
Ζούμε σήμερα το μεγαλύτερο κύμα μετακίνησης πληθυσμών στην περιοχή 

μας από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Η κατάσταση είναι 

εξαιρετικά κρίσιμη. Οι λαοί στην γειτονιά μας ζουν σε πρωτόγνωρες 

συνθήκες βίας και πολέμων, ακραίας φτώχειας και καταδίωξης. 

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην άλλη μεριά της Μεσογείου έχουν ήδη 

αφανιστεί από τις βόμβες, τις ασθένειες, την πείνα και την καταστροφή. Ως 

αποτέλεσμα των άθλιων και απάνθρωπων συνθηκών που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο 

την ζωή και την ακεραιότητά τους, αναπτύσσεται ένα τεράστιο μεταναστευτικό και 

προσφυγικό κύμα. Το κύμα αυτό θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο, όσο θα 

γενικεύονται και θα εξαπλώνονται οι πόλεμοι και η φτώχεια. 

722 νεκροί σε Αιγαίο και Εβρο από το 2016 μέχρι σήμερα, 48 φέτος, 

30.000 εγκλωβισμένοι σε άθλιες συνθήκες αυτήν τη στιγμή στα νησιά 

Στην πραγματικότητα είναι ένα ζήτημα πολύ παλιότερο 

Το μεταναστευτικό ζήτημα τα τελευταία χρόνια  στην Ελλάδα 

αναφέρεται στη συστηματική παράνομη/παράτυπη είσοδο μεγάλου 

αριθμού μεταναστών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1990 - 2011. Η 

πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη το 1989, 

δημιούργησε το πρώτο κύμα οικονομικής μετανάστευσης με προορισμό 

την Ελλάδα (με μετανάστες κυρίως από την Αλβανία, Βουλγαρία και 

Ρουμανία) διαμέσου των βόρειων συνόρων και στην συνέχεια 

προστέθηκαν μετανάστες από χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Κατά τη 

δεκαετία 2000 - 2010, η Ελλάδα έγινε πόλος έλξης εκατοντάδων χιλιάδων 

μεταναστών όχι μόνο από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, αλλά από 

ολόκληρο τον κόσμο, με αποτέλεσμα το 7% του πληθυσμού της χώρας να 

αποτελείται από μετανάστες από χώρες εκτός Ε.Ε (Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Η συσσώρευση μεγάλου πλήθους μεταναστών, κυριολεκτικά 

πρωτόγνωρη για τον γηγενή ελληνικό πληθυσμό, άφευκτα δημιούργησε 

ένα μείζον πολιτικό ζήτημα με τελείως διαφορετικές αναλυτικές 

προσεγγίσεις και προτάσεις επίλυσης από τα ελληνικά πολιτικά 

κόμματα. Επίσης, η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί ως κύρια είσοδος 

μετανάστευσης στην Ευρώπη για την περίοδο το διάστημα 2005 - 2010 

(συγκεκριμένα χαρακτηρίστηκε ως «η πύλη της Ευρώπης για την 

παράνομη μετανάστευση». Η ελληνική κρίση από το 2010 δεν έχει 

μειώσει τον αριθμό των μεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα, η οποία 

αποτελεί το κύριο δρόμο εισόδου στην Ευρώπη. Το 2010, σύμφωνα με 

την FRONTEX, 9 στους 10 μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στην 

Ευρώπη, εισήλθαν μέσω της Ελλάδας. Πολλοί μετανάστες που 
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εισέρχονται στην Ελλάδα, ξαναφεύγουν μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα. Σύμφωνα με τη FRONTEX, τους πρώτους 9 μήνες του 2011 

πέρασαν τα ελληνικά σύνορα 112.844 μετανάστες έναντι 76.697 την 

αντίστοιχη περίοδο του 2010 

Το μεταναστευτικό - προσφυγικό ζήτημα είναι δύσκολο και σύνθετο. Στη 
διαπάλη που αναπτύσσεται εμπλέκονται κράτη και οι διακρατικές 
ενώσεις τους, μονοπώλια, ΜΚΟ, κυκλώματα, κ.τλ. Η αλήθεια είναι ότι την 
προσφυγιά και τη μετανάστευση δεν τις γεννά κάποια συνωμοσία 
ενάντια στο ελληνικό ή άλλο έθνος, ή κάποιο "σχέδιο να γεμίσει ο κόσμος 
τρομοκράτες". Την προσφυγιά και τη μετανάστευση τις γεννούν ο 
εκμεταλλευτικός και επιθετικός χαρακτήρας του κοινωνικοοικονομικού 
συστήματος που ζούμε, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις 
και τα μονοπώλιά τους, ο πόλεμος και οι επεμβάσεις. Δεν μπορεί να 
υπάρξει στον σύγχρονο κόσμο παραγωγή  χωρίς μετανάστευση και 
προσφυγιά. Οποίος το ισχυρίζεται αυτό είναι σαν να λέει ότι μπορεί να 
υπάρξει ο σημερινός κόσμος  χωρίς φτώχεια, εκμετάλλευση, ανεργία, 
πολέμους, ή φασιστική δράση χωρίς ναζιστική εγκληματική ιδεολογία. 

Η μετανάστευση δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο, είναι τόσο παλιά. 
Έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο στην εγκατάσταση πληθυσμών, στη 
διαμόρφωση φυλών, κρατών, εθνών, στην ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάμεων σε κάθε εποχή. Η ορμή της μετανάστευσης πήρε νέα ώθηση 
μετά το '90 όπως αναφέραμε και μέχρι σήμερα, λόγω και της έντασης 
των επιθετικών πολέμων που τις συνόδευσαν. 

Αυτοί που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη εργασία εχθρεύονται το ίδιο 
και τον μετανάστη και τον ντόπιο εργάτη. Έχει αποδειχθεί διαχρονικά 
στην Ιστορία ότι οι επιθέσεις ενάντια στους μετανάστες, εκτός των 
άλλων, αποτελούν προετοιμασία και εκπαίδευση για να περάσουν πιο 
βάρβαρα μέτρα σε βάρος του εργατικού - λαϊκού κινήματος. 

Για τον στρατηγικής σημασίας έλεγχο των μεταναστών, η ίδια η ιθύνουσα 
τάξη καταστρώνει ειδικό σχεδιασμό, γι' αυτό μεθοδικά χωρίζει τους 
Ελληνες και τους ξένους μετανάστες σε "νόμιμους" και "παράνομους", 
με ιθαγένεια ή χωρίς, με χαρτιά ή χωρίς.  

Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, όλες οι κυβερνήσεις συμφώνησαν με τις 
πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ, παίρνουν μέτρα  ενάντια στους 
μετανάστες και πρόσφυγες, με τον ενισχυμένο έλεγχο των εξωτερικών 
συνόρων της ΕΕ αλλά και στο εσωτερικό της κάθε χώρας. 



Ολοι τους συμφωνούν να μπουν ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στο να 
έρθουν οι μετανάστες - πρόσφυγες στις χώρες που επιθυμούν, μέσω της 
φύλαξης των συνόρων, της ενίσχυσης των συνοριοφυλακών και 
ακτοφυλακών, της έντασης της καταστολής, των απελάσεων, της 
γενίκευσης των μέτρων περιορισμού του δικαιώματος στο άσυλο. 

Ολοι τους συμφωνούν να παρθούν περισσότερα μέτρα για την 
"προώθηση της επιλεκτικής - ελεγχόμενης μετανάστευσης", δηλαδή 
αυτών που χρειάζονται οι ανοιγοκλείνοντας την κάνουλα, ανάλογα με τις 
ανάγκες του κεφαλαίου σε ειδικευμένο και ανειδίκευτο εργατικό 
δυναμικό, σε βιομηχανίες, εποχικές δουλειές. Ενα μεγάλο ποσοστό 
δουλεύει σε απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς τα στοιχειώδη σε υγιεινή και 
ασφάλεια, γι' αυτό είναι πρώτα θύματα σε εργατικά "ατυχήματα" και 
θανάτους. Σπέρνεται το εθνικιστικό δηλητήριο, για να θολώνουν και να 
μη γίνονται αντιληπτά ότι ουσιαστικά ντόπιοι και ξένοι εργαζομενοι 
έχουν κοινά συμφέροντα απέναντι στους εκμεταλλευτές τους. 

Αποκαλυπτική για αυτές τις στοχεύσεις αποτελεί η έρευνα του 
ινστιτούτου "Bertelsman" για τη Γερμανία: "Η Γερμανία έχει ανάγκη από 
τουλάχιστον 260.000 νέους μετανάστες ετησίως έως το 2060 
προκειμένου να καλύπτει το έλλειμμα εργατικών χεριών, απόρροια της 
επιδείνωσης των δημογραφικών τάσεων. Εξ αυτών οι 146.000 
μετανάστες ετησίως θα πρέπει να προέρχονται από χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού της, η 
Γερμανία αναμένεται να δει το εργατικό δυναμικό της να συρρικνώνεται 
κατά το 1/3 ή κατά 16 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2060, εάν δεν 
υπάρξει η συμβολή των μεταναστών".  

Οι ίδιοι γενικοί άξονες ακολουθούνται στην πολιτική όλων των χωρών 
παγκόασμια. Π.χ Το Μεξικό - όπως και η Ελλάδα - βρίσκεται στο 
στόχαστρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος σχετικά με τη 
μεταναστευτική πολιτική. Και, στο Μεξικό, η μεταναστευτική πολιτική 
της κυβέρνησης Ομπραδόρ είναι σε βάρος των μεταναστών, ακολουθεί 
τους σχεδιασμούς των οικονομικών συμφερόντων στην χώρα, καθώς και 
τα σχέδια των ΗΠΑ, με κοινή γραμμή την καταστολή των 
μεταναστευτικών ροών.  

Σήμερα θα πρέπει για όλους τους; Κατατρεγμένου που βρέθηκαν στην 
χώρα μας να απαιτηθούν ανθρώπινοι χώροι υποδοχής και φιλοξενίας, 
απεγκλωβισμό τους από τα ελληνικά νησιά και την ενδοχώρα και να 
μπορούν να ταξιδέψουν στις χώρες τελικού προορισμού τους. Να 



δυναμώσουν η αλληλεγγύη και η κοινή πάλη των λαών ενάντια στο 
πόλεμο, τη προσφυγιά.  

 

-- 
 
Αλλά κι οι «βρομοέλληνες» δεν έπλυναν στις λάντζες των μαγέρικων ( γιάνγκηδων ή τάχα 

συμπατριωτών αφεντικών) το «όνειρο» των ΗΠΑ; Ή μήπως το φθισικό τους σάλιο δεν 

πότισε του Κολοράντο τα ορυχεία; 

Μα κι όσοι βολοδέρνουνε για χρόνια στην Ελλάδα, Φιλιππινέζοι, Αλβανοί, Ρώσσοι, 

Πακιστανοί, Βαλκάνιοι, Αφρικανοί... από καλό αφήσανε πατρίδα και γονείς , σκάλες να 

σφουγγαρίζουνε , γέροντες να φυλάνε, ή κάπου να ματώνουνε στης φράουλας τα 

χωράφια ; 

-- 

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. 

Ο μεταναστευτικός πυρετός κορυφώθηκε στην εικοσαετία 1900-1920 

και η Ελλάδα 

έχασε το 8% του συνολικού της πληθυσμού. Περίπου 25.000 άνθρωποι 

εγκατέλειπαν κάθε χρόνο την οικονομικά λαβωμένη πατρίδα μας για 

την «Γη της 

Επαγγελίας», τις ΗΠΑ, που τους υποσχόταν με γενναιοδωρία αμύθητο 

πλούτο, 

ευημερία και χρυσές ευκαιρίες. 

Οι λόγοι της μετανάστευσης πρέπει να αναζητηθούν στην κακή 

οικονομική 

κατάσταση του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους που ταλάνιζε κυρίως 

τον 

αγροτικό πληθυσμό της χώρας, στην ανεξέλεγκτη τοκογλυφία στην 

ύπαιθρο, στις 

συχνές επιστρατεύσεις, στις φεουδαρχικές δομές της αγροτικής 

ιδιοκτησίας με την 

ύπαρξη τσιφλικιών, και στο φαινόμενο της ληστείας που συνέχιζε να 

ρημάζει την 

ύπαιθρο 



Οι Έλληνες που μετανάστευαν για τις υπερπόντιες χώρες, εκτός από τη 

σωματική ικανότητα, δεν διέθεταν κανένα άλλο προσόν. Ήταν αγράμματοι, λίγοι 

είχαν τελειώσει το Δημοτικό, “άβγαλτοι” και αθώοι, άνθρωποι στερημένοι, 

πεινασμένοι, πού δεν είχαν συνείδηση της δύναμής τους, ούτε φυσικά των 

δικαιωμάτων τους. Δηλαδή ήταν το πιο κατάλληλο υλικό για μια ύπουλη, 

πανούργα εκμετάλλευση. 

Η εγκληματική τοκογλυφία οργίαζε. Ο τόκος, ήταν 20-30% σε χρήμα, αλλά οι 

δανειστές έπαιρναν από τους οφειλέτες τους, γάλα, βούτυρο, και άλλα προϊόντα, 

ανεβάζοντας τον τόκο σε 70 ή και 80%. Το ταξίδι απαιτούσε αρκετά χρήματα και οι 

παμπονηροι πράκτορες ή οι τοκογλύφοι που θα δάνειζαν το απαραίτητο για τα 

ναύλα ποσό, ζητούσαν σίγουρη εξασφάλιση. Έτσι οι μικροκτηματίες με 

υποθηκευμένα κτήματα βυθίζοταν σε ανυπέρβλητα χρέη. 

Για τους πάμπτωχους και άκληρους υπήρχε και ο μπαμπέσικος τρόπος. Τους 

δέσμευαν με τον αποπνηκτικό ζυγό συμβόλαιων εργασίας, για να αναγκαστούν να 

ξεχρεώνουν τα πανάκριβα ναύλα τους για μια ολόκληρη ζωή- αλυσοδεμένοι 

σκλάβοι, καταδικασμένοι να λιώσει η σάρκα τους στους σιδηροδρόμους ή στα 

θανατηφόρα ορυχεία του Κολοράντο. 

Οι τοκογλύφοι και ταξιδιωτικοί πράκτορες, στρατολογούσαν ακόμα μικρά παιδιά 

και εφήβους 8-12 χρονών για τα διάσημα στιλβωτήρια που διατηρούσαν άπληστοι 

Έλληνες αφέντες, στις μεγάλες πόλεις των Η.Π.Α. Μεγάλο ρόλο έπαιξαν και οι 

πράκτορες των μεταναστευτικών γραφείων που διαφήμιζαν με φανφάρες και 

κουδουνοκρουσίες, τον πλούτο που τους καρτερούσε. Οι περισσότεροι Έλληνες 

έφευγαν με πρόθεση να μείνουν προσωρινά στην Αμερική, με την απατηλή 

ελπίδα ότι στην ξένη χώρα θα αποκτήσουν ό,τι χρειάζονται για να επιστρέψουν 

εφοδιασμένοι για μια καλύτερη ζωή. Αγωνίζονταν να πάρουν την πολυπόθητη 

άδεια μετανάστευσης. Όσοι τα κατάφερναν, πριν την επιβίβαση στο πλοίο, 

υποβάλλονταν σε ξεψείριασμα και εμβολιασμό. 

 

 Ο ΔΡΟΜΟΣ 



Μέχρι το 1907 το ελληνικό μεταναστευτικό κύμα προς την Αμερική το διακινούσαν 

ξένες ατμοπλοϊκές εταιρίες οι οποίες μετέφεραν τους επιβάτες έως τη Μασσαλία 

και από ‘κει σιδηροδρομικώς στη Χάβρη ή το Χερβούργο, όπου και επιβιβάζονταν 

στα υπερωκεάνεια του Βόρειου Ατλαντικού. Η Αυστριακή εταιρία 

«Αυστροαμερικάνα» και η γερμανική «Hamburg American Line» ξεκινούσαν όμως 

από το λιμάνι της Πάτρας. 

 

Μετά στο χoρό μπαίνουν και ελληνικές εταιρίες μέχρι το 1964. 

 

Ο δρόμος για την Αμερική μακρύς. Το ταξίδι κράταγε γύρω στις τρεις βδομάδες και 

οι συνθήκες απείχαν πολύ από το να είναι ανθρώπινες. Οι μετανάστες 

θεωρούνταν φορτίο και πρακτικά στοιβάζονταν όπως και τα σακιά, 1200 μέχρι 

1300 ανά δρομολόγιο, πολύ μεγάλος αριθμός για τη χωρητικότητα των πλοίων της 

εποχής.   

 

Οι συνθήκες υγιεινής παραβιάζονταν κατάφωρα, όπως η υποχρεωτική 

καθημερινή ιατρική επιθεώρηση του πλήθους, το αποδεκτό φαγητό και η 

καθαριότητα στους χώρους παραμονής. 

Το φαγητό ήταν τις πιο πολλές φορές σκουληκιασμένο και οι εμετοί και διάρροιες 

ήταν σύνηθες φαινόμενο, λόγω φυσικά και της θαλασσοταραχής και του κακού 

εξαερισμού.  

 

Οι μετανάστες, σ’ όλο το ταξίδι παρέμεναν είτε στους κοιτώνες είτε στο κατάστρωμα. Στους 

κοιτώνες, αρκετά πατώματα πιο κάτω, ήταν κυριολεκτικά «πακεταρισμένοι» σε σειρές από 

σιδερένια ή ξύλινα διώροφα κρεβάτια. Οι αποσκευές, τα ρούχα, τα σκεύη του φαγητού και 

όλα τα υπάρχοντά του, έπρεπε να βολευτούν κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στα στενά αυτά 

κρεβάτια.  

Ο διαχωρισμός των γυναικών επιβατών ήταν αδύνατος. Στην προσπάθειά τους για κάποια 

απομόνωση οι γυναίκες κρεμούσαν τα ρούχα τους γύρω από τα κρεβάτια τους προκειμένου 

να δημιουργήσουν κάποιο υποτυπώδες παραπέτασμα. 

 

Φτάνοντας το πλοίο στις ΗΠΑ, στην είσοδο του ποταμού Hudson ήταν στημένη η φοβερή 

«Καραντίνα», ο δημόσιος υγειονομικός σταθμός ελέγχου. Αδιάφοροι άνδρες της υπηρεσίας 



Αλλοδαπών, και της Δημόσιας Υγείας, ανέβαιναν στο πλοίο και επιθεωρούσαν προσεχτικά 

τους επιβάτες της Γ’ θέσης και καταστρώματος. Μετά, το πλοίο κατευθύνονταν σιγά – σιγά 

προς το λιμάνι της Νέας Υόρκης. Περνώντας κοντά από το άγαλμα της Ελευθερίας κατέληγε 

σε ένα 

από τους «τόκους» στο Μανχάταν ή απέναντι στο Χομπόκεν. Εκεί αποβιβάζονταν 

οι επιβάτες της πρώτης και δεύτερης θέσης, περνούσαν βιαστικά από τον 

τελωνειακό έλεγχο και χάνονταν στο πολύβουο Μανχάταν. 

Μετά από μια πολύχρονη βασανιστική αναμονή στο πλοίο άρχιζαν να 

κατεβαίνουν επιτέλους τη σκάλα του πλοίου , οι Γ’ κατηγορίας επιβάτες, 

φορτωμένοι σαν χαμάληδες. Αγκομαχώντας, αποβιβάζονταν στις βάρκες της 

Υπηρεσίας Αλλοδαπών που τους μετέφερε στο περίφημο Ellis Island, γνωστό 

στους Έλληνες μετανάστες ως «Καστιγγάρι». Εκεί μέσα στις πολύβουες στοές 

του γραφείου απογραφής, οι μετανάστες υποβάλλονταν στην τελική δοκιμασία. 

Κάθε άρρωστος υποχρεωνόταν να γυρίσει στο πλοίο και παραδινόταν στην 

ατμοπλοϊκή εταιρία, για επαναπατρισμό. 

Οι περισσότεροι νεοαφιχθέντες έμεναν για λίγο στη Νέα Υόρκη. Εκεί υπήρχαν 

μικρά ξενοδοχεία και μικρομάγαζα Ελλήνων ιδιοκτητών, οι οποίοι τους 

υποδέχονταν όταν ξεμπαρκάρανε από τα σκάφη που τους έφερναν στο νότιο 

τμήμα του Μανχάταν. Η πόλη ήταν πολύ ακριβή, και οι περισσότεροι είχαν 

λιγότερα από τριάντα δολάρια στην τσέπη τους. Βιάζονταν λοιπόν να συνεχίσουν 

το ταξίδι τους. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, περίπου ένας στους επτά μετανάστες παρέμενε στη 

Νέα Υόρκη. Τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν 50.000 Έλληνες εργάτες στα 

σκοτεινά ορυχεία, και στις σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ οι εργάτες 

σιδηροδρόμων είχαν συγκεντρωθεί κυρίως στην Καλιφόρνια, όπου το 1910 το 

ποσοστό Ελλήνων στο συνολικό πληθυσμό ήταν μεγαλύτερο από οποιασδήποτε 

άλλη Πολιτεία. 

 

Η πρώτη μεγάλη ομάδα Ελλήνων που έφτασε στις Δυτικές Πολιτείες 

χρησιμοποιήθηκε σαν απεργοσπαστικός μηχανισμός. Μια απεργία 

ανθρακωρύχων της Utah το 1903 έσπασε από Έλληνες που μεταφέρθηκαν εκεί 

από τις Ανατολικές Πολιτείες για το σκοπό αυτό. Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 



υπήρχαν τουλάχιστον 50.000 Έλληνες εργάτες στα ορυχεία και στις 

σιδηροδρομικές γραμμές των Δυτικών Πολιτειών, ενώ οι εργάτες σιδηροδρόμων 

είχαν συγκεντρωθεί κυρίως στην Καλιφόρνια, όπου το 1910 το ποσοστό Ελλήνων 

στο συνολικό πληθυσμό ήταν μεγαλύτερο από οποιασδήποτε άλλης Πολιτείας. Με 

τον καιρό, αρκετοί Έλληνες εγκατέλειψαν τα ορυχεία και τους σιδηροδρόμους για 

να γίνουν μικροεπαγγελματίες, αλλά πολλοί άλλοι παρέμειναν εργάτες για όλη 

τους τη ζωή. 

 

Ένας άλλος σημαντικός τόπος προορισμού για τους Έλληνες μετανάστες ήταν οι 

βιομηχανικές πόλεις της Νέας Αγγλίας, όπου πήγαιναν για να εργαστούν στα 

εργοστασια υφασμάτων, και παπουτσιών. Η επιβίωση τους ήταν άθλια. Μέχρι 

και 6 άτομα νοικιάζαν ένα ανήλιαγο στενόχωρο διαμέρισμα, για να μοιράζονται τα 

έξοδα, χωρίς σωστή διατροφή ή στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. Γι’ αυτό και η 

φυματίωση ήταν πολύ συνηθισμένη. Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα, λόγω 

της δεδομένης εχθρικής υποδοχής που επιφύλασσαν στους Έλληνες μετανάστες, 

οι μετανάστες άλλων εθνικοτήτων ή και οι ίδιοι Αμερικανοί εργάτες. Ενώ οι 

μικρομεσαίοι «καθαρόαιμοι» αμερικάνοι πολίτες , οι μικροαστοί 

μικρονοικοκύρηδες τους αποκαλούσαν υποτιμητικά «βρομοέλληνες» 

ενοχοποιώντάς τους για την οποιαδήποτε παράνομη πράξη. 

 

Ο τρίτος σημαντικός τόπος προορισμού Ελλήνων μεταναστών ήταν οι μεγάλες 

πόλεις του Βορρά, όπως οι Philadelphia, Pittsburgh, Buffalo, Cleveland, Detroit, 

Milwaukee, με επίκεντρο βέβαια τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο. Το 1920, τόσο η Νέα 

Υόρκη όσο και το Σικάγο φιλοξενούσαν τουλάχιστον 50.000 Έλληνες.  

Μικρός μόνον αριθμός Ελλήνων κατευθύνθηκε προς το Νότο. Απ΄ όλους τους 

Έλληνες που έφθαναν στην Αμερική μέχρι το 1920, μόνο ένας στους 15 

εγκαταστάθηκε στις Νότιες Πολιτείες. Ωστόσο, υπάρχει μια μοναδική εξαίρεση, 

αυτή της κοινότητας του Tarpon Springs, Florida, που ιδρύθηκε το 1905 από 

πεντακόσιους περίπου Χαλκήτες, όπου οι Έλληνες ήταν η πλειοψηφία μέχρι και 

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 



Οι μετανάστες που είχαν σκοπό να μείνουν στην θρυλική χώρα του πλούτου 

προσωρινά, αρνήθηκαν να μάθουν την Αγγλική γλώσσα. Πολλοί ήταν ανειδίκευτοι 

και δεν τους απέμεινε παρά να δουλέψουν στα μεταλλεία ή στους σιδηροδρόμους. 

Άλλοι εκδηλώνοντας το “επιχειρηματικό δαιμόνιο του έλληνα”, έστηναν 

καροτσάκια πουλώντας λαχανικά και φρούτα στους δρόμους. Σύμφωνα με μια 

έκθεση το 1901 υπήρχαν 1500 πλανόδιοι πωλητές στη Νέα Υόρκη. Η φυματίωση 

τους θέριζε αλύπητα. Οι περισσότεροι υποσιτίζονταν και κατέληγαν στα δημόσια 

σανατόρια. 

Οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στις μεγάλες πόλεις απασχολούνταν σαν 

εργάτες σε εργοστάσια τυποποίησης τροφίμων, σε χαλυβουργεία και σε 

εργοστάσια, αν και πολλοί ξεκίνησαν ως πλανόδιοι πωλητές φρούτων, γλυκών 

και λουλουδιών. Σημαντικός επίσης οικονομικός παράγοντας της εποχής για 

τους Έλληνες ήταν τα στιλβωτήρια παπουτσιών. Σ΄ όλο τον αμερικανικό Βορρά 

υπήρχαν εκατοντάδες τέτοιων επιχειρήσεων που ανήκαν σε Έλληνες. Η άνθηση 

των επιχειρήσεων αυτών οδήγησε στο να θεωρούνται συνώνυμες οι λέξεις 

«λούστρος» και «Έλληνας» στα μεγάλα αστικά κέντρα του Βορρά της εποχής 

εκείνης. 

 

Τα παιδιά που δούλευαν σαν πλανόδιοι πωλητές για λογαριασμό των 

«πατρόνων» τους φωλιαζαν σε βρωμερά και ανθυγιεινά δωμάτια. Συχνά 

συγκατοικούσαν στα ίδια κτήρια που ήταν οι στάβλοι των αλόγων που έσερναν τα 

καροτσάκια τους. Σπανιότατα, άνοιγαν τη νύχτα τα παράθυρα, και ακόμα πιο 

σπάνια έπλεναν τις λιγδιασμένες κουβέρτες των κρεβατιών τους . Τις 

περισσότερες φορές έμεναν νηστικά όλη την ημέρα, και έτρωγαν μόνο το βράδυ 

όταν επέστρεφαν στα δωμάτια τους, όπου στοίβαζαν και τα απούλητα φρούτα και 

λαχανικά της ημέρας. 

Η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη για τα παιδιά που δούλευαν στα στιλβωτήρια. 

Τα σπίτια που που τα στοίβαζε το αφεντικό απείχαν χιλιόμετρα μακριά. Σε μερικά 

δωμάτια ήταν αραδιασμένα το ένα πλάι στο άλλο, δύο ή τρία κρεβάτια στα οποία 

έπεφταν μισολυπόθυμα από την κούραση . Όταν δεν υπήρχαν κρεβάτια, τα 

παιδόπουλα ξάπλωναν στο πάτωμα. Τα πιτσιρίκια έπρεπε να ξυπνήσουν στις 



4.30 το πρωί για να πάνε έγκαιρα στη δουλειά και να δουλέψουν ασταμάτητα 

μέχρι τις 10 την νύχτα. Μετά καθαρίζανε τα μάρμαρα, σφουγγαρίζανε τα 

πατώματα και ξεσκονίζανε τις καρέκλες. 

Τις περισσότερες φορές οι σατανικοί Έλληνες εργοδότες αντί για μεροκάματο 

έδιναν στα παιδιά μόνο τυρί, ελιές και ξερό ψωμί. Τη νύχτα ήταν τόσο 

εξαντλημένα, ώστε έπεφταν συχνά στο κρεβάτι χωρίς να ξεντυθούν. Τα 

στιλβωτήρια έμεναν ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις γιορτές. 

Σε πολλά μέρη οι Έλληνες εργάτες των εργοστασίων λιμοκτονούσαν με δυο 

δολλάρια την εβδομάδα. Στις σιδηροδρομικές γραμμές οι εργάτες κατοικούσαν σε 

ξεχαρβαλωμένα παλαιά βαγόνια, και ξύλινες καλύβες. Το 80% των Ελλήνων της 

Αμερικής ήταν εργάτες, που δούλευαν μερόνυχτα μεταγγίζοντας τον πικρό ιδρώτα 

τους στις φλέβες του οικονομικού συστήματος της Αμερικής παράγοντας τεράστιο 

πλούτο. Μοιραία έγιναν τμήματα της τεράστιας καπιταλιστικής μηχανής, η οποία 

παράγει τα περίφημα ανά την υφήλιο αμερικανικά δολάρια. 

Στην ιστορία του ελληνισμού υπάρχουν πολλές σκοτεινές σελίδες εκμετάλλευσης, 

και από δεσποτικούς Έλληνες, που εφαρμόζοντας το σύστημα της «πατρονίας» 

καπηλεύτηκαν ξεδιάντροπα τους συμπατριώτες τους. Το σύστημα εκμετάλλευσης 

από τους «Πατρόνους» είχε πρωτοεμφανιστεί από Ιταλούς στη σιδηροδρομική 

βιομηχανία. Στην ουσία, οι Πατρόνοι ήταν εργολάβοι στους οποίους οι 

νεοφερμένοι, που ήξεραν πολύ λίγο τη γλώσσα και τις συνθήκες εργασίας, 

στηρίζονταν για να βρουν εργασία. Μερικές φορές οι Πατρόνοι τούς εξασφάλιζαν 

δωμάτιο, και ένα συμφωνημένο ποσό ως μισθό, που σήμαινε ότι τροφή και 

ο,τιδήποτε έπαιρνε ο εργάτης επιπλέον απ΄ αυτό το ποσό ανήκε στον Πατρόνο. 

Από το 1900 οι αδιάντροποι Έλληνες «αφεντικά», υιοθέτησαν το σύστημα των 

κουρσάρων πατρόνων και το τελειοποίησαν. Τα πρώτα θύματα ήταν οι 

μικροπωλητές λουλουδιών και οι πωλητές φρούτων, και γλυκών. Ήταν 

εφοδιασμένοι με χειράμαξες και με το εμπόρευμα της ημέρας. Το βράδυ 

επέστρεφαν τα καροτσάκια τους και τις εισπράξεις στο «αφεντικό». 

 

Μετά το 1900 το σύστημα επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε στα δίχτυα του 

αποπαίδια ηλικίας 14-20. Αυτά τα αθώα αγόρια έκλειναν συνήθως συμβόλαιο 



στην Ελλάδα. Το συμβόλαιο το υπέγραφαν τα αγόρια και οι γονείς τους , χωρίς να 

καταλαβαίνουν το αληθινό νόημα της συμφωνίας. Ο Πατρόνος πλήρωνε τη 

μετάβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι, ήταν υποχρεωμένα να δουλεύουν 

για τα ναύλα, χρόνια αμέτρητα. Ήταν μια μορφή μασκαρεμένης δουλείας με 

συμβόλαιο. 

 

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

 

Πέρασαν 94 χρόνια από τον Αύγουστο του 1922 και τη Μικρασιατική 

Καταστροφή, μια από τις πιο τραγικές στιγμές της Ιστορίας της Ελλάδας, 

τις συνέπειες της οποίας πλήρωσε ο λαός της. Η Μικρασιατική 

Καταστροφή είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχής της άρχουσας τάξης 

της Ελλάδας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην ευρύτερη περιοχή της Εγγύς 

Ανατολής, προκειμένου να προωθήσει στην πράξη τη θεωρία της 

«Μεγάλης Ιδέας», δηλαδή της 

προσάρτησης εδαφών στην Ελλάδα και έτσι να ικανοποιηθούν τα 

συμφέροντα των Ελλήνων κεφαλαιοκρατών, τα οποία διαπλέκονταν 

μ&#39; αυτά των τότε ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, ιδιαίτερα της Αγγλίας. 

Ο απολογισμός της Μικρασιατικής Καταστροφής είναι: 50.000 νεκροί, 

75.000 τραυματίες. Κοντά 1.500.000 Ελληνες αναγκάστηκαν να έρθουν 

σαν πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 

νεκρούς, θύματα της πολιτικής του κεφαλαίου, που έχει τον πόλεμο στο 

αίμα του, αλλά που ρουφά το αίμα των λαών για τα συμφέροντά του. 

Τη μικρασιατική εκστρατεία ήταν μια πολεμική ενέργεια, ενταγμένη  στο 

διεθνές ιμπεριαλιστικό πλαίσιο, που διαμορφωνόταν με βάση τα 

αποτελέσματα του Α&#39; Παγκοσμίου Πολέμου. Οι νικήτριες 

ιμπεριαλιστικές χώρες της Αντάντ (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία) 

επιβουλεύονταν τα πετρέλαια της Μοσούλης (Ιράκ) και, επομένως, 
ήθελαν να εδραιώσουν τις θέσεις τους και στην περιοχή του οθωμανικού κράτους 

σκοπεύοντας το διαμελισμό του. Γι&#39; αυτό το σκοπό χρησιμοποίησαν και τον 

ελληνικό στρατό. Ταυτόχρονα, το εθνικοαπελευθερωτικό, αστικοδημοκρατικό 

επαναστατικό κίνημα 

στην Τουρκία, με επικεφαλής τον Κεμάλ Αττατούρκ, συγκροτεί κυβέρνηση στην Αγκυρα στις 

23 Απρίλη του 1920 και έρχεται σε πλήρη ρήξη με το σουλτάνο. Τα ιμπεριαλιστικά κράτη, 

αντιλαμβανόμενα ότι ο σουλτάνος δεν είναι σε θέση να τσακίσει την επανάσταση, βάζουν 

μπρος το στρατιωτικό σχέδιο, με κύρια δύναμη τον ελληνικό στρατό, αλλά και τα δικά τους 



στρατεύματα. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Κεμάλ δε φέρνουν αποτέλεσμα. Έτσι, 

στις 10 Αυγούστου 1920, υπογράφεται στις Σέβρες της Γαλλίας η Συνθήκη των Σεβρών. Με 

τη Συνθήκη των Σεβρών, η έκταση της Τουρκίας ελαττωνόταν έως το ένα πέμπτο. Η Τουρκία 

έχανε κάθε επικυριαρχία πάνω στην Αίγυπτο, η οποία γινόταν προτεκτοράτο της Μεγάλης 

Βρετανίας, στην οποία παραχωρούνταν επίσης η Κύπρος, το Σουδάν, καθώς και τα 

δικαιώματα της Τουρκίας στη ναυσιπλοΐα του Σουέζ. 

Αναγνωριζόταν το προτεκτοράτο της Γαλλίας στο Μαρόκο και την Τυνησία, και η Λιβύη 

παραχωρούνταν στην Ιταλία. Επιπλέον, τα τρία ισχυρά καπιταλιστικά κράτη (Αγγλία, 

Γαλλία, Ιταλία), με ιδιαίτερη συμφωνία μοίραζαν μεταξύ τους σε «σφαίρες επιρροής» και 

ό,τι απέμεινε ακόμα από την Τουρκία, με πρόσχημα να τη βοηθήσουν ν&#39; αναπτύξει τις 

πλουτοπαραγωγικές πηγές της. 

 

Τηρουμένων των αναλογιών στις σύγχρονες συνθήκες, η λεγόμενη «Αραβική Ανοιξη» 

αποτέλεσμα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων με βάση το σχέδιο «Μεγάλη Μέση Ανατολή» 

βαδίζει στα ίδια χνάρια. Με τη Συνθήκη των Σεβρών, στην Ελλάδα 

παραχωρούνταν η Δυτική και Ανατολική Θράκη και τα νησιά Ιμβρος και 

Τένεδος, καθώς και η Σμύρνη με την ενδοχώρα της, όπουσύμφωνα με τα 

άρθρα 65-83 της Συνθήκης, μόνο μετά από 5 χρόνια και κατόπιν 

δημοψηφίσματος των κατοίκων της θα μπορούσε να προσαρτηθεί στην 

Ελλάδα. Η Ιταλία παραχωρούσε στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα, εκτός της 

Ρόδου, η οποία γινόταν αυτόνομη και μόνο μετά από δημοψήφισμα θα 

μπορούσε να προσαρτηθεί στην Ελλάδα. Η Κωνσταντινούπολη 

αναγνωριζόταν πρωτεύουσα του τουρκικού κράτους, υπό την αίρεση των 

συμμάχων, για την περίπτωση που η Τουρκία δε θα τηρούσε τα 

συμφωνημένα. Τα Στενά των Δαρδανελίων κηρύσσονταν ουδέτερη και 

αφοπλισμένη ζώνη. Η Συνθήκη των Σεβρών αφόπλιζε την Τουρκία και 

άφηνε ελεύθερη τη δίοδο των Στενών, εκτός από τα πολεμικά και τα 

εμπορικά πλοία, πράγμα που έθετε κάτω από τον έλεγχο της Αγγλίας και 

της Γαλλίας το εμπόριο και την ασφάλεια των χωρών της Μαύρης 

Θάλασσας. 

Η κυβέρνηση Βενιζέλου ανέλαβε τη δράση για την επιβολή της συγκεκριμένης Συνθήκης, η 

οποία απορρίφθηκε από την κυβέρνηση Κεμάλ. Ετσι, γενικεύτηκε, ουσιαστικά, ο πόλεμος 

στο μέτωπο της Μικράς Ασίας, ο οποίος τυπικά ξεκίνησε το Μάη του 1919. 

Στις15 Μάη του 1919, ελληνικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στη Σμύρνη ύστερα από 

απόφαση του Ανωτάτου Συμμαχικού Συμβουλίου του Συνεδρίου των Παρισίων. Η 

εκστρατεία είχε ξεκινήσει. Το τραγικό της τέλος, όμως, ήταν προδιαγεγραμμένο. 

Ενα χρόνο νωρίτερα από τη Μικρασιατική Εκστρατεία, το 1918, έχει τελειώσει ο Α&#39; 

Παγκόσμιος Πόλεμος, που έγινε για το ξαναμοίρασμα των αποικιών. Ο καπιταλισμός έχει 

μπει στο ανώτερο στάδιό του, τον ιμπεριαλισμό και τα αποτελέσματα του πολέμου 

διαμορφώνουν την εξής κατάσταση: Η νίκη της Οχτωβριανής Σοσιαλιστικής  Επανάστασης 



στη Ρωσία και η προσπάθεια οικοδόμησης του πρώτου εργατικού κράτους στον κόσμο έχει 

άμεση επίδραση στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα και ανοίγει το δρόμο της 

κατάρρευσης του αποικιακού συστήματος. 

Τέτοια κινήματα ξεσπούν σε Ασία, Εγγύς και Μέση Ανατολή. Τα περιθώρια επέκτασης της 

ιμπεριαλιστικής δράσης στενεύουν, με αποτέλεσμα οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις να 

οξύνονται ακόμη παραπέρα. Οι νικήτριες του πολέμου δυνάμεις της Αντάντ ετοιμάζονται 

για νέο μοίρασμα του κόσμου, ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία - παραπαίουσα πια και 

ηττημένη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο - στέκει εμπόδιο στα σχέδιά τους για δύο κυρίως 

λόγους: Τα πετρέλαια και τα γεωστρατηγικής σημασίας εδάφη για τη δράση των 

μονοπωλίων. Η επιδίωξή τους, για τη διάλυση της Αυτοκρατορίας, πλέον, είναι σαφής και 

γίνεται πράξη, όταν, τον Οκτώβρη του 1918, την αναγκάζουν να υπογράψει τη Συνθήκη του 

Μούδρου, που οδηγεί στο διαμελισμό της Αυτοκρατορίας. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Γενάρη του 1919, άρχισε στο Παρίσι η λεγόμενη Συνδιάσκεψη 

της Ειρήνης, με πρωταγωνιστές τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Αγγλία και την Ιταλία. Εκείνη την 

περίοδο, η κυβέρνηση δένει τη χώρα όλο και πιο στενά με τους ιμπεριαλιστικούς 

μηχανισμούς, στέλνοντας στη Σοβιετική Ρωσία εκστρατευτικό σώμα. 

Ο Βενιζέλος πηγαίνει ο ίδιος στο Παρίσι για να διεκδικήσει και 

διπλωματικά την υλοποίηση της «Μεγάλης Ιδέας». Οι ιμπεριαλιστές 

υπέβαλαν στην κυβέρνηση του Βενιζέλου το αίτημα αποστολής 

ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Σμύρνη και η κυβέρνηση 

Βενιζέλου ανταποκρίθηκε. Έτσι, στις 15 Μάη 1919 άρχισε η απόβαση 

ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Στις 10/8 1920, υπογράφεται η Συνθήκη 

των Σεβρών, με την οποία υποτίθεται ότι οι νικήτριες ιμπεριαλιστικές 

δυνάμεις στον Α&#39; 

Παγκόσμιο Πόλεμο παραχωρούσαν εδάφη του οθωμανικού κράτους 

στην Ελλάδα. Η αστική τάξη στη χώρα πανηγυρίζει για την Ελλάδα «των 

δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών». 

Αλλά η υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών και η ανάθεση της επιβολής 

της βασικά στον ελληνικό στρατό προμήνυαν νέο πόλεμο, στο έδαφος 

της Τουρκίας πλέον, και ας αναγγελλόταν ως συμφωνία ειρήνης. 

 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η οικονομική κατάσταση των προσφυγικών μαζών που 

εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και οι συνθήκες διαβίωσης 

υπήρξαν άθλιες, ενώ τα κεφάλαια που διέθετε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων 

για τη στέγαση τους, επρόκειτο να της επιστραφούν με τη μορφή ενοικίου. 



Στη δυσμενή οικονομική κατάσταση των προσφύγων συνέβαλε, επίσης, η αδυναμία - 

σκόπιμη και μη - του κράτους να τους καταβάλλει τις αποζημιώσεις που δικαιούνταν και 

που τους είχε υποσχεθεί εξαρχής. 

Οι αποζημιώσεις αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και εκλογικών 

παζαριών μεταξύ των δύο αστικών παρατάξεων («φιλελευθέρων» και «λαϊκών») για μια 

μεγάλη χρονική περίοδο, εγκλωβίζοντας την προσφυγική ψήφο στις συμπληγάδες του 

μεσοπολεμικού δικομματισμού. 

Πολλές από τις τοποθεσίες αποδείχτηκαν ακατάλληλες για εγκατάσταση, μη διαθέτοντας 

τους απαραίτητους φυσικούς και οικονομικούς πόρους, ώστε να συντηρήσουν τον 

πληθυσμό. Οι πρόσφυγες αναγκάστηκαν να τις εγκαταλείψουν, αναζητώντας μια καλύτερη 

τύχη σε άλλα μέρη της χώρας. Το μεγαλύτερο κομμάτι εγκαταστάθηκε στη Β. Ελλάδα. 

Τα ποσοστά θνησιμότητας ανάμεσα στους προσφυγικούς πληθυσμούς ήταν ιδιαίτερα 

υψηλά, σύμφωνα με υπολογισμούς της Κοινωνίας των Εθνών, 6.000 άτομα απεβίωσαν 

κατά μέσο όρο κάθε μήνα, μόλις τους πρώτους 9 μήνες μετά την άφιξή τους σε ελληνικό 

έδαφος. 

 

Η συμβολή των προσφύγων στην ανάπτυξη της βιομηχανίας - βιοτεχνίας και τη διεύρυνση 

των γραμμών της εργατικής τάξης στην Ελλάδα υπήρξε καταλυτική .Οι πρόσφυγες άρχισαν 

πλέον να αναζητούν ριζοσπαστικότερες λύσεις στα προβλήματά τους. 

Η εξουσία της αστικής τάξης τους αντιμετώπισε σαν πολίτες β&#39; κατηγορίας. Προώθησε 

την γκετοποίησή τους, την απομόνωσή τους. Η πλειοψηφία τους είχε αντιμοναρχικά 

πολιτικά αισθήματα, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε συστηματικά το «βενιζελικό 

στρατόπεδο», το οποίο απέκτησε μεγάλη πολιτική επιρροή στους προσφυγικούς 

πληθυσμούς. 

Aπό την άλλη, στους κόλπους του Λαϊκού Κόμματος υπήρχαν έκδηλες αντιπροσφυγικές 

τάσεις, οι οποίες άγγιζαν σε πολλές περιπτώσεις τα όρια του ρατσισμού και της υστερίας. 

Για τη στάση αυτή θα μπορούσαν να αναφερθούν ενδεικτικά μια σειρά δημοσιεύματα που 

καλούσαν για τον «εξαγνισμό» της πρωτεύουσας, το διαχωρισμό των «καθαρόαιμων 

Ελλήνων» από τους «τουρκόσπορους». 

Η εχθρότητα εναντίον του προσφυγικού στοιχείου δεν περιορίστηκε 

απλώς σε φραστικές επιθέσεις, αλλά σε πολλές περιπτώσεις έλαβε και 

τη μορφή φυσικής βίας. 

Την περίοδο αυτή άρχισε η διαδικασία της αποκατάστασης των προσφύγων και 

διαμορφώθηκαν ταξικά ως το «νέο προλεταριάτο». Το ντόπιο εργατικό κίνημα, μέσω των 

οργανωμένων δυνάμεών του, δεν ήταν σε θέση να τους εντάξει με επιτυχία στους 

υπάρχοντες συνδικαλιστικούς αγώνες και δομές, αντιμετωπίζοντας το ίδιο μια σειρά 

προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας. Οι ντόπιοι κάτοικοι εδώ στην Ελλάδα, οι 

εργαζόμενοι, οι άνθρωποι του μόχθου και της φτώχειας είδαν την εγκατάσταση του 

προσφυγικού στοιχείου με ...εχθρικές διαθέσεις, νομίζοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι θα τους 

έκοβαν το μεροκάματο από τη δουλειά τους. 



Η εργοδοσία της εποχής εκείνης αμέσως εμπορεύθηκε και το είδε πολύ έξυπνα, μια που 

υπήρχε πολύ ζήτηση εργασίας από το προσφυγικό στοιχείο, να τους προσλαμβάνει με 

λιγότερο ημερομίσθιο. 

Οι εργοδότες χρησιμοποίησαν το πλεονάζον προσφυγικό εργατικό δυναμικό προκειμένου 

να ξεφορτωθούν ένα περισσότερο έμπειρο και μαχητικό προλεταριάτο, όπως αυτό είχε 

διαμορφωθεί μέσα από τους εργατικούς αγώνες της προηγούμενης περιόδου... 

Να το αντικαταστήσουν με ένα δοκιμαζόμενο εργατικό πληθυσμό, που καθοδηγούταν 

κυρίως από τις ανάγκες της άμεσης επιβίωσης. 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ: ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΩΝ 

Η οθωμανική αυτοκρατορία, στο κατώφλι του 20ού αιώνα, μαζί με την τσαρική (ρωσική) 

και την αψβουργική (αυστροουγγρική) αποτελούσαν τις τελευταίες πολυεθνικές 

αυτοκρατορίες. Απ&#39; αυτές η οθωμανική παρουσίαζε πολύ πιο έντονα και ισχυρά 

φεουδαρχικά κατάλοιπα, τόσο στην οικονομική, όσο και στην κρατική - πολιτική της 

διάρθρωση. 

Την εποχή του εθνικού αστικού κράτους και, πολύ περισσότερο, την εποχή του περάσματος 

του καπιταλισμού στο ιμπεριαλιστικό του στάδιο, αυτή η φεουδαρχική κρατική οντότητα 

(που η ονομασία της δε σχετιζόταν με κάποιο έθνος, αλλά με τη δυναστεία των Οσμανιδών) 

αποτελούσε το μεγαλύτερο ίσως αναχρονισμό της εποχής εκείνης. Επίσης, το γεγονός ότι η 

οθωμανική αυτοκρατορία στηριζόταν από μεγάλες καπιταλιστικές δυνάμεις της εποχής, 

λόγω της σημαντικής, στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της Τουρκίας, άρα και στα 

στρατηγικά συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. 

 

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, η μεγάλη αστική τάξη στην Τουρκία αποτελούνταν κυρίως 

από το εμπορικό κεφάλαιο, το οποίο, στο μεγαλύτερό του μέρος, ήταν ελληνικό, αρμενικό, 

εβραϊκό και συριακό. Το χριστιανικό ελληνικό και αρμενικό τμήμα της αστικής τάξης ήταν 

κυρίως προσανατολισμένο στη στενή συνεργασία με συγκεκριμένα ιμπεριαλιστικά κέντρα 

(Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία). 

Με την καθοριστική συμβολή του κλήρου (μουσουλμανικού και χριστιανικού), οι 

διαχωριστικές αυτές τάσεις ενισχύθηκαν συνειδητά, τόσο από το αντιδραστικό 

φεουδαρχικό μουσουλμανικό κατεστημένο (πανισλαμισμός), όσο και από τη μη 

μουσουλμανική αστική τάξη, εμποδίζοντας έτσι, π.χ., τους κοινούς ταξικούς αγώνες του 

Τούρκου, του Εβραίου, του Έλληνα, κ.λπ., εργάτη των υφαντουργείων, των λιμανιών, της 

καπνοβιομηχανίας, κλπ., ακόμα και απέναντι σε έναν κοινό εργοδότη, ασχέτως εθνικότητος 

(επί το πλείστον Αρμένη ή Έλληνα από τους «ντόπιους» ή Αγγλογάλλο από τους «ξένους»). 

Η καλλιεργούμενη συστοίχιση των μαζών πίσω από «ομόθρησκες» ή «ομόφυλες», αλλά με 

αντίθετα ταξικά συμφέροντα, «ηγεσίες», είναι αυτή που εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκε για 

τις σφαγές χιλιάδων αμάχων, «πιστών και απίστων», για τις αλληλοσφαγές λαών. 

Οι Νεότουρκοι (που αρχικώς υποστηρίχτηκαν θερμά από το μη μουσουλμανικό 

κατεστημένο - ακόμα και από τον πατριάρχη), στο πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών 

ανταγωνισμών, κατέληξαν από κοινού με την παλιά φεουδαρχική τάξη (σουλτάνος) στο να 

προωθήσουν τα συμφέροντά τους μέσα από τη συμμαχία τους με το γερμανικό 

μπεριαλισμό (σιδηρόδρομος Βαγδάτης, πετρέλαια, κ.λπ.). Η σταδιακή όξυνση της 



σύγκρουσης των εκπροσώπων της μη μουσουλμανικής αστικής τάξης με τους Νεότουρκους 

και η παραδοσιακή τους πρόσδεση στα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα (Αγγλία, Γαλλία και 

Ρωσία) αντιμετωπίστηκε από το γερμανικό ιμπεριαλισμό ως σοβαρός εν δυνάμει κίνδυνος 

για την κυριαρχία του. 

Έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η πρώτη μαζική εξολόθρευση Ελλήνων της Μ. Ασίας και 

του Πόντου μέσω της «μετεγκατάστασης» πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής πλήρως επεξεργασμένου σχεδίου Γερμανών στρατιωτικών. 

Το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε την Τουρκία με οξύτατες εσωτερικές 

κοινωνικές αντιθέσεις, οι οποίες ενισχύονταν ακόμα περισσότερο από τις επεμβάσεις μιας 

σειράς κρατών, με σκοπό τον πολλαπλό διαμελισμό της χώρας. 

Απέναντι σε αυτήν την προοπτική αντιτάχθηκε ένα τμήμα της τουρκικής αστικής τάξης, με 

επικεφαλής μια ομάδα παλιών Νεότουρκων υπό την ηγεσία του Κεμάλ Ατατούρκ. Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο, εντάθηκαν επιθέσεις και σφαγές χριστιανικών πληθυσμών, κυρίως 

Αρμενίων και Ελλήνων. 

Ποιες διεργασίες, ωστόσο, λάμβαναν χώρα στον Πόντο; 

 

Η υλοποίηση της ιδέας ενός Ανεξάρτητου Πόντου, λοιπόν, βασίστηκε εν πολλοίς στην 

προοπτική μιας εξωτερικής επέμβασης, και στο πλαίσιο της λογικής αυτής λίγα πράγματα 

έγιναν πρακτικά στην περιοχή του ίδιου του Πόντου. Οι παροτρύνσεις από το εξωτερικό 

(για διαφόρους λόγους η κάθε μία) είχαν σημαντικό μερίδιο ευθύνης ως προς την τελική 

έκβαση του εγχειρήματος. 

Καθ&#39; όλη αυτήν την περίοδο, είχαν πραγματοποιηθεί διάφορες ενέργειες από πλευράς 

της ποντιακής ηγεσίας για υπαγωγή της περιοχής στη βρετανική ή αμερικανική εντολή (και 

αφού είχε διαφανεί πλέον η απροθυμία του Βενιζέλου να στηρίξει την υπόθεση ενός 

ανεξάρτητου Πόντου). Μετά το ναυάγιο των προσπαθειών αυτών, «οι σχεδιασμοί των 

Μεγάλων Δυνάμεων για την περιοχή είχαν πλέον αλλάξει - ο μητροπολίτης 

Χρύσανθος ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τους Τούρκους για την ίδρυση Ποντο - 

Τουρκικού Κράτους: «Αλλά λίγο αργότερα, μόλις ψιθυρίστηκε ότι ήταν ενδεχόμενο να 

ανατεθεί στους Έλληνες η εκκαθάριση της Ανατολικής Θράκης και σε αντάλλαγμα να 

επιδικαστεί αυτή στην Ελλάδα... ο Έλληνας πρωθυπουργός διέταξε να διακοπούν οι 

διαπραγματεύσεις με τη δικαιολογία ότι οι προθέσεις των Τούρκων δεν ήταν ειλικρινείς». 3 

Παρά τις επανειλημμένες διαπιστώσεις σε εκθέσεις του υπουργείου Εξωτερικών ότι η 

κατάσταση των Ποντίων ήταν τραγική, η ελληνική αστική τάξη προτίμησε να τους κρατήσει 

εκεί, ώστε να αποτελέσουν ένα είδος αντιπερισπασμού στις επιδιώξεις της στη Μικρά Ασία. 

Όταν, πλέον, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να επέμβει στρατιωτικά, δεν το έπραξε στις 

περιοχές που ζούσε η μάζα των Ελλήνων και που χρειαζόταν προστασία, αλλά στην 

Οδησσό, έδρα του ελληνικού κεφαλαίου στην περιοχή και τελευταίο καταφύγιο της 

τσαρικής αριστοκρατίας, με σκοπό να συνδράμει στην ιμπεριαλιστική επέμβαση που είχε 

ως στόχο το πνίξιμο της 

Οχτωβριανής Επανάστασης. 



Τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής είναι γνωστά: Επήλθε ο 

ολοκληρωτικός ξεριζωμός και η προσφυγοποίηση 1.500.000 ανθρώπων 

από τις περιοχές του Πόντου και της Μικράς Ασίας, καθώς και ο 

φυσικός αφανισμός χιλιάδων ψυχών. 


