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Η ΒΡΩΜΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ...

Λευκή γυναίκα εθεάθη µε Έλληνα!

∆
ιάχυτη στη συντηρητική 
κοινωνία των ΗΠΑ ήταν η 
άποψη ότι οι Έλληνες είναι 
ανάξιοι των προγόνων τους. 

Φτωχοί συγγενείς της δοξασµένης 
κληρονοµιάς. Ανατολίτες, όχι ευ-
ρωπαίοι, άξεστοι και αδύναµοι να 
σηκώσουν το βάρος του κλέους του 
αρχαίου πολιτισµού. Αν πάρουµε, 
όµως, τα πράγµατα απ’ την αρχή 
θα δούµε ότι οι άνθρωποι που πή-
ραν τον δρόµο της ξενιτιάς άφηναν 
πίσω µια πατρίδα που η γη της είχε 
«ζήσει» την εξευτελιστική ήττα από 
τους Τούρκους (1897), τον Εθνι-
κό ∆ιχασµό, τους δύο Βαλκανικούς 
Πολέµους, τον Α’ Παγκόσµιο Πό-
λεµο, την αποτυχία της εκστρατείας 
κατάληψης της Άγκυρας (µε συνέ-
πεια τη Μικρασσιατική Καταστρο-
φή) και δύο Χρεοκοπίες (1893 & 
1932).
Την πείνα της περιόδου και την 
ανάγκη για εργασία εκµεταλλεύτη-
καν οι «ευαγγελιστές» της Γης της 
Επαγγελίας. Άνθρωποι περιέγρα-
φαν µε λαµπρούς και γεµάτους µέλι 
χαρακτηρισµούς τη ζωή στις ΗΠΑ 
και τον Καναδά (όπως οι δουλέ-
µποροι δείχνουν βίντεο µε πισίνες 
στους «δικούς µας» µετανάστες). 
«Στο ψωµί τους βάζουν βούτυρο!» 
έλεγαν στο ξυπόλητο 15χρονο και 
η οικογένεια αποχωρίζονταν τους 
άντρες της. Τα ναύλα είτε τα πλή-
ρωναν κανονικά, είτε τα χρωστού-
σαν στον µεταφορέα µε υποθήκη 
περιουσία τους (σπίτια ή κτήµατα). 
Αν δεν είχαν περιουσία, τότε υπέ-
γραφαν «σύµβαση εκµετάλλευσης» 
γινόµενοι πια δούλοι υπό ενοικία-
ση ή πώληση.
Στο ταξίδι τους  κοιµόντουσαν στο 
κατάστρωµα, είτε στο κουφάρι του 
πλοίου. Συνωστισµένοι, άπλυτοι 
επί 30 σχεδόν µέρες ταξίδευαν στη 
θάλασσα που πολλοί από αυτούς 
πρώτη φορά έβλεπαν (µε αποτέ-
λεσµα πολλούς εµέτους και αρρώ-
στιες). Φθάνοντας στον κόλπο που 
στέκει το «νεανικό» τότε Άγαλµα της 
Ελευθερίας, κοίταζαν και χαιρετού-
σαν ενεοί τους πελώριους ουρανο-
ξύστες. Η Α’ και Β’ Θέση αποβιβά-
ζονταν για έλεγχο χαρτιών, ενώ η 
Θέση Deck έµπαινε σε πλοιάριο για 
το… Έλλις Άιλαντ.
Το Έλλις Άιλαντ ήταν το νησί στο 
οποίο στεγαζόταν οι εγκαταστάσεις 
υποδοχής των µεταναστών. Ιατρι-
κός έλεγχος. Έλεγχος πολιτικών 
φρονηµάτων. Οι άρρωστοι επέ-
στρεφαν «µε το ίδιο εισιτήριο», ενώ 
το ίδιο γινόταν και σε εκείνους για 
τους οποίους αντιλαµβάνονταν ότι 
ήταν θύµατα δουλεµπόρου. Οδυρ-
µοί, αυτοκτονίες αλλά και δάκρυα 

χαράς στα µάτια των Ελλήνων, Ιτα-
λών, Πολωνών κ.ο.κ. µεταναστών.

«Λευκή Γυναίκα 
εθεάθη µε Έλληνα!»

Σοκαριστικός ο τίτλος του άρθρου 
εφηµερίδας της εποχής, όπως µας 
µεταφέρει ο Έλληνας οµογενής 
από το Ντιτρόιτ κ. Dan Georgakas. 
Προκαλεί η άποψη ότι στα τέλη του 
19ου και στα πρώτα χρόνια του 
20ου αιώνα, οι Έλληνες δεν κατα-
τάσσονταν στους «λευκούς»! Θεω-
ρούνταν, όπως προκύπτει απ’ τα 
δηµοσιεύµατα και τις µαρτυρίες της 
περιόδου, Ανατολίτες και µη Ευ-
ρωπαίοι. Αυτό µη σας λυπεί, διότι 
την ίδια αντιµετώπιση επιφύλασ-
σαν οι Αµερικάνοι για όλους τους 
νοτιοευρωπαίους. Σε πολλές περιο-
χές επιβάλλονταν οι «κανόνες» που 
εφήρµοζαν στους αφροαµερικάνους 
ή αλλιώς τους «νέγρους», όπως επι-
τιµητικά τους αποκαλούσαν. Στους 
κινηµατογράφους η πλατεία ανήκε 
στους λευκούς, ενώ ο «γυναικωνί-
της» (το πατάρι) στους νέγρους και 
στους µη λευκούς (Έλληνες, Ιτα-
λούς κ.ο.κ.).
Μα πώς γίνεται; Το δέρµα µας δεν 
το έβλεπαν; Ο χαρακτηρισµός «λευ-
κός» δεν απευθυνόταν στο δέρµα 
και το χρώµα του, αλλά στην κοινω-
νική τάξη- αντίληψη. Οι βορειοευ-
ρωπαίοι, για παράδειγµα, θεωρού-
νταν λευκοί. Το αστείο είναι φορείς 
της εν λόγω προκατάληψης ήταν οι 
εξαµερικανισµένοι Ιρλανδοί που 
είχαν προηγηθεί ως µεταναστευτικό 
κύµα και είχαν αφοµοιωθεί απ’ την 
Βορειοαµερικανική κοινωνία των 
ευγενών προτεσταντών.
Οι Ιρλανδοί οι οποίοι υπέστησαν 
την ίδια διάκριση θεωρούµενοι απ’ 
τους ντόπιους ως «µη λευκοί»! Εί-
ναι ακριβώς, όπως στο ρεπορτάζ 
που ένας Σύριος µιλά για ληστεία 
που του έκαναν στο µαγαζί του στο 
κέντρο της Αθήνας και ζητά εδώ και 
τώρα να φύγουν οι Μπαγκλαντεσι-
ανοί και οι Πακιστανοί! Όπως µια 
φίλη Ρωσίδα που έχει απαυδήσει 
µε τους Αλβανούς κ.ο.κ..
Την απέχθεια αυτή την σηµάδε-
ψε το µένος της Κου-Κλουξ-Κλαν 
(ΚΚΚ), της περίφηµης ρατσιστικής 
οργάνωσης, που έδειξε ιδιαίτερη 
συµπάθεια πέραν από τους ανθρώ-
πους µαύρου δέρµατος και… στους 
Έλληνες. Πυροβολισµοί, εµπρη-
σµοί και άλλες κορυφώσεις έγραψε 
η ιστορία αυτής της «σχέσης».
Ο τρόπος διαβίωσης των Ελλήνων 
ήταν όπως σχεδόν βλέπουµε σήµε-
ρα τους µετανάστες στη χώρα µας. 
Αλλά ακριβώς, όπως και σήµερα, 

οι µετανάστες θεωρούνταν πηγή 
µόλυνσης. Κίνδυνος για τη δηµόσια 
υγεία. Εκεί µας κόλλησαν το «filthy 
Greeks», δηλαδή «βρωµοέλληνες». 
Η επαίσχυντη συµπεριφορά θω-
ρούνταν σε µαρκίζες εστιατορίων, 
όταν οι Έλληνες έκαναν τα πρώτα 
βήµατα στην εστίαση, αναγράφο-
ντας «All American. No rats. No 
Greeks» Μετάφραση; «Αµιγές Αµε-
ρικάνικο. Όχι ποντίκια. Όχι Έλλη-
νες». Ακριβώς σαν το πιο πρόσφατο 
«Απαγορεύονται οι Έλληνες και τα 
σκυλιά!» που λέγεται για τη Γερµα-
νία και το δικό της ρατσισµό. Τα 
ίδια συνέβαιναν και στην Αυστρα-
λία.
Σε αυτά προσθέστε και µια έλλει-
ψη διάθεσης από τους Έλληνες να 
µάθουν Αγγλικά και να ενταχθούν 
στην κοινωνία «υποδοχής», πράγµα 
που στηλιτεύονταν από τους Αµερι-
κάνους. Μαζεύονταν µαζί στα κα-
φενεία τους και µιλούσαν πολιτικά 
µεταξύ τους πίνοντας και τζογάρο-
ντας. Πράγµατα ασυνήθιστα για τον 
συντηρητικό Βορειοαµερικάνο.
Τα φθηνά χέρια των Ελλήνων τους 
έφερναν στις δουλειές και ελέω 
Μεγάλης Ύφεσης (1929) οι Αµερι-
κάνοι «στενεύονταν» στο καρεκλάκι 
του σοφρά της ανεργίας. Αλλά κα-
τηγορούσαν τους Έλληνες ότι τους 
έπαιρναν τις δουλειές στις οποίες 
την ίδια ώρα οι Αµερικάνοι δεν 
ήθελαν να εργάζονται θεωρώντας 
τες κατώτερες και ευτελείς. Όπως 
δηλαδή, τώρα κατηγορούµε τους 
µετανάστες για το ότι δεν βρίσκεις 
δουλειά σε οικοδοµή, αλλά ο φρα-
πέ πήγαινε σύννεφο.

Τι έλεγε ο Τύπος της εποχής; 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΙ. 
Ξεφυλλίζοντας τις οµογενειακές 
εφηµερίδες της εποχής, διαπιστώ-
νει κανείς ότι τα ρατσιστικά στερε-
ότυπα σε βάρος των ελλήνων µε-
ταναστών αφθονούσαν στις στήλες 
του αµερικανικού τύπου. Πρώτο 
και κύριο χαρακτηριστικό που απο-
δίδεται στους Ελληνες, έτσι γενικά, 
είναι η υψηλή εγκληµατικότητα. 
Καθρέφτης της σχετικής αρθρογρα-
φίας µπορεί να θεωρηθεί η τακτική 
στήλη «Ελληνες εν Αµερική» του 
«Ελληνικού Αστέρος» του Σικάγου, 
που περιείχε ως επί το πλείστον 
αναδηµοσιεύσεις από τον τοπικό 
τύπο διάφορων περιοχών: σε σύ-
νολο 149 ειδήσεων που δηµοσιεύ-
θηκαν στις 12 πρώτες εβδοµάδες 
του 1909, οι 78 (ποσοστό 52,3%) 
αφορούσαν πραγµατικά εγκληµατι-
κά περιστατικά µε δράστες Ελληνες 
µετανάστες, ενώ άλλες 16 (10,7 %) 

ασχολούνταν µε παρεµφερείς κατη-
γορίες που -λανθασµένα ή `φου-
σκωµένα’- τους απευθύνθηκαν. 
Ακολουθεί επιλογή από χαρακτη-
ριστικά δηµοσιεύµατα της εν λόγω 
στήλης.
ΒΙΑΣΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ. 
«Επίθεσις Ελληνος κατά µικράς αµε-
ρικανίδος. Εν Πουέβλω της πολιτείας 
Κολοράδου κατά την εκεί συνάδελφον 
`Chieftain’ συνελήφθη ο Ελλην Ιωάν-
νης Σωτηρίου, διότι νύκτα τινά µεθυ-
σµένος ών κατεδίωξε µικράν τίνα Αµε-
ρικανίδα. Εις τας φωνάς της παιδίσκης 
προσέτρεξαν κλητήρες, οίτινες συνέλα-
βον τον µεθυσµένον οµογενή, όν οδή-
γησαν εις το κρατητήριον, όπου την 
εποµένην κατεδικάσθη εις πρόστιµον 
100.000 δολλαρίων και τα έξοδα παρ’ 
όλας τας διαµαρτυρίας του ότι ουδέν 
κακόν διεννοείτο και ότι η µικρά Αµε-
ρικανίς ωµοίαζε τα µέγιστα προς την 
εν τη γενετείρα διαµένουσαν αδελφήν 
του» (5/2/1909).
ΒΡΩΜΙΑΡΗ∆ΕΣ. 
«Την φρικώδη κατάστασιν των Ελλήνων 
αναγιγνώσκοµεν εν τη ∆έµβερ του Κο-
λοράδου συναδέλφω `Νέα’. Κατά την 
συνάδελφον ταύτην, ήτις δηµοσιεύει 
εν πλάτει την έκθεσιν του εκεί αστυϊά-
τρου, 800 Ελληνεςζώσιν υπό τους χει-
ρίστους της υγιεινής και ανθρωπότητος 
κανόνας. Η αστυνοµία εύρε περί τους 
25 Ελληνας κοιµωµένους και διαιτω-
µένους εις έν στενότατον δωµάτιον. 
Αµέσως η αστυνοµία εξεδίωξε τούτους 
εκείθεν και απελύµανε καταλλήλως 
το δωµάτιον τούτο, εξ ού ηπειλείτο η 
υγεία και του περιοίκου πληθυσµού. 
Ενεκα τούτου η συνάδελφος επιτίθεται 
δριµύτατα κατά των Ελλήνων, λέγει δ’ 
ότι εκ της ελεεινής τούτων υγιεινής κα-
ταστάσεως απειλείται η υγεία όλης της 
πόλεως» (5/3/1909).
ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΙ. 
«Ετερον κρούσµα σωµατεµπορίας µας 
έρχεται από την πόλιν Κάνσας της πο-
λιτείας Μιζούρι, κατά την εκεί συνά-
δελφον `Αστήρ’. Ενεκα τούτων οι επί 
της µεταναστεύσεως επόπται ήρξαντο 
σταυροφορίαν κατά των Ελλήνων, ενώ 
άι Αµερικανικαί εφηµερίδες πλάσσου-
σι διαφόρους φανταστικάς ιστορίας, 
αίτινες γράφονται επί το τραγικώτε-
ρον προς εξερέθισιν των Αµερικανών 
κατά των Ελλήνων. Το βέβαιον είναι 
ότι τοιαύτα κρούσµατα συµβαίνουσιν, 
αλλ’ είναι όντως πολύ άδικον να µέµ-
φεται ολόκληρος ο Ελληνικός πληθυ-
σµός δια την παρανοµίαν δύο ή τριών 
Ελλήνων ιδιοκτητών στιλβωτηρίων» 
(1/1/1909).
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