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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Το 2019 -2020 υλοποιήθηκε πολιτιστικό
πρόγραμμα με τίτλο Μετανάστευση στην
Αυστραλία
και
στον
Καναδά
που
στηρίχτηκε σε προφορικές μαρτυρίες,
συγκεκριμένα σε τέσσερις συνεντεύξεις. Οι
δύο αφορούν τη μετανάστευση στην
Αυστραλία. Πληροφορητές ήταν μία
μετανάστης πρώτης γενιάς που έφυγε για
την Αυστραλία τη δεκαετία του 60 και μία
Ελληνίδα δεύτερης γενιάς που γεννήθηκε
στην Μελβούρνη της
Αυστραλίας και
επαναπατρίστηκε.
Στις
άλλες
δύο
συνεντεύξεις οι πληροφορητές ένας άνδρας
και μία γυναίκα έφυγαν για τον Καναδά τη
δεκαετία του 60 και επαναπατρίστηκαν τη
δεκαετία του 80.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Το υλικό των συνεντεύξεων υπήρχε από την
προηγούμενη
χρονιά
και
φέτος
απομαγνητοφωνήθηκε. Έχοντας έτοιμο αυτό
το υλικό η ομάδας μας δούλεψε ως εξής.
Καθένας από μας ανέλαβε να διερευνήσει
μέσα από τη βιβλιογραφία ένα θέμα. Αφού
προσεγγίσαμε ιστορικά το θέμα μελετήσαμε
τις συνεντεύξεις αναζητώντας στοιχεία που να
επιβεβαιώνουν,
να
αναιρούν
ή
να
εμπλουτίζουν τις υπάρχουσες πληροφορίες.
Επομένως η παρουσίαση μας θα στηριχτεί σε
μία σύντομη αναφορά των ιστορικών
γεγονότων και σε μία επιλεκτική παρουσίαση
των πληροφοριών που συλλέξαμε από τις
συνεντεύξεις οι οποίες φωτίζουν το ιστορικό
γίγνεσθαι

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Η μετανάστευση των Ελλήνων στην Αυστραλία διακρίνεται στην πρώιμη (18301869) και την εποικιστική περίοδο (1870-1974). Η πρώιμη περίοδος περιλαμβάνει
την άφιξη των πρώτων εκτοπισμένων Ελλήνων των βρετανικών δικαστηρίων, την
έλευση τυχοδιωκτών, Ελλήνων ναυτικών του βρετανικού ναυτικού και φυγάδων
(1830-1850), καθώς και χρυσοθήρων, ταξιδιωτών και φιλοπερίεργων νησιωτών, που
ως τα τέλη της δεκαετίας του 1870 διέμεναν σποραδικά και προσωρινά σε διάφορες
αποικίες της Αυστραλίας.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Στα μεγάλα αστικά κέντρα εμφανίσθηκαν οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες μετά το 1870,
αρχικά στο Σίδνεϊ και τo Πέρθ και αργότερα (1880) στη Μελβούρνη. Οι περισσότεροι ήταν
νησιώτες από τα Κύθηρα, την Ιθάκη και τη Σάμο, και αρκετοί Μικρασιάτες. Όσοι βρέθηκαν
στις πόλεις, επιβίωσαν ασκώντας τα επαγγέλματα που έφεραν από την ιδιαίτερη πατρίδα τους
– ζαχαροπλάστες, οπωροπώλες, ψαράδες, χαμάληδες στα λιμάνια, καταστηματάρχες και
εστιάτορες. Στην επαρχία τα επαγγέλματα ποίκιλλαν ανάλογα με την προέλευση του
μετανάστη. Οι νησιώτες επιδόθηκαν στην αλιεία, και απασχολήθηκαν στα ορυχεία, τις
απέραντες φυτείες ζαχαροκάλαμου της βόρειας Κουινσλάνδης ή διακρίθη καν στην υλοτομία,
την αποψίλωση αγροκτημάτων και την καλλιέργεια αμπελιών, καπνού, λαχανόκηπων και
φρούτων.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Η εποικιστική περίοδος, ανάλογα με τη φύση και το ρυθμό της
μετανάστευσης, γνώρισε διάφορες φάσεις. Ώς το 1924
παρέμεινε αυστηρά νησιωτική, αφού η συντριπτική
πλειοψηφία των πρωτοπόρων προερχόταν από τα νησιά του
Ιονίου και του Αιγαίου. Από τη χρονιά αυτή, εξαιτίας του
περιορισμού στον αριθμό των μεταναστών, που επέβαλαν οι
ΗΠΑ, αλλά και των πολιτικών και δημογραφικών συνεπειών,
που προκάλεσε η Μικρασιατική Καταστροφή (1922), άρχισε η
μαζική μετανάστευση από την ηπειρωτική Ελλάδα (1924) με
πρώτους τους Μακεδόνες. Ο τύπος αυτός της μετανάστευσης
λειτούργησε με πρόσκαιρους περιορισμούς ως το 1945.
Έκτοτε άρχισε η έλευση ανύπαντρων γυναικών και
εξαρτώμενων
μελών
οικογενειών,
προκειμένου
να
εναρμονισθεί η δυσαναλογία ανδρών-γυναικών μεταναστών
(70 προς 30), η οποία δημιουργούσε σοβαρά κοινωνικά
προβλήματα στους αυστραλιώτες Έλληνες.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την υπογραφή της
μεταναστευτικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και
Αυστραλίας, το 1952, άρχισαν να εγκαθίστανται σε
μεγάλους αριθμούς και στις άλλες Πολιτείες της
Αυστραλίας, σπάζοντας, έτσι, τα προπολεμικά εποικιστικά
μοντέλα. Πάντως η μεταπολεμική εγκατάσταση των
Ελλήνων ελεγχόταν πλήρως από την κυβέρνηση της
Αυστραλίας, η οποία, με την ίδρυση του Υπουργείου
Μετανάστευσης (1945), είχε θέσει ως στόχους της την
ετήσια αύξηση του πληθυσμού της χώρας κατά 2% με την
εγκατάσταση
Νοτιοευρωπαίων
και
την
κοινωνικοοικονομική διαμόρφωση των μεγάλων αστικών
της κέντρων, εφαρμόζοντας την εργασιακή αποκέντρωση
των νεομεταναστών σε πόλεις και βιομηχανίες που
προκαθόριζε ο γραφειοκρατικός μηχανισμός της χώρας.

ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Ερευνητής: Οικονομικά, η οικογένεια σας αντιμετώπιζε προβλήματα;
Β.Μ: Οικονομικά, όχι πολύ μεγάλα προβλήματα. Καλά ήμασταν, δεν
πεινάγαμε (όπως λέγανε τον παλιό καιρό), αλλά δεν υπήρχαν προοπτικές
για κάποια εργασία που εγώ θα μπορούσα να κάνω. Είχα μάθει μοδίστρα
και την μισούσα αυτή τη δουλειά. Στα κτήματα δεν μπορούσα να
δουλέψω… Μπορούσα να δουλέψω κάπου… να κάνω κάτι άλλο…
Ε.Π.: Ναι. Ήταν πολύ άσχημες οι καταστάσεις στη Μεσσηνία• ήταν πάρα
πολύ δύσκολες οι συνθήκες για ανθρώπους για τους οποίους είχαν ίσως
κάποια ιστορία στον εμφύλιο (τουλάχιστον όχι ο ίδιος/ οι συγγενείς του, τα
αδέρφια του). Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να φύγει.

ΔΕΜΕ
Τον Οκτώβριο του 1951 συγκλήθηκε στη Νάπολη το
Διεθνές Συνέδριο Μετανάστευσης (ή των
Μεταναστεύσεων), του οποίου και ακολούθησε στη
συνέχεια η Διάσκεψη των Βρυξελλών (1951), τον
Νοέμβριο - Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Κατά τη
διάσκεψη αυτή συμφωνήθηκε η ίδρυση αρχικά με το
όνομα Προσωρινή Διακυβερνητική Επιτροπή
Μεταφοράς Μεταναστών εξ Ευρώπης, (με αγγλικό
αρκτικόλεξο PICMME), η οποία και άρχισε να
λειτουργεί από το αμέσως επόμενο έτος 1952 με
έδρα τη Γενεύη, (Ελβετία), υπό το όνομα
Διακυβερνητική Επιτροπή Μετανάστευσης εξ
Ευρώπης (ΔΕΜΕ) και με εγκατάσταση κλιμακίων
της σε διάφορα κράτη της Ευρώπης.Σημειώνεται ότι
το 1980 η ΔΕΜΕ άλλαξε όνομα με νεότερο
Διακυβερνητική Επιτροπή Μετανάστευσης (ΔΕΜ –
ICM), και το 1989 έλαβε το τελευταίο επίσημο
όνομα Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσης που
ισχύει σήμερα.

ΔΕΜΕ
Υδραυλικοί, συγκολλητές και ηλεκτρολόγοι ήταν
μερικά από τα επαγγέλματα που μπορούσαν να
επιλέξουν οι άνδρες, ενώ οι γυναίκες με τα μαθήματα
οικοκυρικής θα μπορούσαν να εργαστούν αργότερα
ως
μαγείρισσες,
μοδίστρες,
καμαριέρες
ή
καθαρίστριες. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα ωστόσο
ορίστηκαν κυρίως από τις ελλείψεις σε αντίστοιχες
θέσεις εργασίας που είχε η Αυστραλία. «Επιπλέον,
καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν καν
φοιτήσει σε σχολεία, μπορούσαν να μάθουν
ευκολότερα
χειρωνακτικά
επαγγέλματα
και
παράλληλα να είναι πιο αποτελεσματικοί» λέει ο
επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, Δανιήλ Εσδράς.

ΔΕΜΕ
Ερευνητής: Τι ήταν η «ΔΕΜΕ»;
Β.Μ: Ήταν η σύμβαση που είχε το κράτος της Αυστραλίας με την
Ελλάδα και έπαιρνε μετανάστες. Πήγαμε δια μέσου αυτού του
δικτύου εκεί. Έφυγε πρώτα ο αδερφός μου (νομίζω ότι έφυγε τον
Ιούλιο του ίδιου έτους, του 1959). Όταν έφυγε ο αδερφός μου, εγώ
πήγα στη σχολή με δύο ξαδέρφες μου πάλι.
Ερευνητής: Πού ήταν αυτή η σχολή;
Β. Μ :Ήταν νομίζω (αν δεν κάνω λάθος) στην «3η Σεπτεμβρίου»,
στην Αθήνα. Περάσαμε από τους γιατρούς στο… Πού ήταν του
Γιάννη το μαγαζί στην Αθήνα;
Ερευνητής :Στη «Σοφοκλέους».
Β. Μ: «Σοφοκλέους». Εκεί ήταν που περάσαμε από γιατρούς. Και
μετά πήγαμε στην «3η Σεπτεμβρίου»… Ήταν ένα πολύ ωραίο σπίτι
που ήταν εκεί… ήταν δασκάλες που μιλούσαν εγγλέζικα και
ελληνικά, φυσικά (έρχονταν από τα γραφεία του κράτους). Από την
Αυστραλία μάς κάνανε επίσκεψη και μας μιλάγανε (γιατί θέλαμε να
πάμε στην Αυστραλία;). Πηγαίναμε όλες οι κοπέλες για υπηρέτριες
(να δουλέψουμε σε σπίτια πλούσια) και όλα τα αγόρια (από ό,τι είχα
ακούσει τότε) για εργάτες στα κτήματα της Αυστραλίας.

ΔΕΜΕ
Ερευνητής: Τι μαθήματα κάνατε εκεί στη σχολή;

Β.Μ: Εμείς μαθαίναμε πρακτικά του σπιτιού: τα μαχαίρια, τα
πιρούνια, πώς θα σκουπίσουμε, πώς θα καθαρίσουμε, πώς θα
γυαλίσουμε μαχαιροπίρουνα… και τέτοια πράγματα. Προσπαθούσαν
να μας μάθουνε τρόπους, να φερόμαστε, γιατί δεν είχαμε βγει από τα
χωριά. Ορισμένες κοπέλες ήμασταν… και εγώ κατά κάποιο τρόπο…
είχα κάτι θείες στην Καλαμάτα τις οποίες επισκεπτόμουνα και ήταν
κάπως τα πράγματα… Αλλά, ορισμένα κορίτσια ήτανε… Είχαμε μία
(εκεί τη γνώρισα) που ήταν από το χωριό μας, και αυτή η κοπέλα
μόνο φύλαγε πρόβατα.
Β.Μ: Και όταν τη βρήκα στην σχολή, η δασκάλα μας την είχε τόσο
πολύ εκτιμήσει που κάποια μέρα που είχε επίσημους για τραπέζι της
φόρεσε μία πολύ ωραία ποδιά όπως φοράνε οι κοπέλες που
δουλεύουνε στα σπίτια και την έβαλε αυτή να σερβίρει το τραπέζι,
γιατί την αγάπησε πάρα πολύ. Και βλέπουμε ότι οι κοπέλες που ήταν
στα κτήματα που φυλάγανε πρόβατα, μέσα τους είχαν κάτι το πολύ
ωραίο, το πολύ ευγενικό.

ΔΕΜΕ
-

-

Μαθαίνατε αγγλικά;
Ναι, μαθαίναμε αγγλικά, αλλά, πολύ δύσκολα για
μένα. Αλλά, μία από τις ξαδέρφες μου που φεύγαμε
μαζί, η Βάσω (ήταν Βασιλική και αυτή αλλά τη
λέγαμε Βάσω) είχε τελειώσει το γυμνάσιο και
καταλάβαινε πάρα πολύ καλά. Μας τα βάζανε στον
πίνακα όλα, τα έγραφε αυτή και εγώ και η αδερφή
της όταν πηγαίναμε στο σπίτι (γιατί έμενα μαζί τους
αυτό το διάστημα), καθόμασταν κάτω και ήταν σαν
να μου τα έβαζε με το κουτάλι μέσα στο κεφάλι μου.
Και προφορικά είχα κάποιο χάρισμα που μάθαινα
κάπως καλύτερα από να τα διαβάζω και να τα
γράφω. Και στους διαγωνισμούς που κάναμε, δεν το
περίμενε κανένας, εγώ πήρα 96 και η δασκάλα μου
πήρε 92. ((γέλια))

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Ερευνητής: Πόσο χρόνο μείνατε εκεί;
Β.Μ. Την 1η Αυγούστου, νομίζω, ή στο τέλος του
Ιουλίου, μέχρι τον Δεκέμβρη, στις 14ης , γιατί έπρεπε
να φύγουμε πολύ γρήγορα. Επειδή, όμως, τότε έπρεπε
να πάρουμε το πλοίο, το πλοίο το φτιάχνανε, το
«Πατρίς», και φύγαμε 14ης Δεκεμβρίου του 1959.
Ερευνητής:Σε όλο αυτό το διάστημα η προσμονή ήταν
μεγαλύτερη της λύπης που θα αφήνατε την Ελλάδα;
Β.Μ: Να σας πω την αλήθεια, ότι ακριβώς δεν θυμάμαι
πώς ήτανε. Αλλά, όταν πήγαμε στο λιμάνι, είχε έρθει η
μαμά μου στον Πειραιά και μας φωνάξανε και μου
λένε οι ξαδέρφες μου: «Έλα, πάμε!», και με έπιασε
ένας τρόμος και ένα κλάμα και λέω: «Πού να πάμε!»…
«Πού να πάμε!». Εκείνη την ώρα στο λιμάνι. Τέλος
πάντων, είχα μεγάλη αδυναμία στην μαμά μου και μου
φάνηκε «βουνό» που έφυγα. Αλλά, φύγαμε… ήτανε…
Και το ήθελα από παιδί. Δηλαδή, από όταν κατάλαβα
ότι η ζωή ήταν πολύ δύσκολη, ήθελα να φύγω, νόμιζα
ότι θα είναι πιο εύκολη εκεί.

TO TAΞΙΔΙ

ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΛΟΙΑ

ΤΟ ΠΑΤΡΙΣ
Το αγόρασε η εταιρεία Χανδρή το 1959. Το πήγαν
για επισκευές και μετατροπή στο North Shields
και μετά από τρεις βδομάδες το Πατρίς
ανακαινίζεται και αποκτάει καμπίνες με
δυνατότητα να φιλοξενήσει 1.000 επιβάτες στην
τουριστική θέση και 36 θέσεις για επιβάτες
πρώτης κατηγορίας. Αμέσως μπαίνει στη γραμμή
Ελλάδα-Αυστραλία μεταφέροντας αμέτρητες
χιλιάδες Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία
για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Συνολικά έκανε 91
ταξίδια στην Αυστραλία μεταξύ 1959 και 1975! Τo
παρθενικό του ταξίδι στην Αυστραλία ξεκίνησε
από Πειραιά στις 14 Δεκεμβρίου 1959 μέσω της
διώρυγας του Σουέζ ,Τζιμπουτί στο λιμάνι της
Δυτικής Αυστραλίας Fremantle, στη Μελβούρνη
και το Σίδνεϊ όπου έφθασε στις 9 Ιανουαρίου 1960.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Μέσα στο πλοίο τα μαθήματα της αγγλικής
γλώσσας, τα οποία είχαν ξεκινήσει δύο μήνες
νωρίτερα,
συνεχίζονταν.
Καθηγητές
συνέχιζαν
την
προετοιμασία
των
μεταναστών.Γυναίκες και άνδρες, φτάνοντας
στη χώρα των καγκουρό, έπρεπε να
γνωρίζουν επαρκή αγγλικά προκειμένου η
προσαρμογή τους να γίνει ομαλότερα και να
εξελιχθούν γρηγορότερα. Είχε προηγηθεί
άλλωστε και η φοίτησή τους σε ταχύρρυθμες
σχολές Τεχνικής Εκπαίδευσης.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Ερευνητής: Πόσο διήρκησε το ταξίδι σας;
Β.Μ. Από τις 14ης Δεκεμβρίου1959 μέχρι τις 7 Γενάρη
1960
Ερευνητής: Δύσκολο ταξίδι;
Β.Μ: Καθόλου δύσκολο, αλλά για εμένα ήτανε πάρα
πολύ … Είχαμε μερικούς ανθρώπους από την Αίγυπτο με
οικογένειες (παιδιά)… Είχαμε μία ορχήστρα Ιταλική
(έπαιζε κάτι πολύ ωραία τραγούδια)… Είχε διασκέδαση,
είχε… Αλλά, εμείς, τα περισσότερα κορίτσια, ήμασταν
χωριατοκόριτσα, δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στο
σαλόνι. Αυτές ήτανε στολισμένες (οι Αιγύπτιες)… ήταν
διαφορετικά. Πολλές κοπέλες, όμως, πηγαίναμε εκεί,
καθόμασταν, βλέπαμε που χορεύανε… Καμιά φορά
θέλαμε να χορέψουμε, αλλά, ήμασταν συνεσταλμένα
παιδιά και δεν είχαμε τον αέρα να μπορέσουμε να μπούμε
μέσα στο γκρουπ… να γίνουμε και εμείς το ίδιο. Μας
πήρε χρόνια για να μπορέσουμε να γίνουμε κοινωνικοί σε
μία διαφορετική κοινωνία από το χωριό που φύγαμε.

ΝΥΦΕΣ ΣΤΗΝ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΝΥΦΕΣ
Από το 1958, ο αριθμός των Ελλήνων της Αυστραλίας
παραμένει αριθμητικά ο δεύτερος μεγαλύτερος από τις μη
βρετανικές εθνότητες που έχουν εποικήσει τη Μεγάλη Χώρα του
Νότου, μετά τους Ιταλούς. Η συντριπτική πλειοψηφία των
ελλαδογεννημένων, ήτοι το 85%, μετανάστευσαν στην περίοδο
1952-1974.Ώς το 1962 υπήρχε στην Αυστραλία σοβαρότατη
ανισότητα στον αριθμό των φύλων, σε αναλογία 100 άνδρες
προς 53 γυναίκες, επειδή ασκούνταν δρακόντιοι περιορισμοί στη
μετανάστευση ανύπαντρων γυναικών, αλλά και επειδή, εξαιτίας
της δύσκολης οικονομικής κατάστασης και των δυσκολιών της
πρώτης εγκατάστασης, πολλοί έγγαμοι είχαν αφήσει αρχικά τις
οικογένειές τους στην Ελλάδα. Η ανισότητα αυτή, η οποία
προκαλούσε σωρεία κοινωνικών και ψυχολογικών προβλημάτων
στους
πρωτοπόρους
της
μεταπολεμικής
περιόδου,
αντιμετωπίστηκε συνετά μετά το 1962, όταν προγραμματίστηκε,
διακρατικά, η μόνιμη εγκατάσταση χιλιάδων ανύπαντρων
γυναικών (έμειναν στην αυστραλιανή ιστορία με το όνομα οι
νύφες) από την Ελλάδα.

ΝΥΦΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Β.Μ.: Πολλές είχαν έρθει αρραβωνιασμένες από την Ελλάδα
και δεν είχαν ιδέα πού πάνε και ποιον θα συναντήσουνε.

Ερευνήτρια: Ξέρετε τέτοιες περιπτώσεις;
Β.Μ.: Ξέρω μία περίπτωση πάρα πολύ λυπηρή, η οποία ήρθε η
κοπέλα, της είχαν στείλει του αρραβωνιαστικού τη φωτογραφία
(νομίζω ότι ήταν από το Άργος, αν δεν κάνω λάθος) και όταν ήρθε
εκεί πέρα και τον είδε τον αρραβωνιαστικό απάνω από το καράβι,
η κοπέλα τα έχασε. Και όταν πήγε στο σπίτι, της κάνανε
υποδοχές… αυτός είχε αδερφές εκεί αλλά όλη της τη ζωή ήταν
τόσο πικραμένη γιατί με αυτόν τον άνθρωπο… ούτε στον ύπνο της
δεν τον είχε φανταστεί! Αυτή ήταν μία κοπέλα ψηλή, ωραιότατη
και αυτός ήταν «τόσος», ένας μικρός άνθρωπος. Αλλά τον
παντρεύτηκε γιατί ήταν… πατριώτης ήταν; Δεν ξέρω πώς… Και
αυτή η κοπέλα ήταν από καλό σπίτι και δεν ήθελε να προσβάλλει
τους γονείς της. Πήγε αρραβωνιασμένη εκεί και τον παντρεύτηκε.
Και ήταν πολλές αυτές οι περιπτώσεις. Πάρα πολλές! Μπορεί
σήμερα να μην το συζητάνε αυτό. Είναι πόνος… Ήταν πολύ πολύ
δύσκολα για πολλά κορίτσια.

Η ΑΦΙΞΗ
-

Όταν φτάσατε στην Αυστραλία, ποιος σας περίμενε;

Όταν φτάσαμε στην Αυστραλία, δύο μέρες μείναμε έξω από το λιμάνι γιατί είχαν αυτοί τις
διακοπές τους των Χριστουγέννων (είναι το καλοκαίρι εκεί τα Χριστούγεννα) και βλέπαμε
από μακριά την Μελβούρνη φωτισμένη. Όταν βγήκαμε, με περίμενε ο αδερφός μου εκεί, και
εμένα και τις ξαδέρφες μου, και όταν τον είδα πάνω από το καράβι που τρέξαμε όλοι να δούμε
ποιος μας περιμένει κάτω, κράταγα ένα «Ρομάντζο» στα χέρια μου και του το πέταξα. Και ο
Χρήστος τρόμαξε, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται γιατί δεν ξέρανε αυτοί τι πέταξα εγώ. Αλλά,
μπορεί να μην με είδε κανένας – δεν έγινε τίποτα. Ήταν πολλοί άνθρωποι εκεί που
περιμένανε. Ήρθε κάποιος και μία κοπέλα από την Κω … ήρθε κάποιος κύριος και της είπε
ότι είναι από το μέρος της (από το χωριό της) και ότι είχε ένα γράμμα από τον πατέρα της να
την πάρει στο σπίτι του. Η κοπέλα αυτή δεν τον γνώριζε και δεν είχε φέρει αυτός μαζί του το
γράμμα. Την προωθούσανε να πάει μαζί του. Της είπανε: «Πήγαινε! Είναι Έλληνας». Και
τους είπε: «Όχι, δεν θέλω». Της λένε: «Θα σε στείλουμε στο Σίδνεϊ» και λέει: «Δεν θέλω να
πάω στο Σίδνεϊ». Τέλος πάντων, εκεί είχανε ορισμένα σαν «hostel» που τα λέγανε, ορισμένα
κτήρια στα οποία μαζεύανε τους μετανάστες από τα καράβια, από τα αεροπλάνα, και τους
πηγαίνανε εκεί μέχρι να βρούνε δουλειά, να τους τακτοποιήσουνε. Και η Διονυσία πήγε εκεί.
Ήρθε κάποιος Έλληνας, γιατί έτσι ερχόντουσαν επιχειρηματίες για να βρούνε κάποιο εργάτη
και η κοπέλα είχε τελειώσει το γυμνάσιο, είχε γνώσεις και αυτός είχε τυπογραφείο και την
πήρε στο τυπογραφείο. Και ύστερα από πέντε-έξι χρόνια τη βρήκα τη Διονυσία στο
«Ρίτσμοντ», ένα προάστιο της Αυστραλίας.

Η ΑΦΙΞΗ
-

-

-

-

Τελικά ο πατέρας της είχε στείλει το γράμμα;
Δεν την ρώτησα γιατί την είδα ύστερα από πολλά χρόνια και δεν το θυμήθηκα
αυτό. Τέλος πάντων, όμως, η κοπέλα βρήκε καλή δουλειά, πολύ καλούς
ανθρώπους. Δεν πήγε σαν υπηρέτρια που μας λέγανε… Σχεδόν καμιά κοπέλα
δεν πήγαινε υπηρέτρια.

Εσείς δεν πήγατε σαν υπηρέτρια γιατί;
Ο αδερφός μου μας πήρε και εμένα και τις ξαδέρφες μου μαζί και πήγαμε στο
σπίτι που μένανε.
Και διαβεβαίωνε κάποιος, υπέγραφε, για να σας πάρει;
Να σας πω την αλήθεια δεν τον έχω ρωτήσει αν υπέγραψε για να μας πάρει.
Ήρθε εκεί πέρα… «Κατεβείτε!»… κατεβήκαμε κάτω… «Πού θα πας εσύ;»…
«Είναι ο αδερφός μου κάτω». Τώρα, αν είχε πάει και είχε κάνει κάποια
βεβαίωση, ή είχε υπογράψει, αυτό δεν το έχω ρωτήσει ούτε ξέρω. Πήγαμε μαζί
στο σπίτι του, ήταν η σπιτονοικοκυρά του που έμενε μαζί (Ελληνίδα) εκεί με
τα παιδιά της, και μάλιστα, ήταν ένα αστείο γιατί: Μου είπαν: «Εδώ είναι
holiday (αργία)»… «Α!» λέω «είναι του Αϊ-Γιαννιού σήμερα». Και η
σπιτονοικοκυρά μού λέει: «Δεν είναι εδώ παιδί μου οι δικές μας οι γιορτές,
είναι δική τους γιορτή αυτή. Άλλο γιορτάζουνε».

BONEGILLA
Περίπου 35 χιλιάδες Έλληνες έζησαν
εφιαλτικές στιγμές στο Κέντρο Υποδοχής
Μεταναστών Μπονεγκίλα (300 χλμ απο την
Μελβούρνη) της Αυστραλίας στις δεκαετίες
του ’50 και του ’60. Οι περισσότεροι από
όσους έζησαν εκεί γνώρισαν την
Μπονεγκίλα είτε ως κέντρο κράτησης είτε
ως στρατόπεδο συγκέντρωσης ενώ το 1952
και 1961 ήταν το επίκεντρο δύο εξεγέρσεων
των μεταναστών για δουλειά και ελευθερία.

BONEGILLA

Τα λεγόμενα Κέντρα Υποδοχής και Διανομής
στήθηκαν μακριά από τις πρωτεύουσες ώστε οι
μετανάστες να κρατούνται εκεί και να ελέγχονται.
Δεν ήταν μόνο ο αναπόφευκτος συνωστισμός και η
μεγάλη αναμονή για μια θέση εργασίας, αλλά η
μεταχείριση σε βάρος των ανθρώπων. Οι άνθρωποι
αυτοί ταπεινώθηκαν και υπέφεραν διακρίσεις, καθώς
δεν ταίριαζαν στο αγγλοκελτικό πρότυπο. Η
απροθυμία και η αδυναμία των αρχών να
αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν στις
πολιτισμικές διαφορές είχαν τις ρίζες τους στην
επικρατούσα αντίληψη περί αλλοδαπού, μέχρι να
επικρατήσει πλήρως η αφομοίωση.

BONEGILLA
Οι Ιταλοί ήταν μακράν η πολυπληθέστερη
ομάδα. Ανά πάσα στιγμή η Bonegilla
φιλοξενούσε 10.000 ανθρώπους από
πολλές εθνότητες στοιβαγμένους σε 30
κυματοειδή σιδερένια μπλοκ, με 350
άτομα το καθένα. Φρουροί και αγκαθωτά
συρματοπλέγματα
προστάτευαν
το
στρατόπεδο από παράνομη είσοδο ή
έξοδο. Οι διαμένοντες εκεί προμηθεύονταν
με
τα
προσωπικά
σκεύη,
κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, κλπ., και
εφόσον δεν επιστρέφονταν σε καλή
κατάσταση, το κόστος αυτό αφαιρείτο από
το επίδομα ανεργίας που έπαιρναν, από το
οποίο οι αρχές είχαν ήδη αφαιρέσει το
ποσόν των εξόδων διαβίωσης

BONEGILLA
Ερχόμενοι στην Αυστραλία, στο πλαίσιο της
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή
Μετανάστευση, οι μετανάστες έπρεπε να εργάζονται
σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου
Μετανάστευσης για δύο χρόνια. Σε αντίθετη
περίπτωση, προβλέπονταν κυρώσεις, εάν επέστρεφαν
στη χώρα καταγωγής τους. Η υποχρέωση της
αυστραλιανής κυβέρνησης να βρει δουλειά για τους
μετανάστες τέθηκε σε εφαρμογή. Σε ότι αφορούσε τις
θέσεις εργασίας, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Οι θέσεις
εργασίας σε αγροτικές περιοχές, για τις οποίες
προορίζονταν οι διαμένοντες ήταν λίγες και ως επί το
πλείστον ακατάλληλες. Οπότε η απόδραση στην
πόλη, όπου υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες
εργασίας, ήταν αναπόφευκτη παρά τις προσπάθειες
των αρχών να σταματήσει τις αποδράσεις αυτές.

BONEGILLA
Το 1952 και το 1901 ήταν το επίκεντρο δύο
εξεγέρσεων των μεταναστών για δουλειά και
ελευθερία. Η εξέγερση των μεταναστών της
Μπονεγκίλα δεν έτυχε αρκετής προσοχής από
τον αυστραλιανό Τύπο ή την κοινή γνώμη
εκείνης της εποχής. Η διεύθυνση απέδωσε την
εξέγερση εν μέρει στην «κομμουνιστική
δραστηριότητα στο κέντρο -στην εμφάνιση
ορισμένων
φυλλαδίων
κομμουνιστικού
περιεχομένου και τις δραστηριότητες γνωστών
κομμουνιστών στην περιοχή». Έρευνα που
έγινε από την Ειδική Υπηρεσία της
Αστυνομίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης
έδειξε ότι οι λόγοι της εξέγερσης ήταν η
έλλειψη χρημάτων και η ανεργία των
μεταναστών.

ΔΟΥΛΕΙΑ
Ερευνήτρια

-

Β.Μ

-

Ο άντρας σας είχε τελειώσει σχολείο εδώ; Πού δούλευε εκεί;

Είχε τελειώσει το Γυμνάσιο. Δούλεψε σε πολλά μέρη. Όταν πρωτοπήγε πήγε σε
αυτά τα «hostel» και τον στείλανε να μαζέψει μπιζέλια. Δούλεψε δεν ξέρω πόσο
καιρό εκεί. Ύστερα, τον αλλάξανε, του είπανε ότι σε κάποιο ορυχείο δίνουνε πιο
πολλά χρήματα. Τρέξανε εκεί! Δούλεψε μία-δύο μέρες και του λέει ένας
ηλικιωμένος γέροντας που ήταν εκεί: «Φύγε τώρα γρήγορα!». Και του λέει: «Γιατί
εσύ δουλεύεις εδώ;». Και του λέει: «Γιατί εγώ είμαι γέρος και εδώ μέσα που είμαι
τώρα θα τελειώσω σε λίγο». Τώρα, πόσο δούλευε εκεί ο γέρος, δεν ξέρω. Του λέει:
« Φύγε από εδώ και πήγαινε να βρεις μία δουλειά αλλού γιατί εδώ είναι θάνατος».
Τα ορυχεία ήταν πολύ ανθυγιεινή εργασία. Και βρήκε δουλειά σε κάτι φράγματα
που κάνανε να φράξουν… Ακριβώς τι έχουνε κάνει… Είχαμε πει να πάμε, αλλά δεν
τα καταφέραμε. Στο Κουίνσλαντ. Και δεν ξέρω, δε θυμάμαι, αν μου είπε ότι
δούλεψε στο ζαχαροκάλαμο (πηγαίνανε και κόβανε καλάμια που βγάζουνε τη
ζάχαρη). Αλλά, εκεί που δούλεψε, δούλεψε μπουλντόζα που φτιάχνανε τα
φράγματα και έκανε πάρα πολλά χρήματα (πληρώνανε) και γύρισε στη Μελβούρνη
και αγόρασε σπίτι. Και μετά δούλεψε στο ταχυδρομείο (το λέγανε «P.M.G»).
Δούλεψε στα τρένα πρώτα. Στα τρένα αρρώστησε, έσπασε το στομάχι του και
έκανε δύο εγχειρήσεις και ήταν 25 χρονών. Ύστερα από εκεί, πήγε στο
ταχυδρομείο και μετά το ταχυδρομείο πήγε στο «TELEKOM» στα τηλέφωνα. Δεν
ξέρω εδώ πώς το λέτε…

Η ΔΟΥΛΕΙΑ
Β.Μ.: Έπιασε πρώτα η ξαδέρφη μου δουλειά.
Μετά, πήγαμε και εμείς οι δύο οι πιο μικρές. Εγώ,
το μεσημέρι, δεν είχα δουλέψει σε εργοστάσιο και
όπως σας είπα κουραζόμουνα πολύ πολύ εύκολα.
Έπαιρνα ένα φρούτο, το πέταγα στην ξαδέρφη μου
που ήταν από το άλλο μέρος, γιατί το ρολόι ήταν
πάνω από το κεφάλι μου (αυτή το έβλεπε, εγώ δεν
το έβλεπα) και ύστερα από τρεις μέρες με διώξανε.
Ερευνητής: Γιατί δεν ήσασταν τόσο αποδοτική
όσο έπρεπε.
Β.Μ.: Όχι. Έπρεπε εκεί να δουλεύεις, δεν
μπορούσες να χαζεύεις. Πέρναγε η γραμμή και
βγάζαμε τα φρούτα τα άχρηστα και τα πετάγαμε
και τα άλλα πηγαίνανε και πακετάρονταν στο
πακέτο.
Ερευνητής:Και μετά;

Η ΔΟΥΛΕΙΑ
Β.Μ: Μετά, ο ξάδελφος μου (αυτός που πήρε τον αδερφό μου) είχε μία
γειτόνισσα που δούλευε σε εργοστάσιο που κάνανε πουκάμισα αντρικά,
κάνανε κάτι φόρμες για τους άντρες που δουλεύουν έξω στο δρόμο (βαριές
δουλειές). Και πήγα εκεί, στο ράψιμο… Όταν πήγα στο ράψιμο, δεν με βάλανε
στην μηχανή, γιατί οι μηχανές εκεί ήταν ηλεκτρικές. Με βάλανε στα
τελειοποιήματα (έκοβα κλωστές). Οι κοπέλες που δουλεύανε τις κλωστές τις
κόβανε μεγάλες και τις κόβαμε εμείς τις κλωστές και τα διπλώναμε. Στο
διάστημα αυτό είχε έρθει η μεγάλη μου η αδερφή. Είχε παντρευτεί και ήταν
έγκυος. Και επειδή ήταν έγκυος δεν έπρεπε να φύγει από την δουλειά, αλλά
ήταν η τελευταία από όλους που μας είχαν πάρει εκεί. Και κάποια στιγμή που
δεν είχαν πολλή δουλειά της είπαν να φύγει (στην αδερφή μου) και να…
έπρεπε να αλλάξει δουλειά. Αλλά επειδή ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδάκι,
λέω στον προϊστάμενο: «Μπορώ να φύγω εγώ και να μείνει η αδερφή μου;»,
γιατί εμείς κάναμε την ίδια δουλειά και κάναμε γρήγορα. … Και ο
προϊστάμενος, ο ιδιοκτήτης δηλαδή (ήταν τέσσερα-πέντε αδέρφια Εβραίοι), με
κοίταξε τόσο παραξενεμένος που του είπα εγώ να μείνει η αδερφή μου και
λέει: «Εντάξει… Εντάξει». Αλλά, του φάνηκε παράξενο αυτό.

Η ΔΟΥΛΕΙΑ
Β. Μ: Μετά, με την ξαδέρφη μου που με έμαθε τα εγγλέζικα, αυτή μίλαγε

καλύτερα από εμένα, πήγαμε σε ένα εργοστάσιο στρατιωτικό που έκανε
στρατιωτικά ρούχα γενικά για το στρατό. …Σε βάζουνε στην πιο εύκολη
δουλειά όταν πήγαινες και με βάλανε να ράβω μαξιλάρια. Ράβανε μαξιλάρια,
σεντόνια, οτιδήποτε χρειάζεται ο στρατός. Με βάλανε στα μαξιλάρια και εγώ
τα πρώτα μαξιλάρια αυτό που βάζουν από μέσα για να καλύψεις το κεφάλι τα
είχα γυρίσει από την όψη, τα είχα βάλει ανάποδα. Έρχεται η προϊσταμένη,
τόσο γλυκιά, τόσο ήρεμη και μου λέει: «Δεν τα έκανες καλά!». Εγώ πάγωσα.
Δεν μίλαγα και καλά εγγλέζικα… Μου λέει: «Μην στεναχωριέσαι!». Μου τα
έφερε εκεί πέρα πακέτο και εγώ άρχισα να τα ξηλώνω για να τα ξαναφτιάξω
από την αρχή. Καταλαβαίνετε τώρα ότι πήρε μέρες. Αλλά, ήρθανε και οι άλλες
κοπέλες… Δε θυμάμαι και εγώ πόσες μέρες δούλευα. Είχα δύο-τρεις μέρες
δουλέψει; Μου τα έφερε όλα πίσω. Ήρθανε και οι άλλες κοπέλες το μεσημέρι
και με βοηθήσανε. Είχε Ελληνίδες… είχε διάφορες φυλές. Με βοηθήσανε, τα
ξαναέφτιαξα, με την ηρεμία της η προϊσταμένη… πολύ ωραία κυρία

Η ΔΟΥΛΕΙΑ(δεύτερη γενιά)
Ε.Π:Η μητέρα μου δούλευε ως φασόν
σε εργοστάσια (σε διάφορα, αν δεν της
άρεσε μία δουλειά, πήγαινε στην άλλη
– υπήρχαν πολλά εργοστάσια). Έραβε
ρούχα. Ρούχα επί τω πλείστον έραβε
(φορέματα, πυτζάμες)… ό,τι έφτιαχνε
το εργοστάσιο. Και ο πατέρας μου, τα
πρώτα χρόνια δεν δούλευε, γιατί πήγε
να σπουδάσει, αλλά, τελικά το άφησε
και ξεκίνησε να δουλεύει σε μία
τεράστια εταιρία που έφτιαχναν
αυτοκίνητα, στη “Holden”.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
Β.Μ: Δουλεύαμε. Τα Σαββατοκύριακα εκεί δεν δουλεύουνε
Σάββατο, μόνο αν το εργοστάσιο έχει πολλή δουλειά (είναι έξτρα
δουλειά αυτή, το πληρώνουνε διπλό το μεροκάματο το Σάββατο).
Πηγαίναμε στο σινεμά. Μαζευόμασταν όλοι στο “Town Hall” του
Δημαρχείου, ένα μεγάλο μεγάλο κτήριο ... Και αν θα βλέπατε εκεί,
εκατοντάδες νεαρά παιδιά, γυναίκες και άντρες• πολύ σπάνια να
έβλεπες κάποιον τριανταπεντάρη να έχει οικογένεια και μικρά
παιδιά μαζί. Ήμασταν όλοι νέοι. Είχε έρθει ο Χατζηδάκης και είχε
παίξει εκεί σε αυτό το “Hall” του Δημαρχείου. Πηγαίναμε σε
χορούς... Εντωμεταξύ, εμείς οι πατριώτες που ήμασταν εκεί…
Εμείς ήμασταν τέσσερις γυναίκες (ήταν η αδερφή μου, εγώ και οι
δύο θείες μου) και πολλές φορές έρχονταν και τα παιδιά από το
χωριό μας και κάναμε μία μακαρονάδα ωραιότατη και
καθόμασταν και τρώγαμε όλοι μαζί. Δηλαδή, τους κάναμε το
τραπέζι γιατί δεν είχαν τα παιδιά αυτά… Οι οικογένειες εκεί είναι
πολύ δεμένες. Όταν παντρευόμασταν, τα συμπεθέρια (δηλαδή η
αδερφή, η ξαδέρφη) είχαμε πολύ καλές σχέσεις, πάρα πολύ καλές
σχέσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ (δεύτερη γενιά)
Ερευνητής

-

Οι σχέσεις των Ελλήνων στην Αυστραλία πώς ήτανε;

Ε.Π.

-

Πολύ καλές!

Ερευνητής

-

Πού διασκέδαζαν; Πού βρίσκονταν; Πού κάνανε συνάξεις;

Ε.Π.

-

Σε σπίτια, στις γιορτές … Μιλάμε για τα πρώτα χρόνια… ναι;

Ερευνητής

-

Ναι.

Ε.Π.

-

Ερευνητής

-

Ε.Π.

-

Ερευνητής

-

Ε, βέβαια! Βέβαια. Το καφενείο υπήρχε από τους πρώτους πρώτους Έλληνες που
πήγαν τη δεκαετία του εξήντα. Ο θείος μου, μάλιστα, που είχε πάει το 1958, είχε
ανοίξει το πρώτο καφενείο σε μία άλλη περιοχή που θεωρείται «Little Greece»
σήμερα.
«Μικρή Ελλάδα».

Ε.Π.

-

«Μικρή Ελλάδα».

Στις γιορτές, σε χοροεσπερίδες που κάνανε: στις γιορτές, σε αποκριάτικα πάρτι·
χορούς που κάνανε: τον ετήσιο χορό που κάνανε… Κάπως έτσι. Δεν είχαμε στυλ
ταβέρνες και τέτοια. Στα καφενεία οι πατεράδες μας…
Υπήρχε το καφενείο…

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Από το 1916 που εκδόθηκε το πρώτο ελληνοαυστραλιανό
βιβλίο από τον Ιωάννη Δ. Κόμηνο, πάνω από 370 βιβλία
τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν στην Αυστραλία από σχεδόν 140 έλληνες συγγραφείς. Τα περισσότερα εκδόθηκαν
στην ελληνική γλώσσα από τυπογραφεία, εφημερίδες,
εκδοτικούς οίκους και πανεπιστημιακά κέντρα της
Μελβούρνης και του Σίδνεϊ, καλύπτοντας θέματα που
είχαν σχέση με τη λογοτεχνία, το θέατρο και την ιστορία.
Μετά το 1970 σημειώθηκε ιδιαίτερη πρόοδος στην
έκδοση λογοτεχνικών έργων, με την καθιέρωση
κυβερνητικών χορηγιών και την κοινωνική καταξίωση
των λογοτεχνών. Μετά το 1980, με την ίδρυση
πανεπιστημιακών εδρών και κέντρων ελληνικών σπουδών
(στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαΐδα κ.α.),
εκδόθηκαν αξιόλογα μυθιστορήματα και ποιητικές
συλλογές, ενώ αυξήθηκε και η παραγωγή θεατρικών
έργων.

ΤΥΠΟΣ
Οι
περισσότερες
εκδόσεις
πραγματοποιήθηκαν στη Μελβούρνη,
που παραμένει κέντρο του αυστραλιώτη
Ελληνισμού. Ο ελληνόγλωσσος Τύπος
βοήθησε (α) στην εδραίωση του
Ελληνισμού στην Αυστραλία, (β) στις
σχέσεις του με τα δύο εθνικά κέντρα του
Ελληνισμού, Αθήνα και Λευκωσία και
την Καμπέρα (διακρατικός ρόλος), (γ)
στη διατήρηση και ανάπτυξη της
ελληνικής
γλώσσας
και
παιδείας
(εθνογλωσσικός ρόλος), και (δ) στις
σχέσεις
του
με
το
ευρύτερο
δημοσιογραφικό καθεστώς της χώρας
(ιστορικός ρόλος).

ΤΥΠΟΣ
Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια κυκλοφόρησαν οι
πλέον επιτυχημένες εφημερίδες των Ελλήνων της
Αυστραλίας. Στη Μελβούρνη το συγκρότημα Ethnic
Publications, του Χιώτη Δ. Γκόγκου, διατηρεί το
μεγαλύτερο ποσοστό της διαφημιστικής αγοράς με
τις εφημερίδες του Νέος Κόσμος (1957) και Νέα
Ελλάδα (1972), στο Σίδνεϊ το συγκρότημα Foreign
Language Publications, του Λάκωνα Θεόδωρου
Σκάλκου, κυριαρχεί στην τυπο- γραφική αγορά και
εκδίδει τον Πανελλήνιο (Ελληνικό) Κήρυκα (1926)
και τη Νέα Πατρίδα (1968), ενώ, τέλος, πάλι στη
Μελβούρνη, το Media Press, του ηπειρώτη
επιχειρηματία Σπύρου Σταμούλη, εκδίδει την
εφημερίδα Τα Νέα (1994).

ΤΥΠΟΣ: Ο ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Β.Μ:Ο
«Νέος
Κόσμος»
κρατάει
συντροφιά σε χιλιάδες Έλληνες πολλά
πολλά χρόνια, γιατί δεν μάθαμε να
διαβάζουμε εγγλέζικα όλοι… Ακόμα και
στην τηλεόραση δεν τα καταλαβαίνουμε
όλα που λέει. Ε, και στον Νέο Κόσμο οι
άνθρωποι, οι Έλληνες, οι ηλικιωμένοι
ιδιαιτέρως, σε γηροκομεία, παντού… Και
σε πολλά γηροκομεία και τέτοια τις
δίνουνε δωρεάν, τις αφήνουνε δωρεάν

ΤΥΠΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
Ε.Π: Ναι, είχαμε εφημερίδες. Ναι, έπαιρνε ο πατέρας μου
το «Νέο Κόσμο», μία εφημερίδα που η έκδοση της είναι
στη Μελβούρνη (υπάρχει και σήμερα) και ενημερωνότανε
από εκεί. Όλα αυτά, βέβαια, μετά το εβδομήντα: αρχίσανε
να ανοίγουνε καταστήματα ελληνικά, να ανοίγουνε
μαγαζιά με δίσκους και μουσική, την εφημερίδα που
παίρναμε (το «Νέο Κόσμο»)… η μητέρα μου αγόραζε το
«Ρομάντζο» που ήταν ένα αντίστοιχο περιοδικό της
εποχής τότε (Κάθε εβδομάδα – Δεν έμενε χωρίς
«Ρομάντζο» η μάνα μου!)…Τι άλλο; Κάναμε τους χορούς•
η κάθε περιοχή της Ελλάδος είχε τον δικό της σύλλογο.
Εμείς οι Μεσσήνιοι είχαμε το «Ναυαρίνο» ή το
«Παπαφλέσσα» όπου ήταν μέλη οι γονείς μου (ο πατέρας
μου ήταν μέλος τέλος πάντων) και κάθε δύο μήνες κάναμε
χορούς, χοροεσπερίδες, με τις τουαλέτες μας
(ντυνόμασταν πολύ…)…

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ-ΕΛΛΗΝΩΝ
Οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην Αυστραλία κατά την
προπολεμική περίοδο, δοκίμασαν την προκατάληψη και την
ξενοφοβία των Αυστραλών. Πολλοί Έλληνες έπεσαν θύματα
ρατσισμού και κατατρεγμού και αρκετοί αναγκάστηκαν να
φύγουν στην απέραντη ύπαιθρο, για να εργαστούν, ή ζήτησαν
καταφύγιο στις κουζίνες των εστιατορίων των πρώτων Ελλήνων.
Μετά την επιστροφή των 17.000 Αυστραλών στρατιωτών, το
1945, από τα μέτωπα της Μακεδονίας και της Κρήτης,
καλλιεργήθηκαν σχέσεις φιλίας μεταξύ των Ελλήνων και των
Αυστραλών. Οργανώθηκαν εκστρατείες για τη βοήθεια προς τα
θύματα του πολέμου στην Ελλάδα, τους πρόσφυγες και τους
απόρους. Η Αυστραλία μεθόδευσε ανθρωπιστική εκστρατεία και
φοροαπαλλαγές στα προϊόντα που μεταφέρονταν στην Ελλάδα,
ειδικές αποστολές τροφίμων, φαρμακευτικού υλικού, μαλλιού και
ρουχισμού.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Β.Μ… Αλλά, εγώ μία μέρα ερχόμουνα από τη

δουλειά στο δρόμο και ερχόταν ένας νεαρός
μαθητής από το σχολείο που πηγαίνανε τα
παιδιά μου με το ποδήλατο. Ήρθε κοντά μου
– εγώ στο πεζοδρόμιο περπατούσα … Αυτός
ήρθε πολύ κοντά και άρχισε να λέει ονόματα:
«Να φύγετε από εδώ!»… και «Να πάτε στο
μέρος σας» …και «Να κάνετε αυτό!»… και
«Να κάνετε εκείνο!»… και «Τι θέλετε
εδώ;»… και «Τι δεν θέλετε». Ήταν τόσο
αγριεμένος!

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ : Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ
- Ε.Π:Ε, αυτό, το γεγονός ότι άμα καθόμασταν εγώ, ή ένα κοριτσάκι, μόνοι μας να
φάμε κάτω από το δέντρο που είχε γύρω γύρω καθίσματα, καθόμασταν να βγάλουμε
το φαγητό μας που το ετοίμαζε η μητέρα μας από το σπίτι σε σακουλίτσες χάρτινες,
μπορεί να ερχόντουσαν πίσω μας, το βουτάγανε, το πετάγανε, το πατάγανε κάτω, το
πετάγανε στο χώμα. Και εμείς να κλαίμε… Ε, μικρά τώρα, έξι χρονών, τι να… Και
αυτά ήταν συνήθως αγόρια ή κορίτσια πιο μεγάλης τάξης (τρίτης δημοτικού,
τετάρτης δημοτικού). Εγώ είχα δύο κακά: φόραγα γυαλιά και ήμουνα και παιδί
Ελλήνων. Τα γυαλιά ήταν: ένα. Το ότι είσαι παιδί μεταναστών: δύο. Τα βγάζανε, τα
πατάγανε κάτω… Μας λέγανε ότι είμαστε βρώμικοι… Αυτά στο δημοτικό. Μετά, δε
θυμάμαι (δηλαδή από την πέμπτη δημοτικού και μετά) κάτι τέτοιο. Και στην τετάρτη
δημοτικού, επίσης, ήταν ένα παιδί που όλο με… κάθε μεσημέρι που περίμενα να
φύγω (να έρθει να με πάρει η μάνα μου μετά το εργοστάσιο), ήταν ένας που
συνέχεια μου κλώτσαγε την τσάντα. Ή μας παρακολουθούσαν μετά το σχολείο…
τσούρμο παιδιά τρίτης δημοτικού (Αγγλάκια, ή από άλλες εθνικότητες κιόλας – όχι
Ελλήνων).

Η ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ερευνήτρια: Το ελληνικό σχολείο θεωρούνταν δημόσιο ας πούμε;
Ε.Π.
: Ήταν ιδιωτικό. Ήταν φροντιστήριο. Ήταν ότι κάνετε εσείς τώρα, ήταν τα
φροντιστήρια. Αλλά, πρώτα, τα φροντιστήρια ήτανε σε εκκλησίες και σε χώρους τέτοιους. Ή σε
σπίτια που είχαν παραχωρήσει (που μπορεί να είχαν κάποιοι ένα δεύτερο σπίτι). Εγώ θυμάμαι
κάποιες άλλες χρονιές πήγα σε σπίτι (δεν θυμάμαι ποιος το είχε δώσει το σπίτι) που είχε δώσει
μία αίθουσα και κάναμε εκεί τα μαθήματα. Ένας θείος μου είχε ανοίξει ελληνικό φροντιστήριο·
στο σπίτι του πίσω είχε φτιάξει μία αποθήκη τεράστια που την είχε κάνει αίθουσα. Ε, ναι, ήταν
πρωτοβουλίες των Ελλήνων εκεί: των παπάδων, κάποιων δασκάλων που μπορεί να είχαν έρθει,
κάποιοι μορφωμένοι… Γιατί κάποιος που είχε τελειώσει το γυμνάσιο στην Ελλάδα θεωρούνταν
μορφωμένος και άνοιγε και σχολείο. Εμένα ο θείος μου ο Γιώργος (έχει φύγει από τη ζωή) είχε
ανοίξει στη δική του περιοχή (γιατί μέναμε μακριά) στο σπίτι του, στην αυλή του (το θυμάμαι),
μία τεράστια αίθουσα (ίσα με αυτή ήτανε), γιατί είχαμε χώρους πίσω στα σπίτια… Είχανε
φτιάξει μία αίθουσα… είχε τον πίνακα πίσω, τα καθίσματα, και πηγαίνανε τα παιδιά και κάνανε
ελληνικά. που είχε πάει σχολείο μέχρι τα δεκαπέντε του να ανοίξει ένα σχολείο – δεν κοίταγε
κανένας τίποτα. Αλλά, πήγαν πολλά παιδιά εκεί και έτσι μάθανε και τη γλώσσα. Του άρεσε και
αυτουνού η μάθηση εντωμεταξύ, οπότε βοήθησε αρκετά παιδιά και αυτός.

Η ΓΛΩΣΣΑ (δεύτερη γενιά)
Ερευνητής

-

Ε.Π.

-

Όταν πήγατε σχολείο, γνωρίζατε τη γλώσσα;
Δε νομίζω. Όχι. Από ό,τι θυμάμαι όχι, γιατί θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να
επικοινωνήσω στο νήπιο. Γιατί, το νήπιο ήταν μαζί με το δημοτικό (δηλαδή
ήταν η pre τάξη, η πριν, και μετά πάει η πρώτη δημοτικού). Στην πρώτη
(δηλαδή στην προπαρασκευαστική τάξη – δεν ξέρω πώς λέγεται), θυμάμαι
πέντε χρονών εγώ, μαζί με μία άλλη κοπέλα (που δεν μπορώ να την βρω,
Μαρία τη λέγανε και αυτή) μείναμε στο τέλος… Ενώ μαζευτήκαμε όλοι στο
σχολείο την πρώτη μέρα (μας άφησαν οι γονείς μας), ανεβαίνουμε κάτι
τεράστιες σκάλες σε ένα κτήριο τουλάχιστον 150-200 χρονών, ανεβαίνουμε
ανεβαίνουμε πολλά παιδιά μαζί, όλα χωριστήκανε σε τάξεις και εγώ με την
Μαρία μείναμε απ’ έξω. Δεν μας επέλεξε καμία δασκάλα, ή δεν μας χώρισε
(δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο). Και εμείς χτυπάγαμε τις πόρτες να μπούμε σε
τάξεις και μας διώχνανε οι δασκάλες (δεν ξέραμε τι λέγανε). Και εμείς
αρχίσαμε να κλαίμε. Και κάποια στιγμή (δεν ξέραμε και τη γλώσσα,
φαντάζομαι) μας πήρε η διευθύντρια και μας τοποθέτησε αλφαβητικά με τα
ονόματα μας σε μία τάξη. Εγώ αυτό θυμάμαι την πρώτη ημέρα, ότι είχαμε
μείνει απ’ έξω γιατί δεν είχαμε μπει σε τάξη και ήμαστε μόνες μας μέσα σε
τόσο μεγάλο χώρο όπως είναι κάτω, και ήμασταν δύο και κοιτάγαμε και
καμία δασκάλα δεν είχε αναρωτηθεί: γιατί αυτά τα παιδάκια είναι εκτός
τάξης. Και πηγαίναμε και χτυπάγαμε τις πόρτες. Αυτά. Την πρώτη ημέρα ήταν
αυτά.

Η ΠΑΤΡΙΔΑ
Β.Μ:Η πατρίδα είναι μέσα στην ψυχή μας. Δεν υπάρχει που να
συναντηθούμε με ανθρώπους και να μην μιλήσουμε για το χθες και για την
πατρίδα μας, και το πώς μεγαλώσαμε, και να θυμηθούμε τους γονείς μας,
να θυμηθούμε… Είναι μέσα μας. Δηλαδή, πώς να σας το πω; Η μαμά μου
ήταν φέτος 49 χρόνια που έχει φύγει και λέω στη γυναίκα του αδερφού
μου: «Άναψα ένα κερί και δεν το έσβησα».
Μία φορά δούλευα στη μηχανή και με φωνάζει η διπλανή… Μου λέει: «Σε
φωνάζω». Της λέω: «Εγώ ήμουνα στο χωριό μου αυτή τη στιγμή».
Δούλευα στη μηχανή και το μυαλό μου ήταν εδώ. Κάτι σκεπτόμουνα και
δεν μπορούσα να την ακούσω. Όχι μόνο εγώ… Εκεί που καθόμασταν να
φάμε, η άλλη έλεγε: «Πονάει η πλάτη μου»… «Πονάει το χέρι μου»…
«Στην Ελλάδα δεν με πόναγε καθόλου. Εκεί έκανα αυτό… έκανα αυτό…».
Πάντοτε η Ελλάδα είναι στο στόμα μας.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΝΑΔΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δύο ήταν τα σημαντικά κύματα μετανάστευσης που
συνέβησαν μετά την δημιουργία του Ελληνικού
Κράτους.

 Το πρώτο προς το τέλος του 19ου αιώνα και αρχές
του 20ου.
 Το δεύτερο μετά την
Παγκοσμίου Πολέμου.

λήξη του

Δεύτερου

 Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Έλληνες
μετανάστευσαν ΗΠΑ, Αυστραλία και Καναδά.
 Από το 1946 μέχρι το 1981 ο Καναδάς δέχτηκε
116.300 Έλληνες μετανάστες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Η ελληνική παρουσία στον Καναδά πιστοποιείται με σιγουριά από το 19ο αιώνα, αν
και είναι ενδεχόμενο να είχαν εγκατασταθεί και νωρίτερα Έλληνες στη μακρινή
αυτή χώρα. Από τις αρχές του 20ου αιώνα παρουσιάζονται οι πρώτες οργανωτικές
δομές αυτού του ελληνισμού, ο οποίος δε θα παύσει να αναπτύσσεται ως τις μέρες
μας. Η ελληνική μετανάστευση στον Καναδά είναι συνδεδεμένη με τις γενικότερες
συνθήκες –πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές –που επικρατούσαν κατά καιρούς
στην Ελλάδα. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι Έλληνες εμφανίστηκαν στον Καναδά και
ίδρυσαν ελληνικές παροικίες μετά το 1830 όμως δεν υπάρχουν γραπτές αποδείξεις
Πρόκειται για ναύτες που εγκαταλείπουν τα καράβια τους και εγκαθίστανται στον
Καναδά. Μερικοί από αυτούς παντρεύτηκαν γαλλόφωνες ντόπιες γυναίκες, οι
απόγονοι τους αφομοιώθηκαν από την ντόπια κοινωνία και έτσι χάθηκαν τα
ελληνικά τους ίχνη.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ
Η ελληνική μετανάστευση στον Καναδά είναι
συνδεδεμένη με το μεταναστευτικό ρεύμα προς τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, οι πρώτες σαφείς
αναφορές αφορούν σε Έλληνες που εγκαταστάθηκαν
στον Καναδά από το 1843 και εξής. Η καναδική
απογραφή του 1891 επιβεβαιώνει την ελληνική
παρουσία στη χώρα, που όμως ήταν ασήμαντη: μόλις
39 άτομα σε ολόκληρη την επικράτεια. Στην
απογραφή του 1901 ο αριθμός αυτός θα ανέβει στους
291 και λίγα χρόνια αργότερα ανάμεσα στο 1900 και
το 1907 εγκαταστάθηκαν στον Καναδά 2.540
μετανάστες. Οι περισσότεροι ήταν φτωχοί αγρότες
και προέρχονταν κυρίως από τα νησιά και την
Πελοπόννησο. Χωρίς ειδίκευση και αγνοώντας τη
γλώσσα του τόπου, αναγκάστηκαν να πάρουν τις πιο
δύσκολες δουλειές με χαμηλούς μισθούς και κάτω
από σκληρές συνθήκες.

Kοινοτική οργάνωση
 Με την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων στις
διάφορες περιοχές του Καναδά άρχισε και η δημιουργία
των πρώτων ελληνικών κοινοτήτων. Με βάση τις
μαρτυρίες που έχουμε, η πρώτη κοινότητα
δημιουργήθηκε στο Μόντρεαλ, το 1906,που ήταν,
άλλωστε, και η μητρόπολη του καναδικού Ελληνισμού.
Το 1907 η κοινότητα θα αποκτήσει δική της εκκλησία
και δικό της ιερέα. Η δεύτερη κοινότητα θα ιδρυθεί στο
Τορόντο, το 1909. Το 1927 θα ιδρυθεί η τρίτη
Κοινότητα, στο Βανκούβερ, ενώ την ίδια εποχή
μικρότερες κοινότητες ιδρύθηκαν και σε άλλα μέρη του
Καναδά, όπως το Χάλιφαξ, η Οτάβα, η πόλη του Κεμπέκ
και το Έντμοντον. Παράλληλα, αρχίζουν να ιδρύονται
διάφοροι σύλλογοι δίπλα στις κοινότητες. Στην αρχή
επρόκειτο για μορφωτικούς συλλόγους χωρίς τοπικό
χαρακτήρα, αλλά στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι
πρώτοι εθνικοτοπικοί σύλλογοι, που συγκέντρωναν
άτομα από την ίδια περιοχή, την ίδια πόλη και κάποιες
φορές και από ένα μόνο χωριό.

ΑΙΤΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
Σύμφωνα με την καθηγήτρια κ. Λίνα Βεντούρα η
μετανάστευση των Ελλήνων προς τις υπερπόντιες
Χώρες είχε πολλές αιτίες:
• -Η αδυναμία απορρόφησης εργατικών χεριών από την
Βιομηχανία.
• -Η δημιουργία θέσεων εργασίας στις Χώρες υποδοχής εξ
αιτίας της βιομηχανικής ανάπτυξης.
• -Η αποδιοργάνωση της παραδοσιακής αγροτικής
οικονομίας.
• -Οι προσδοκίες των ιδίων και των οικογενειών τους για
αύξηση των εισοδημάτων.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Στην πλειοψηφία τους οι μετανάστες προέρχονται
από τα νησιά και τις πολύ φτωχές περιοχές της
Πελοποννήσου όπως η Αρκαδία και η Λακωνία.
Χωρίς ειδίκευση και χωρίς να γνωρίζουν την
γλώσσα αναγκάζονται να πάρουν τις πιο δύσκολες
δουλειές με χαμηλούς μισθούς και εργάζονται κάτω
από δύσκολες συνθήκες. Τους πρώτους αυτούς
Έλληνες μετανάστες τους συναντάμε στην αρχή
εγκατεστημένους κυρίως στην πόλη του Μοντρεάλ.

Kοινοτική οργάνωση
 Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες, ξεκομμένοι,

ακόμη, από την καναδική ζωή, μεταφέρουν μαζί
τους τα έθιμα, τη θρησκεία και τα προβλήματα
της πατρίδας. Έτσι, στους Βαλκανικούς
Πολέμους θα κινητοποιηθούν, για να
βοηθήσουν την Ελλάδα, μερικοί, μάλιστα,
κατατασσόμενοι ως εθελοντές στον ελληνικό
στρατό. Μέσω του Καναδικού Ερυθρού
Σταυρού, οι Έλληνες του Καναδά έστειλαν
χιλιάδες δολάρια στην Ελλάδα σε τρόφιμα,
ρούχα και φάρμακα, προπάντων στα χρόνια της
κατοχής.

ΠΟΓΚΡΟΜ εναντίον των Ελλήνων(1918)

ΠΟΓΚΡΟΜ εναντίον των Ελλήνων(1918)
Από 2 έως 5 Αυγούστου 1918, όχλος 50.000
βετεράνων και πολιτών διαδήλωσαν στους δρόμους
του Τορόντο, λεηλατώντας και καταστρέφοντας τις
ελληνικές επιχειρήσεις (Ειδικές Συλλογές, University
of Washington Libraries).Οι Έλληνες, τους οποίους οι
Καναδοί αποκαλούσαν Slackers (τεμπέληδες φυγόστρατοι), ήταν κυρίως ιδιοκτήτες εστιατορίων ή
δούλευαν σαν μάγειροι, ψήστες, σερβιτόροι ή
υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων. Κατά τη
διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα
παρέμεινε ουδέτερη, με αποτέλεσμα οι Έλληνες του
Καναδά να μην κατατάσσονται στον ελληνικό στρατό,
οι δε Καναδάς να μην προσλαμβάνει στο δημόσιο
τους Έλληνες από φόβο μήπως τελικά η Ελλάδα μπει
στον πόλεμο με τη πλευρά της Γερμανίας

ΠΟΓΚΡΟΜ εναντίον των Ελλήνων
Στις 2 Αυγούστου χιλιάδες βετεράνοι του πολέμου
είχαν προγραμματίσει το συνέδριο του Μεγάλου
Συνδέσμου Βετεράνων Πολέμου στο Τορόντο για την
αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων που
αντιμετώπιζαν γυρνώντας από το μέτωπο, ανάπηροι,
ταλαιπωρημένοι και σε άθλια κατάσταση. Για αυτή
τους τη κατάσταση πολύ εύκολα θεώρησαν υπεύθυνους
τους Slackers Ελληνες.
Η αφορμή δόθηκε την προηγούμενη μέρα, όταν ένας
ανάπηρος βετεράνος, ο Κλόντ Κλιντερνάι (Claude
Cludernay) μεθυσμένος μπήκε στο ελληνικής
ιδιοκτησίας White City Cafe, στην Yonge Street,
προκάλεσε καυγά και χτύπησε έναν σερβιτόρο, ο
οποίος τον πέταξε έξω από το μαγαζί και κάλεσε την
αστυνομία.

ΠΟΓΚΡΟΜ εναντίον των Ελλήνων
Ο Κλιντερνάι συνελήφθη και πέρασε το βράδυ του στο
αστυνομικό τμήμα. Την άλλη μέρα επέστρεψε στο Καφέ για
να ζητήσει συγγνώμη.
Το επεισόδιο όμως δεν έληξε εκεί. Η αφορμή είχε βρεθεί. Ο
«Βίαιος Αύγουστος» είχε ήδη ξεκινήσει. Για τις επόμενες 4
μέρες (2 - 5 Αυγούστου 1918) 50.000 πολίτες του Τορόντο
εξαπέλυσαν πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων και των
επιχειρήσεών τους. Η περιοχή που περικλείεται από τις
οδούς Jarvis, Yonge, Carleton και Dundas παραδόθηκε
στους βάνδαλους που κατέστρεφαν ότι έβρισκαν μπροστά
τους.

Το ανθρωποκυνηγητό και ο ξυλοδαρμός των Ελλήνων
ξεκινούσε το πρωί και σταματούσε στις 3 τα ξημερώματα.
Το White City Cafe καταστράφηκε τελείως, δεκάδες άλλες
επιχειρήσεις λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν

ΠΟΓΚΡΟΜ εναντίον των Ελλήνων
Η περιφερειακή εθνοφυλακή και η
αστυνομία όλο αυτό το διάστημα
παρακολουθούσε χωρίς να επεμβαίνει. Το
ανθελληνικό
πογκρόμ,
ο
«Βίαιος
Αύγουστος» τέλειωσε στις 6 Αυγούστου,
αφήνοντας πίσω του αδιευκρίνιστο αριθμό
νεκρών, εκατοντάδες τραυματίες και
ζημιές σε ελληνικές περιουσίες και σπίτια
ύψους 1.250.000 δολαρίων. Κανένας
Έλληνας δεν αποζημιώθηκε ποτέ για τις
ζημιές με πρόσχημα διαφορές που
υπήρχαν ανάμεσα στην ελληνική την
καναδική και την βρετανική κυβέρνηση.

ΠΟΓΚΡΟΜ εναντίον των Ελλήνων (1934)
 Στις 28 Γενάρη του 1934, ένας δημοφιλής
ποδοσφαιριστής της περιοχής, σε κατάσταση
μέθης, ο ανθρακωρύχος Τζόρτζ Έντουαρντ
Τζόρνταν (George Edward Jordan) στήνει καυγά
στο ιταλικό ξενοδοχείο Home From Home Hotel,
με τον Ιταλό μπάρμαν Κλαούντιο Ματαμπόνι
(Claudio Mattaboni). Ο Ιταλός τον έσπρωξε έξω
από το ξενοδοχείο, ο Τζόρνταν έπεσε και
χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο. Λίγο
αργότερα, από το κάταγμα στο κρανίο, πέθανε.
Οι φήμες ότι οι Ιταλοί είχαν δολοφονήσει τον
ποδοσφαιριστή προκάλεσαν εκτεταμένη βία.

ΠΟΓΚΡΟΜ εναντίον των Ελλήνων

Επί δύο μέρες εκατοντάδες ένοπλοι «γηγενείς» χρυσωρύχοι θα λεηλατούν και θα καίνε
τα ελληνικά, γιουγκοσλάβικα και ιταλικά μαγαζιά της περιοχής, καθώς και αρκετά σπίτια
νοτιοευρωπαίων μεταναστών. Εκατοντάδες τραυματίες ο απολογισμός. Συνολικά, 92
κατοικίες και 37 μαγαζιά θα γίνουν παρανάλωμα του πυρός. Τρομοκρατημένοι, οι
Ελληνες του Κάλγκουρλι «εγκατέλειψαν εν ώρα νυκτός τα πάντα», σύμφωνα με τη
διατύπωση του τότε γενικού προξένου Λ. Χρυσανθόπουλου, «μεταβάντες δι'
αυτοκινήτων και άλλων μεταφορικών μέσων εις άλλα χωρία, οπόθεν μετέβησαν της εις
Πέρθην μεταβαινούσης αμαξοστοιχίας, φθάσαντες εκεί μετά των οικογενειών των εν
οικτρά καταστάσει, ως πρόσφυγες» (Τάμης 1997, σ.85).Στο γειτονικό Μπάουλντερ,
Ιταλοί και Γιουγκοσλάβοι μετανάστες θα αντιτάξουν ένοπλη άμυνα στα στίφη των
επιδρομέων, με αποτέλεσμα δυο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

H ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
 Οι μικρές ελληνικές κοινότητες του Καναδά
θα αλλάξουν ριζικά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, με το δεύτερο μεγάλο κύμα ελληνικής
μετανάστευσης στη χώρα αυτή. Τα έτη 1945
και 1971 εγκαταστάθηκαν στον Καναδά ως
μετανάστες 107.780 Έλληνες. Από αυτούς
περίπου το 10% δεν προερχόταν από τη
μητροπολιτική Ελλάδα, αλλά από άλλες
παροικίες του Εξωτερικού (από την Αίγυπτο
π.χ.), που αντιμετώπιζαν, τότε, σοβαρά
προβλήματα επιβίωσης. Από το 1974 άρχισε η
σταδιακή πτώση της ελληνικής μετανάστευσης,
που θα μηδενιστεί, σχεδόν, στα χρόνια που
ακολούθησαν το 1985.

Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
 Η πλειονότητα των μεταναστών της περιόδου 19501974 προέρχονταν από την ελληνική ύπαιθρο. Τα
κοινά χαρακτηριστικά τους ήταν η περιορισμένη
μόρφωση, η άγνοια της γλώσσας της χώρας υποδοχής
και το όνειρο της γρήγορης επιστροφής στην πατρίδα
με κάποιες οικονομίες. Θα πρέπει, επίσης, να γίνει
ειδική αναφορά σε μια ομάδα μεταναστριών του
1955. Πρόκειται για τις Ελληνίδες που έρχονταν στον
Καναδά μέσω ειδικών πρακτορείων, για να
εργαστούν ως οικιακές βοηθοί μετά από πρόσκληση
πλούσιων, συνήθως, οικογενειών παλιών Ελλήνων
μεταναστών ή και Καναδών. Οι γυναίκες αυτές
εργάστηκαν τις περισσότερες φορές κάτω από άθλιες
συνθήκες για πολλά χρόνια, χωρίς καμιά προστασία.

Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Οι μεταπολεμικοί Έλληνες μετανάστες θα
εγκατασταθούν κυρίως στις δύο μεγάλες
καναδικές πόλεις, στο Μόντρεαλ και στο
Τορόντο. Σήμερα ο ελληνικός πληθυσμός του
Τορόντο υπολογίζεται σε 100 χιλιάδες,
περίπου, και του Μόντρεαλ σε 80 χιλιάδες. Η
διαφορά αυτή οφείλεται στη γρηγορότερη
ανάπτυξη του Τορόντο το οποίο εξελίχθηκε σε
οικονομική μητρόπολη του Καναδά.

H ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
 Πάντως, όσο προχωρούσε η ενσωμάτωση τόσο
περιοριζόταν και το ενδιαφέρον τους για την
Ελλάδα, ενώ, αντίθετα, οι νέοι μετανάστες
παρέμειναν, εύλογα, περισσότερο δεμένοι με τον
τόπο καταγωγής τους. Στη νεότερη γενιά των
μεταπολεμικών μεταναστών θα αρχίσει κάποια
κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα, με
την
ανάδειξη,
δίπλα
στους
εργάτες,
μικροεπιχειρηματιών,μικροκαταστηματαρχών,
ιδιοκτητών εστιατορίων και βιοτεχνών. Σε
γενικές γραμμές, όμως, οι συνθήκες ζωής των
νέων μεταναστών στα πρώτα χρόνια είναι πολύ
σκληρές. Επιπλέον, οι παλιοί μετανάστες δεν
τους δέχονταν πάντοτε με ενθουσιασμό. Θα
δημιουργηθεί, έτσι, ένα σχίσμα ανάμεσα στους
παλιούς και τους νέους μετανάστες, που θα
επεκτείνεται όσο αυξάνεται η μετανάστευση.

H ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
 Η ρήξη ανάμεσα στους νέους μετανάστες και
τους “παλιούς”, που έλεγχαν την οργανωτική
δομή των παροικιών, ιδίως τις κατά τόπους
κοινότητες, οδήγησε με πρωτοβουλία των
πρώτων στη δημιουργία μιας σειράς νέων
οργανισμών,
κυρίως
μορφωτικών
και
εκπαιδευτικών, με κύριο στόχο τη διάδοση της
ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας στα
Ελληνόπουλα, αλλά και την αντιμετώπιση
κοινωνικών προβλημάτων. Η πτώση της
δικτατορίας και ο χρόνος γεφύρωσαν τις
διαφορές ανάμεσα στις προηγούμενες και τις
νεότερες γενιές, ανανέωσαν τα μέλη των
ελληνικών κοινοτήτων και συνέβαλαν στον
εκδημοκρατισμό των φορέων της ομογένειας.

H ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
 Η Εκκλησία έχει την ευθύνη στα καθαρά εκκλησιαστικά θέματα, αλλά οι
ναοί είναι ιδιοκτησία των κοινοτήτων, οι οποίες πληρώνουν και τους ιερείς.
Στις 27 Απριλίου 1982, και ύστερα από προσπάθειες αρκετών ετών,
ιδρύθηκε ένας συντονιστικός φορέας των διαφόρων ελληνοκαναδικών
οργανώσεων, το λεγόμενο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Στο Κογκρέσο
ανήκουν, θεωρητικά οι διάφορες κοινότητες, σύλλογοι και οργανισμοί των
Ελληνοκαναδών. Η προσπάθεια του Κογκρέσου ήταν και είναι να
αναδειχθεί στον κατεξοχήν αντιπροσωπευτικό οργανισμό, που θα
προασπίζεται τα συμφέροντα των Ελληνοκαναδών και του Ελληνισμού,
γενικότερα, προς την πλευρά των καναδικών Αρχών (ομοσπονδιακή
κυβέρνηση, επαρχιακές κυβερνήσεις, τοπικές αρχές) και –σε όσα αφορούν
στους ίδιους τους μετανάστες– προς την πλευρά της Ελλάδας.

Kοινοτική οργάνωση -Eκπαίδευση
 Με τη δημιουργία των πρώτων κοινοτήτων στις αρχές
του 20ού αιώνα οι Έλληνες δημιούργησαν ταυτόχρονα
ελληνικό σχολείο και εκκλησία, με ευθύνη της
κοινότητας. Πρόκειται για το γνωστό τρίπτυχο
Κοινότητα-Σχολείο-Εκκλησία. Οι μεταπολεμικοί
μετανάστες θα επεκτείνουν το ελληνόγλωσσο σχολικό
δίκτυο, επειδή οι κοινότητες αδυνατούσαν να τους
εξυπηρετήσουν. Το πρώτο ελληνικό σχολείο, στον
Καναδά και σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική ήταν ο
Πλάτων, που ιδρύθηκε στο Μόντρεαλ το 1910. Ως
συνέχεια του Πλάτωνα, από το 1926 και εξής,
θεωρείται το ημερήσιο σχολείο Σωκράτης, που
λειτουργεί ως τις μέρες μας στο Μόντρεαλ (65%
γαλλικά, 25% ελληνικά και 10% αγγλικά) με ευθύνη
της εκεί ελληνικής κοινότητας. Το σχολείο αυτό
ακολουθεί το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας
του Κεμπέκ, από το οποίο, άλλωστε, και
επιχορηγείται. Σήμερα κάπου 10 χιλιάδες μαθητές
στον Καναδά φοιτούν στα ελληνόγλωσσα σχολεία των
διαφόρων παροικιακών φορέων, σε πρωτοβάθμιο και
δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Oικονομική δραστηριότητα
 Ο καναδικός ελληνισμός περνά σήμερα ένα
μεταβατικό στάδιο. Η μάζα των μεταπολεμικών
μεταναστών στις δεκαετίες του ’70 και του ’80 ήταν
συγκεντρωμένη σε ορισμένους τομείς της καναδικής
οικονομικής ζωής, με βασικότερους τα εστιατόρια, τις
βιομηχανίες ρούχων, τις υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
και το μικροεμπόριο. Τα εστιατόρια αποτέλεσαν πάντα,
από την αρχή, έναν τομέα επιλογής των Ελλήνων
μεταναστών. Ήδη σε μια καταγραφή που έγινε το 1953,
το 64% των επιχειρήσεων, τις οποίες είχαν οι Έλληνες,
ήταν εστιατόρια και καφενεία. Πρόκειται, στις
περισσότερες
περιπτώσεις,
για
οικογενειακές
επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται από 10 ώς 15 ώρες
την ημέρα όλα τα μέλη της οικογένειας,
συμπεριλαμβανομένων, πολλές φορές, και των παιδιών.

Kοινωνική ενσωμάτωση

 Ο βαθμός της κοινωνικής ενσωμάτωσης των
Ελληνοκαναδών πιστοποιείται σήμερα και από τα
πολιτικά τους ενδιαφέροντα και την πολιτική τους
παρέμβαση στην καναδική ζωή. Σήμερα υπάρχουν
βουλευτές ελληνικής καταγωγής στην καναδική
Ομοσπονδιακή Βουλή και τα διάφορα επαρχιακά
κοινοβούλια. Ελληνική παρουσία υπάρχει, επίσης, και
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η κοινωνική ενσωμάτωση των
Ελλήνων πιστοποιείται ακόμη και με την έντονη
παρουσία τους στους χώρους των ελευθέρων
επαγγελμάτων (γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, λογιστές
κ.λπ.), το χώρο της επιστήμης, της οικονομικής ζωής και
της εκπαίδευσης.

Τύπος, MEE, εκδοτική και πολιτιστική δραστηριότητα
 Η πρώτη ελληνική εφημερίδα εκδόθηκε στο Μόντρεαλ το
1923 με το όνομα Εστία. Στην πραγματικότητα επρόκειτο
για μηνιαίο περιοδικό. Στη συνέχεια θα εκδοθούν και άλλες
εφημερίδες τόσο στο Μόντρεαλ όσο και στο Τορόντο και το
Βανκούβερ. Από το 1925 ως το 1977 εκδόθηκαν στον
Καναδά τουλάχιστον 31 ελληνικές εφημερίδες. Από το 1957
ως το 1977 το 70% των εφημερίδων αυτών είχε κατά μέσο
όρο 3 χρόνια ζωής.

Tύπος, MEE, εκδοτική και πολιτιστική δραστηριότητα
 Δεν έχουμε μαρτυρίες για την ύπαρξη
λογοτεχνικής δημιουργίας στην πρώτη περίοδο
της ζωής των ελληνοκαναδικών παροικιών. Η
όποια λογοτεχνική παραγωγή εμφανίζεται στη
μεταπολεμική περίοδο, μετά το πέρασμα,
δηλαδή, στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.
Στην περίοδο αυτή έχουμε την περίπτωση του
Νίκου Καχτίτση, που έζησε και δημιούργησε
το έργο του στο Μόντρεαλ και που πέτυχε να
αναγνωριστεί και να ενσωματωθεί ως
καταξιωμένος συγγραφέας στη νεοελληνική
λογοτεχνία

Τύπος, MEE, εκδοτική και πολιτιστική δραστηριότητα
 Στη διάσωση της γλώσσας και του πολιτισμού των
Ελληνοκαναδών σημαντικό ρόλο, εκτός από την
εκπαίδευση, έπαιξαν και παίζουν ακόμη τα ελληνόγλωσσα
μέσα ενημέρωσης. Από την πρώτη στιγμή της
δημιουργίας των ελληνικών παροικιών του Καναδά, δίπλα
στα ελληνικά σχολεία, έκαναν την εμφάνισή τους και οι
πρώτες ελληνικές εφημερίδες. Πρόκειται για προσπάθειες
που συνάντησαν τεράστιες δυσκολίες, ιδιαίτερα στον
τεχνικό και οικονομικό τομέα. Αυτοί που πρωτοστάτησαν
στη δημιουργία των μέσων ενημέρωσης του ελληνισμού
του Καναδά δεν ήταν καν επαγγελματίες δημοσιογράφοι!
Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι η ζωή πολλών εντύπων που
είδαν το φως μέσα στις ελληνικές παροικίες του Καναδά
ήταν γενικά εφήμερη.

Τύπος, MEE, εκδοτική και πολιτιστική δραστηριότητα
 Στο Μόντρεαλ, μάλιστα, δραστηριοποιείται από το 1979
ο Όμιλος Ελλήνων Λογοτεχνών Μόντρεαλ. Υπάρχουν,
επίσης, Ελληνοκαναδοί που γράφουν και δημοσιεύουν
είτε στα αγγλικά είτε στα γαλλικά. Στον τομέα του
θεάτρου παρατηρήθηκε επίσης έντονο ενδιαφέρον.
Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ερασιτεχνικοί θίασοι ανέβασαν
ελληνικά θεατρικά έργα προπολεμικά, ενώ η παράδοση
αυτή συνεχίστηκε ακόμα πιο ζωντανή στη μεταπολεμική
περίοδο. Εκτός από τους ερασιτεχνικούς θιάσους το
θέατρο καλλιεργείται επίσης και στα ελληνικά σχολεία.
Αξιόλογες επιδόσεις έχουν να παρουσιάσουν οι
Ελληνοκαναδοί και στους τομείς της μουσικής, του
χορού, της ζωγραφικής, και της αρχιτεκτονικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τέλος, στον τομέα του πολιτισμού και της
καλλιέργειας των ελληνικών γραμμάτων
θα πρέπει να σημειωθεί και η παρουσία
των
νεοελληνικών
σπουδών
σε
πανεπιστήμια του Μόντρεαλ, του Τορόντο
και του Βανκούβερ. Προς την κατεύθυνση
αυτή δραστηριοποιείται και το Κέντρο
Ελληνικών Ερευνών Καναδά (ΚΕΕΚ),
που εδώ και αρκετά χρόνια εκδίδει το
επιστημονικό
περιοδικό
Études
helléniques/Hellenic Studies.

Tο φάσμα της αφομοίωσης
 Συμπερασματικά, η κοινωνική κινητικότητα των
Ελληνοκαναδών και η ενσωμάτωσή τους στην
καναδική κοινωνία βρίσκεται σε προχωρημένο
στάδιο. Ο γλωσσικός δείκτης ενσωμάτωσης
παρουσιάζει, επίσης, τους Ελληνοκαναδούς
δεύτερης και τρίτης γενιάς να είναι κατά κανόνα
τρίγλωσσοι στο Κεμπέκ (αγγλικά, γαλλικά,
ελληνικά) και τουλάχιστον δίγλωσσοι στον
υπόλοιπο
Καναδά
(αγγλικά,
ελληνικά).
Παράλληλα, όμως, ενώ η ενσωμάτωση βρίσκεται
πια σε προχωρημένο στάδιο και δεν είναι
αναστρέψιμη, κάνει απειλητική την εμφάνισή του
και ο κίνδυνος της αφομοίωσης. Προπάντων
επειδή η ελληνική μετανάστευση προς τον Καναδά
έχει σταματήσει και επομένως οι ελληνοκαναδικές
παροικίες δεν ανανεώνονται.

Tο φάσμα της αφομοίωσης
 Η σταδιακή μείωση του ελληνόφωνου
στοιχείου π.χ. στα παραδοσιακά
ελληνικά “γκέτο” στις μεγάλες πόλεις
του Μόντρεαλ, του Τορόντο του
Βανκούβερ
και
αλλού
είναι
περισσότερο από εμφανής. Η πτώση
του μαθητικού πληθυσμού των
ελληνόγλωσσων
σχολείων
τα
τελευταία χρόνια είναι επίσης έντονη.
Η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας
στην παροικιακή κοινωνική ζωή,
ακόμα και στην ορθόδοξη εκκλησία,
λειτουργεί πια σε βάρος της
ελληνικής. Το ποσοστό των μικτών
γάμων έχει ξεπεράσει το 60%.

ΤΟ ΓΛΥΠΤΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ
Στη γωνία των οδών Ζαν Ταλόν και Παρκ Άβενιου στο
Μόντρεαλ του Καναδά στέκεται περήφανο, το Γλυπτό του
Έλληνα Μετανάστη. Το μπρούτζινο γλυπτό που
φιλοτεχνήθηκε στην Αθήνα από τον γλύπτη Γιώργο
Χουλιάρα, καθηγητή στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών,
αποτελεί δώρο της ελληνικής παροικίας στην πόλη που
φέτος γιορτάζει τα 375 χρόνια της. Και συμβολίζει τη
μεγάλη συνεισφορά των Ελλήνων μεταναστών στη δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη του Καναδά.Η ελληνική οικογένεια –
πατέρας, μητέρα, παιδί – που απεικονίζεται με βαλίτσες στα
χέρια είναι τοποθετημένη απέναντι από τον ιστορικό
σιδηροδρομικό σταθμό Gare Jean Talon όπου έφταναν οι
Έλληνες μετανάστες από το Χάλιφαξ όπου τους άδειαζαν τα
μεγάλα υπερωκεάνια.

ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Δ.Μ:… Μου έκανε πρόσκληση η θεία μου και με πήρε με πρόσκληση
κανονικά στον Καναδά. Πήγαμε για μία καλύτερη ζωή, όπως έφευγε όλος
ο κόσμος, γιατί ήταν δύσκολα και λίγο στην Ελλάδα… ήμασταν φτωχή
οικογένεια, δεν είχαμε πολλούς πόρους. Δύο παιδιά είμαστε. Όταν πήγαμε,
ξεκινήσαμε να φύγουμε και ήταν πολύ δύσκολα, γιατί τότε κοιτάζανε και
τα φρονήματα του κάθε ενός, αν είναι αριστερός… Ο πατέρας μου δεν
ήταν ποτέ αριστερός, απλώς ήταν κεντρώος… Αλλά, κάποιοι στο χωριό οι
οποίοι δεν ξέρανε, δεν ξέρανε και γράμματα τότε, λέγανε ότι ήταν
αριστερός. Και όταν κάποια (Θεός σχωρέστην!) το έμαθε – γιατί το
μάθανε κατόπιν που έφυγα εγώ (με ένα ραδιοφωνικό σταθμό αφιερώναμε
τραγούδια για τους ξενιτεμένους που φεύγανε) – και είπε: «Αν το ήξερα,
θα έστελνα ένα γράμμα στον πρόξενο» να μην περάσω να φύγω για τον
Καναδά. Και ο πατέρας μου δεν είχε πειράξει ποτέ άνθρωπο, ήταν
φιλήσυχος άνθρωπος. Και έφυγα κρυφά. Και όντως, ένας γείτονας μας,
που το έμαθε, στεναχωρήθηκε και δεν μιλούσε στους γονείς μου για πολύ
καιρό.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Ερευνήτρια

Δ.Σ.

-

-

Πώς φύγατε; Με τι ταξιδέψατε;

Αεροπορικώς. Με το αεροπλάνο πήγα δια μέσω Νέας Υόρκης, γιατί
δεν είχε απευθείας για το Τορόντο του Καναδά και ήταν λίγο
δύσκολα επειδή δεν ήξερα καθόλου αγγλικά… Δεν ήταν πάρα
πολλοί Έλληνες… Και πήγαμε στο μεγάλο αεροδρόμιο του
«Kennedy» τότε – εκεί χαθήκαμε τελείως. Ακούγαμε ότι φεύγουν
τα αεροπλάνα για τον Καναδά και δεν ξέραμε σε ποια πόλη του
Καναδά πάνε και πηγαίναμε με νοήματα να πούμε, ότι: είμαστε εδώ
και θέλουμε να ταξιδέψουμε για τον Καναδά. Καθυστερούσαμε
πάρα πολύ και είχαμε λίγο ανησυχήσει και φοβηθεί. Οι δε δικοί μας
μας περιμένανε εκεί – λέγανε ότι χαθήκαμε στη Νέα Υόρκη. Αλλά,
εντάξει, όταν ήρθε η σειρά μας, όντως, μας πήρανε και μας πήγανε
ακριβώς εκεί που έπρεπε να πάμε και φτάσαμε στο Τορόντο (με
καθυστέρηση βέβαια – οι δικοί μας είχαν ανησυχήσει).

Η ΔΟΥΛΕΙΑ
Δ.Μ: Πολύ γρήγορα βρήκα δουλειά, κοντά στο σπίτι μας σε ένα με

παιδικά παιχνίδια επειδή ήταν κοντά τα Χριστούγεννα… Εγώ
έφυγα από εδώ 11 Αυγούστου, αλλά από εκεί και μετά αρχίσανε και
φτιάχνανε τα παιχνίδια τα παιδικά για τα παιδιά για τα
Χριστούγεννα. Και με πήγε η θεία μου εκεί σε ένα εργοστάσιο πολύ
κοντά στο σπίτι… Με πήγε βέβαια με δύο μέρες καθυστέρηση
επειδή η άλλη η θεία μου ήθελε να πάω κατευθείαν για δουλειά
(γιατί εκεί έπρεπε όποιος πήγαινε… μπορεί να έμενες με τη θεία
σου, αλλά έπρεπε να πληρώνεις ενοίκιο και φαγητό… Άντε να σε
φιλοξενούσανε ένα μήνα – όχι περισσότερο. Έτσι ήτανε για
όλους). Ε, και πήγαμε μετά από δύο-τρεις μέρες. Με πήραν
κατευθείαν στην δουλειά. Με ένα δολάριο την ώρα τότε ήταν οι
μισθοί. Δούλεψα μέχρι τα Χριστούγεννα εκεί. Ήταν δύσκολα. Όχι η
δουλειά – δεν ήταν δύσκολη – αλλά ερχόντουσαν πάνω από το
κεφάλι σου, καθόντουσαν με ένα χρονόμετρο… Εκεί δεν ήξερες
και να μιλήσεις… και ξέρεις, λίγο τα έχανες που λέμε. Κατά τα
άλλα, εντάξει, δούλεψα…

Η ΔΟΥΛΕΙΑ
Δ.Μ: Μετά άλλαξα άλλη δουλειά, πάλι με παιχνίδια, πιο

μακριά… Τότε ήξερα, μπορούσα να μιλήσω, να
συνεννοηθώ. Μπορεί να μην ήξερα απταίστως αγγλικά,
αλλά… Επειδή, όμως, εγώ είχα την κομμωτική, ήθελα να
πάω για την κομμωτική. Είχα πάει και είχα γραφτεί στο
«Ταμείο Ανεργίας» που λέμε εδώ ( το «Employment»,
τότε). Δεν με ειδοποίησαν αμέσως, με ειδοποίησαν μετά
από λίγο διάστημα, αλλά εγώ είχα βρει δουλειά τότε σε
κομμωτήριο και δούλευα. Μου άρεσε, αλλά εκεί μας
είχαν (όπως και εδώ τα κομμωτήρια) για εκμετάλλευση
πιο πολύ με πολύ λίγα λεφτά. Και εμείς σκεφτήκαμε, ότι:
«Δεν ήρθαμε εδώ για να κοιτάξουμε τι δουλειά θα
κάνουμε, ήρθαμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε
κάποια χρήματα, να ζήσουμε μετά καλύτερα, να
γυρίσουμε στην Ελλάδα πάλι. Ήμασταν μικρές, θέλαμε
να τακτοποιηθεί η ζωή μας, να παντρευτούμε… αλλά να
έχουμε και κάτι στην άκρη.

Η ΔΟΥΛΕΙΑ
Δ.Μ: Και έτσι δεν πήγα στο σχολείο. Ενώ με ειδοποιήσανε μετά από

κάποιο διάστημα, δεν πήγα. Άφησα την κομμωτική τελείως και βρήκα
και πήγα σε ένα “laundry” που σιδέρωνα των γιατρών τα ρούχα (τις
ρόμπες των γιατρών). Ήταν δύσκολη δουλειά… με τρεις πρέσες
δούλευα… ήταν με το κομμάτι… έβγαζα καλά λεφτά – αυτή είναι η
αλήθεια, ότι έκανα καλά χρήματα. Δούλεψα εκεί μέχρι που έφυγα από
τον Καναδά. Στο τέλος, είχα, εκτός από την πρέσα (γιατί βγήκε μετά μία
ειδική μηχανή που ήταν κάποιες κοπέλες που τα κρεμάγανε στην
κρεμάστρα και βγαίνανε τα ρούχα σιδερωμένα, έτοιμα – κοπήκανε οι
πρέσες πια)… Και εγώ είχα βρει τη δουλειά, με είχανε βάλει σε μία
δουλειά που ξεχωρίζαμε σε ποια νοσοκομεία θέλανε να πάνε. Ήτανε
πάρα πολύ καλή και πιο εύκολη δουλειά.

Η ΔΟΥΛΕΙΑ
Γ.Σ :Από δουλειά, στην αρχή πήγα «cleaner» (καθαρίζουνε κτήρια). Πήγα σε έναν
Έλληνα…Εκεί δούλεψα δύο μήνες; Δεν ξέρω… Από εκεί γνωρίστηκα με έναν
Σπαρτιάτη και πήγα σε μία ταβέρνα για «barboy». Πήγα εκεί «barboy»• μετά, που με
έβγαλε εκεί, με βάλανε και στην κουζίνα (ανάλογα με την δουλειά που είχε). Από εκεί
(από την κουζίνα) γνωρίστηκα με σερβιτόρους που δουλεύανε στο «Γουέλμπερι» (στο
καλύτερο ξενοδοχείο όπως είναι η Μεγάλη Βρετάνια) και μου λέει: «Θα σε πάρουμε
για βοηθό». Εγγλέζικα; Μισά Ελληνικά μισά Εγγλέζικα… αλλά, επειδή είχα το θάρρος,
λέω: «Δε βαριέσαι! Τι έγινε;». Πάω Πήγα εκεί μέσα, ήταν ένας μετρ Γιουγκοσλάβος, ο
λεγόμενος Κόναρ, ένας… ούτε Έλληνας έτσι! Με αγκάλιασε! Πήγα εκεί πέρα – με
πήρε για βοηθό. Σε έξι μήνες (ούτε έξι μήνες ήτανε – πιο λίγο)… Τα παιδιά εκεί
δουλεύανε λίγες ώρες (part-time, το λέγανε εκεί πέρα) το μεσημέρι στο “Fifty four”(το
μεγαλύτερο κτήριο ήταν τότε του Καναδά με 54 πατώματα). Μου λέει: « Θα έρθεις
σερβιτόρος», το μεσημέρι, όμως, για «lunch». «Μέσα» λέω «έρχομαι!». Πήγα εκεί…
στραβά-κουτσά… τα έβγαζα. Κονόμαγα και εκεί. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα,
μου λέει: «Θα σε βγάλω σερβιτόρο». «Εγγλέζικα» του λέω «μετρ, δεν ξέρω καλά».
Μου λέει: «Θα σου βάλω και “captain” μαζί σου» (δηλαδή και ένα βοηθό). Μας είχε
δώσει τέσσερα τραπέζια τεσσάρια και δύο διπλά, γιατί ήταν high class το ξενοδοχείο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Δ.Σ:
Με
Έλληνες
ναι.
Τότε
γινόντουσαν… το Πάσχα… είχε
εκκλησίες ελληνικές εκεί και πηγαίναμε.
Αλλά, όπως ήταν οι μεγάλες γιορτές,
όπως το Πάσχα, υπήρχε το Γκάρντεν,
το οποίο ήταν … γινόντουσαν και
αγώνες, διάφορα, όπως γίνονται εδώ
τώρα στα Ολυμπιακά Στάδια που
γίνονται εκδηλώσεις και αυτά. Εκεί
μαζευόμασταν τότε… ήμασταν 60
χιλιάδες Έλληνες και κάναμε την
Ανάσταση, γιατί δεν μας έπαιρναν οι
εκκλησίες.
Υπήρχαν
δύοτρεις
εκκλησίες. Μετά, γίνανε περισσότερες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
Δ.Σ:… εμείς εκεί το Πάσχα, επειδή κάθε

τέσσερα χρόνια έπεφτε μαζί… εμείς έχουμε
την Ορθόδοξη και αυτοί έχουν άλλη
θρησκεία. Την δική τους Μεγάλη Παρασκευή
καθόμασταν, είχαμε πάντα ρεπό, ήταν
κλειστά, αλλά τη δική μας Μεγάλη
Παρασκευή πηγαίναμε μέχρι το μεσημέρι και
από εκεί και μετά μας δίνανε άδεια για να
πάμε στην εκκλησία. Και το βράδυ της
περιφοράς του Επιταφίου (γιατί και εκεί
κάναμε την περιφορά του Επιταφίου) όλοι οι
ξένοι βγαίνανε στα μπαλκόνια και ξέρανε ότι
περνάει ο Επιτάφιος των Ορθόδοξων των
Ελλήνων και καθόντουσαν στα μπαλκόνια και
μας θαυμάζανε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
Δ.Σ: Και το άλλο: κάναμε τις παρελάσεις που
κάνουμε και εδώ 25η Μαρτίου και την 28η
Οκτωβρίου, παρελαύναμε στην «Ντάλφορθ»
(μένουνε εκεί πάρα πολλοί Έλληνες)… και κάναμε
την παρέλαση όπως κάναμε εδώ. Και ο γιος μου,
όταν ήταν μικρός, ακολουθούσε τα παιδιά, έμπαινε
μέσα στην παρέλαση και ακολουθούσε τα παιδιά
που έβλεπε. Και το κάνανε με συγκίνηση, όχι για
να δείξουνε… Ο Έλληνας εκεί είναι πιο Έλληνας
από τους Έλληνες εδώ. Και ήταν όλοι ενωμένοι. Δεν
υπήρχε… Εδώ μπορεί να υπάρχει διαφορά, δηλαδή
ο ένας να ζηλεύει τον άλλον… Δεν υπήρχε εκεί
αυτό το πράγμα. Ήταν ένα. Μαζευόμασταν το
Πάσχα να κάνουμε Ανάσταση, μα ξαδέρφια, μα
αυτοί, ήμασταν όλοι ένα… Δεν υπήρχε!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Δ.Σ.: Αυτά μου έχουνε λείψει από τον
Καναδά που ζούσα τότε. Μέναμε σε μία
πολυκατοικία πόσοι Έλληνες! Ήμασταν
ένα. Είχα πρόβλημα με την εγκυμοσύνη
τη δεύτερη και όλοι περνούσαν από το
σπίτι μου να δούνε… είμαι καλά; Θέλω
κάτι; Με ρωτάγανε… με βοηθούσανε σε
όλα. Πηγαίναμε μαζί στα πάρκα να
ψήσουμε,
να…
Ήταν
τελείως
διαφορετικά. Καμία σχέση με την Ελλάδα
εδώ τώρα. Και τότε δεν θυμάμαι εγώ,
ήμουνα και πιο μικρή όταν έφυγα… αλλά
δεν θυμάμαι έτσι, αυτό που ζούσαμε στον
Καναδά να το είχα ζήσει στην Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ερευνήτρα

-

Δ.Μ.

-

Όταν αποκτήσατε παιδί, το παιδί σας
ενσωματώθηκε στο σχολείο; Πήγε σε αγγλικό
σχολείο;
Και σε ελληνικό. Και άρχισε με βραβείο και
με βραβείο τελείωσε. Δηλαδή, πιο καλά και
από τα παιδιά των Καναδών. Έβγαζε ένα
100%. Και στο ελληνικό σχολείο που τον είχα
στείλει, την πρώτη χρονιά, όταν πήγαμε να
πάρουμε τα αποτελέσματα, φωνάξανε το
όνομά του ότι αρίστευσε και εγώ έκλαιγα από
την χαρά μου – δεν το πίστευα. Και στα
εγγλέζικα οι δασκάλες του εκεί ήταν πάρα
πολύ…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ερευνήτρια

-

Δ.Μ:

-

Ναι, για όσα είχατε ζήσει. Μάλιστα. Η κατάσταση
σας η οικονομική πώς ήτανε με τα χρόνια;
Κάθε λίγο διάστημα και καλύτερα. Πολύ καλά!
Δεν είχαμε στερηθεί τίποτα. Δεν είχαμε στερήσει
στα παιδιά μας τίποτα. Τακτοποιηθήκαμε
οικονομικά καλά. Δεν ξέρω στην Ελλάδα αν θα
ήμασταν έτσι. Δόξα τω Θεώ! Δηλαδή, εντάξει, δεν
χαλάγαμε, δεν σπαταλάγαμε, ούτε εγώ ούτε ο
άντρας μου, τα χρήματα έτσι… Αλλά είμαστε
καλά. Είμαστε πολύ καλά! Βοηθούσαμε και τους
γονείς μας και τα αδέρφια μας… όλους τους
βοηθήσαμε. Μπορούσαμε δηλαδή. Δουλεύαμε
όμως και οι δύο σκληρά. Ένας δούλευε την ημέρα
και ο άλλος τη νύχτα για να μην δίνουμε το παιδί
σε κάποιον να το προσέχει όταν ήταν μικρό.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ερευνήτρια
Γ.Σ
Ερευνήτρια
Γ.Σ
Ερευνήτρια
Γ.Σ.
Ερευνήτρια
Γ.Σ.
Ερευνήτρια
Γ.Σ.

…
-

-

-

Πώς ήταν οι εργοδότες σας;
Καλοί.
Οι εργοδότες σας ήταν Καναδοί;
Εβραίοι… Καναδοί. Αχτύπητοι! Ατελείωτοι! Δεν είχες λόγο!
Δεν εκμεταλλεύονταν δηλαδή;
Τίποτα! Τίποτα! Από ό,τι έλεγε… στο χρόνο, όταν έληγε η
σύμβαση: ό,τι έδινε το κράτος. Και προχωράγαμε και εμείς με το
«UNION» να βγάλουμε έστω δέκα σεντς παραπάνω.
Το «UNION» ήταν το συνδικάτο ας πούμε.
Το συνδικάτο, ναι.
Πώς το μάθατε εσείς και γραφτήκατε σε αυτό;
Υποχρεωμένος.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ερευνήτρια

-

Γ.Σ.

-

Ερευνήτρια

-

Γ.Σ.

-

Α! ήταν από το κράτος.
Αμέ! Δεν ήσουν στο «UNION» – δεν σε
προσλαμβάνανε για δουλειά.
Το «UNION» έπαιρνε από εσάς κάποια χρήματα;
Πληρωνόταν, αλλά όταν κάναμε απεργίες μας
έδινε το 50% (μας πλήρωνε). Εντωμεταξύ, δεν
σε διώχνανε – Σε βάζανε τετράωρες βάρδιες με
μία ταμπέλα μπροστά που έλεγε “Strike”
(απεργούμε). Δεν έμπαινε κανένας στο
ξενοδοχείο από εμάς τους εργαζόμενους, μόνο τα
στελέχη (οι maitre, οι captains)… αυτοί μπαίνανε
μέσα και δουλεύανε. Οι πελάτες δεν μας
πειράζανε, ούτε μας βρίζανε· ούτε η αστυνομία
(απέναντι καθόταν – δεν μας πείραζε κανένας).
Είχε αυτά τα πλεονεκτήματα που δεν τα έχει η
Ελλάδα. Ποτέ δεν τα είχε και ούτε θα τα έχει.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Ερευνήτρια
Γ.Σ.
Ερευνήτρια

-

-

Γ.Σ.

-

Ερευνήτρια

-

Γ.Σ.

-

Ερευνήτρια

-

Γ.Σ.
Ερευνήτρια

-

Ρατσισμό βιώσατε; Κατώτεροι νιώσατε εκεί;
Όχι… όχι. Εκτός…
Με τι εθνικότητας…

Με όλους… με Πορτογάλους, με Ισπανούς, με Έλληνες… και
από τη Νότια Αφρική… και μαύρους.
Είπατε «εκτός», όταν σας ρώτησα αν υπήρχε…

Εκτός μία φορά ένας μάγειρας που ήτανε, Γάλλος εκείνος, είχε
το ρατσισμό σε όλους – δεν τους πήγαινε τους Έλληνες.
Ναι. Αλλά, από Καναδούς; από ντόπιους;
Τίποτα… τίποτα.
Δε βιώσατε.

Ο ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ

Ερευνήτρια: Πότε γυρίσατε στην Ελλάδα; Ποια ημερομηνία.
Δ.Σ: Ήρθαμε 18 Ιουλίου, του 1981.
Ερευνήτρια: Η κατάσταση εδώ στην Ελλάδα πώς ήταν σε σχέση
με αυτό που είχατε αφήσει;
Δ.Σ. Δεν ήταν καθόλου το ίδιο – ήταν τελείως διαφορετική. Αλλά,
είπαμε: «Επειδή ήρθαμε, πρέπει να μείνουμε». Είχαμε ρίξει και
όλα τα χρήματα μας εδώ. Δεν πήραμε εκεί σπίτι ποτέ. Γιατί,
μπορούσαμε και εκεί να έχουμε πάρει σπίτι και να έχουμε μία
καλύτερη ζωή. Δεν μετάνιωσα ποτέ που ήρθα, απλώς, με την
κρίση τώρα, επειδή βλέπω ότι λίγο δυσκολεύονται τα παιδιά μου,
τα εγγόνια μου… δεν ξέρω πώς θα πάει η κατάσταση… και αυτό
με φοβίζει. Γιατί αν ήμουνα εκεί, θα ήτανε διαφορετικά.

Ο ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ
Δ.Σ: Μετά από 13 χρόνια ήρθα στην Ελλάδα• φέραμε όλα μας τα
πράγματα από εκεί• είχαμε φτιάξει το σπίτι μας…
…είχαμε κάνει μία αγορά, ένα διαμέρισμα και είχαμε πάρει και ένα
οικόπεδο και είχαμε χτίσει ένα σπίτι εκεί στην περιοχή που
μένουμε... Παρόλο που το παιδί μου το μεγάλο είχε ζήσει με πολύ
μεγάλη πολυτέλεια στα σχολεία εκεί, εδώ, όταν ήρθε ,πήγε σε ένα
σχολείο πάρα πολύ άσχημο. Αλλά, ήταν τέτοιο παιδί που δεν μου
έκανε ποτέ παράπονο: Γιατί με πήρες από εκεί και με έφερες εδώ.
Εάν, δηλαδή, μου το έκανε αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να είχα φύγει.

Η ΠΑΤΡΙΔΑ
Γ.Σ.

-

Τα λεφτά τα «έριξα» στην Ελλάδα.

Ερευνήτρια

-

Ήταν αυτός ο σκοπός σας από την αρχή; Ή στην πορεία;

Γ.Σ.

-

Ερευνήτρια

-

Γ.Σ.

-

Ήτανε… μας είχε «κάτσει» τότε… Όλοι οι Έλληνες: η
Ελλάδα! Η πατρίδα! Η πατρίδα!
Και μιλάμε τώρα για την δεκαετία;

Εβδομήντα-ογδόντα. Μας είχε «φάει» τότε. Ήταν και
διαφορετική η Ελλάδα – υπήρχαν δουλειές, υπήρχαν…
Διαφορετικά. Ήταν άνετη η ζωή. Και εκεί καλή ζωή
έκανα – μην λέμε ψέματα. Και στα πάρτι πηγαίναμε, στις
«Πλάζες», δώθε, κείθε… Είχαμε καλή ζωή. Μπαίναμε
μέσα, ψωνίζαμε και δεν υπολογίζαμε τα χρήματα.
Παίρναμε το καρότσι και τα βάζανε μέσα: «Πάρτε ό,τι
θέλετε!». Δεν τα υπολόγιζες γιατί βγαίνανε εύκολα και
δεν φοβόσουν. Πηγαίναμε έξω στα λούνα παρκ, ψήναμε
παρέα όλοι, Πάσχα, Χριστούγεννα… Ήμασταν
αγαπημένοι. Στην εκκλησία… Εδώ είναι διαφορετικά.
Ήταν πιο καλή η ζωή εκεί πέρα, ασχέτως αν είχαμε το
μυαλό της πατρίδας εμείς.
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