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Έλληνες μετανάστες στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα
Γράφει ο Χρήστος Τσαντής 

«Ο
μολογώ ότι μπροστά στο θέαμα των 
διερχόμενων (μεταναστών) Ελλή-
νων η συνείδησή μου εξανίσταται. 
Οι μετανάστες, στους οποίους κά-

ποιοι υπόσχονται τον επίγειο παράδεισο, παύουν 
να θεωρούνται ανθρώπινα όντα από τη στιγμή του 
απόπλου του ατμόπλοιου για Μασσαλία ή για άλλα 
ευρωπαϊκά λιμάνια. Ο μετανάστης μεταβάλλεται σε 
εμπόρευμα, σε είδος. Είναι θύματα των μεγάλων 
ατμοπλοϊκών εταιρειών. Υποθηκεύουν ή πουλάνε 
ό,τι κι αν έχουν, παραδίδοντας τα πάντα στους πρά-
κτορες αυτών των εταιρειών». 
Μόνο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Μαρτίου 
του 1903 αναχώρησαν από τον Πειραιά 9.950 μετα-
νάστες. 10.000 Έλληνες πήραν το δρόμο της ξενιτιάς 
μέσα σε τρεις μόλις μήνες, σε μία περίοδο που ο συ-
νολικός πληθυσμός της χώρας δεν ξεπερνούσε τους 
2.700.000 κατοίκους. Ας λειτουργήσουν αυτά τα κρα-
τικά έγγραφα και τα στοιχεία ως καμπάνα υπενθύμισης 
για όσους ξεχνούν το παρελθόν αυτού του τόπου και 
την ιστορία του. Ένας λαός που τραγούδησε: «Την ξενι-
τειά, τη γυμνωσιά, την πίκρα, την αγάπη… τα τέσσερα 
τα ζύγισα, βαρύτερα είν’ τα ξένα», μπορεί να καταλάβει 
τι πάει να πει προσφυγιά, τι σημαίνει μετανάστευση.
Συγκλονίζει η έκθεση του Γενικού Πρόξενου της Ελ-
λάδας στη Μασσαλία (1901-1902), για την κατάσταση 
των Ελλήνων μεταναστών, που μαζί με χιλιάδες Ιτα-
λούς, Ιρλανδούς και άλλους Ευρωπαίους γεμίζανε τα 
πλοία για την Αμερική. 
«Όσες φορές απευθύνθηκα σε ατμοπλοϊκές εταιρείες», 
γράφει ο πρόξενος, «για την προστασία Ελλήνων που 
δεν τους επέτρεψαν να αποβιβαστούν στην Αμερική, 
για διάφορους λόγους, οι πράκτορες αποποιούνται 
την επιστροφή των χρημάτων με επιχείρημα ότι αυ-
τοί οι δυστυχείς υπέγραψαν συμφωνητικό προς του 
απόπλου από τον Πειραιά. […] Αυτή τη στιγμή που 
γράφω, μπροστά στο προξενικό κατάστημα βρίσκονται 
περί τους 800 μετανάστες που ζητούν τη συνδρομή μου 
για να φύγουν στις ΗΠΑ και άλλοι για να συλληφθούν 
αυτοί που τους αφαίρεσαν με απάτη τα χρήματά τους. 
Άλλοι ζητούν την παρέμβασή μου ώστε να εισαχθούν 
σε φρενοκομείο της πόλης ως ψυχικά πάσχοντες από 
τις κακουχίες και τις στερήσεις του διάπλου». 
Τραγική η πορεία στη ξενιτιά των ΗΠΑ για τους μετα-
νάστες από την Ελλάδα και από τις άλλες χώρες στις 
αρχές του 20ου αιώνα. Πολλοί ήταν αυτοί που έχα-
ναν τα λογικά τους κατά τον εικοσαήμερο διάπλου του 
Ατλαντικού και άλλοι που δεν άντεχαν τις κακουχίες 
της ζωής μακριά από την πατρίδα. Ακόμη πιο σκληρές 
όμως ήταν οι σκηνές που διαδραματίζονταν με τους 
ανθρώπους που έχαναν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού. Οι ναυτικοί κανονισμοί προέβλεπαν τη 
ρίψη του πτώματος στη θάλασσα μέσα σε ασφαλτω-

μένο φέρετρο για να μη γίνει ο νεκρός τροφή για τα 
ψάρια. Όμως τις πιο πολλές φορές ο πλοίαρχος, προ-
κειμένου να αποφύγει δυσάρεστες καταστάσεις από 
τους συγγενείς, τους συνοδούς και τους υπόλοιπους 
μετανάστες, διέταζε το πλήρωμα να ρίξει τους νεκρούς 
στη θάλασσα μέσα στη νύχτα. 
«Πόντισον!» έδινε τη διαταγή ο καπετάνιος και το πτώ-
μα κυλούσε πάνω στο σανίδι, δεμένο με ένα βαρίδι 
στα πόδια κι έπεφτε στον ωκεανό μέσα στο πηχτό 
σκοτάδι. Το όνειρο του Νέου Κόσμου τελείωνε με την 
υπογραφή του καπετάνιου, του ιατρού του πλοίου και 
δύο ακόμα μαρτύρων σε μία ληξιαρχική πράξη θανά-
του, ενώ τα πράγματα του νεκρού παραδίδονταν στην 
αρμόδια προξενική αρχή. 
Όσοι κατάφερναν να φτάσουν στην ακτή, καταρρα-
κωμένοι από τις κακουχίες, παραδίνονταν στο Αμε-
ρικανικό Γραφείο Μετανάστευσης, απ’ όπου πολλοί 
απορρίπτονταν και επέστρεφαν άπραγοι πίσω, αφού 
προηγουμένως είχαν παραδώσει το όποιο κομπόδεμά 
τους στους πράκτορες των ατμοπλοϊκών εταιρειών και 
σε άλλους εμπόρους ελπίδων. 
Η ελληνική εφημερίδα της Νέας Υόρκης «Θερμοπύ-
λες» έγραφε στις 10 Απριλίου του 1903: «Και μαρμά-
ρινη καρδιά να έχει κάποιος θα συντριβεί βλέποντας 
πολλούς Έλληνες μετανάστες να αποπέμπονται και να 
βρίσκονται μέσα στην απόγνωση. Πολλοί υποθηκεύ-
σανε τα κτήματά τους στην Ελλάδα για να πληρώσουν 
τα εισιτήρια. Άλλοι μόλις άκουσαν ότι δεν γίνονται 
δεκτοί (από το Αμερικανικό Γραφείο Μετανάστευσης) 
αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν πέφτοντας στη θά-
λασσα. Σε όλα τα πρόσωπα ήταν διακριτή η συντριβή 
της καρδιάς και η απόγνωση. 200 και πλέον Έλλη-
νες μετανάστες αποπέμφθηκαν τους τελευταίους τρεις 
μήνες μεταξύ αυτών και γυναίκες που δεν βρέθηκαν 
οι διευθύνσεις των συγγενών τους στις ΗΠΑ. Τί θα 
απογίνουν τώρα αυτές οι γυναίκες επιστρέφοντας στη 
Γαλλία»; Ποιά τύχη περίμενε όμως όσους γινόντουσαν 
δεκτοί; 
Η ελληνική εφημερίδα «Ατλαντίς» της Νέας Υόρκης 

καταγγέλλει, το Γενάρη του 1902, τη σωματεμπορία 
μικρών παιδιών από την Πελοπόννησο και από άλ-
λες περιοχές της Ελλάδας, που στέλνονται στις ΗΠΑ 
και γυρνούν στους δρόμους κάνοντας ό,τι τους προ-
στάξουν οι δουλέμποροι. Άλλη εφημερίδα των Ελλή-
νων της Αμερικής, ο «Λοξίας» γράφει στις 18 Μάρτη 
του 1903: 
«Οι Έλληνες μετανάστες στην Αμερική βρίσκονται σε 
αθλιότατη κατάσταση, ακόμη χειρότερη κι από αυτή 
άλλων εθνικοτήτων, όπως για παράδειγμα οι Κινέζοι. 
Αποβιβαζόμενος στις ΗΠΑ ο Έλληνας μετανάστης τα-
λαιπωρημένος από την αφόρητη οικονομική καχεξία 
και χωρίς να μπορεί να βρει δουλειά, δίχως να γνω-
ρίζει τη γλώσσα, γίνεται έρμαιο στα χέρια αυτών που 
τον παρέσυραν στο κυνήγι του αμερικανικού χρυσού! 
Γίνεται δούλος. […] Γίνεται πλανόδιος, στερείται της 
αναγκαίας τροφής, κοιμάται σε υπόγεια χωρίς στοι-
χειώδη θέρμανση και υγιεινή, γυρνά στους δρόμους 
με χειράμαξες πουλώντας φρούτα, τον ξυλοφορτώ-
νουν οι κλητήρες, παραμένει υπό αφόρητο ψύχος 
και υπό αφόρητη ζέστη, περιορίζει στο ελάχιστο τον 
νυχτερινό ύπνο, γυρίζει ρακένδυτος και ρυπαρός. 
Αλληλοϋβρίζονται και συλλαμβάνονται καθημερινά. 
Οδηγούνται στα κρατητήρια ως παραβάτες των αστυ-
νομικών διατάξεων. Γίνονται αντικείμενο (ρατσιστι-
κών) επιθέσεων. Παλεύουν να εξοικονομήσουν ελά-
χιστα για να ζήσουν καταστρέφοντας την ίδια τους τη 
ζωή, αφού οι πιο πολλοί γίνονται φθισικοί». 
Άλλοι Έλληνες μετανάστες βρήκαν δουλειά στα ερ-
γασιακά κάτεργα των σιδηροδρομικών σταθμών, οι 
οποίοι όμως για να ανταγωνιστούν τους υπόλοιπους 
μετανάστες εργάτες, έριξαν πολύ χαμηλά τις αμοιβές 
τους με συνέπεια να μην μπορούν να καλύψουν τις 
στοιχειώδες ανάγκες τους αλλά και να μπαίνουν στο 
στόχαστρο των υπόλοιπων εργαζομένων ως υπεύθυ-
νοι για την καθίζηση της αξίας του μεροκάματου. Τα 
ατυχήματα που κοστίζουν τη ζωή πολλών Ελλήνων 
και άλλων μεταναστών, καθώς και η πτώση της τιμής 
του μεροκάματου οδηγούν πολλούς από αυτούς να 
εγκαταλείπουν τους σιδηροδρόμους.»
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σικάγο 
Ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της εποχής μας 
δίνει η περιγραφή από ένα έγγραφο του Γενικού 
Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο στις 11 Απρι-
λίου του 1901: 
«Οι περισσότεροι νέοι μετανάστες αυτό το χρόνο ήρ-
θαν εδώ για να βρουν δουλειά στους σιδηροδρόμους. 
Μέχρι σήμερα όμως λιγότεροι από 200 βρήκαν ερ-
γασία. Οι πιο πολλοί αναγκάστηκαν να δουλέψουν 
σε ανθρακωρυχεία, έπειτα όμως από δυστυχήματα 
που συνέβησαν εγκατέλειψαν την εργασία τους. Ήδη 
1500 περίπου περιπλανώνται άνεργοι στους δρό-
μους του Σικάγο. Μεταμελημένοι για την άφιξή τους 
στην Αμερική, εξαντλημένοι και χωρίς να διαθέτουν 
πλέον καθόλου χρήματα, στερούνται τα προς το ζην». 
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Η γιαγιά μας η Μυροφόρα!
Γράφει ο Γιώργος Αθανασιάδης

Συνέχεια από την προηγούμενη έκδο-
ση του Κόσμου της Τρίτης Ηλικίας

Ο 
ι Βούλγαροι βρισκόνταν κο-
ντά στα σύνορα και σε κάνα 
δύο μέρες  όπως και το Πά-
σχα, είχε ήδη φτάσει Μεγά-

λη Πέμπτη , μόλις που πρόλαβε η 
Μυροφόρα να βάψει λίγα κόκκινα 
αυτά, απο τις κότες της.  Τα μαύρα 
και άγρια σκυλιά οι Βούλγαροι θα κα-
τηφόριζαν τον κάμπο καίγοντας και 
ρημάζοντας. Ισα – ίσα που προλάβαι-
ναν να μαζέψουν τα παιδιά τους να 
φορτώσουν τα κάρα, να κλειδώσουν 
και να αμπαρώσουν τα σπίτια...  να 
κλειδώσουν....  τι ειρωνεία! Κι άλλος 
ξεριζωμός.... Η Μυροφόρα θυμή-
θηκε που τρέχανε και κλείδωσαν το 
σπίτι τους στο Καύκασο.... το αμπά-
ρωσαν... μικρή ήταν και εκείνη, μι-
κροπαντρεμένη και κοίταζε την προ-
κυμαία που χάνονταν πίσω τους, ενώ 
το πλοίο της προσφυγιάς τους έπαιρ-
νε δυτικά κατά την Πόλη και μετά στο 
Βόσπορο. Ετσι και τότε ολόκληρη η 
οικογένεια, η αδελφή της η Μαρία με 
τον άντρα της μικροπαντρεμένοι και 
εκείνοι... το ταξίδι είχε ξεκινήσει και 
η Μαύρη Θάλασσα θα κατάπινε την 
ανηψούλα της τη μικρή. Ετσι γινό-
ταν, όσοι πέθαιναν στο ταξίδι, τους 
πετούσαν στην θάλασσα.  Ηταν και 
η πρώτη επαφή με τον θάνατο που 
είχε η Μυροφόρα. Μετά ακολούθη-
σαν κι άλλα παιδιά, της αδελφής της, 
το δικό της, η ίδια η αδελφή της, ο 
γαμπρός της και τα μαύρα  θαρρείς 
και είχαν κολλήσει πάνω της  μέχρι 
που έχασε μετά απο χρόνια και τον 
άντρα της τον Ισάκ της και έτσι δε τα 
ξαναέβγαλε ποτέ της.
Τώρα πάλι τρέχοντας προς το σπίτι 
και σέρνοντας μαζί της τα παιδιά που 
στο μεταξύ είχαν φύγει απο το σχο-
λείο, αυτά σκεπτόταν και ήξερε καλά 
τι την περίμενε. Μόνο που τώρα ήταν 
εκείνη υπεύθυνη να σώσει τα παιδιά 
της, την οικογένεια της. Φτάνοντας 
σπίτι άρχιζε να μαζεύει λιγοστά πρά-

ματα, κάτι ρούχα για τα παιδιά, λίγες 
κουβέρτες και σκεπάσματα και εκείνο 
το μπαούλο, το σιδερένιο που έκλει-
νε καλά και σφράγιζε. Εκείνο το μπα-
ούλο που είχε έρθει «α σην Ρουσίαν 
και ασην Τουρκίαν» Πολυταξιδεμένο 
το μπαούλο και φαίνεται ότι για κεί-
νο δεν είχε βρεθεί απάνεμο λιμάνι.  
Ακολουθούσε σαν πιστός και αφο-
σιωμένος ακόλουθος τις περιπέτειες 
και τα «ταξίδια» της οικογένειας, για 
τουλάχιστον δύο γενιές τώρα. Τι να 
είχε άραγε εκείνο το μπαούλο, πού 
ήταν ερμητικά κλεισμένο και επτα-
σφράγιστο; Κανείς ποτέ δε ρώτησε 
και θα περνούσαν δεκαετίες για ν 
ανοιχτεί και ν αποκαλύψει το περιε-
χόμενο του.
Εφτασε και ο Ισάκς με το κάρο και 
το άλογο μπροστά, ενα νεαρό ευτυ-
χώς και δυνατό άλογο καλοταϊσμέ-
νο και δυνατό για να μεταφέρει την 
οικογένεια, σε ταξίδι πολλών ωρών 
μέχρι τη Δράμα όπου θα διέμενε στο 
Τουρκοχώρι (σημερινο Μυλοπόταμο 
_ Δράμας) για μια μέρα και εν συνε-
χεία με το τραίνο στη Θεσσαλονίκη. 
Ολα φορτώθηκαν με επιμέλεια και 
περίμεναν λίγο να περάσει η ώρα 
γιατί θεωρούνταν πιό ασφαλές το 
ταξίδι τ’ απόγευμα. Ολοι θα ταξίδευ-
αν σαν μια ομάδα, το μισό και βάλε 
χωρίο δηλαδή και οι υπόλοιποι την 
άλλη μέρα. Ετσι ήταν οι εντολές της 
αστυνομίας και του στρατού ή ότι είχε 
απομείνει απο αυτόν, που τώρα βοη-
θούσαν τους πρόσφυγες.
Η σκέψη της νεκρής της αδελφής και 
των ορφανών της, γύριζε στο μυαλό 
της Μυροφόρας όση ώρα γινόταν οι 
ετοιμασίες της αναχώρησης. Τα με-
γαλύτερα παιδιά καταλάβαιναν και 
αγωνιούσαν να ξεκινήσουν και βοη-
θούσαν στις δουλειές. Κατι να κρύ-
ψουν στο υπόγειο του σπιτιού και να 
κλείσουν την καταπακτή να μη τη δεί 
κανείς... εξ άλλου ήταν προσωρινό ή 
τουλάχιστον έτσι νόμιζαν.  Ολοι έτρε-
χαν πέρα δώθε και οι περισσότεροι 
άσκοπα... γνώριζαν την ματαιότητα 
και ότι δεν ... ή τουλάχιστον θ αργού-
σαν να ξαναγυρίσουν. Ομως δεν ήθε-

λαν να το πιστέψουν. Η Μυροφόρα 
πήγε να πάρει το εικονοστάσι... πο-
λυταξιδεμένο και αυτό, έφτασε εδώ 
στον κάμπο του Νευροκοπίου απο 
τη Τουρκία, μέσω Ρωσίας και ακόμη 
και εκείνο δεν ήξερε πόσο θα ταξί-
δευε και που θα κατέληγε... ή μήπως 
ήξερε;
Πλησίασε κοντά η Μυροφόρα και 
καθώς πήγε να σηκώσει το εικονο-
στάσι, θαρρείς και ένα χέρι τράβηξε 
το κουρτινάκι το πλεκτό απο το τζάμι 
του και τότε είδε την Παναϊα, η Μυ-
ροφόρα. Την κοιταξε με λυπημένο 
βλέμμα η Παναϊα και πήρε τη μορφή 
της αδελφής της, της Μαρίας...  και η 
Παναϊα της ειπε... 
«Τα παιδιά μου, Μύρη, τα παιδιά μου 
αδελφή μου, τα ορφανά..»   
Εκείνο ήταν... Πήρε αγκαλιά το εικο-
νοστάσι και βγήκε στην αυλή. Εν τω 
μεταξύ όλοι είχαν πάρει θέσεις στο 
κάρο και η γιαγιά η Ελένη στην προ-
εδρική θέση στον κόσμο της.  Αραγε 
που θα πηγαίναν; Μήπως στο Περι-
θώρι, να δούνε τη Μαρία της  και τα 
παιδιά; Ειχε καιρό να τους δεί...  όχι 
και πολύ βέβαια, να .... τις προάλλες 
ήταν που ειδε τη Μαρία της ... 
είχαν όμως ήδη περάσει τρία χρόνια 
από τότε που πέθανε από φυματίω-
ση ένα μεσημέρι στο νοσοκομείο της 
Δράμας...Πλησίασε το κάρο η Μυρο-
φόρα και πήγε και στάθηκε όρθια δί-
πλα στον άντρα της... 
«Αν δε πάμε στο Περιθώρι να πάρου-
με τα ορφανά της αδελφής μου, δε πάω 
πουθενά...»
«Επαλαλώθες γαρίμ (Τρελλάθηκες γυ-
ναίκα μου) τι λές;  Ποια ορφανά; Δε 
προλαβαίνουμε, θα μας σφάξουν όλους 
οι Βουλγάρ....»
Μουλάρωσε η Μυροφόρα:
«Αν δε πάμε να πάρουμε τα ορφανά, δε 
πάω πουθενά. Επαρ τα μωρά σ  και δέβα 
(πάρε τα παιδιά σου και πήγαινε)» του 
είπε.
Ωρα πολλή κράτησαν οι διαπραγμα-
τεύσεις και τελικά η Μυροφόρα δε 
πείσθηκε, ενώ τότε κοιτώντας την 
Παναϊα  μέσα απο το κουρτινάκι του 
κονοστασιού, της φάνηκε ότι της χα-

μογελούσε ικανοποιημένη.  Το κάρο 
απομακρύνθηκε και η  Μυροφόρα 
επέστρεψε στο σπίτι, να ηρεμήσει. 
Ξαφνικά ξέσπασε σε κλάματα. Ασή-
κωτο το βάρος της μοναξιάς και η 
αβεβαιότητα την έπνιγε. Τι θάκανε; 
Ποιόν θάβρισκε να του ζητήσει χάρη; 
Με τα πόδια ήθελε μια μέρα σχεδόν 
ταξίδι, και έπειτα τί; Πως θα έφερνε 
τα παιδιά μόνη της απο το Περιθώρι; 
Κάρο δεν υπήρχε άλλο... και τα παι-
διά δεν είχαν...  Το βλέμμα της  και 
το είναι της ολόκληρο στράφηκε προς 
τη Χάρη της....
«Παναϊα μου, σ άκουσα... μου σκίστηκε 
η καρδιά... τα παιδιά μου, είναι με τον 
πατέρα τους, θα φτάσουν με ασφάλεια... 
Τα ορφανά της αδελφής μου... δείξε μου 
το δρομο... τι πρέπει να κάνω;»
Η νύκτα έπεφτε αργά και σταθερά 
πάνω στο κάμπο και τα χωριά σκοτει-
νά  για λόγους ασφαλείας. Λιγοστοί 
είχαν μείνει πίσω και αυτοί θα ξεκι-
νούσαν νωρίς την αυγή αφήνοντας 
πίσω τους το χωριό και αναζητώντας 
την ασφάλεια. Η Μυροφόρα, αποκα-
μωμένη απο τη κούραση και τη στε-
ναχώρια ξαπλωσε πάνω στο ντιβάνι 
πουχε στην κουζίνα και την πήρε ο 
ύπνος νωρίς, χωρίς στην ουσία να το 
θέλει.. Ειχαν περάσει πολλές ώρες  
και την αυγή θα κινούσε να πάει στο 
Περιθώρι νωρίς να δει τι θάκανε με 
τα ορφανά... αν δεν τέλειωνε αυτό, δε 
θαφευγε απο το χωριό... Τόχε πάρει 
απόφαση. 
Ηρθε πάλι στον ύπνο της η Μαρία, 
αλλά χαρούμενη αυτή τη φορα την 
κοίταξε στα μάτια χαμογελώντας  και  
πριν προλάβει να της πεί κάτι θόρυ-
βος απο άλογο και κάρο την ξύπνησε 
και αμέσως μετά το κτύπημα στη πόρ-
τα του σπιτιού. Πετάχτηκε τρομαγμέ-
νη, μα γνωριμη φωνή τη συνέφερε 
αμέσως ..  
«Ελα Μύρη μου, πάμε να πάρουμε τώρα 
αμέσως τα ανήψια μας, τα ορφανά μας.  
Πρέπει να βιαστούμε, πριν φέξει να 
έχουμε αφήσει πίσω μας τον κάμπο και 
τα χωριά» .

Συνέχεια την επόμενη Τετάρτη
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