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Μέζα ζε απηή ηε παξάγξαθν ζέισ λα επραξηζηήζσ όζνπο κε βνήζεζαλ θαη κε ζηήξημαλ
θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο πηπρηαθήο κνπ. Καηαξράο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επόπηε
κνπ Ζιία θνπιίδα πνπ δέρηεθε λα αλαιάβεη ηελ επνπηεία θαη γηα όιε ηελ θαηαλόεζε πνπ
έδεημε από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. ε απηό ην ζεκείν ληώζσ επίζεο ηελ
αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ςπρνινγηθή θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε
πνπ κνπ παξέρνπλ όια απηά ηα ρξόληα ησλ ζπνπδώλ κνπ. Αθόκα, ζέισ λα εθθξάζσ ηελ
επγλσκνζύλε κνπ ζηε μαδεξθή κνπ θαη απόθνηην ηνπ Σκήκαηνο Λατθήο θαη
Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο, Αξκέλε Ησζεθίλα γηα ηελ αδηάθνπε ζπκπαξάζηαζε ηεο θαζώο
ρσξίο ηε βνήζεηά ηεο απηή ε πηπρηαθή δελ ζα ππήξρε.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ θαιιηηερληθή δσή ησλ
Διιήλσλ ζηε Νέα Τόξθε, θαηά ην δηάζηεκα 1919 έσο ην 1924.
ην πξώην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο δηεξεπλώληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ Διιεληθή
κεηαλάζηεπζε ζηελ Ακεξηθή, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηηο αηηίεο πνπ παξώζεζαλ ειιεληθνύο
πιεζπζκνύο λα κεηαβνύλ ζηηο ΖΠΑ σο νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο. ην ίδην θεθάιαην
ζπλνςίδεηαη ε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ κεηαλαζηώλ, θαζώο θαη ε θνηλσληθή, ελώ
επηπιένλ γίλεηαη κηα απόπεηξα πξνζέγγηζεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ αληηκεηώπηζαλ νη
κεηαλάζηεο θαηά ηελ άθημή ηνπο. ε απηό ην ηκήκα ηεο εξγαζίαο ε εζηίαζε θπξίσο αθνξά
ζηηο πξώηεο ζπλζήθεο αιιά θαη ζηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο.
ην δεύηεξν θεθάιαην πξνζεγγίδεηαη ε εμέιημε ηεο Διιεληθήο ηππνγξαθίαο ζηελ Ακεξηθή,
εζηηάδνληαο θπξίσο ζηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθεκεξίδα Αηιαληίο. Δηδηθόηεξα
δηεξεπλώληαη βαζηθέο πηπρέο ηεο εθεκεξίδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηνθαζνξηζκό ηεο,
ηελ εθδνηηθή ηεο πνξεία, ηα ζηνηρεία έθδνζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Δπηπιένλ
ζπιιέγνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αληαπόθξηζε ηεο ζηνλ ειιεληθό πιεζπζκό ζηνλ
νπνίν απεπζπλόηαλ.
Σν ηξίην θεθάιαην αθνξά ηα θαιιηηερληθά δξώκελα ησλ Διιήλσλ. Δηδηθόηεξα, αξρηθά
πξνζεγγίδεηαη ε αλάπηπμε θαη ε νξγάλσζε ησλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ θαη ησλ ειιεληθώλ
ζπιιόγσλ, θαζόηη απνηειέζαλ ηηο θνηηίδεο αλάπηπμεο ηεο θαιιηηερληθήο δσήο ηεο
νκνγέλεηαο ηεο Ακεξηθήο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε βάζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ
ηξαγνπδηνύ, ηεο πεξαο, ηνπ ειαθξνύ ηξαγνπδηνύ θαη ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο, δηόηη ε
ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα, ε Αηιαληίο, αλαιώλεηαη εθηελέζηαηα ζηηο ζειίδεο ησλ
θαιιηηερληθώλ ηεο, θπξίσο ζε θαιιηηερληθά δξώκελα πνπ αθνξνύλ ζηηο πξναλαθεξόκελεο
θαηεγνξίεο.
Σν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ηελ απνδειηίσζε ηεο εθεκεξίδαο Αηιαληίο θαη ζπγθεθξηκέλα
ην ηκήκα ησλ θαιιηηερληθώλ αλαθνξώλ θαηά ην δηάζηεκα 1919-1924. Δπεηδή πξόθεηηαη
γηα κία εθεκεξίδα πνπ ε θπθινθνξία ηεο είλαη Καζεκεξηλή, ζεσξήζεθε αδύλαηε κία
πεξηδηάβαζε ζε όια ηα θύιια ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμαεηίαο, νπόηε ε κέζνδνο πνπ
πηνζεηήζεθε ήηαλ ε δεηγκαηνιεςία. Πην ζπγθεθξηκέλα έγηλε αλαζθόπεζε νξηζκέλσλ
ηεπρώλ εζηηάδνληαο ζε αλαθνξέο πνπ άπηνληαη ησλ θαιιηηερληθώλ δξώκελσλ, πνπ ζε
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κεγάιν βαζκό θαιύπηνληαη από ηηο ρνξνεζπεξίδεο πνπ δηνξγαλώλνληαλ από ηνπο
θνηλνηηθνύο ζπιιόγνπο αιιά θη από ζεαηξηθέο ή ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο.
ην πέκπην θεθάιαην, γίλεηαη κία απόπεηξα εξκελείαο θαη θαηαγξαθήο ησλ
απνηειεζκάησλ, έηζη όπσο πξνέθπςαλ κέζσ ηεο απνδειηίσζεο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζην
πώο θαηαλέκνληαη ηα πνζνζηά αλά θύιιν ζρεηηθά κε ηα θαιιηηερληθά δξώκελα πνπ
απαληώληαη λα δηαηξέρνπλ ην εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλν θύιιν.
Λέμεηο-θιεηδηά:

Αηιαληίο,

Νέα

Τόξθε,

κεηαλάζηεπζε,

θαιιηηερληθά

απνδειηίσζε.
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δξώκελα,

ABSTRACT
Purpose of this current research is to explore the artistic life of Greeks in New York
between1919-1924.
The first chapter of the paper investigates Greek immigration to America, focusing mainly
on the reasons why Greek populations migrated to the United States as economic
immigrants. The same chapter summarizes the geographical origin of the migrants as well
as the social, and also attempts to approximate the situation faced by immigrants upon
arrival. In this part of the work the focus is mainly on the initial conditions but also on the
elements of their installation.
The second chapter looks at the evolution of Greek typography in America, focusing
primarily on the Atlantis newspaper. Specifically, the main aspects of the newspaper
related to its self-determination, its editorial course, its editing elements, its features are
investigated. In addition, data are collected on its response to the Greek population it was
targeting.
The third chapter deals with the artistic activities of the Greeks. In particular, the
development and organization of Greek communities and Greek associations was initially
approached, as they were the cornerstones of the development of the artistic life of the
American community. Particular emphasis is given to the case of theater, song, opera, light
song and classical music, because this particular newspaper, Atlantis, is extensively
covered in its artistic pages, mainly in the artistic activities related to the aforementioned
categories.
The fourth chapter deals with the publication of the Atlantis newspaper, and in particular
the section on artistic reporting from 1919 to 1924. Because it is a newspaper with a daily
circulation, it was considered impossible to travel through all the pages of that particular
six-year period, so the method adopted was sampling. More specifically, a number of
issues were reviewed focusing on reports on artistic events, largely covered by dance clubs
organized by community clubs but also by theatrical or dance performances.
In the last chapter, an attempt is made to interpret and record the results, as they emerged
through indexing, focusing mainly on how the percentages are distributed per sheet
regarding the artistic events that occur in each particular sheet.
Key-words: Atlantis, New York, immigration, artistic events, indexing.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο θαιιηηερληθήο δσήο ησλ
Διιήλσλ ζηε Νέα Τόξθε από ην 1919 έσο ην 1924 κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ
παξέρνληαη από ηελ εθεκεξίδα «Αηιαληίο».
Αξρηθά, θξίζεθε αλαγθαίν λα νξηζηεί κε ζαθήλεηα ην ηζηνξηθό πιαίζην πνπ ζπλέζεζε
όιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο Διιεληθήο κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ ζηηο ΖΠΑ.
Δηδηθόηεξα, έγηλε κία απόπεηξα λα νξηνζεηεζεί αξρηθά ρξνληθά, ε κεηαλάζηεπζε πνπ
ζπληειέζηεθε από ηελ Διιάδα πξνο ζηηο ΖΠΑ, αιιά θαη λα θαζνξηζηνύλ ηα θύκαηα
ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ πνπ έιαβαλ ρώξα από ην ηέινο ηνπ 19νπ έσο ηηο πξώηεο
δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηώλα. ε κηα πξώηε θάζε, δηεξεπλώληαη νη απαξρέο ηεο
κεηαλάζηεπζεο θαζώο θαη ην πξώην θύκα, ελώ επηπιένλ γίλεηαη κία απόπεηξα
πξνζέγγηζεο ησλ θπξηόηεξσλ αηηηώλ πνπ νδήγεζαλ ζηε κεηαλαζηεπηηθή ιύζε. Πξνο
επίξξσζε ηεο αλάιπζεο ησλ αηηίσλ, παξαηίζεληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ζηαθηδηθή
θξίζε πνπ ζπληέιεζε ζε κεγάιν βαζκό ζηελ απόθαζε κεηαλάζηεπζεο γηα κεγάιν
πνζνζηό ηνπ Αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο, θη εηδηθόηεξα ηεο Πεινπνλλήζνπ
θαη ηεο ηεξεάο Διιάδαο.
Δπηπιένλ, δηεξεπλώληαη σο παξάκεηξνη ε γεσγξαθηθή θαη ε θνηλσληθή πξνέιεπζε
ησλ κεηαλαζηώλ, θαζώο θη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ αληηκεηώπηζαλ ζηε ρώξα
ππνδνρήο θαηά ηα πξώηα έηε. Παξάιιεια παξέρνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε
κεηαλαζηεπηηθή εγθαηάζηαζε θαη ηηο πξώηεο ζπλνηθίεο πνπ δηαξζξώζεθαλ.
Δπηπξόζζεηα ζην ηέινο ηνπ πξώηνπ θεθαιαίνπ, γίλνληαη αλαθνξέο γηα ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Ακεξηθήο θη όρη κόλν, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ππνδνρήο
ησλ κεηαλαζηώλ.
ηε ζπλέρεηα ζην δεύηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο
ηππνγξαθίαο ζηελ Ακεξηθή θαη κάιηζηα ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηηο απαξρέο ηεο θαη
ζηελ θπθινθνξία ησλ ειιεληθώλ εθεκεξίδσλ κέρξη θαη ηνλ 19ν αηώλα. Αθνινπζνύλ
ηδηαίηεξεο εξκελείεο σο πξνο ηελ εθεκεξίδα «Αηιαληίο», πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά
θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζπιιέγνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε
ηελ ηζηνξηθή ηε ζπγθξόηεζε θαη ηελ εθδνηηθή ηεο πνξεία, αιιά θαη ζηνηρεία πνπ
αθνξνύλ ζηελ έθδνζε, ζηνπο ζηόρνπο, ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ζηελ
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θπθινθνξία ηεο αιιά θαη ζηελ ύιε πνπ πεξηιάκβαλε. Δπηπξόζζεηα επηρεηξείηαη κία
πξνζέγγηζε ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ηεο εθεκεξίδαο αιιά θαη ηεο αληαπόθξηζεο πνπ
έηπρε από ηνπο Έιιελεο. ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ θεθαιαίνπ ηεθκεξηώλνληαη νη
επηινγέο αθελόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδαο «Αηιαληίο», αιιά θαη ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξνο κειέηε επνρήο, πνπ εθηείλεηαη κεηαμύ 6 εηώλ από ην 1919 έσο
ην 1924.
ην ηξίην θεθάιαην ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο δηεξεπλώληαη ηα θαιιηηερληθά δξώκελα
πνπ έιαβαλ ρώξα ζηελ Ακεξηθή θαη δηνξγαλώζεθαλ από ηνπο Έιιελεο κεηαλάζηεο.
Δηδηθόηεξα κειεηάηαη ε δεκηνπξγία ειιεληθώλ ζπιιόγσλ ρνξνζπεξίδσλ, κε
ηδηαίηεξεο κλείεο ζηελ θαιιηηερληθή ζύλζεζε ησλ εθδειώζεσλ θαη ζηελ εκθάληζε
κνπζηθώλ εηδώλ θαη κνπζηθώλ. Πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, ηελ θαιιηηερληθή,
ζπιιέγνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο, ην ζέαηξν θαη ηηο
όπεξεο..
ην ηέινο επηζεκαίλνληαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αλέθπςαλ θαηά ηελ έξεπλα θαη
ηελ απνδειηίσζε ελώ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα ηεύρε ηα νπνία
απνδειηηώζεθαλ. ε απηό ην ζεκείν θξίζεθε ζθόπηκν λα παξαηεζνύλ απηνύζηεο νη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θαιιηηερληθά δξώκελα, έηζη όπσο εληνπίδνληαη ζηελ
εθεκεξίδα «Αηιαληίο».
Σειηθά, αθνινπζνύλ νη ζπκπεξαζκαηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηα
θαιιηηερληθά δξώκελα θαη ζηελ επίδξαζε πνπ άζθεζαλ ζηε δσή ησλ Διιήλσλ.
Δπηπιένλ επηρεηξείηαη έλαο ζπζρεηηζκόο ηεο ηέρλεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ εζώλ θαη
ησλ εζίκσλ, ζε ζρέζε κε ηνλ ξόιν δηαζύλδεζεο πνπ απνηέιεζαλ, νη παξαπάλσ
πνιηηηζκηθέο εθθάλζεηο κεηαμύ ησλ Διιήλσλ νκνγελώλ ζε κία μέλε ρώξα θαη
κάιηζηα ζηηο ΖΠΑ.
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Κεθάιαην 1ν : Ζ ειιεληθή κεηαλάζηεπζε ζηελ Ακεξηθή

1.1 Οη απαξρέο:ε ζηαθηδηθή θξίζε ζηελ Διιάδα

Ζ Διιάδα αληηκεηώπηζε κία ζεηξά νηθνλνκηθώλ δπζρεξεηώλ νη νπνίεο εληείλνληαη
θπξίσο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηώλα, νη νπνίεο θαη πξνθάιεζαλ
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θπξίσο ζηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό ηεο ρώξαο. Μεγάινο
αξηζκόο, θπξίσο αλδξώλ πνπ πξνέξρνληαλ από ηελ Πεινπόλλεζν θαη ηε ηεξεά
Διιάδα ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο αγξόηεο, ππνρξεώλνληαλ εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ αλέθπςαλ ζηελ εκπνξία ηεο ζηαθίδαο, λα κεηαλαζηεύζνπλ ζην εμσηεξηθό
αλαδεηώληαο θαιύηεξεο ζπλζήθεο δσήο. Οη ΖΠΑ απνηέιεζαλ έλαλ δεκνθηιή
πξννξηζκό ν νπνίνο πξνσζήζεθε ζε κεγάιν βαζκό από ηνπο πξάθηνξεο θαη ηηο
εηαηξείεο αθηνπιντθώλ κεηαθνξώλ θξνληίδνληαο γηα ηελ άιιε κεηαθνξά ζηηο λέεο
Παηξίδεο1.
Ζ ζηαθηδηθή θξίζε απνηέιεζε ηελ αθεηεξία ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο ε νπνία
ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηνλ 20ν αηώλα. Ζ Κνξηλζηαθή ζηαθίδα θαιιηεξγνύληαλ από ηνλ
Ηζζκό έσο ηελ Αξθαδία, ζ’ όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ, βόξεηεο θαη δπηηθέο.
Μεγάιε αγνξά όπνπ πξνσζνύληαλ ε παξαγσγή ζηαθίδαο, ππήξμε ε Αγγιία. Σν 1852
αξξώζηηα ηεο ζηαθίδαο θαηαζηξέθεη ηα 2/3 ηεο παξαγσγήο θάηη πνπ νδήγεζε ζηελ
Αγγιία λα απνζηεξεζεί ηε ζηαθίδα αιιά θαη ηελ Διιάδα λα απνιέζεη ην πην
θεξδνθόξν εηζόδεκα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο2.

1.2 Ζ πξώηε θάζε ηεο ειιεληθήο κεηαλάζηεπζεο

Ζ ειιεληθή κεηαλάζηεπζε ζηηο ΖΠΑ απνηειεί έλα κεγάιν δήηεκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ
ειιεληθνύ έζλνπο θαη μεθηλά ζηηο αξρέο ηνπ 1881, ελώ θνξπθώλεηαη ζηηο πξώηεο
δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηώλα.
1

Υαζηώηεο, Η. (1993). Επηζθόπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο Δηαζπνξάο. Θεζζαινλίθε: Βάληαο,
ζει. 41-66.
2
Ακπνύ, Δ. (2018). Η Ειιάδα ηνπ Όζωλα. Αζήλα: Μεηαίρκην, ζει. 8-13.
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Από ην 1821 σο ην 1880, κόιηο 398 Έιιελεο κεηαλαζηεύνπλ ζηηο ΖΠΑ κεηαμύ ησλ
νπνίσλ θαη 40 πεξίπνπ νξθαλά ηνπ αγώλα γηα ηελ αλεμαξηεζία, ηα νπνία
πηνζεηνύληαη από θηιέιιελεο. Σειηθά από ην 1881 κέρξη ην 1946 εγθαζίζηαηαη ζηηο
ΖΠΑ πεξίπνπ 431.650 Έιιελεο θαη Διιελίδεο. Παξάιιεια, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο
ην ίδην δηάζηεκα ππάξρνπλ 155.370 άηνκα, ηα νπνία κεηαλαζηεύνπλ από ηελ
επξσπατθή Σνπξθία, θαζώο θαη 205.405 άηνκα από ηελ αζηαηηθή Σνπξθία, πνπ
ζίγνπξα αλάκεζά ηνπο ππήξμαλ ρηιηάδεο Διιελίδεο θαη Έιιελεο, απμάλνληαο αθόκα
πεξηζζόηεξν ηνλ αξηζκό ησλ κεηαλαζηώλ3.
Ζ κεηαλάζηεπζε πξνο ηηο ΖΠΑ ήηαλ έλα πνιύπινθν θαηλόκελν, ηδηαίηεξα όζνλ
αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Ο αξηζκόο ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηώλ
ζηηο ΖΠΑ δελ είλαη ζαθήο, γηα ιόγνπο πνπ αθνξνύλ θπξίσο ζηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο
ηoπο ζηε ρώξα ππνδνρήο. Σα αξρεία, πάλησο, ησλ ακεξηθαληθώλ ππεξεζηώλ
θαηαγξάθνπλ ηε ρώξα πξνέιεπζήο ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ ππάξρνπλ
θάπνηεο ηδηαηηεξόηεηεο: ζνη πξνέξρνληαλ από πεξηνρέο, πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
κεηαλάζηεπζεο δελ εληάζζνληαλ ζην ειιεληθό θξάηνο, δελ θαηαγξάθνληαλ ζε πνιιέο
πεξηπηώζεηο σο Έιιελεο4.
Ηδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ηελ εηζδνρή κεηαλαζηώλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο
ζεκεηώλεηαη πσο από ην έηνο 1866 έσο ην 1915, πεξίπνπ 25 εθαηνκκύξηα μέλνη
κεηαλάζηεο θαηά πξνζέγγηζε εηζέξρνληαη 5 . ε ό,ηη αθνξά ζηηο αηηίεο ηνπ καδηθνύ
κεηαλαζηεπηηθνύ ξεύκαηνο ην νπνίν εηζέξρεηαη ζηελ Ακεξηθή απηέο εληνπίδνληαη
ζηνπο ηαρύηαηνπο ξπζκνύο εθβηνκεράληζεο πνπ επηθξαηνύζαλ ζηηο ΖΠΑ ζηελ
αθζνλία πξώησλ πιώλ αιιά θαη επξύηεξα ζηελ έιιεηςε εξγαηηθώλ ρεξηώλ 6.

3

Fairchild, H. (2015). Greek Immigration to the United States. USA: Sagwan Press, ζει.70-72.
Λαιηώηνπ, Η. (2006). Δηαζρίδνληαο ηνλ Αηιαληηθό: ε ειιεληθή κεηαλάζηεπζε ζηη ΗΠΑ θαηά ην πξώην
κηζό ηνπ εηθνζηνύ αηώλα. Αζήλα: Πόιηο, ζει. 275-281.
5
Παπαδόπνπινο, Η. (2008). Η κεηαλάζηεπζε από ηελ Οζωκαληθή Απηνθξαηνξία ζηελ Ακεξηθή (19νο
αηώλαο-1923): νη ειιεληθέο θνηλόηεηεο ηεο Ακεξηθήο θαη ε αιπηξωηηθή πνιηηηθή ηεο Ειιάδαο.
(Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή). Αλαθηήζεθε από Δζληθό Αξρείν Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/24933 ζει .78-118.
6
Κηηξνέθ, Α. (2003). Οη Έιιελεο ζηηο ΗΠΑ 1909-1922. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ζει. 323-332.
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1.3 Σν πξώην θύκα κεηαλάζηεπζεο

Πξνηνύ πξνβνύκε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ κεηαλάζηεπζε, ζα ήηαλ ρξήζηκν
λα μεθαζαξηζηνύλ νη κεηαλαζηεπηηθέο πεξίνδνη πνπ έιαβαλ ρώξα ζηελ Διιάδα. Γηα
ηελ Διιάδα από ηηο απαξρέο ηεο έσο λενζύζηαην θξάηνο, νη κεηαλαζηεύζεηο
απνηέιεζαλ ελδεκηθό θαηλόκελν. Θα κπνξνύζακε λα δηαθξίλνπκε ηελ κεηαλάζηεπζε
ζε ηξεηο θάζεηο, όπνπ ε πξώηε αλάγεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο
απηνθξαηνξίαο ε δεύηεξε ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα θαη ζηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20ν
αηώλα, ελώ ην ηξίην ζπκπίπηεη κε ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, όπνπ θαη ην ηέξκα ηνπ
εληνπίδεηαη ιίγν κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε7.
Καηά ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1800 θη αθόκα πεξηζζόηεξν θαηά ην επόκελν
δηάζηεκα

ζεκεηώλεηαη

κία

λέα

κεγάιε

κεηαλαζηεπηηθή

ξνή

ε

νπνία

πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ππεξπόληηνπο πξννξηζκνύο θαη βαζηθόηεξα ζηελ Ακεξηθή.
Ζ κεηαλάζηεπζε απμαλόηαλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν θαη κάιηζηα θαηά ηηο πξώηεο
δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηώλα. Καηά ηα έηε 1896- 1921 ν ειιαδηθόο πιεζπζκόο ζηεξείηαη
πεξίπνπ κηζό εθαηνκκύξην Διιήλσλ, δειαδή πάλσ από ην 12% ηνπ ζπλνιηθνύ
πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο, ν νπνίνο εθείλν ην δηάζηεκα αλεξρόηαλ πεξίπνπ ζηα 5,5
εθαηνκκύξηα. Δηδηθόηεξα κεηαμύ ηνπ 1900 θαη ηνπ 1920 ν αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ
αλεξρόηαλ ζηα 25.000 άηνκα ζε εηήζηα βάζε. Δπξόθεηην νπζηαζηηθά γηα κία
πιεζπζκηαθή αηκνξξαγία, αλ αλαινγηζηνύκε πσο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ
κεηαλαζηώλ, αλήθε ζηελ ελεξγή νηθνλνκηθά πιεζπζκηαθή κεξίδα ηεο ρώξαο,
δεδνκέλνπ όηη εθηεηλόηαλ ζηηο ειηθίεο κεηαμύ ησλ 15 θαη 45 εηώλ, ηνπ αλδξηθνύ
πιεζπζκνύ. πσο πξναλαθέξζεθε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ
ξνώλ ζηξέθεηαη πξνο ηελ Ακεξηθή κε ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηνλ κέζν εηήζην
όξν όπνπ από ηηο 25.000 ησλ κεηαλαζηώλ 23.000 θαηεπζύλνληαλ πξνο ηηο ΖΠΑ Δλώ
νη ππόινηπνη 2000 πξνο ηνλ Καλαδά θαη ηε λόηηα Ακεξηθή 8.

7

Hassiotis, I. (2003) Past and present in the History of Modern Greek diaspora. In. W. Kokot & K.
Tötölyan & C. Alfonso (Eds.), Diaspora, Identity, and Religion: New Directions in Theory and
Research. New York: Routledge, ζει. 93-101.
8
Μαιαθνύξεο, Μ. (1948). Έιιελεο ηεο Ακεξηθήο: 1528–1948. Νέα Τόξθε: Goldman, ζει. 47-56.
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1.4 Σν ζεκείν θακπήο ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο

ε ό, ηη αθνξά ηελ Διιεληθή κεηαλάζηεπζε εληνπίδεηαη έλα κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα
ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 19νπ αηώλα, ελώ ν αξηζκόο ησλ Διιήλσλ πνπ
κεηαλαζηεύνπλ από ην έηνο 1890 κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1920 αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζην
κηζό εθαηνκκύξην9 ε όηη αθνξά ηνλ ρξόλν ηεο κεηαλάζηεπζεο αιιά θαη ηηο πεξηνρέο
ζε εγθαηάζηαζεο, απνηέιεζαλ παξακέηξνπο πνπ βξίζθνληαλ ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε
ηηο αλάγθεο ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο10 . Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαηά
ην έηνο 1924 ε κεηαλάζηεπζε πξνο ηηο ΖΠΑ ζηακαηά πξνζσξηλά εμαηηίαο κηαο ζεηξάο
πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ην Κνγθξέζν θαη απνζθνπνύζαλ ζηνλ θάκςνπλ
ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θπξίσο από ρώξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο 11 . ε
ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν ν Παπαδόπνπινο επηζεκαίλεη πσο ε επηβνιή
απηώλ ησλ κέηξσλ ζε έλα δηάζηεκα πνπ ε ακεξηθαληθή νηθνλνκία γλώξηδε απόιπηε
αλάπηπμε, απερνύζε ην κέγεζνο ηνπ ζπιινγηθνύ θόβν γηα ηελ απεηιή πνπ
εθπξνζσπνύζαλ νη κεηαλάζηεο αιιά ηαπηνρξόλσο θαη κία έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο
ηνπ ακεξηθαληθνύ θξάηνπο όηη αθνξά ηηο δπλαηόηεηεο αθνκνίσζεο θαη έληαμεο ησλ
Ξέλσλ κεηαλαζηώλ ζηελ Ακεξηθαληθή θνηλσλία 12.

1.5 Οη πξώηνη κεηαλάζηεο ζηηο ΖΠΑ: ε άθημε, νη πξννξηζκνί θαη ε
εγθαηάζηαζε

Ο ηζηνξηθόο ηεο νκνγέλεηαο Θεόδσξνο αινύηνο ζην έξγν ηνπ «The Greeks in the
United States» αλαθέξεη ηνλ πξώην λενέιιελα νπνίνο εγθαηαζηάζεθε ζηηο ΖΠΑ ν
νπνίνο πξνεξρόηαλ από ηελ Λαθσλία θαη αλαρώξεζε γηα εθεί ην 1873. Καηά ηελ
9

Κηηξνέθ, Α. (2003). Οη Έιιελεο ζηηο ΗΠΑ 1909-1922. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ζει. 351-360.
Παπαδόπνπινο, Η. (2008). Η κεηαλάζηεπζε από ηελ Οζωκαληθή Απηνθξαηνξία ζηελ Ακεξηθή (19νο
αηώλαο-1923): νη ειιεληθέο θνηλόηεηεο ηεο Ακεξηθήο θαη ε αιπηξωηηθή πνιηηηθή ηεο Ειιάδαο.
(Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή). Αλαθηήζεθε από Δζληθό Αξρείν Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/24933, ζει. 78-118.
11
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Παπαδόπνπινο, Η. (2008). Η κεηαλάζηεπζε από ηελ Οζωκαληθή Απηνθξαηνξία ζηελ Ακεξηθή (19νο
αηώλαο-1923): νη ειιεληθέο θνηλόηεηεο ηεο Ακεξηθήο θαη ε αιπηξωηηθή πνιηηηθή ηεο Ειιάδαο.
(Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή). Αλαθηήζεθε από Δζληθό Αξρείν Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/24933, ζει. 78-118.
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επόκελε δεθαεηία νη Έιιελεο πνπ κεηαλαζηεύνπλ ζηηο ΖΠΑ απμάλνληαη,
ππνθηλνύκελνη από κία ζεηξά αηηηώλ13.
Σν λεζί Έιηο βξηζθόηαλ ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνύ ηεο Νέαο Τόξθεο, κόιηο κηζό κίιη
βόξεηα ηνπ Αγάικαηνο ηεο Διεπζεξίαο θη απνηειεί από ην 1892 έσο ην 1954 όηαλ
ζεκαηνδνηήζεθε νξηζηηθά θαη ην ηέινο ηνπ 14 , ηνλ πξνζάιακν γηα πεξίπνπ 12
εθαηνκκύξηα κεηαλάζηεο από όιν ηνλ θόζκν. Τπνινγίδεηαη πσο ην 40% ησλ
Ακεξηθαλώλ, δηαζέηεη έζησ θη έλαλ πξόγνλν πνπ θάπνηε πέξαζε από θεη.
Τπνινγίδεηαη επίζεο όηη πεξηζζόηεξνη από 3.000 κεηαλάζηεο πέζαλαλ πάλσ ζην λεζί
Έιηο, ελώ γηα έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 2% δελ επηηξάπεθε πόηε ε είζνδνο ζηηο
ΖΠΑ15.
Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κεηαλάζηεο έκεηλαλ γηα ιίγν δηάζηεκα ζηε Νέα Τόξθε
όπνπ αξρηθά έβξηζθαλ ζηέγε ζε κηθξά μελνδνρεία θαη κηθξνκάγαδα Διιήλσλ
ηδηνθηεηώλ νη νπνίνη ηνπο ππνδέρνληαλ όηαλ έθηαλαλ ζην λόηην ηκήκα ηνπ Μαλράηαλ
από ην Ellis Island. Οη κεηαλάζηεο δηέζεηαλ ιίγα ρξήκαηα θαη πάζρηδαλ λα ηα
δηαζέζνπλ κε ηέηνηνλ ηξόπν, έηζη ώζηε λα θαηνξζώζνπλ λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη
ηνπο16.
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα έλαο ζηνπο επηά κεηαλάζηεο παξέκελε ζηε Νέα Τόξθε,
ελώ ν πιεζπζκόο ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηώλ θαηά ην 1910 εθεί αλεξρόηαλ ζηνπο
12.00017. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ζπλέρηδε ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηελ ακεξηθαληθή
ελδνρώξα ελώ νη πξννξηζκνί ζα κπνξνύζαλ λα ζπλνςηζηνύλ ζηνπο αθόινπζνπο
ηξεηο: 1. δπηηθέο Πνιηηείεο 2. νη βηνκεραληθέο πόιεηο ηεο λέαο Αγγιίαο θαη 3.
κεγαιύηεξεο πόιεηο ηνπ βνξξά θη εηδηθόηεξα ε Νέα Τόξθε θαη ην ηθάγν.
Οη πξώηνη Έιιελεο νη νπνίνη θαηέθηαζαλ ζηηο δπηηθέο Πνιηηείεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ζαλ απεξγνζπαζηηθόο κεραληζκόο. Μία εθηελήο απεξγία ησλ αλζξαθσξύρσλ ζηε
Γηνύηα ην 1903, θαηνξζώλεη λα ζπάζεη από Έιιελεο πνπ κεηαθέξζεθαλ εθεί από ηηο

13

Saloutos, T. (1964). The Greeks in the United States. USA: Harvard University Press, ζει. 8-16.
Clogg, R. (2004). Η ειιεληθή δηαζπνξά ζηνλ εηθνζηό αηώλα. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. ζει. 122155.
15
Μαιαθνύξεο, Μ. (1948). Έιιελεο ηεο Ακεξηθήο: 1528–1948. Νέα Τόξθε: Goldman, ζει. 47-56.
16
Καλνύηαο, . (1915). Ο ειιεληζκόο ελ Ακεξηθή, ήηνη ηζηνξία ηνπ ειιεληζκνύ ελ Ακεξηθή από ηωλ
αξραηνηάηωλ ρξόλωλ κέρξη ζήκεξνλ. Νέα Τόξθε: Κόζκνο. ζει. 34- 67.
17
Hassiotis, I. (2003) Past and present in the History of Modern Greek diaspora. In. W. Kokot & K.
Tötölyan & C. Alfonso (Eds.), Diaspora, Identity, and Religion: New Directions in Theory and
Research. New York: Routledge, ζει. 93-101.
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αλαηνιηθέο Πνιηηείεο αθξηβώο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Καηά ηνλ πξώην
Παγθόζκην Πόιεκν πεξίπνπ 50.000 Έιιελεο δνύιεπαλ σο εξγάηεο ζηα νξπρεία θαη
ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ησλ δπηηθώλ Πνιηηεηώλ, ελώ νη εξγάηεο ησλ
ζηδεξνδξόκσλ ζπγθεληξώλνληαλ θπξίσο ζηελ Καιηθόξληα, όπνπ ην 1910 ην πνζνζηό
Διιήλσλ ζην ζπλνιηθό πιεζπζκό ήηαλ κεγαιύηεξν ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε
πνιηηεία ησλ ΖΠΑ. ηε ζπλέρεηα θαη θαζώο ν ρξόλνο πεξλνύζε θάπνηνη Έιιελεο
εγθαηέιεηςαλ

ηα

νξπρεία

θαη

ηνπο

ζηδεξνδξόκνπο

δηεθδηθώληαο

θαξηέξα

κηθξνπσιεηώλ, ελώ θάπνηνη παξέκεηλαλ εξγάηεο γηα όιε ηνπο ηε δσή18.
Δπηπιένλ, έλαο άιινο ζεκαληηθόο πξννξηζκόο γηα ηνπο Έιιελεο κεηαλάζηεο ήηαλ νη
βηνκεραληθέο πόιεηο ηεο λέαο Αγγιίαο, όπνπ επηδίσθαλ λα εξγαζηνύλ ζηηο
βηνκεραλίεο πθαζκάησλ θαη παπνπηζηώλ. Ήδε από ηα πξώηα ρξόληα ζεκεηώζεθε
ζπγθέληξσζε Διιήλσλ θαη ζηελ πόιε ηεο Βνζηώλεο. Σνπιάρηζηνλ θαηά ηα πξώηα
ρξόληα ε δσή ησλ Διιήλσλ ζηηο βηνκεραληθέο απηέο πόιεηο ραξαθηεξηδόηαλ από
αλέρηα θαη ζηέξεζε δεδνκέλνπ πσο ζηόρνο ηνπο ήηαλ ε εμνηθνλόκεζε όζν ην
δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ ρξεκάησλ γηα λα ζηαινύλ κε ηε κνξθή εκβαζκάησλ πίζσ
ζηελ Διιάδα. Ήηαλ ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν πνιιά άηνκα καδί, λα λνηθηάδνπλ έλα
δηακέξηζκα πξνθεηκέλνπ λα κνηξάδνληαη ηα έμνδα, ελώ ε ηξνθή ηνπο πεξηνξηδόηαλ
ζηα απνιύησο απαξαίηεηα αιιά θαη ε πγηεηλή ζηα ζηνηρεηώδε. Ζ θπκαηίσζε
απνηεινύζε κία πνιύ ζπλεζηζκέλε λόζν πνπ έπιεηηε ηνπο Έιιελεο κεηαλάζηεο. Δλώ
νη ζπλζήθεο πνπ αληηκεηώπηδαλ γίλνληαλ νινέλα θαη δπζθνιόηεξεο εμαηηίαο ηεο
ερζξηθήο ππνδνρήο πνπ αληηκεηώπηδαλ θπξίσο από κεηαλάζηεο άιισλ εζληθνηήησλ ή
από Ακεξηθαλνύο εξγάηεο 19.
Δπίζεο, έλαο ηξίηνο ζεκαληηθόο πξννξηζκόο, όπνπ θαηέιεμαλ πνιινί Έιιελεο
κεηαλάζηεο ήηαλ νη κεγάιεο πόιεηο ηνπ βνξξά όπσο ε Φηιαδέιθεηα ην Πίηζκπνπξγθ,
ην Μπάθαιν, ην Cleveland, ην Detroit, ην Milwaukee, κε επίθεληξν ηε Νέα Τόξθε
θαη ην ηθάγν. εκεηώλεηαη πσο ην 1920 ε Νέα Τόξθε αιιά θαη ην ηθάγν
απαξηζκνύζαλ πεξίπνπ 50.000 Έιιελεο. Διάρηζην ήηαλ ην πνζνζηό ησλ Διιήλσλ
πνπ θαηεπζύλζεθαλ πξνο ην Νόην. Μόλν 1 ζηνπο 15 εγθαηαζηάζεθε ζηηο λόηηεο
Πνιηηείεο κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ θνηλόηεηα ηνπ Tarpon Springs Florida, πνπ

18
19

Μαιαθνύξεο, Μ. (1948). Έιιελεο ηεο Ακεξηθήο: 1528–1948. Νέα Τόξθε: Goldman, ζει. 47-56.
Μαιαθνύξεο, Μ. (1948). Έιιελεο ηεο Ακεξηθήο: 1528–1948. Νέα Τόξθε: Goldman, ζει. 47-56.
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ηδξύεηαη ην 1905 από 500 πεξίπνπ Υαιθήηεο, όπνπ νη Έιιελεο απνηεινύζαλ
πιεηνςεθία κέρξη ηνλ Β’ Παγθόζκην Πόιεκν20.

1.6 Σα αηηία κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ ζηηο ΖΠΑ
ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 19νπ αηώλα ε θπιινμήξα, θαηαζηξέθεη έλα κεγάιν ηκήκα ησλ
ακπειώλσλ ηεο Γαιιίαο θάηη ην νπνίν ζηάζεθε αθνξκή γηα ηελ ζηξνθή ηεο Διιάδαο
θαη θπξίσο ηεο Πεινπνλλήζνπ ζηελ ακπεινπξγία. Απηό ην νπνίν επηδησθόηαλ ήηαλ
ηα ειιεληθά πξντόληα ακπεινπξγίαο, λα θαηνξζώζνπλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ ζέζε ησλ
αληίζηνηρσλ Γαιιηθώλ ζηελ παγθόζκηα αγνξά. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα
επηηεύρζεθε θη έηζη απνηειεζκαηηθά ε ζηαθίδα ηεο Πεινπνλλήζνπ απνηέιεζε έλα
από ηα βαζηθά εμαγώγηκα πξντόληα, ηόζν ηεο πεξηνρήο όζν θαη όιεο ηεο Διιάδαο κε
παξαγσγή πνπ αλεξρόηαλ εηεζίσο ζηηο 120 κε 150 ρηιηάδεο ηόλνπο21.
Σελ δεθαεηία ηνπ 1870 νη Γάιινη ακπεινπξγνί δέρνληαη ηελ θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε
θπηεύνληαο λέα ακπέιηα θαη ζε ιίγα ρξόληα θεξδίδνπλ μαλά ηελ παγθόζκηα αγνξά
πνπ έσο ηόηε είρε ζηξαθεί ζηελ Διιεληθή ζηαθίδα θαη θπξίσο αθνξνύζε ηελ αγνξά
ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Βξεηαλίαο. Δπηπιένλ ε Γαιιία πξνβαίλεη ζε αγνξά ηεο κηζήο
ζρεδόλ ειιεληθήο παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ λα κε ράζεη ηνπο πειάηεο ηεο θαηά ην
δηάζηεκα πνπ αληηκεηώπηδε ηελ θπιινμήξα θαη έιαβε κία ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ Γάιισλ παξαγσγώλ πεξηνξίδνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηηο εηζαγσγέο
από ηελ Διιάδα. ηγά-ζηγά νη Έιιελεο παξαγσγνί πνπ είραλ αληηθαηαζηήζεη ηηο ειηέο
κε ακπέιηα άξρηζαλ λα αληηκεησπίδνπλ κία ζεηξά ζνβαξώλ νηθνλνκηθώλ
πξνβιεκάησλ θάηη ην νπνίν απνηέιεζε θαη ηελ βαζηθή αηηία κεηαλάζηεπζεο γηα ηηο
ΖΠΑ θαη θπξίσο αλδξώλ από ηελ Πεινπόλλεζν θαη κάιηζηα από ηελ Κνξηλζία 22.
Σν κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα πξνο ηελ Ακεξηθή αξρίδεη θαη απμάλεη νινέλα θαη
πεξηζζόηεξν κεηά από ηνλ ειιελνηνπξθηθό πόιεκν ηνπ 189723 κε άηπρε θαηάιεμε
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γηα ηελ Διιάδα. Από ην 1909 έσο ην 1910, 167.519 άηνκα θεύγνπλ από ηελ Διιάδα
γηα ηηο ΖΠΑ24.
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880 θαη αθόκα πεξηζζόηεξν ζηηο επόκελεο δεθαεηίεο έλα
βαζηθό κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα νδεύεη πξνο ηελ Ακεξηθή. Σα είδε ηεο κεηαλάζηεπζεο
εληνπίδνληαη ζηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λενζύζηαηνπ ειιεληθνύ
Βαζηιείνπ, θάηη ην νπνίν ηαιαηπσξνύζε θπξίσο ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό ηεο ρώξαο ν
νπνίνο βξηζθόηαλ έξκαην νπζηαζηηθά ηεο ηνθνγιπθίαο ζηελ ύπαηζξν.
Δπηπιένλ νη ζπρλέο επηζηξαηεύζεηο ζπληζηνύλ κία βαζηθή αηηία ηεο δηακόξθσζεο ησλ
κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ην δήηεκα ηεο Αγξνηηθήο ηδηνθηεζίαο
δεδνκέλεο ηεο ύπαξμεο ηζηθιηθηώλ, αιιά θαη ηεο ιεζηείαο πνπ θπξηνιεθηηθά ξήκαδε
ηελ Διιεληθή ύπαηζξν25.
Ο ίδηνο αλαθέξεη όηη ζηελ Πεινπόλλεζν αξρηθά εληνπίδεηαη ε νκαδηθή κεηαλάζηεπζε
δεδνκέλνπ όηη νη κηθξντδηνθηήηεο πιήηηνληαλ από ηελ ηνθνγιπθία, ε νπνία
πξνζηαηεπόηαλ από ην λόκν κε ηελ πξνζσπηθή θξάηεζε γηα ρξέε. Παξόκνηα ήηαλ ε
θαηάζηαζε θαη ζηε Θεζζαιία, όπνπ νη κεγάιεο ηδηνθηεζίεο θπξηαξρνύζαλ θη έλαο
κηθξόο αξηζκόο ηδηνθηεηώλ εθκεηαιιεπόηαλ ηνλ θάκπν, κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο
ζρεδόλ θενπδαξρηθνύ, όπνπ νη γεσξγνί πξηλ ηελ Αγξνηηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ 1911
πξνζηδηάδνπλ πεξηζζόηεξν ζε δνπινπάξνηθνπο θαη αθηήκνλεο26.
Δπηπιένλ έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο πνπ απνηέιεζε θαη αηηία κεηαλάζηεπζεο
ήηαλ θαη ε ιεζηεία ε νπνία αλζνύζε ζε ηέηνην βαζκό όπνπ ζύκθσλα κε ηνλ Βνπξλά
ην 1899 ππήξραλ ζηελ Διιάδα 12.580 ιίζηεο27. Ζ θπβέξλεζε Θενηόθε επηδηώθεη λα
απνζπκθνξεζεί ε θαηάζηαζε, εληζρύνληαο θαηά θάπνην ηξόπν ηελ κεηαλάζηεπζε ησλ
ιεζηώλ ζηελ Ακεξηθή. Ζ επηρείξεζε ζηέθεηαη από επηηπρία θαη ρηιηάδεο είλαη νη
ιεζηέο νη νπνίνη επηιέγνπλ ην δξόκν ηεο μεληηηάο.
Δπίζεο ην κεγάιν κεηαλαζηεπηηθό θύκα πξνο ηηο ΖΠΑ ζπκπίπηεη κε ηελ πηώρεπζε
ηεο Διιάδαο ην 1893 θαη ηελ επηβνιή ηνπ Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ Διέγρνπ. Λίγα
24
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NY: Routledge, ζει. 233-250.
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26

10

ρξόληα αξγόηεξα ε ηζηνξία επηθπιάζζεη άιιε κία δπζκελή εμέιημε γηα ηελ Διιάδα
θαη κάιηζηα ηνλ ειιελνηνπξθηθό πόιεκν ηνπ 1897 πνπ ιήγεη κε ηελ ήηηα ηεο πξώηεο.
Αθνινπζεί κία πεξίνδνο ζπλερνύο πνιεκηθήο αλαηαξαρήο, κε ηνλ Μαθεδνληθό αγώλα
κεηέπεηηα ηνπο Βαιθαληθνύο πνιέκνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ πξώην Παγθόζκην
πόιεκν αιιά θαη ηελ κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία θαη ηειηθά θαηαζηξνθή.

1.7 Ζ γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ πξνζθύγσλ

ε απηό ην ζεκείν πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ ζε βάζνο ηα αίηηα ηεο
κεηαλάζηεπζεο αμίδεη λα επηζεκαλζνύλ ηα απνηειέζκαηα κηαο κειέηεο πνπ εθδίδεηαη
ην 1917 από ηνλ θαζεγεηή Αλδξέα Αλδξεάδε, πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί έλα
ζπιινγηθό πόλεκα δεπηεξνεηώλ θνηηεηώλ, όπνπ θιήζεθαλ λα αλαιύζνπλ ηνπο
ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ κεηαλάζηεπζε, ζε ό,ηη αθνξά ηνπο πιεζπζκνύο ηεο
ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπο28.
Έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ επηζεκαίλεηαη ζε όηη αθνξά ζηελ Αξθαδία είλαη θαη ε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θη ηδηαίηεξα ε ηνθνγιπθία. Αλαθέξεηε πσο ην πνζό αλεξρόηαλ
ζην πνζνζηό κεηαμύ ηνπ 20 θαη 30% ζε ρξήκα, ελώ νη δαλεηζηέο δελ δίζηαδαλ λα
παίξλνπλ πξντόληα από ηνπο νθεηιέηεο, όπνπ θαηά πεξηπηώζεηο ν ηόθνο έθηαλε θαη ην
70 κε 80%. ηελ ίδηα κειέηε αλαθέξεηαη σο ιόγνο κεηαλάζηεπζεο θαη ε νηθνλνκηθή
δπζπξαγία επξύηεξα ηεο πεξηθέξεηαο θαη ε έιιεηςε έξγσλ ππνδνκήο πνπ ζα
επέηξεπαλ ζηνπο αγξόηεο λα απνθέξνπλ κεγαιύηεξν θέξδνο θαη βειηησκέλε απόδνζε
ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο, επηζεκαίλνληαο σο βαζηθή αλάγθε γηα ηελ ηέιεζε έξγσλ
αληηπιεκκπξηθώλ29 . Δπηπιένλ ζε ό,ηη αθνξά ζηελ Πάηξα αλαθέξεηαη όηη από ηνπο
83.000 θαηνίθνπο πνπ δηέζεηε ηόηε ε επαξρία ηεο, θάζε ρξόλν 1 έσο 1,3%
αλαρσξνύζε γηα ηηο ΖΠΑ. ηελ πεξίπησζε ησλ Παηξώλ ππνβνεζνύζε πξνο ηελ
θαηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θη ε ύπαξμε ηνπ κεγάινπ ιηκαληνύ. ηελ ίδηα κειέηε
θνηηεηέο από ηελ ηεξεά Διιάδα επηζεκαίλνπλ πσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
εμαηηίαο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ θαπλνύ ήηαλ θαιή, ελώ απνδίδνπλ ηε κεηαλάζηεπζε
ζηηο ΖΠΑ θπξίσο ζε ηπρνδησθηηθνύο ιόγνπο αιιά θαη ζηελ έιιεηςε αζθαιείαο
28
29

Αλδξεάδεο, Α. (1917). Η Ειιεληθή Μεηαλάζηεπζηο. Αζήλα: Πεηξάθνπ, ζει. 8- 42.
Αλδξεάδεο, Α. ό.π. ζει. 8-42.
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εμαηηίαο ηεο Αγξνηηθήο ελαζρόιεζεο. Απηό ην νπνίν επίζεο εληνπίδεηαη είλαη πσο
άηνκα ηα νπνία πξνέξρνληαλ από νξεηλέο πεξηνρέο κεηαλάζηεπαλ θπξίσο γηα
νηθνλνκηθνύο ιόγνπο ζηηο ΖΠΑ 30.
ε ό,ηη αθνξά ηηο Κπθιάδεο θαη ηα Δπηάλεζα, νη ιόγνη κεηαλάζηεπζεο ζηηο ΖΠΑ
ήηαλ θπξίσο νηθνλνκηθνί θαη ςπρνινγηθνί. Δηδηθόηεξα, θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηελ ίδηα κειέηε, επηζεκαίλνπλ πσο έλα κέξνο ησλ κεηαλαζηώλ ηεο Δπηαλήζνπ
έθεπγαλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κία βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο,
αιιά θαη εμαηηίαο ηεο θαθνδηαρείξηζεο ηνπ λεζηνύ ηνπο. ηε Εάθπλζν πνπ
επηθξαηνύζαλ

ζην

θενπδαξρηθέο

ζπλζήθεο

θαιιηέξγεηαο,

νη

απαξρέο

ηεο

κεηαλάζηεπζεο εληνπίδνληαη κεηά ην 1900, όηαλ ε ηνθνγιπθία νξγίαδε, ελώ
παξάιιεια νη πξάθηνξεο ησλ αηκνπιντθώλ εηαηξεηώλ πξνζπαζνύζαλ δηαθαώο λα
πξνζειθύζνπλ ηαμηδηώηεο γηα ππεξαηιαληηθά ηαμίδηα ζην Νέν Κόζκν.
Αμίδεη λα επηζεκαλζεί επηπιένλ πσο κέρξη ην 1912 ηα ειιεληθά ζύλνξα εθηείλνληαλ
έσο ηελ Άξηα, ελώ αλαηνιηθά ζρεδόλ ηαπηίδνληαλ κε ηα ζεκεξηλά όξηα ηεο
Θεζζαιίαο. Ζ Διαζζόλα παξέκελε ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία ελώ ε Κξήηε, ηα
λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, ηα Γσδεθάλεζα επίζεο δελ βξίζθνληαλ ζηελ
Διιεληθή επηθξάηεηα. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ήηαλ αξθεηνί νη Έιιελεο νη νπνίνη
δνύζαλ ζε πεξηνρέο αιύηξσηεο θαη απνθάζηδαλ λα κεηαλαζηεύζνπλ ζηηο ΖΠΑ γηα
ιόγνπο ζξεζθεπηηθνύο πνιηηηθνύο θαη ζηξαηησηηθνύο. Σν θαηλόκελν αξρίδεη λα
εληείλεηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο. Έηζη από
ηελ Κξήηε κεηαμύ ηνπ Γηαζηήκαηνο 1900- 1909 κεηαλαζηεύνπλ 10.609 άηνκα Δθ
ησλ νπνίσλ νη κηζνί αλαρσξνύλ γηα ηηο ΖΠΑ ελώ νη κηζνί γηα ηελ Δπξώπε31.
ηελ ίδηα κειέηε νη θνηηεηέο από ηελ Μαθεδνλία επηζεκαίλνπλ πσο ε κεηαλάζηεπζε
ζηελ πεξηνρή αξρίδεη κεηά ηελ δξάζε ησλ θνκηηαηδήδσλ ζηα όξηα ηεο Μαθεδνλίαο
κεηά ην 1903 θάηη ην νπνίν εληνπίδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κνδάλεο θαη άιισλ
πόιεσλ ηεο Μαθεδνλίαο. Φνηηεηέο από ηε Λέζβν επηζεκαίλνπλ ηελ ηνπξθηθή
θαθνδηνίθεζε σο αηηία κεηαλάζηεπζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Λέζβνπ πξνο ηηο ΖΠΑ. Δλώ
ζρεδόλ ίδηα θαηάζηαζε δηαθαίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ζπείξνπ, όπνπ νη
κεηαλαζηεπηηθνί πιεζπζκνί ήηαλ θπξίσο εβξατθήο θαηαγσγήο ελώ ε νηθνλνκηθή ηνπο
30

Αλδξεάδεο, Α. (1917). Η Ειιεληθή Μεηαλάζηεπζηο. Αζήλα: Πεηξάθνπ, ζει. 8-42.
Μαξθέηνο, Μ., & Κνπηζνπαλάγνπ, Γ. (2006). Οη Ειιελνακεξηθαλνί: ηζηνξία ηεο ειιεληθήο
νκνγέλεηαο ηωλ ΗΠΑ. Αζήλα: Παπαδήζεο, ζει. 58-89.
31
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θαηάζηαζε ήηαλ ρεηξόηεξε από ησλ ρξηζηηαλώλ κε απνηέιεζκα λα αλαδεηνύλ κία
θαιύηεξε δσή ππεξαηιαληηθά32 .
Αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο απηνί νη νπνίνη κεηαλάζηεπαλ δελ πξνέξρνληαλ από ηηο
θησρόηεξεο ηάμεηο θαη κάιηζηα δεδνκέλνπ ηνπ αληηθεηκεληθνύ θόζηνπο ησλ
ππεξπόληησλ ηαμηδηώλ. Σν ηαμίδη ήηαλ πνιπδάπαλν θαη νη ηνθνγιύθνη ή νη πξάθηνξεο
πνπ δάλεηδαλ ην απαξαίηεην πνζό γηα ηα λαύια, επηδεηνύζαλ ηελ εμαζθάιηζε ηνπο.
Απνηειεζκαηηθά πνιινί από ηνπο κεηαλάζηεο ήηαλ κηθξνθηεκαηίεο νη νπνίνη
αλαγθάζηεθαλ λα ππνζεθεύζνπλ ηα θηήκαηα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαηνξζώζνπλ λα
κεηαβνύλ ζηε γε ηεο επαγγειίαο 33.
Βέβαηα ε ηνθνγιπθία έβξηζθε ηνλ ηξόπν γηα όινπο, αθόκα θαη γηα ηνπο εληειώο
θησρνύο θαη άθιεξνπο. πγθεθξηκέλα ηνπο δέζκεπαλ κε ζπκβόιαην εξγαζίαο έηζη
ώζηε λα μερξεώζνπλ ηα εηζηηήξηά ηνπο δνπιεύνληαο ζαλ ζθιάβνη ζηνπο
ζηδεξνδξόκνπο ζηα νξπρεία ηνπ Κνινξάλην. Σέηνηεο πξαθηηθέο δηώθνληαλ από ηνλ
ακεξηθαληθό λόκν. Δλώ δελ ήηαλ ιίγεο νη πεξηπηώζεηο αθόκα θαη παηδηώλ κεηαμύ 8
θαη 12 εηώλ πνπ ζηξαηνινγνύληαλ ζηα ζηηιβσηήξηα πνπ αλήθαλ ζε Έιιελεο ζε
κεγάιεο πόιεηο ησλ ΖΠΑ 34.
ε ό,ηη αθνξά ηελ πνζόζησζε ησλ θύισλ πεξίπνπ ην 95% εμ απηώλ ήηαλ άληξεο ελώ
κόλν ην 5% ήηαλ γπλαίθεο. Σν πνζνζηό ζπλερίδεη πεξίπνπ κε απηή ηελ θαηαλνκή
κέρξη ηα ηέιε ηνπ πξώηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νπόηε θαη νη Έιιελεο κεηαλάζηεο
αξρίδνπλ λα εγθαζίζηαληαη ζηηο ΖΠΑ καδί κε ηηο ζπδύγνπο ηνπο, ελώ παξάιιεια
παξαηεξήζεθε ην θαηλόκελν όπνπ πνιιέο Διιελίδεο ηαμηδεύνπλ ζηελ Ακεξηθή γηα λα
παληξεπηνύλ εθεί αγλώζηνπο ζε απηέο άληξεο κε κόλν θνηλό ζηνηρείν ηελ ειιεληθή
θαηαγσγή.

32

Μαξθέηνο, Μ., & Κνπηζνπαλάγνπ, Γ. ό.π., ζει. 58-89.
Kitroeff, A. (1991). The Transformation of Homeland-diaspora Relations: The Greek Case in the
19th–20th Centuries. In J. Fossey (Ed.), Proceedings of the First International Congress of The
Hellenic Archived at Flinders University: Diaspora From Antiquity to Modern Times. vol. 2:233–250.
NY: Routledge, ζει. 233-250.
34
Μαιαθνύξεο, Μ. (1948). Έιιελεο ηεο Ακεξηθήο: 1528–1948. Νέα Τόξθε: Goldman, ζει. 167-190.
33
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1.8 ύλνςε αηηηώλ

Δπηρεηξώληαο λα ζπλνςίζνπκε ηα βαζηθά αηηία κεηαλαζηεύζεηο ειιεληθώλ
πιεζπζκώλ ζηηο ΖΠΑ ζα κπνξνύζε λα επηζεκαλζεί πξσηαξρηθά όπσο θαηά ηνλ 19ν
αηώλα ε ιεζηεία ζηελ Διιάδα απνηεινύζε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα.
Δπηπιένλ ν ΓΟΔ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1880 εμαλάγθαζε ηελ Διιάδα λα δαλεηζηεί
ρξήκαηα από ηηο μέλεο δπλάκεηο πξνθεηκέλνπ λα θαηνξζώζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο
νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηεο, ρξεκαηνδνηώληαο παιαηόηεξα δάλεηα ηα νπνία είραλ
ιεθζεί θαηά ην δηάζηεκα ηνπ απειεπζεξσηηθό αγώλα.
Χζηόζν ηα ρξήκαηα ηα νπνία δαλείζηεθε ε Διιάδα από ην εμσηεξηθό ηε δεθαεηία
ηνπ 1880, εμαληινύληαη γξήγνξα θάηη ην νπνίν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππάξρνπζα
νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ εκπνξίνπ ηεο ζηαθίδαο ζε
παγθόζκην επίπεδν επεμέηεηλε ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ηεο ζε ρώξαο, δεδνκέλνπ
πσο ε ζηαθίδα απνηεινύζε βαζηθό εμαγώγηκν πξντόλ ηεο Διιάδαο. Οη παξαπάλσ
ιόγνη νδήγεζαλ ζηελ πηώρεπζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαηά ην 1893. Δπηπιένλ ην
1897 ε Διιάδα εκπιέθεηαη ζηνλ άηπρε ειιελνηνπξθηθό πόιεκν. Δμαηηίαο ελόο
επαλαζηαηηθνύ θηλήκαηνο πνπ μέζπαζε ζηελ Κξήηε θαη εληζρύζεθε ζηξαηησηηθά από
ηελ Διεύζεξε Διιάδα, ε Σνπξθία θεξύζζεη ηνλ πόιεκν ελαληίνλ ηεο. Σν 1897 νη
ηνπξθηθέο δπλάκεηο θαιά νξγαλσκέλεο, εηζβάιινπλ ζηελ Θεζζαιία θαη θαηόπηλ ζηε
ηεξεά Διιάδα επηβάιινληαο ηελ ήηηα ζηνλ ειιεληθό ζηξαηό. Ο ειιελνηνπξθηθόο
πόιεκνο ιήγεη κεηά ηελ παξέκβαζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Χζηόζν ζηελ ήδε
δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο πξνζηίζεηαη θαη ε ππνρξέσζε λα
θαηαβάιεη κεγάιεο ρξεκαηηθέο απνδεκηώζεηο ζηε ληθήηξηα Σνπξθία. Σόηε, δαλείδεηαη
εθ λένπ από ηηο κεγάιεο δπλάκεηο, όπνπ όξνο ηνπ δαλείνπ απνηεινύζε ε δηαρείξηζε
κέξνο εζόδσλ ηνπ Κξάηνπο από απηέο 35.

35

Βαθαιόπνπινο, Α. (2005). Νέα ειιεληθή ηζηνξία 1204-1985. Αζήλα: Βαξληάο, ζει. 260-298.
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1.9 Μηα αλαθνξά ζηελ αληηκεηώπηζε από ηνπο Ακεξηθαλνύο

Ο Fairchild36 αλαθέξεη πσο ην πξώην θύκα ησλ ζπκπαηξησηώλ καο πνπ έθηαζε ζηελ
Ακεξηθή αληηκεηώπηζαλ ηελ θαρππνςία αιιά θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο έρζξα από
ηελ πιεπξά ησλ Ακεξηθαλώλ

37

. Αλαθέξεηαη κάιηζηα πσο ηεινύζαλ ππό πιήξε

άγλνηα ζε όηη αθνξά ηνπο Έιιελεο ξσηώληαο αξθεηέο θνξέο αλ νη Έιιελεο είλαη
ιεπθνί ή έγρξσκνη38.
ηα πιαίζηα ελεκέξσζεο ησλ Ακεξηθαληθώλ αξρώλ αιιά θαη ηεο θνηλήο γλώκεο ησλ
ΖΠΑ, ζηάιζεθε ζηελ Διιάδα ν λεαξόο θνηλσληνιόγνο Henry Pratt Fairchild, ν
νπνίνο ζην βηβιίν ηνπ The greek immigration to the United States, 1911 ην νπνίν
εθδίδεηαη από ην Yale, παξνπζηάδνληαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ
Διιάδα, ηνπο θαηνίθνπο ηεο θαη ηα αίηηα ηεο κεηαλάζηεπζεο39.

1.10 H πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Ακεξηθήο

Ήδε από ηα ρξόληα ηεο ακεξηθαληθήο αλεμαξηεζίαο νη Ζ.Π.Α άξρηζαλ λα γλσξίδνπλ
πξσηόγλσξε αλάπηπμε κε απνηέιεζκα λα παξίζηαηαη αλάγθε γηα εηζαγσγή έκςπρνπ
εξγαηηθνύ

δπλακηθνύ.

Κάησ

από

απηέο

ηηο

ζπλζήθεο

αξρίδνπλ

αζξόεο

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, όρη κόλν ηελ Διιάδα, αιιά από νιόθιεξε ηελ γεξαηά ήπεηξν,
όπνπ ν αλδξηθόο θύξηνο πιεζπζκόο θάζε ειηθίαο κεηαλαζηεύεη πξνθεηκέλνπ λα
αλαδεηήζεη κία θαιύηεξε δσή ζηελ επσλνκαδόκελε γε ηεο επαγγειίαο. ε απηό
ζπλεηέιεζε θαη ε αλάπηπμε ηεο αθηνπιντθήο ζπγθνηλσλίαο πνπ κπνξνύζε λα ελώζεη
ηελ Διιάδα θαη ηε Βόξεηα Ακεξηθή40.
ηαδηαθά, νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, ε αύμεζε ησλ μέλσλ
εξγαηώλ, ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο απεξγνζπαζηηθνύ κεραληζκνύ θαη γεληθόηεξα ε

36

Fairchild, H. (2015). Greek Immigration to the United States. USA: Sagwan Press, ζει. 86-91.
Fairchild, H. ό.π., ζει. 86-91.
38
Μαιαθνύξεο, Μ. (1948). Έιιελεο ηεο Ακεξηθήο: 1528–1948. Νέα Τόξθε: Goldman, ζει. 203-219.
39
Fairchild, H. ό.π., ζει. 86-91.
40
Κνληαξγύξεο, Θ. (1964). Ὁ ἀπόδεκνο ἑιιεληζκόο ηῆο Ἀκεξηθῆο. Αζήλα: Αδειθώλ Φνύληνπ, ζει. 1926.
37
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αλεξγία πνπ πξνθάιεζε ε καδηθή εηζαγσγή ηεο κεραλήο ζηελ βηνκεραλία, νδήγεζαλ
ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο αθνκνησηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο θαη
ζηελ απαίηεζε πεξηνξηζκνύ ησλ κεηαλαζηώλ. Παξόιε ηελ θνηλσληθή πίεζε θαη ηνλ
ζπξξένληα πξνβιεκαηηζκό, ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα αλέπηπμε ηα απαξαίηεηα
ελλνηνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ
θαηλνκέλνπ, κόλν κεηά ηνλ Α' Παγθόζκην Πόιεκν. Oη θνηλσληνινγηθέο αλαιύζεηο θαη
έξεπλεο πξνζέγγηδαλ ην δήηεκα ζηε βάζε ησλ ζεσξηώλ ηεο εμέιημεο, αλαδεηθλύνληαο
ην ζηνηρείν ηνπ πεξάζκαηνο από κηα παξαδνζηαθή ζε κηα ζύγρξνλε θνηλσλία43, ελώ
πξνσζνύληαλ, ζε κεγάιν βαζκό ην ζπλαηλεηηθό κνληέιν επίιπζεο ησλ θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ, αγλνώληαο ηελ ύπαξμε ζπγθξνύζεσλ 41 .
Ζ κεηαλάζηεπζε ζπλερίδεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνύο, όκσο κέρξη ην 1924. Σόηε θαη
γηα ιόγνπο πξνζηαηεπηηθνύο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζεζπίδνπλ λόκν κέζσ ηνπ νπνίνπ
θαηνξζώλνπλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ είζνδν ησλ κεηαλαζηώλ ζηε ρώξα ηνπο 42 .
Ακεξηθαλνί νη νπνίνη είραλ ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο
ακεξηθαληθήο πκπνιηηείαο, παξαηεξώληαο ηελ κεγάιε είζνδν κεηαλαζηώλ ζηε
Υώξα ηνπο, ε νπνία δηαηεξνύζε απμεηηθνύο ξπζκνύο, δελ κπνξνύζε απηό σο γεγνλόο
λα ηνπο αθήζεη αλεπεξέαζηνπο θη αδηάθνξνπο (Κνληαξγύξεο). Οη δηζηαγκνί θαη νη
θόβνη ηνπο νθείινληαλ θπξίσο ζε κηα ελδερόκελε αιινίσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ
Ακεξηθαλνύ πνιίηε από ηνπο Δπξσπαίνπο κεηαλάζηεο, δεδνκέλνπ όηη από ην 1850 θη
ύζηεξα, ζε έλα δηάζηεκα 50 εηώλ, πξνζέξρνληαη από ηελ Δπξώπε ζηηο ΖΠΑ πεξίπνπ
8 εθαηνκκύξηα κεηαλάζηεο πεξίπνπ δειαδή 200.000 εηεζίσο, ελώ θαηά ηα επόκελα
25 ρξόληα εηζέξρνληαη, θαηά πξνζέγγηζε 25.000.000 κεηαλάζηεο δειαδή θαηά κέζν
όξν 1.000.000 εηεζίσο43.
ρεδόλ ζην πιήζνο ηνπο νη κεηαλάζηεο, δελ δηέζεηαλ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, ήηαλ
αλεηδίθεπηνη. Πξνέξρνληαλ από θαηώηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, κε κνξθσηηθό,
θνηλσληθό θαη ζξεζθεπηηθό θεθάιαην, δηαθνξεηηθό από ην Ακεξηθάληθν, ελώ
παξάιιεια παξαηεξνύληαλ κία ζπγθέληξσζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηώλ ζε
πόιεηο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο νη ΖΠΑ ιακβάλνπλ κία ζεηξά κέηξσλ από ην
1917, όηαλ αξρηθά απνθιείνληαη νη Αζηάηεο από ηα παξάιηα ηνπ εηξεληθνύ Χθεαλνύ,
41

Βεληνύξα, Λ. (1994). Μεηαλάζηεπζε θαη έζλνο: Μεηαζρεµαηηζµνί ζηηο ζπιινγηθόηεηεο θαη ηηο
θνηλωληθέο ζέζεηο. Αζήλα: Μλήκσλ,ζει. 13.
42
Κνληαξγύξεο, Θ. ό.π., ζει. 19-23.
43
Κνληαξγύξεο, Θ. ό.π., ζει. 19-23.
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ελώ θαηά ην 1921 αθνινπζεί ε ςήθηζε ηνπ λόκνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ πεξηνξίδνπλ ηνπο
κεηαλάζηεο θη από άιια θξάηε. Σα δύν παξαπάλσ κέηξα δελ επέθεξαλ ηα
αλακελόκελα απνηειέζκαηα, νπόηε ην 1924 πξνβαίλνπλ ζε ςήθηζε απζηεξόηεξσλ
λόκσλ. Δηδηθόηεξα πεξηόξηζαλ ηνλ αξηζκό κεηαλαζηώλ, πνπ ζα γίλνληαλ δεθηνί
εηεζίσο ζε 165.000, θη από ηα πεξηνξηζηηθά απηά κέηξα ζε ηδηαίηεξα κεηνλεθηηθή
ζέζε βξέζεθε ε Διιάδα θαζώο ηεο επηηξεπόηαλ λα ζηέιλεη ζε εηήζηα βάζε πξνο ηηο
ΖΠΑ, κόλν 307 άηνκα44.
Από ηελ άιιε νη εγεηηθέο νκάδεο ησλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ ζηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο επηδίσμαλ λα δηακνξθώζνπλ µηα αµεξηθαληθή εζλνηηθή νµάδα ηεο νπνίαο ε
ειιεληθόηεηα ζα ήηαλ πεξηγεγξαµµέλε από ηα απνδεθηά όξηα ζπιινγηθήο δηαθνξάο
ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, µηα αµεξηθαληθή ειιεληθόηεηα ε νπνία ζα όξηδε απηόλνµα
ηε ζρέζε ηεο µε ηελ Διιάδα. Πξώηµνο εθθξαζηήο ηεο δεύηεξεο απηήο ηάζεο
αλαδείρζεθε ν εθδόηεο ηεο µεγαιύηεξεο θπθινθνξίαο ειιελόθσλεο εθεµεξίδαο ζηηο
Ζλσµέλεο Πνιηηείεο, ηεο Αηιαληίδαο. Αλ θαη νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο δελ
θαηόξζσζαλ λα ζέζνπλ ηηο ειιεληθέο θνηλόηεηεο ησλ ΖΠΑ ππό ηνλ έιεγρό ηνπο θαη
λα αλαθόςνπλ ηελ πνξεία αθνµνίσζεο, νη µεηαλάζηεο δελ ζηαµάηεζαλ λα
ελδηαθέξνληαη γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα45.

1.11 Ζ κεηαλαζηεπηηθή εγθαηάζηαζε. Οη αξρηθέο ζπλζήθεο θαη ηα
πξώηα επαγγέικαηα

Οη κεηαλάζηεο θηάλνληαο ζηηο ΖΠΑ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ κία ζσξεία
πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύζαλ θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο. Αθόκα θαη όηαλ απηέο
πξνζπειάζηεθαλ,

κία

ζεηξά

παξαγόλησλ

ζπλέρηζε

λα

δπζρεξαίλεη

ηελ

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο46. Πξώηα-πξώηα ππήξρε ν γισζζηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ
αζπλαγώληζηε αγγιηθή, θάηη ην νπνίν έθεξε εγγελείο δπζθνιίεο κε δεδνκέλν όηη νη
44

Κνληαξγύξεο, Θ. (1964). Ὁ ἀπόδεκνο ἑιιεληζκόο ηῆο Ἀκεξηθῆο. Αζήλα: Αδειθώλ Φνύληνπ, ζει. 1926.
45
Παπαδόπνπινο, Γ. (2017). Κξάηνο, ζύιινγνη, Εθθιεζία: Απόπεηξεο ειέγρνπ ηωλ ειιήλωλ µεηαλαζηώλ
ζηηο ΗΠΑ ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα. Θεζζαινλίθε: ηακνύιε, ζει. 1- 23.
46
Anagnostou, Y. (2003). Model Americans, quintessential Greeks: Ethnic success and assimilation in
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κεηαλάζηεο έπξεπε λα πξνβνύλ ζε εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο. Δπηπιένλ, ε δηαζπνξά
ησλ κεηαλαζηώλ απνηεινύζε κία πξαγκαηηθόηεηα, θαζώο εμαπιώζεθαλ ζε όιε ηελ
ππεξαηιαληηθή επηθξάηεηα ηεο 47 . Ζ Ακεξηθή ήηαλε κία ρώξα πνπ δηέζεηε κεγάιεο
απνζηάζεηο από ηε κία Πνιηηεία ζηελ άιιε, ελώ ε θαζεκεξηλόηεηα απνηεινύζε κία
δηαξθή κάρε γηα λα θαηνξζώζνπλ νη κεηαλάζηεο ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ48.
Ο ίδηνο αλαθέξεη, πσο νη πξώηνη νη κεηαλάζηεο μεθηλώληαο κία λέα δσή καθξηά από
ηελ παηξίδα ηνπο απνξξνθήζεθαλ θπξίσο ζηνλ ρώξν ηεο εζηίαζεο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζηηο θνπδίλεο, όπνπ ήηαλ κεγάιεο νη αλάγθεο γηα ην πιύζηκν θαη ηελ
ηαθηνπνίεζε ησλ ζθεπώλ θαη πηάησλ 49 . Πνιύ γξήγνξα νη νκνγελείο άξρηζαλ λα
βειηηώλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη λα αθήλνπλ ηα κηθξά
επαγγέικαηα κε ηα νπνία αξρηθά είραλ αζρνιεζεί. Ζ ελεξγνπνίεζή ηνπο ζηνλ ρώξν
ηεο εζηίαζεο, απνηεινύζε έλα γεγνλόο όπνπ νη πξσηνπόξνη Έιιελεο κεηαλάζηεο
αμηνπνηνύζαλ ηηο γλώζεηο ηνπο, εμειίζζνληαλ θαη πξνόδεπαλ 50 .
Ο Κνληαξγύξεο επηζεκαίλεη πσο νη Έιιελεο κεηαλάζηεο πνιύ γξήγνξα θαηόξζσζαλ
λα αθνκνησζνύλ θαη λα ζπκβαδίζνπλ κε ην ακεξηθάληθν πεξηβάιινλ, ελώ παξάιιεια
κε ηε δύλακή ηνπο θαη ηε ζθιεξή εξγαζία ηνπο επηβιήζεθαλ θαη πέηπραλ όρη κνλάρα
νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά θαη πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή.
Δπηπιένλ έλα κεγάιν ηκήκα ησλ αξρηθώλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ ζηηο ΖΠΑ
απαζρνινύληαη ζηελ δεκηνπξγία ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ, ελώ ιίγνη θπξίσο
άηνκα κηθξόηεξεο ειηθίαο, πξνζιακβάλνληαη ζε δηάθνξα εξγνζηάζηα θαη μελνδνρεία.
Ληγόηεξνη ζε αξηζκό θαη αξθεηά πην ηνικεξνί ήηαλ, όζνη επέιεγαλ λα εξγαζηνύλ ζηα
κεηαιιεία πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ην δηπιό εκεξνκίζζην, πνπ απέθεξε ε
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Ο Αλδξεάδεο επηπιένλ ζηε κειέηε ηνπ επηζεκαίλεη πσο νη
Έιιελεο κεηαλάζηεο θαηαπηάζηεθαλ κε θάζε είδνπο εξγαζία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο θεπνπξηθήο, ηεο δαραξνπιαζηηθήο, αιιά θαη θάζε επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο 51.

47
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πκπεξαζκαηηθά απηό ην νπνίν αμίδεη λα επηζεκαλζεί είλαη πσο παξόιν πνπ ην
κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ξνήο Διιήλσλ πξνο ηηο Ζ.Π.Α πξνεξρόηαλ
από αγξνηηθνύο πιεζπζκνύο, πξνηίκεζαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζε αζηηθά
επαγγέικαηα, θάηη ην νπνίν θπζηθά ίζρπζε όρη κόλν γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ
κεηαλαζηώλ αιιά επξύηεξα γηα ηελ πιεζώξα ησλ εζληθνηήησλ ηεο Ακεξηθήο 52.

Κεθάιαην 2ν: Ζ ειιεληθή ηππνγξαθία ζηελ Ακεξηθή

2. 1 Οη απαξρέο ηεο ειιεληθήο ηππνγξαθίαο ζηελ Ακεξηθή

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ ειιελνακεξηθαληθνύ ηύπνπ ζηελ πξόνδν
ηεο νκνγέλεηαο ζηνλ Νέν Κόζκν. ε απηό ην εγρείξεκα ζπλέβαιαλ ζε κεγάιν βαζκό
θαη νη Έιιελεο ηππνγξάθνη. Σν πξώην ειιεληθό ηππνγξαθείν ηδξύεηαη ζηελ Ακεξηθή
θαη αλήθεη ζηνπο αδειθνύο Βιαζηνύ, ζπγθεθξηκέλα ζηε Νέα Τόξθε όπνπ γελληέηαη ε
Αηιαληίο. Ζ εθεκεξίδα Αηιαληίο αξρίδεη λα εθδίδεηαη εβδνκαδηαία δηαηεξώληαο ζρήκα
επηζηνιόραξηνπ, ην 1894. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ αιιάδεη σζηόζν θαη ε
ζπρλόηεηα θπθινθνξίαο, όπνπ από ην 1905 εμειίζζεηαη ε θπθινθνξία ηεο ζε
Ζκεξεζία κε παξάιιειε έθδνζε κεληαίνπ θαιιηηερληθνύ πεξηνδηθνύ, αγγινειιεληθό
ιεμηθό, θαη κέζνδν εθκάζεζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο αιιά θαη κηαο ζεηξάο άιισλ
εθπαηδεπηηθώλ βηβιίσλ. Ζ θπθινθνξία ηεο Αηιαληίδνο ζπλερίδεηαη απξόζθνπηα έσο
ηνλ Μάην ηνπ 1973, νπόηε θαη δηαθόπηεηαη53.
Ήδε από ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ εηθνζηνύ αηώλα ζεκεηώλνληαη πνιιαπιέο
απόπεηξεο έθδνζεο θη άιισλ εθεκεξίδσλ όπσο: νη Θεξκνπύιεο ηνπ Ησάλλε Μπνύξα
κε αξρηζπληάθηε ηνλ Μηράιε Θενδσξόπνπιν, όπσο θαη ε Σεκαία ηνπ Κσλζηαληίλνπ
Φαζνπιαξηδνπ, ζην ηππνγξαθείν «Κόζκνο» ηνπ ηακαηάθε.

52
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Σν ζπγθεθξηκέλν ηππνγξαθείν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ πεξηέξρεηαη ζηελ
ηδηνθηεζία ηνπ ΥαηδεΒαζηιάθε, όπνπ ε παξάδνζε ζπλερίδεηαη από ηνλ γην ηνπ
Ησάλλε Υαηδεβαζηιαθε. ην ηππνγξαθείν «Κόζκνο», επίζεο εθδίδεηαη θαη ηππώλεηαη
θαη ε εθεκεξίδα Παλειιήληνο πνπ δηεπζπλόηαλ από ζπληαθηηθή επηηξνπή. Ζ
εθεκεξίδα Αζήλα εκεξήζηαο θπθινθνξίαο, αξρηθά έβγαηλε ζην ηθάγν, ελώ αξγόηεξα
κεηαθέξζεθε ζηε Νέα Τόξθε.
Γύν αδέξθηα νη Κσλζηαληαθόπνπινη ην 1912 κε θαηαγσγή από ηελ Ζιεία,
πξνέβεζαλ ζε ίδξπζε ηεο εθδνηηθήο εηαηξείαο D.C. DIVRY INC. ην ζπγθεθξηκέλν
ηππνγξαθείν ηππσλόηαλ γηα αξθεηά ρξόληα θαη ην πεξηνδηθό Οιπκπία. Δπηπιένλ ν
ζπγθεθξηκέλνο εθδνηηθόο νίθνο εμειίζζεηαη θαη εθδίδεη ειιελνακεξηθαληθό ιεμηθό
αιιά αγθαιηάδεη θη άιια βηβιία εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα. Ο Μαξθέηνο αλαθέξεη
ραξαθηεξηζηηθά πσο ε επηρείξεζε ζπλερίδεη ηηο εθδόζεηο ηεο, ππό ηε δηεύζπλζή ηνπ
γηνύ ηνπ Κσλζηαληαθόπνπινπ54.
Δπηπξόζζεηα, ην ίδην δηάζηεκα εθδίδνληαη ζε άιιεο ειιεληθέο παξνηθίεο ειιεληθέο
εθεκεξίδεο όπσο: ν Μεηαλάζηεο ζην Λόνπει ηεο Μαζαρνπζέηεο από ηνπο ηνλ
αδεξθνύο Σεξδάθε ζε εβδνκαδηαία θπθινθνξία. Δπηπιένλ, ε εθεκεξίδα Παηξίο ζηελ
ίδηα πόιε από ηνλ Μ. Ηαηξνύ. Ώο ην πξόζθαην παξειζόλ ζηε Βνζηώλε, ζύκθσλα κε
ηνλ Μαξθέην 55 , ν Γάθλεο εμέδηδε ηελ εθεκεξίδα Sunday news. Ζ ζπγθεθξηκέλε
εθεκεξίδα ήηαλ αγγιόθσλε, ελώ ε έθδνζε ηεο ζπλερίδεηαη ππό άιιε δηεύζπλζε.
Δπίζεο εθδίδεηαη θη ε εβδνκαδηαία αγγιόθσλε επίζεο Hellenic Chronicle.
ην ηθάγν, ζην πξόζθαην επίζεο παξειζόλ εθδίδεηαη ν Αζηήξ, εβδνκαδηαία
εθεκεξίδα ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Λάκπξνπ, ελώ ζην San Francisco ζπλερίδεη ηελ
έθδνζή ηεο ε Νέα Καιηθόξληα πνπ ηδξύεηαη από ηνλ Μνπληάλν. ην Πίηζκπνπξγθ, ν
δεκνζηνγξάθνο Κνπηζνύθαιεο , ίδξπζε έλα ηππνγξαθείν θαη εμέδηδε ηελ
εβδνκαδηαία εθεκεξίδα Νένο Κόζκνο. Δπηπιένλ ν ίδηνο εμέδηδε θαη εκεξνιόγηα θαηά
ην 1911- 1912. Καηά ην έηνο 1915, θαηέιαβε ην πξνζθήλην ηεο ειιελνακεξηθάληθεο
δσήο ε έθδνζε ηνπ Εζληθνύ Κήξπθνο ππό ηνπ Σαηάλε. Ζ εθεκεξίδα παξάιιεια
εμέδσζε θαη κεληαίν πεξηνδηθό, ιεμηθό θαη ζηηο δύν γιώζζεο, θαζώο θαη εηήζηα
54
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εκεξνιόγηα, ελώ επηπιένλ ην θηινινγηθό πεξηνδηθό Παλαζήλαηα αιιά θαη
ινγνηερληθά βηβιία κε βαζηθό αίηεκα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο νκνγέλεηαο56.
ε ό,ηη αθνξά άιιεο εθεκεξίδεο νη νπνίεο εθδόζεθαλ ζηε Νέα Τόξθε θαηά θαηξνύο
ήηαλ ν Ειεύζεξνο Τύπνο ηνπ Μνζρνβίηνπ, ε Παηξίο ηνπ Γελεξάιε, θη ν Ηπεηξωηηθόο
Αγώλ ηνπ Γήκα.

2.2 Ζ θπθινθνξία ειιεληθώλ εθεκεξίδσλ κέρξη ηνλ 19ν αηώλα

Γηα ηνπο κεηαλάζηεο έλα δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο αλαδεηθλύεηαη ε επηθνηλσλία κε
ηελ Διιάδα. Ήηαλ εύινγν ε επηθνηλσλία ηνπο λα επαθίεηαη ζε εθεκεξίδεο πνπ
έθηαλαλ ηαρπδξνκηθά κε ηεξάζηηα θαζπζηέξεζε πνιιώλ εκεξώλ ή αθόκα θαη κελώλ.
Χζηόζν ε θαηάζηαζε απηή ζίγνπξα ζύληνκα κεηαζηξάθεθε θαζώο ήδε από ην ηέινο
ηνπ 19νπ αηώλα, ε θπθινθνξία εθεκεξίδσλ ζηηο ΖΠΑ θαη κάιηζηα ειιεληθώλ
ζπζηεκαηνπνηείηαη57.

2.3 Ζ εθεκεξίδα Αηιαληίο

Ζ εθεκεξίδα Αηιαληίο ήηαλ ε πξώηε ειιεληθή εθεκεξίδα πνπ δεκνζηεύεηαη ζηηο
ΖΠΑ θαζεκεξηλήο θπθινθνξίαο. Ηδξπηέο ηεο ππήξμαλ νη αδειθνί Βιαζηνί, νη νπνίνη
πξνβαίλνπλ ζηελ ίδξπζε ηεο θαηά ην έηνο 1894. Δπνκέλσο ε ηζηνξία ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζηαδηνδξνκία ηεο ζπγθεθξηκέλεο
νηθνγέλεηαο ζηηο ΖΠΑ. ύκθσλα κε ηε Judith Felsen58 ε νηθνγέλεηα ησλ Bιαζηώλ,
όπσο θαη πνιινί άιινη ειιελνακεξηθαλνί δηαηεξνύζαλ ζηελνύο δεζκνύο κε ηελ
Διιάδα59.
56

Μαξθέηνο, Μ., & Κνπηζνπαλάγνπ, Γ. (2006). Οη Ειιελνακεξηθαλνί: ηζηνξία ηεο ειιεληθήο
νκνγέλεηαο ηωλ ΗΠΑ. Αζήλα: Παπαδήζεο, ζει.46-47.
57
Μαξθέηνο, Μ., & Κνπηζνπαλάγνπ, Γ. (2006). Οη Ειιελνακεξηθαλνί: ηζηνξία ηεο ειιεληθήο
νκνγέλεηαο ηωλ ΗΠΑ. Αζήλα: Παπαδήζεο, ζει.46-47.
58

Felsen, J. (1982). Atlantis, Εζληθή Ηκεξήζηα Εθεκεξίδα 1894-1973. Ζ Βηβιηνζήθε Έξεπλαο ηνπ
Balch Ηλζηηηνύην Δζλνινγηθώλ Μειεηώλ, ζει. 4-9.
59
Μαξθέηνο, Μ., & Κνπηζνπαλάγνπ, Γ. (2006). Οη Ειιελνακεξηθαλνί: ηζηνξία ηεο ειιεληθήο
νκνγέλεηαο ηωλ ΗΠΑ. Αζήλα: Παπαδήζεο, ζει. 227-250.

21

2.4 Ζ ηζηνξηθή ζπγθξόηεζε ηεο εθεκεξίδαο θαη ε εθδνηηθή ηεο
πνξεία

Ζ εθεκεξίδα Αηιαληίο ηεο Νέαο Τόξθεο ζα απνηειέζεη νπζηαζηηθά ηελ πξώηε
ειιεληθή Καζεκεξηλή εθεκεξίδα ε νπνία γλώξηζε ηεξάζηηα επηηπρία ζρεδόλ θαζ’ όιν
ην δηάζηεκα ηεο θπθινθνξίαο ηεο, ελώ δεκνζηεύηεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο60 ε
εθεκεξίδα ηδξύζεθε πξώηε θνξά ην 1894 από ηνπο αδεξθνύο όισλα θαη Γεκήηξε
Βιαζηό, νη νπνίνη ήηαλ απόγνλνη ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο επγελώλ κε ην επώλπκν
Βιαζηόο. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο, ηελ εθεκεξίδα
εγνύληαλ θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, έσο όηνπ ηειηθά θαη θιείλεη ην 1973.
Κπθινθόξεζε ζηε Νέα Τόξθε ελώ ζε ζρέζε κε ηελ θπθινθνξία ηεο θαη ηελ επηξξνή
ηεο ππήξμε Δζληθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ. Ζ εθεκεξίδα Αηιαληίο ππνζηήξηδε ηελ
βαζηιηθή παξάηαμε ζηα πνιηηηθά ηεθηαηλόκελα ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ, ηνπιάρηζηνλ
κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960.

2.4.1 ηνηρεία έθδνζεο

ρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο αδεξθνί Βιαζηνί ηδξύνπλ ηελ Atlantis
corporation ην 1904, κόιηο δέθα ρξόληα κεηά ηελ πξώηε θπθινθνξία ηεο εθεκεξίδαο.
ηε ζπλέρεηα ην 1911 ε Atlantis Publishing Company, δεκνζηεύεη ηελ κεληαία
εηθνλνγξαθεκέλε Αηιαληίδα. ηε ζπλέρεηα ην 1921 δεκηνπξγείηαη ε ζπγαηξηθή
εηαηξεία Atlantis greek book Company61. ε ό,ηη αθνξά ηελ ζηέγαζε ησλ γξαθείσλ
ηεο εθεκεξίδαο, απηά βξίζθνληαλ ζηελ West 41 street, Manhattan, New York από ην
1946 έσο ην 1953, ελώ ζηε ζπλέρεηα από ην 1953 έσο ην 1973 ρξνληά πνπ ζήκαλε θαη
ην ηέινο ηεο ζηεγάδνληαη ζην 521 West 23 street, Manhattan, New York62.
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2.4.2 ηόρνη θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: δηαθίλεζε, πεξηνδηθόηεηα,
γιώζζα, ύιε

ε ό,ηη αθνξά ηα εθδνηηθά ζέκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδαο, απηά
ζπκπεξηιάκβαλαλ πνιηηηθέο εηδήζεηο, ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ ζηνλ πόιεκν αιιά θαη
δεηήκαηα πνπ άπηνληαη αλ ησλ ειιελνακεξηθαληθώλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπκθεξόλησλ,
ελώ παξάιιεια δέζπνδαλ θαη δεηήκαηα πνπ πξνσζνύζαλ ηελ ειιεληθή ζξεζθεπηηθή
ελόηεηα ησλ πηζηώλ ηεο Ακεξηθήο63.
Χζηόζν ε ζεκαηνινγία ηεο δελ πεξηνξηδόηαλ απνθιεηζηηθά ζε δεηήκαηα ηεο
επηθαηξόηεηαο πνιηηηθήο θαη δεηήκαηα ηεο Διιάδνο, αληηζέησο πξνεθηείλνληαλ θαη ζε
ζέκαηα πνπ απαζρνινύζαλ ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο. Δηδηθόηεξα
ζρεδόλ ζε όια ηα ηεύρε απαληώληαη κηθξέο αγγειίεο, πνπ ελεκέξσλαλ ηνπο
αλαγλώζηεο ηεο εθεκεξίδαο, γηα πξνζθνξά δνπιεηάο, γηα δήηεζε δνπιεηάο, αιιά θαη
πνιιαπιέο δηαθεκίζεηο θαηαζηεκάησλ θη ππεξεζηώλ, νη νπνίεο δηαηίζεληαη θπξίσο
από επηρεηξήζεηο Διιήλσλ νκνγελώλ.
Ηδηαίηεξα, σθέιηκεο ήηαλ νη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ
παξαηήξεζε θαη ηελ απνδειηίσζε ηεο ίδηαο ηεο εθεκεξίδαο θαηά ην εζηηαζκέλν
ρξνληθό δηάζηεκα πξνο κειέηε.
Πην ζπγθεθξηκέλα έλα κεγάιν ηκήκα ηεο εθεκεξίδαο δεδνκέλνπ πώο απνηεινύληαλ
από 10 θύιια ζην ζύλνιν ηεο ηνπιάρηζηνλ θαηά ην κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα
ηεο θπθινθνξίαο ηεο, αλαισλόηαλ ζε θαιιηηερληθά δξώκελα θαη επηρεηξνύζε λα ηα
παξνπζηάζεη, έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έκκεζε πξνηξνπή πξνο ηνπο
αλαγλώζηεο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηά.

2.5 Ο πνιηηηθόο πξναλαηνιηζκόο ηεο εθεκεξίδαο

πσο πξναλαθέξζεθε ν πνιηηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο εθεκεξίδαο Αηιαληίο ήηαλ
βαζηιόθξσλ. Ζ Αηιαληίο πνιύ λσξίο έγηλε αλαγλσξίζηκε ζαλ κία νηθνγελεηαθή
63
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εθεκεξίδα. Δπηπιένλ, ν όισλ Βιαζηόο, πξώελ απζηεξόο θξηηήο ηεο Διιεληθήο
δπλαζηείαο, ζηα επόκελα ρξόληα κεηέξρεηαη ζε έλαλ έλζεξκν ππνζηεξηθηή ηνπ
Βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ, αιιά θαη εγέηεο ησλ παξαζηξαηησηηθώλ παξαηάμεσλ ζηηο
ειιεληθέο θνηλόηεηεο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηηο ΖΠΑ64.
Ζ Αηιαληίδα παξέκεηλε κία βαζηιηθή εθεκεξίδα αθόκα θαη κέζα από ηηο
αληημνόηεηεο ηνπ πνιέκνπ ησλ αιιεπάιιεισλ εθινγώλ, αιιά θαη ηεο θπβέξλεζεο
Δζληθήο Άκπλαο 65 . Σηο ίδηεο απόςεηο κε ηνλ όισλα Βιαζηό κνηξάζηεθαλ θαη ν
αδεξθόο θαη ν αληςηόο ηνπ. Ο Γεκήηξηνο Βιαζηόο ζπκκεηείρε επίζεο ελεξγά ζηελ
Αηιαληίδα θαη ζε εθζηξαηείεο, ζρεηηθά κε ηελ αλάζρεζε ηνπ πνιέκνπ άιια
γεληθόηεξα θαη ζε νηηδήπνηε ζρεηηδόηαλ κε εθθιεζηαζηηθέο ππνζέζεηο.

2.6 Ζ αληαπόθξηζε από ηνπο Έιιελεο

Οη Διιελνακεξηθαλνί, νη νπνίνη ζηηο πεξηζζόηεξεο γεληθέο µκειέηεο παξνπζηάδνληαη
σο θνηλόηεηα πνπ ζπλδπάδεη ηηο αξρέγνλεο αμίεο δύν δεδνκέλσλ εζλνπνιηηηζµηθώλ
νκάδσλ, ζην πξώην ηέηαξην ηνπ εηθνζηνύ αηώλα δελ απνηεινύζαλ νκάδα µε εληαία
ραξαθηεξηζηηθά. Καη απηό γηαηί ε ειιεληθή θνηλόηεηα ηεο Ακεξηθήο δελ ήηαλ
ζπγθξνηεκέλν πνιηηηθό ππνθείκελν αιιά µηα λνεξή ζπζπείξσζε µε αζαθή όξηα, ηελ
νπνία αληίπαιεο εγεηηθέο νκάδεο σο «επηηεδεπκαηίεο ηαπηόηεηαο» επηρείξεζαλ λα
νξηνζεηήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ θαη ζηελ νπνία ην ειιεληθό θξάηνο ζέιεζε µε ηε
ζεηξά ηνπ λα αζθήζεη επηξξνή, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή
ηνπ66.
Δπίζεο ζε όηη αθνξά ηελ θπθινθνξία εζληθήο θαηά ην δηάζηεκα 1917-1918
αλεξρόηαλ πεξίπνπ ζηα 35.000 θύιια εκεξεζίσο 67.
Ζ εζληθή εκβέιεηα θαη δηαλνκή ηεο εθεκεξίδαο ζπληειεζηήο ζεκαληηθά ζην λα
απνθηήζεη κία ηζρπξή θσλή ζηελ Διιελνακεξηθαληθή θνηλόηεηα. Ζ εθεκεξίδα
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θηινμελνύζε εληόο ηεο θνηλσληθέο θαη νξγαλσηηθέο αλαθνηλώζεηο πνιιέο θνξέο
ινγνηερλία ζε ζπλέρεηεο, επηπιένλ δηαβαζκηζκέλε δηαθήκηζε, αιιά θαη ζηήιεο
ζπκβνύισλ πνπ απεπζύλνληαλ ζε πνιιαπιέο νκάδεο θπξίσο Διιήλσλ. Δπηπιένλ
δεκνζίεπε λέα ηεο επηθαηξόηεηαο ζρεηηθά κε ειιελνακεξηθαληθέο ππνζέζεηο, όπσο
θαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο εκπνξηθέο θαη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη
κεηαμύ ησλ δύν θξαηώλ, αιιά θαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Διιεληθήο εζσηεξηθήο
πνιηηηθήο.

2.7 Σν ινγνηερληθό πεξηνδηθό ηεο εθεκεξίδαο Αηιαληίο

Ζ Λαιηώηνπ επηζεκαίλεη πσο ε ινγνηερληθή δηαδηθαζία ζηελ πεξίπησζε ησλ
ειιεληθώλ θνηλνηήησλ ηεο Ακεξηθήο, αλέπηπμε ηδηαίηεξε έληαζε θαη θπξίσο θαηά ηηο
αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, όπνπ παξαηεξήζεθε αλάπηπμε πινπζηόηαηε ηεο ειιελόθσλεο
ζπγγξαθηθήο παξαγσγήο. Ζ παξαγσγή βηβιίσλ θαηαλεκόηαλ ζε πνιιαπιά είδε, όπσο
κπζηζηνξήκαηα, πνίεζε, ζεαηξηθά έξγα, ρξνλνινγία, ηζηνξίεο, βηβιία γηα ζέκαηα
θνηλσληθνύ πξσηνθόιινπ, νδεγνί θαιήο ζπκπεξηθνξάο, νδεγνί επηζηνινγξαθίαο,
νδεγνί γηα εμακεξηθαληζκό, ιεμηθά, κεζόδνπο άλεπ Γηδαζθάινπ γηα εθκάζεζε ηεο
Αγγιηθήο, αιιά θαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα ηα ελνξηαθά ζρνιεία ηνπ Διιεληζκνύ ησλ
ΖΠΑ.
Ζ ηάζε απηή επηβεβαηώλεηαη κε κεγαιύηεξε ελάξγεηα θαηά ηε δεύηεξε δεθαεηία ηνπ
20νπ αηώλα, όπνπ ηόζν ε Αηιαληίο όζν θη Εζληθόο Κήξπθαο εγθαηληάδνπλ ηελ έθδνζε
κεληαίσλ ινγνηερληθώλ πεξηνδηθώλ. Απηά ηα έληππα είραλε κεληαία θπθινθνξία,
αιιά θαη απνθηνύζαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζόηη ζηξέθνληαλ θπξίσο ζε δεηήκαηα
πνιηηηζκηθά θαη ινγνηερληθά. Οη εθδόηεο επηζήκαλαλ πσο θύξηα επηδίσμε απηώλ ησλ
κεληαίσλ πεξηνδηθώλ ήηαλ ε εμνηθείσζε ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηώλ κε ηελ εζληθή
ινγνηερλία. Μάιηζηα ζε άπνςε πνπ δηαηππώζεθε από ηνπο ζπληάθηεο ηνπ κεληαίνπ
πεξηνδηθνύ ηνπ Εζληθνύ θήξπθα, ζπλνςίδεηαη πώο ε εζληθή ειιεληθή ιανγξαθία ζα
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κπνξνύζε λα απνηειέζεη κία ηζρπξή παξάκεηξν πνπ ζα εμαζθάιηδε ηελ εζληθή
ελόηεηα θαη ηελ εζληθή εμύςσζε68.
ηγά-ζηγά ην αληηθαηηθό πιαίζην πνπ ραξαθηεξίδεη ζπιιήβδελ ηηο δηεξγαζίεο ηνπ
εζληθηζκνύ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηνπ
έζλνπο γηα ηελ κεηαλάζηεπζε, αξρίδεη λα απνηππώλεηαη θπξίσο ζηηο ζπλζήθεο
ύπαξμεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ ηύπνπ. Οη εθδνηηθέο αξρέο ηεο κεληαίαο Αηιαληίο ην
1926 δηακελύνπλ πώο ζα δεκνζηεύνπλ δηεγήζεηο πνπ ζα αλαθέξνληαη αιιά θαη ζα
απεπζύλνληαη ζην αλαγλσζηηθό θνηλό ηεο Διιεληθήο παξνηθίαο ηεο Ακεξηθήο.
Οπζηαζηηθά απηή ε εμαγγειία ζήκαηλε ηελ ζηξνθή ζε πην ιατθά θαη πην ειαθξηά
δεκνζηεύκαηα

69

. Μάιηζηα απηή ε ζηξνθή ηνπ πεξηνδηθνύ βξίζθεηαη ζε άκεζε

δηαζύλδεζε κε ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ αθνξνύζαλ ζηε Γηεζλή θπθινθνξία αιιά
θαη αλαγλσζηκόηεηα ηνπ ελ ιόγσ πεξηνδηθνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πνιηηηθέο
εμειίμεηο νδεγνύζαλ ζε κία εξήκσζε ησλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ εθηόο ειιεληθώλ
ζπλόξσλ ελλνώληαο θπξίσο ηε Μηθξά Αζία, ηα Βαιθάληα θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε.
Έηζη βάζεη ησλ ζπλζεθώλ πνπ δηακόξθσλαλ ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ ηεο
Αηιαληίδνο, αξρίδεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θπξίσο ην αλαγλσζηηθό θνηλό ηεο
Ακεξηθήο.
Οη εθδόηεο απνζθνπνύζαλ θπξίσο ζην λα θαηαζηήζνπλ ην πεξηνδηθό κνριό
αλάπηπμεο κηαο ινγνηερληθήο παξαγσγήο εγρώξηαο αιιά θαη κηαο ινγνηερληθήο
θηλεηνπνίεζεο ηεο Διιεληθήο θνηλόηεηαο ζηηο ΖΠΑ70.

68

Λαιηώηνπ, Η. (2006). Δηαζρίδνληαο ηνλ Αηιαληηθό: ε ειιεληθή κεηαλάζηεπζε ζηηο ΗΠΑ θαηά ην πξώην
κηζό ηνπ εηθνζηνύ αηώλα. Αζήλα: Πόιηο, ζει. 181- 184.
69
Λαιηώηνπ, Η. (2006). Δηαζρίδνληαο ηνλ Αηιαληηθό: ε ειιεληθή κεηαλάζηεπζε ζηηο ΗΠΑ θαηά ην πξώην
κηζό ηνπ εηθνζηνύ αηώλα. Αζήλα: Πόιηο, ζει. 185.
70
Λαιηώηνπ, Η. ό.π. ζει. 187.

26

Κεθάιαην 3o: Σα θαιιηηερληθά δξώκελα ησλ Διιήλσλ
3.1 Ζ νξγάλσζε ησλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ θαη ε δεκηνπξγία ησλ
ειιεληθώλ ζπιιόγσλ

Οη νκνγελείο κεηαλάζηεο, όληαο καθξηά από ηελ παηξίδα ηνπο έλησζαλ έληνλα ηελ
αλάγθε λα θαιιηεξγήζνπλ νηηδήπνηε ηνπο ηε ζύκηδε. Έηζη νη ζπλαλαζηξνθέο ηνπο
γίλνληαλ ζπρλόηεξεο θαη δηεπξύλνληαλ κε ζθνπό ηε δηαζθέδαζή, ηηο ζπλνκηιίεο θαη
ηελ αλάκλεζε γεγνλόησλ από ηελ παηξίδα, δσληάλεπε μαλά ε Διιάδα θαη
απνηεινύζε κία όαζε γηα ηνλ πόλν ηνπ λόζηνπ71.
Έηζη θαζώο ν ρξόλνο πεξλνύζε θαη νη κεηαλάζηεο απμάλνληαλ γελλήζεθε ε ηδέα ηεο
νξγάλσζεο ζπιιόγσλ.
Ο Γόμαο πξνζπαζεί λα δηεπθξηλίζεη πσο ε έλλνηα ηεο θνηλόηεηαο ζηελ Ακεξηθή
δηαθέξεη ζε ζρέζε κε απηό πνπ ελλνείηαη ζηελ Διιάδα. Πνιύ ζπρλά ε θνηλόηεηα
ζηεγαδόηαλ θνληά ή ζην ίδην θηίξην όπνπ πςσλόηαλ θαη ν ηεξόο λαόο εγθνιπώλνληαο
ηνπο κε απηό ηνλ ηξόπν ζηελ εθθιεζία όζν θαη ζην ζρνιείν, ζπληζηώληαο έηζη όηη
ζπληζηά ηελ ελνξία, ε νπνία απνηεινύζε ζπρλά ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ
ζπγθξαηνύζαλ ηελ Διιεληθή Παξνηθία ηθαλνπνηώληαο επίζεο ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη
θνηλσληθέο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο 72 . Οη θνηλόηεηεο νπζηαζηηθά ζπληζηνύζαλ
ζπλνπηηθά θνηλνηηθά θέληξα, όπνπ εθηόο από ηα γξαθεία ηεο θνηλόηεηαο, ηα γξαθεία
ηεο θηιόπησρνπ ησλ θύξησλ, ηεο λενιαίαο, ζηεγάδνληαλ, εθεί ζε απηά θαη ηα ζρνιεία
δειαδή ην λεπηαγσγείν, ην θαηερεηηθό απνγεπκαηηλό ή θαη εκεξήζην.
Ο ίδηνο αλαθέξεη πσο ηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο μεθηλνύζαλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο από
ηελ ειηθία ησλ 21 εηώλ θη έπεηηα ζε άληξεο θαη ζε γπλαίθεο κε κία πξνθαζνξηζκέλε
κεληαία ζπλδξνκή εηήζηα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη ηα έμνδα ησλ ζρεηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ πνύ δηνξγαλώλνληαη. Δπηπιένλ ζε θάζε θνηλόηεηα ππήξραλ ηκήκαηα
δηαθόξσλ νξγαλώζεσλ ηνπηθώλ ζπιιόγσλ νκνζπνλδηώλ. Σέηνηεο νξγαλώζεηο είλαη ε
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AHEPA (American - Hellenic Educational Progressiλe Association), ε GAPA (Greek
American Progressive Association) θη νη νκνζπνλδίεο όπσο ε Παλαξθαδηθή, ε
Πακκαθεδνληθή, ε ΠαΛαθσληθή, ε Πακκεζζεληαθή θη άιιεο73.
ε ό,ηη αθνξά ην ζύλνιν ζρεδόλ από όπνην κέξνο ηεο Διιάδαο πξνέξρνληαλ, από
όπνηα πόιε από όπνην ρσξηό, κπνξνύζε λα ζπλαληήζεη ζηελ Ακεξηθή θη έλαλ
αληίζηνηρν ζύιινγν ζπκπαηξησηώλ ηνπ, θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο όρη κόλν έλαλ
αιιά θαη 10 ή πεξηζζόηεξνπο74.
Μία πεξίθεκε νξγάλσζε νπνία πξνσζνύζε επγελείο ζθνπνύο ήηαλ ε Φηιόπηωρνο
ηωλ θπξηώλ. Ζ Φηιόπησρνο πξνζαλαηνιηδόηαλ θπξίσο ζε θηιαλζξσπηθό θαη
πνιηηηζηηθό έξγν κε εύξεηο νξίδνληεο ην νπνίν εθηεηλόηαλ έσο ηελ Διιάδα. Δθηόο από
ηε Φηιόπησρν ππήξρε θαη ε GOYA Greek Orthodox Youth Of America , πνπ ζύκθσλα
κε ηνλ Γόμα απηή απαξηζκνύζε εθαηνληάδεο ηκήκαηα θαη πνιιέο ρηιηάδεο κειώλ ζηηο
θνηλόηεηεο πνπ αλέπηπζζαλ έξγν παηδαγσγηθνύ, Δζληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ
ραξαθηήξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαιάκβαλε εθδειώζεηο ειιελνξζόδνμεο απήρεζεο,
από ηηο εθθιεζηαζηηθέο ρνξσδίεο θαη ηα θαηερεηηθά, κέρξη ηελ κεγαινπξεπή
παξέιαζε ηεο 25εο Μαξηίνπ.

3.2 Ζ δηαζθέδαζε ζηνπο θόιπνπο ησλ κεηαλαζηώλ

Ζ Λαιηώηνπ επηζεκαίλεη πσο ε δηαζθέδαζε θαη ε θαηαλάισζε ιατθήο Δζληθήο θαη
θνηλνηηθήο θνπιηνύξαο δηαδξακάηηδαλ ζεκαίλνληα ξόιν ζηελ δηακόξθσζε Αιιά θαη
ζηε δπλαηόηεηα έθθξαζεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ππνθεηκεληθόηεηαο75.
Παξνκνίσο ε ίδηα ε εξεπλήηξηα επηζεκαίλεη πσο νη πνιιαπιέο κνξθέο δηαζθέδαζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Δζλνηηθνύ Θεάηξνπ, ηεο κνπζηθήο, αιιά θαη ηεο
θαηαλάισζεο εζλνηηθώλ αγαζώλ θη ππεξεζηώλ δελ ζπληζηνύλ κία παξσρεκέλε
πξνζθόιιεζε ζηηο αμίεο ηεο ρώξαο από πνπ πξνέξρνληαλ νη κεηαλάζηεο. Αληίζεηα
ηνπιάρηζηνλ αλαθνξηθά κε ην ζέαηξν, ηε κνπζηθή, αιιά θαη ηε δηαθήκηζε
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παξαηεξείηαη, πσο απνηεινύζαλ νπζηαζηηθά, έλα κέζν παξαγσγήο εηθόλσλ,
ζπκβόισλ αιιά θαη εξγαιείσλ πξνθεηκέλνπ, λα λνεκαηνδνηήζνπλ εθ λένπ ην
ππνθεηκεληθό ζηνηρείν ζηνλ ππεξαηιαληηθό θόζκν ηεο Διιεληθήο παξνηθίαο, ησλ
εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ, ηνπ πνιηηηζκνύ, θαη ηνπ θαηαλαισηηζκνύ76 . Δπνκέλσο ην
ζέαηξν, ε κνπζηθή, αιιά θη επξύηεξα ε ιατθή θνπιηνύξα απνηεινύζαλ έλα πεδίν
δξαζηεξηνηήησλ, όπνπ δηλόηαλ ε δπλαηόηεηα ζηνπο κεηαλάζηεο λα αλαπαξαζηήζνπλ
ηηο εζληθέο ηαπηόηεηεο ηνπο ζηα λέα ζπκθξαδόκελα ηεο κεηαλάζηεπζεο.

3.3 Οη απαξρέο ηεο θαιιηηερληθήο δσήο ησλ Διιήλσλ ζηελ Ακεξηθή

πσο πξναλαθέξζεθε, νη Έιιελεο αθνύ εγθαηαζηάζεθαλ θαη δηεπζέηεζαλ ηα
ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηε δηακνλή ηνπο, αιιά θη όζα ζρεηίδνληαλ κε ηελ
αλεύξεζε εξγαζίαο, άξρηζαλ λα παγηώλνληαη ζηελ Ακεξηθή, ελώ γηα πνιινύο ην
όλεηξν ηεο επηζηξνθήο θάληαδε ήδε καθξηλό, δεδνκέλνπ όηη βξίζθνληαλ ζε κία ρώξα
πνιιά ππνζρόκελε. Πνιύ λσξίο άξρηζαλ λα νξγαλώλνληαη θαη θπξίσο ζε επίπεδν
θνηλνηήησλ θαη κεηέπεηηα ζπιιόγσλ, νη νπνίνη απνηέιεζαλ θαη ηνπο βαζηθνύο
ππιώλεο πξνώζεζεο ηεο θαιιηηερληθήο δσήο ηεο Διιεληθήο παξνηθίαο.
Δμάιινπ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Μαξθέηνο , νη Έιιελεο κεηαλάζηεο κέζα ζηνλ
αγώλα ηνπο γηα λα δήζνπλ λα ξηδώζνπλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζηε ρώξα απηή,
βξήθαλ ηε δηάζεζε θαη ηνλ θαηξό λα δεκηνπξγήζνπλ θαιιηηερληθή θίλεζε 77 .
Μάιηζηα ν ίδηνο εθθξάδεη ηελ άπνςε πσο ν ρξόλνο πνπ δηέζεζαλ νη κεηαλάζηεο γηα
ηελ δηνξγάλσζε ηεο Διιεληθήο θαιιηηερληθήο δσήο ζηελ δηαζπνξά, ππήξμε ρξόλνο
πνιύηηκνο γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ ηόηε θαηέβαιαλ, δεδνκέλνπ όηη βξίζθνληαλ ζηελ
αξρή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, θη νύηε ην ζέαηξν, νύηε ε κνπζηθή
νύηε νη άιιεο θαιέο ηέρλεο ππήξμαλ γηα απηνύο έλα πεδίν επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο αληίζεηα έθεξαλ ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο δαπάλεο θαη ηεο
πνιπηειείαο. Χζηόζν απηό θαζαπηό σο ελέξγεηα, απνδεηθλύεη ηελ έληνλε αλάγθε,
έηζη όπσο δηαθαίλεηαη κέζσ ηεο πιεζώξαο θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ, κία αλάγθε
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πνπ επηδεηνύζαλ πάζε ζπζία λα ηθαλνπνηεζεί, βαζηδόκελνη αξρηθά ζηηο κηθξέο
δπλάκεηο ηνπο παξέρνληαο κία ζρεηηθή ππνζηήξημε ζηνπο θαιιηηέρλεο νη νπνίνη
έξρνληαλ θαηεπζείαλ από ηελ Διιάδα ή πνπ πξνθύπηαλ από ηελ Ακεξηθή78.

3.4 Ζ πεξίπησζε ηνπ ζεάηξνπ

Σν ζέαηξν σο θαιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα απνδεηθλύεηαη πσο ηνπο έιεηπε
πεξηζζόηεξν γηαηί ε κηθξή επαθή ησλ Διιήλσλ κε ην ακεξηθαληθό θνηλό, αιιά πνιύ
πεξηζζόηεξν θαη ε άγλνηα ηεο γιώζζαο, δεκηνπξγνύζε δύζθνιεο ζπλζήθεο ζην λα
παξαθνινπζήζνπλ ην ακεξηθάληθν ζέαηξν. Δμάιινπ είλαη πνιύ θπζηνινγηθό θαζόηη
λενθεξκέλνη λα επηζπκνύλ λα παξαθνινπζνύλ ζέαηξν ζηα ειιεληθά θαη πεξηζζόηεξν
έξγα κε ειιεληθό ππόβαζξν. πγθεθξηκέλα ην Hull house ζην ηθάγν, απνηέιεζε
ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ δηνξγάλσζε ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ ζηηο πνιιαπιέο
αίζνπζεο πνπ δηέζεηε.
Δπνκέλσο ε αλάγθε γηα θαιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα ππήξμε θνηλή θαη νκαδηθή ζε
ηέηνην βαζκό πνπ άξρηζα λα πξνθύπηνπλ νη πξώηνη νη εξαζηηερληθνί ζίαζνη, πνπ
απνηεινύληαλ από εξαζηηέρλεο εζνπνηνύο πξνθεηκέλνπ λα παίμνπλ ειιεληθό ζέαηξν.
Ζ εκεξνκελία θακπήο ππήξμε ίζσο ην 1903, όπνπ πξώηε θνξά αλεβαίλεη ζεαηξηθό
έξγν ζηα ειιεληθά θαη ζπγθεθξηκέλα «Ζ επηζηξνθή ηνπ Οδπζζέσο» κε
πξσηαγσληζηή ηνλ Γηνλύζην Παλνπζόπνπιν, ελώ έλαλ ρξόλν αξγόηεξα ην Φιεβάξε
ηνπ 1904 ζην ίδην κέξνο αλεβαίλεη ν «Αίαο» ηνπ νθνθιή από έλαλ εξαζηηερληθό
ζεαηξηθό ζίαζν. ηε ζπλέρεηα θαηά ην 1906 αθόκα έλαο εξαζηηερληθόο όκηινο
εκθαλίδεηαη ζην Webster Hall ηεο Νέαο Τόξθεο θαη ην έξγν πνπ αλεβαίλεη θέξεη ηνλ
ηίηιν «Ζ άισζε ηνπ Μεζνινγγίνπ», δελ επξόθεηην γηα θάπνην θιαζηθό έξγν, αιιά
αληίζεηα ν ζπγγξαθέαο πξνεξρόηαλ από ηελ ειιεληθή δηαζπνξά ηεο Ακεξηθήο79.
Σν 1907 αλεβαίλεη ην « Ο αγαπεηηθόο ηεο βνζθνπνύιαο» ζην ηθάγν. Ζ
ηδηαηηεξόηεηα απηήο ηεο παξάζηαζε ήηαλ ην όηη γηα πξώηε θνξά εκθαλίδεηαη θαη κία
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Διιελίδα εξαζηηέρλεο εζνπνηόο. Λίγα ρξόληα αξγόηεξα ζηελ Νέα Τόξθε ζπζηάζεθε
έλαο λένο ζίαζνο πνπ αλεβάδεη παξαζηάζεηο ζε κηθξέο αίζνπζεο ζηε Νέα Τόξθε θαη
ζπγθεθξηκέλα ηελ «Γθόιθσ» θαη «ηνλ αγαπεηηθό ηεο βνζθνπνύιαο». Ζ ηειεπηαία
πξνζπάζεηα, ίζσο ήηαλ θαη ε πεξηζζόηεξν επαγγεικαηηθή, θαζώο εξγάζηεθε ζνβαξά
θαη πξνώζεζε ηελ επηβνιή ηεο Διιεληθήο ζθελήο ζηελ Ακεξηθή. Σν ίδην δηάζηεκα
ηεο πξσηνπνξίαο ηνπ ειιεληθνύ ζεάηξνπ ζηελ Ακεξηθή, αλεβαίλνπλ δηάθνξεο
παξαζηάζεηο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε «Γελνβέθα» θπξίσο από εξαζηηέρλεο εζνπνηνύο.
ηγά - ζηγά νη πξνζπάζεηεο ζε επίπεδν ζεαηξηθό αξρίδνπλ λα είλαη πην ζπληνληζκέλεο
θαη πην νξγαλσκέλεο, θαζώο νη εξαζηηερληθνί όκηινη δελ ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηεο
Διιεληθήο νκνγέλεηαο, θαζόηη ηα έμνδα ήηαλ κεγάια αιιά θαη νη ηερληθέο δπζθνιίεο
απξνζπέιαζηεο. Οπζηαζηηθά, νη πξώηεο απηέο εξαζηηερληθέο πξνζπάζεηεο έζεηαλ ηηο
βάζεηο γηα λα αλαπηπρζεί έλα ζεαηξόθηιν θνηλό Διιήλσλ θαη έηζη λα θαηαθηάζνπλ
από ηελ Διιάδα νξγαλσκέλνη ζίαζνη επαγγεικαηηώλ εζνπνηώλ80.
Σν 1903 θαηαθηάλεη ζηελ Ακεξηθή έλαο θαηαμησκέλνο εζνπνηόο ν Σαβνπιάξεο, ν
νπνίνο είρε σο ζηόρν λα αλεβάζεη ην ρακειό θαιιηηερληθό επίπεδν ησλ Διιήλσλ ηεο
Ακεξηθήο, επηρεηξώληαο λα ηνπο θέξεη ζε επαθή κε έξγα αιεζηλήο ηέρλεο. Δηδηθόηεξα
ε ειιεληθή νκνγέλεηα ηεο Ακεξηθήο έξρεηαη πξώηε θνξά ζε επαθή κε ηνλ αίμπεξ,
όπνπ αλεβαίλνπλ νξηζκέλα απνζπάζκαηα ησλ έξγσλ ηνπ αιιά θαη ηξαγσδίεο ηνπ
νθνθιή, ηνπ Αηζρύινπ θαη ηνπ Δπξηπίδε.
Από ηελ κεηάβαζε ηνπ Σαβνπιάξε θη ύζηεξα, νη ζεαηξηθέο πξνζπάζεηεο θαζίζηαληαη
πεξηζζόηεξν νξγαλσκέλεο ελώ πνιινί ζίαζνη από ηελ Διιάδα κεηαβαίλνπλ ζηελ
Ακεξηθή κε ραξαθηεξηζηηθόηεξν ηνπο, απηόλ ηνπ Κνηνπνύιε θαη ηνπ Βνλαζεξα. Σν
1922 ζηε Νέα Τόξθε ηδξύεηαη έλαο εξαζηηερληθόο ζεαηξηθόο όκηινο κε ην όλνκα
«Απόιισλ», όπνπ ζπκκεηέρνπλ αξθεηνί εζνπνηνί θαη δίλνπλ πνιιαπιέο παξαζηάζεηο.
Ηδξπηήο ηνπ, ππήξμε ν Εαπλνπθαγηάο, ν νπνίνο ιίγν αξγόηεξα ηδξύεη δηθό ηνπ ζίαζν
κε ηίηιν «Διιεληθή ζθελή». ηε ζπλέρεηα ην 1923 θηάλνπλ ζηελ Ακεξηθή
θαηαμησκέλνη εζνπνηνί ηεο Διιάδαο θαη αλεβάδνπλ έξγα κε αιεζηλή θαιιηηερληθή
αμία ηνπ Ίςελ ηνπ νύληεξκαλ. Οπζηαζηηθά, απηή ε πξνζπάζεηα ππήξμε θη ε απαξρή
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ηεο νξγαλσκέλεο ζεαηξηθήο θίλεζεο ζηελ Ακεξηθή γηα ην ειιεληθό ζέαηξν, θαζώο
είλαη ε πξώηε θνξά πνπ Ακεξηθαλνί θξηηηθνί αζρνινύληαη κε ην ειιεληθό ζέαηξν θαη
πξνβαίλνπλ ζε εμαηξεηηθέο θξηηηθέο. Χζηόζν νη πξνζπάζεηεο ηνπ Βνλαζέξα δελ
ηειεζθόξεζαλ81.
Μαδί κε ηνλ Βνλαζέξα έπαημαλ θαη ε Θεαλώ Παπάδνγινπ, ε νπνία ππήξμε ζεαηξηθή
ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ «Διεύζεξε Διιάδα», ην νπνίν παίρηεθε όρη κόλν ζηελ
Ακεξηθή αιιά θαη ζε άιιεο ειιεληθέο παξνηθίεο. 82 Σν 1924 εγθαηαζηάζεθε ζηε Νέα
Τόξθε ν ζίαζνο ηεο Βξηζείδαο Παληνπνύινπ, όπνπ πεξηνδεύεη ζε πνιιέο ειιεληθέο
παξνηθίεο ρσξώλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαηαμησκέλνπο Έιιελεο εζνπνηνύο θαη δίλεη
πνιιέο παξαζηάζεηο κε επηηπρία. Σνλ Μάην ηνπ 1924 θαηαθηάλεη ζηε Νέα Τόξθε ν
νηθνγελεηαθόο Θίαζνο ηνπ Αξηζηείδε Παξίζε, όπνπ δίλεη ηηο παξαζηάζεηο ηνπ ηνλ
Ηνύλην ηνπ 1924 ζην Παιαηό ζέαηξν Palm Garden. Σν 1929 επηζηξέθεη κέινο ηνπ
ζηάζνπ Παληνπνύινπ κε δηθό ηνπ ζίαζν, ν νπνίνο πιαηζηώλεηαη από εζνπνηνύο πνπ
πξνέξρνληαλ από ηελ Διιάδα θαη δίλνπλ ηελ παξάζηαζε ζηo Wallace Theatre «Ζ
γπλαίθα ηνπ δξόκνπ» κε κεγάιε επηηπρία. Σν 1930 ν ζίαζνο ησλ εζνπνηώλ ηνπ
Πνθάληε ζπλεηαηξίδνληαη ηδξύνληαο ηελ «Αζελατθή νπεξέηα», όπνπ δίλεη πνιιέο
παξαζηάζεηο ζην Broadway Biltmore Mansfield. Δλ ησ κεηαμύ θαηά ην ίδην δηάζηεκα
θαηαθηάλνπλ ζηελ Ακεξηθή ζεκαληηθνί εζνπνηνί κεηαμύ απηώλ θαη βαζύθσλνη νη
νπνίνη αλεβάδνπλ κε επηηπρία ην έξγν «Σν ραιαζκέλν ζπίηη» ηνπ πύξνπ Μειά 83.
Σν 1930 ζηελ Νέα Τόξθε θαηαθηάλεη ε Μαξίθα Κνηνπνύιε κε ηνλ ζίαζν ηεο, πνπ
ζηειερώλεηαη από ηνπο θαιύηεξνπο εζνπνηνύο ηεο επνρήο, όπσο ηελ Καηίλα Παμηλνύ
ηνλ Αιέθν Μηλσηή, ηνλ Γηάλλε Απνζηνιίδε, ηνλ Υξήζην Σζαγαλέα, ηελ Λέια
Παηξηθίνπ. Ο ζίαζνο εκθαλίδεηαη ην 1930 ζην έξγν «θηά» ηνπ Nicodemy, κία
παξάζηαζε ε νπνία ζηέθζεθε από επηηπρία θη έιαβε εμαηξεηηθέο θξηηηθέο από ηνπο
Ακεξηθάλνπο ζεαηξηθνύο θξηηηθνύο.
Σν 1930 αθόκα κεγαιύηεξε επηηπρία ζεκεηώλεη ε παξάζηαζε «Ζιέθηξα» ηνπ
Υόθκαλζηαι πνπ αλεβαίλεη ζην ζέαηξν New Yorker ηνπ Broadway, όπνπ ζηνλ
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νκώλπκν ξόιν παίδεη ε Μαξίθα Κνηνπνύιε, ελώ ηελ Κιπηαηκλήζηξα εξκελεύεη ε
Καηίλα Παμηλνύ, ηελ Υξπζνζέκηδα ε Πόπε Υαηδεπαλαγηώηνπ θαη ηνλ Οξέζηε ν
Αιέθνο Μηλσηήο. Ζ εξκελεία ησλ εζνπνηώλ έιαβε ιακπξέο θξηηηθέο απνηέιεζε ην
ζεκείν θακπήο γηα ηελ έγεξζε πξαγκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο από ηελ πιεπξά ησλ
Διιήλσλ ηεο Ακεξηθήο, αιιά ηαπηόρξνλα απνηειεί νξόζεκν γηα ηελ αλάπηπμε ελόο
θηινζεάκνλνο Διιεληθνύ θνηλνύ. Απηό πνπ πξνθαιεί εληύπσζε είλαη πσο ε
ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε επεμέηεηλε ην ελδηαθέξνλ αθόκα θαη ηνπ ακεξηθαληθνύ
θνηλνύ. Άιιεο παξαζηάζεηο νη νπνίεο δόζεθαλ από ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζίαζν ήηαλ ε
«Ηθηγέλεηα» ηνπ Γθαίηε θαη «Σν όλεηξν ζεξηλήο λπθηόο» ηνπ αίμπεξ84.

3.5 Σξαγνύδη θαη Όπεξα

ηελ Ακεξηθή απνπζίαδαλ εζνπνηνί θαη θαιιηηέρλεο ηνπ κεινδξάκαηνο, έηζη ώζηε λα
ζπγθξνηεζεί θάπνηνο Διιεληθόο κεινδξακαηηθόο ζίαζνο κε ηνλ ηξόπν πνπ άξρηζε ε
ζύκπεμε ζεαηξηθώλ ζηάζσλ. Απηό ζπλέβαηλε θαζώο ην κειόδξακα ήηαλ πνιπέμνδν
είδνο θαη ρξεηάδνληαλ θαιιηηέρλεο αλαγλσξηζκέλνη. Δπηπιένλ δελ ππήξρε
ηνπιάρηζηνλ αξρηθά ειιεληθό θνηλό πνπ ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξίμεη κία ηέηνηα
πξνζπάζεηα έιιεηςε θαιιηηερληθνύ ππόβαζξνπ.
Οη Έιιελεο θαιιηηέρλεο ηεο πεξαο πνπ θαηά δηαζηήκαηα έθηαλαλ ζηελ Ακεξηθή
ζηξέθνληαλ θπξηόηεξα ζηηο ακεξηθαληθέο όπεξεο, νη νπνίεο ζεκείσλαλ επηηπρίεο.
ζνη δελ θαηάθεξλαλ λα εμαζθαιίζνπλ έλαλ ξόιν ζε έξγα ηεο πεξαο, πνιιέο θνξέο
έδηλαλ ξεζηηάι ζε επηιεγκέλα θαιιηηερληθά έξγα.
Σν 1924 έξρεηαη ζηελ Ακεξηθή ην ειιεληθό κειόδξακα, ζίαζνο από ηελ Αζήλα ππό
ηελ δηεύζπλζε ηνπ Απόζηνινπ Κνληαξάηνπ, κε θαιιηηέρλεο θσλήο θαη ζθελήο,
πςειήο απνηίκεζεο, όπσο ν βαζύθσλνο Μηράιεο Βιαρόπνπινο, ε πςίθσλνο Άξηεκηο
Κππαξίζζε, ν ηελόξνο Νίθνο Μσξαΐηεο θαη ν βαξύηνλνο Ζιίαο Οηθνλνκίδεο. Σν
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ειιεληθό κειόδξακα ζεκείσζε κεγάιε θαιιηηερληθή θαη επηρεηξεκαηηθή επηηπρία θαη
νη παξαζηάζεηο επεθηάζεθαλ θαη εθηόο ηεο Νέαο Τόξθεο 85.
Έλαο από ηνπο πεξηζζόηεξν επηηπρεκέλνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζηάζνπο όπεξαο ήηαλ ν
βαζύθσλνο Κσζηήο Νηθνιάνπ, ν νπνίνο πξηλ ηε κεηάβαζή ηνπ ζηελ Ακεξηθή είρε
ζπκκεηάζρεη ζε έξγα, ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Σνζθαλίλη ζηε θάια ηνπ Μηιάλνπ θαη
είρε ιάβεη ην πξώην βξαβείν σο Μεθηζηνθειήο ζηελ «θαηαδίθε ηνπ Φάνπζη» ζε
δηαγσληζκό ζην Παξίζη. Ο Νηθνιάνπ θαηαθηάλεη ζηελ Ακεξηθή, ελώ ππνγξάθεη
ζπκβόιαην κε ηε Manhattan Opera House ηεο Νέαο Τόξθεο γηα πέληε ρξόληα θαη
παίδεη ζε 11 Θεαηξηθέο πεξηόδνπο.
Σν 1922 ν ηελόξνο Οδπζζέαο Λάππαο ν νπνίνο είρε παίμεη ζηε θάια ηνπ Μηιάλνπ
ζην Covent Garden ηνπ Λνλδίλνπ θαη ζηελ όπεξα ησλ Παξηζίσλ ζεκεηώλεη ηδηαίηεξε
επηηπρία εκθαληδόκελνο ζην ηθάγν Opera House. Μεηά ηε Ρσζηθή Δπαλάζηαζε θαη
θαηαθηάλεη ζηελ Ακεξηθή ε Διιελίδα πςίθσλνο Θάιεηα ακπάληεβα, ε νπνία ήηαλ
ηδηαίηεξα πεηπρεκέλε θαη δηάζεκε ζηελ Ρσζία. Ζ πςίθσλνο πνπ πξνζιακβάλεηαη
ζηε Μεηξνπόιηηαλ όπεξα ηεο Νέαο Τόξθεο, γηα πνιιά ρξόληα εξκελεύεη
πξσηαγσληζηηθνύο ξόινπο κε εμαηξεηηθή επηηπρία.
Χζηόζν, ν πην πεηπρεκέλνο Έιιελαο από ηνπο θαιιηηέρλεο όπεξα ζηελ Ακεξηθή ήηαλ
ν βαζύθσλνο Νηθόιανο Μνζρνλάο ν νπνίνο πξνζιήθζεθε ζηε Μεηξνπόιηηαλ όπεξα
ηεο Νέαο Τόξθεο, ελώ πνιύ ζπρλά εξκήλεπε θαη ζηηο όπεξεο ηνπ ηθάγνπ, ηνπ αλ
Φξαλζίζθν, ηνπ ηλζηλάηη θη άιισλ κεγαινππόιεσλ ησλ ΖΠΑ.
Δπνκέλσο πνιινί ήηαλ νη Έιιελεο θαιιηηέρλεο ηεο πεξαο νη νπνίνη έδηλαλ ξεζηηάι
ηξαγνπδηνύ ζηελ Ακεξηθή . ύκθσλα κε ηνλ Μάξθεην86 κία πιεζώξα θαιιηηερλώλ
όπσο ν Ζξαθιήο Παζραιίδεο, ν ηελόξνο Κσλζηαληίλνο Πεηξόπνπινο, ν βαζύθσλνο
Μελέιανο εξεηίδεο, ν βαξύηνλνο Λεσλίδαο Κνξώλεο, ν ηελόξνο Γεώξγηνο Καλάθεο
ν ηελόξνο Θέκεο Γεσξγίνπ, ε πςίθσλνο Πόιηα Δξκείδνπ, ν ηελόξνο Γεκήηξηνο
θξπσλάο , ε Μαξίθα Παιαίζηε, ν βαζύθσλνο Ησάλλεο Μαξζέινο, ε Νόηα θακπέξνπ
θαη άιινη, δίλνπλ θαηά θαηξνύο ξεζηηάι ηξαγνπδηνύ ζηε Νέα Τόξθε ραξίδνληαο
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πςειέο ζηηγκέο ηέρλεο ζην Διιεληθό θνηλό. πλήζσο απηά ηα ξεζηηάι δηεμάγνληαλ
ζηε κεγαιύηεξε αίζνπζα ζπλαπιηώλ ηεο Νέαο Τόξθεο ην πεξίθεκν Carnegie Hall.

3.6 Σν ειαθξό ηξαγνύδη
Γελ ζα κπνξνύζε λα παξαιεθζεί από ηελ αλάιπζε ησλ θαιιηηερληθώλ δξώκελσλ θαη
ην ειαθξό ηξαγνύδη ην νπνίν απνηειεί έλα θαιιηηερληθό θνκκάηη ηεο κνπζηθήο
θίλεζεο. Μία από ηηο Διιελίδεο ηξαγνπδίζηξηεο ηνπ ειαθξνύ ηξαγνπδηνύ είλαη ε
όληα Κνπξηίδνπ ε νπνία ζεκεηώλεη επηηπρίεο κε ηα ηξαγνύδηα ηεο θαη εκθαλίδεηαη ζε
ακεξηθαληθά θέληξα ηεο Μεγαιόπνιεο ησλ ΖΠΑ. Μεγάιν θαιιηηερληθό γεγνλόο γηα
ηνπο Έιιελεο ηεο Ακεξηθήο ζα κπνξνύζε λα εηπσζεί πσο ήηαλ ε εκθάληζε ηεο
νθίαο Βέκπν ην 1947. Ζ Διιελίδα ηξαγνπδίζηξηα κε ηελ αλαγλσξηζκέλε αμία θαη
θήκε είρε απνθηήζεη ηδηαίηεξε δεκνηηθόηεηα θπξίσο κέζσ ηξαγνπδηώλ ηα νπνία
παίδνληαλ ζε πιάθεο γξακκνθώλνπ θαη ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο ηνπο Διιεληθνύο
θαιιηηερληθνύο θύθινπ. Ζ εκθάληζε ηεο Βέκπν γίλεηαη ζην carnegie Hall ππέξ ηνπ
Greek War relief 87.

3.7 Κιαζηθή κνπζηθή

Σν 1936 θηάλεη ζηελ Ακεξηθή ν καέζηξνο Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο, ν νπνίνο είρε
δηαηειέζεη γηα ρξόληα δηεπζπληήο ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο ηνπ σδείνπ Αζελώλ.
Πξσηνεκθαλίζηεθε κε ηε πκθσληθή Οξρήζηξα ηεο Βνζηώλεο ζηελ Providence
Rhode Island θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Βνζηώλε. Ο Μεηξόπνπινο ακέζσο
αλαγλσξίδεηαη από ην θηιόκνπζν θνηλό ηεο Ακεξηθήο αιιά θαη ηελ θξηηηθή.
ηε ζπλέρεηα ν Μεηξόπνπινο δηεηέιεζε Γηεπζπληήο ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο
Μηλεάπνιηο, ε νπνία ζεσξνύληαλ κία από ηηο κεγαιύηεξεο θαη ζεκαληηθόηεξεο ηεο
Ακεξηθήο, έηζη ώζηε ζε ιίγν θαηξό θαηάθεξε λα επηβιεζεί ζην Μνπζηθό ζηεξέσκα
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σο έλαο από ηνπο επηθαλέζηεξνπο θαη θαιύηεξνπο Γηεπζπληέο Οξρήζηξαο. ε πνιύ
ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα αλαδείρζεθε ζην θαιιηηερληθό ζηεξέσκα ηεο θιαζηθήο
κνπζηθήο θαη εθιήζε λα δηεπζύλεη ηηο πεξίθεκεο νξρήζηξεο ηεο Βνζηώλεο θαη ηεο
Φηιαδέιθεηαο, ελώ παξάιιεια ππήξμε θαη ν θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο ησλ
ζπλαπιηώλ ηεο ζπκθσληθήο ηεο Φηιαδέιθεηαο. Σν ειιεληθό θνηλό έζπεπζε λα
ππνζηεξίμεη ηηο ζπλαπιίεο πνπ δηεύζπλε ν Μεηξόπνπινο επαλεηιεκκέλα.
Γεληθά νη Έιιελεο ηεο Ακεξηθήο επηδεηθλύνπλ κία ηδηαίηεξε αγάπε γηα ηελ κνπζηθή
πξάγκα ην νπνίν απνδεηθλύεηαη από ηηο ζπλερηδόκελεο πξνζπάζεηεο πνπ έιαβαλ ρώξα
γηα λα νξγαλώζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ έθηαλαλ από ηελ
Διιάδα, αιιά αθόκα πεξηζζόηεξν απνδεηθλύεηαη θαζώο ππνζηήξηδαλ κία λέα γεληά ε
νπνία αλαπηπζζόηαλ θαη επηκνξθσλόηαλ ζε κνπζηθό επίπεδν. Χζηόζν απηό δελ
αξθνύζε, αιιά νη πξνζπάζεηεο ζα έπξεπε λα ζηξαθνύλ θαη ζηνπο κεγαιύηεξνπο
Έιιελεο ηεο Ακεξηθήο, έηζη ώζηε λα αγαπήζνπλ ηε κνπζηθή θάηη ην νπνίν
απνδείρζεθε κε ηελ ίδξπζε ηεο Διιεληθήο θηιαξκνληθήο εηαηξείαο ηνπ ηθάγν ην
1907, ζε κία επνρή πνπ αθόκα νη Έιιελεο θαη ε δηαζπνξά ηεο Ακεξηθήο ζε θακία
πεξίπησζε δελ είρε εδξαησζεί88.
Ζ θηιαξκνληθή ηνπ ηθάγν δηέζεηε 25 κνπζηθνύο θαη Γηεπζπληή ηνλ πύξν
Μπεθαηώξν άιινηε Γηεπζπληή Σνπ Χδείνπ Αζελώλ. Σν 1909 ε Διιεληθή
Φηιαξκνληθή ηθάγνπ ζπγρσλεύηεθε κε ηνλ Δζεινληηθό Λόρν ησλ Διιήλσλ ηνπ
ηθάγνπ 89.
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Κεθάιαην 4ν

4.1 Ζ πξνζέγγηζε ηεο απνδειηίσζεο ηεο εθεκεξίδαο «Αηιαληίο»
1919-1924

ε ό,ηη αθνξά ηελ απνδειηίσζε ησλ ηεπρώλ ην δηάζηεκα ην νπνίν κειεηάηαη θαιύπηεη
ηα ρξόληα από ην 1919 έσο ην 1924, ζε ζρέζε κε ηελ θπθινθνξία ηεο «Αηιαληίο».
Πξόθεηηαη γηα έμη νπζηαζηηθά ρξόληα, θαζώο θαιύπηνπλ ην δηάζηεκα όπνπ ην
κεγαιύηεξν θύκα ηεο κεηαλάζηεπζεο έρεη ήδε ζπληειεζηεί. Δμαηηίαο απηνύ ηνπ
ιόγνπ κεηαλάζηεο έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί νη πεξηζζόηεξνη κόληκα θαη πιένλ έρνπλ
αλαπηύμεη ηηο δσέο ηνπο επαξθώο, ηόζν πνπ ε νξγάλσζε ησλ θνηλνηήησλ είλαη ηζρπξή
θαη ζε κεγάιν βαζκό δεζπόδεη ζε ό,ηη αθνξά ζηελ θαιιηηερληθή δσή ησλ Διιήλσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ην δηάζηεκα ην νπνίν κειεηάηαη εθηείλεηαη από ην 1919 έσο ην
1924. Καηά ην έηνο 1919 δηαηίζεληαη όια ηα θύιια ηεο εθεκεξίδαο από ην πξώην ζηηο
6/9 ηνπ 1919 έσο θαη ην ηειεπηαίν ζηηο 30/6 ηνπ 1919. Παξνπζηάδνληαη λα ιείπνπλ ηα
ηεύρε από ηελ πξώηε εβδνκάδα ηνπ 1919 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 1919 γηα
ιόγνπο πνπ δελ γλσξίδνπκε.
ε ό,ηη αθνξά ηα ηεύρε ηνπ έηνπο 1920, απηά θαιύπηνπλ ηνπο κήλεο από ηνλ 9ν έσο
θαη ηνλ 12ν ηνπ 1920, ελώ ηνπιάρηζηνλ έηζη όπσο δηαηίζεληαη κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο
ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ παξνπζηάδνληαη ειιεηκκαηηθά ηα θύιια πνπ αθνξνύλ ηνπο
κήλεο από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1920 έσο θαη ηνλ 8ν ηνπ 1920.
ρεηηθά κε ην έηνο 1921 παξαηεξείηαη πσο δηαηίζεληαη όια ηα ηεύρε από ηνλ πξώην
κήλα ηνπ έηνπο Ηαλνπάξην, έσο θαη ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηνπ έηνπο, Γεθέκβξην.
ρεηηθά κε ην έηνο 1922 δηαηίζεληαη όια ηα ηεύρε κέρξη θαη ηνλ 6ν ηνπ 1922 ελώ
απνπζηάδνπλ εληειώο ηα ηεύρε πνπ αθνξνύλ ζηνπο κήλεο 7ν έσο 12ν ηνπ ίδηνπ έηνπο.
ρεηηθά κε ην έηνο 1923 δελ δηαηίζεηαη θαλέλα θύιιν ελώ από ηνλ 6 ηνπ 22 πνπ
νπζηαζηηθά αλεπξίζθεηαη θαη ην ηειεπηαίν θύιιν ζηηο 30/6 πεξλάκε ζηνλ πξώην κήλα
ηνπ 1924. ρεηηθά κε ην έηνο 1924 δηαηίζεληαη όια ηα θύιια θάζε κήλα από ηνλ
Ηαλνπάξην έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο.

37

Οπόηε απηό ην νπνίν πξνθύπηεη γηα ηελ εμαεηία ε νπνία ζα κειεηεζεί είλαη πσο
απνπζηάδνπλ αξθεηνί κήλεο ή αθόκα θαη νιόθιεξν έηνο θαη θπζηθά αλαθεξόκαζηε
ζην 1923. Χζηόζν πξόθεηηαη γηα κία θαζεκεξηλή εθεκεξίδα ε νπνία εθδίδεηαη
αλειιηπώο θαη πιεξνθνξεί ηνπο αλαγλώζηεο γηα λέα πνπ απνθαιύπηνπλ ηόζν ηελ
ακεξηθαληθή πξαγκαηηθόηεηα, όζν θπξίαξρα ηελ Διιεληθή εκπεξηέρνληαο θη έλα
βαζηθό ηκήκα θαιιηηερληθώλ πνπ ζπλήζσο επξίζθεηαη ζηελ 4ε θαη 5ε ζειίδα θαη
ελεκεξώλεη ηνπο αλαγλώζηεο ζρεηηθά κε απηά.
Σα ηεύρε απηώλ ησλ 6 εηώλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο
ησλ Διιήλσλ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηα 1.200. ε ό,ηη αθνξά ζηελ κέζνδν ε νπνία
εθαξκόζηεθε ήηαλ ε απνδειηίσζε πιεξνθνξηώλ πνπ αλεπξίζθνληαλ ζηα θύιια πνπ
κειεηήζεθαλ ήηαλ ε δεηγκαηνιεπηηθή αλαζθόπεζε. πγθεθξηκέλα ε εζηίαζε αθνξά
ζην 4ν θαη 5ν θύιιν, όπνπ ζπλεζέζηεξα θαηαλέκνληαη ηα θαιιηηερληθά γεγνλόηα θαη
δξώκελα πνπ παξνπζηάδνληαη εληόο ηεο εθεκεξίδαο. Δηδηθόηεξα θαζώο πξόθεηηαη γηα
έλαλ πνιππιεζέζηαην όγθν ηεπρώλ, πάξζεθε ε απόθαζε λα κειεηεζνύλ
δεηγκαηνιεπηηθά επηιέγνληαο έλα θύιιν από ηνλ θάζε κήλα ηνπ θάζε έηνπο ηνπ
δηαζηήκαηνο 1919- 1924. Θεσξήζεθε αξθεηά αμηόπηζηε σο κέζνδνο θαζόηη πξόθεηηαη
γηα κία εθεκεξίδα Καζεκεξηλή, πνπ ζε ό,ηη αθνξά ηα θαιιηηερληθά δξώκελα
παξαηεξείηαη πσο κία πιεζώξα από απηά επαλαιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα
ππελζπκίδνπλ ην γεγνλόο ηνπο αλαγλώζηεο.
Δπίζεο θάηη ην νπνίν παξαηεξείηαη εμαηηίαο ηεο Καζεκεξηλήο δηάζηαζεο ηεο
εθεκεξίδαο, είλαη πσο πνιιέο θνξέο αθόκα θαη αλ δελ έρεη αλεπξεζεί ζε θάπνην από
ηα κειεηώκελα θύιια κία εθδήισζε, κπνξεί λα απαληάηαη παξαθάησ ζπλήζσο σο
ζηήιε πνύ ελεκεξώλεη ηνπο αλαγλώζηεο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ελόο θαιιηηερληθνύ
δξώκελνπ πνπ έιαβε ρώξα θαηά ην πξνγελέζηεξν δηάζηεκα. Δπνκέλσο κε απηόλ ηνλ
ηξόπν ζε κεγάιν βαζκό ιακβάλνπκε γλώζε γηα ηα θαιιηηερληθά γεγνλόηα πνπ
έιαβαλ ρώξα θαηά ην δηάζηεκα ην νπνίν κειεηάηαη.
Σέινο ζε ό,ηη αθνξά ηα ίδηα ηα θαιιηηερληθά δξώκελα παξνπζηάδνληαη πινύζηα
εμαηηίαο ηεο πιεζώξαο ησλ ειιεληθώλ ζπιιόγσλ πνπ έρνπλ δηνξζσζεί θαη θαίλεηαη
λα εδξάδνληαη ηζρπξά ζε επίπεδν θαιιηηερληθό θαη όρη κόλν ζε όηη αθνξά ζηε
δηαζπνξά ηεο Ακεξηθήο. Λνηπόλ ηα θαιιηηερληθά δξώκελα ζρεηίδνληαη κε
ρνξνεζπεξίδεο, ζέαηξν θαη κειόδξακα.
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4.2 Ζ απνδειηίσζε ησλ θύιισλ 1919-1924

1919

Φύιιν 6εο Ηαλνπαξίνπ 1919
Δζληθή εθδήισζε
ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν πιεξνθνξνύκαζηε κέζσ πξόζθιεζεο πνπ απνζηέιιεη ν
γεληθόο πξόμελνο ζηελ Διιάδα ηεο Νέαο Τόξθεο απεπζπλόκελνο ζε όινπο ηνπο ηεξείο
αιιά θαη ηνπο πξνέδξνπο θαη ζπκβνύινπο ησλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ θαη ζπιιόγσλ
ηεο Νέαο Τόξθεο θαη ησλ πεξηρώξσλ, λα παξεπξεζνύλ ζε εθδήισζε πνπ ζα ιάβεη
ρώξα ζην Terrace Garden πνπ θπξίσο ζα δεηεζνύλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην εζληθό
δήηεκα.
Διιεληθό ζέαηξν
ην ίδην θύιιν κέζσ δηαθήκηζεο πξνσζείηαη ην ζέαηξν «Καζζηαλή» πνπ ζα ιάβεη
ρώξα ζην Opera House ηνπ ζηάζνπ νθνθιή.
Υνξνεζπεξίδεο
Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρνξνεζπεξίδα ππέξ ηνπ θνηλνηηθνύ ζρνιείνπ πνπ ήδε
δόζεθε θαηά ηνλ Γελάξε ηνπ 1919, όπνπ ηνλίδεηαη ε επηηπρία κε ηελ νπνία ζηέθζεθε
ε δηνξγάλσζε ζηελ κεγαινπξεπή αίζνπζα ηνπ Casino Hall κε ηελ εθιεθηή νξρήζηξα
πνπ ζπλόδεπζε ηε βξαδηά.
Φηιόπησρνο Αδειθόηεο ησλ Διιελίδσλ Κπξηώλ
ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ γηνξηή πνπ δηνξγαλώλεηαη
από ηελ ελ ιόγσ Αδειθόηεηα πνπ θπξίσο πξννξίδεηαη θαη απεπζύλεηαη ζε καζεηέο
θαη καζήηξηεο, όπνπ ζα κνηξαζηνύλ δώξα, ζα αθνπζηνύλ ηξαγνύδηα από ηελ παηξίδα,
αιιά θαη ζα απαγγειζνύλ πνηήκαηα.
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1920

Παίξλνληαο από ην έηνο 1920 ην πξώην θύιιν ζην νπνίν δηαηίζεηαη, αθνξά απηό ηεο
1εο επηεκβξίνπ. Σα θύιια γηα ηνπο πξνεγνύκελνπο νθηώ κήλεο δελ είλαη δηαζέζηκα.

Φύιιν 21εο επηεκβξίνπ 1920
ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζεαηξηθή δσή ζηελ
νκώλπκε ζηήιε. Γηαθεκίδεηαη ε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Σν δσληαλό πηώκα» ηνπ
Λένληνο Σνιζηόη, ε νπνία αλεβαίλεη από ειιεληθό ζίαζν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 18ε
Οθησβξίνπ ζηε Νέα Τόξθε. Ο ζύιινγνο θνηηεηώλ αλαιακβάλεη λα εξκελεύζεη ηελ
παξάζηαζε.
ην ίδην θύιιν δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα εθδξνκή ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ ζην
Coney Island. Καη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ εμνρή Almere Park, όπνπ ζα παξαηεζεί
πινύζην γεύκα κε κνπζηθή πνιιώλ νξγάλσλ κνπζηθώλ νξγάλσλ, όπνπ ζα
ζπλνδεύζνπλ Διιεληθά θαη Δπξσπατθά θνκκάηηα.
Φύιιν 12εο Οθησβξίνπ 1920
Αλεπξίζθεηαη δηαθήκηζε γηα 8 λένπο δίζθνπο ηεο θπξίαο Κνύιαο ηεο εηαηξείαο
Panellinion Phonograph Record, όπσο θαη λένη δίζθνη ηεο Columbia πάιη ηεο Κνύιαο
Παπαγθίθα. Με εμαίξεζε ηηο δηαθεκίζεηο ησλ δίζθσλ ηεο Κνύιαο Παπαγθίθα ζρεδόλ
όια ηα θύιια ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1920 αλαιώλνληαη θπξίσο κε ηελ δσή θαη ηε
δξάζε ησλ ειιεληθώλ σκαηείσλ θαη θνηλνηήησλ εζηηάδνληαο ζε δξάζεηο εξάλσλ
αιιά θαη αλέγεξζεο ζρνιείσλ θαη εθθιεζηώλ ζηελ Διιάδα.
Φύιιν 30εο Οθησβξίνπ 1920
Δπηπιένλ πιεξνθνξνύκαζηε ην αλέβαζκα ηνπ έξγνπ

«ν αγαπεηηθόο ηεο

βνζθνπνύιαο», ππέξ ηνπ ηακείνπ ηεο εθθιεζίαο ε Αγία νθία πνπ ζα ιάβεη ρώξα
ζην Conception Hall
Δπίζεο ν ζύιινγνο «Αζθιεπηόο» Θεζζαιίαο απνθαζίδεη πσο ζα δνζεί ηελ Σεηάξηε
Ηαλνπαξίνπ 1921 ε ηέηαξηε εηήζηα ρνξνεζπεξίδα ηνπ ζπιιόγνπ.
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Φύιιν 1εο Ννεκβξίνπ 1920
Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα κία πξνζερή παξάζηαζε ηελ «La traviata» γηα ηελ 7ε
Ννεκβξίνπ ζην κεγαινπξεπέο ζέαηξν Park ηνπ Σδνπδέπε Βέξληη. ηελ ελ ιόγσ
παξάζηαζε ζα πξσηαγσληζηήζεη ν δεκνθηιήο νκνγελήο νμπθσλνο Γεώξγηνο
Καλάθεο θαη ηνλίδεηαη ε ζπάληα επθαηξία πνπ δίλεηαη ζην θηιόκνπζν θνηλό ηεο Νέαο
Τόξθεο λα απνιαύζνπλ ηελ παξάζηαζε.
Δπηπιένλ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα κία θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ε νπνία
δηαδξακαηίδεηαη ζε ρσξηό ηεο Διιάδαο, ζαλ έλα δξακαηηθό εηδύιιην κε ηίηιν «Ζ
πξνίθα ηεο Αλλνύιαο» ε νπνία αλεβαίλεη ζην Βαζηιηθό Θέαηξν Music Hall
Broadway.
Φύιιν 13εο Γεθεκβξίνπ 1920
ην θύιιν ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1920 δηαθεκίδνληαη παηξησηηθέο ηαηλίεο κεηαμύ
ησλ νπνίσλ θαη «ε θαηάιεςε ηεο κύξλεο» ζην Tremont Temple.
Φύιιν 26εο Γεθεκβξίνπ 1920
ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν ζηε ζηήιε ησλ ζεαηξηθώλ δίλνληαη πιεξνθνξίεο πσο ν
Αμακπαλνπνπινο γλσζηόο θσκηθόο αλαδηνξγαλώλεη θαη ηειεηνπνηεί ηελ νπεξέηα ηνπ.
Ζ νπεξέηα ζα εξκελεπζεί από γλσζηνύο θαιιηηέρλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
πςηθώλνπ Μαξίαο Μπαξόθζθη, ηνλ βαξύηνλν Μελέιαν Θειεηξηδε θαη ηνλ ηελόξν
Γεώξγην Μύιν, κέινο ηνπ ζηάζνπ Αιεμηάδνπ ζηνλ Πεηξαηά, ηνλ Ησάλλε ηαζόπνπιν
θαη άιινπο πνιινύο θαιιηηέρλεο πνπ κόιηο αθίρζεθαλ από ηελ Διιάδα

1921

Φύιιν 4εο Ηαλνπαξίνπ 1921
ην θύιιν ηεο 4εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1921 παξαηίζεηαη πξόζθιεζε γηα ηελ
ρνξνεζπεξίδα

ηνπ

ζπιιόγνπ

ζεζζαιώλ

«Αζθιεπηόο»

ζην

Palm

garden.

Πιεξνθνξνύκαζηε πσο sην πξώην κέξνο ζα αλέβεη Γξάκα κε ηίηιν «Γύν ινρίεο» ελώ
ζηε ζπλέρεηα κία θσκσδία κε ηίηιν «Εσγξάθνο Παΐδεο», ελώ ζηε ζπλέρεηα ζα
αθνινπζήζεη ρνξόο κέρξη πξσίαο.
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Δπηπιένλ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ δξάκαηνο «Ζ ζθιάβα».
πγθεθξηκέλα ν εξαζηηερληθόο όκηινο ηνπ new Belfore, πξνηίζεληαη λα αλεβάζνπλ ην
δξάκα “Ζ ζθιάβα” ππέξ ηνπ θνηλνηηθνύ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηελ 8ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ
1921 θαη εκέξα άββαην ζην Sharpshooter Hall
Φύιιν 7εο Φεβξνπαξίνπ 1921
Σν θύιιν παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρνξνεζπεξίδα πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηνλ
ζύιινγν αλζνπσιώλ ηεο Νέαο Τόξθεο θαη ε νπνία πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ 14ε
ζπλαπηή ρξνληά θαη ζα ιάβεη ρώξα ζην μελνδνρείν Commodore Hotel.
Φύιιν 25εο Φεβξνπαξίνπ 1921
Πιεξνθνξνύκαζηε γηα ηελ παξάζηαζε «Ο Οζέιινο» ηνπ αίμπεξ από ηνλ δξακαηηθό
ζίαζν ηνπ Παπνύια ζην Webster Hall, ελώ ζα αθνινπζήζεη ε θσκσδία «Θα
απηνρεηξηαζζώ».
Δπηπιένλ πιεξνθνξνύκαζηε γηα ηελ πιήξε επηηπρία ηεο ρνξνεζπεξίδαο ηνπ
ειιεληθνύ ζρνιείνπ ζην Μόληξεαι ηνπ Καλαδά.
Αθνινπζνύλ δηαθεκίζεηο ησλ λέσλ δίζθσλ γηα θσλνγξάθνπο ηεο θπξίαο Κνύιαο θαη
ηεο Μαξίθαο Παπαγθίθα.
Φύιιν 24εο Μαξηίνπ 1921
Πιεξνθνξνύκαζηε ζηε ζηήιε ησλ ζεαηξηθώλ πσο ε θαιιηηέρλεο εζνπνηόο Άξηεκηο
Εάκπνπ πξόθεηηαη λα δηδάμεη ην ζαπκάζην έξγν «Ζ ζθιάβα». Σν έξγν ζα αλέβεη ηελ
Σξίηε Απξηιίνπ ζην Θέαηξν Little Theater.
Φύιιν 22εο Απξηιίνπ 1921
Πιεξνθνξνύκαζηε γηα ηελ ρνξνεζπεξίδα ηνπ Ησάλλνπ Μαραίξα θαζεγεηήο ρνξνύ ν
νπνίνο δίλεη κία θαιιηηερληθή ρνξνεζπεξίδα ζην μελνδνρείν Hotel Plaza. Δπηπιένλ
δηαθεκίδνληαη πώο Ακεξηθαλνί ηεο αλώηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο θαη ε αξηζηνθξαηία
ηεο Νέαο Τόξθεο θαη ηεο Γαιιηθήο παξνηθίαο ζα ηηκήζνπλ θαη θέηνο ζηε
ρνξνεζπεξίδα. Σαπηόρξνλα θαηαμησκέλνη θαιιηηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ ζα πξνζθέξνπλ
ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ζθνπό ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. Δηδηθόηεξα ζα ιάβεη κέξνο ε
θπξία Desire Lubowska. Δπηπιένλ ν Ράθα ζα δηεπζύλεη ηελ πνιπκειή νξρήζηξα, ελώ
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ζην πξόγξακκα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ειιεληθνί ρνξνί, Αλαηνιίηηθνη θη
αηγππηηαθνί.

1922

Φύιιν 5εο Ηαλνπαξίνπ 1922
ην θύιιν ηεο Πέκπηεο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1922 παξαηίζεηαη πξόζθιεζε γηα ηνλ ρνξό
κεηακθηεζκέλσλ θαη Κπζεξαηθήο αδειθόηεηαο Νέαο Τόξθεο ζην Terrace Garden.
Δπίζεο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ενξηαζκό ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζηνλ
Δπαγγειηζκό ηεο Νέαο Τόξθεο. ε απηό ην ζεκείν αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο ηζρύεη
ην παιαηό εκεξνιόγην, πνπ ηα Υξηζηνύγελλα είλαη ηελ 7ε Ηαλνπαξίνπ. Οη
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ζπγθεθξηκέλν θύιιν αθνξνύλ ηελ ηέιεζε ηεο ζείαο
ιεηηνπξγίαο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.
Δπίζεο ηελ 7ε Ηαλνπαξίνπ ζα ενξηαζηεί ε γηνξηή ηνπ δέληξνπ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ
ζηελ αίζνπζα English Hall όπνπ ζα ζηεζεί κεγαινπξεπέζηαην ρξηζηνπγελληάηηθν
δέληξν θαη ζα ζπγθεληξσζνύλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηεο ζρνιήο θαη ζα ιάβνπλ
κέξνο ελεξγά ζηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ θπξίσο ζπκπεξηιακβάλεη
απαγγειία πνηεκάησλ, ηνπο ρνξνύο θαη παηδηθνύο δηαιόγνπο.
Δπίζεο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε κνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε ζην Μόληξεαι
ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ ζην Stanley Hall όπνπ ζα παξνπζηαζηεί ην παηξησηηθό δξάκα «ε
εζληθή ηξαγσδία».
Φύιιν 10εο Φεβξνπαξίνπ 1922
ην

ζπγθεθξηκέλν θύιιν

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο

ζρεηηθά κε ηνλ

ρνξό

κεηακθηεζκέλσλ ηνπ κνπζηθνύ νκίινπ «Απόιισλ», όπνπ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ
κνλσδίεο, ηξαγνύδηα ησλ παλαζήλαησλ, ληνπέηα, θνπαξηέηα, ελώ κνπζηθά ζα
πιαηζησζεί ε εθδήισζε από ηνλ βαξύηνλν Θειεηξηδε θπξίσο ζε ληνπέηα κε ηελ
δεζπνηλίδα Heike.
Παξάιιεια ππάξρεη ε ζηήιε πνπ ελεκεξώλεη ηνπο αλαγλώζηεο γηα ηελ Αλάιεςε ηνπ
Νόκπει Λνγνηερλίαο από ηνλ Αλαηόι Φξαλο.
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Φύιιν 25εο Μαξηίνπ 1922
ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν πιεξνθνξνύκαζηε ζρεηηθά κε ηελ ζπλαπιία ηεο Διιεληθήο
θηιαξκνληθήο ηεο Βνζηώλεο ε νπνία απνηειείηαη από λένπο Έιιελεο πνπ κόρζεζαλ
γηα ηξία ζπλερή έηε θαη θαηόξζσζαλ ηελ ύπαξμε ηεο θηιαξκνληθήο. Πξόθεηηαη γηα
κία θηιαξκνληθή εθάκηιιε κε απηέο ησλ άιισλ εζληθνηήησλ ζηελ πόιε ηεο Νέαο
Τόξθεο, όπνπ πξόθεηηαη λα δώζεη ζπλαπιία ππέξ ησλ ρεξώλ θαη νξθαλώλ ηνπ
πνιέκνπ ζηηο 9 Απξηιίνπ ζην Franklin Union Hall.
Φύιιν 31εο Μαξηίνπ 1922
Σν ζπγθεθξηκέλν θύιιν παξέρεη πνιιαπιέο πιεξνθνξίεο γηα ζεάκαηα θαη
ζπγθεθξηκέλα γηα ην βπδαληηλό Γξάκα ην νπνίν αλεβαίλεη ζην Royal theater κε ηνλ
ηίηιν «Θενδώξα».
Δπηπιένλ ππάξρεη πξόζθιεζε γηα ηελ πξώηε εηήζηα ρνξνεζπεξίδα ησλ Ζλσκέλσλ
ειιεληθώλ σκαηείσλ ηεο Νέαο Τόξθεο ηελ Σεηάξηε Απξηιίνπ ζην Palm Garden
όπνπ ζα εξκελεπηεί ην θσκηθό εηδύιιην ν «θαπεηάλ Γηαθνπκήο».
Φύιιν 14εο Απξηιίνπ 1922
ην θύιιν ηεο 14εο Απξηιίνπ 1922 πιεξνθνξνύκαζηε γηα κεγάιε θαιιηηερληθή
ζπλαπιία ηνπ δηάζεκνπ Έιιελα ηελόξνπ Οδπζζέα Λάππα, ζηε Φηιαδέιθεηα ζηηο 20
Απξηιίνπ ζην Witherspoon Hall
Φύιιν 28εο Μαΐνπ 1922
ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν αλαγγέιιεηαη ε έθηαθηε θαιιηηερληθή εζπεξίδα απαγγειίαο
ηεο Άληεηαο Παληνύιε ζην καλράηαλ Opera House ηελ 1ε Ηνπιίνπ, ελώ αθνινπζεί
αλαιπηηθά ην πξόγξακκα. πκκεηέρνπλ Δπίζεο ν βαξύηνλνο Αλδξένπ θαη ε
πνιπκειήο νξρήζηξα Goldestiano.
Δπηπιένλ ζηε ζηήιε ζρεηηθά κε ηελ ζεαηξηθή δσή πιεξνθνξνύκαζηε γηα ηελ
παξάζηαζε «Βάθρεο» ηνπ Δπξηπίδε ηνπ ε νπνία ζα αλέβεη ζηηο πξαθνύζεο ηεο
Ηηαιίαο.
Φύιιν 25 Ηνπλίνπ 1922
ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν πιεξνθνξνύκαζηε ηελ 1ε ζεξηλή ρνξνεζπεξίδα καδί κε
ζπλαπιία ηεο ειιελνακεξηθαληθήο νξρήζηξαο Νέαο Τόξθεο ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ
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κνπζηθνζπλζέηε Ρνπκπάλε ηελ Πέκπηε 29 Ηνπλίνπ ζην Bronx Park Casino. ηελ
ζπλαπιία ζα ζπκκεηάζρεη ε θπξία Φσκόπνπινπ ζε δηάθνξα ειιεληθά ηξαγνύδηα
αιιά θη άιινη νκνγελείο θαη Ακεξηθαλνί θαιιηηέρλεο. Θα ζπκκεηέρεη Δπίζεο ε Jazz
band ζπλνδεύνληαο ηνπο ρνξεπηέο.

1923

Όια ηα θύιια απνπζηάδνπλ

1924

Φύιιν 1εο Ηαλνπαξίνπ 1924
ην ζπγθεθξηκέλν πξσηνρξνληάηηθν θύιιν ε εθεκεξίδα πιεξνθνξεί ηελ Διιεληθή
Παξνηθία γηα ηελ κεγάιε ειιεληθή ζπλαπιία ηεο θπξίαο Κνύιαο ελλνώληαο ηελ
Κνύια Αλησλνπνύινπ.
« …κεγάιε ειιεληθή ζπλαπιία ηεο θπξίαο Κνύιαο θεξόκελεο γλώζηλ ηνπ θνηλνύ ηεο
Βνζηόλεο θαη πεξηρώξσλ όηη ε δηεπζύληξηα ησλ ειιεληθώλ δίζθσλ θσηνγξάθσλ
θπξία Κνύια Αλησλνπνύινπ, γλσζηή αλά ηαο ελσκέλαο πνιηηείαο γηα ηα παηξησηηθά
ηεο άζκαηα ζέιεη δώζε πξνο ράξε ησλ νκνγελώλ ζπλαπιία κεηά ησλ ύπν απηεο
δηαθόξσλ εγρώξησλ ειιεληθώλ νξγάλσλ ηελ Πέκπηε ηελ 3ε Ηαλνπαξίνπ θαη ώξα 8
κεηά κεζεκβξίαο Scenic Auditorium.
ινη νη Έιιελεο ζπλ γπλαημί θαη ηέθλνηο πξέπεη λα ζπεύζνπλ λα αθνύζνπλ ηα
δεκώδε θιέθηηθα, θαζώο θαη ηα γιπθύηαηα ειιεληθά ηξαγνύδηα θαη ηνπο ρνξνύο όρη
εθ ησλ δίζθσλ θαη θσηνγξάθσλ αιιά παξά απηήο ηαύηεο ηεο θπξίαο Κνύιαο
πιεκκπξίδνπλ ηελ θαξδίαλ ηνπ μεληηεκέλνπ Έιιελνο από πγθίλεζε θαη
ελζνπζηαζκό ησλ. πγρξόλσο ζα ρνξεπζσζη νη αζάλαηνη ειιεληθνί ρνξνί σο ηζάκηθα,
ζπξηά, δετκπέθηθα, Καιακαηηαλά θαη ηα ινηπά.
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πεύζαηε λα απνιαύζεηε γηα πξώηε θνξά ηελ αλσηέξσ ζπλαπιία θαη ηελ
θαιιηηέρληδα θπξία Κνύια ρνξεύνληεο ζπλάκα ηνπο ρνξνύο ηεο παηξίδαο εηο όισο
ειιεληθώλ πεξηβάιινλ».
Φύιιν 2αο Φεβξνπαξίνπ 1924
Σν θύιιν ηεο 2αο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1924 πιεξνθνξεί ηνπο αλαγλώζηεο γηα ηελ
Διιελίδα πςίθσλν Πόιηα Δξκείδνπ. Τπήξρε θαη πξσηύηεξα αθηέξσκα ζηε
ζπγθεθξηκέλε θαιιηηέρληδα παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνεγκέλε κνπζηθή ηεο
θαηάξηηζε

θαη

ηελ

εμεηδίθεπζε

ηεο

ζηε

ξσζηθή

γεξκαληθή

κνπζηθή.

Πιεξνθνξνύκαζηε Δπίζεο πσο πξόθεηηαη γηα κία πςίθσλν ηδηαίηεξα αξεζηή θαη
γλσζηή ζηνπο θαιιηηερληθνύο θύθινπο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ηεο Ρσζίαο, ηεο
Ρνπκαλίαο, ηεο Ηαπσλίαο, όπνπ αθόκα θαη ν ζπληεξεηηθόο ηύπνο ησλ ρσξώλ απηώλ
ηελ έρεη ππνδερηεί κε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκό.
Δπίζεο πιεξνθνξείηαη ην θνηλό γηα κία επθαηξία λα ηελ απνιαύζεη δηα δώζεο ζηελ
ζπλαπιία πνπ ζα ιάβεη ρώξα ζην Green Room ηνπ Hotel Mcalpine ηεο Νέαο Τόξθεο
δηαζέηνληαο παξάιιεια θαη ην ζρεηηθό πξόγξακκα.
ην ίδην θύιιν ε «Αηιαληίο» πιεξνθνξεί ηνπο αλαγλώζηεο γηα κεγάιν ρνξό
κεηακθηεζκέλσλ ηεο Κπζεξαηθήο Αδειθόηεηαο πνπ ζα ιάκβαλε ρώξα ζην Terrace
Garden ηελ 16ε Φεβξνπαξίνπ.
Δπηπιένλ πνιύ ζπρλά ππάξρνπλ ζηήιεο εληόο ηεο εθεκεξίδαο πνπ πιεξνθνξνύλ γηα
επηθείκελεο γεληθέο ζπλειεύζεηο ζπιιόγσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν θύιιν πιεξνθνξεί γηα
γεληθή ζπλέιεπζε Μεζζελίσλ, όπνπ θαινύληαη ηα κέιε πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηάζρνπλ.
Φύιιν 14εο Φεβξνπαξίνπ 1924
ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν ππάξρεη εηδηθό αθηέξσκα γηα ηελ θαηλνύξγηα θαη
παηξησηηθή δξάζε ησλ σκαηείσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ηεο Νέαο Τόξθεο.
Παξάιιεια απάληα θαη κία έθθιεζε πξνο ηνπο ελ Ακεξηθή Έιιελεο πνπ πξνέξρνληαη
από ηα Φνπξλά ηεο Δπξπηαλίαο πξνθεηκέλνπ λα αλεγεξζεί ζρνιηθό θηίξην ζηε
γελέηεηξά ηνπο.
Πνιύ ζπρλά αλάκεζα ζηηο ζηήιεο ησλ θαιιηηερληθώλ δξώκελσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη
θαη κία ζηήιε πνπ πιεξνθνξεί γηα νλνκαζηηθέο γηνξηέο πνπ έιαβαλ ρώξα θαη
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ενξηάζηεθαλ κεγαιεησδώο κε πιεζώξα θαιεζκέλσλ, ελώ πνιύ ζπρλά παξέρνληαη
πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηηπρία ρνξώλ θαη Δζπεξίδσλ θαη γηνξηώλ πνπ ηειέζηεθαλ
θαηά ηηο πξνεγνύκελεο εβδνκάδεο. ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν πιεξνθνξνύκαζηε ηελ
επηηπρία ηνπ απνθξηάηηθνπ ρνξνύ ηνλ Διιήλσλ πνπ πξνέξρνληαη από Κύζεξα,
δίλνληαο έκθαζε ζην θέθη, ηελ πςειή ζπκκεηνρή, αιιά θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ
θαιιηηερλώλ. ην ζπγθεθξηκέλν ρώξν πιεξνθνξνύκαζηε πσο ζπκκεηείραλ Ηηαινί
θαιιηηέρλεο, ηξαγνπδηζηέο, ηξνβαδνύξνη θαζώο θαη έγρξσκνη δηαζθεδαζηέο.
Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη πσο ε εθδήισζε ζα επελδπζεί κνπζηθά από εμαίξεηε κπάληα
20 αηόκσλ.
Φύιιν 1εο Μαξηίνπ 1924
ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν παξνκνίσο πιεξνθνξνύκαζηε γηα ηελ θνηλσληθή θαη
παηξησηηθή δξάζε σκαηείσλ θαη θνηλνηήησλ ηεο Νέαο Τόξθεο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα γηα κία ζεηξά εθδειώζεσλ θαη ρνξνεζπεξίδσλ. πγθεθξηκέλα
γλσζηνπνηείηαη ε ειιεληθή ρνξνεζπεξίδα πνπ ζα ιάβεη ρώξα ζηηο 9 Μαξηίνπ ζε
ζπλδπαζκό κε δείπλν απεπζπλόκελε ζε όιν ην νκνγελέο ζηνηρείν ηεο Βαιηηκόξεο θαη
ησλ πεξηρώξσλ, ελώ πξνβιέπεη πσο πξόθεηηαη γηα κία θαιή επθαηξία δηαζθέδαζεο.
Δπηπιένλ ζην ίδην θύιιν δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρώξν κεηακθηεζκέλσλ ηεο
Διιεληθήο πξνζθνπηθήο νκάδαο πνπ ζα ιάκβαλε ρώξα, πξνζερώο ηελ 7ε Μαξηίνπ
ζηελ αίζνπζα Fellows Hall
Φύιιν 17εο Απξηιίνπ 1924
Σν ζπγθεθξηκέλν θύιιν παξέρεη πινύζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θαιιηηερληθά
δξώκελα ηεο Νέαο Τόξθεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα καο πιεξνθνξεί γηα κεγάιε
κνπζηθή ζπλαπιία ηεο Θάιεηαο Γηπιαξάθνπ θαη ηνπ βαξύηνλνπ Αλδξένπ κε ηελ
ζύκπξαμε ηνπ New York Symphony Club ην νπνίν απαξηίδεηαη από πεξίπνπ 100
όξγαλα.
Σαπηνρξόλσο ππάξρεη δηαθήκηζε γηα ζεαηξηθό έξγν κε ηίηιν «ν γηνο ηνπ ίζθηνπ»
δηαθεκίδνληαο θάπνηνλ Ρήγα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην ηθάγν θαη ζπγθεθξηκέλα γηα
ηελ 18ε Απξηιίνπ ζην Black Stone theater.
Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δηαθεκίζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ειιεληθώλ ηαηληώλ ηελ 20ε
Απξηιίνπ ηνπ 1924, όπνπ παξέρεηαη ζπγθεθξηκέλα θαη ην πξόγξακκα, όπνπ ζην
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πξώην κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ «παξαζεκνθόξεζε ησλ Ακεξηθαλώλ» θαη ηελ
ηξαγηθή «έμνδν ησλ πξνζθύγσλ» ζηελ θαηαζηξνθή ηεο κύξλεο θαη ηελ αληαιιαγή
ησλ αηρκαιώησλ ζην δεύηεξν κέξνο «ε ηζηγγάλα ηεο Αζήλαο», δξάκα ζε ηέζζεξα
κέξε, κε ηνλ θύξην Μάλδξα ηαηλία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζεκεξηλή δσή ησλ Αζελώλ.
Παξάιιεια παξέρνληαη πιεξνθνξίεο όηη ζα εκθαληζηεί ν Αζηέξαο ηεο νζόλεο θαη
εζνπνηόο ηνπ ζεάηξνπ Αρηιιέαο Μάλδξαο, σο Οξέζηεο πάλσ ζηε ζθελή.
Δπηπξόζζεηα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρνξνεζπεξίδα ησλ νκνγελώλ πνπ
πξνέξρνληαη από ην ρσξηό Λνπθάο Μαληηλείαο, νη νπνίνη έρνπλ σο ζηόρν ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ρνξνπ πνπ έιαβε ρώξα ζην boulevard Hall ηελ ζπγθέληξσζε 2.000
δνιαξίσλ κε ζθνπό ηελ σθέιεηα ηνπ ζπιιόγνπ.
Φύιιν 1εο Μαΐνπ 1924
Δθ λένπ από ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο ζρεηηθά κε ηελ Διιεληθή Παξνηθία ζηελ Ακεξηθή
πιεξνθνξνύκαζηε γηα ηελ θνηλνηηθή θαη παηξησηηθή δξάζε ησλ σκαηείσλ θαη
θνηλνηήησλ, όπνπ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ γηνξηή ηνπ Λπθείνπ σθξάηεο
ηελ 4ε Μαΐνπ, όπνπ παξάιιεια ζα ζπκκεηάζρνπλ αληηπξόζσπνη ηνπ ζσκαηείνπ ησλ
θπξηώλ ηεο ακεξηθάληθεο επαλαζηάζεσο. Δπηπιένλ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηελ ώξα, θαζώο θαη ηνλ ηόπν πνπ ζα δηεμαρζεί ε γηνξηή, ελώ παξάιιεια δίλεη ηελ
πιεξνθνξία όηη ζα δηαλεκεζνύλ άλζε από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ηνπο
παξεπξηζθόκελνπο Δλώ ε κνπζηθή επέλδπζε ηεο εθδήισζεο ζα δηεπζύλεηαη από ηνλ
θύξην Γθνιεζηηαλν.
Δπηπιένλ πιεξνθνξνύκαζηε γηα ζπλαπιία Διιήλσλ θαιιηηερλώλ θαη ζπγθεθξηκέλα
ηνπ Γεκεηξηάδε, θαιιηηέρλε ηεο εηαηξίαο θηλεκαηνγξαθηθώλ πιαθώλ Βίθησξ, όπνπ
ζα ππάξμεη θαη ε ζύκπξαμε κε ηελ πςίθσλν Collette Dubonnet θαη ηνλ βαξύηνλν
Γεώξγην Μαξαβεα θαη ηνλ πηαλίζηα Λνπθηαλό Καββαδία. Σν πξόγξακκα ζα
πεξηιακβάλεη κνπζηθέο ζπλζέζεηο ζηελ Αγγιηθή, ειιεληθή, γαιιηθή θαη ηηαιηθή.
Δπηπιένλ ε πξόζθιεζε θιείλεη κε ηελ παξόηξπλζε γηα ππνζηήξημε ηεο ζπλαπιίαο
από ηελ πιεπξά ησλ νκνγελώλ.
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Φύιιν 3εο Ηνπλίνπ 1924
Σν ζπγθεθξηκέλν θύιιν παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπλαπιία ηνπ
Γεκεηξηάδνπ. πσο πιεξνθνξνύκαζηε πξόθεηηαη γηα έλαλ θαιιηηέρλε ηαιαληνύρν ν
νπνίνο ζπκκεηέρεη ζε ζπλαπιία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γεσξγίνπ Γεκεηξαθόπνπιν
θαη Μαξαβεα.
ην ίδην θύιιν ζπγθεληξώλνληαη νη εληππώζεηο πνπ πξνθάιεζε ε παξάζηαζε ησλ
ειιεληθώλ ηαηληώλ θαη ηεο «ηζηγγάλαο ησλ Αζελώλ» ραξαθηεξίδνληάο ηελ
ζπγθέληξσζε ηεο παξνηθίαο, σο πξσηνθαλή ζηελ παξάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ειιεληθώλ ηαηληώλ, θαζώο γηα πξώηε θνξά ην θνηλό απόιαπζε ειιεληθό ζέακα
εθάκηιιν ηνπ ακεξηθαληθνύ.
Φύιιν 2αο Ηνπιίνπ 1924
πσο ζπκβαίλεη ζε όια ηα ζεξηλά ηεύρε ή ηα νπνία κειεηήζακε ππάξρνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ζαιάζζηεο εθδξνκέο ησλ δηαθόξσλ ζπιιόγσλ. πγθεθξηκέλα ην ελ
ιόγσ θύιιν πιεξνθνξνύκαζηε γηα κεγάιε ζαιάζζηα εθδξνκή ηνπ παλζεζζαιηθνύ
ζπιιόγνπ ηελ 4ε Ηνπιίνπ ηνπ 1924, πνπ ππόζρεηαη αιεζκόλεηεο ζε αλακλήζεηο.
Πξόθεηηαη θπξίσο γηα εκεξήζηεο εθδξνκέο ζηα παξαθείκελα λεζηά, ηνπ λεζηνύ, όπνπ
βξίζθεηαη ην άγαικα ηεο ειεπζεξίαο. Ζ εθδξνκή επίζεο ζα ζπλνδεύεηαη από
νξρήζηξα.
Δπίζεο ζην ζπγθεθξηκέλν θύιιν δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε γηνξηή ηνπ
ειιελνακεξηθαληθνύ εθπαηδεπηεξίνπ ηεο Νέαο Τόξθεο πνπ έιαβε ρώξα ηηο
πξνεγνύκελεο εκέξεο, ελώ ε κνπζηθή επέλδπζε ηεο εθδήισζεο αλήθεη ζηελ Πνιηα
Δξκείδνπ. Δπηπιένλ ππήξραλ θαη νη ρνξεπηηθνί ζπλδπαζκνί ησλ καζεηώλ θαη ησλ
καζεηξηώλ ππό ηελ δηεύζπλζε ηεο Υαξίζε.
Φύιιν 25εο Απγνύζηνπ 1924
Καη ζην ζπγθεθξηκέλν θύιιν ν θάζε αλαγλώζηεο πιεξνθνξείηαη γηα πνιιαπιά
θαιιηηερληθά γεγνλόηα. πγθεθξηκέλα δηαθεκίδεηαη ε παλεγπξηθή παξάζηαζε πνπ
απνθαιείηαη απεπζπλόκελε ζε όινπο ηνπο Έιιελεο ην ζέαηξν Cameo ζην Broadway
ε κεγαιύηεξε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία πνπ έγηλε πνηέ «Μεζζαιίλα» ε δηαβόεηε
γόεζζα ηεο ηζηνξίαο από ηνλ ζθελνζέηε ηεο ηαηλία «Quo vadis».

49

ην ίδην θύιιν παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνύ
ηκήκαηνο ζηε Νέα Τόξθε ηεο YMCA, όπνπ νη αλαγλώζηεο ππόθεηληαη ζε πνιιαπιέο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έξγν θαη ηηο αγαζνεξγίεο πνύ δηαηεξνύληαη ελώ
ηαπηόρξνλα απεπζύλεηαη έθθιεζε ζηνπο νκνγελείο πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν.
Δπίζεο πιεξνθνξνύκαζηε γηα κία εηήζηα εθδξνκή ζην Boss Lake Park ηεο
αλεμάξηεηεο Διιεληθήο θνηλόηεηαο Άγηνο Γεώξγηνο, ε νπνία ζηέθζεθε από επηηπρία.
Φύιιν 19εο επηεκβξίνπ 1924
ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν ππάξρεη κεγάιε δηαθήκηζε γηα ην Οξθείνλ» όπνπ ζα ιάβεη
ρώξα κία κεγάιε θζηλνπσξηλή εζπεξίδα ηνπ ειιεληθνύ ηκήκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ρνξνδηδαζθαιείνπ.

Πιεξνθνξνύκαζηε

πσο

ππάξρεη

ρνξεπηηθό

ίδξπκα

θαη

δηδαζθαιείνπ ρνξνύ, όπνπ εθιεθηή νξρήζηξα θαη έκπεηξνη δάζθαινη αλαιακβάλνπλ
λα δηδάμνπλ ηελ ηέρλε ηνπ ρνξνύ. πγθεθξηκέλα ηελ 25ε επηεκβξίνπ ζην Grand call
opening ζα ιάβεη ρώξα ρνξνεζπεξίδα. Σν Οξθείνλ πξνζπαζεί λα αλαδείμεη Έιιελεο
θαιιηηέρλεο θαη λα εμπςώζεη ηελ Διιάδα, ηεο πςειήο αηζζεηηθήο θαη ηέρλεο
Φύιιν 30εο επηεκβξίνπ 1924
ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν πιεξνθνξνύκαζηε γηα κεγάιε ζεαηξηθή ρνξνεζπεξίδα ηνπ
παλζεζζαιηθνύ ζπιιόγνπ «Ρήγαο Φεξαίνο» ζην Palm Garden κε ηίηιν «Ζ ζθνύπα».
Δπηπιένλ ππάξρνπλ ζηήιεο γηα ηα ζεαηξηθά δξώκελα. πγθεθξηκέλα παξέρνληαη
πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξάζηαζε «Σα παξάλνκα ηεο θνηλσλίαο» πνπ ζπκκεηέρνπλ ε
Μαξίθα Παιαηζηή, δξακαηηθή πςίθσλνο ηεο πεξαο ηεο Μόζραο θαη ν βαζύθσλνο
Ζξαθιήο Παζραιίδεο, ελώ ζην βηνιί ζπλνδεύεη ν Νίθνο Κακπνπξάθεο.
Δπηπιένλ πιεξνθνξνύκαζηε γηα ζπλαπιία ηνπ Λεσλίδα Κνξώλε ηελ Σξίηε
Οθησβξίνπ ζην Aeolian Hall. Πξόθεηηαη γηα δηαθεθξηκέλν βαξύηνλν ν νπνίνο ζα
εξκελεύζεη εθιεθηά κνπζηθά ηκήκαηα. Δπηπιένλ, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηηο ηηκεηηθέο θξηηηθέο πνπ έρεη ιάβεη από ηηο ακεξηθαληθέο εθεκεξίδεο, ηόζν ηεο
Νέαο Τόξθεο όζν θαη ηνπ αλ Φξαλζίζθν γηα ηηο θαιιηηερληθέο ζπλαπιίεο θαη ην
εμαίξεην ηαιέλην ηνπ.
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Φύιιν 20εο Οθησβξίνπ 1924
ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν παξέρνληαη πνιιαπιέο πιεξνθνξίεο γηα ζεαηξηθά δξώκελα
θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ παξάζηαζε «Ζ Άηηκε» πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηνλ
ύιινγν Θεζζαιώλ Νέαο Τόξθεο ν «Αζθιεπηόο». ηα πιαίζηα ρνξνεζπεξίδαο πνπ
ζα δηεμαρζεί ζην Palm Garden παξάιιεια ζα παξνπζηαζηεί ην αξηζηνύξγεκα, όπσο
ραξαθηεξίδεηαη, «νη άηηκνη» ζε ηξεηο πξάμεηο αιιά θαη ε μεθαξδηζηηθή θσκσδία «ν
αθαηάζηαηνο» ελώ ζα αθνινπζήζεη ρνξόο κε εθιεθηή κνπζηθή ππό ηνλ αξρηκνπζηθό
Gollestiano.
Δπηπιένλ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρνξνεζπεξίδα ηνπ ζπιιόγνπ «Βύξσλ» πνπ
έδσζε ηελ εηήζηα ζεαηξηθή ρνξνεζπεξίδα ηνπ θαη ζηέθζεθε από επηηπρία. Ζ
παξάζηαζε πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηε ρνξνεζπεξίδα ήηαλ «Ζ ςπρνθόξε» πνπ ηελ
εξκελεία αλέιαβε ν ζίαζνο ηεο λέαο θελήο.
Δπίζεο ζην ίδην θύιιν ππάξρεη δηαθήκηζε γηα ηελ Μαξίθα Παπαγθηθα ηξαγνπδίζηξηα
ησλ θσηνγξαθηθώλ εηαηξεηώλ Columbia θαη victor, ε νπνία ζύκθσλα κε ηελ
εθεκεξίδα θάζε βξάδπ εκθαλίδεηαη ζπλνδεπόκελε από Διιελνακεξηθαληθή νξρήζηξα
ζηελ αίζνπζα Απόιισλ.
Φύιιν 2αο Ννεκβξίνπ 1924
Παξνπζηάδνληαη εθηελώο ζηα έξγα ηεο Θάιεηαο Καξάβηα, Διιελίδαο Εσγξάθνπ.
Πιεξνθνξνύκαζηε γηα ηελ έθζεζε ηνπ έξγνπ ηεο ζην artist studio, ελώ παξάιιεια
αλαθέξνληαη θη νη εμαηξεηηθέο θξηηηθέο πνπ έρεη ιάβεη από Αζελατθέο εθεκεξίδεο
παξαζέηνληαο απηνύζηα ρώξηα.
ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν παξνπζηάδνληαη ζεάκαηα Θεάηξνπ θαη θηλεκαηνγξάθνπ, όρη
ειιεληθά άιια ακεξηθαληθά πνπ θπξηαξρνύλ ην δηάζηεκα εθείλν ζηε Νέα Τόξθε
ζπκπεξηιακβάλνληαο ην «Hot Water» κία θηλεκαηνγξαθηθή θσκσδία κε ηδηαίηεξε
επηηπρία, ην «The only Woman» έλα θηλεκαηόδξακα αιιά θαη ην «Iron horse»
θηλεκαηνγξαθηθό έξγν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πεξίνδν ηεο ακεξηθαληθήο ηζηνξίαο θαη
ηελ πεξίνδν εθεύξεζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο αηκνκεραλήο.
Φύιιν 24εο Γεθεκβξίνπ 1924
ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν πιεξνθνξνύκαζηε γηα ρνξνεζπεξίδεο πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ενξηώλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ από ειιεληθνύο ζπιιόγνπο.
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Δπίζεο ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο 5εο ζειίδαο δεζπόδεη δηαθήκηζε ζρεηηθή κε ηνπο
λένπο δίζθνπο θσλνγξάθσλ ηεο Παλειιελίνπ εηαηξείαο. Ζ δηαθήκηζε πξνζπαζεί λα
δηεγείξεη ην ζπλαίζζεκα ησλ Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο παξνκνηάδνληαο ηνπο δίζθνπο
κε κία αθξηβή απνηύπσζε ησλ εξσηθώλ ρξόλσλ ηεο παηξίδαο πνπ κεηαθέξνπλ ζηα
παηδηά ηελ ηζηνξία θαη αλαπνινύλ ηα κεγαιεία αιινηηλώλ θαηξώλ. Γηαθεκίδεη θπξίσο
ζηελ θεκηζκέλε θαιιηηέρληδα θπξία Κνύια ε νπνία κε ηελ κεηαιιηθή θσλή ηεο
απνηππώλεη αθξηβώο ηα ηξαγνύδηα ζε απηνύο ηνπο δίζθνπο.
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Κεθάιαην 5ν
θέςεηο θαη παξαηεξήζεηο ζηελ απνδειηίσζε ηεο εθεκεξίδαο
Αηιαληίο

Δηδηθόηεξα ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην γίλεηαη κία απόπεηξα εξκελείαο θαη
θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ, έηζη όπσο πξνέθπςαλ κέζσ ηεο απνδειηίσζεο,
εζηηάδνληαο θπξίσο ζην πώο θαηαλέκνληαη ηα πνζνζηά αλά θύιιν ζρεηηθά κε ηα
θαιιηηερληθά δξώκελα πνπ απαληώληαη λα δηαηξέρνπλ ην εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλν
θύιιν.
Δηδηθόηεξα ζην θύιιν ηεο 6εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1919 εληνπίδνληαη δύν αλαθνξέο ζε
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ελώ κία αλαθνξά ζε Δζληθό ρνξό ζρεηηθό κε ειιεληθό
ζσκαηείν
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

06.01.19

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ
ΘΕΑΣΡΟ

25%

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ

50%

ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ

25%

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
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ην θύιιν ηεο 21εο επηεκβξίνπ ηνπ 1920 ηα απνηειέζκαηα θαηαλέκνληαη σο εμήο:
όπνπ νη αλαθνξέο γηα εθδξνκή ζηα πιαίζηα θάπνηνπ πιιόγνπ θαηαλέκεηαη ζε
πνζνζηό 50%, ελώ αληίζηνηρα ην ππόινηπν πνζνζηό θαηά 50% θαηαλέκεηαη ζε
αλαθνξέο ζρεηηθέο κε θηλεκαηνγξάθν.

21.09.20

ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ
ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ
ΘΕΑΣΡΟ

50%

50%

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ην θύιιν ηεο 12εο Οθησβξίνπ ηνπ 1920 ηα πνζνζηά θαηαλέκνληαη σο εμήο: 50%
αλαθέξνληαη ζε πξνζθιήζεηο ή εθθιήζεηο ειιεληθώλ σκαηείσλ, ελώ θαηά 50%
αλαθέξνληαη ζε εζληθνύο ρνξνύο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ρώξα ζηα πιαίζηα ζπλήζσο
θάπνηνπ ζσκαηείνπ.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

12.10.20

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ
ΘΕΑΣΡΟ

50%

50%

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
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ην θύιιν ηεο 30εο Οθησβξίνπ ηνπ 1920 θαηά ην ήκηζπ νη αλαθνξέο αθνξνύλ
ζέαηξν, ελώ ζην ππόινηπν ηκήκα θαηαλέκνληαη θπξίσο ζε αλαθνξέο ρνξνεζπεξίδσλ.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

30.10.20

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ
ΘΕΑΣΡΟ

50%

50%

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ην θύιιν ηεο 1εο Ννεκβξίνπ ηνπ 1920 ηα απνηειέζκαηα θαηαλέκνληαη θαηά ην
ήκηζπ ζε ρνξνύο Δζληθνύ ραξαθηήξα θαη θαηά ην ήκηζπ ζε αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη
κε παξαδνζηαθό ηξαγνύδη θαη αθνξνύλ θπξίσο ζηελ Κνύια Παπαγθηθα.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

01.11.20

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ
ΘΕΑΣΡΟ

50%

50%

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

55

Σν θύιιν ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1920 νη κόλεο αλαθνξέο νη νπνίεο εληνπίδνληαη
ζε πνζνζηό 100% είλαη ζρεηηθά κε ηαηλίεο θαη ζέαηξα παηξησηηθνύ ραξαθηήξα.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

13.12.20

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ

100%

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ην θύιιν ηεο 26εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1920 ε κόλε αλαθνξά ε νπνία δηαηξέρεη ην
θύιιν ζρεηίδεηαη κε όπεξα.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

26.12.20

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

100%

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ

ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

56

ην θύιιν ηεο 4εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1921 ζε πνζνζηό 50% θαηαγξάθνληαη αλαθνξέο
γηα παηξησηηθή ηαηλία ή ζέαηξν. Δπίζεο απαληνύλ αλαθνξέο θαηά 25% πνπ αθνξνύλ
ζε ζέαηξν θαη ρνξνεζπεξίδα.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

04.01.21

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ
ΘΕΑΣΡΟ

25%

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

50%

ΕΚΔΡΟΜΗ

25%

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ην θύιιν ηεο 7εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1921 θπξηαξρεί σο αλαθνξά ε ρνξνεζπεξίδα.

07.02.21
100%

ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ

ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

ΘΕΑΣΡΟ

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ

ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ ΘΕΑΣΡΟ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

57

ην θύιιν ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1921 ππάξρεη κία απνθιεηζηηθή αλαθνξά
ζρεηηθή κε ην ζέαηξν.

25.02.21
100%

ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ

ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

ΘΕΑΣΡΟ

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ

ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ ΘΕΑΣΡΟ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Σν ίδην εληνπίδεηαη θαη ζην θύιιν ηεο 24εο Μαξηίνπ ηνπ 1921.

24.03.21
ΘΕΑΣΡΟ
100%

ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ

ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

ΘΕΑΣΡΟ

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ

ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ ΘΕΑΣΡΟ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

58

Σν θύιιν ηεο 22εο Απξηιίνπ ηνπ 1921 εκπεξηέρεη απνθιεηζηηθά αλαθνξέο ζρεηηθέο
κε ρνξνεζπεξίδεο.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

22.04.21

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ

100%

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ην θύιιν ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1922 ε πνζόζησζε πνπ αθνξά ρνξνεζπεξίδεο
θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηό 25% ελώ επίζεο ζε πνζνζηό 25% θαηαλέκνληαη νη
αλαθνξέο ζρεηηθά κε απνθξηάηηθνπο ρνξνύο. Σν ζπγθεθξηκέλν θύιιν επίζεο
δηαηξέρεηαη από αλαθνξέο νη νπνίεο θπκαίλνληαη ζην 25% θαη ζρεηίδνληαη κε
ειιεληθά ζσκαηεία, ελώ αθξηβώο ην ίδην πνζνζηό θαηαλέκνληαη νη ζρεηηθέο
αλαθνξέο κε ζέαηξν.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

05.01.22

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

25%

25%

ΘΕΑΣΡΟ

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

25%

25%

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

59

ην θύιιν ηεο 1εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1922 νη όπνηεο αλαθνξέο ζρεηίδνληαη κε ρνξό
κεηακθηεζκέλσλ ελόςεη ησλ Απόθξησλ.

01.02.22
100%

ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ

ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

ΘΕΑΣΡΟ

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ

ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ ΘΕΑΣΡΟ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Σν θύιιν ηεο 25εο Μαξηίνπ ηνπ 1922 ε κόλε αλαθνξά ζε θαιιηηερληθό δξώκελν
αθνξά ρνξνεζπεξίδα.

25.03.22
100%

ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ

ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

ΘΕΑΣΡΟ

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ

ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ ΘΕΑΣΡΟ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

60

ην θύιιν ηεο 31εο Μαξηίνπ ηνπ 1922 εληνπίδνληαη αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ζέαηξν ζε
πνζνζηό 67%, ελώ θαηά 33% θαηαλέκνληαη νη αλαθνξέο ζε ρνξνεζπεξίδεο.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

31.03.22

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

33%

ΘΕΑΣΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

67%

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ην θύιιν ηεο 14εο Απξηιίνπ ηνπ 1922 όιεο νη αλαθνξέο είλαη ζρεηηθέο κε όπεξα.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

14.04.22

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

100%

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

61

ην θύιιν ηεο 28εο Μαΐνπ ηνπ 1922 νη αλαθνξέο θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηό 33% ζε
δξώκελα πνπ αθνξνύλ όπεξα, θαηά 34% ζε δξώκελα ζρεηηθά κε ρνξνεζπεξίδα θαη
θαηά 33% ζε δξώκελα ζρεηηθά κε ην ζέαηξν.

28.05. 22

ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ
ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ

ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

33%

34%

ΘΕΑΣΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ

33%

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ

ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ην θύιιν ηεο 25εο Ηνπλίνπ ηνπ 1922 νη αλαθνξέο πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε
ρνξνεζπεξίδα πνπ δηνξγαλώλεηαη πξνζερώο.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

25.06.22

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ
ΘΕΑΣΡΟ

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

100%

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

62

ην θύιιν ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1924 νη κόλεο αλαθνξέο πεξηνξίδνληαη
απνθιεηζηηθά ζην παξαδνζηαθό ειιεληθό ιατθό ηξαγνύδη.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

01.01.24

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ

100%

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ην θύιιν ηεο 2αο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1924 ζε πνζνζηό 34% ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα
ρνξό κεηακθίεζεο θαη ζε πνζνζηό 33% αλαθνξέο ζρεηηθά κε όπεξα θαη ζε πνζνζηό
επί 33 ηνηο εθαηό αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ δξάζε παηξησηηθώλ σκαηείσλ.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

02.02.24

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

33%

34%

ΘΕΑΣΡΟ

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

33%

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

63

ην θύιιν ηεο 14εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1924 ηα πνζνζηά θαιιηηερληθώλ δξώκελσλ
θαηαλέκνληαη θαηά ην 1/3 ζε αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ρνξό απνθξηάηηθν, θαηά ην 1/3 ζε
αλαθνξέο ζρεηηθά κε όπεξα θαη θαηά ην 1/3 ζε αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ειιεληθά
ζσκαηεία.

14.02.24

ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ
ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

33%

34%

ΘΕΑΣΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ

33%

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ην θύιιν ηεο 1εο Μαξηίνπ ηνπ 1924 θαηά 34% απαληώληαη αλαθνξέο ζρεηηθά κε
ρνξό κεηακθηεζκέλσλ, θαηά 33% αλαθνξέο ζρεηηθά κε όπεξα αιιά θαη θαηά ην ίδην
πνζνζηό αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ειιεληθά ζσκαηεία θαη δξώκελα πνπ δηνξγαλώλνπλ.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

01.03.24

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

33%

34%

ΘΕΑΣΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

33%

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
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ην θύιιν ηεο 17εο Απξηιίνπ ηνπ 1924 εληνπίδνληαη πνιιαπιέο αλαθνξέο νη νπνίεο
θπκαίλνληαη ζην 20% ε θάζε κηα θαη αθνξνύλ ρνξνεζπεξίδεο, ζέαηξν,
θηλεκαηνγξάθν, παηξησηηθέο ηαηλίεο, αιιά θη όπεξα.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

17.04.24

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

20%

20%

ΘΕΑΣΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ

20%

20%

ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ

20%

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ

ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

Σν θύιιν ηεο 1εο Μαΐνπ ηνπ 1924 εκθαλίδεη απνηειέζκαηα ζε πνζνζηό 33% ζρεηηθά
κε όπεξα, ζε πνζνζηό 33% ζρεηηθά κε ειιεληθά ζσκαηεία θαη ζε πνζνζηό 34%
ζρεηηθά κε ρνξνεζπεξίδα πνπ δηνξγαλώλεηαη.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

01.05.24

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

33%

34%

ΘΕΑΣΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

33%

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
ΕΚΘΕΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
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ην θύιιν ηεο 3εο Ηνπλίνπ ηνπ 1924 ηα απνηειέζκαηα θαιιηηερληθνύ δξώκελσλ πνπ
απαληώληαη θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηό 50% ζε αλαθνξέο ζρεηηθέο κε όπεξεο, ελώ ζε
πνζνζηό 50% ζρεηίδνληαη κε θηλεκαηνγξαθηθά δξώκελα.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

03.06.24

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

ΘΕΑΣΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ

50%

50%

ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
ΕΚΘΕΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ην θύιιν ηεο 2αο Ηνπιίνπ ηνπ 1924 ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε αλαθνξέο ζηα
θαιιηηερληθά δξώκελα θαηαλέκνληαη θαηά ην ήκηζπ ζε ρνξνεζπεξίδα, ελώ θαηά ην
ήκηζπ νη αλαθνξέο ζρεηίδνληαη κε εθδξνκή.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

02.07.24

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

ΘΕΑΣΡΟ

50%

50%

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
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Σν θύιιν ηεο 25εο Απγνύζηνπ ηνπ 1924 θαηαλέκεη ηηο αλαθνξέο ζε θαιιηηερληθά
δξώκελα σο εμήο: θαηά 25% εληνπίδνληαη αλαθνξέο ζε ζέαηξν, θαηά 25% ζε
θηλεκαηνγξάθν θαηά 25% ζε ειιεληθά ζσκαηεία, ελώ θαηά 25% ππάξρνπλ αλαθνξέο
ζε ζρεηηθή εθδξνκή πνπ δηνξγαλώλεηαη.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

25.08.24

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

25%

25%

ΘΕΑΣΡΟ

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

25%

25%

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ην θύιιν ηεο 19εο επηεκβξίνπ 1924 νη αλαθνξέο πνύ εληνπίδνληαη αθνξνύλ ζηε
θηιαξκνληθή ε νπνία έρεη ζπκπερζεί.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

19.09.24

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

100%

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
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ην θύιιν ηεο 30εο επηεκβξίνπ ηνπ 1924 απηό ην νπνίν παξαηεξείηαη ζηελ
πνζόζησζε ησλ αλαθνξώλ είλαη πσο θαηά 50% νη αλαθνξέο είλαη ζρεηηθέο κε όπεξα
ελώ κόιηο κία αλαθνξά ζρεηίδεηαη κε θηιαξκνληθή, ελώ παξάιιεια αλεπξίζθεηαη κία
αλαθνξά ζρεηηθή κε ζέαηξν.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

30.09.24

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

25%

25%

ΘΕΑΣΡΟ

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ

50%

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ην θύιιν ηεο 20εο Οθησβξίνπ ηνπ 1924 ην 57% ησλ αλαθνξώλ ζρεηίδνληαη κε ην
ζέαηξν, ελώ ην 29% αθνξνύλ πξνζθιήζεηο ζε ρνξνεζπεξίδεο ή ελεκέξσζε γηα ηε
δηεμαγσγή ρνξνζπεξίδσλ θαη γηα ηε ζρεηηθή επηηπρία ηνπο επίζεο ζε πνζνζηό 14%.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

20.10.24

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ

14%

29%

ΘΕΑΣΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

57%
ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
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ρεηηθά κε ην θύιιν ηεο 2αο Ννεκβξίνπ ηνπ 1924 απαληνύλ ηξεηο αλαθνξέο πνπ
θαηαλέκνληαη ζην 75% θαη ζρεηίδνληαη κε θηλεκαηνγξάθν, ελώ κόιηο κία αλαθνξά
εληνπίδεηαη ζρεηηθά κε ην παξαδνζηαθό ειιεληθό ηξαγνύδη.
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ

02.11.24

ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ
ΘΕΑΣΡΟ

25%

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ

75%

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ρεηηθά κε ην θύιιν ηεο 24εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1924 νη αλαθνξέο θαηαλέκνληαη θαηά
ην ήκηζπ ζε αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην παξαδνζηαθό ιατθό ηξαγνύδη, ελώ θαηά 50%
αθνξνύλ ηελ πξόζθιεζε ζε εθδήισζε θηιαξκνληθήο.

24.12.24

ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΑ
ΧΟΡΟ ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΘΕΑΣΡΟ
ΟΠΕΡΑ- ΟΠΕΡΕΣΑ
ΘΕΑΣΡΟ

50%

50%

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΩΜΑΣΕΚΑ
ΠΑΣΡΙΩΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ Η ΣΑΙΝΙΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6ν
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Ζ «Αηιαληίο» όπσο πξναλαθέξζεθε πξόθεηηαη γηα κία εθεκεξίδα θαζεκεξηλή ε νπνία
εθδίδεηαη αδηάιεηπηα αθόκα θαη αλήκεξα ησλ κεγάισλ ενξηώλ. Παξνπζηάδνληαη
νξηζκέλεο ειιείςεηο ηεο εθεκεξίδαο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ νη
δηαηηζέκελεο γλώζεηο κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο δελ επηηξέπνπλ λα
πξνβνύκε ζε θάπνην ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ην αλ είρε γηα θάπνηνπο ιόγνπο δηαθνπεί
ε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ή απιώο δελ δηαηίζεληαη ηα ζπγθεθξηκέλα θύιια.
Δηδηθόηεξα, θαζώο πξόθεηηαη γηα έλαλ πνιππιεζέζηαην όγθν ηεπρώλ, πάξζεθε ε
απόθαζε λα κειεηεζνύλ δεηγκαηνιεπηηθά επηιέγνληαο έλα θύιιν από ηνλ θάζε κήλα
ηνπ θάζε έηνπο ηνπ δηαζηήκαηνο 1919-1924. Θεσξήζεθε αξθεηά αμηόπηζηε σο
κέζνδνο θαζόηη πξόθεηηαη γηα κία εθεκεξίδα θαζεκεξηλή, πνπ ζε ό,ηη αθνξά ηα
θαιιηηερληθά δξώκελα παξαηεξείηαη πσο κία πιεζώξα από απηά επαλαιακβάλνληαη
πξνθεηκέλνπ λα ππελζπκίδνπλ ην γεγνλόο ηνπο αλαγλώζηεο.
Δπίζεο θάηη ην νπνίν παξαηεξείηαη εμαηηίαο ηεο θαζεκεξηλήο δηάζηαζεο ηεο
εθεκεξίδαο, είλαη πσο πνιιέο θνξέο αθόκα θαη αλ δελ έρεη αλεπξεζεί ζε θάπνην από
ηα κειεηώκελα θύιια κία εθδήισζε, κπνξεί λα απαληάηαη παξαθάησ ζπλήζσο σο
ζηήιε πνύ ελεκεξώλεη ηνπο αλαγλώζηεο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ελόο θαιιηηερληθνύ
δξώκελνπ πνπ έιαβε ρώξα θαηά ην πξνγελέζηεξν δηάζηεκα. Δπνκέλσο κε απηόλ ηνλ
ηξόπν ζε κεγάιν βαζκό ιακβάλνπκε γλώζε γηα ηα θαιιηηερληθά γεγνλόηα πνπ
έιαβαλ ρώξα θαηά ην δηάζηεκα ην νπνίν κειεηάηαη.
ε ό,ηη αθνξά ηα ίδηα ηα θαιιηηερληθά δξώκελα παξνπζηάδνληαη πινύζηα εμαηηίαο ηεο
πιεζώξαο ησλ ειιεληθώλ ζπιιόγσλ πνπ έρνπλ δηαξζξσζεί θαη θαίλεηαη λα
εδξάδνληαη ηζρπξά ζε επίπεδν θαιιηηερληθό θη όρη κόλν ζε ό,ηη αθνξά ζηε δηαζπνξά
ηεο Ακεξηθήο. Σα θαιιηηερληθά δξώκελα ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ρνξνεζπεξίδεο,
ζέαηξν θαη κειόδξακα.
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Δπηρεηξώληαο νξηζκέλεο ζπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο, πξνεγνπκέλσο ζα ήηαλ
ρξήζηκν λα δηεπθξηληζηεί ν ηξόπνο βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνζεγγίζηεθε ην αλεπξεζέλ
πιηθό.
πγθεθξηκέλα εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ όγθνπ ηεο εθεκεξίδαο πνπ κειεηήζεθε
ζεσξήζεθε αμηόπηζηε κέζνδνο ή ηπραία ή δεηγκαηνιεπηηθή ιήςε ηνπ πιηθνύ θαη
παξάιιεια ε έξεπλά ηνπ.
Απηό ην νπνίν παξαηεξήζεθε είλαη πσο αλεπξίζθνληαη θπξίσο επαλαιακβαλόκελα
γεγνλόηα ζρεηηθά κε ρνξνεζπεξίδεο ζηα πιαίζηα ζπιινγσλ ηεο νκνγέλεηαο πνπ
ιακβάλνπλ ρώξα θπξίσο ζηελ πόιε ηεο Νέαο Τόξθεο, ρσξίο σζηόζν ηα δξώκελα λα
επηθεληξώλνληαη απνθιεηζηηθά ζε απηέο.
πλνςίδνληαο θαη δηεξεπλώληαο ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθύπηνπλ θαηά έηνο
ζρεηηθά κε ηα θαιιηηερληθά δξώκελα ηα νπνία απαληώληαη ζηελ Ακεξηθή ζε άκεζν
ζπζρεηηζκό κε ηηο αληίζηνηρεο αλαθνξέο νη νπνίεο αλεπξίζθνληαη, πξνθύπηεη πσο
ζρεηηθά κε ηελ δηεξεύλεζε ησλ θύιισλ ηνπ έηνπο 1919 ην ζέαηξν δηαδξακαηίδεη
ζεκαίλνληα ξόιν θαζώο νη κηζέο αλαθνξέο κε πνζνζηό 50%, ζρεηίδνληαη κε
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πξνζθιήζεηο θαη ελεκεξώζεηο πνπ άπηνληαη ηνπ ζεαηξηθνύ
πεδίνπ.
Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην έηνο 1919 ζε πνζνζηό 25%, αλεπξίζθνληαη αλαθνξέο
ζρεηηθά κε ρνξνεζπεξίδεο νη νπνίεο εθδειώλνληαη ηόζν από ηδησηηθνύο θνξείο όζν
θπξίσο θαη κέζσ ειιεληθώλ ζπιιόγσλ. Οη ρνξνεζπεξίδεο καδί κε ην ζέαηξν θαίλεηαη
όηη θπξηαξρνύλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ππόινηπεο θαιιηηερληθέο εθθξάζεηο ηεο Διιεληθήο
νκνγέλεηαο επξύηεξα θαζ’ όιν ην δηάζηεκα ησλ 6 εηώλ πνπ κειεηήζεθαλ.
Καηά ην ίδην έηνο είλαη ζπρλέο νη αλαθνξέο θαη ζε ρνξνεζπεξίδεο, σζηόζν
πεξηζζόηεξν εζηηαζκέλεο ζε έλαλ εζληθό ραξαθηήξα θαζόηη δηνξγαλώλνληαη
απνθιεηζηηθά από ζπιιόγνπο νη νπνίνη έρνπλ ζπκπερζεί πξνθεηκέλνπ λα
ζπζπεηξώζνπλ ηνπο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη από επηκέξνπο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
ε ό,ηη αθνξά ην έηνο 1920 νη θαηαλνκέο ησλ αλαθνξώλ αλεπξίζθνληαη ηζόπνζεο
θαζώο από ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ αλά ηεύρνο ζρεηηθά κε ηελ
παξνπζία θαιιηηερληθώλ δξώκελσλ, δελ κπνξεί λα πξνθύςεη θάπνηα θπξηαξρία
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θάπνηνπ είδνπο. Δηδηθόηεξα ηα είδε θαιιηηερληθώλ δξώκελσλ ηα νπνία αλεπξίζθνληαη
ζην ζπγθεθξηκέλν έηνο απαξηζκνύληαη ζε 8 αλαθνξέο.
Με πνζνζηό 12,5% αξθεηέο αλαθνξέο ζπζρεηίδνληαη κε ειιεληθά ζσκαηεία όρη όκσο
κε ζθνπό ηελ πξόζθιεζε ή ηελ γλσζηνπνίεζε κηαο επηθείκελεο ρνξνεζπεξίδα. Ζ
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλεη πξνζθιήζεηο, εθθιήζεηο, γλσζηνπνηήζεηο
από ηελ πιεπξά ησλ ειιεληθώλ σκαηείσλ γηα γεγνλόηα νξγαλσηηθά ε γηα εξάλνπο
πνπ πξόθεηηαη λα δηνξγαλσζνύλ κε ζθνπό λα ζηαιεί βνήζεηα, θπξίσο πξνο αλέγεξζε
Ηεξνύ Νανύ ή ζρνιείνπ ζην ρσξηό, λνκν, πόιε ή λεζί από όπνπ θαη πξνέξρεηαη ν
ζύιινγνο, επίζεο αξθεηέο αλαθνξέο εκπεξηέρνπλ εθθιήζεηο πξνο ηνπο ζπκπαηξηώηεο
νκνγελείο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηνξγαλώζεηο ηνπ ζπιιόγνπ, έηζη ώζηε λα
επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε ησλ εζώλ ησλ εζίκσλ, αιιά θαη ηεο κλήκεο πνπ νθείιεη λα
εληππσζεί, έηζη ώζηε θαηαζηεί θηήκα θαη ησλ επόκελσλ γελεώλ.
ηα πιαίζηα δηαηήξεζεο ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο εληνπίδνληαη ζε πνζνζηό επίζεο
12,5% γηα ην έηνο 1920 αλαθνξέο ζρεηηθά κε παηξησηηθά έξγα ζεάηξνπ ή
θηλεκαηνγξάθνπ πνπ εκπίπηνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πνύ απνζθνπεί λα
ηνλώζεη, λα ελζπκήζεη, αιιά θαη λα δηεγείξεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο κεηαλάζηεο νη
νπνίνη ζπκκεηέρνληαο θαη παξαθνινπζώληαο ηα ελ ιόγσ έξγα, θαηνξζώλνπλ λα
αλαθαιέζνπλ ηηο κλήκεο θαη λα ληώζνπλ θνληά ζε όζα άθεζαλ πίζσ. Ζ πξνβνιή
παηξησηηθώλ ηαηληώλ είλαη ζπρλή θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δηνξγαλώλεηαη ζηα
πιαίζηα ρνξνζπεξίδσλ ειιεληθώλ ζπιιόγσλ. Μάιηζηα ζηα πιαίζηα εζληθώλ ενξηώλ ή
Θξεζθεπηηθώλ ενξηώλ ηπραίλεη πνιιέο θνξέο ε εθδήισζε λα νινθιεξώλεηαη κε ηελ
πξνβνιή ζεαηξηθνύ έξγνπ ή θηλεκαηνγξαθηθνύ παηξησηηθνύ- εζληθνύ ραξαθηήξα.
Δπηπιένλ θαηά ην ίδην έηνο επίζεο ζε πνζνζηό 12,5% αλεπξίζθνληαη αλαθνξέο
ζρεηηθέο κε όπεξα θαη νπεξέηα. Ζ όπεξα θαη ην κειόδξακα ζπληζηνύλ αγαπεκέλα
είδε ζηα νπνία ζηγά-ζηγά εηζάγνληαη νη νκνγελείο θαη παξαηεξείηαη όηη κε ηελ πάξνδν
ησλ εηώλ απηέο νη αλαθνξέο νινέλα θαη πιεζαίλνπλ. Ζ όπεξα θαη ην κειόδξακα
απνηεινύλ δπηηθέο κνπζηθέο ζπλήζεηεο ζηηο νπνίεο κπήζεθαλ δηαδνρηθά θαη νη
νκνγελείο.
Φπζηθά κε πνζνζηό 25% δελ ζα κπνξνύζαλ λα ιείπνπλ νη αλαθνξέο ζε
ρνξνεζπεξίδεο θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζπλνιηθά θαηά ην δηάζηεκα ησλ έμη
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κειεηώκελσλ εηώλ πξνθύπηεη πσο ε πιεζώξα αλαθνξώλ ζρεηίδνληαη κε ηα δύν
παξαπάλσ θαιιηηερληθά δξώκελα.
Δπίζεο θαηά ην ζπγθεθξηκέλν έηνο ζε πνζνζηό 12,5% αλεπξίζθνληαη αλαθνξέο
ζρεηηθά κε ηελ θηιαξκνληθή ηεο Νέαο Τόξθεο θαη ηνπ ηθάγν.
Δπίζεο, νη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην ιατθό παξαδνζηαθό ηξαγνύδη θαηαλέκνληαη ζε
πνζνζηό 12,5% ζε ό,ηη αθνξά ζην έηνο 1920. ηελ ζειίδα ησλ θαιιηηερληθώλ
δξώκελσλ ηεο εθεκεξίδαο «Αηιαληίο» ππάξρνπλ ζπλήζσο πιεζώξα δηαθεκίζεσλ
πνπ γλσζηνπνηνύλ ζηνπο θύθινπο ησλ νκνγελώλ ζπλαπιίεο θαη εκθαλίζεηο Διιήλσλ
θαιιηηερλώλ θπξίσο ηνπ ιατθνύ θαη παξαδνζηαθνύ ξεπεξηνξίνπ, όπνπ θπξηαξρνύλ
δύν θαιιηηέρληδεο ε θπξία Μαξίθα θαη ε Κνύια Παπαγθίθα.
Παξνκνίσο κε ην ίδην πνζνζηό απαληώληαη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ δηνξγάλσζε
εθδξνκώλ ζηα πιαίζηα ειιεληθώλ σκαηείσλ θαη ζπιιόγσλ. ε απηό ην ζεκείν είλαη
ρξήζηκν λα εμεγεζεί γηα πνηνλ ιόγν ζπκπεξηιακβάλνληαη εληόο ησλ θαιιηηερληθώλ
δξώκελσλ νη ζπγθεθξηκέλεο εθδξνκέο. Γηνξγαλώλνληαη ζπλήζσο από έλαλ ειιεληθό
ζύιινγν ή ζσκαηείν, νη νπνίνη πξνβαίλνπλ ζε πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ή
θπξηόηεξα ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ζηα παξαθείκελα λεζηά ηνπ
Μαλράηαλ ή ζε θνληηλά παξάιηα. Παξαηεξήζεθε πσο όιεο νη αλαθνξέο ζρεηηθά κε
εθδξνκέο εκπεξηέρνπλ θαιιηηερληθά δξώκελα, θαζώο δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ
μελάγεζε θαη μεθνύξαζε ησλ ζπκκεηερόλησλ αιιά νπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα έλα
δξώκελν ζπλδπαζηηθό πνπ θαηνξζώλεη λα ζπγθεξάζεη ηόζν ηελ εθδξνκή όζν θαη ηελ
θαιιηηερληθή δηαζθέδαζε.
ε ό,ηη αθνξά ζην έηνο 1921 νη αλαθεξζείζεο αλαθνξέο απνδεηθλύνπλ ηελ θπξηαξρία
ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνλ ρνξνζπεξίδσλ ζε πνζνζηό 40% γηα ηελ θάζε αλαθνξά. Σν
ππόινηπν 20% θαηαλέκεηαη κεηαμύ εζληθώλ ρνξώλ θαη ρνξώλ κεηακθηεζκέλσλ.
πγθεθξηκέλα αλεπξίζθνλαηη ζε πνζνζηό 10% αλαθνξέο ζρεηηθά κε εζληθνύο ρνξνύο
νη νπνίνη δηνξγαλώλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνύ ηεο εζληθήο γηνξηήο ηεο
έλαξμεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηελ 25ε Μαξηίνπ ηνπ 1821. Μάιηζηα ε επέηεηνο
ενξηάδεηαη κε κεγαινπξέπεηα δεδνκέλνπ όηη ζπκπιεξώλνληαη ηα 100 ρξόληα.
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Δπηπιένλ κε πνζνζηό 10% αλεπξίζθνληαη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ρνξνεζπεξίδεο
κεηακθηεζκέλσλ θπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Απνθξεώλ όζν θαη πξσηύηεξα σο
επγεληθέο πξνζθιήζεηο θαη γλσζηνπνηήζεηο γηα έλα επηθείκελν γεγνλόο.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ην έηνο 1922 είλαη πσο θπξηαξρνύλ ηα
θαιιηηερληθά δξώκελα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ρνξνεζπεξίδεο, ζέαηξν, εζληθνύο
ρνξνπο, ρνξνύο κεηακθηεζκέλσλ θαη όπεξα ζε πνζνζηό 14% . Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη
γηα έλα ραξαθηεξηζηηθό έηνο πνπ ζπλνςίδεη ηελ πνζόζησζε πώο θαηαλέκεηαη ζηα έμη
κειεηεκέλα έηε, θαζώο ε θπξηαξρία ησλ θαιιηηερληθώλ δξώκελσλ αλεπξίζθεηαη
ζρεηηθή θπξηόηεξα κε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ρνξνεζπεξίδεο θαη επξύηεξα ρνξνύο.
ε ό,ηη αθνξά ην έηνο 1924 δεδνκέλνπ όηη ηα θαηά ην 1923 δελ αλεπξίζθνληαη θύιια
γηα θάπνην ιόγν, ηνλ νπνίν αγλννύκε, παξαηεξείηαη κία δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ησλ
πνζνζηώλ ησλ θαιιηηερληθώλ δξώκελσλ, όπνπ θαηαλέκνληαη ζε επηκέξνπο
θαηεγνξίεο εθδειώζεσλ. ην ζπγθεθξηκέλν έηνο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα
κπνξνύζε λα εηπσζεί πσο ζεκεηώλεηαη θάπνηα θπξηαξρία θαιιηηερληθώλ δξώκελσλ
θαζώο είλαη ην έηνο πνπ ελδερνκέλσο εκπεξηέρεη όιεο ηηο αλεπξηζθόκελεο
θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο.
Σειηθά, απηό ην νπνίν πξνθύπηεη σο ζπκπέξαζκα είλαη πσο νη νκνγελείο ηεο
Ακεξηθήο πνιύ γξήγνξα έλησζαλ ηελ αλάγθε λα ζπκπήμνπλ ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία
κε βαζηθόηεξν ζθνπό ηε δηαηήξεζε ησλ βησκάησλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο κλήκεο
αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθώλ πνπ ζα ηνπο πξνζέθεξαλ κία
ζπλαηζζεκαηηθή εγγύηεηα ζηελ παηξίδα πνπ άθεζαλ πίζσ.
Δπηπιένλ, αο κελ μερλάκε πσο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα πξώηα ρξόληα ηεο
κεηαλάζηεπζεο ε δσή ηνπο ππήξμε ζθιεξή, όπνπ νη ζπλζήθεο πνπ αληηκεηώπηζαλ
θπξίσο θαηά ηα πξώηα έηε ήηαλ αληίμνεο, ζηε ζπλέρεηα όκσο πνιύ γξήγνξα αθνύ
εμαζθάιηζαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή, άξρηζαλ λα δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη ζην
θαιιηηερληθό πεδίν, θπξίσο ππό ηελ έλλνηα ηεο πξνώζεζεο θαιιηηερληθώλ δξώκελσλ
αιιά απνζθνπώληαο θαη ζηελ ςπραγσγία ηνπο. Ζ πιεζώξα ησλ αλαθνξώλ όπσο
απνδείρζεθε από ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα αθνξνύλ θπξίσο ζε εθδειώζεηο
ζρεηηθέο κε ζσκαηεία ειιεληθά πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηε δηνξγάλσζε ρνξνεζπεξίδσλ
όζν θαη ζηε δηνξγάλσζε εθδξνκώλ, απνθξηάηηθσλ ρνξώλ, εζληθώλ ρνξώλ θαη
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πξνβνιή παηξησηηθώλ ηαηληώλ.Δπνκέλσο θαη ηα ζσκαηεία θαη ε ζύκπεμε ηνπο
απνηέιεζε βαζηθό ζύιαθα πξνώζεζεο ηεο θαιιηηερληθήο δσήο ζηελ Νέα Τόξθε.
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