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� Εργασία για το σπίτι 

 
ΠΗΓΗ 1 

Η ζωή στις Ηνωµένες Πολιτείες πολύ φτωχή 
Η ζωή στις Ηνωµένες Πολιτείες ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τη συντριπτική 
πλειοψηφία των νεοαφιχθέντων. Βρίσκονταν σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον, 
χωρίς να γνωρίζουν ούτε τη γλώσσα και ούτε βέβαια τους νόµους και τον 
κατάλληλο τρόπο συµπεριφοράς. ∆ούλευαν συχνά πάνω από δωδεκάωρο και 
ζούσαν σε ανθυγιεινές κατοικίες, στριµωγµένοι σε µικρά δωµάτια. Η άγρια 
εκµετάλλευση ανηλίκων παιδιών, που δούλευαν σε στιλβωτήρια από διάφο-
ρους επιτήδειους συµπατριώτες, προκάλεσε την παρέµβαση των αµερικανι-
κών αλλά και των ελληνικών προξενικών αρχών. Η  ζωή στα ορυχεία και στις 
περιοχές όπου δούλευαν οι Έλληνες στην τοποθέτηση σιδηροδροµικών γραµ-
µών ήταν άθλια. Ζούσαν σε σκηνές ή ξύλινα παραπήγµατα και η διατροφή 
τους ήταν πολύ φτωχή.  
 
ΠΗΓΗ 2 
Στα βιοµηχανικά κέντρα, εκτός από άθλιες συνθήκες ζωής και εργασίας, οι 
νεοαφιχθέντες Έλληνες είχαν να αντιµετωπίσουν την έχθρα ακόµη και το 
ρατσισµό των πρόσφατα εγκατεστηµένων µεταναστών ή των παλαιότερων 
Αγγλοσαξώνων.  
Αυτή η κατά τόπους µόνο υποδοχή των Ελλήνων ήταν προϊόν είτε του 
οικονοµικού ανταγωνισµού µε άλλους µετανάστες είτε των αντιλήψεων 
ορισµένων για τους νοτιοευρωπαίους. Στην πόλη Οµάχα της πολιτείας της 
Νεµπράσκας, εκδηλώθηκε ανθελληνική εκδήλωση το 1915 µε αποτέλεσµα να 
διωχθούν από την πόλη όλοι οι, περίπου 2.000, Έλληνες. Αφορµή ήταν οι 
αντιδράσεις των ντόπιων στη σύναψη σχέσης Έλληνα µε Αµερικανίδα.  
Σε άλλες περιπτώσεις οι αντιδράσεις κατά των Ελλήνων είχαν κάποια βάση. 
Πρωτάρηδες όπως ήσαν οι Έλληνες, έτειναν να δέχονται αδιαµαρτύρητα την 
αδυσώπητη πολιτική των εργοδοτών. Στις δυτικές πολιτείες µάλιστα οι πρώτοι 
Έλληνες που πήγαν να δουλέψουν στα ορυχεία χρησιµοποιήθηκαν ως 
απεργοσπάστες διότι δεν γνώριζαν ούτε τις πραγµατικές συνθήκες εργασίας 
ούτε ότι υπήρχε οργανωµένη απεργία.  
 
ΠΗΓΗ 3 
Από την άλλη µεριά, ο αµερικανικός Τύπος επισήµανε την προοπτική της 
ανοδικής κοινωνικο-οικονοµικής κινητικότητας των Ελλήνων µεταναστών. 
�Ελάχιστοι Αµερικανοί�, έγραφε η Washington Post στις 17 ∆εκεµβρίου 1904, 
�γνωρίζουν ότι το 99% των πλανόδιων µικροπωλητών είναι Έλληνες � και ότι 
κάθε Γιώργος ή ∆ηµήτριος, αγόρι ή άνδρας, είναι ένας λιλιπούτειος καπιταλι-
στής, που µεταφέρει οπουδήποτε από 50 έως και αρκετές εκατοντάδες 
δολάρια. Έχοντας θητέψει στο πλανόδιο µικρεµπόριο, πουλώντας φρούτα, 
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λαχανικά, γλυκά, άνθη, πρόχειρο φαγητό, στους δρόµους του Σικάγου και της 
Νέας Υόρκης αρχικά ως γυρολόγοι, άλλοι µε τις χειράµαξες (Push-cart 
Peddlers) και ύστερα πολλοί µε τον πάγκο τους. Αποταµιεύοντας τις οικο-
νοµίες τους προσδοκούσαν την ηµέρα που θα άνοιγαν το δικό τους µαγαζί. 
Σταδιακά ανακάλυψαν ότι θα µπορούσαν να ανταγωνιστούν όχι µόνο τους 
Ιρλανδούς και τους Γερµανούς, αλλά και τους εγχώριους Αµερικανούς, 
επαγγελµατίες ως ζαχαροπλάστες, ανθοπώλεις, εστιάτορες και παντοπώλες.  

Ένθετο της �Καθηµερινής�: Υπερωκεάνια και Μετανάστευση 
 

Με βάση τα παραπάνω κείµενα και τη βοήθεια της σχετικής βιβλιογραφίας να 
παρουσιάσετε στοιχεία για τη ζωή των πρώτων Ελλήνων µεταναστών στην 
Αµερική. [Οι µαθητές µπορούν επίσης να αναζητήσουν προφορικές µαρτυρίες 
Ελλήνων µεταναστών στην Αµερική]. 
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
− Θ. Βαλτινού, Θα βρείτε τα οστά µου υπό βροχήν, 1992. 
− Η Ελλάδα έξω από τα σύνορα (Ένα µικρό αφιέρωµα στον Ελληνισµό της 
∆ιασποράς), επιµ. Ιω. Τουλουµάκου, καθηγητή Πανεπιστηµίου, εκδ. Μαλλιά-
ρης - Παιδεία Α.Ε., Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 15-88. 

− Γ. Κ. Σταυράκη, Στα βήµατα του Οδυσσέα. Κοινωνιολογική και ιστορική αναδροµή 
για την ελληνική µετανάστευση, Αµερική -Αυστραλία, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 
1999. 

 
 

� Εργασία για το σχολείο 

 
ΠΗΓΗ  

Πόντιοι οµογενείς εκ Ρωσίας� 
Από την άλλη µεριά, αν συγκρίνουµε το λόγο των ίδιων των µεταναστών στις 
πρώτες φάσεις (1988-1990) της µεταναστευτικής περιπέτειας ή παλιννόστη-
σης, όπως ονοµατίστηκε, και µετά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, θα 
δούµε πώς αλλάζουν οι ελπιδοφόρες αναµονές σε σκληρή πραγµατικότητα.  
Αρχικά πίστευαν ότι στην Ελλάδα θα βρουν τη φιλόξενη κοινωνία των 
συµπατριωτών, όπου θα αναθρέψουν µε ασφάλεια τα παιδιά τους και όπου θα 
έχουν ένα εξασφαλισµένο οικονοµικό µέλλον. Τώρα διανύουν µια µεταβατική 
κατάσταση, όπου δεν είναι πια στη Ρωσία - αλλά εξακολουθούν να ονοµάζο-
νται Ρωσοπρόσφυγες- και όπου είναι στην Ελλάδα - αλλά δε θεωρούνται 
ακόµη Έλληνες. Κινούνται µεταξύ δύο συνοριακών γραµµών, σε έναν οριακό 
κοινωνικό χώρο και χρόνο, κατά τον οποίο πρέπει ταυτόχρονα να υποστη-
ρίζουν ποιοι είναι αλλά και ποιοι δεν είναι. Έτσι, αναγκάζονται να δια-
πραγµατευτούν αυτή την αµφισηµία και την ταλάντευση της ταυτότητάς τους µε 
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αναγωγή σε µια συµβολική ταυτότητα, την οποία ανασύρουν από τις ιστορικές 
µνήµες της ελληνικής παράδοσης, επινοούν δηµιουργικά µια δυναµική παρά-
δοση που νοηµατοδοτεί τη σύγχρονη ζωή τους. Αυτοαποκαλούνται Πόντιοι, 
ξαναγυρίζοντας σε µια πολιτισµική πρωταρχική ταυτότητα, που δεν έχει 
εδαφική ή κρατική αναφορά, έχει όµως ιστορικές ρίζες που οδηγούν στα βάθη 
της ελληνικότητας , το Βυζάντιο, και εκεί η δική τους ταυτότητα είναι τόσο 
αληθινή, γνήσια και αδιαπραγµάτευτη , όσο και των αυτόχθονων Ελλήνων. 
���������������������������������� 
Τα παιδιά ποντιακής καταγωγής, στα οποία αναφέροµαι, παλινδροµούν 
ανάµεσα: 
α)  Στις επιλογές της οικογένειάς τους στο σπίτι - είναι ο τόπος όπου διατη-

ρείται το καθεστώς της παλιάς κατάστασης: �Είµαστε Πόντιοι�. 
β)  Στα πρότυπα σκέψης και δράσης που επιβάλλονται από την παγκοσµιο-

ποίηση του τρόπου ζωής, όπως αυτός διαχέεται από τα ΜΜΕ: �Τίποτε δεν 
είµαστε, είµαστε όπως όλοι�. 

γ)  Στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από µια θεσµικά οριζόµενη ιδανική 
ταυτότητα, στην οποία εντάσσονται αναγκαστικά: �Τώρα είµαστε Έλληνες�. 

δ) Στις προσωπικές τους, ψυχολογικές και συναισθηµατικές, δυνατότητες 
(µνήµες, ενδιαφέροντα, επιθυµίες, στόχοι) να συγκροτήσουν τη δική τους 
προτιµητέα ταυτότητα. Εδώ υπάρχουν πολλαπλά κριτήρια, όπως τα 
εκφράζουν τα ίδια τα παιδιά: �Είµαι Ρώσος-ίδα, γιατί εκεί γεννήθηκα / γιατί 
εκεί είναι το σπίτι και οι φίλοι µου / γιατί νοσταλγώ τη Ρωσία� ή �Είµαι 
Πόντιος-α, γιατί αυτοί είναι οι πρόγονοί µας / γιατί ο παππούς µου ήταν 
Πόντιος / γιατί έτσι λένε οι γονείς µου� ή ακόµη �Είµαι Έλληνας-ίδα, αφού 
τώρα στην Ελλάδα / γιατί ήρθα εδώ να ζήσω µια καλύτερη ζωή ή να γίνω 
κάτι�. 

Οι ταυτότητες που καλούνται να επιλέξουν τα παιδιά φαίνεται να αφήνουν 
ανοιχτές αρκετές δυνατότητες επιλογής, οι οποίες όµως αντικατοπτρίζουν τη 
σύγκρουση, την αµφισηµία και τη ρευστότητα της κατάστασής τους. Πρόκειται 
για µια διαδικασία ταυτοποίησης, µια ταυτότητα εν τω γίγνεσθαι, που επινοούν 
και κατασκευάζουν, για να διευκολύνουν τη δύσκολη καθηµερινή ζωή τους και 
να αντιµετωπίσουν τις απαιτήσεις αφοµοίωσής τους, παρά το γεγονός ότι τα 
ίδια θέλουν να διατηρήσουν και τον ιδιαίτερο ποντιακό χαρακτήρα τους. 

Χριστίνα Μιχαλοπούλου-Βέϊκου, Πόντιοι οµογενείς εκ Ρωσίας�  Νέες Ταυτότητες  
σε παλιά ονόµατα, στο: Ο Ελληνισµός της ∆ιασποράς. Προβλήµατα και Προοπτικές. 

∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τοµέας Φιλοσοφίας,  
Αθήνα 1998, σσ. 208-212 

 
Με αφετηρία το σχετικό κείµενο να συζητήσετε για τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν τα παιδιά �παλιννοστούντων� οµογενών από περιοχές της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατά την περίοδο της ένταξής τους στην Ελληνική 
κοινωνία. 
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� Εργασία για το σχολείο 

 
 
ΠΗΓΗ 

Το ελληνικό κράτος και ο ελληνισµός του εξωτερικού 
Από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 και µε τη συγκυρία της διεθνούς πολιτικο-
οικονοµικής κατάστασης, της πολιτικής των χωρών υποδοχής, των στόχων 
του απόδηµου ελληνισµού και των εξελίξεων στον ελλαδικό χώρο, η ελληνική 
µεταναστευτική πολιτική αρχίζει να διαφοροποιείται. Αυτή που ανέκαθεν εξαρ-
τήθηκε από τη µεταναστευτική πολιτική των χωρών υποδοχής, αποκτά τη µε-
γαλύτερη στην ιστορία της αυτονοµία καθώς εµφανίζεται να προσπαθεί να δια-
µορφώσει δικό της άξονα και να αναθεωρήσει τον προσανατολισµό της.  Ως 
στόχος της πολιτικής αυτής αρχίζει έτσι να διαφαίνεται αφενός η παλιννόστη-
ση (κυρίως από τη ∆υτική Ευρώπη), και, αφετέρου, η στήριξη του έλληνα που 
ζει στο εξωτερικό ώστε να µπορεί να λειτουργήσει ως πολίτης της χώρας όπου 
ζει και ως έλληνας - η τόνωση, δηλαδή, των πατροπαράδοτων κοσµοπολιτι-
κών εφοδίων της φυλής µε παράλληλη αναβίωση ενός εκσυγχρονισµένου ελ-
ληνικού οικουµενισµού.  Η αναβίωση αυτή και κυρίως ο εκσυγχρονισµός του 
ελληνικού οικουµενισµού απαιτεί µία υπέρβαση των στενών γεωγραφικών 
ορίων του ελλαδικού χώρου ως σηµείου αναφοράς και προσδιορισµού της 
�εθνικής ταυτότητας�. Απαιτεί, επίσης την επικράτηση της αντίληψης πως �η οι-
κουµενικότητα είναι τα πραγµατικά όρια της ζωής µας� και πως �για την ανα-
βίωση του κρατικού µας σχήµατος, το µεγάλο µας όπλο είναι η οικουµενικότη-
τα του ελληνισµού�. Απαιτεί, τέλος, τη συνειδητοποίηση του ελληνισµού ως 
ενός µωσαϊκού, η σηµασία του οποίου δεν έγκειται στις ψηφίδες ή στην όποια 
παράσταση αλλά στην τέχνη σύνθεσης µιας αναµφισβήτητα ελληνικής παρά-
στασης µε οποιεσδήποτε (σχεδόν) ψηφίδες -και, εποµένως, τη συνειδητο-
ποίηση της σηµασίας της διαφύλαξης της τέχνης (όχι των υλικών που χρησι-
µοποιεί) και της αναπαραγωγής του τεχνίτη (όχι της παράστασης). 
Όµως, αν και η συνειδητοποίηση της ανάγκης της στροφής της ελληνικής 
πολιτικής, της εκ βάθρων αναθεώρησής της, απασχολεί τα τελευταία χρόνια 
τους πνευµατικούς ανθρώπους της χώρας, ο προγραµµατισµός της στροφής 
αυτής και η σταδιακή αναθεώρηση της ελληνικής πολιτικής γίνεται µε πολύ 
αργό ρυθµό, διστακτικά ψηλαφητά, αβέβαια. Έγινε, για παράδειγµα, αποδεκτό 
ότι τα όποια µέτρα λήφθηκαν κατά καιρούς αφορούσαν τον έλληνα που 
εργάζεται στο εξωτερικό και όχι τον έλληνα που ζει στο εξωτερικό - και 
διατυπώθηκε η άποψη πως ήρθε η στιγµή να επανεξεταστεί η διφυής αυτή 
(�µεταναστευτική� και �αποδηµητική�) πολιτική, �που στηρίζεται σε ιστορικά και 
γεωγραφικά δεδοµένα και να αντικατασταθεί µε µια καινούργια η οποία να 
είναι ενιαία στη σύλληψή της και ευέλικτη στην εφαρµογή της�. Άξονας της 
επισηµαινόµενης ως αναγκαίας πολιτικής είναι η ανάγκη διατήρησης της 
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ελληνικότητας και η αντίληψη ότι η διατήρηση αυτή δεν είναι καθήκον του 
οµογενούς, του απόδηµου ή του µετανάστη, αλλά υποχρέωση της πολιτείας. 

Ελληνισµός, ελληνικότητα, Ιδεολογικοί και Βιωµατικοί Άξονες της Νεοελληνικής 
Κοινωνίας, επιµ. ∆. Γ. Τσαούση, Αθήνα 1998, σσ. 174-176 

 
Με αφορµή το παραπάνω κείµενο: 
α) να συζητήσετε το θέµα της αµοιβαίας ανασύνδεσης εθνικού κέντρου - 
∆ιασποράς 

β) να προσδιορίσετε τους κύριους άξονες της πολιτικής του ελληνικού 
κράτους απέναντι στον Ελληνισµό του εξωτερικού. 
 
 

� Εργασία για το σχολείο 

 
ΠΗΓΗ 1 
Regina Pagoulatou 
(Από την συλλογή �Μητρότητα� (Motherhood), Νέα Υόρκη, Εκδοτικός Οίκος 
�Pella�, 1985, δίγλωσση έκδοση) 
Κρυφό σχολειό χωρίς επανάσταση 
είχε γίνει η στέγη µας 
µε επανάσταση ακήρυχτη από νέα στοιχεία. 
Εχθρούς που τρυπώναν ανύποπτα 
να διαβρώσουν 
την ελληνική σου συνείδηση 
καθώς οι σταγόνες νερού µια πέτρα.. 
Συµφιλιώσαµε το άλφα-βήτα-το γάµα 
µε το έι-µπι-σι 
που παράδοσαν τα όπλα τους 
σε αµοιβαία συµφωνία συνύπαρξης. 
�Λάλον ύδωρ� το Άλφα 
κελάρυζε 
στιλπνώνοντας στις στροφές του  
τα πρωτόγνωρα βότσαλα του καινούργιου αλφαβήτου. 
Η µια, γλώσσα της Μάνας σου 
θυγατέρα της ανάγκης η άλλη 
και οι δυο συµπορεύονταν  
στα βουκολικά περιβόλια της ποίησης. 
Χέρι-χέρι βαδίζανε στα επιστηµονικά Ινστιτούτα 
Η Ελλάδα έξω από τα σύνορα (Ένα µικρό αφιέρωµα στον Ελληνισµό της ∆ιασποράς), 

επιµ. Ιω. Τουλουµάκου, καθηγητή πανεπιστηµίου, εκδ. Α. Μαλλιάρης-Παιδεία Α.Ε.  
Θεσσαλονίκη 1995. 
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ΠΗΓΗ 2 
Η πολιτιστική ανάπτυξη στη διασπορά, αναφορικά κυρίως µε την πρώτη γενιά 
µεταναστών, µπορεί να εξεταστεί µε βάση δύο θεωρίες: α) τη θεωρία της 
αφοµοίωσης ως ενός κοινωνικού φαινοµένου και β) τη θεωρία περί κοινο-
τισµού και κοινωνικής οργάνωσης στη διασπορά και, ιδιαίτερα, σε σχέση µε τη 
θεσµοποίηση της παροικιακής κοινοτικής ζωής και δράσης, ενώ αναφορικά µε 
την πολιτιστική ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς θα πρέπει να εξετάζεται µε βάση 
τις θεωρίες γύρω από τη δηµιουργία διπολιτισµικής ταυτότητας.  Οι δύο 
θεωρίες που αφορούν την πρώτη γενιά εντάσσονται µέσα σε ένα γενικότερο 
πλαίσιο που θα µπορούσε να ονοµαστεί �για χρηστικούς λόγους σε αυτή την 
εισήγηση- �δηµιουργία εν εξορία�, ενώ αναφορικά µε τη δεύτερη γενιά η 
πολιτιστική ανάπτυξη µπορεί να εξεταστεί µέσα στο πλαίσιο του διπολιτισµού 
και των θεωριών περί εθνικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας.  
Ιδιαίτερα στην Αυστραλία, η οποία είναι εξ αντικειµένου, σήµερα, µια πολυ-
πολιτισµική χώρα, η αναζήτηση της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων 
µπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 
Πρόκειται για µια ανάπτυξη που δηµιουργήθηκε µε σκοπό να αντισταθεί στην 
αφοµοίωση και να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις µέσα στις οποίες η δεύτερη 
γενιά θα µπορούσε να βρει ένα πολιτιστικό και γλωσσικό πλαίσιο για να 
µπορέσει να παρουσιαστεί όσο πιο όσο πιο ολοκληρωµένα γίνεται, αφενός 
µέσα στην ίδια την παροικιακή κοινωνική πραγµατικότητα και αφετέρου µέσα 
στον ευρύτερο χώρο της Αυστραλίας ως µειονοτική οµάδα (an ethhnic group 
vs a mainstream group). Ανεξαρτήτως αν οι Έλληνες µετανάστες προέρχο-
νταν από αγροτικές περιοχές και ως εκ τούτου δεν είχαν άµεση σχέση µε αυτό 
που ονοµάζουµε υψηλή τέχνη και πολιτισµό, οι ίδιοι ήταν φορείς ενός λαϊκού 
πολιτισµού λόγω καταγωγής και κοινωνικής προέλευσης και είχαν υψηλή 
αίσθηση της δικής τους πολιτισµικής ταυτότητας. 

Μ. Α. Σοφοκλέους, Η πρακτική της αφοµοίωσης, στο Ο Ελληνισµός της ∆ιασποράς. 
Προβλήµατα και Προοπτικές, ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 

Τοµέας Φιλοσοφίας, Αθήνα, 1988, σσ. 160-161 
 

ΠΗΓΗ 3 
���������������������������������� 
Εκατοντάδες είναι οι ελλαδίτες που µε οποιαδήποτε ιδιότητα επισκέφθηκαν τα 
χωριά µας, όπως επίσης είναι εκατοντάδες οι Ελληνόφωνοι της Καλαβρίας, 
που επισκέφθηκαν την Ελλάδα.  Πολλοί από µας έχουν δηµιουργήσει σχέσεις 
ειλικρινούς φιλίας µε πολίτες και πολιτιστικούς συλλόγους πέρα από το Ιόνιο. 
Πολύ καλές είναι και οι επίσηµες σχέσεις. Οι ελληνικές αρχές γνωρίζουν την 
κατάσταση και τα προβλήµατά µας. Στην Ελλάδα τα µέσα επικοινωνίας 
ασχολούνται µαζί µας σε κάθε ευκαιρία, και επωφελούµαστε από την παροχή 
πανεπιστηµιακών υποτροφιών στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα για την 
εκµάθηση της νεοελληνικής γλώσσας. Επίσης µας παρέχεται δυνατότητα 
φιλοξενίας σε κάµπιγκ και ξενώνες, οργανώνονται περιοδείες τουριστικού και 
µορφωτικού χαρακτήρα, κ.ά. Μεγάλο µέρος αυτών των εκδηλώσεων και 
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δραστηριοτήτων κατέστη εφικτό µε τη συµπαράσταση ιδιωτών και συγγενών 
οργανώσεων, που µας υποστηρίζουν, και µε τη διοργάνωση συνεδρίων, 
αποστολή βιβλίων και διδακτικού υλικού. 
���������������������������������� 
Προσδίδοµε ιδιαίτερη σηµασία σε αυτή την πρωτοβουλία επειδή οι σχέσεις µε 
την Ελλάδα είναι ζωτικής σηµασίας για µας, έστω και αν ορισµένοι διαβλέπουν 
κινδύνους: Πρώτο, εκείνο της νόθευσης της παλιάς γλώσσας της Μπόβα µε 
νέες �προσµίξεις�, και δεύτερο, τον κίνδυνο εκδήλωσης ενός είδους �πολιτικού 
εθνικισµού�. 
Όσον αφορά το πρόβληµα της γλώσσας, είναι σαφές ότι εµείς, αν και 
προσπαθούµε να διατηρήσουµε την ιδιαιτερότητά µας µέσα στον ελληνικό 
κόσµο, δεν είµαστε, ούτε θέλουµε να γίνουµε ένα �ζωντανό µνηµείο� ή ένα 
είδος �υπό εξαφάνιση� που πρέπει να σωθεί έτσι όπως είναι, προς τέρψιν των 
µελετητών.  Αντίθετα, αισθανόµαστε µια κοινότητα πολιτισµικά δραστήρια, που 
έχει ανάγκη από ένα σηµείο αναφοράς όχι µόνο ιστορικό, αλλά και ουσιαστικό.  
Είναι αναγκαίο να προσαρµόσουµε τη γλώσσα στις απαιτήσεις της σηµερινής 
κοινωνίας και συνεπώς είναι φυσικό να καταφεύγουµε, τώρα που είναι εφικτό, 
στη φυσική µας πηγή, δηλαδή στην Ελλάδα. 
Σήµερα, και όσο αυτό είναι εφικτό, είναι απαραίτητο -παράλληλα µε την 
ελληνική µας διάλεκτο- οι νέοι να µάθουν τη νεοελληνική, επειδή αυτή η 
γλώσσα σήµερα αποτελεί την κοινή γλώσσα του ελληνισµού ανά τον κόσµο. 
Είµαι βαθύτατα πεπεισµένος για τη σηµασία διατήρησης της γλώσσας µας, 
αλλά εύχοµαι οι νέοι να µάθουν και την νεοελληνική.  Θα ήταν γελοίο να 
επικοινωνούν µέσω της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας  όταν επισκέπτονται 
την Ελλάδα. 
Αναφορικά µε το δεύτερο πρόβληµα, του εθνικισµού, θα τολµούσα να πω ότι 
είναι γελοίο και να τίθεται ακόµη! Αφήνοντας κατά µέρος τη σηµερινή 
παγκόσµια πολιτική κατάσταση και τη απειροελάχιστη πληθυσµιακή µας 
δύναµη, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι γνωρίζουµε αρκετά καλά την ιστορία 
µας ώστε να συνειδητοποιούµε ότι το σηµερινό ελληνικό κράτος δεν είναι η 
µητέρα µας: είναι ό,τι αποµένει από την Αρχαία Μητέρα, η οποία υπάρχει 
πλέον µόνο ιδεαλιστικά. Η Ελλάδα είναι για εµάς η µεγαλύτερη αδελφή. Η 
ελληνικότητά µας είναι αυτόχθονη, και γι� αυτό δεν ονειρευόµαστε 
�επιστροφές� στην Ελλάδα, αλλά διεκδικούµε απλά ένα ελληνικό πρόσωπο για 
τη γη µας, που είναι γη ελληνική από την αυγή της ιστορίας µας.  
∆εν υπάρχει λοιπό τίποτα το σωβινιστικό στην αγάπη µας για την Ελλάδα. 
Προσβλέπουµε σε αυτήν διότι, µέσα από τα υπολείµµατα που έµειναν, 
σκόρπια εδώ και εκεί στις αυλές και τους δρόµους µας, µπορούµε να 
συνθέσουµε το µωσαϊκό του προσώπου µας. 

Τίτο Σκουιλάτσι, Η σηµερινή φυσιογνωµία της Ελληνόφωνης Καλαβρίας,  
στο ένθετο: �Επτά Ηµέρες� της Καθηµερινής (19-11-1995).  

Αφιέρωµα: Η Ελληνόφωνη Καλαβρία 
 



 

 163

Αφού µελετήσετε τα παραπάνω κείµενα, να σχολιάσετε την άποψη (σχολικό 
βιβλίο σσ. 214-215): �Απαλλαγµένοι από τα διλήµµατα των πρώτων Ελλήνων µετα-
ναστών (ανάµεσα στον πολιτισµικό αποµονωτισµό και στην αφοµοιωτική κοινωνική 
ενσωµάτωση), οι απόδηµοι συναρθρώνουν σήµερα αρµονικά την ελληνικότητά τους 
µε τους Θεσµούς των νέων - µόνιµων πια για τους περισσότερους - πατρίδων�. 

 
 
 

� Εργασία για το σπίτι 

 
ΠΗΓΗ 1 
Οι πρώτοι Έλληνες πάροικοι της Αιγύπτου πήραν σηµαντικό  µέρος εις το 
έργον της γεωργικής αναγεννήσεως της Αιγύπτου�, δηλαδή στη γρήγορη 
διάδοση του συστήµατος της µονοκαλλιέργειας (βασικά του µπαµπακιού). 
Όµως η δραστηριότητα αυτή, όπως παρατηρεί πάντα ο Αθ. Πολίτης, ήταν 
συνδεδεµένη µε την αύξηση της αναγκαιότητας των µεσιτικών υπηρεσιών τους 
προς τις µητροπόλεις.  Και πραγµατικά, διερευνώντας κανείς προσεχτικά την 
ιστορία της διείσδυσης του ξένου κεφαλαίου στην Αίγυπτο, παρατηρεί πως 
από το 1838, δηλαδή από τον καιρό της αγγλοοθωµανικής εµπορικής 
συµφωνίας, οι εµποροµεσίτες των ξένων βιοµηχάνων �ξένοι πάροικοι- 
περιφέρονται στην αιγυπτιακή ύπαιθρο, αγοράζουν κυρίως µπαµπάκι για 
λογαριασµό των ευρωπαϊκών υφαντουργείων (κυρίως των αγγλικών).  Η 
δραστηριότητά του αυξάνει πολύ περισσότερο µετά το 1840, δηλαδή µετά την 
απόλυτη συνθηκολόγηση του Μωχάµεντ Άλη. 
Βέβαια, ο Μ. Τοσίτσας, ο Αθ. Καζούλης, ο Στεφ. Ζιζίνιας, ο Ι. ∆. Αναστάσης, ο 
Στεφ. Σκαραµαγκάς και άλλοι, βρίσκονται σε πολύ ευνοϊκή θέση χάρη στα 
προνόµια που είχαν αποσπάσει από νωρίτερα. Γι� αυτό και βρήκαν τα αγαθά 
της µοίρας τους γρηγορότερα και ευκολότερα από άλλους.  Γενικά, το 
µπαµπάκι της Αιγύπτου αποδειχνότανε ένα πραγµατικό �Ελντοράντο�.  Έγινε 
πολύ σύντοµα περιζήτητο στις ευρωπαϊκές αγορές. Όποιος ασχολιότανε µ� 
αυτό,  είτε µε την καλλιέργειά του, είτε µε την εµπορία του, είτε µε τη διακίνησή 
του κ.λ.π., πλούτιζε και γινότανε µεγάλος και τρανός.  Στη δεκαετία 1830-1840 
οι εξαγωγές του αιγυπτιακού µπαµπακιού υπερδιπλασιάστηκαν.  Στο διάστηµα 
1831-1852 η παραγωγή του δεκαπλασιάστηκε και στα χρόνια 1840-1860 οι 
εξαγωγές του πενταπλασιάστηκαν. 

Ν. Ψυρούκη, Το Νεοελληνικό παροικιακό φαινόµενο, σσ. 133-134 
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ΠΗΓΗ 2 

 
Συντροφιά καλεσµένων στο αλεξανδρινό σπίτι του Εµµανουήλ Μπενάκη, Έλληνα 
µεγιστάνα του εµπορίου, µε αφορµή τους αρραβώνες της κόρης του (το 1887 ή το 
1888).  Ο Μπενάκης µε το ηµίψηλο στέκεται ακριβώς µπροστά στην σκηνή 
������������������� Στη φωτογραφία βρίσκονται επίσης και τα 
µέλη της οικογένειας Χωρέµη. Ο οίκος Χωρέµη-Μπενάκη και Σίας ιδρύθηκε το 1863 για 
να αξιοποιήσει την αιφνίδια έξαρση του αιγυπτιακού βαµβακεµπορίου την περίοδο του 
Αµερικανικού Εµφυλίου πολέµου, και ήταν πέρα από κάθε συναγωνισµό η µεγαλύτερη 
εταιρεία Ελλήνων εµπόρων βαµβακιού στην Αίγυπτο.  Στο Λίβερπουλ όπου υπήρχε, 
όπως και στο Μάντσεστερ, µια εύρωστη ελληνική κοινότητα το ΙΘ΄ αιώνα, 
αντιπροσωπευόταν από την εταιρεία Ντέιβις-Μπενάκη και Σίας. Ο Εµµανουήλ 
Μπενάκης είχε στενούς δεσµούς µε την εκσυγχρονιστική πολιτική του Χαριλάου 
Τρικούπη και του ελευθερίου Βενιζέλου ο οποίος το 1910 τον τοποθέτησε στο 
υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας που µόλις είχε ιδρύσει.  Στη διάρκεια του ΙΘ΄ αιώνα 
σηµειώθηκε σηµαντική µεταναστευτική κίνηση κυρίως από τα νησιά του Αιγαίου (πολλοί 
από τους πλουσιότερους εµπόρους ήταν από τη Χίο) προς την Αίγυπτο, όπου την 
περίοδο του Πρώτου Παγκοσµίου πολέµου υπήρχαν 100.000 περίπου Έλληνες.  Η 
κοινότητα που κάποτε ήταν κάποτε η µεγαλύτερη ξένη αποικία στην Αίγυπτο, σηµείωσε 
ραγδαία παρακµή µε την άνοδο του Νάσερ στην εξουσία, το 1952.  Όµως στα τέλη του 
ΙΘ΄ και στις αρχές του Κ΄ αιώνα υπήρχαν µεγάλες και, ως επί το πλείστον, ευηµερούσες 
ελληνικές κοινότητες σε όλη την Εγγύς και τη Μέση Ανατολή, στην �καθ� ηµάς Ανατολή� 
για να χρησιµοποιήσουµε τη βιωµατικά φορτισµένη ελληνική έκφραση. 

R. GLOGG, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδος, 1770-1990,  
µτφρ. Λ. Παπαδάκη, Αθήνα 1995, σσ. 82-83 

 
ΠΗΓΗ 3 
Η κόρη του Εµµανουήλ Μπενάκη, Πηνελόπη ∆έλτα, αναφέρεται στην οικονο-
µική βοήθεια που προσέφερε ο πατέρας της µετά τη µικρασιατική καταστροφή 
για τους Έλληνες πρόσφυγες. 
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�Στη µεγάλη καταστροφή του Αυγούστου 1922, ο πατέρας µου από το Παρίσι, 
όπου είχε καταφύγει, µου έστειλε 5.000 λίρες (που έκαµνε 1.250.000 δρχ. αν η 
λίρα είχε 250 δρχ. ή 1.375.000, αν η λίρα πήγαινε 275 δρχ., που δε θυµούµαι 
πια καλά, ίσως να κατρακύλησε και χαµηλότερα η δραχµή). Τα χρήµατα αυτά 
µου τα έστειλε τηλεγραφικώς, µ� εντολή να τα ξοδέψω, κατά την κρίση µου, για 
τους κατεστραµµένους πρόσφυγες�. 

Π. Σ. ∆ΕΛΤΑ, Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος, εκδ. Ερµής, Αθήνα, 1988, σ. 121 
 

Με αφορµή το κείµενο της πηγής 1, την εικόνα και το επεξηγηµατικό κείµενο 
της εικόνας (πηγή 2), το κείµενο της πηγής 3 και τις πληροφορίες του σχολι-
κού βιβλίου:  
α) να προσδιορίσετε τους παράγοντες, οι οποίοι ενθάρρυναν την κίνηση 
Ελλήνων µεταναστών προς την Αίγυπτο κατά την περίοδο 1840-1882. 

β) να συζητήσετε για τις οικονοµικές δραστηριότητες, τις πολιτιστικές και 
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και τις κοινωνικές επιδόσεις των Ελλήνων της 
Αιγύπτου, καθώς και για τις σχέσεις των Ελλήνων της Αιγύπτου µε την 
πολιτική και κοινωνική πραγµατικότητα της µητροπολιτικής Ελλάδας. 

 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
− Ε. Θ. Σουλογιάννης, Η Ελληνική κοινότητα Αλεξάνδρειας (1843-1993), εκδ. 

Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1994. 
− Ε. Θ. Σουλογιάννης, Οι Έλληνες στην Αίγυπτο (19ος - 20ός αι.). Κοινωνία, 

εκπαίδευση, εκδόσεις, ΕΦ, 68 (1990-1991), σσ. 85-170. 
 
 
 

� Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία  

 
Πολλά µνηµεία της Αθήνας καθώς και πολλοί κεντρικοί της δρόµοι φέρουν τα 
ονόµατα σηµαντικών προσωπικοτήτων του παροικιακού Ελληνισµού, π.χ.   
Οδοί Σίνα, Μπενάκη, Τοσίτσα, Στουρνάρη, Βίλα Καζούλη, Μουσείο Μπενάκη. 
 
Να αναπτύξετε την προσφορά κάποιας από τις προσωπικότητες αυτές.  
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� Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

�Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον�, Βενετία, 1781, 
παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.  
Το εξώφυλλο πλασιώνεται µε περίτεχνη 
διακόσµηση. ∆ιακρίνεται και το περίφηµο 

τυπογραφικό σήµα του Γλυκέος: η µέλισσα  
µε τα µονογράµµατα στη βάση.  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα τίτλου µε παράσταση σχολείου.  
Βιέννη, 1820. Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.  
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Η συµβολή των τυπογραφείων της ∆ιασποράς - τυπογραφεία Βενετίας, 
Βιεννέζικα τυπογραφεία - στην αναγεννητική προσπάθεια του Νεότερου 
Ελληνισµού.  
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
− Ελληνική Τυπογραφία, Αφιέρωµα της εφηµ. �Καθηµερινή� (7-4-1996) µε ειδική 

αναφορά στα τυπογραφεία της ∆ιασποράς (άρθρο του Κων. Σπ. Στάικου),  
σσ. 4-7.  

− Ι.Ε.Ε., τ. ΙΑ΄, σσ. 231-243.  
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