάς χρειάζονται τουλάχιστον 5-10 ώρες επαφής με τη γλώσσα ανά εβδομάδα, 
προκειμένου να αποκτήσουν επάρκεια ανάλογη των φυσικών ομιλητών. Ακόμη, είναι σύνηθες 
για τους μαθητές  γλωσσών κληρονομιάς να συγχέουν τα γραμματικά φαινόμενα των δύο 
γλωσσών που χρησιμοποιούν  ή να μεταφέρουν γραμματικά και συντακτικά στοιχεία από τη 
μια γλώσσα στην άλλη. Για παράδειγμα, οι ομογενείς μαθητές της Ελληνικής στον Καναδά, 
συχνά δυσκολεύονται με τα γένη και τις πτώσεις των ονομάτων που δεν έχουν εμφανή 
αντιστοίχιση στην αγγλική γλώσσα.  
 

3.2. H χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία γλωσσών: Δικτύωση και κοινότητες πρακτικής 

Συμπληρώνοντας τις παραπάνω θεωρητικές αρχές και παρατηρήσεις για τη διδασκαλία και 
μάθηση των γλωσσών κληρονομιάς, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέες τεχνολογικές και 
παιδαγωγικές δυνατότητες που επηρεάζουν τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και 
ειδικότερα τη γλωσσική εκπαίδευση. Το επιστημονικό πεδίο Computer Assisted Language 
Learning (Levy, 1997), το οποίο στην Ελληνική αποδίδεται ως Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη 
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Γλωσσική Εκμάθηση, ασχολείται με την επίδραση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας στη σχολική πράξη.  

Στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση του Καναδά, οι πρώτες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών 
ήταν οι λεγόμενες κλειστού τύπου -σε μορφή CD Rom- που συμπλήρωναν το διδακτικό υλικό 
σχολικών εγχειριδίων, όπως π.χ. στη σειρά του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ «Μαργαρίτα» (Σπαντιδάκης, 
2010) που χρησιμοποιήθηκε μετά το 2000 από πολλά τμήματα ελληνικής γλώσσας. Την 
επόμενη δεκαετία με τη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας Web 2.0 δημιουργήθηκαν διαδικτυακά 
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα με εστίαση στην επικοινωνία και στη χρήση της γλώσσας με βάση 
τις αρχές της συνεργατικής μάθησης (Siemens, 2005; Kourtis-Kazoullis, 2008; Starke-
Meyerring, and Wilson, 2008). Mια τέτοια εφαρμογή σε κάποια από τα ελληνόγλωσσα 
τμήματα στον Καναδά έγινε την περίοδο 2011-2014 στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη 
Διασπορά» που αφορούσε, αρχικά,  σε αδελφοποιήσεις τάξεων με σύγχρονη και ασύγχρονη 
επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτικών από διαφορετικά σχολεία και κέντρα της διασποράς. 
Στη συνέχεια, όπως αναφέρθηκε στο  προηγούμενο κεφάλαιο, δημιουργήθηκε η πύλη 
ηλεκτρονικής μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ, ένα ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον που 
συνδυάζει την εκμάθηση της γλώσσας μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και μια 
κοινότητα μάθησης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός του 
περιβάλλοντος, όπως καθορίστηκε από τον Kαθηγητή του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης 
κ. Σπαντιδάκη και την Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Κούρτη-
Καζούλλη, βασίζεται σε κοινωνιο-γνωσιακές θεωρίες  (Σπαντιδάκης, 2010) και στη 
Μετασχηματιστική Παιδαγωγική Προσέγγιση (Cummins, 2000). 

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολλά λογισμικά, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και 
εφαρμογές για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, που συνδυάζουν 
παλιές και νέες παιδαγωγικές αρχές. Για παράδειγμα, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
αναπτύχθηκαν:  (α) το λογισμικό «Αλφαβητοχώρα» για  παιδιά προσχολικής και 
πρωτοσχολικής ηλικίας που εστιάζει στον αλφαβητισμό και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 
των μαθητών, (β) τα λογισμικά «Μαργαρίτα» και «Καθώς μεγαλώνουμε… στον κόσμο των 
ελληνικών» για μαθητές δημοτικού-γυμνασίου και λυκείου που εστιάζουν στην ανάπτυξη των 
επικοινωνιακών γλωσσικών δεξιοτήτων για τους μαθητές της διασποράς. Εκτός από τα 
λογισμικά και τις εφαρμογές εκμάθησης της γλώσσας μέσω των νέων τεχνολογιών από 
ελληνικά πανεπιστήμια, οι μαθητές της Ελληνικής στη διασπορά έχουν στη διάθεσή τους 
εργαλεία με τα οποία οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν φυσικούς ομιλητές της γλώσσας-
στόχου τους και να χρησιμοποιήσουν την αλληλοδιδακτική μέθοδο με τηλεπικοινωνία ή 
ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Παράλληλα, σχεδιάζονται και κυκλοφορούν 
καθημερινά γλωσσικά παιχνίδια, οπτικοακουστικό υλικό και εφαρμογές που μπορούν να 
διανθίσουν το μάθημα ή να αξιοποιηθούν από διδάσκοντες και διδασκόμενους προκειμένου να 
γίνει η διδασκαλία και να επιτευχθεί εκμάθηση της Ελληνικής με σύγχρονα, διαδραστικά και 
ενίοτε ψυχαγωγικά μέσα (Κούρτη-Καζούλλη, 2015). 

Μια σύνθεση των αρχών και συνθηκών που παρουσιάστηκαν σε αυτή την ενότητα, αποτελεί 
το πλαίσιο ΑΙΜ (Aravossitas, 2014, 2016), στο οποίο οι ανάγκες της εκπαίδευσης γλωσσών 
κληρονομιάς, εντάσσονται στο τρίπτυχο Πρόσβαση-Καινοτομία-Κίνητρο. Ο όρος πρόσβαση 
προσδιορίζει τη δυνατότητα/ανάγκη  όλων των εμπλεκόμενων με την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση (κυβερνήσεων, οργανισμών, διοικητικών, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών) να 
έχουν πρόσβαση σε διδακτικό υλικό, πληροφορίες και πηγές. Ο όρος καινοτομία παραπέμπει 
στην ανάγκη προσαρμογής της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις νέες συνθήκες. Οι μαθητές 
της τρίτης και τέταρτης γενιάς έχουν διαφορετικές ανάγκες από τα παιδιά των πρώτων 
μεταναστών που, εκτός της φοίτησης σε ελληνικά σχολεία, είχαν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα και στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Εξάλλου, οι σημερινοί 
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μαθητές έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στις νέες τεχνολογίες οπότε το ελληνικό σχολείο οφείλει 
να τις αξιοποιήσει. Εφόσον υπάρχουν εργαλεία και πλατφόρμες που καθιστούν τη διαδικασία 
της εκμάθησης της Ελληνικής πιο ελκυστική για τη νέα γενιά, το σύγχρονο ελληνικό σχολείο 
οφείλει να τους τα παρέχει και να υποστηρίζει παιδαγωγικά τη χρήση τους. Ο όρος κίνητρο 
εμπλέκει την ανάγκη εξασφάλισης κίνητρων για τους εμπλεκόμενους με την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση: στους φορείς για να δημιουργήσουν νέα προγράμματα ή να βελτιώσουν τα 
υπάρχοντα, στους δασκάλους για να επιμορφωθούν και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στα ελληνικά σχολεία, στους γονείς για να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να 
μάθουν την Ελληνική, στους μαθητές για να συνειδητοποιήσουν τους λόγους για τους οποίους 
η εκμάθηση της γλώσσας θα τους βοηθήσει στην πράξη στην επικοινωνία, στο μέλλον τους. 
Στο επόμενο κεφάλαιο καταγράφονται μια σειρά από κοινοτικές έρευνες δράσης  που 
στηρίχθηκαν στο μοντέλο ΑΙΜ κι έγιναν με σκοπό την καταγραφή και την αντιμετώπιση 
ζητημάτων που αφορούν στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον Καναδά. Η πιο πρόσφατη 
δράση είναι ο σχεδιασμός και την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πύλης 
GREEKLANGUAGE.CA 

 
4. Κοινοτικές εκπαιδευτικές δράσεις: Η ηλεκτρονική πύλη “GREEKLANGUAGE.CA” 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγική ενότητα, μια προσπάθεια συνολικής καταγραφής και  
αποτίμησης του έργου της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά, ξεκίνησε  στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990 από το πρόγραμμα Παιδεία Ομογενών που αποτέλεσε και τον βασικό 
πυλώνα για ερευνητικές δράσεις και παραγωγή διδακτικού υλικού αποκλειστικά για τις 
ανάγκες των ελληνικής καταγωγής μαθητών στη διασπορά. Με σκοπό την ανάδειξη των 
ειδικών συνθηκών και αναγκών της ελληνόγλωσσης παιδείας στον Καναδά την περίοδο 2011-
2015, στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ φορέων όπως του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης 
στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο, της Ελληνορθόδοξης Μητρόπολης Καναδά, 
του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών, Ελληνικών Κοινοτήτων, και παροικιακών 
οργανισμών και Ελλήνων ερευνητών -ακαδημαϊκών προέκυψε η ιδέα για την εκπόνηση 
έρευνας κοινοτικής δράσης που σε πρώτη φάση ανατέθηκε  στο Παιδαγωγικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Τορόντο (OISE) όπου εξελισσόταν έρευνα για τη χαρτογράφηση της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον Καναδά (Aravossitas, 2016). 

4.1 Κοινοτικές έρευνες  

Η Κοινοτική Έρευνα Δράσης (ΚΕΔ), γνωστή και ως Έρευνα Κοινοτικής Συμμετοχικής Δράσης 
(Community Based Research), στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με ένα 
φαινόμενο ή πρόβλημα που έχει βαρύνουσα σημασία για μια κοινότητα. Η γνώση που 
προκύπτει από την εν λόγω έρευνα, αποτελεί τη βάση σχεδιασμού δράσεων που αποσκοπούν 
στη στήριξηκαι βελτίωση της κοινότητας. Η ΚΕΔ στηρίζεται στη συνεργασία ακαδημαϊκών 
και των μελών μιας κοινότητας σε όλες τις φάσεις της έρευνας. Οι Israel, Schulz, Parker και 
Becker (2008) ορίζουν ως ΚΕΔ την ερευνητική συνεργασία που περιλαμβάνει ισότιμα μέλη 
της κοινότητας, εκπροσώπους οργανισμών  και πανεπιστημιακούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι 
συνεισφέρουν την εμπειρία τους και μοιράζονται την ευθύνη και την ιδιοκτησία της έρευνας.  

Σημείο εκκίνησης της κοινοτικής δράσης για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον Καναδά 
αποφασίστηκε να είναι η καταγραφή των ελληνικών σχολείων/τμημάτων ελληνικής γλώσσας 
και η επικοινωνία με εμπλεκόμενους παράγοντες  (διοικητικούς, διδάσκοντες, διδασκόμενους, 
γονείς, κ.λπ.) για τον προσδιορισμό των πόρων αλλά και των αναγκών τους. Συνολικά, 
εντοπίστηκαν περισσότερα από 100 τμήματα ελληνικής γλώσσας σε 8 καναδικές επαρχίες με 
σχεδόν 10.000 μαθητές σε όλες τις βαθμίδες και περισσότερους από 300 εκπαιδευτικούς. Με 
τη μέθοδο ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων καταγράφηκαν πληροφορίες σχετικά με τη 
λειτουργία των ελληνόγλωσσων προγραμμάτων και δημιουργήθηκε βάση δεδομένων που 
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κοινοποιήθηκε εν συνεχεία στους συμμετέχοντες. Εκτός των ποσοτικών δεδομένων, 
καταγράφηκαν μια σειρά από ποιοτικά χαρακτηριστικά για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, 
όπως το προφίλ των σχολείων (τυπολογία, αναλυτικά προγράμματα, θέματα χρηματοδότησης, 
λειτουργίας, αξιολόγησης, κ.α.), το προφίλ των εκπαιδευτικών (σπουδές, γλωσσική και 
παιδαγωγική επάρκεια, καθεστώς απασχόλησης, συνθήκες εργασίας), καθώς και οι στάσεις και 
προκλήσεις γονέων, μαθητών και διοικητικών.  

Αξιοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο ΑΙΜ σε σχέση με την εκπαίδευση των γλωσσών 
κληρονομιάς, τα ζητήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που αναδείχθηκαν, 
κατηγοριοποιήθηκαν στους ακόλουθους άξονες: (α) Πρόσβασης: περιλαμβάνουν ζητήματα 
όπως η δυσκολία των σχολείων να συνεργαστούν με κατάλληλα καταρτισμένους 
εκπαιδευτικούς, οι μειωμένες δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, οι 
ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές (όπως π.χ. η πρόσβαση στο διαδίκτυο), η εξασφάλιση 
κατάλληλου διδακτικού υλικού,  η έλλειψη ευέλικτων προγραμμάτων για τις ανάγκες μαθητών 
και γονέων που έχουν περιορισμένο χρόνο για μετακινήσεις σε απομακρυσμένες σχολικές 
μονάδες ή χρειάζονται προγράμματα που λειτουργούν π.χ. απογεύματα αντί για τα 
Σαββατοκύριακα, ώστε να έχουν δυνατότητες επιλογής. (β) Καινοτομίας: αφορούν στην 
ανάγκη επανασχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών 
τρίτης και τέταρτης γενιάς, καθώς και των μικτών τμημάτων με μαθητές ελληνικής και μη 
καταγωγής, στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση, αλλά και 
στην προσφορά εναλλακτικών τύπων ελληνικού σχολείου που θα συνδυάζουν τη διδασκαλία 
της γλώσσας με άλλα ενδιαφέροντα των μαθητών όπως τέχνες, αθλητισμός, χορός, θέατρο 
κ.λπ. (γ) Κινήτρου: περιλαμβάνουν τρόπους υποστήριξης προς ομογενείς εκπαιδευτικούς ώστε 
να ασχοληθούν με τη διδασκαλία της ελληνικής, προς μαθητές, για να εγγράφονται σε τμήματα 
ελληνικής γλώσσας και να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, αλλά και προς μέλη της 
κοινότητας για να στηρίζουν το έργο των ελληνικών σχολείων παρέχοντας π.χ. υποτροφίες σε 
μαθητές ή χρηματοδοτώντας σχολεία για τη βελτίωση των υποδομών, προμήθεια βιβλίων κ.λπ. 

Η αξιοποίηση των παραπάνω δεδομένων για τη βελτίωση του έργου της ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης απασχόλησε την επόμενη φάση της έρευνας (2016-2019), στην οποία εντάχθηκαν 
και νέοι κοινοτικοί φορείς. Σημαντική ήταν η συμβολή του Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς 
(HHF), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που συστάθηκε στο Τορόντο το 1996 από 
επιφανείς Ελληνοκαναδούς επιχειρηματίες και επαγγελματίες με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας 
και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στον Καναδά. Έκτοτε, το HHF έχει εξελιχθεί  σε 
ένα από τους σημαντικότερους κοινοτικούς φορείς για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Εκτός 
από τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ελληνικής γλώσσας και νεοελληνικού πολιτισμού σε 
καναδικά πανεπιστήμια, το ΗΗF διοργανώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις και οικονομικές 
εκστρατείες διαθέτοντας πόρους για την εκπόνηση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης 
και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ελληνικά σχολεία του Καναδά, για την 
προμήθεια σχολικών εγχειριδίων, τη διοργάνωση επιμορφωτικών συνεδρίων και  πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, τη χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές/σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας και τη 
συμμετοχή ερευνητών που ασχολούνται με την ελληνική γλώσσα σε επιστημονικά συνέδρια 
(Aravossitas and Oikonomakou 2018).  

 
4.2 Η ηλεκτρονική πύλη “GREEKLANGUAGE.CA” 

Την περίοδο 2017-2019, το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Τορόντο 
ανέλαβε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς (HHF), το έργο της δημιουργίας 
εκπαιδευτικής πύλης με σκοπό τη προβολή και υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
στον Καναδά. Καταρχάς, το νέο αυτό ηλεκτρονικό περιβάλλον, επιχειρεί να συλλέξει και να 
παρουσιάσει πληροφορίες για τα κοινοτικά σχολεία και τα προγράμματα ελληνικής γλώσσας 
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που λειτουργούν στον Καναδά, ώστε να διευκολυνθεί η μεταξύ τους συνεργασία και να είναι 
δυνατός ο εντοπισμός τους από ενδιαφερόμενους γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
Συγκεκριμένα, για κάθε σχολείο/πρόγραμμα/τμήμα ελληνικής γλώσσας, παρουσιάζεται ο 
φορέας που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του, το είδος και η βαθμίδα του παρεχόμενου 
προγράμματος (προσχολική αγωγή, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση καθώς και προγράμματα για ενήλικες). Επίσης, δίνονται πληροφορίες για το 
αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε σχολείου, όπως τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται 
πέραν της ελληνικής γλώσσας, τις μέρες και ώρες λειτουργίας του, την ταχυδρομική και 
ηλεκτρονική του διεύθυνση, ενώ προβάλλονται ανακοινώσεις και εκδηλώσεις του κάθε 
σχολείου. Σημειώνεται πως στόχος των δημιουργών της πύλης είναι να δώσουν τη δυνατότητα 
στους διευθυντές, τους συλλόγους  διδασκόντων και τους συλλόγους γονέων του κάθε 
σχολείου να προβάλλουν το έργο τους, ώστε να καταγράφονται οι δραστηριότητες κάθε 
σχολικού έτους και να δημιουργηθεί έτσι ένα  ηλεκτρονικό αρχείο με τη συνολική δράση της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον Καναδά.  

Εκτός από τα σχολεία και κέντρα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, μέσω της πύλης 
καταχωρίζονται όλοι οι οργανισμοί που συμβάλλουν  στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, 
και του ελληνικού πολιτισμού στον Καναδά, όπως κοινότητες, εθνοτοπικοί, επαγγελματικοί, 
πολιτιστικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, εκκλησίες, μέσα ενημέρωσης και άλλοι φορείς. Για τον 
εντοπισμό των οργανισμών, όπως και των σχολικών μονάδων, παρουσιάζεται η ταχυδρομική 
τους διεύθυνση σε διαδραστικό χάρτη, η ηλεκτρονική διεύθυνση ή τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 
καθώς και ιστοσελίδες ή σύνδεσμοι με τα μέσα κοινωνικής τους δικτύωσης. Ο κατάλογος των 
παροικιακών οργανισμών πρόκειται να ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με 
πληροφορίες για τις εκδηλώσεις τους ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες της 
πλατφόρμας να ενημερώνονται για την κοινοτική ζωή και να συμμετέχουν σε δρώμενα που 
τους ενδιαφέρουν.  

Ακόμη, στην πλατφόρμα παρουσιάζεται πληθώρα εκπαιδευτικών πηγών για τους 
εμπλεκόμενους με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, όπως σχολικά βιβλία, πολυτροπικά κείμενα 
με γλωσσικές ασκήσεις και διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία και τη μάθηση της ελληνικής 
ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και του νεοελληνικού πολιτισμού, βοηθήματα για διδάσκοντες και 
πληροφορίες για προγράμματα, υποτροφίες και δραστηριότητες που αφορούν όσους μαθητές 
μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό για κάθε επίπεδο και ηλικιακή 
ομάδα. Το υλικό αυτό έχει αντληθεί μέσω διαδικτύου από ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, 
εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και προγράμματα ελληνικών πανεπιστημίων και είναι προσβάσιμο 
για κάθε χρήστη μέσω παρεχόμενων συνδέσμων. Η ταξινόμησή του υλικού έχει γίνει τόσο 
στην αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα, με βάση τα επίπεδα ελληνομάθειας του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών (Council of Europe, 2015)  ώστε να είναι δυνατή 
η αναζήτηση με βάση το γλωσσικό επίπεδο των χρηστών. Στις πηγές του υλικού που 
καταγράφει η πύλη, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες: ακαδημαϊκά άρθρα, σχολικές 
γιορτές, λεξικά, διαδικτυακά μαθήματα και εφαρμογές, εκπαιδευτικές ταινίες, παραμύθια και 
μυθολογία, γραμματική-συντακτικό, ελληνικοί χοροί, ελληνική ιστορία και γεωγραφία, 
ελληνική μουσική, ελληνορθόδοξη θρησκεία, σχολικά βιβλία γλώσσας, γλωσσικά εργαλεία, 
λογοτεχνία, υποτροφίες/βραβεία, βιβλία και οδηγίες για εκπαιδευτικούς και χρήσιμοι 
σύνδεσμοι.  

Η πύλη θα συνδεθεί με μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να είναι δυνατή η συνεχής 
αλληλεπίδραση των χρηστών. Έτσι, θα ενθαρρύνονται π.χ. οι εκπαιδευτικοί να μοιράζονται 
σχέδια μαθημάτων ή τις εμπειρίες τους από τη διδασκαλία θεματικών ενοτήτων ή τη χρήση 
γλωσσικών εργαλείων και πηγών ενώ οι χρήστες της πλατφόρμας που είναι μαθητές ή γονείς 
θα μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα σε άλλους χρήστες ή να μεταφέρουν τις δικές τους 
μαθησιακές εμπειρίες. Τη διαχείριση του GREEKLANGUGE.CA, έχει αναλάβει το 
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Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του University of Toronto σε συνεργασία με το HHF.  
Σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της πύλης έχουν το Γραφείο Ελληνικής Παιδείας της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Καναδά, το Γραφείο Συντονιστή Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στον Καναδά, 
η Ελληνική Πρεσβεία και το Ελληνικό Προξενείο Τορόντο, ο Σύλλογος Ελλήνων 
Εκπαιδευτικών Οντάριο, το Τμήμα Γλωσσών και η έδρα Νεοελληνικής Ιστορίας του York 
University, το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και πλήθος 
εκπαιδευτικών στον Καναδά. 

 
5. Επίλογος 

Με την έναρξη της τρίτης δεκαετίας του 21ουαιώνα, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον Καναδά 
διανύει μια περίοδο προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα  που καθορίζεται, αφενός, από τις 
εξελίξεις στην Ελλάδα και την ελληνική διασπορά (οικονομική κρίση, έλλειψη νέων 
προγραμμάτων για την εκπαίδευση των ομογενών, νέα μετανάστευση, νέα γενιά μαθητών 
κ.λπ.) και, αφετέρου, από τα νέα ερευνητικά δεδομένα ως προς τη διδασκαλία γλωσσών 
κληρονομιάς.  

Κάποια από τα προβλήματα του παρελθόντος που σχετίζονταν με την έλλειψη 
εκπαιδευτικών, το μειωμένο ενδιαφέρον γονέων και μαθητών για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση κατά το πέρασμα από τη δεύτερη στην τρίτη γενιά και τη δυσκολία συνεργασίας 
φορέων που λειτουργούν σχολεία/τμήματα ελληνικής γλώσσας έχουν σε ένα βαθμό 
ξεπεραστεί,  καθώς διαφαίνεται πως η νέα γενιά της ελληνοκαναδικής κοινότητας έχει τη 
διάθεση αλλά και τα μέσα να εξασφαλίσει τη γλωσσική και πολιτισμική της συνέχεια.   

Πρωτοβουλίες για τον εντοπισμό των νέων δυνατοτήτων και συνθηκών της ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης των ομογενών καταδεικνύουν πως σε ένα βαθμό η κρίση στην Ελλάδα έχει 
λειτουργήσει θετικά ως προς τις κοινότητες της διασποράς, καθώς αντιλαμβάνονται την 
ανάγκη να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους για την αντιμετώπιση ζητημάτων που τους 
αφορούν. Η κατηγοριοποίηση αυτών των ζητημάτων στους άξονες πρόσβαση, καινοτομία και 
κίνητρο δίνει τη δυνατότητα καθορισμού ενός πλαισίου δράσης με στόχο τη συνεχή βελτίωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω του οποίου οι νέες γενιές των Ελληνοκαναδών θα 
διδαχθούν τη γλώσσα και τις παραδόσεις της κοινότητάς τους. Σε κάποια από τα εκπαιδευτικά 
ζητήματα μπορούν να δοθούν συνεπώς απαντήσεις μέσα από τη νέα ελληνική μετανάστευση 
που τα τελευταία χρόνια έχει μεταφέρει σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό στις ελληνικές 
κοινότητες του Καναδά. 

Παράλληλα, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και το διαδίκτυο προσφέρουν 
πλέον πολλές δυνατότητες στους εμπλεκόμενους με τη διδασκαλία και τη μάθηση γλωσσών, 
όχι μόνο σε σχέση με την παιδαγωγική και διδακτική πράξη αλλά και σε επίπεδο δικτύωσης 
και συνεργασίας δασκάλων, μαθητών, γονέων και διοικητικών της εκπαίδευσης.  

Στον Καναδά, από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, βρίσκεται σε εξέλιξη μια σπονδυλωτή 
και συνεχής έρευνα κοινοτικής δράσης με βασικό πυλώνα το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς 
(HHF), έναν δυναμικό παροικιακό οργανισμό που ενισχύει την προσπάθεια των 
ελληνοκαναδικών κοινοτήτων για τη διατήρηση της γλώσσας και πολιτιστικής τους 
κληρονομιάς.  Ο εντοπισμός των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση μέσα από διαδοχικές έρευνες και  η εξασφάλιση πόρων για τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού έργου, ανοίγει ένα παράθυρο αισιοδοξίας για το μέλλον των ελληνικών 
σχολείων στον Καναδά σε μια κρίσιμη φάση κατά την οποία μαθητές τρίτης αλλά και τέταρτης 
γενιάς βρίσκονται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ελληνικής τους ταυτότητας.   

Για τη διευκόλυνση του έργου της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, το HHF σε συνεργασία με 
το νεοσύστατο πρόγραμμα νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Τορόντο, δημιούργησε 
ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον, την εκπαιδευτική πύλη GREEKLANGUAGE.CA. Πρόκειται για 
μια πλατφόρμα που επιχειρεί να προβάλει  και να  συνδέσει το εκπαιδευτικό και πολιτισμικό 

ARAVOSSITAS THEMISTOKLIS



266

δυναμικό της ελληνοκαναδικής κοινότητας, καταγράφοντας προγράμματα, εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες που έχουν ως σημείο αναφοράς τη μάθηση και την προώθηση της ελληνικής 
γλώσσας στη διασπορά. Καθώς η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η 
εκπαίδευση στις γλώσσες κληρονομιάς  διαρκώς ανανεώνεται με νέες θεωρίες και 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας προσφέρουν τη 
δυνατότητα στους διδάσκοντες και διδασκόμενους της ελληνικής διασποράς να μη μένουν 
μακριά από τις εξελίξεις αλλά και να αναδεικνύουν τις δικές τους δράσεις.  
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Abstract:  
 
This paper considers Greece’s policy towards the Greek diaspora. Following a brief 
examination of the historical background of Greek state policies vis-à-vis the Greek diaspora, 
particularly since 1974, the paper focuses upon the establishment, operation and fate of the 
World Council of Hellenes Abroad (SAE), drawing some critical remarks upon its operation 
and state policy on the diaspora in general. The paper culminates with a summary of the 
latest government initiatives on the re-establishment of SAE and the legislation of voting 
rights for Greeks living abroad.  
 
Key words: ελληνική διασπορά, εθνικό κέντρο, πατερναλισμός, Συμβούλιο Απόδημου 
Ελληνισμού, δικαίωμα ψήφου 
 
1. Εισαγωγικά 
 
Η ιστορική βαρύτητα και ο ρόλος της νεοελληνικής διασποράς1 για τις τύχες και την πορεία 
του ελληνισμού γενικότερα είναι αδιαμφισβήτητοι. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια της 
οθωμανικής κυριαρχίας όταν, και όπως γράφει ο ιστορικός Ιωάννης Χασιώτης, «οι παροικίες 
της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης μετακένωναν στην τουρκοκρατούμενη ελληνική 
Ανατολή τα στοιχεία εκείνα που αποτέλεσαν καταλύτες στην οικονομική ανάπτυξη και στο 
σταδιακό κοινωνικό της μετασχηματισμό» (Χασιώτης 2006). Το αριθμητικό της εύρος – 
αποτελώντας πάντα ένα πολυάριθμο στοιχείο για τα δημογραφικά δεδομένα και την πορεία 
του νεοελληνικού κράτους – αλλά κυρίως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του (όπως η 
οικονομική ευρωστία και η κοινωνική καταξίωσή της) της εξασφάλισαν ένα σημαντικό ρόλο 
στην πολιτική ζωή, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη του νεοελληνικού 
κράτους μετά την ανεξαρτησία του (Χασιώτης 2006). Το ελληνικό κράτος, από την πλευρά 
του, αντιμετώπισε τη διασπορά κυρίως μέσα από μια στάση πατερναλισμού, ένας όρος που 
«υπογραμμίζει την πρωτοκαθεδρία της Αθήνας… Αυτή ορίζει ή επιζητεί να ορίσει τι είναι 
και τι δεν είναι εθνικό συμφέρον» (Καζάκος 1994). Όπως μας υπενθυμίζει ο ιστορικός 
Πασχάλης Κιτρομηλίδης, η πολιτική του ελληνικού κράτους ως εθνικού κέντρου του 
ελληνισμού «απαρτίσθηκε (έως το 1922) από τρία αλληλένδετα στοιχεία-τεκμήρια του 
πατερναλισμού: πρώτο στοιχείο ήταν η ιδεολογία της εθνικής ενότητας, που όμως 
αποσκοπούσε να νομιμοποιήσει το κράτος ως το κέντρο αποφάσεων για την τύχη του 
απόδημου ελληνισμού·το δεύτερο στοιχείο ήταν η μεταλαμπάδευση του αλυτρωτισμού από το 

                                                            
1 Ο όρος διασπορά αναφέρεται «στο εκπατρισμένο εκείνο τμήμα ενός λαού, το οποίο, μολονότι εγκαταστάθηκε, 
έστω και με σχετική μονιμότητα, σε χώρες ή περιοχές εκτός του εθνικού χώρου, εξακολουθεί να συντηρεί, σε 
επίπεδο συλλογικό ή και ατομικό, τις υλικές, πολιτιστικές και συναισθηματικές του σχέσεις με τη χώρα της 
άμεσης ή της παλαιότερης καταγωγής του» (Χασιώτης 2006).  
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εθνικό κέντρο στους πληθυσμούς της Ανατολής… και το τρίτο οι απόπειρες ενσωμάτωσης 
των αλύτρωτων με δυναμικά μέσα…» (αναφέρεται σε Καζάκος 1994).  

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και έως τα μέσα της δεκαετίας του ’50, οι 
επικρατούσες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες - όπως οι προσπάθειες μεταπολεμικής 
οικονομικής ανασυγκρότησης, η κατοχή και ο εμφύλιος - υπαγόρευσαν ένα κλίμα 
εσωστρέφειας, όταν και, όπως γράφει η Λίνα Βεντούρα, «η Αθήνα εγκαταλείπει εν πολλοίς 
στην τύχη τους τους Έλληνες στο εξωτερικό» και οι «κρατικές παρεμβάσεις στην πορεία των 
κοινοτήτων του εξωτερικού περιορίζονται» (Βεντούρα 2007).  

Η αντίληψη, ωστόσο, ενός κυρίαρχου ρόλου για τις τύχες ολόκληρου του ελληνισμού ποτέ 
δεν εγκαταλείφθηκε από το ελληνικό κράτος και εκδηλώθηκε εκ νέου με την ανάδυση του 
κυπριακού προβλήματος, από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 και ύστερα. Μαζί του 
επέστρεψαν και μια σειρά από χαρακτηριστικά, όπως η αξίωση ενός μονοπωλιακού ρόλου 
στον ορισμό των εθνικών συμφερόντων, που παραγνώριζε συστηματικά τις ιδιαίτερες 
συνθήκες στις οποίες ζούσαν τα διάφορα τμήματα του ελληνισμού, η βεβαιότητα για τη 
σοφία των διπλωματικών μανδαρίνων του και η άρνηση της δυνατότητας αυτοτελούς ρόλου 
άλλων τμημάτων του ελληνισμού, με την Κύπρο ως ακραίο παράδειγμα (Καζάκος 1994). 
Στην κυπριακή τραγωδία αποκαλύπτεται, σύμφωνα με τον Πασχάλη Κιτρομιλίδη, «καθαρά 
και σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια η πατερναλιστική-παρεμβατική και ταυτόχρονα 
αναποτελεσματική συμπεριφορά του εθνικού κέντρου έναντι των εκτός Ελλάδας Ελλήνων» 
(αναφέρεται σε Καζάκος 1994). 

 
2. Πολιτικές του εθνικού κέντρου μετά το 1974 
 
2.1 Η πρώτη εικοσαετία (1974 – 1995) 
 
Μετά το 1974, σύμφωνα με τον Πάνο Καζάκο, διαμορφώθηκαν δύο βασικές φιλοσοφίες στον 
πολιτικό λόγο του εθνικού κέντρου απέναντι στη διασπορά. Η πρώτη χαρακτηρίζεται ως 
«ελληνορθόδοξη φιλοσοφία» και τονίζει κυρίως τα εθνικά ζητήματα και την «ιστορική 
ευθύνη» των απόδημων Ελλήνων να συμπαραταχθούν με το εθνικό κέντρο2. Ο ελληνισμός 
προβάλλεται συχνά στο πλαίσιο αυτό ως μια ιδέα χρήσιμη και αναγκαία για ολόκληρο τον 
κόσμο, ενώ ταυτόχρονα με τις συχνές αναφορές στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, η 
ορθοδοξία θεωρείται «ως (ένα) σύνολο ιδεών και οργανωτικός ιστός, (που) οφείλει να παίξει 
σημαντικό ρόλο και μάλιστα να είναι στο επίκεντρο της ζωής και των κινητοποιήσεων του 
απόδημου ελληνισμού3. Η δεύτερη «φιλοσοφία», η οποία αποκαλείται «κοινωνική», 
                                                            
2«Οι απόδημοι Έλληνες αποτελείτε ένα πολύτιμο κομμάτι του ελληνισμού [...] Αποδείξατε, για μια ακόμη 
φορά, την προσήλωσή σας στις παραδόσεις μας και τα ιδανικά μας, με την πολύτιμη συνδρομή και τη σθεναρή 
συμπαράστασή σας στην προσπάθεια αντιμετώπισης των γνωστών εθνικών μας θεμάτων...» Μήνυμα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή προς τους αποδήμους, εφημερίδες 22 Δεκεμβρίου 1992 
(Αναφέρεται σε Καζάκος 1994). 
3 Χαρακτηριστικά πάλι αναφέρεται σε μήνυμα: της Υφ. Εξωτερικών κ. Β. Τσουδερού με τίτλο Μήνυμα προς 
τον απόδημο ελληνισμό, τα Χριστούγεννα 1991: «Μαζί μπορούμε και πάλι ν’ αναδείξουμε τον ελληνισμό σε 
κορυφαία και ρυθμιστική δύναμη, στον ραγδαία εξελισσόμενο σύγχρονο κόσμο, και να κατανοήσουμε με τις 
πρωτοβουλίες μας τον ανθρωπισμό, που αποτελεί λαμπρό δημιούργημα της κλασικής Ελλάδος, πυξίδα και 
γνώμονα στη σύγχρονη πορεία της οικουμένης. Για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται η καλλιέργεια στενής 
συνεργασίας μεταξύ αποδήμων και εθνικού κέντρου [...] μαζί μπορούμε να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα και 
να θέσουμε στη διάθεση όλων την πολύτιμη κιβωτό του ελληνισμού που εμείς οι Έλληνες και Ελληνίδες είμαστε οι 
θεματοφύλακες». Αναφέρεται σε Καζάκος, ο. π. Και το ηγετικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Μιλτιάδης 
Έβερτ, διατύπωσε την άποψη το 1992 ότι ο οικουμενικός ελληνισμός μπορεί να συμβάλει στην «αναγέννηση 
του ελληνικού πνεύματος σε παγκόσμιο επίπεδο», πράγμα που συνιστά «δύσκολο εγχείρημα ειδικά σε μια 
περίοδο που η ανθρωπότητα έχει απομακρυνθεί απ’ την ουμανιστική της διάσταση και αποκτά όλο και 
περισσότερο μια μονοδιάστατη υλιστική και τεχνοκρατική αντίληψη». Και προτείνει, ανάμεσα σε πολλά άλλα, 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ



271

αναδείχθηκε μετά το 1981 με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και τονίζει περισσότερο τα 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα του απόδημου ελληνισμού και τη διαμόρφωση 
συμμετοχικών θεσμών ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και οργανώσεις της διασποράς. 
Υπογραμμίζονται στόχοι όπως «η εθνική ανεξαρτησία, η ανάπτυξη και η πρόοδος, τους 
οποίους πρέπει να επιτύχουν από κοινού οι Έλληνες του εξωτερικού και η ελληνική 
κυβέρνηση» και δίνεται σημασία στην παλιννόστηση, με όσους επιστρέφουν να θεωρείται ότι 
«θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη (του τόπου) με τα δικά τους κεφάλαια και τη δική 
τους εμπειρία» (Καζάκος 1994)4. 

Όπως αναφέρει ο Καζάκος και οι δύο φιλοσοφίες έτειναν να συμπέσουν σ’ ένα σημείο: 
«στην επιδίωξη να αποφευχθεί η ενσωμάτωση των απόδημων Ελλήνων στις τοπικές 
κοινωνίες» (Καζάκος 1994). Επίσης, «η πολιτική πράξη δεν επηρεαζόταν αποκλειστικά από 
τη μια ή την άλλη φιλοσοφία. Κυβερνήσεις που γενικά υιοθετούσαν την ελληνορθόδοξη 
(λογική) δεν αγνοούσαν παντελώς πολύ συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα των αποδήμων: για παράδειγμα, διαπραγματεύθηκαν συμφωνίες με 
δυτικοευρωπαϊκές χώρες για τη ρύθμιση οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των 
αποδήμων. Από την άλλη πλευρά, κυβερνήσεις με κατεξοχήν κοινωνική φιλοσοφία δεν 
παρέβλεψαν τις δυνατότητες κινητοποίησης αποδήμων για εθνικά θέματα, ούτε ήταν δυνατό 
να τις παραβλέψουν με δεδομένο τον ψυχισμό του απόδημου ελληνισμού» (Καζάκος 1994). 

Μετά το 1981 σημειώθηκαν μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση 
νέων θεσμικών οργάνων τα οποία θα ασχολούνταν με τη διασπορά: το 1983 ιδρύθηκε η 
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού·το 1985 οργανώθηκε Συνέδριο Απόδημου 
Ελληνισμού·και την ίδια χρονιά αναγγέλθηκε η ίδρυση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού 
(ΣΑΕ), στο οποίο μάλιστα επενδύθηκαν και μεγάλες φιλοδοξίες: «Το Συμβούλιο Απόδημου 
Ελληνισμού μπορεί να είναι η ενιαία έκφραση του ελληνισμού με την ισότιμη έκφραση των 
Ελλήνων όπου γης, με στόχο την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και εδαφικής 
ακεραιότητας της χώρας, αλλά και την επιβίωση της ελληνικής πολιτιστικής ιδιαιτερότητας 
που βρίσκεται στο επίκεντρο των κοσμογονικών εξελίξεων που συντελούνται σε παγκόσμια 
κλίμακα», αναφέρει χαρακτηριστικά πολιτική διακήρυξη του κυβερνώντος κόμματος το 
19895, όταν και εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα για την ίδρυση του ΣΑΕ. Tο 1992 ιδρύθηκε 
και το υφυπουργείο Απόδημου Ελληνισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών.  

Συνοψίζοντας την ανάλυσή του πάνω στις πολιτικές που ακολούθησαν απέναντι στη 
διασπορά διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας 
του ’90 ο Πάνος Καζάκος υπογραμμίζει τον «ιδιότυπο πατερναλισμό» που χαρακτήριζε τις 
πολιτικές διαδοχικών κυβερνήσεων προς τη διασπορά: «Έκφραση του πατερναλισμού της 
Αθήνας είναι, πρώτον, η τάση της να κομματικοποιεί τις σχέσεις της με τον απόδημο 
ελληνισμό. Αυτό χαρακτηρίζει την πολιτική όλων των κυβερνήσεων, έχει διχαστικές 
επιπτώσεις και μακροχρόνια απομακρύνει πολλούς απόδημους από τις οργανώσεις τους» 
(Καζάκος 1994). Για το ίδιο θέμα, ο Iωάννης Χασιώτης έχει γράψει ότι η μεταφύτευση στον 
απόδημο ελληνισμό των ιδεολογικών αντιθέσεων της νεοελληνικής κοινωνίας «δεν 
προκάλεσε μόνο κραδασμούς - και μάλιστα ισχυρούς - στους μικρόκοσμους των ελληνικών 
παροικιών του εξωτερικού, δημιούργησε στους ομογενείς και σοβαρά ιστορικά τραύματα, 
που έμειναν ανεπούλωτα για δεκαετίες. Επιπλέον, η κούραση της ομογένειας από τις 

                                                                                                                                                                                          
την καθιέρωση ολυμπιακών αγώνων του πνεύματος. «Εκσυγχρονισμός της κοινωνίας και οικουμενικός 
ελληνισμός», εφημ. Το Βήμα, 26 Ιουλίου 1992 (Αναφέρεται σε Καζάκος 1994). 
4 Ο απόδημος ελληνισμός, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Πρόγραμμα της Τρίτης Τετραετίας του ΠΑΣΟΚ, 
«...αντιμετωπίσθηκε και θα αντιμετωπίζεται ως: πρώτο: εθνικό κεφάλαιο, δεύτερο: δύναμη οικονομικής και 
τεχνολογικής ανάπτυξης, τρίτο: κοινωνική ομάδα με σύνθετα προβλήματα και ιδιαιτερότητες», Αθήνα, 1989, σ. 
71 (Αναφέρεται σε Καζάκος 1994). 
5 ΠΑΣΟΚ, Το πρόγραμμα της τρίτης τετραετίας, ό.π., σ. 72. Αναφέρεται σε Καζάκος, ό.π.  
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ενδοελληνικές κομματικές αντιπαραθέσεις (οι οποίες συχνά φαίνονταν από μακριά 
υπερβολικές ή και παράλογες), σε συνδυασμό και με τις δικές της αδήριτες οικονομικές και 
κοινωνικές προτεραιότητες στις νέες πατρίδες, έφερε ως τελικό αποτέλεσμα την άμβλυνση 
της παλιότερης ευαισθησίας της για τα πολιτικά προβλήματα της Ελλάδας» (Χασιώτης 1993).  

Από την άλλη μεριά, ο απόδημος ελληνισμός δεν υπήρξε ένας παθητικός αποδέκτης του 
πατερναλισμού. Η συμπεριφορά του επηρεάστηκε από ολόκληρη σειρά παραγόντων, μη 
ελεγχόμενων από το κέντρο, δηλαδή από: (i) τις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες ζούσε (και τα 
συμφέροντά του) στις χώρες υποδοχής, σε συνδυασμό με την οικονομική και κοινωνική θέση 
του και τον βαθμό νομιμοφροσύνης που αναπτύσσουν οι απόδημοι έναντι της χώρας 
υποδοχής·(ii) την «ιστορία» (ιστορικές παροικίες π.χ. διαφέρουν από τις πρόσφατες, που είναι 
προϊόν μεταναστευτικών ρευμάτων)· (iii) το πολιτικό σύστημα· (iν) τον πολιτισμικό 
χαρακτήρα των χωρών υποδοχής- (ν) το νομικό-θεσμικό καθεστώς των αποδήμων· (vi) τις 
διακρατικές σχέσεις Ελλάδας και χωρών υποδοχής· (vii) το μέγεθος, τη συγκέντρωση και τη 
διαχρονική εξέλιξη του ελληνισμού στις διάφορες χώρες» (Καζάκος 1994).   

 
2.2 Από την ίδρυση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού μέχρι και την παύση λειτουργίας 
του (1995-2013)  
 
Η ίδρυση και λειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο 
λίθο της πολιτικής του ελληνικού κράτους απέναντι στη διασπορά μετά το 1995. Όπως είναι 
γνωστό, η ιδρυτική του συνέλευση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1995. Οι περίπου 
300 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι ομογενειακών οργανώσεων αποφάσισαν τη διαίρεση του ΣΑΕ 
σε 4 γεωγραφικές περιφέρειες και τη διοίκησή του από 11μελές Προεδρείο, με πρώτο 
εκλεγμένο Πρόεδρο τον Άντριου Άθενς (1995-2006). Πρωταρχικοί σκοποί του Συμβουλίου 
ήταν «να ενωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της ελληνικής διασποράς, ώστε να εργαστούν 
για την προάσπιση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας σε κάθε γωνιά της γης, η διατήρηση 
και η εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η ελληνική 
πολιτιστική κληρονομιά, η οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία, η επιστημονική 
συνεργασία και τα επικοινωνιακά δίκτυα» (ΣΑΕ ιστορία).  

Η λειτουργία του ΣΑΕ, γράφει η Λίνα Βεντούρα, «ξεκίνησε σε μια μεταβατική καμπή και 
φέρει τα αντιφατικά της ίχνη: ορισμένοι πολιτικοί κύκλοι απέβλεπαν στη σύνδεση με την 
Ελλάδα των «ελληνικών πληθυσμών» που είχαν «ανακαλύψει» στα πρώην σοσιαλιστικά 
κράτη… το ΣΑΕ θα λειτουργούσε ως θεσμοποιημένος δεσμός ανάμεσα στο «εθνικό κέντρο 
και σ’ αυτό το «λησμονημένο» υποσύνολο της «ομογένειας». Γι’ αυτούς το ΣΑΕ 
αποσκοπούσε πλέον, και στην κινητοποίηση της διασποράς, και κυρίως των 
Ελληνοαμερικανών, για την προώθηση των θέσεων της Ελλάδας στα «εθνικά θέματα». Άλλες 
όμως μερίδες πολιτικών και οικονομικών παραγόντων, με δεδομένη τη νέα θέση της χώρας 
στο διεθνές προσκήνιο… στόχευαν στη διεύρυνση της οικονομικής και πολιτικής εμβέλειας 
της Ελλάδας στον παγκόσμιο χώρο. Προκειμένου δηλαδή να αντισταθμιστεί η περιθωριακή 
θέση της χώρας στην ΕΕ και να ισχυροποιηθεί η οικονομία της στην παγκόσμια αγορά, 
αναζήτησαν – με τη δημιουργία νέων θεσμών και δικτύων – ερείσματα στους ομογενείς. 
Επεδίωκαν με τη διαμόρφωση δικτύων διασύνδεσης να αποκτήσει η χώρα προνομιακή 
πρόσβαση και να αναπτύξει οικονομικές γέφυρες με τα Βαλκάνια και τα κράτη της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης με στόχο να εμφανιστεί η Ελλάδα ως σύνδεσμος της ΕΕ με άλλα μέρη 
του κόσμου που παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή στην 
ενεργειακή της πολιτική» (Βεντούρα 2007).   

Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του το ΣΑΕ αντιμετώπισε δυσχέρειες στο «να 
συντονίσει αποτελεσματικές δράσεις της διασποράς και να νομιμοποιηθεί ως ο 
αντιπροσωπευτικός φορέας της» (Κόντης 2005), έχοντας κατά κύριο λόγο γνωμοδοτικές και 
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εισηγητικές αρμοδιότητες προς την ελληνική πολιτεία «από την οποία εξαρτήθηκε πλήρως η 
χρηματοδότησή του και εν πολλοίς η λειτουργία του», ενώ υπήρξαν και σοβαρές ενστάσεις 
ως προς τη δημοκρατική αντιπροσώπευση των κοινοτήτων της διασποράς» (Βεντούρα 2007). 
Χαρακτηριστική της προβληματικής λειτουργίας του ΣΑΕ ήταν και η σχέση του με ένα από 
τα δυναμικότερα κομμάτια της ελληνικής διασποράς, τους Ελληνοαμερικανούς. Σύμφωνα με 
τον Αλέξανδρο Κιτρόεφ, «τα πρώτα… χρόνια λειτουργίας του το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε 
να παίξει ουσιαστικό ρόλο συντονιστή ανάμεσα στις ελληνοαμερικανικές οργανώσεις και το 
εθνικό κέντρο. Δεν έχαιρε κοινής αποδοχής διότι πολλές οργανώσεις και φορείς, μεταξύ των 
οποίων και σημαντική μερίδα του ομογενειακού τύπου, θεωρούσαν ότι δεν είχαν λάβει μέρος 
στην προετοιμασία των εργασιών του ΣΑΕ, δεν υποστήριζαν τον Άθενς ή είχαν διαφορές από 
παλιά. Επιπλέον, ο ρόλος της ελληνικής κυβέρνησης στις υποθέσεις του ΣΑΕ είχε ως 
αποτέλεσμα την απομόνωση ενός τμήματος της οργανωμένης ομογένειας – έτσι η ΑΧΕΠΑ 
αποφάσισε να μη συμμετάσχει. Σε γενικές γραμμές ο ελλαδοκεντρικός χαρακτήρας του 
Συμβουλίου άφησε αδιάφορες τις περισσότερες αγγλόφωνες ελληνοαμερικανικές 
οργανώσεις» (Κιτρόεφ 2010)6. 

Το 2001 το ΣΑΕ κατοχυρώθηκε και συνταγματικά7. Ένα χρόνο νωρίτερα, στις 25 Μαΐου 
2000, με την Απόφαση 2545/1880 του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκε η ειδική μόνιμη 
Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για θέματα Απόδημου Ελληνισμού. Η συνταγματική 
μεταρρύθμιση του 2001 δέχθηκε κριτική, καθώς «το εθνικό κέντρο παραχωρεί στο… ΣΑΕ 
αυξημένες αρμοδιότητες και εναποθέτει στη δράση του υψηλές προσδοκίες. Ενσωματώνει το 
ΣΑΕ στη διαδικασία διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων για τη διασπορά, χωρίς όμως με τη 
θεσμοποίησή του να το καθιστά οιονεί δημόσια υπηρεσία… ταυτόχρονα το ΣΑΕ λειτουργεί 
συμβουλευτικά και εισηγητικά προς την ελληνική κυβέρνηση για θέματα της αρμοδιότητάς 
του. Πρόκειται για μια πλήρης εξαρτησιακή σχέση του ΣΑΕ από το εθνικό κέντρο με ότι 
αυτό συνεπάγεται για την αξιοπιστία και τη νομιμοποίησή του στο εσωτερικό της διασποράς» 
(Κόντης 2005).   

Το 2006 με την ψήφιση του Νόμου 3480 πραγματοποιήθηκε μια εκτεταμένη 
αναδιοργάνωση του ΣΑΕ. Με τον νέο νόμο διατηρήθηκε η κρατική χρηματοδότησή του, 
όπως και ο γνωμοδοτικός και εισηγητικός χαρακτήρας του, με το Συμβούλιο να εκφράζει την 
άποψή του σε θέματα όπως: η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτισμικής 
ταυτότητας των Ελλήνων της διασποράς∙ και η σύσφιξη των δεσμών τους με την πατρίδα, 
μεταξύ τους στις χώρες που διαμένουν, όπως και των σχέσεων των χωρών διαμονής τους με 
την Ελλάδα (Νόμος 3480). Το ΣΑΕ συγκροτούνταν σε επτά από τέσσερις Περιφέρειες8, με 
Συντονιστικά Συμβούλια, υπεύθυνα για την αποστολή εισηγήσεων στο Προεδρείο του 
Συμβουλίου, το οποίο, μετά από τυχόν παρατηρήσεις του, φρόντιζε για την αποστολή τους τις 
αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, η οποία τις διαβίβαζε διαβιβάζει, 
μαζί με προτάσεις της, στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό. Τα μέλη 
των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του ΣΑΕ εκλέγονταν στις Συνελεύσεις των 
αντίστοιχων Περιφερειών – όπου ως μέλη μπορούσαν να συμμετέχουν οργανώσεις 
κοινοτήτων της διασποράς, συμπεριλαμβανομένων των κληρικολαϊκών συνελεύσεων – 
                                                            
6 Είναι ενδιαφέρον να σημειώσει κανείς ότι, στην περίπτωση της ελληνικής διασποράς στον Καναδά, η εικόνα 
διαφοροποιείται, καθώς, όπως σημειώνει σε σχετική μελέτη ο Κιτρόεφ, η ίδρυση του ΣΑΕ «έχει συμβάλει στη 
συσπείρωση μιας σειράς οργανώσεων και την απόκτηση πιο στενών σχέσεων με το ελληνικό κράτος» (Κιτρόεφ 
2010). 
7 Τον Μάιο του 2008 μετά και την τελευταία συνταγματική μεταρρύθμιση, το Άρθρο 8, παρ. 2 όριζε σχετικά ότι 
«Νόμος ορίζει τα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου 
Ελληνισμού, που έχει ως αποστολή την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού».    
8 Περιφέρεια Καναδά, Περιφέρεια ΗΠΑ, Περιφέρεια Κεντρικής-Νοτίου Αμερικής, Περιφέρεια Ευρώπης (πλην 
ευρωπαϊκών χωρών πρώην ΕΣΣΔ), Περιφέρεια χωρών πρώην ΕΣΣΔ (πλην χωρών ήδη μελών της ΕΕ), 
Περιφέρεια Ωκεανίας – Άπω Ανατολής και Περιφέρεια Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής. 
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ενοριών (Νόμος 3480). Άλλα σημαντικά όργανα του ΣΑΕ ήταν η Τακτική Συνέλευση, που 
συγκαλούνταν κάθε τέσσερα χρόνια, και ένα ενδεκαμελές Προεδρείο9.  

Τον Δεκέμβριο του 2012 η ελληνική κυβέρνηση έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο 
νόμου με στόχο την αναδιοργάνωσή του, ενδεικτικό της έντονης κρίσης στην οποία είχε 
περιέλθει το ΣΑΕ, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της χρηματοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα 
το 2010, η οποία και υπονόμευσε καίρια τη δυνατότητα του ελληνικού κράτους να 
χρηματοδοτεί τη λειτουργία του. Τα βασικά σημεία της κυβερνητικής πρότασης ήταν: α) η 
προσθήκη ενός νέου οργάνου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, β) η αλλαγή της “Περιφέρειας 
χωρών πρώην ΕΣΣΔ” σε “Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας ζώνης και Κεντρικής Ασίας”, 
γ) η εκλογή των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών στη Θεσσαλονίκη, 
δ) η ρητή αναγνώριση της Τακτικής συνέλευσης ως το Ανώτατου οργάνου του ΣΑΕ και, 
ιδιαίτερα, ε) ο τερματισμός της κρατικής επιχορήγησης του ΣΑΕ με τους πόρους του να 
καλύπτονται από «τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές 
δωρεές και επιχορηγήσεις…» (Οργάνωση Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού 2012).   

Η κυβερνητική πρόταση προχωρούσε σε επουσιώδεις αλλαγές ως προς την οργάνωση και 
λειτουργία του ΣΑΕ, με εξαίρεση την πρόταση για τερματισμό της κρατικής του 
χρηματοδότησης. Τον Ιούνιο του 2013 στο πλαίσιο συζήτησης της λεγόμενης «Οργανωτικής-
Αναθεωρητικής Επιτροπής για ένα νέο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού» στην οποία 
συμμετείχαν εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως και εκπρόσωποι της 
διασποράς, διατυπώθηκε έντονη κριτική (Μαλασπίνας 2013), ιδιαίτερα από τον 
Ελληνοαμερικανό Βασίλη Ματαράγκα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας «Ένωσις» του Σικάγο, ο 
οποίος κατήγγειλε τον τρόπο λειτουργίας του ΣΑΕ, την κατασπατάληση χρημάτων όπως και 
τη γενικότερη στάση της ελληνικής πολιτείας. Ο Ματαράγκας υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι:  
- Tο ΣΑΕ δεν μπόρεσε να εκπροσωπήσει τον Ελληνισμό της Διασποράς, (εκπροσωπώντας 
ένα ποσοστό που δεν ξεπερνούσε το 3% της Ομογένειας…) 
- Δεν υπήρξε καμία επαφή του προεδρείου του με τη βάση. Μετά από κάθε εκλογή στην 
Θεσσαλονίκη, το προεδρείο «εξαφανιζόταν», δεν είχε ουδεμία επαφή με την Ομογένεια και 
απλώς έκανε «ανούσιες ανακοινώσεις, κενές περιεχόμενου εξαγγελίες, προσωπικές δημόσιες 
σχέσεις, ενώ παράλληλα διατηρούσε ανά τις περιφέρειες γραφεία, που δεν είχαν καμία σχέση 
με την Ομογένεια…» 
 - Το 1/4 των αντιπροσώπων στις «παγκόσμιες συνελεύσεις-παρωδία» του ΣΑΕ στη 
Θεσσαλονίκη και στις περιφερειακές ανά τις Ηπείρους, προερχόταν από Οργανώσεις-
«μαϊμούδες», δηλαδή, κομματικά «ημετέρους» ή φίλους-ψηφοφόρους «ημέτεροι» ή φίλοι-
ψηφοφόροι του κάθε περιφερειάρχη. 
- Περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν από το 1995 και ύστερα για το ΣΑΕ, 
σε χορηγίες για ομογενειακές Οργανώσεις και ταξίδια Ελλήνων βουλευτών και 
αξιωματούχων, στο όνομα του απόδημου Ελληνισμού. «Χρήματα που πετάχτηκαν 
κυριολεκτικά για το απόλυτο τίποτα…» 
- Ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας χρησιμοποίησε το ΣΑΕ βασικά ως αφορμή για πολλαπλά 
και πολυέξοδα ταξίδια βουλευτών ανά την υφήλιο, που πλήρωνε ο Έλληνας 
φορολογούμενος… «Αυτό το απαράδεκτο γεγονός ανευθυνότητας και σπατάλης, έδιωξε και 
τους ελάχιστους Ομογενείς, που είχαν έστω την ελπίδα ότι ίσως το ΣΑΕ να κάνει κάτι για την 
Ομογένεια».  
- Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) για την Ομογένεια «είναι 
εντυπωσιακά ανύπαρκτη, δηλαδή ουσιαστικά άχρηστη». Τυπικά θεωρείται «θεσμικός 
φορέας» με βασική αποστολή της τη διαχρονική διανομή κονδυλίων σε «ημέτερους». 
                                                            
9 Tο οποίο αποτελούνταν από τον Πρόεδρο, τους επτά συντονιστές των Περιφερειών του ΣΑΕ, τον Γραμματέα, 
τον Ταμία και τον Εκπρόσωπο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ)/ και της 
Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ). 
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Καταλήγοντας ο Ματαράγκας, κάλεσε τον «πολιτικό-κομματικό κόσμο της Ελλάδας να 
μείνει όσο γίνεται πιο μακριά από την Ομογένεια», ζητώντας «να αφεθεί η Ομογένεια να 
αποφασίσει ανεπηρέαστα πώς αυτή θέλει να οργανωθεί και η ελληνική κυβέρνηση απλώς να 
έχει βοηθητικό ρόλο (Ματαράγκας 2013). 
    
2.3 Οι πρόσφατες προσπάθειες επανασυγκρότησης του ΣΑΕ 
 
Το σχέδιο νόμου του 2013 δεν ψηφίστηκε τελικά από τη Βουλή και την ίδια χρονιά έληξε η 
θητεία του Προέδρου του ΣΑΕ, του Στέφανου Ταμβάκη, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Άθενς 
τον Δεκέμβριο του 2006. Καμία Τακτική Συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε από τότε, το 
ΣΑΕ έπαψε ουσιαστικά να λειτουργεί, αν και τα γραφεία του στη Θεσσαλονίκη 
μεταφέρθηκαν τον Ιούνιο του 2013 σε χώρο εντός του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, 
όπου και παρέμειναν μέχρι τον Νοέμβριο του 2016.  

Το φθινόπωρο του 2016 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ άρχισε να επανεξετάζει την ιδέα 
επανασυγκρότησης του ΣΑΕ. Μάλιστα, γι’ αυτό τον σκοπό βολιδοσκόπησε και το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο και ζήτησε με τη σειρά του τη γνώμη όλων των 
Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπων κοινοτήτων της Διασποράς: η απάντησή τους, όπως 
διέρρευσε στον Τύπο, ήταν μια «ομοβροντία αρνήσεως, διότι η όλη εμπειρία που έχει 
αποκομισθεί από την προηγούμενη λειτουργία του ΣΑΕ ήταν πολύ άσχημη» (Καλμούκος 
2017). Ακολούθησε επιστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς την κυβέρνηση, τον 
Νοέμβριο του 2016, με την οποία το Πατριαρχείο εξέφραζε «την ολοκληρωτική του αντίθεση 
στην επανασύσταση του ΣΑΕ… Τόνισε μάλιστα ότι το μεν Πατριαρχείο έχει τους 
Μητροπολίτες του, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν για το καλό της 
Ομογένειας και του Αποδήμου Ελληνισμού, η δε Ελλάδα έχει τις Διπλωματικές της Αρχές… 
δεν χρειάζεται ένα μόρφωμα όπως το ΣΑΕ» (Καλμούκος 2017). 

Η απάντηση του Πατριαρχείου δεν αποθάρρυνε την κυβέρνηση. Σε συνέντευξή του, ο 
υφυπουργός εξωτερικών, υπεύθυνος για τα θέματα Αποδήμου Ελληνισμού, Τέρενς Κουίκ 
υπογράμμισε ότι «… το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ξεκίνησε καλά, αλλά έτσι όπως 
μπλέξανε μετά, κόμματα και κυβερνήσεις, δεν άφησαν τους ομογενείς να αυτοδιαχειριστούν 
την υπόθεση και να αυτοοργανωθούν και φτάσαμε το 2013 να βάλουμε ταφόπλακα… 
Συνταγματικά, πρέπει να το ξανακάνουμε το ΣΑΕ και θα γίνει, αλλά με προϋποθέσεις τις 
οποίες έχω εκθέσει. Δηλαδή, πρέπει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, αυτοδιοργανόμενο, με 
θητείες στα Διοικητικά Συμβούλια που δεν θα είναι περισσότερες από δύο, για να έχουμε 
αλλαγή προσώπων και με τρεις πυλώνες, που είναι οι φιλέλληνες, ελληνικές προσωπικότητες 
και βεβαίως, ο κυρίαρχος πυλώνας, η ναυαρχίδα, που λέγεται Εκκλησία. Δεν πάει πια. Το 4% 
του ΣΑΕ δεν μπορούσε να εκφράζει όλη την Ομογένεια. Οι ίδιοι οι ομογενείς θα πρέπει να 
αποδείξουν ότι αυτό που παίρνουν στα χέρια τους συνταγματικά, μπορούν να το 
διαχειριστούν» (Καλμούκος 2017). 

Τον Απρίλιο του 2019, η κυβέρνηση έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου με 
τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Εξωτερικής Πολιτικής: Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών, 
Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και άλλες διατάξεις», με 
το οποίο προβλέπεται η επανασυγκρότηση του ΣΑΕ. Το σχέδιο νόμου, το οποίο περιλαμβάνει 
6 άρθρα, διακρίνεται, καταρχάς, από μια πρόθεση απλούστευσης της λειτουργίας του ΣΑΕ, 
με βασικές του αρχές την αυτοοργάνωση και αυτοχρηματοδότηση: έτσι αναγνωρίζει ότι η 
δομή του ΣΑΕ «σε εθνικό και περιφερειακό (επίπεδο) καθορίζεται με διαδικασίες 
αυτοοργάνωσης του απόδημου και ομογενειακού ελληνισμού», απλουστεύοντας τη δομή του, 
καθώς το Συμβούλιο συγκροτείται από μόνο 2 όργανα, το Προεδρείο και τη Γενική 
Συνέλευση, με τη δεύτερη να βαπτίζεται ως «Αμφικτυονία Απόδημου Ελληνισμού», με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη. Το νομοσχέδιο εισάγει ενδιαφέρουσες καινοτομίες ως προς το δικαίωμα 
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συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε «προσωπικότητες από τον 
χώρο του απόδημου ελληνισμού, οι οποίες διαπρέπουν», καθώς και «διακεκριμένες 
προσωπικότητες, που δεν έχουν ελληνική καταγωγή αλλά έχουν διακριθεί για τις θέσεις τους 
υπέρ των εθνικών θεμάτων και για τη συμβολή τους στην προώθηση του ελληνικού 
πολιτισμού». Τέλος, διατηρείται ο συμβουλευτικός χαρακτήρας του ΣΑΕ, καθώς το σχέδιο 
Νόμου υπογραμμίζει ότι το Συμβούλιο αποτελεί «συμβουλευτικό όργανο» της Ελληνικής 
Πολιτείας (Σχέδιο Νόμου 2019).   

Το νέο νομοσχέδιο θεωρείται ότι «αφήνει πολλά βασικά θέματα λειτουργικότητας 
αδιευκρίνιστα και ότι θα προκαλέσει νέα προβλήματα στην οργανωμένη ή μη ομογένεια», 
όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε σε επιστολή του το Συντονιστικό Συμβούλιο Ωκεανίας και 
Άπω Ανατολής (SAE Oceania & Far East 2019). Το κυριότερο όμως ερώτημα που αφήνει 
αναπάντητο το νέο νομοσχέδιο, με δεδομένη και την εμπειρία η οποία έχει συσσωρευτεί από 
τα 13 χρόνια λειτουργίας του ΣΑΕ, είναι τι πραγματικά εξυπηρετεί η επανασυγκρότηση ενός 
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, ειδικά σε σχέση με τις ανάγκες και τα προβλήματα της 
ελληνικής διασποράς σήμερα. 

3. Το ζήτημα της παροχής ψήφου στους ομογενείς 
 

Ένα κεντρικό ζήτημα στις σχέσεις του ελληνικού κράτους με τους Έλληνες του εξωτερικού 
είναι σαφώς και το θέμα της αναγνώρισης του δικαιώματος ψήφου στους δεύτερους. Μια 
δυνατότητα η οποία αναγνωρίζεται μεν συνταγματικά από το 1975 (άρθρο 54), αλλά ωστόσο 
καμία κυβέρνηση δεν επιχείρησε να την υλοποιήσει νομοθετικά λόγω των πρακτικών 
θεμάτων τα οποία συνδέονται «με μια θεσμική αποτύπωση» της ψήφου των Ελλήνων του 
εξωτερικού (Σωτήρης 27 Οκτωβρίου 2019). Η «κρίση χρέους» που ξέσπασε το 2010, και η 
οποία οδήγησε χιλιάδες Έλληνες στη μετανάστευση, επανέφερε με επιτακτικό τρόπο το θέμα, 
με δεδομένη την επιθυμία τους «να διατηρήσουν έμπρακτα την πολιτική σχέση τους με την 
πατρίδα» (Σωτήρης 27 Οκτωβρίου 2019). Ήδη από το καλοκαίρι του 2016, το θέμα της 
παραχώρησης ψήφου στους ομογενείς επανήλθε στο προσκήνιο, όταν ο αρχηγός του 
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε πρόταση 
αναγνώρισης στους ομογενείς του δικαιώματος ψήφου. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας 
κατέθεσε εκ νέου την πρότασή του τον Οκτώβριο του 2017 δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι 
«είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η πρόταση έχει κατατεθεί στη Βουλή εδώ και 18 μήνες και 
για λόγους άγνωστους δεν έχει συζητηθεί ακόμα. Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, 
επιβάλλεται να δώσουμε αυτό το δικαίωμα, όχι μόνο στους ομογενείς, οι οποίοι έχουν 
εγκαταλείψει τη χώρα εδώ και δεκαετίες, αλλά και στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι κατά 
εκατοντάδες χιλιάδες, έφυγαν από τη χώρα μας τα χρόνια της κρίσης» (CNN Greece 23 
Οκτωβρίου 2017). 

Τον Απρίλιο του 2019 η αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η οποία και είχε συγκροτηθεί για 
να εξετάσει το θέμα, κατέθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, την τελική της 
εισήγηση για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, εν αναμονή πλέον και των εκλογών 
για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο της 26ης Μαΐου 2019. Σχετικά με την εισήγηση, η οποία και 
δεν δημοσιοποιήθηκε, δηλώθηκε χαρακτηριστικά ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική 
διεθνή εμπειρία, καθώς και τις συστάσεις αρμόδιων διεθνών οργανισμών, όπως το Συμβούλιο 
της Ευρώπης και εθνικών  φορέων, όπως η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, κατέληξε σε μία – κατά το μεγαλύτερο μέρος ομόφωνη – εισήγηση, η οποία 
σταθμίζει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο μεταξύ του δίκαιου αιτήματος για διευκόλυνση της 
πολιτικής συμμετοχής των Ελλήνων πολιτών που διαβιούν εκτός συνόρων και του 
προβληματισμού σχετικά με την επίδραση του  εκτός συνόρων εκλογικού σώματος στο 
συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα» (CNN Greece 22 Απριλίου 2019). Στις ευρωεκλογές 
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δήλωσαν να ψηφίσουν περίπου 15.000 Έλληνες πολίτες του εξωτερικού και τελικά ψήφισαν 
γύρω στις 11.500 (Γιακουμής 28 Σεπτεμβρίου 2019). 

Μετά τη διεξαγωγή των πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και 
τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε 
την πρόθεσή του να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση του δικαιώματος ψήφου των 
ομογενών, δηλώνοντας ότι: ««Το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού από τον 
τόπο διαμονής τους καθίσταται προτεραιότητα, η σχετική ρύθμιση έρχεται - σύντομα και 
αυτόνομα - στη Βουλή και ελπίζω στο ζήτημα αυτό να υπάρξουν οι απαραίτητες 
κοινοβουλευτικές συγκλίσεις», ενώ παράλληλα διευκρίνισε ότι το θέμα της ψήφου των 
ομογενών αποσυνδέεται από τη διαδικασία του νέου εκλογικού νόμου (CNN Greece 31 
Ιουλίου 2019). Η πρόθεση της νέας κυβέρνησης να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση του 
θέματος της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού έφερε αναμενόμενα στην επιφάνεια μια 
σειρά από προβληματισμούς και ερωτήματα, τόσο ως προς πρακτικά ζητήματα, όσο και ως 
προς τη συνταγματικότητα ή μη της ψήφου, όπως: 

 «Θα μπορεί ο κάτοικος του εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο 
και έχει δικαίωμα ψήφου να ψηφίζει μόνο για κόμμα ή και για υποψήφιο βουλευτή 
περιφέρειας; 

Θα δημιουργηθούν εκλογικά τμήματα στα οποία θα στηθούν κάλπες σε κάθε μεγάλη πόλη 
ή πρωτεύουσα χώρας ή η ψήφος τους θα είναι με επιστολή; 

Ίδια αξία θα έχει η ψήφος των κατοίκων του εξωτερικού με εκείνη των ψηφοφόρων που 
μένουν στην Ελλάδα; 

Τι θα γίνει με τους Έλληνες τρίτης γενιάς που κάποιοι δεν διαθέτουν την ελληνική 
ιθαγένεια και είναι Έλληνες εξ αίματος μόνο;» (Γιακουμής 28 Σεπτεμβρίου 2019). 

Η «κεντρική φιλοσοφία» του Υπουργείου Εσωτερικών, υπεύθυνου για την κατάρτιση του 
νομοσχεδίου, ήταν «ο συγκεκριμένος νόμος να στοχεύει τις 500.000 των νέων που έφυγαν 
στο εξωτερικό λόγω κρίσης και δεν μπορούν να ψηφίσουν στερούμενοι το δικαίωμα της 
εκλογής… Ο νόμος απευθύνεται στην ουσία σε αυτούς αλλά και στους ομογενείς που είναι 
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και τα δημοτολόγια πρώτης γενιάς και όχι 
δεύτερης ή τρίτης -αρκετοί εκ των οποίων δεν διαθέτουν και ελληνικό διαβατήριο» 
(Γιακουμής 28 Σεπτεμβρίου 2019). 

Σε μια πρώτη σειρά συναντήσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των 
πολιτικών κομμάτων της Βουλής, στις 11 Οκτωβρίου, για το ζήτημα της παροχής ψήφου 
στους Έλληνες του εξωτερικού καταγράφηκε μια πρώτη «συναινετική διάθεση»: ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Επιθυμούμε να εντάξουμε τους Έλληνες της διασποράς δημιουργικά στα πολιτικά πράγματα 
της χώρας, επιθυμούμε την ψήφο τους και την εκλογή των εκπροσώπων τους στην ελληνική 
Βουλή. Δεν επιθυμούμε όμως -και θα μας βρει απέναντι οποιαδήποτε πρόταση το 
επιχειρήσει- να μετατρέψουμε τους Έλληνες του εξωτερικού σε αντικείμενο ψηφοθηρίας ή 
να χωρίσουμε τους ομογενειακούς τους συλλόγους, ανάλογα με το κόμμα που 
υποστηρίζουνε»· στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τη Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρο του 
Κινήματος Αλλαγής, καταγράφηκε «σύγκλιση απόψεων»· ο Γενικός Γραμματέας του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ) Δημήτρης Κουτσούμπας διακήρυξε ότι: 
«Οπωσδήποτε πρέπει να εξασφαλιστεί η ψήφος των ομογενών, των Ελλήνων δηλαδή που 
εργάζονται, ζουν και σπουδάζουν σε άλλες χώρες με συγκεκριμένα κριτήρια»10· ο Πρόεδρος 
                                                            
10 Ο Δ. Κουτσούμπας έθεσε τρία συγκεκριμένα κριτήρια: «Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να έχουν σχέση με την 
Ελλάδα, περιουσία, οικογένεια, αυτό να εκφράζεται με τον ΑΦΜ ο οποίος δεν πρέπει να είναι γενικά και 
αφηρημένα, αλλά να φορολογείται, να αφορά φορολογητέα περιουσία, περιουσιακά στοιχεία, κατοικία, να 
υπάρχει κάποια κατοικία στην Ελλάδα, να έχει σχέσεις, δηλαδή, ο μετανάστης, ο απόδημος με τη χώρα, και να 
έχει και λόγο έτσι ώστε να ψηφίζει και να εκφράζει τη θέση του για την εκάστοτε πολιτική ηγεσία που εκλέγεται 
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της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εξέφρασε τη συμφωνία του υπογραμμίζοντας 
ότι: «Είμαι άνθρωπος της ομογένειας, γεννήθηκα στη Γερμανία και θεωρώ αυτονόητο οι 
Έλληνες ομογενείς να ψηφίσουν στην Ελλάδα… Άρα λοιπόν, σε αυτό συμφωνούμε επί της 
αρχής. Στις λεπτομέρειες θα τα βρούμε, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, γιατί μας ενώνει ο κανόνας 
της λογικής»· και ο Πρόεδρος του ΜέΡΑ 25 Γιάννης Βαρουφάκης τάχθηκε καταρχάς υπέρ, 
προσθέτοντας ότι: «θα πρέπει να διασφαλιστεί για τους Έλληνες του εξωτερικού το δικαίωμα 
του εκλέγειν αλλά και του εκλέγεσθαι... Εάν δεν δώσεις τη δυνατότητα της δημιουργίας 
εκλογικών περιφερειών αποδήμων δεν αποδίδεις πολιτικά δικαιώματα στους απόδημους… Οι 
απόδημοι έχουν κουραστεί με την ελληνική πολιτεία που μονίμως τους εξυμνεί, τους ζητά 
συνεχώς βοήθεια, αλλά μετά τους εγκαταλείπουμε και αυτό είναι άκρως εξευτελιστικό» 
(CNN Greece 11 Οκτωβρίου 2019).  

Λίγες ημέρες αργότερα στάλθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, 
πρόταση τεσσάρων σημείων στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στην οποία, σύμφωνα με 
δημοσιογραφικές πληροφορίες, ορίζονταν ως βασικές προϋποθέσεις για συμμετοχή στις 
εκλογές η ύπαρξη ελληνικού ΑΦΜ και η απουσία από την Ελλάδα να μην υπερβαίνει τα 30 
έτη, ο αριθμός των βουλευτών Επικρατείας αυξανόταν από 12 σε 15, ως εκλογικά κέντρα 
προτείνονταν οι πρεσβείες και τα προξενεία, ενώ με επιστολική ψήφο θα ψηφίζουν όσοι 
κατοικούν σε μεγάλη απόσταση από αυτούς τους χώρους11. Η κοινοβουλευτική συζήτηση για 
την ψήφιση του νομοσχεδίου αναμενόταν να ξεκινήσει στα τέλη Νοεμβρίου 2019.     
 
Συμπερασματικά 
 
Ο πατερναλισμός αποτέλεσε ιστορικά κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής του νεοελληνικού 
κράτους απέναντι στη διασπορά, διεκδικώντας την πρωτοκαθεδρία και επιδιώκοντας κυρίως 
την κινητοποίηση της διασποράς για «εθνικούς σκοπούς», καθώς και τη συγκέντρωση 
οικονομικών πόρων, με δεδομένη την οικονομική ευμάρεια που χαρακτήριζε τις ελληνικές 
παροικίες. Μια πολιτική, ωστόσο, η οποία αντικειμενικά έθετε σε δεύτερη μοίρα τις ανάγκες 
της διασποράς, όπως και συχνά «κοινωνικοποίησε» τους Έλληνες του εξωτερικού στις 

                                                                                                                                                                                          
και τους νόμους που πλήττουν και τον ίδιο και τον αφορούν, και το εισόδημά του κλπ… Δεύτερο κριτήριο 
σοβαρό, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι εύλογο το χρονικό διάστημα που απουσιάζει από την Ελλάδα, δεν 
μπορεί να έχει φύγει πριν 100 χρόνια και να έχει κάνει οικογένεια δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς με βάση το 
"δίκαιο του αίματος". Πρέπει, δηλαδή, να ορίζεται συγκεκριμένα με βάση, για παράδειγμα, ενδεικτικά τριάντα 
χρόνια- θα μπορούσε να είναι αυτό το κομβικό διάστημα που απουσιάζει. Έτσι πιάνονται και όλοι οι μετανάστες 
που έφυγαν την περίοδο της κρίσης ή έφυγαν να σπουδάσουν και δεν βρίσκονται στην Ελλάδα… (και τρίτον) 
Αποκλείουμε την επιστολική ψήφο στο συγκεκριμένο ζήτημα, πρέπει να είναι αυτοπρόσωπη η εκλογή, όπως 
γίνεται και με όλους τους Έλληνες πολίτες εδώ στην Ελλάδα, είτε ζουν στην Αλεξανδρούπολη και ψηφίζουν 
στην Αθήνα, ή στην Κρήτη και ψηφίζουν αλλού. Και βεβαίως να υπάρχουν εκλογικά τμήματα, παραβάν με 
ευθύνη των πρεσβειών, των προξενείων και οπουδήποτε αλλού μπορούσαν να δημιουργηθούν τέτοια εκλογικά 
τμήματα που να διευκολύνουν την έλευση των αποδήμων Ελλήνων στον χώρο για να ψηφίσουν» (CNN Greece 
11 Οκτωβρίου 2019). 
11 Η επιστολή του Τ. Θεοδωρικάκου περιελάμβανε τα παρακάτω σημεία: «1. Η ψήφος των Ελλήνων του 
Εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, είναι ισότιμη με αυτή των Ελλήνων 
πολιτών που ψηφίζουν στη χώρα μας, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Οι κάτοικοι του Εξωτερικού που έχουν το 
εκλογικό δικαίωμα, ψηφίζουν το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος που επιθυμούν και η ψήφος τους μετρά 
στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. 2. Συγκροτούνται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι από τους Έλληνες που 
κατοικούν στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Σε αυτούς εντάσσονται όσοι 
έχουν φύγει από την Ελλάδα ως 30 χρόνια και έχουν οικονομική σχέση με τη χώρα (ελληνικό ΑΦΜ ή συγγενική 
σχέση πρώτου βαθμού με Έλληνα φορολογούμενο). 3. Η ψηφοφορία διεξάγεται στις πρεσβείες και στα 
προξενεία, καθώς και σε χώρους που θα συμφωνηθούν. Πολίτες που κατοικούν σε μεγάλη απόσταση απ' αυτούς 
τους χώρους, μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, εφ' όσον το επιθυμούν. 4. Αυξάνεται ο αριθμός των 
βουλευτών Επικρατείας σε 15, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να μετέχουν ως υποψήφιοι πρόσωπα που 
προέρχονται από την ομογένεια, εφόσον τα κόμματα το επιθυμούν» (efsyn.gr 19 Οκτωβρίου 2019).    
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κομματικές αντιπαραθέσεις που ταλάνιζαν το ελλαδικό κέντρο. Η συγκρότηση του ΣΑΕ το 
1995 αποτέλεσε μια φιλόδοξη προσπάθεια συγκρότησης θεσμικών σχέσεων με τις ελληνικές 
παροικίες του εξωτερικού, εντασσόμενη ωστόσο στην ίδια λογική πρωτοκαθεδρίας του 
εθνικού κέντρου και των αναγκών του. Ένα εγχείρημα με άδοξο τέλος, το 2013, μετά και τον 
τερματισμό της κρατικής του επιχορήγησης, υπογραμμίζοντας παράλληλα και την αδιαφορία 
της ελληνικής διασποράς για τις τύχες του ΣΑΕ, καθώς το ΣΑΕ δεν ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά 
για τις ανάγκες της διασποράς. Η πρόσφατη συζήτηση για την υλοποίηση του δικαιώματος 
ψήφου, το οποίο και συνταγματικά αναγνωρίζεται για τους Έλληνες εξωτερικού, αποτελεί 
αναμφίβολα άλλη μια προσπάθεια του ελληνικού κράτους να ενισχύσει τους, υπό 
αυξανόμενη πίεση, δεσμούς της ελληνικής διασποράς με το εθνικό κέντρο.   
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Abstract 

The study presents the main research conclusions drawn from the bilingual volume 
Perspectives on the Hellenic Diaspora published by Charles Darwin University in 2019 
(Carment, et. al., 2019), focusing on various aspects of the migration experience through time 
and on the achievements of pioneer Greeks settlers to the Northern Territory, and Australia in 
general. It also aims at exploring the formation and evaluation of the Greek communities in the 
Diaspora highlighting the strong influence of social, cultural and historical factors. Emphasis 
is placed on issues of identity and education of the migrants to point out the perspectives and 
challenges of Greek language teaching and learning not only in Australia, but also in other 
countries of migrant settlement.  
 
Λέξεις-κλειδιά: κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της μετανάστευσης, 
ελληνική γλώσσα και ταυτότητα στη διασπορά, ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αυστραλία 

0. Εισαγωγή  

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην ανάδειξη πορισμάτων που εγγράφονται σε μια προσπάθεια 
σφαιρικής προσέγγισης του διασπορικού φαινομένου στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας 
και όχι μόνο (Tamis, 2005‧ Gilchrist, 2004). Με σημείο αναφοράς τον συλλογικό τόμο 
Συγχρονικές και Διαχρονικές Όψεις της Ελληνικής Διασποράς (Carment et al., 2019) 
διερευνάται διεπιστημονικά το φαινόμενο της μετανάστευσης με τη βοήθεια ιστορικών, 
εθνογραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και λαογραφικών δεδομένων. Η τοποθέτηση της 
μετανάστευσης σε ένα ευρύ ιστορικό πλαίσιο ευνοεί την κριτική επεξεργασία ποικίλων πτυχών 
της μεταναστευτικής εμπειρίας των Ελλήνων αρχής γενομένης από τους ποικίλους λόγους της 
μετεγκατάστασής τους σε νέα κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα. Η σταδιακή συγκρότηση 
και δράση των ελληνόφωνων κοινοτήτων, η άντληση δεδομένων για την προσωπική διαδρομή 
μεταναστών και μεταναστριών που έδρασαν και διάνοιξαν νέους δρόμους στη διασπορά και η 
εξέταση του ρόλου της γλώσσας ως κοινωνικοπολιτισμικού φαινομένου στη διαμόρφωση της 
πολυδιάστατης ταυτότητάς τους είναι μερικά από τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία καταλαμβάνει και η ανάδειξη των δυσκολιών και 
των προκλήσεων που εμφανίζει η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Βόρεια Επικράτεια της 
Αυστραλίας και σε άλλους τόπους εγκατάστασης. Αυτή προσεγγίζεται μέσω μελετών που 
εστιάζουν σε γλωσσολογικά (ή καλύτερα κοινωνιογλωσσολογικά), λογοτεχνικά και ευρύτερα 
παιδαγωγικά θέματα. Σε αυτές τις ερευνητικές προσπάθειες εντάσσονται προγράμματα, 
δράσεις και πρακτικές που αφορούν την ενίσχυση των γλωσσών κληρονομιάς, την 
παιδαγωγική χρήση των εργαλείων της τεχνολογίας στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και τη συνεισφορά του διαδικτύου στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των 
ελληνόγλωσσων κοινοτήτων.  
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1. Όψεις της ελληνικής διασποράς: ένα δυναμικό πεδίο έρευνας  
 
1.1. Η ανάπτυξη ενός δικτύου ερευνητικών συνεργασιών  

 
Η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός δικτύου διεπιστημονικών συνεργασιών που θα 
εκκινούσε, αρχικά, από την υλοποίηση παιδευτικών προγραμμάτων για την ελληνική γλώσσα 
και τον πολιτισμό και θα άνοιγε διαύλους εκτός και εκτός Ελλάδας ξεκίνησε το 2007. Έναν 
χρόνο αργότερα υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 
του Charles Darwin University, με στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας μορφωτικών 
φορέων στην κατεύθυνση προώθησης νέων μορφών γλωσσικής εκμάθησης με τη χρήση 
τεχνολογικών εργαλείων και την ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά 
(Καζούλλη, Οικονομάκου, Παπαντωνάκης και Φραζής, 2019: 84‧ Χατζηδάκη, 2016).  

Στο πλαίσιο των κοινών δράσεων, δημιουργείται στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 
ηλεκτρονικό περιβάλλον Λόγου Χάρη (Κούρτη-Καζούλλη, Παπαντωνάκης και Φραζής, 2013: 
206) για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μέσα από λογοτεχνικά και άλλα είδη κειμένων 
πολιτιστικού και διαπολιτισμικού ενδιαφέροντος και την ανάπτυξη συνεργατικών εξ 
αποστάσεως δραστηριοτήτων (Cummins, 2000) μεταξύ των μελών και των δυο 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Συγχρόνως, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου -και κυρίως του Παιδαγωγικού Τμήματος που διαθέτει ομάδα 
επιστημόνων που μελετούν σε συστηματική βάση ζητήματα γλωσσικής εκμάθησης και 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης- συμμετέχουν ως διδάσκοντες/ουσες στα Θερινά Προγράμματα 
του Πανεπιστημίου Charles Darwin και αναπτύσσουν ανάλογη ερευνητική δράση.  

Με βασικό σταθμό την Κάλυμνο, σημείο εκκίνησης σημαντικών μεταναστευτικών 
ρευμάτων προς την Αυστραλία, οργανώνεται προοδευτικά η λειτουργία στον ελλαδικό χώρο 
ενός πανεπιστημίου εν κινήσει κατά τους θερινούς μήνες που γρήγορα επεκτείνεται και στη 
Μακεδονία λόγω της ενεργής δράσης κοινοτήτων από την περιοχή που δραστηριοποιούνται 
στη Βόρεια Επικράτεια. Η υπογραφή το 2014 αντίστοιχου Μνημονίου με το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας επισφραγίζει αυτή την κοινή πορεία και δίνει το έναυσμα για την υλοποίηση του 
πρώτου σπονδυλωτού συνεδρίου το 2017 με άξονα ποικίλες όψεις της ελληνικής διασποράς 
και ευρύτερα του μεταναστευτικού φαινομένου. Το συνέδριο, που ξεκινά από το Darwin και 
συνεχίζεται έκτοτε στα πανεπιστήμια Αιγαίου και Μακεδονίας, περιλαμβάνει επιστημονικές 
εισηγήσεις στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, ενώ τις εργασίες του παρακολουθούν και 
φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο θερινό πρόγραμμα με στόχο την εκμάθηση της Ελληνικής 
ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στο πλαίσιο των μαθημάτων τους.  

 
1.2. Ερευνητικές δράσεις και δημοσιεύσεις  

Η δημοσίευση ενός συλλογικού τόμου που θα συγκέντρωνε αποτελέσματα ερευνών από τον 
χώρο της ελληνικής διασποράς υπήρξε το επιστέγασμα πολύπλευρων δράσεων που, όπως 
είδαμε, είχαν διανύσει ήδη μία δεκαετία. Είχε δημιουργηθεί έτσι ένα στέρεο έδαφος μέσω της 
διαμόρφωσης ενός ενεργού δικτύου συνεργατών που, κατορθώνοντας, με τις όποιες δυσκολίες, 
να υπερβεί στενά χωροταξικά πλαίσια, ήταν σε θέση να προσεγγίσει διεπιστημονικά πτυχές 
της μεταναστευτικής εμπειρίας  παρέχοντας μια σφαιρική εικόνα του φαινομένου τόσο σε 
συγχρονικό όσο και σε διαχρονικό επίπεδο. Η άντληση επιστημονικών δεδομένων κινήθηκε σε 
τρία επίπεδα ενσωματώνοντας: α) στοιχεία από τη συσσωρευμένη εμπειρία της μακρόχρονης 
λειτουργίας του Greek in Country Study Program του CDU σε σχέση με την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (Κούρτη-Καζούλλη, Οικονομάκου, 
Παπαντωνάκης  & Φραζής, 2019: 84), β) τις επιστημονικές έρευνες που είχαν ολοκληρωθεί ή 
βρίσκονταν σε εξέλιξη στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και γ) τον κορμό των ερευνητικών 
εργασιών που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου σπονδυλωτού συνεδρίου 
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International Conference on the Hellenic Diaspora: Perspectives on the Hellenic Diaspora το 
2017. 

Σε επίπεδο συντονισμού, εκτός από τις συναντήσεις των εμπλεκομένων στο πλαίσιο του 
θερινού προγράμματος, το οποίο προωθεί την ενίσχυση των δεσμών ομογενών φοιτητών/τριών 
με τον τόπο καταγωγής τους μέσα από μια ευρεία περιήγηση στον ελλαδικό χώρο, 
διανοίχθηκαν συν τω χρόνω δίαυλοι επικοινωνίας, μέσω των εργαλείων της εξ αποστάσεως 
επικοινωνίας, ώστε η ανταλλαγή απόψεων για οργανωτικές και επιστημονικές παραμέτρους να 
είναι συστηματική. Πέραν της οργάνωσης των επικείμενων θεματικών συνεδρίων και 
εκδόσεων προωθείται και η διεύρυνση του δικτύου των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων εκτός 
και εκτός Ελλάδος και η ένταξη νέων ερευνητών/τριών στην ομάδα έργου. Έτσι, ύστερα και 
από την επιτυχή υλοποίηση και του δεύτερου συνεδρίου με τίτλο Συγχρονικές και διαχρονικές 
όψεις της ελληνικής διασποράς τμηματικά σε Darwin, Ρόδο και Θεσσαλονίκη το 2019, επίκειται 
η δημοσίευση και δεύτερου αντίστοιχα συλλογικού τόμου στη βάση των νεότερων μελετών 
και δράσεων.    

1.3. Η πρώτη έκδοση: Θεματικά πεδία έρευνας  

Η έκδοση του συλλογικού τόμου Perspectives on the Hellenic Diaspora (Carment et al., 2019), 
που υποστηρίχθηκε οικονομικά από την Κυβέρνηση της Βόρειας Επικράτειας και το Charles 
Darwin Foundation, επιδίωξε, αρχικά, να διερευνήσει τη δράση των Ελλήνων που 
μετανάστευσαν στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στη Βόρεια Επικράτεια, καθώς οι έρευνες 
αναφορικά με την παρουσία εκεί του ελληνικού στοιχείου δεν είναι ιδιαιτέρως πολυάριθμες. 
Ειδικά, έτσι, για τον ελληνισμό του Ντάργουιν (Christie, 2000) οι μελέτες που εμπεριέχονται 
στον τόμο καλύπτουν μεγάλο χρονικό φάσμα, εκκινώντας από την περίοδο του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου και φτάνοντας μέχρι τις δεκαετίες του ’50 και του ’60. Συγχρόνως, 
αναδεικνύονται πτυχές της μεταναστευτικής εμπειρίας και σε άλλες περιοχές της Αυστραλίας 
(Avgoulas & Fanany, 2015: 99) και της Αμερικής, ενώ η δράση των μεταναστευτικών 
ρευμάτων τοποθετείται την ίδια στιγμή σε διαχρονική βάση, καθώς επιχειρείται η αποτύπωσή 
του, ενίοτε συγκριτικά, σε διαφορετικές χώρες και ιστορικές περιόδους.  

Αν και στο «επίκεντρο είναι ο Έλληνας που αφήνει τον τόπο του, είτε ως μετανάστης, είτε 
ως πρόσφυγας, για διαφορετικούς κάθε φορά λόγους», όπως υπογραμμίζεται στην εισαγωγή 
της έκδοσης (Carment et al., 2019: xiii), το έργο φωτίζει ποικίλες διαστάσεις της 
μετεγκατάστασης πληθυσμών ανεξαρτήτως εθνικότητας ή άλλων κοινωνικών και 
πολιτισμικών χαρακτηριστικών με απώτερο στόχο την ανάδειξη της ετερότητας ως 
καθοριστικού παράγοντα για την ευημερία και τον εκδημοκρατισμό των σύγχρονων 
κοινωνιών. Υπό αυτήν την έννοια, η εξέταση της μακράς πορείας του αγώνα των μεταναστών 
«από την εποχή της άρνησης, της απόρριψης και του ρατσισμού, στην εποχή της ανοχής, της 
καταξίωσης και τέλος της ομαλής συνύπαρξης όλων των εθνικών ομάδων» (Carment et al., 
2019: xiii) αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε περιόδους έντονων ανακατατάξεων.  

Διερευνώντας την παρουσία των Ελλήνων στη Βόρεια Επικράτεια σε ένα ιστορικό πλαίσιο 
(Tamis, 2005‧ Gilchrist, 2004), οι μελέτες που εκπονήθηκαν επικεντρώνονται στη διασύνδεση 
της μετανάστευσης με τις εκάστοτε οικονομικές και κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες μέσα 
από τη σκιαγράφηση της πολυεπίπεδης δράσης των νεοαφιχθέντων και μη μεταναστών/στριών. 
Πρόκειται για μια σύνθετη ερευνητική διαδικασία που αντλεί δεδομένα και αναφορές τόσο από 
τον τόπο καταγωγής όσο και από τη χώρα υποδοχής και βασίζεται συχνά σε ιστορικά αρχεία, 
φωτογραφικό υλικό αλλά και προσωπικές μαρτυρίες. Μέσα από τη διαλεκτική αυτή σχέση, 
είναι εφικτή η ουσιαστικότερη κατανόηση των αιτιών της μετεγκατάστασης, των δυσκολιών 
διαβίωσης των μεταναστών/στριών και των οικογενειών τους, αλλά και των προκλήσεων που 
εμφάνιζε ο νέος τόπος στα μάτια όσων εγκατέλειπαν, υπό το βάρος των αδιεξόδων, την πατρίδα 
τους.   
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Από τις έρευνες που περιλαμβάνονται στον συλλογικό τόμο αντλούμε πολύτιμες 
πληροφορίες για: (α) τη μεταναστευτική εμπειρία μέσα από τη ζωή και τα βιώματα Ελλήνων 
μεταναστών (Φραζής, 2019: 16-32) κατά τη δεύτερη μεταναστευτική περίοδο (1920-49), (β) 
τη δράση των γυναικών στην Ανατολική Αυστραλία (1964-2007) με έμφαση στους τόπους 
εγκατάστασής τους, στις οικονομικές δραστηριότητες που ανέπτυσσαν και σε ζητήματα 
εκπαίδευσης (Yiannakis, 2019: 111-118) και (γ) τη συγκρότηση και λειτουργία στο Darwin 
των πρώτων διασπορικών κοινοτήτων που απέκτησαν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους λόγω 
του τόπου προέλευσης των μελών της κοινότητας (Yiannakis, 2019: 1-15). Στην περίπτωση 
των Καλύμνιων που κατέφυγαν εκεί, για παράδειγμα, οφείλουμε να εξάρουμε τη σημασία της 
οικονομικής τους συνεισφοράς στον χώρο της διοίκησης, στον κατασκευαστικό κλάδο και την 
ιατρική, αλλά και της διατήρησης των παραδόσεων και της θρησκευτικής πίστης στο πλαίσιο 
της πολύπλευρης δράσης των αδελφοτήτων (Hatzilaou, 2019: 33-47).  

Στενά συνδεδεμένη με τη μετακίνηση των πληθυσμών είναι η επισκόπηση των παραγόντων 
που επηρέασαν την ένταξή τους στο νέο περιβάλλον υπό την επίδραση ιστορικών εξελίξεων 
και ιδεολογικών ζυμώσεων. Ζητήματα που σχετίζονται με τη φυλετική ιεραρχία και τον ρόλο 
της αποικιοκρατίας (Nicolakopoulos & Vassilakopoulos, 2019: 48-63) συντέλεσαν στη 
διαμόρφωση συγκεκριμένων στάσεων απέναντι στις κοινότητες των Ελλήνων της Αυστραλίας 
και στη σταδιακή τελικά μετάβαση από τον αποκλεισμό στην αναγνώριση. Οι διαπολιτισμικές 
ανταλλαγές και διεπιδράσεις μεταξύ των κοινοτήτων (Kanarakis, 2019: 64-83) με μακρά 
ιστορία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης πολυπολιτισμικής εθνικής ταυτότητας που 
βρήκε δημιουργικούς τρόπους έκφρασης μέσα από τον χώρο των τεχνών (ποίηση, θέατρο, 
μουσική, χορός, γλυπτική κ.α.).  

Η ενεργοποίηση των ελληνικών κοινοτήτων σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, 
διαπλέκεται, όπως είδαμε, με τη θρησκευτική πίστη είτε γιατί αυτή συνιστά συνεκτικό κρίκο 
με τον τόπο καταγωγής και στοιχείο προσωπικής ή και συλλογικής ταυτότητας είτε γιατί 
διαμορφώνει τις σχέσεις του ελληνικού στοιχείου με άλλες εθνικές ή θρησκευτικές κοινότητες. 
Μέσα από τη μελέτη της δράσης των Αμερικανών Ιεραποστόλων στη Σμύρνη, για παράδειγμα, 
κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα (Anagnostopoulos, 2019: 148-154) αντλούμε πολύτιμα 
στοιχεία τόσο για τη μορφωτική δραστηριότητα των Ελλήνων Ορθοδόξων στην περιοχή 
(ίδρυση της Ευαγγελικής Σχολής το 1733, δράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της Σμύρνης) 
όσο και για τη στάση τους απέναντι σε άλλα δόγματα, όπως αυτό του Προτεσταντισμού. Οι 
ελληνορθόδοξες εκκλησίες, ως κοινός τόπος διατήρησης της θρησκευτικής πίστης, 
κατορθώνουν να διατηρήσουν στενή σχέση με τις διασπορικές κοινότητες (Serafeim, 2019: 
135-147) εμφανίζοντας σημαντικές ομοιότητες σε Αμερική και Αυστραλία ως προς την ίδρυση, 
ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία τους. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες που εμφανίζει κάθε 
μεταναστευτικός προορισμός, καθώς και η φύση των μεταναστευτικών ρευμάτων (ενδεικτικά: 
οι πιο αυξημένες ροές προς την Αμερική σε σύγκριση πάντοτε με την Αυστραλία), 
διαφοροποιούν ιστορικά τον τρόπο συγκρότησης των εκκλησιών και άρα την αλληλεπίδρασή 
τους με τις επιμέρους κοινότητες.  

Η παρουσία των Ελλήνων που μετανάστευσαν, σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, αλλά 
και οι οικονομικές δραστηριότητες που ανέπτυξαν συνιστούν εξίσου σημαντικά σημεία 
ερευνητικού ενδιαφέροντος. Οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες με τις οποίες βρέθηκαν 
αντιμέτωπα τα μεταναστευτικά ρεύματα καθόρισαν την πορεία τους στον χώρο αλλά και τον 
βαθμό ευημερίας των διασπορικών κοινοτήτων. Ενδεικτική είναι η πορεία των σταθμών 
μετανάστευσης και η εξέλιξη της οικονομικής δράσης των Ελλήνων στη Μικρά Ασία σε 
συνάρτηση με την ανάπτυξη του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου από τον 19ο αιώνα μέχρι 
το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (Tsotsos, 2019: 189-204). 
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Στο οικονομικό πεδίο και με σύγχρονους όρους, εξετάζεται, από την άλλη, η συνεισφορά 
των Ελλήνων της διασποράς στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα 
(Vemuri, Karayanni & Ieronymakis, 2019: 119-134) με έμφαση στην ανάπτυξη του 
τουριστικού τομέα και των επενδύσεων. Η επιθυμία επιστροφής και δραστηριοποίησης στη 
γενέθλια γη φαίνεται πως προσκρούει σε εμπόδια και δυσκολίες που σχετίζονται με την 
ελληνική γραφειοκρατία και νομοθεσία, την έλλειψη συντονισμού και την στροφή προς τον 
μαζικό τουρισμό. 

Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού σε διαφορετικά επίπεδα έκφρασης στο πέρασμα του 
χρόνου εμπλουτίζει τις γνώσεις που αποκομίζουμε σε σχέση με την ελληνική διασπορά. Το 
ίχνος των Ελλήνων, λόγω και του μακραίωνου πολιτισμού τους, είναι ορατό και σε τομείς όπως 
η αρχιτεκτονική και η οικιστική οργάνωση, όπως φαίνεται εδώ και από την πολιτιστική και 
εικαστική κληρονομία που κληροδότησαν οι Έλληνες της Ρωμανίας (Βλαχία, Μολδαβία και 
Τρανσυλβανία) (Gavra, 2019: 178-188) αφήνοντας το στίγμα τους στη φυσιογνωμία των 
πόλεων και διαπλέκοντας αρμονικά διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία ή ρεύματα.  

Και η θέση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ασφαλώς παραμένει περίοπτη στον δυτικό 
κόσμο, καθώς αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς που ωθεί προς τη μελέτη ανάλογων πηγών, 
εκφάνσεων της ανθρώπινης πνευματικότητας. Η διασύνδεση εδώ, για παράδειγμα, της 
Πυθαγόρειας Φιλοσοφίας με τη Μεταφυσική και την Κοσμολογία (Mooney & Fessopoulos, 
2019: 205-214), που εδράζεται στη θεώρηση των αριθμών ως συμβολικού συστήματος, μπορεί 
να θεωρηθεί ως βάση για την ανάπτυξη, σε μεταγενέστερο βέβαια χρόνο, της θεωρίας των 
Ιδεών του Πλάτωνα και του φιλοσοφικού κόσμου του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πλωτίνου 
που τόσο καθόρισαν τη σύγχρονη σκέψη.  

2. Ελληνική γλώσσα και ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά  
 

Η προσέγγιση ζητημάτων που άπτονται της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά και 
της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας κληρονομίας (Aravossitas & 
Oikonomakou, 2020‧Aravossitas & Oikonomakou, 2018: 231‧Wiley, 2001), αλλά και ως ξένης 
γλώσσας, συνδέεται στο πλαίσιο των ερευνητικών προσπαθειών των συνεργαζόμενων 
πανεπιστημίων με εξής ερευνητικά ερωτήματα: Ποια είναι η δυναμική σχέση γλώσσας -
ταυτότητας στις σύγχρονες διαπολιτισμικές κοινωνίες; Με ποιον τρόπο η διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας μπορεί να ικανοποιήσει τις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες όσων 
επιλέγουν την εκμάθησή της στη διασπορά (Oikonomakou, Aravossitas & Skourtou, 
2017‧Wiley, 2001); Πώς η αξιοποίηση των εργαλείων των νέων τεχνολογιών μπορεί να 
συμβάλει στην ενδυνάμωση των γλωσσών κληρονομίας και ποια η συνεισφορά των 
διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης (Χατζηδάκη, 2016: 88-90);  

Η κατάθεση σχετικών προβληματισμών, που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των 
εργασιών των συνεδρίων και των συναντήσεων των μελών της ομάδας στο πλαίσιο του θερινού 
προγράμματος, εμπλουτίζεται συνεχώς, καθώς οι διασπορικές κοινότητες ανανεώνονται, 
αποκτούν νέα χαρακτηριστικά και επαναπροσδιορίζουν τη δράση τους λόγω του νεότερου 
μεταναστευτικού ρεύματος από την Ελλάδα, συνεπεία της πρόσφατης οικονομικής κρίσης 
(Aravossitas & Sugiman, 2019‧Arvanitis, 2006). 

Αρχικά, χρήσιμα συμπεράσματα για τις κατευθύνσεις της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
έχουν ήδη εξαχθεί από τη δεκαετή λειτουργία του Greek In Country Study Program (Κούρτη-
Καζούλλη, Οικονομάκου, Παπαντωνάκης & Φραζής, 2019: 84-98) του πανεπιστημίου του 
Darwin που κατόρθωσε να δημιουργήσει μια εν κινήσει κοινότητα μάθησης συγκροτώντας ένα 
νέο πλαίσιο εκμάθησης τόσο της Ελληνικής ως γλώσσας κληρονομιάς (Wiley, 2001) όσο και 
της Λογοτεχνίας. Η δυνατότητα άμεσης επαφής νέων ομογενών από την Αυστραλία με τις ρίζες 
τους και, συγχρόνως, η παροχή κινήτρων σε αλλόγλωσσους φοιτητές/τριες να ενταχθούν στο 
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Πρόγραμμα συνοδεύτηκε από την αξιοποίηση σύγχρονων γλωσσοδιδακτικών προσεγγίσεων 
που, ξεφεύγοντας από τυποποιημένες μορφές διδασκαλίας και δράσης, τοποθετούν τη γλώσσα 
σε αυθεντικά περιβάλλοντα χρήσης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας.  

Η δημιουργική διασύνδεση πολιτισμικών περιβαλλόντων (Κάλυμνος, Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Βεργίνα, Πέλλα, Πρέσπες, Κρήτη, Ρόδος, Καστοριά) και διαφορετικών ειδών 
λόγου (συνέντευξη, αφήγηση, τουριστική περιγραφή μιας περιοχής, οδηγίες κατασκευής ενός 
αντικειμένου, συνταγές κ.λπ.) διαφαίνεται από τις αξιολογήσεις του Προγράμματος πως 
συντελεί στην ανάπτυξη των προσληπτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών 
στην Ελληνική, καθώς, ερχόμενοι/ες σε επαφή με τη ζώσα πραγματικότητα, 
επαναπροσδιορίζουν, διαμέσου των κειμένων, παγιωμένες στάσεις και ιδεολογίες για τη 
γλώσσα και τον νεοελληνικό πολιτισμό. Επιπροσθέτως, μέσω της δημιουργίας ενός 
συνεργατικού πλαισίου κατά την υλοποίηση κριτικών επιτόπιων ερευνών, που στην περίπτωση 
της εκμάθησης της γλώσσας κληρονομίας αποκτούν και έντονο βιωματικό ή συγκινησιακό 
βάρος, καλλιεργούνται παράλληλα και κριτικές, μεταγνωστικές και ευρύτερα κοινωνικές 
δεξιότητες. Σε αυτήν την πορεία καθοριστικά λειτουργεί η χρήση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Luke, 2012‧Kress & van Leeuwen, 1996) που γεφυρώνει την 
απόσταση ανάμεσα στην Αυστραλία, τα εκεί βιώματα, και τον τόπο περιήγησης –ο οποίος για 
την πλειονότητα αποτελεί και τόπο καταγωγής μελών της οικογένειας-ενδυναμώνοντας την 
ταυτότητα των συμμετεχόντων και νοηματοδοτώντας το γλωσσικό και πολιτισμικό τους 
κεφάλαιο. 

Πέραν του θερινού προγράμματος, αντικείμενο προβληματισμού αποτελεί και η ενίσχυση 
της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε διαφορετικές εστίες του ελληνισμού τόσο ως 
γλώσσας κληρονομίας όσο και ως ξένης γλώσσας. Ειδικότερα, στην περίπτωση της Βόρειας 
Επικράτειας, καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια αξιοποίησης των εργαλείων των νέων 
τεχνολογιών, ώστε η γλωσσική εκμάθηση να εναρμονίζεται με τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, 
τον ρυθμό μάθησης και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκεί φοιτητών/τριών. Από την 
περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και των δυνατοτήτων της πλατφόρμας Learnline -που 
εντάσσεται στο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Blackboard- καταδεικνύεται πως (Ευγενίου & 
Φεσόπουλος, 2019: 99-110) ανάλογα ψηφιακά περιβάλλοντα, καθώς συνδυάζουν υβριδικά 
πρακτικές εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευσης (Khan, 2005: 12-18), παρέχουν ευελιξία 
στη διαχείριση δραστηριοτήτων, πληροφοριών και επικοινωνίας. Συνεισφέρουν έτσι 
σημαντικά στην ενίσχυση των κινήτρων εκμάθησης της Ελληνικής από ομογενείς ή 
αλλόγλωσσους φοιτητές/τριες που συχνά διαθέτουν απαιτητικά προγράμματα και πολλές 
υποχρεώσεις στο πλαίσιο των σπουδών τους (Oikonomakou, Aravossitas, & Skourtou, 2017).  

Συγχρόνως, η πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης αυθεντικών κειμενικών 
περιβαλλόντων μέσω του διαδικτύου, ώστε η γλωσσική διδασκαλία να μην παραμένει 
αποπλαισιωμένη, ενώ παρέχει και σημαντική υποστήριξη σε επίπεδο παραγωγής προφορικού 
λόγου με τη βοήθεια αυθεντικού εκπαιδευτικού υλικού αλλά και των online παρεμβάσεων των 
ίδιων των φοιτητών/τριών και των διδασκόντων/ουσών που έχουν ενεργό συμβουλευτικό ρόλο. 
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια διαδικτυακή κοινότητα μάθησης (Χατζηδάκη, 2016) 
που φέρνει σε επαφή εκπαιδευόμενους/ες από διαφορετικά μέρη της Αυστραλίας καταργώντας 
τυχόν χωροχρονικούς περιορισμούς.  

Το ζήτημα της γλωσσικής διδασκαλίας και εκμάθησης είναι συνυφασμένο όμως και με τη 
ρευστότητα αυτού που συνήθως αποκαλούμε ταυτότητα σε όλες τις εκφάνσεις (Δαμανάκης, 
2007: 122‧Τσοκαλίδου & Παπαρούση, 2005), καθώς τα ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά των κοινοτήτων συχνά βρίσκονται υπό συνεχή διαπραγμάτευση. Πέραν των 
κοινωνιογλωσσολογικών μελετών, η συνεισφορά των κοινωνικών επιστημών και της 
λαογραφίας (Καζούλλη & Κατσαδώρος, 2019: 155-178) είναι εξίσου  καθοριστική προς την 
κατεύθυνση αυτή, γιατί εξετάζει, συν τοις άλλοις, τον τρόπο διαμόρφωσης της ταυτότητας των 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ



287

πολιτών στις σύγχρονες κοινωνίες μέσα από τη μελέτη νέων τρόπων γλωσσικής έκφρασης, 
επικοινωνίας και πολιτισμών συνηθειών. 

Ειδικότερα, για τη συγκρότηση της διπολιτισμικής ταυτότητας των ελληνικών κοινοτήτων 
(Δαμανάκης, 2007: 35), πολύτιμα δεδομένα αντλούνται από την κυκλοφορία πρωτότυπου 
λαογραφικού υλικού στο διαδίκτυο όπου προβάλλονται αυθόρμητα στοιχεία της ελληνικής 
πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά και ήθη και έθιμα που εξακολουθούν να καταλαμβάνουν 
σημαντική θέση στην καθημερινότητα των Ελλήνων της διασποράς. Οι νέες εμπειρίες 
γραμματισμού που αναπτύσσονται σε ψηφιακά περιβάλλοντα, όπου η χρήση διαφορετικών 
γλωσσών και η μίξη κωδίκων (Alvanoudi, 2018) είναι συστηματική, συμβάλλουν στην 
έκφραση μιας διπλής εθνοπολιτισμικής ταυτότητας που βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση με 
τη χώρα υποδοχής συντελώντας στην αρμονική συνύπαρξη πολλών διαφορετικών κοινωνικών 
αναπαραστάσεων. Η δημιουργική μίξη ποικίλων πολιτισμικών και γλωσσικών στοιχείων 
εμπλουτίζεται μάλιστα περαιτέρω τα τελευταία χρόνια όχι μόνο λόγω της εξέλιξης της 
τεχνολογίας αλλά και λόγω των νέων μεταναστευτικών προς τις προϋπάρχουσες ελληνόφωνες 
κοινότητες, ρευμάτων που διαθέτουν διαφορετικά κοινωνικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά 
(Aravossitas & Sugiman, 2019).  

 
3. Συμπεράσματα και κριτικός αναστοχασμός  

Η δημοσίευση του πρώτου συλλογικού τόμου από την ομάδα έργου για την ελληνική διασπορά 
στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας και σε άλλα κέντρα του ελληνισμού (Carment et al., 
2019), μέσα από μια διαχρονική πολλές φορές οπτική, αποτελεί το επιστέγασμα πολλών και 
μακροχρόνιων προσπαθειών. Μέσα από τη σύμπραξη 22 μελετητών/τριών, ο/η 
αναγνώστης/στρια είναι σε θέση να προσεγγίσει κριτικά πορίσματα από 15 μελέτες που 
διαπραγματεύονται ποικίλες όψεις του φαινομένου της μετανάστευσης, εκκινώντας από τις 
ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που ώθησαν τους Έλληνες να εγκαταλείψουν 
τον τόπο καταγωγής τους και καταλήγοντας στην πολύπλευρη δράση τους στη χώρα υποδοχής, 
καθώς και στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι.  

Η συμπόρευση αυτή είναι αναμφίβολα θετική, γιατί: (α) υπερβαίνει πρακτικούς 
περιορισμούς δημιουργώντας ενεργά και αλληλοτροφοδοτούμενα δίκτυα επιστημόνων, (β) 
θέτει τις βάσεις για μια μη αποσπασματική και απρόσκοπτη ερευνητική δραστηριότητα, (γ) 
διαρθρώνεται γύρω από εξελισσόμενες δράσεις που πραγματοποιούνται σε πραγματικές 
συνθήκες (οργάνωση θερινών προγραμμάτων και συνεδρίων, υπογραφή μνημονίων 
συνεργασίας, ενίσχυση πρακτικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κ.ά.) και (δ) συμβάλλει στην 
αξιοποίηση ποικίλων μεθοδολογικών εργαλείων και μεθόδων αναλόγως του επιστημονικού 
πεδίου έρευνας (από τη μελέτη ιστορικών πηγών και την επιτόπια έρευνα μέχρι την εφαρμογή 
και αξιολόγηση παρεμβάσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας). 

Συγχρόνως, επιτρέπει την ανάπτυξη ενός ευρύτερου προβληματισμού για τη σημασία 
συνθετικής εξέτασης της μεταναστευτικής εμπειρίας σε ένα ευρύ πολυπρισματικό πλαίσιο -
που εδώ είναι συνάμα χωροχρονικό και διεπιστημονικό- προσφέροντας εργαλεία για την 
ουσιαστικότερη κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών που τη διαμορφώνουν. Η σύζευξη 
ανάμεσα στο τοπικό και το διεθνές, στο παρελθόν και το μέλλον ως εξελισσόμενες διεργασίες, 
είναι μια δύσκολη διαδικασία, γιατί συνενώνει φαινομενικά ετερόκλιτα στοιχεία που 
διαπλέκονται όμως αρμονικά μεταξύ τους. Σε επίπεδο επιστημονικής γνώσης έρχεται χωρίς 
συμβατικούς περιορισμούς να εμπλουτίσει, να διευρύνει, αλλά και να αναπροσαρμόσει στάσεις 
και αντιλήψεις που υιοθετούμε για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και ιστορικά γεγονότα, 
αλλά και για ζητήματα ταυτοτήτων, διαπολιτισμικότητας, γλωσσικής ή καλύτερα 
διαγλωσσικής έκφρασης και ατομικής και συλλογικής ευρύτερα δράσης σε συνθήκες 
παγκοσμιοποίησης (Avgoulas, & Fanany, 2015: 101‧Arvanitis, 2006: 155) .  
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Αναδύεται έτσι η ανάγκη μιας ολιστικής διεπιστημονικής προσέγγισης, καθώς οι ταυτότητες 
των μεταναστών/στριών, και όχι μόνο, (Δαμανάκης, 2007) συγκροτούνται πλέον με 
διαφορετικούς τρόπους στη βάση των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και της ρευστότητας 
των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισμικών συμφραζομένων. Πώς θα μπορούσαμε έτσι να 
βελτιώσουμε, για παράδειγμα, την ποιότητα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά, 
χωρίς να συνυπολογίσουμε τη δυναμική εξέλιξη της μετανάστευσης (Aravossitas & Sugiman, 
2019), χωρίς να προσεγγίσουμε σφαιρικά και διαχρονικά την παρουσία, τη δράση και την 
κληρονομία των διασπορικών κοινοτήτων και της εκπαίδευσής τους (Arvanitis, 2006: 155, 
159); Ή αγνοώντας το διεθνές συγκείμενο που δημιουργεί νέες μορφές επικοινωνίας, νέες 
εμπειρίες γραμματισμού (Luke, 2012‧Kress & van Leeuwen,1996), νέους όρους τελικά 
συνύπαρξης των πολιτών σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες;   

Όπως διατυπώνεται και στην εισαγωγή της πρώτης έκδοσης (Carment et al., 2019: xiii), 
αυτό που πρέπει ίσως περισσότερο να συνυπολογίζουμε είναι πως στο επίκεντρο μιας τέτοιας 
θεώρησης είναι ο άνθρωπος, ως κοινωνικοπολιτισμική οντότητα, η περιήγησή του στον χρόνο 
και τον χώρο, η μακρά πορεία των αγώνων του για καταξίωση και τα επιτεύγματά του. Στα 
μάτια των Ελλήνων μεταναστών/στριών, βλέπουμε έτσι κάθε μετανάστη ή πρόσφυγα που 
παλεύει, μέσα σε αντιξοότητες και δυσκολίες, να αφήσει το δικό του στίγμα και να χαράξει τη 
δική του διαδρομή. Ερευνητικές προσπάθειες σαν και αυτές, υπό αυτήν την έννοια, διασώζουν 
ιστορίες, φωτίζουν βιώματα, ή και αδιέξοδα, και εν τέλει συνομιλούν με τη συλλογική μνήμη.  
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