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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

Γεωργίου 

Γιαννικοπούλου 

Ἀναχώρησις ἐξ Ἐλλάδος 

Δι’ Ἀμερικήν 

Μέρος Πρῶτον 1ον 

 

Ἐς τάς 7 Ὀκτωβρίου ἀνεχώρισα ἐξ Ἐλλάδος δι’ἀμερικήν εἰς τάς 14 ἰδίου ἐπεβιβάσθην εἰς 
το Ἀτμόπλοιον Laura της Αιτερίας Ἀυστροαμερικάνα (Austro-Americana) ἐπλεύσαμεν 
ἐν πάση ἀναίση είς τετραήμερον πλούν. 

Την 5ην ἀπό τῆς ἀναχωρίσεως οἵτη την 19ην τοῦ ἀυτοῦ μηνός εὐθάσαμεν εἰς το Παλέρμο 
τῆς ἰταλίας ὄπου διἡμερεύσαμεν σχεδόν εὐχάριστα. 

Ἔγραψε κάθε ἐπιβάτης εἰς την ἴδιαν του ἔκαστος πατρίδα ἀπό ἔνα καρτποστάλι 
ἐμπεριὲχον την θάλασσαν ὠς καὶ τον μεγάλον ὠκεανόν. Μεταξὺ αυτῶν ἐγραψα καὶ γώ 
ἕνα τιοῦτον εἰς την ίδίαν μου πατρίδα το Βαλτεσινῖκον καὶ διά το ὁποῖον ἐδανείσθην 
ἀπό ἑνα συνταξιδιώτην και συνδημότην από το χωρίον Γλανιτσά Κωνσταντίνο 
Πολυχρονόπουλο ή Κόττη ο οποίος έπλεε με σκοπόν φθάσει εις Αμερικήν ήτοι εις Lowell 
όπερ και ἔγεινε. Ευθύς μετά το ἐξ 50α λεπτῶν εἰς ἰταλίαν δάνειόν μου ἠνόησα ὄτι 
κατεστράφην φεύγων ἐκ τῆς Πατρίδος  μου ἐτι συγγενῶν φίλων κ.λ.π. και περιβλειθείς 
τον ὡραιον χειτῶνα τοῦ χρέους τον ὁποίον δεν εἶχον μέχρι τῆς 2ας Οκτωβρίου 1910 
ἐνδυθῆ και ἐνεδύθην αὐτόν ὡς ἅνω εἴπομεν οὐτε ἐξ όλίγων οὐδέ και ἐκ πολῶν είμή μόνον 
ἀπό (475) Ἐλληνικάς Δραχ. ἀλλά ἦτο άργά τότε πλέον. 

Μετεμελήθην ἔκλαυσα ἐκ βάθους ψυχῆς και καρδιάς ἀλλά ματαίως το πᾶν εἶχε ἐκλείψει, 
το πᾶν εἶχε απολεσθῆ, το συμβόλαιον εἶχε γείνη ὡς και ἡ ὑποθήκη, τά χρήματα εἶχον 
δοθῆ διά ναῦλον ὄσα ἐχρησήμευσαν τά ἐπίλοιπα εῖχον ἐξαργυρωθῆ εἰς δολάρια ὁ 
Ναῦλος εῑχε έξασφαλεισθῆ δηλ. πάντα τοῦτα εἰς βάρος τοῦ αρχικοῦ κεφαλαίου ἡ 
ἐξαργυρωσις ἡ έξασφὰλισις ἡ ὑποθήκη ὡς και ἡ διά τον πλοῦν ἐκ τροφίμων προμήθεια. 

Ἀπεφάσισα ἔκαμα το σημεῖον του Σταβροῦ εῖς το σῶμα μου εἶπον την συνῆθη προσευχήν 
μου καί ἑξαπλώθην επί τῆς ρυπαρᾶς καὶ γεμάτης ἐξ ἐλληνικών ζωϊφίων κλύνης μου 
απεπηράθην ὅπως κοιμηθῶ ἀλλ’ ἦτο δυνατόν τοῦτο ἄραγε; 

Ευθύς ὡς ἐξηπλώθην ἄρχισαν αὐτά τά καταραμένα ζούδια να λαμβάνουν διαφόρους 
θέσεις εἰς το σῶμα μου δηλ. άλη εἶχε την θέσιν τοῦ πνευματικοῦ και ἤρχετο εἰς το αὐτί 
μου καὶ μοῦ ἔλεγε δεν μοῦ λές καϋμένε γιώργη ἔχεις καμίαν ἀμαρτίαν ἀνεξομολόγητον 
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εἰπέ την εἰς ἐμέ διότι ἐδῶ ταξιδεύομεν θάλασσα καὶ ἔχομεν τον θάνατον καὶ τον 
κοιτάζομεν με τά μάτια μας. 

Ἄλλη ἤρχετο είς τον λαιμόν μου καὶ μοῦ ἔλεγε ἐδῶ θα σε πιάσω ἐγώ καὶ θα μηλήσω εἰς 
την παρέαν μου να σε πιάσουν ἄλαις ἀπό ταίς πλάταις καὶ ἄλαις ἀπό τά σκέλη να σέ 
ρίξωμεν μέσα εἰς την θάλασαν να πραγματοποιηθοῦ αἱ ἰδέες τῆς συναδέλφου μας ὄπου 
σοῦ ἔλεγε πρό ὀλίγου να τῆς ἐξομολογηθῆς τάς ἀμαρτίας σου διότι δεν ξέρεις τί σέ 
βρίσκει. 

Ἄλη μόκανε τον Ἀστυνόμο καὶ μούλεγε σήκω ἐπάνω καὶ γδύσου γρήγορα ἀμέσως.  Ἐγώ 
τί νάκανα δεν εγδενόμουνα μοῦ το σύκονε το μυαλό ἀπό τάς πολάς ὀθείσεις. Λοιπόν 
ἡναγκάσθην νά σηκωθῶ ἀν καὶ ἔκανε μεγάλο κρῦο να γδυθῶ καῖ να συλάβω μερικά ἀπό  
αυτά τά ωραία ὥντα δηλ. κάτι πνευματικούς κάτι ἀστυνόμους και κάτι άλα ἀπό κεῖνα 
τά τρανά τρανά κεφάλια. Και σοῦ μαζέβω καμιά κατοστί Δράμια τάς ὁποίας ἔβαλα μέσα 
εἰς ἕνα πέτα το ὁποῖον ἐχρησίμευεν εἰς καθ’ ἐπιβάτην να πίνη νερό ἥ κρασί ὁπου άς μην 
τά πολυλογούμε το γέμισα. Ἐγώ τά βόϊδια μου καὶ ποίο να καζαντίσω στην Ἀμερική και 
πνυγῶ ἐδῶ εἰς τον ὠκεανόν ὠχ φαμελίτσα μου ποιος θα φροντίση διεσέ τοῦ λοιποῦ. 

Ἀλος ἔλεγε βρε γώ ἥμουν δημόσιος εἰσπράκτωρ καὶ βγανα 5 δραχμ. την ἡμέρα δεν 
ἐκαθόμουνα στό σπιτάκι μου παρά ἤλθα να γείνω τροφή τῶν ἰχθύων τοῦ ὠκεανοῦ. Ὄλοι 
ἔλεγαν ὠκεανόν ἀλλά ποῦ ὠκεανός ἀκόμι. 

Ἐγώ ὁ δυστυχῆς εἶχα σφύξει τά κάγγελα τῆς ὡραίας μου κουκέτας με το ἕνα χέρι καὶ με 
το ἄλο ἐσταβροκοπιόμουνα και ἐνίοτε πρό τῶν χιλιων μου εὐρίσκετο το παναγία 
βόϊθησε. 

Διείλθομεν ἐν αὐτῆ τῇ ἐλεϊνῆ καταστάσει 28 ὥρας νειστικοί ἄϋπνοι πεινασμένοι. 
Ὄποιον να βάριγες ἀπό τούς μετανάστες πλῆν τοῦ πληρώματος με το μαχαίρι δεν 
εὕγαινε κανενώς αἶμα οὖτε στάλα. 

Ἔδωσε ὁ θεός καὶ ἐπέρασε αὐτή ἡ φουρτοῦνα καὶ ἐστήθημεν εἰς τά πόδια μας ἁλλά ποῦ 
φαΐ ὕπνος ὄλοι ἐτρέμαμε ἀπό φόβον ἀπό πόνον ἀπό ἀϋπνοίαν. Ἐπιτέλους ἐφθάσαμεν είς 
την Ἀφρικήν εἰς το Ἀλγέριον ὅπου ἄραξε το καράβι να πάρη κάρβουνα και νερό. 

Εκεί λοπόν ἔκανε μία ἡμέρα λαμπράν μία ἡμέρα σχεδόν μεταναστοσωτήριος ἔπρεπε να 
ὄνομασθεί. Ὄλοι οἵ ἄνθρωποι βγήκαμε ἀπό τάς ὡραίας μας κουκέτας ἐπάνω είς το 
κατάστρωμα εἴδομεν οὐρανόν καθαρόν εἴδομεν φῶς ἡλείου ἡγοράσαμεν ἐκεί ὄτι ἤθελε 
καθένας ἄλος μῆλον ἄλος λεμόνι και ἐπί τό πλεῖστον ἡγοράσαμεν ὅλοι πόστ κάρτια να 
γράψωμεν είς την ἐλλάδα το πάθημα ὄπερ καὶ ἔγινε. 

Διημερεύσαμεν ἐκεῖ σχεδόν εὐχάριστα ἐπανήλθομεν εἰς την προτέραν μας κατάστασιν. 
Ἀπέπλευσεν το καράβι ἀπό το Ἀλγέριον και διηυθύνετο πλέον προς το Γιβραλτάρ ὡς να 
λέμε εἰς την πατρίδα θά περάση εἰς τόν Γκαβομαλιά. Ἐκεῖ λοιπόν ἀνεμένετο ὁ φόβος καὶ 
ὁ τρόμος. 
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Αλλά εὐτυχῶς διήλθομεν αὐτό το μέρος νύκτα καὶ σχεδόν ἤσυχα καὶ ἄνευ τρυκημίας. 

Ἀλλά μετά παρέλευσην δυό ἠμερῶν ἐκεῖ σέ θὲλω να ἰδεῖς πῶς πεύταν αἱ βαλίτσαι ἐπάνω 
μας καὶ πῶς μπουμπουνίζουν οἱ ἔλικες τοῦ πλοίου ἀλλά πάλιν τῆ βοϊθεία τοῦ θεοῦ καί 
τῆς παναγίας ἐπέρασε το πλοῖον ἀπό αὐτά τά ρεύματα και μετά τρείς ἡμέρας εὑθασάμεν 
εἰς την Νέαν Υόρκην. 

Μέρος Δεύτερον 

Νέα Υόρκη 

Καστρακατ 

 

Ἐμβάντες λοιπόν εἰς τον λειμένα τῆς Νέας Υόρκης διενυκτερεύσαμεν εὐχαρίστα σχεδόν 
αλλά τίνος ἐπάγενε ὑπνος ποῖος ἡδύνατο να κοιμηθῆ πρῶτον διότι ἐπάσχιζε ὁ κάθε ἔνας 
να ἐξέλθη τοῦ πλοίου πρῶτος καὶ δεύτερον ἐσυλογιζόμεθα το Καστριγγάρι ἤ μᾶλον την 
Δευτέραν παρουσίαν. Ἐκεῖ λοιπόν ἀνεμένετο το δεῦτε οἱ ἐυλογημένοι κληρονομήσατε 
την ἡτοιμασμένην ὑμίν Βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου. 

Ἐπί τέλους ἐξημέρωσε ἐξήλθομεν ἐκ τοῦ Ἀτμοπλοίου καὶ εἰσήλθομεν εἰς το τελωνῖον τῆς 
Ἀμερικής. Ἔγινε ἡ δέουσα ἔρευνα εἰσήλθομεν εἰς τό παποράκι το καλούμενον φέρι και 
μᾶς ἐπῆγε εἰς το Καστριγκάρι ἐνόπιον τοῦ κρητοῦ. 

Καὶ τί εἶναι καθ ἡμᾶς ὁ δίκαιος κρητῆς ἀπέναντι τῶν Κρητῶν τοῦ Καστριγκαρίου ὦ 
ἀδελφοῖ ἀναγνῶσται τοῦ παρόντος. Ἐάν ὑπῆρχεν ἕνα ἱερόν ἕνα δισχιλιωστόν τοῦ φόβου 
ἐκείνου κατά τήν εἰσέλευσιν εἰς το Καστριγκάρι ἀν ὑπῆρχεν λέγω ἀδελφοί μου ἕνα 
δισχιλιωστόν φόβος εὐλάβεια σέβας προς τον Μέλοντα δίκαιον κρητήν, ἕνα 
δισχιλιωστόν επαναλαμβάνω να εἴπω ἀδελφοί μου ἀν ὑπήρχεν προς τον θεόν φεῦ 
κανένας δεν θα εξεπατρίζετο κανένας δεν θα ἐγκατέλειπε Πατέρα, Μητέρα ἀδελφούς 
ἀδελφάς γυναίκα παιδιά καὶ να αφίση καὶ τόν ἄσπονδον ἐχθρόν τον Τοῦρκον σχεδόν 
ἀνεμπόδιστον τελείως καὶ ὅποτε αὐτός θελείση να ἐπιτεθῆ κατά τῆς δυστυχοῦς μητρός 
ἡμῶν Πατρίδος να μην εὔρη ὄλην ερημον ὄλην ἀνυπεράσπιστον καὶ νά ἔλθη εἰς την 
Ἀμερικήν. 

Βεβαίως τότε οὖτε χρημάτων θα εἴχομεν ἀνάγκην οὔτε βρώσεως οὔτε πόσεως τα πάντα 
θα ἦσαν ἐν αὐθονία τῆ βοϊθεία τοῦ δυναμένου. 

Μᾶς ἐξέτασαν εἰς ἄλους ἐπέτρεψαν την ἀναχώρισιν ἐκείθεν εἰς ἄλους την ἀπαγόρευσην. 
Μεταξύ τῶν δευτέρων συμπεριελείφθην καὶ γῶ ὁ δυστυχῆς ὡς Τραχωματικός. 

Ἀπηλπίσθην τελείως καὶ το ζείτημα τῆς ἀπελπισίας ἦτο ὅτι ἀν ἐπέστρεφα τοῦ αὐτοῦ 
ἀτμοπλοίου θα με ἔτρωγεν αὐτός ὁ ἄσπονδος ἐχθρός ἡ ψήρα. 
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Ἀλλ’ ἐπιτέλους ἐπῆγα εἰς την δευτέραν ἐξέτασιν καὶ ἔλαβα την ἄδειαν τοῦ ἐξελθε ἀλλά 
χιλιάκις να μη ἐξηρχόμην καὶ να ἐπέστρεφα Μυριάκις να μην ἐξηρχόμην καὶ τοῦτο διατί; 
Διότι τά βάσανα τῆς Ἀμερικῆς εἴνε ἀνεκδιήγητα. Και πρῶτον ἐξερχόμενος τοῦ 
καστριγκαρέου δεν ἐγνώριζα ποῦ να κατευθυνθῶ. Ἄρχησε λοιπόν ἀπό κεῖ το κομάν 
κομάν καὶ ἡ μεγάλη ἀγανάκτησις να ἐμφυτεύεται ἐν τῇ καρδιά μου καὶ νά μένει ἐντός 
αὐτῆς και ἐν ὄσω ἐγῶ εύρίσκομαι ἐν τῂ Ἀμερικᾔ αὐτῆ να ἐνριζώνει καὶ νά ἀπλώνει 
κλάδους ἐν τῇ καρδία μου οἱ ὁποίοι κλάδοι καὶ αἱ ρίζαι τότε θ’ ἀποσπασθοῦν ἀπ’αὐτῆς 
ὄταν ἐγῶ ἀναχωρίσῳ ἐξ ἀμερικῆς δι ἐλλάδα καὶ πατήσω ἐπί ἐλληνικοῦ ἐδάφους  

Lowell Μάρτιος 1911 Γιαννικόπουλος 

 

 

 



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Η μετανάστευση για το Νέο Κόσμο γινόταν διαμέσου Πατρών. Τα πρώτα πλοία που έκαναν τη διαδρομή 
Πάτρα – Αμερική ήταν : «Βουλκάνια» , «Σατούρνια», «Attivita», «Γκέρτη», «Σοφία Χόεμπεργκ», 
«Λάουρα», «Φραντσέσκα», «Ευγενία», «Μπελ Επόκ», «Μάρθα», «Βέρνα». 

Η γνωστότερη ήταν η αυστριακή εταιρεία ΑΥΣΤΡΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ των αδελφών Cosulith με έδρα την 
Τεργέστη που άρχισε δρομολόγια για την Αμερική το 1904. Τα πλοία της εταιρείας στα οποία 
επιβιβάστηκαν μετανάστες είναι τα: Τζιόρτζια, Λάουρα, Αρτζεντίνα, Μπελβεντέρε, Τζούλια, Μάρθα 
Ουάσιγκτον και το μεγαλύτερο και νεώτερο (1912) όλων το Κάιζερ Φραγκ. Ιωσήφ Ι (12.567 τον.). Το 
πρακτορείο της εταιρείας «Αυστροαμερικάνα» της εποχής ήταν των Γ.Μόρφυ και υιός. Η ΑΥΣΤΡΟ - 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ μέσω επιτυχημένης διαφήμισης κατάφερε να γίνει η ξένη εταιρεία με την μεγαλύτερη 
προτίμηση στο Ελληνικό μεταναστευτικό ρεύμα. 

Το πλοίο ‘Laura’ 

 

 

 

Ναυπηγήθηκε το 1907 στα ναυπηγεία Russell and Co, στο Port Glasgow της Σκωτίας, για λογαριασμό 
της Austro-Americana Line, Αυστριακή σημαία, με όνομα Laura. Εξυπηρέτησε τις γραμμές Τεργέστη-
Νέα Υόρκη και Τεργέστη- Νότια Αμερική. Χαρακτηριστικά του πλοίου: 6125 γκρος τονάζ, 415,3 πόδια 
μήκος, 49,6 πόδια πλάτος, ταχύτητα 15 κόμβοι. Μία τσιμινιέρα, δύο κατάρτια. Δυνατότητα εξυπηρέτησης 
1625 επιβατών: 50-1ης θέσης, 75-2ης και 1500-3ης θέσης. Στις 11 Μαΐου 1907 απέπλευσε για 



το παρθενικό του ταξίδι από την Τεργέστη για Πάτρα και Νέα Υόρκη. Τον Ιούλιο του 1911 έκανε το 
πρώτο του ταξίδι για την Νότιο Αμερική. Στις 8 Μαΐου 1914 ξεκίνησε το τελευταίο του ταξίδι στη 
γραμμή Τεργέστη, Παλέρμο, Αλγέρι, Νέα Υόρκη και ακολούθως έκανε ένα ταξίδι στη Νότιο Αμερική. Μεταξύ 
1914 και 1917 παρέμεινε δεμένο, λόγω του πολέμου, στη Μπαΐα της Βραζιλίας. Το 1917 κατεσχέθη από 
τις Βραζιλιάνικες αρχές, μετονομάσθηκε σε Europa και δόθηκε προς εκμετάλλευση στην εταιρεία Lloyd 
Nacional, Βραζιλιάνικη σημαία. Τον Δεκέμβριο του 1919 πέρασε στη Γαλλία, στα πλαίσια πολεμικών 
επανορθώσεων, και επωλήθη στη Fabre Line, Γαλλική σημαία, μετονομασθέν σε Braga. Μετά από αλλαγές 
που του έγιναν, η δυναμικότητά του όσον αφορά την εξυπηρέτηση επιβατών τροποποιήθηκε σε 130-
θέσεις καμπίνας και 1350-3ης θέσης. Στις 10 Δεκεμβρίου 1920 έκανε το πρώτο του ταξίδι από 
Μασσαλία προς Νάπολι, Παλέρμο, Νέα Υόρκη. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1926 ξεκίνησε το τελευταίο του 
ταξίδι Νέα Υόρκη-Αζόρες Νήσοι- Μεσόγειος και στις 16 Νοεμβρίου 1926 ναυάγησε στο Αιγαίο, στο 
Ασπρονήσι των Λειψών. 

ΟΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 

‘Eνα μεγάλο πρόβλημα των υποψηφίων μεταναστών ήταν η εξοικονόμηση του αρκετά σοβαρού για την 
εποχή εκείνη ποσού των 300-400 δρχ που χρειάζονταν για το εισιτήριο και τα έξοδα του ταξιδιού. 
Πολλοί ήταν αυτοί που δανείζονταν το ποσό αυτό υποθηκεύοντας τη μικρή κτηματική περιούσια στο 
χωριό, ελπίζοντας ότι γρήγορα θα εξοφλήσουν το χρέος με τη νέα δουλειά τους. Όμως το μέλλον τους 
επιφύλασσε δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθως τα χρέη έμεναν ανεξόφλητα, έτσι ώστε οι αδίστακτοι 
τοκογλύφοι να αποκτούν εύκολα αμύθητες περιουσίες. Έτσι γινόταν ακόμη πιο δύσκολος ο δρόμος της 
επιστροφής, μια και η παλιννόστηση σήμαινε όχι μόνο ατίμωση αλλά και έλλειψη κάθε δυνατότητας 
επιβίωσης. Παράλληλα ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις Υπερωκεάνιες Ατμοπλοϊκές Εταιρείες είχε αρχίσει 
να γίνεται όλο και πιο σκληρός. Σε κάποια περίοδο μάλιστα, το εισιτήριο από Πειραιά στη Νέα Υόρκη 
έφτασε μόλις τις 60 δραχμές. Βέβαια αυτό είχε να κάνει και με τις συνθήκες μεταφοράς των μεταναστών 
που από περιγραφές μαθαίνομε ότι η μεταφορά τους ήταν λίγο καλύτερη από εκείνη των ζώων. Η 
κατάσταση βελτιώθηκε αργότερα μετά το 1928 όταν οι αμερικανικές αρχές πήραν αυστηρά μέτρα 
ασφαλείας για τα πλοία που προσέγγιζαν στην Αμερική, καθώς και για τις συνθήκες καθαριότητας και 
διαβίωσης των μεταναστών στη διάρκεια του ταξιδιού. 

Η ΖΩΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟ 

Πολλά έχουν γραφτεί για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεταφέρθηκαν στην Αμερική οι χιλιάδες 
Έλληνες μετανάστες. Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις για την έκδοση της άδειας μετανάστευσης, το 
ξεψείριασμα, τον εμβολιασμό και την επιβίβαση τους στο πλοίο οι μετανάστες αντιμετώπιζαν μια 
κυριολεκτικά «άγρια» κατάσταση που εξαρτιόταν βεβαίως από την κατάσταση του πλοίου. Οι φτωχοί 
λοιπόν μετανάστες «πακετάρονταν» στα διαμερίσματα της τρίτης θέσης τα οποία είχαν καθαριστεί 
μονάχα την τελευταία μέρα πριν από την αναχώρηση, επειδή υπήρχε η επιθεώρηση της δημόσιας υγείας 
του λιμανιού. Στοιβαγμένοι λοιπόν σε αμπάρια, χωρίς επαρκή τροφή, φάρμακα, ρουχισμό και στοιχειώδεις 
ανέσεις ξεκινούσε το ταξίδι για τον παράδεισο που διαρκούσε 25 και περισσότερες ημέρες. Να τι γράφει 
η Μ. Σαραντοπούλου-Οικονομίδου που γνώρισε ως δημοσιογράφος από κοντά τους μετανάστες, στο βιβλίο 
της οι «Έλληνες της Αμερικής όπως τους είδα» (Νέα Υόρκη 1916). Χαρακτηρίζει το ταξίδι αυτό ως 



«τον πρώτον σταθμόν του εξευτελισμού και της ταπεινώσεως του μετανάστου, το αρχικόν σημείον 
καταρρακώσεως του ατομικού εγωισμού…Οι χώροι της τρίτης θέσεις ήταν κυριολεκτικά «πακεταρισμένοι» με 
σειρές από σιδερένια ή ξύλινα διώροφα κρεβάτια. Κάθε κρεβάτι είχε μάκρος 1.88 μέτρα και πλάτος 0.61 
μέτρα με ύψος ανάμεσα στα δύο κρεβάτια 0.76 μέτρα. Δηλαδή αντιστοιχούσαν συνολικά 0,84 κυβικά 
μέτρα σε κάθε επιβάτη, έχοντας τις διαστάσεις περίπου όσο δύο φέρετρα …» Και τα κρεβάτια δεν ήταν 
στην πραγματικότητα τίποτε παρά πάνω από κάτι που θα μπορούσε χαρακτηρίσει σαν φτωχά στρωμένα 
ράφια. Τα στρώματα ήταν γεμισμένα με άχυρα ή φύκια και για μαξιλάρι αν δεν είχε προνοήσει να φέρει 
μόνος του ο μετανάστης χρησιμοποιούσε το σωσίβιο του. Προσφέρονταν μόνο μια κουβέρτα για κάθε 
επιβάτη και στα χειμωνιάτικα ταξίδια όλοι κοιμόνταν με τα ρούχα που φορούσαν για να ζεσταίνονται. 
Δεν υπήρχαν καρέκλες ή σκαμνιά, ούτε τραπέζι ή ντουλάπι, ούτε καν κρεμάστρες. Οι αποσκευές, τα 
ρούχα, τα σκεύη του φαγητού και όλα τα υπάρχοντα τους έπρεπε να βολευτούν ανάμεσα στα στενά 
αυτά κρεβάτια. Δεν υπήρχαν καλάθια αχρήστων ή δοχεία σκουπιδιών κι ακόμη οι εταιρείες δεν διέθεταν 
σακούλες για τους επιβάτες που θα ζαλίζονταν από την θαλασσοταραχή και θα έκαναν εμετό. 

ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ 

«Ο επιβάτης ευρίσκει άνεσιν, περιποίησιν και καθαριότητα απαράμιλλον, τροφήν Ελληνικήν καθαράν και 
άφθονον, πλήρωμα ελληνικόν». Αυτά εκτός των άλλων έγραφε η διαφημιστική αφισέτα του ατμόπλοιου «Ο 
Θεμιστοκλής» 12.000 τόνων, που ναυπηγήθηκε το 1907. Όμως σε κάθε επιβάτη δινόταν με την 
επιβίβαση του στο πλοίο ένα κουτάλι, ένα πιρούνι, και μια τενεκεδένια καραβάνα. Όταν αναγγελλόταν 
το πρωινό συνήθως στις επτά παρά τέταρτο, όλοι στριμώχνονταν στο χώρο της διανομής καθώς δεν 
υπήρχε τραπεζαρία παρά μονάχα ένας χώρος σε κάποια άκρη με λίγα τραπέζια και μερικούς πάγκους, 
όπου συνήθως κάθονταν οι γυναίκες και τα παιδιά. Οι άντρες έπρεπε από τους χώρους σερβιρίσματος 
κρατώντας τις καραβάνες να βρουν κάποιο χώρο για να φάνε ή να βγουν στο ανοιχτό κατάστρωμα. Το 
φαγητό όμως ήταν τόσο κακομαγειρεμένο που σχεδόν δεν τρωγόταν. Συνήθως το μισό φαγητό που 
ετοιμάζονταν για τους μετανάστες κατέληγε τροφή για τα ψάρια του ωκεανού. Οι επιβάτες μπορούσαν να 
αγοράσουν από την καντίνα του πλοίου κάτι για να συμπληρώσουν το φαγητό τους, πράγμα που έκανε 
την ποιότητα του φαγητού χειρότερη, προκειμένου να αυξηθεί ο τζίρος της καντίνας. Διαβάζουμε στο 
«Συναξάρι» του Ανδρέα Κορδοπάτη για το φαγητό πάνω στο υπερωκεάνιο. «… Για φαγητό έσφαζαν και 
μας έδιναν κάτι παλιάλογα. Τα βλέπαμε τα είχαν στα αμπάρια και τα σιχαινόμασταν. Τρεις τέσσερις 
από εμάς τα έτρωγαν, έκλειναν τα μάτια, η καρδιά τους το δεχότανε. Οι άλλοι κινδυνεύαμε από ασιτία. 
Καμιά βδομάδα τη βγάλαμε μ΄ αυτά που είχαμε ψωνίσει στη Πάτρα. Αλλά σωθήκανε. Μαζευτήκαμε τότε 
και πήγαμε στον καπετάνιο και τον παρακαλέσαμε να μαγειρεύουμε φασόλια, μπακαλιάρο, φακές. Καταφέραμε 
να βάλουμε μάγειρα δικό μας, ταξιδιώτη. Μας έδιναν κάτι ρέγκες με σκουλήκια, χαλασμένες, τις πετάγαμε. 
Μόλις τις πετάγαμε εμείς, βούταγαν Αλβανοί και άλλες φυλές, τις άρπαζαν»… 

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΕΙΠΝΟ 

Το τελευταίο δείπνο πριν την άφιξη στη Νέα Υόρκη έπρεπε να ήταν κάπως διαφορετικό. Μπορούσε να 
περιλαμβάνει πολλές λιχουδιές όπως πατάτες τηγανητές. Είχε σκοπό φαίνεται να δώσει ένα τόνο 
ευχαρίστησης στην άφιξη και στην επιθεώρηση από τις Αμερικανικές υγειονομικές αρχές. Έπρεπε να 
δείχνουν ευχαριστημένοι, έτσι τους έλεγαν οι καμαρώτοι γιατί αλλιώτικα δεν θα σας αφήσουν να βγείτε. 



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ  

Οι μετανάστες επιβιβάζονταν σε πλοία των 5-6 χιλιάδων κόρων, οι 1.000 έως 1.300 επιβάτες της 
3ης θέσης στοιβάζονταν σε πολύ στενούς χώρους, κάτω απ' το κατάστρωμα. 

Σ' ένα κρεββάτι- κουκέτα μόνον περνούσαν αναγκαστικά όλες τις ώρες και μέρες του ταξιδιού, λόγω 
του συνωστισμού. Η πολυκοσμία, η ανύπαρκτη καθαριότητα (η ατομική και των χώρων), η ναυτία, το 
κρύο και η κακή ποιότητα του φαγητού ήταν, για τις 20 περίπου μέρες ταξιδιού, ένα μαρτύριο που το 
υπέμεναν αναγκαστικά. 

Η ΑΦΙΞΗ 

Μόλις το υπερωκεάνιο έφτανε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, οι επιβάτες χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες. 
Όσοι ταξίδευαν στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση μπορούσαν να ελευθεροκοινωνήσουν (μεταβούν στην 
ξηρά μετά από άδεια των αρμόδιων υγειονομικών Αρχών), χωρίς πολλές διατυπώσεις. Οι υπόλοιποι όμως, 
με ειδικά πλοία, μεταφέρονταν στο περίφημο Ellis Island. Πρόκειται ουσιαστικά για τρία νησάκια, που 
συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρες. Βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού της Νέας Υόρκης. Η «Ιερά 
Εξέταση» των μεταναστών, γινόταν αρχικά στο Castle Garden, το «Καστιγκάρι» όπως το ονόμαζαν οι 
Έλληνες. Αργότερα, χτίστηκαν μια σειρά από επιβλητικά κτίρια, όπου εξετάζονταν εξονυχιστικά οι 
μετανάστες. Από εκεί πέρασαν εκατομμύρια άνθρωποι, απ’ όλες τις φυλές του κόσμου, στην κυριολεξία. 
Δράματα ζωής και θανάτου παίχτηκαν μέσα στις αίθουσες όπου γινόταν η εξέταση των μεταναστών ή 
πίσω από τα κάγκελα των κρατητηρίων, όπου κλείνονταν όσοι επρόκειτο να απελαθούν στις χώρες τους. 
Τις περισσότερες φορές, η ετυμηγορία ήταν ευνοϊκή για τους μετανάστες. Όμως πολλοί άκουσαν το «No», 
από τις Αρχές των Η.Π.Α.  

Κυριότερη αιτία του αποκλεισμού τους, ήταν ο φόβος των μεταναστευτικών Αρχών, μήπως γίνουν δημόσιο 
βάρος όσοι δεν είχαν τα κατάλληλα προσόντα να παραμείνουν στις Η.Π.Α. Κάποιοι δεν είχαν συγγενείς 
ή φίλους που θα μπορούσαν να εγγυηθούν ότι θα έβρισκαν ένα μέρος για να κοιμηθούν ή ένα πιάτο 
φαγητό. Άλλοι δεν φαίνονταν αρκετά εύρωστοι ώστε να εργαστούν στις σιδηροδρομικές γραμμές, στα 
μεταλλεία και στις άλλες βαριές δουλειές. Επίσης απελαύνονταν αμέσως όσοι ήταν άρρωστοι, ψυχοπαθείς 
και όσοι είχαν εγκληματικό παρελθόν. Οι ιατρικές εξετάσεις, ήταν εξονυχιστικές. Χαρακτηριστικά, από το 
1900 ως το 1908, 458 Έλληνες απορρίφθηκαν γιατί έπασχαν από μεταδοτικές ασθένειες. Το 1903, 



ήταν 614 Έλληνες που απελάθηκαν. Το 1904, 527. Το 1905, 353, το 1906, 875. Το 1907, 584 
και το 1908, 459. 

Οι νεοαφιχθέντες έμεναν για λίγο στη Νέα Υόρκη (η πρώτη εικόνα της Αμερικής). Ήταν όμως ακριβή 
πόλη και αναγκαστικά έφευγαν σύντομα για τον τελικό προορισμό τους. Με ένα ποσό γύρω στα 20 
δολάρια, αγόραζαν το εισιτήριο και έτρωγαν κάτι στη διαδρομή μέχρι τον τόπο προορισμού. Στις αρχές 
του 20ού αιώνα περίπου ένας στους επτά μετανάστες παρέμενε στη Νέα Υόρκη, που είχε το 1910 
πάνω από 12.000 Έλληνες. Οι υπόλοιποι συνέχιζαν την πορεία τους στην τεράστια αμερικανική ενδοχώρα. 
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