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Της Δρος Αικατερfνης Χ. Αριατεfδου 

Την περασμένη Κυριακή έληξε με 

μεγόλη επιτυχία το Πρώτο Επιστημονικό 
Συμπόσιο «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΕτΑΝΑΠΕΥΣΗ • 
ΙΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗ

ΣΗ» που διοργόνωσε το Κέντρο Επιστημο

νικών Ερευνών υπό την αιγίδα του Υπουρ

γού Παιδείας κ. Ανδρέα Χριστοφlδη. Το 

Συμπόσιο, που έγινε στο Εκπαιδευτικό και 
Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τρόπεζας, 

διόρκεσε τρεις ημέρες, από τις 29 έως τις 
31 Αυγούστου, ήταν πολύ καρποφόρο και 
αναμφlβολα θα αποτελέσει την απαρχή για 
την επιστημονική θεώρηση της μετανά

στευσης που εΙ ναι ένα από τα πιο βασικό αν 
όχι και το βασικότερο πρόβλημα που αντι

μετωπlζει εδώ και πολλές δεκαετlες η 

πατρlδα μας, μετά το εθνικό πρόβλημα και 
τα προβλήματα που επισώρευσε στον τόπο 

η τουρκική εισβολή. 

Με τη μεγάλη επιτυχlα που σημεlωσε 

τόσο από πλέυρός συμμετοχής συνέδρων 
από κάθε σχεδόν γωνιά της υδρογεlου 

ό110υ υπapχουν μεγάλες κυπριακές πα ρο ι, 

κlες (Βρεττανlα, Καναδό, Ην. Πολιτεlες, 
Αυστραλlα, Γαλλlα, Ελλόδα και βέβαια την 

ίδια την Κύπρο) καθώς και του ψηλού επι
στημονικού επιπέδου των ανακοινώσεων 

και της εποικοδομητικής συζήτησης που 
ακολουθούσε μετά από κόθε ανακοίνωση 

όσο και από πλευράς ευρύτητας των θεμά
των που κάλυψέ, το Συμπόσιο άνοιξε νέους 
ορ(ζοντες _yια τη θεώρηση pιας από τις 

Βασικότερες mυχέ~ της κυπριακής ιστο

ρlας, ιδιαlτερα εκεlνης του 20ού αιώνα. 

Η μετανάστευση αποτελε( σήμερα ένα 

από τα σοβαρότερα διεθνή οικονομικό και 

κοινωνικά προβλήματα. Όμως, δεν μhο
ρούμε να ισχυριστούμε ότι αποτελεl φαι

νόμενο μόνο των νεωτέρων χρόνων. Μετα
νάστευση γινόταν και κατά την αρχαιότητα 

(αποικlες). Η μεγάλη μετανάστευση των 
Εθνών από το 3ο αιώνα μ.Χ. και μετέπειτα, 
,αναστάτωσε ολόκληρη την Ευρώπη και 
εlχε ως αποτέλεσμα την εξαφόνιση μερι

κών εθνών και τη δημιουργlα νέων. Μεγόλο 

ρεύμα μετανόστευσης δημιούργησε η ανα

κόλυψη του Νέου Κόσμου (Αμερικής και 

Ωκεανlας) με αποτέλεσμα την πλήρη σχε
δόν εξαφόνιση του ιθαγενούς πληθυσμού 

και την εγκατάσταση σχεδόν ολοκληρω

τικό ευρωπαlων μεταναστών. Η μετανό

στευση προς τις χώρες αυτές συνεχlστηκε 
και μερικούς αιώνες μετό την ανακόλυψή 

τους, σε μερικές μόλιστα (Η.Π.Α., Καναδό, 

Αυστραλία), συνεχίζεται ακόμη. Κατά τις 

δυο δεκαετlες 1960-80 σημαντική έκταση 
πήρε και η ενδοευρωπαlκή μετανόστευση. 

Εκτός από τις ευκαιρίες που δημιουργεl 

για οικονομική και όλλη πρόοδο των μετα

ναστών στη χώρα της εγκατόστασής τους, · 
η μετανάστευση γι' αυτούς δημιουργεl 
ταυτόχρονα και σοβαρό προβλήματα ανα

προσαρμογής στη νέα χώρα ως αποτέλε
σμα της aποξένωσης και αλλοτρίωσής τους 

από το περιβάλλον όπου γεννήθηκαν και 
έζησαν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους. 

Τα προβλήματα αυτό είναι πιο έντονα και 
πιο δυσεπ{λυτα για όσους μεταναστεύουν 

σε τόπους μακρινούς που διαφέρουν 

αισθητό από τη χώρα προέλευσής τους 
κυρlως ως προς τα ήθη, τα έθιμα και τον 

τρόπο ζωής, Το φαινόμενο της μετανά
στευσης ε{ναι ως εκ τούτου ένα δυσεπίλυ~ 

το, επίκαιρο και πολυδιόστaτο κοινωνικό 

φαινόμενο που από ιστορική, οικονομική, 

κοινωνιολογική και άλλες απόψεις μελετά

ται σήμερα σοβαρό σε διάφορα Διεθνή και 

Εθνικά Κέντρα Επιστημονικής Έρευνας. Η 

σοβαρότητα και το ενδιαφέρον για τη 
Ί.ι.ετανόστευση πηγάζουν από το γεγονός 

ότι αυτή επηρεάζει μεγάλες μάζες ανθρώ
πων τόσο στις χώρες απ' όπου προέρχον

ται, όσο και στις χώρες στις οποίες εγ~qθl

στανται οι μετανάστες. 

«Αν για άλλες χώρες- όπως τόνισε στην 

εισαγωγική ομιλlα του εκ μέρους της Οργα
νωτικής Επιτροπής και του Διευθυντή του 
Κ.Ε.Ε. Δρα Κ. Κύρρη, ο Δρ. Σωφρόνης 
Σωφρονlου - το φαινόμενο της μετανά

στευσης είναι ενδιαφέρον, για την Κύπρο 
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αυτό είναι ουυιαστικilς σημασίας. Γω ειδι~ 

κούς λόγους η Κύπρος 1κφοvοι6.ζει τσ φαι~ 

vόμενο της μετανόΟ'(ευσης σε οξύτατο 

βαθμό. Εαν αναλογιστούμε ότι ιο 1/3 του 
κυπριακού πληθυσμού ξενητεύτηκε σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλ. στα 

τελευταία τριάντα χρόνια, και για ειδιιωύς 
πόλι λόγους η Κύπρος δεν μrωρεl να ξεκο

nε( από τα ξενητεμένα παιδιά της, γιατί τα 
χρειάζεται επειγόντως και γιατί και αιJτό 

την χρειάζονται, θα διαnιστώσοιιμε ης 

πραγματικές διαστάσεις .και τη σημασία 

που έχ_ει η μετανόσrεuqη νια την Ι<ύπρο. Η 
νοσταλγία της Πατρικής γης, ο Ιμερος για 
την επιστροφή, η αναπόληση του παρελ

θόντος και η διαηiρηαη τακτικής επαφής 

με τα χώματα στα οποία ο Κύrιριος απόδη
μος γεννήθηκε ιωι έζησε τα rφώτα του 

χρόνια, μεγάλωσε Και γνώρισε τις πρώτες 

χαρές και τις πρώτες του λύπες είναι 

αισθήματα έντονα ιωι ακατανίκητα. Είναι 

και κάτι άλλο. Η επαφή με τις ρίζες της 

πρώτης καταβολής εlναι πηγή δύναμης και 

ελπίδας, ή παρηγοριάς και αναιωύφισης, 

mα σίγουρα χτυπήματα της μοlρας και στις 

αναπόφευκτες aπογοητεύσεις και δυσκο

λlες της ζωής. Ο μυθικός Ανταίος -τόνισε 

στην εισαγωγική ομιλlα του ο Δρ. Σωφρο

νίου- αποχτούσε τη δύναμη του μόνο όταν 

πατούσε τα χώματα της 1ιάννας: γης. 

Πιστεύω ότι ο ξενιτεμένος αισθάνεται πως 

ξαναβρlσκει τις διJνόμεις του όταν ξαναγ· 

γίζει έστω και για λίγο τα χώματα της πατρι·

κής γης ... 
Προσφωνώντας το Συμπόσιο ο Υπουργός 

Παιδείας κ. Ανδρέας Χριοτοφίδης μεταξύ 
άλλων είπε ιωι τα ακόλουθα: «Η επιστήμη 

και η έρευνα είναι δυνατό να εντάξουν σε 

μια nροοrπική το φαινόμενο της μετανα

στεύσεως καθώς και την ιστορικη και κοι

νωνική εξέλιξη των παροικιών μας. Ο Ελλη· 

νισμός ποτέ δεν ήτο μόνο η μητρόπολη ή 
τQ κέντρο. Ανάλογης σημασίας, κάποτε 

μεγαλύτερης, ήσαν τα αναρίθμητα περιφε

ρειακά οικίσματα που συμπλήρωναν τον 

ιδεατό Ελληνικό χώρο .... Οι περιφερειακές 
παροικίες έχουν σήμερα κυι<λώσει την 

υδρόγειο σφαίρο. Οι Έλληνες ·rης Ι<ύπρου, 

όπως και οι Έλληνες από όλλα Κέντρα, 

ευρίσκονται ως μετανάστες στις πέντε 

ηπεlρους και σε όλες τις γωνιές της γης. 
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ΊΞχουν μεταφέρει μαζί τους την ε:θνικιl 

ιους ταυτότητα κω ζουν, ι<αι χρηοψοποι<ί) 

εντελώς διακριτικό τον όρο, διχασμένη 

ζωή. Οι μετανάστες μας είναι 1 ιολίιες της 

χώρας όπου είτε εηιλογή είτε τύχη είτε 

ανάγκη τους έχει οδηγιiσει, αλλά ανιiι<ουν 

ιδεολογικά- και αυτό τον όρο τον μεταχει

ρίζονται με συγκεκριμένη έννοια σ στο μεί

ζον Ελληνικό Έθνος, και στην ιδιαlτερη 

παιρίδα τοιις, την Κύπρο. Ο νόσιος είναι 

ισχυρότερος μιας ταιποποιημένης ζωής 

εις την ξένη και ο Οδυσσεύς μεγαλύτερος 

μύθος της ψυχής από τον Ιόσονα. Το πρό

γραμμα του Συμποσίου παρουσιάζεται 

πλούσιο σε σημεία αναφοράς, ευρύ σε ό,τι 

αφορά στην ανόλιιση των πολλών πτυχών 

ιΌ υ θέματος και επίκαιρο σε συνάρτηση με 

τη σημασlα που ενυπάρχει στον απόδημο 

Ελληνισμό, ιδιαlτερα δε, σε ό,τι αφορό σε 

αυτό το Συμπόσιο, στον Ελληνισμό της 

Κύπρου. Το Συμπόσιο εlναι επιιωιρο και_με 
χαρωπήρα θα έλεγα επείγοντα. Θα θέσει 

τις βάσεις τώρα, και όχι αογότερα, που 

πιθανό να είναι και αργά, γι Ί να υπάρξει 

σαφ1)νεια εκεί ποu εrιι.κοαι..εl ασάφεια και 
για να διαδεχθεί τη γνώμη η γνώση. Αν δεν 
Θεμελιωθεl με την έρευνα, τη μελέτη και 

την εποπτεlα η πραγματική γνώαη για ό,τι 

αφορά στη μειανόστευοη και στους από~ 

δημους, όλα τα όλλα που συγχρόνως γlνον

ται (η δεν γίνονται) στερούνται του επιστη

μονικού ερείσματος που θα ια καθιστά 

έγκυρα. Σπασμωδικά μέτρα, κινήσεις ερα

σιτεχνισμοίι, βήματα ασταθή ~ όλα αυτά 

αποιελούν το αναπόφευκτο αποτέλεσιια: 

σειράς ενεργειών που δεν σιιντ!θενται με 

το εργαλείο της επιστήμης». 

Σε προσφώνησή του σω Συνέδριο ο 

Πρόεδρος της Παy:<όσμιας Ομοσπονδlας 

Αποδήμων Κυιφίων κ. Όμηρος Χαπlπης 

ανάφερε ότι σήμερα σω εξωτερικό ζουν 

350.000 περίπου Κύπριοι που μετανάστευ
σαν για οικονομικοίJς κιιρίως λόγους. Το 

γεγονός αυτό συνιστά οδυνηρή αφαιμcιξη 

του κυπριακού ηληθιισμού. Η μετανά

στευση εντάθηκε ιδιαίτερα ι<qτό π1ν 

τελευταία δεκαετια μετά τα τραγιι<ά γt~γο~ 
νότα του 1974, οπότε ήταν και ευκολότερη 
τουλάχιστο στην περίπτωση τριών χωρών 

που είχαν ανοικτές τις πύλες τους. Ανέ

φερε ακόμη πως η ψυχολογlα του μετανό-



στη είναι πολύπλοκη με κυplαρχο στοιχε!ο 

την προσωρινή απόρριψη της ταυτότητός 

του. 

Οι 24 ανακοινώσεις που ακολούθησαν το 
επίσημο τελετουργικό μέρος, χάρις στο 

ψηλό επίπεδο και επιστημονικό περιεχό

μενό τους, προκάλεσαν ιδια{τερο ενδια

φέρον ανάμεσα στους Συνέδρους και απο

τέλεσαν σε κάθε π:_~ρίπτωση τη βάση για 

εποικοδομητικΙΊ και σε πολλές περιπτ<ίJ

σεις, όσο ο χρόνος το επέτρεπε, εκτετα~ 

μένη συζήτηση. "Εχοντας υπ" όψη το 

μεγάλο ενδιαφέρον που προκάλεσε το 

Συνέδριο σ' όσους το παρακολούθησαν και 

ανταποκρινόμενοι σε παράκληση όσων 

δυστυχώς δεν εfχαν την ευκαιρiα για διά

φορους λόγους να το παρακολουθήσουν 

επιχειρούμε μια σύντομη αξιολόγηση 

παραθέτοντας ταυτόχρονα τα βασικό συμ

περάσματα που είναι δυνατόν να εξαχθούν 

aπό το πλούσιο υλικό και τnν αποδοτική 

συζήτηση. Προς τον σκοπό αυτό θα δοθε! 

σύντομη περ!ληψη που θα αποβλέπει στον 

εντοπισμό και υπογράμμιση των κυριοτέ

ρων σημείων της κάθε ανακο{νωσης. 

Στην επιστημονική ανακοίνωσή του με 

Οέμα 11Εγκατάσταση και Διακfνηση 

Kunρlωv στην Ελλόδα κατά Α· ήμισυ του 

19ou αιώνα βάσει ανεκδότων εγγράφωvιι 
που έκαμε ο κ. Γ. Γιωργής (Κυπριακή Πρε

σβε!α, Αθήνα) περιέχονται πολύ ενδιαφέ

ροντα στοιχεία σχετικό με την εγκατά

σταση των Κυπρίων στον ελλαδικό χώρο 

κατά το πρώτο μισό του 19ου αι. Βάσει 

ανέκδοτων εγγράφων από το Αρχείο του 

Υπουργε!ου Εξωτερικών της Ελλόδας και 
όλλες πηγές. Μεταξύ άλλων, αρχίζοντας 

από τον Ιωάννη Καρατζά, απαρίθμησε ολό
κληρη στρατιό διακεκριμένων Κυπρ!ων με 

αξιόλογη προσφορό ατην Ελλάδα σε διό

φορους τομείς όπως τον εκκλησιαστικό, 

τον εκπαιδευτικό, τον πολιτικό, τον καλλι

τεχνικό κ.ά. Τόνισε ιδιαίτερα πως η προσ

φορά των Κυπρίων στην Ελλάδα κατά τα 

πρώτα χρόνια της εκεί εγκατάστασής τους 

ήταν βασικά θρησκευτική και εκπαιδευτι

κή, ενώ αργότερα μεγόλος αριθμός 

Κυπρ!ων διεκρ!θη στην Ελληνική Επανά

σταση του 1821. Σημαντικό μέρος της ανα
κοίνωσης αναφερόταν σε θέματα που αφο

ρούσαν τις προσπάΑειες και επιδιώξεις των 
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Κυηρfων για απόκτηση του ελληνικού δια

βατηρ!ου. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η ανα

κοίνωση με θέμα «Στοιχ~ία για τt\V 
Κυπριακή Μεrανόστευση της ηεριόδοu 

1886-1924ιι που έιωμε ο κ. Φοfβος Σταυρί

δης (Περιοδικό Κύκλος, Λάρνακα) βάσει 

του ανέκδοτου ημερολογίου του Σάββα 

Τ σιερκεζή, ενός πολυταξιδευμένου από

δημου Κύπριου από το Μαζωτό. το ημερο

λόγιο αυtο αποτελούμενο από 2 τετράδια 
με 419 συνολικό σελίδες δίνει πολύ ενδια
φέροντα σωιχε{α για ης οικονομικές και 

κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν 

στην Κύπρο καιά ης τελευταίες δεκαετfες 

του i 9ου και πρώτες δεκαετίες του 20οιJ 
αιώνα. Ο Τσερκεζής ταξίδεψε αρχικά από 

την Κύπρο στη ΣμιJρνη για να μεταβεί απ' 

εκει αργότερα στη Μασσαλ!α, Αγγλ!α, Αμε

ρική και Αυστραλία με το απραγματοπο!ητο 

τελικό όνειρο να δημιουργήσει συνθήκες 

για μια καλύτερη ζωή. Στο ημερολόγιό του 

τονlζει συχνό τη μεγάλη κατανόηση και 

αλληλεγγύη που υπήρχε μεταξύ των απο
δήμων συμπατριωτών μας, πράγμα που τον 

βοήθησε σημαντικό στις δύσκολες συνθή
κες που του επεφύλαξε η μο!ρα. Ο Τσερκε

ζής δ!νει ακόμη πολύ ενδιαφέρουσες πλη
ροφορlες για τους εθνικούς αγώνες του 

1897 στους σησίους πήρε μέρος ως εθε
λοντής. 

Στην αναιω!νωσή του με θέμα «Συμβολή 

στην Ιστορfα των Κυπριακών Κοινοτήτων 

του εξωτερικού μέσα από τις ανταποκρf· 

σεις των εφημερfδωνιι ο κ. Ανδρέας Σοφο

κλέους (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 

Λευκωσ!α) αναφέρθηκε σε αξιόλογες πλη
ροφορίες για τις ηαροικ{ες των Κιιπρίων σε 

διάφορες χώρες του εΕωτερικού iΑυοτpα

λtα, Καναδά. Ηνωμ. Πολιτείες, Αγγλ!α) που 

δημοσιεύτηκαν ως aνταποκρίσεις σε ειδική 

μόνιμη στήλη που ε!χε καθιερωθεί για τους 

Κυηρ!ους αηοδήμους στα 6 φύλλα της εφη
μερ!δας «Ελευθέρα φωνή η που εξέδιδε ο κ. 

Κ. Μόντης κατά την περίοδο 1946-47. 

Στην ανακοίνωσή του με θέμα <ιΜετανά

στευση από την Κύπρο: Παράδοση και 

αλλαγές-Μια γεωγραφική εκτ!μηση» ο κ. 
Pierr-Yνes Pθchoux (Πανεπιοτι)μιο της Του

λούζης, Γαλλία), αναφέρθηκε στις σπου

δαιότερες χρονικές περιόδους κατά τις 
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οποlες παρατηρή~ηκαν τα σημαντικότερα 

μεταναστευτικά ρεύματα από την Κύπρο 

προς τις διάφορες χώρες. Στη συνέχεια 

τόνισε ότι με την πάροδο του χρόνου και 
ιδιαlτερα κατά τις τελευταlες δεκαετlες 

παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές ως 
προς το γεωγραφικό προορισμό των μετα

ναστών και ότι τα τελεuταlα 15 χρόνια, 
όλλαξε ριζικό και η Ιδια η φύση της μετανά

στευσης. Η άποψη αυτή κατά τη γνώμη του 
ενισχύεται από το γεγονός ότι εξειδικευ

μένοι τεχνlτες μεταναστεύουν προσωρινά 
για να εργαστούν εκεl βάΡει όρων που 

καθορlζονται από ειδικά συμβόλαια (Βουλ

γαρlα, Σαουδική Αραβlα, Λιβύη, Ντουπόϊ, 
κ.ό.). Επlσης ένας αριθμός Κυπρlων !"πι

στημόνων αναγκάζεται να μεταναpτεύpει 

στο εξωτερικό λόγω έλλειψης ευκαιριών 
για απασχόλησή του στην Κύπρο. 

Στην ανακο(νωαή του «MετavόPteuQη 
Κυnρlων Ptηv Αγγλlα» ο κ. Σταόρος Κων· 

σταντlνου (καθηγητής του Πανεπιστημlου 

του Οχόϊο των Ηνωμένων Πολιτειών) 
τόνισε ότι τα μεταναpτευτικά ρεόματα από 

την Κύπρο Ρτις διάφορες χώρες του εξωτε· 
ρικού και ιδιαlτερα στην Αγγλ(α υπήρξαν 

πολύ έντονα σ' όλες τις κplσιμες π&ριό

δους της νεώτερης κυπριακής ιστορlας και 
ιδιαlτερα κατά τα έτη 1960·63 και μετά την 
τουρκική εισβολή του 1974. Η μετqνά
στευση στην Αγγλlα όπως ανέφερε μπορεl 

να εξετσΡτεl στις ακόλουθες 4 φάσεις: Η 
πρώτη καλύπτει την περlοδο 1900-1954, η 
δεύτερη που εlνσι τα χρόνια του ένοπλου 

αγώνα για απστlναξη του αποικιακού ζυγgι) 

1955·59, η τρίτη την περlοδο από το 1964 
μέχρι τα μέσα του 1974 κqι η τtταρτη την 
περίοδο από τα μtσρ του 1974 μέχρι αήμ~
ρα. Μερικά από τα συμπεράσμι;ηα της ανι:ι• 

κοlνωσης εΙναι: α) ότι κατά την περίοδο 
1972-73 παρατηρήθηκ& η χι;ψηλότeρη 

μετανάστευση στην Αγγλlα για ολόκληρη 

;ην περlοδο από το 194/i tως τα 1976 κqι β) 
ένας μεγάλος αριθμός μΗΡVι;tΡl'ών προ φ• 

χόταν από ορισμένες π&ριρχές, που μπο• 
ροι)ν να χαρρκτηριστο~ν (!)<; κuριι\τερ~<; 
περιοχές της κυπριακής μ&τανάστgυσης, 
όπως εΙ ναι η περιοχή των χφριών Δρούριg, 

Λυσός , Στρουμπl, η περιοχή των χωριών 
Κορμακlτης . Διόριος, η περιοχή τω\/ 

χωριών Ακανθού - Γιαλούσας, η περιοχή 
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Παλαιχώρι- Κλήρου κ.ά. 

Στην ανακοlνωαή του με θέμα .. ιστορική 
Εξέλιξη της Κυπριακής Πάροικίας στην 
Αuστραλlα» ο κ. Σταύρος Επαμεινώνδας 
(γπουργεlο Εξωτερικών, Λευκωσlα) ανε

φέρθη στα διάφορα στάδια εξέλιξης της 
κυπριακής παροικlας Ρτην Αυστραλlα τα 

σημαντικότερα από τα οποlα ήταν τα εξής:

α) η περlοδος μέχρι τον Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο, β) η περlοδος του Μεσοπολέμου 

γ) η περlοδος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλε· 
μο, οπότε παρατηρήθηκε έντονο μετανα

στευτικό ρεύμα προς την Αυστραλlα και δ) 
η περlοδος με;ά το 1974 οπότε αναζωογο
νήθηκε πάλι η με;ιινάστευση προς την· 

Αυσfραλlα, Στα πλαlσια αυτά έδωσε τα 
αποτελέσματα ειδικής έρευνας του για την 
εξακρlβωση ;ης ακριβούς · ημερομηνlας 
μετανάστευσης του πρώτου Κύπριου στην 

Αυστραλία. Σύμφωνα μ' αυτή ο πρώτος 
Κύπριος μετανάστης που πολιτογραφή
θηκε Αυστραλός πολlτης τρ 1659 ονομαζό· 
ταν Αντώνης Gloνμnni Merlnga και μετανά
στευσε στη Μελβούρνη ύστερα από β ετών 
πρραμονή στην Αγγλlα. Επίσης το 1899 
βαφτίστηκε στην Αυστραλία το πρώτο 
κuπριόποuλο και ονομόστηκε Σωκράτης. Ο 
αριθμός τφν Κuπρlων μέχρι το 1912 ήταν 
ΠΡΜ μικρός και ανερχόταν μόνο σε 26 άτο
μα, Το 1981 υπήρχαν στην Αuστραλlα 

23,332 πρόσωπα που γεννήθηκαν στην 
Κι)προ και αποτελοι)σαν το 0,2% του συνο
λικοu αυστραλιακοu πληθυσμού, Οι περισ
σότεροι qπό τους Κυπρίους ζουν Ρτη 

Βικτώρια (45,2%) και στη ΝέΩ Νότιο Ουολ· 
λlα (38,4% ), 

Στην ανακαίνφΡή του με θtμα «0 Ειίδω· 
ρος ΙωαννΙδηq και η πολιτική οργάνωση της 

Κυπριακή Παραικίας Το~ ΛονδίVΟΥ» ο κ. 
Ρολάνδος Κατσια9ύνης (King's College, 
Λονδίνο), αναφέρgι πολU gνδι<Ιφ&ρονω 
σταιχεΙα (>σον αφαρίι τις πρώΗς ~νtργειες 
γιιι την αργάνωση των ΚuπρΙων ταμ Λονδl
νομ Kl1! τα ρόλο ηρυ ~ιε/iραμι\τιΡ& στον 
τομέα gυτι> a J;(ιδωρaς Ιωαννίδης, ο γνω
στός Κι)πριa<; ιστρρικός και λαγατέχνης 
Δώρος Άλ11στος, ΕπΙσης σ' αυτή έ,γινε 
ιδιαίτερη ανaψοp!Ί γιο τη Ρυμβολή τφν 
Κυπρlων στην ανακίνηση και προώθηση 

του εθνικού μας προβλήματος, ιδιαlτερα 

μετά το κlνημα του 1931. Όπως αναφέρ· 



θηκε στην ανακο!νωση, προσπόθειες και 

ιrυγκειψψένες ενέργειες για οργόνωση 
των Κυπρ!ων της Αγγλ!ας έγιναν και απ' 

όλλες_ο_JJόδες που ήΙJαν αντ!θετες ποοs_τις 

θέσεις και την πολιτική του ~υ δώρου Ιωαν

ν!δη. 

Στην ανακοiνωσή της ((Οι Κύπριοι του 

Χάριγκεi'» η κα Σούζη Κωνσταντινlδη (lon
don Boroυgh of Haringey, Λονδlνο), έκαμε 
ειδική_ αναΦο.Qό Υια τους Κυπρlου~ rou 
Χόριγκεϊ που αποτελούν και τη μεγαλύ

τερη παροικlα Κυπρlων αποδήμων με 
40,000 μέλη. Εξετόζει τους Κυπρίους από
δημους σε 3 ο μόδες α) εκε!νους που μετα
νόσrευqαν στην Ayyλia κατά τrι δεκαετία 

του 1930 και μετό το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
για λόγους οικονομικούς, ~λησης' 
και μόρφωσης β) εκε!νους που με.ανό

Οτευσαν από τα μέσα της δεκαετfας του 
1950 και ιδια!τερα της δεκαετlας του 1960 
γiα λόγους απαΙJΧόλησης, οικονομικούς 
και μόρφωσης και κυρίως yια ν' αποφύ

γουν τήV πολιτική αναταραχή και κατά
σταση στην Κύπρο της περιοοου αυτής, και 

'ά του~ Ι]ρόσψυyεs_ και άλλους που_m:τα
νόστευσαν στην Αγγλlα μετό την εκδlωξή 

τους από τις κατεχόμενες περιο)(ές τον 
Ιούλιο του 1974. Στη συνέχεια αναφέρθηκε 
στα διάφορα οικονομικό, κοινωνικό, εκπαι

δευτικό κ.ό. προβλήματα που αντιμετωπl

ζουν οι Κύπριοι απόδημοι που ζουν στο 
Χάριγκεϊ και στις προσπάθειες που κατα

βάλλουν οι οργανώσεις τους για την όσο το 

δυνατό καλύτερη και ταχύτερη επ!λυσή 
τους μέσω των Δημοτικών Αρχών της 

περιοχής. 

Στην ανακο!νωσή της με θέμα "Απόψεις 
εθνότητας, κοινωνικής τάξης και γενιάς 

μεταξύ των Ελληνοκυπρ!ων στην Αγγλlα» η 

κα Φλόγα Ανθlα (Thamas Polytechnίc, Λον
δ!νο) αναφέρθηκε σε διόφορα θέματq και 

προβλήματα που αντιμετωπlζει η νέα γενιό 
των Ελληνοκυπρlων στην Αγγλlα και ΙJΧεΤ!

ζονται με την εθνική ταυτότητα και την 

ελληνική γλώσσα σε συνόρτηση με τις γενι
κότερες κοινωνικοt1ικονομικές συνθήκες 

σιις Οποίες auτo( ζουν και ορούν. 
1..την ανακοiνωοτj της με θέμα ι(Η σημα~ 

α! α των Συνδέσμων στην κοινοτική ζωή των 

Κυπρ!ωv του Λονδlvου» η δ νι ς Σόσια Ιωση'
φ!δου (Unlνersity of Warwick, Αγγλ!α) ανα-
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φέρθηκε στις διόφορες οργανώσεις και 

συνδέσμους των Κυπρlων της Αγγλ!ας και 
παρέθεσε στοιχεία ΙJΧετικό με την lδρυση 
και τη δρόση τους, αφuύ' τόνισε ιδια!τερα 

τη σημασlα που διαδραματ!ζουν αυτο! όσο 
αφορό τη ζωή των Κυπρ!ων του Λονδlνου. 

lδια!τερη αναφορό έκανε στη συμβολή των 
Συνδέσμων αυτών στην Ιδρυση ΙJΧΟλεlων, 

σωματείων, λεσχών και όλλων ιδρυμότων 

καθώς και στη διοργόνωση διαφόρων ιωι

νωνικών εκδηλώσεων. 

Στην ανακοίνωση του με θέμα (ιΑιτrες 

εκπατρισμού και προβλήματα Κυπρlων 

στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα» ο κ. Π. Σαμό

ρας (Κύπριος εκπαιδευτικός στην Αθήνα) 
ανέφερε ότι η κακοδιο!κηση και καταπlεση 

των Τούρκων ανόγκαζε τους Κυπρίους να 
αναζητήσουν τρόπους απαλλαγής από 

αυτή. Οι λύσεις στις οπο!ες κατέφευγαν 

ήταν συνήθως δυο: Ο εκπατρισμός και ο 

εξισλαμισμός. Ομαδικές μεταναστεύσειο, 

παρατηρήθηκαν μετό τις σφαγές των 

Τούρκων στην Κύπρο το 1821. Μέχρι το 
1829 η κακή διο!κηση των Τούρκων κατό το 
Γόλλο πρόξενο Mechain ανόγκασε σε εκπα
τρισμό 25,000 Κυπρ!ους και κατό τον Μ. I. 
Σαλλουμ!δη, γιο φορολόγου της τότε επο

χής, 29,000. Βέβαια όλος αυτός ο πληθυ
σμός δεν έφευγε νόμιμα αλλό δραπέτευε. 
Ο Γόλλος πρόξενος τον Ιούλιο του 1829 
αναφέρει ότι ι•Οι Κύπριοι προτιμούσαν το 
θόνατο παρό την όθλια μο!ρα που τους 

ανέμενε στην πατρ(δα τουςιι, Οι Κύπριοι 

δεν έφευγαν για μόνιμη εγκατόσταση αλλό 

ήλπιζαν ότι θα επέστρεφαν μόλις οι συν
θήκες θα βελτιώνονταν με την έλευση 

κόποιου νέοίι ίσως καλύτερου Τούρκου 
Διοικητή. Πολλοl Κύπριοι κατέφευγαν στην 

Ελλόδα και αφού εξασφόλιζαν εκεl ελλη
νικό διαβατήρια επέστρεψαν στην Κύπρο, 

όπου βόσει διεθνών συμβόοεων απολόμ
βαναν διόφορα προνόμια, όπως αφορολο

γησια κ.ό. ο πρόξενος της Ελλόδας Δ. Μaρ
γαρlτης το 1846 εlχε στη διάΗeσή του 
κατόλογο στον οπο!ο υπήρχαν μόνο 100 
Έλληνες υπήκοοι, καθότι αυτο! επιστρέ
φοντας στην Κύπρο πιέζονταν να αποδε~ 

χθούν και πόλι την τουρκική υπηκοότητg 
και να αποβόλουν την ελληνική. Τέλος 

έκαμε ειδική αναφορό στην προσφορά· των 
Κυπρ!ων στους Εθνικούς αγώνες και στις 
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γενικότερες δραστηριότητες τους στον 

Ελλαδικό χώρο. 

Στην aνακοίν.ωσή του με θέμα ιιΚύπριοι 

μετανάστες-ΝόμΟς και Έγκλημα.>ι ο κ. 
Ανδρέας Καπαρδi")ς (La Trobe Uniνersity, 
Αυστραλία) ανέφερε διάφορα πολύ ενδια

φέροντα στοιχεία όσον αφορά στην μετα

χείριση των μεταναστών Οπό τη νομοθεσία 
των χφρών όπου μεταν.αστεύουv και την 

εγκληματικότητα των Κυπρίων μετανα

στιi)ν της πριiηης και δεύτερης γενιάς. 

Τόνισε ότι σήμερα η νομική θέση των μετα

ναστών είναι ηολύ καλύτεpη σε σύνκοισn 

με εκείνη των προηγούμενων ετών. Η 

εγκληματικότητα στους μετανάστες της 

πρώτης γενιάς είναι χαμηλότερη από την 

εγκληματικότητα των ντόπιων, ενώ δυστυ

χώς η εγκληματικότητα των παιδιών τους 

δηλ. της δεύτερης γενιάς είναι πιο ψηλή 

από την εγκληματικότητα τόσο των γονιών 

τους όσο ιωι των ντόπιων. Επειδή το παρα

πτώματα των αποδr)μων Κυπρίων στην 

Αυστραλία συνήθως δεν ε[ναι ηολίι σοβα

ρά, αυτοί καταδιι<άζονται από κατώτερα 

δικαστήρια και γι' αυτό δεν καταλήγουν 

στ.ις Φυλακέc:. 
Στην αvακοίνωσr) της <ΙΚuπpfες μετανό~ 

στριες στη Βρεττανία,; η κο Μαρία Παυλι~ 
δου (Λονδίνο) αναφέρθηκε σrο ιστορικό 

της μετανάστευσης των Κυπρίων στη Μ. 

Βρεττανία κάμνοντας αναφορά στις 

Κυπρίες μετανάστριες. Κύπριοι στη Βρετ

τανία είχαν μεταναστεύσει και τφιν τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ήταν λίγοι σε 

αριθμό. Οι Κύπριοι μετανάστευσαν στη 

Βρεττανlα σε μεγάλους αριθμούς στις 

δεκαετίες του 1950-60. Το σύνολο των 
Κυπρίων που εγκαταστάθηκαν στη Βρεττα

νία μέχρι τη δεκαετία του 1960 έφτασε τις 
100.000 περίπου περιλαμβανομένων των 
παιδιών που γεννήθηκαν στην Αγγλία. τα 

τρία τέταρτα απ' αυτοίις ήταν κάτοικοι του 

Μείζονος Λονδίνου και κυρίως του Βαρεί~ 

ου. Ένα μεγάλο ποσοστό των μεταναστών 

αποτελούσαν οι- γυναΙκες οι οποίες κατά 

60% περίπου ήταν ήδη παντρεμένες πριν 
ακόμη μεταναστεύσουν στην Αγγλία. 

Μεγάλος αριθμός των Ι<υηρίων μετανα

στριών στα χρόνια αιχμής της μετανάστευ

σης ήταν ήδη ειδικευμένες t) ημιειδικευ
μένες ·ρόητριες γι' α υ rό και όταν έφθασαν 
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στην Αγγλία χρησιμοποιήθηκαν για μαζική 

παραγωγή στη βιομηχανία ετοίμων γυναι

κείων φορεμάτων και εργάζονταν εlτε στο 

σηίτι είτε στο εργοστάσιο. Πολλές Κυπρίες 

μετανάστριες με σκληρή δtυλειά κατάφε
ραν να δημιουργήσουν δικές τους ευημε

ρούσες επιχειρr\σεις οπη βιομηχανία ένδυ

σης. Η δημιουργία της Κυπριακής κοινότη

τας στη Βρεττανία βασιζεται στην υποστή

::ιιξη της οικογένειας και των συγγενών. 

Στην ανακοίνωση τους ((Οι Κύπριοι του 

Μοντρεόλ: Μια προκαταρκτική ιστορική 

και κοινωνιολογική θεώρησφι που έκαναν 

οι κ. κ. Μ. Παλαιολόγου, Π. Θεοφόνους και 

Γ. Μιχαηλίδης (Unίνersίty of Montreaί, Κανα
δάς) αναφέρουν τα ακόλουθα: Στην πόλη 

του Μσντρεάλ ζουν 200 περίπου Ελληνο
κυπριακές οικογένειες. Η πλειοψηφια των 

Κυπρίων του Μοντρεάλ έφτασε στην πόλη 

αυτή σε δυο κύματα: α) κύματα στα μέσα 

της δεκαετίας του 1960 όταν ο Καναδάς 
δεχόταν μεγόλο αριθμό μεταναστών απ' 

όλο τον κόσμο κq_ι βj μετά την τουρκική 

εισβολ1) στην Κύπρο το 1974. Το 45% των 
Ελληνοκυπρfων στο Μοντρεάλ ανήκουν· 

στη δεύτερη γενιό. τ α άτομα αυτά εινCιι 
κατό το πλείστον απόφοιτοι παv:επιστημίων 

ή κολλεγίών, μιλορν όνε τα τρεις γλώσpες 

(Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά) και επιδει

κνύουν ψηλά επίπεδα ένταξης στην Κανα

δική κουλτούρα και κοινωνία. τα προσόντα 

αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα 

ώστε στο μέλλον να επιτευχθεl καλύΤερη 
προώθηση των συμφερόντων οι δυνατότη

τες που προσφέρονται για την προβολή 

του εθνικού προβλήμαΊ"ος και του πολιτι

σμού της Κύπρου στον Καναδό. 

Στην ανακοίνωσή του (~Μεταφοιτητική 

Μετανάστευση, Ρiζες και Διαστάσεις του 

Προβλήματος» ο κ. Γ. Γεωργιάδης (Λυών, 

Γαλλία) αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη 

πτυχή της κυπριακής μετανάστευσης που 

συνδέεται ταυτόχρονα άμεσα με ένα πολύ 

καυτό θέμα της ανεργίας των νέων επιστη

μόνων, τη μεταφοιτητική μετανάστευση. 

Όπως τόνισε ο εισηγητής, η μεταφοιτητική 

μετανάστευση- χωρίζεται σε δυο κατηγο

ρίες: η πρώτη περιλαμβάνει τους απόδη

μους που πέρασαν από τη φοιτητική στη 

μεταφοιτητική μετανάστευση χωρίς καμ

μιό μεταβατική περίοδο, ενώ η δεύτερη 



εκείνους που από τη _φοιτητική πέρασuν 

στη μεταφοιτητική μετανάστευση ύστερα 

από διωωπή 1-3 ετών κατά τt}ν οποία εγκα
ταστάθηκαν προσωρινό στην Κύπρο αλλά, 

λόγω αδυναμίας της οιι<ονομfας του τόπqυ 

να τους απορροφήσει, αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν και πάλι το νησί. Οι άνεργοι 

επισrήμονες αντιπροσωπεύουν το 45-50% 
περfπου των ανέργων αν και πιστεύεται ότι 

στην πραγματικότητα το ποσοστό είναι 

πολίι μεγαλύτερο, γιατί ηολλο! υποαπα~ 

σ:χολούνται και άλλοι τόσοι ή και περισσό
τεροι ετεροαπασχολούνται. Ο ομιλητής 

τόνισε ιδιαίτερα ότι οι κυριότεροι λόγοι 

που οδηγούν στη μεταφοιτητική μετανά~ 

στευση είναι η αδυναμία του τόπου να 

απορροφι)σει το διαθέσιμο επιστημονικό 

δυναμικό, η έλλειψη οργανικ(IJV θέσεων για 

σειρό. ειδικοτήτων Ι<.α. Σ·rηv Ελλάδα 

σήμερα ζουν 7~10.000 πρόσωπα πο11 βρί

σκονται σε καιc'!σταοη μεταφοιτηιικι)ς 

μετανάστευσης, ενώ 1~2.000 Ι<ύπριοι επι

στήμονες ζουν διά.σηαρτοι σε διάφορες 

άλλες χώρες, ιδιαίτερα στην Λγγλίu, 1ην 

Αμεριιοi, τον Καναδά και σ' όλλες ευρω~ 

παϊκές χώρες. Η μεταφοιτητική μετανά

στευση, ~κτός του ότι αποτελεί πολιηκό 

πρόβλημα πρωταρχικής σημασίας, αυτή τη 

στιγμή που η πατρίδα μας στενόζει κότω 

από την μπότα του κατακτητή της στερεί 

την πιο ζωντανή μερίδα του κοινωνικού μας 

συνόλου και του πιο εκλεκτού και προσον

τούχου α~θρώπινου δυναμικού τnς. 

Στην ανακοίνωσή του με θέμα ((Ιερώνυ~ 

μος Μυριαvθέας (1838-1898), μια εξέχουσα 
λησμοvι]μένη μορφή του απόδημου Ελλη

νισμού» ο κ. Α. Τηλλυρίδης (Κύπρος) ανε

φέρθη εκτεταμένα στη ζωή, την ιεροπρέ

πεrα, τηv ευρεία μόρφωση, το αξιόλογο 

συγγραφικό έργο, την πλούσια δράση και 

προσφορά, ιωθώς και τους στενούς 

δέσμούς που διατηροίισε με την ιδιαίτερη 

r!ατρίδα του. Iδιαίτερη αναφορό έγινε για 

τις στενές και φιλικές σχέσεις που ο 

Μυριαvθέας διατηρούσε με τον Άγγλο 

πρωθυπουργό Γλόδστωνα και τις συνεχεtς 

παρακλήσεις κω παραστάσεις του προς 

αυτόν για διόφορα Θέματα που αφορούσαν 

την κατάσταση και το μέλλον της 1\ύπρου 

στα πρώτα δύσκολα χρόνια της αγγλικής 

κατοχης του νησιού. Ο Μυριανθέας συγκα-
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ταλέγεται μεταξύ των μεγόλων ευεργετών 

του Παγκιητρfου Γυμνασfου και tΊταν ένας 

από τους πρώτους που επισήμανε την 

ανάγκη ίδρυσης μικρού τυπογραφείου και 

Βιβλιοθιiκής ιδιαίτερα κυπρολογικής, δυο 
βασικοί παράγοντες που θα βοηθούσαν 

τον κιπφιακό λαό να γνωρίσει το παρελθόν 

του. 

Στην ανακοίνωσή του ((Το Ελληνικό 

t'Ίαροικιακό Σχολεfοιι ο κ. Π.Φ. Ιωαννίδης 

(Ι<υπριακιi Εκπαιδευτική Αποστολή, Λονδί

νο} ανέφερε ότι τα πρώτα παροικιακά σχο~ 

λείο άρχισαν να ιδρύονται στη Μ. Βρεττα

νlα πριν από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και να 

επεκτείνονται κατό την περ!οδο 1950-60 
ιωι ύστερα, όταν μεγάλο κύμα Ελληνοκυ~ 

πρfων μεταναστών κατέι<λυσε τη Βρεττα

vία. Σήμερα την ευθύνη για τη διατήρηση 

της εθνικιiς ταυτότητας ιωι τη διδασκαλία 

της ελληνιrcής γλώσσας σε οργανωμένη 

βάση στα σχολεία έχουν τρεις ει~πωδευτι

ιωί φορείς: το Κεντρικό Εκπαιδευτικό Συ μ~ 

βούλιο (ΚΕΣ) β) η Ομοστιονδία Εκπαιδευτι~ 

κ6Ν Συλλόγων Ελλήνων Κυπρίων Αγγλία 

(ΟΕΣΕΙ<Α) και γ) τα Ανεξόρτητα Σχολεία. 

ί(ατά τη σχολική χρονιά 1985/6 η Κυπριακή 
Εκπαιδευτική Αποστολή αποτελείτο από 24 
εκπαιδευτικούς, οι οποfοι πρόσφεραν υπη

ρεσίες σε 63 σχολεlα σ' ολόκληρο το Λον~ 
δίνο και σε 3 άλλες πόλεις της Αγγλίας. Στα 
σχολεία αυτά φοιτούν περίπου 4000 μαθη
τές ηλικίας 5~ 16 χρόνων, οι οποίοι κατατάσ
σονται σε ·ι ο επίπεδα- τάξεις. Βασικός σκο

πός του ελληνικού παροικιωωύ σχολείου 

είναι η καλλιέργεια και διατήρηση της θρη

σι<ευτικής, εθνιι<ής και γενικό πολιτιστικής 

ταυτότητας των παιδιών των αnοδt)μων. 

Στην ανακοίνωσή της ((Εθνική Ταυτόa 

τιιτcι και θερινές διακοπές στην Κίιπροιι η 

δνίς Βασιλική Αλωνεύτη (Brunel Uniνersity, 
Λονδίνο) αναφέρθηκε στις προσπάθειες 

που κciταβάλλονται για τη διατήρηση της 
εθνικrΊς ταυτότητας των μεταναστών. 

Ιδιαίτερα τόνισε το θέμα της Εθνικής ταυ

τότητας των νέων Κυπρίων που ζουν στο 

Λονδίνο και τις σχέσεις της οΙΙωγένειας με 

τη δεύτερη γενιό, η οποία προσπαθεί 

περισσότερο να επιβάλει παρ(t να μεταδιίJ" 

αει σ' αυτά τις δικές της αντιλήψεις και το 

δικό της τρόπο ζωης, πολλές φορές μ(>λι

στα κατά τρόπο αναχρονιστιι<ό. Τόνισε 
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επlσης τα διάφορα προβλήματα που αντι
μετωπ{ζουν τα ΚυπpιόΠοuλα στο Λονδ(νο 
που όταν βρίσκονται στην Αγγλ(α τα απο

καλούν cιΈλληνες~~ και όταν βρfσκονται 

στην Κύπρο για θερινές διακοπές τα απο

καλούν <•Εγγλεζούθκιαf•. 

Στην ανακο[νωσή του Κύπριοι επιχειρη· 

ματlες ατη Βιομηχανlο ένδυσης ατο 

Βόρειο Λονδ(νο))' ο κ. Π. Παναγιωτόπουλος 
(Unlνersity of Swansea, Wales) αναφέρθηκε 
στη μεγάλη ανάπτυξη που σημεlωσαν οι 

βιομηχανlες ένδυσης που βρlσκονται στην 
ιδιοκτησία των Κuπρiων επιχειρηματιών 

στο Βόρειο Λονδlνο. Συγκεκριμένα ανέ

φερε ότι η παραγωγική δυνατότητα των 

Κυπριακών Βιομηχανιών ενδύσεως στην 

περιοχή του Λονδlνου ξεπερνά τα 90 εκα
τομμύρια φορέματα, που σημαlνει ότι εΙ ναι 

διπλάσια της συνολικής κατανάλωσης 

φορεμάτων της Ελβετlας και ισοδυναμεl με 

3 φορέματα για κάθε γυναlκα ηλικlας άνω 
των 16 ετών στη Βρεττaνια. Ταυτόχρονα 
τόνισε τη μεγάλη διαφοροποlηση που η 

ανάπτυξη της βιομηχανlας αυτής επιφέρει 
μεταξύ των (διων των Κυπριακών Βιομηχα

νιιόν ενδύσεως του Λονδ[νου. Από τη μια 

πλευρά υπάρχουν οι βιομηχανlες που στη
ρίζονται σε εργατικό δυναμικό που προέρ

χεται οπό την οικογένεια και από την όλλη 

μερικές βιομηχανlες που μπορούν να 

εργοδοτήσουν εκατοντόδες εργάτριες και 

να ακολουθήσουν μια ανεξάρτητη προσέψ 

γιση της αγοράς. 

Στην aνακο(νωσή του ccΣυμβολή Κυπρfων 

Λογοτεχνών στην Αυστραλοελληνική 

Λογοτεχνlα» ο κ. Μ.Α. Σοφοκλέους (Phi\lip 
lnstitute of Technology, Victoria, Αυστραλlα) 
ανέφερε ότι αυτή αρχlζει γύρω στα 1916. 
Όμως, η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια 
προς αυτή την κατεύθυνση έγινε το 1924 
με την έκδοση του πρώτου θεατρικού 
έργου. Η αυστραλοελληνική λογοτεχνία 

εκφράζει ένα συγκεκριμένο χώρο που δια

φέρει τόσο από τον ελλαδικό όσο και τον 

αυστραλιανό. Γράφεται από Έλληνες (Ελ

λαδlτες και Κύπριους}, που έχουν όμως 
ζήσει τον αυστραλιανό τρόπο ζωής, ανα

λύει και προβληματίζει σ' ένα χώρο που δεν 

τον θεωρεί ξένο αλλά σαν Ι<άτι δικό της. Οι 

Αuστραλοέλληνες λογοτέχνες αρχικό προ
βληματlζονται με τη νοσταλγία, τn ι_•vfluη, 
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την ανάμνηση και άλλη σχετική θεματική, η 
οποlα όμως διαφοροποιεlται σταδιακό στη 

δεύτερη γενιά που στέκεται κριτικά απέ

ναντι στον αυστραλιανό χώρο, ο οπο(ος 

δεν της εlναι ξένος. Μερικοl λογοτέχνες 

της δεύτερης γενιάς έχουν δώσει αξιόλο
γες εκδόσεις και στις δυο γλώσσες. 

Μεταξύ των λογοτεχνών υπάρχουν άτομα 
που μετανάστευσαν μικροί και μεγάλωσαν 

στην Αυστραλlα, άλλοι που γεννήθηκαν 
στην Αυστραλlα (δεύτερη γενιά) και άλλοι 

που ήλθαν σε κάπως μεγαλύτερη ηλικlα και 
εlχαν απασχοληθεl με τη λογοτεχνlα και 

πριν μεταναστεύσουν. 

Στην ανακοίνωσή της «Διατήρηση ή 

εγκατάλειψη της κυπριακής διαλέκτου στη 

Βρεττανία» η δνlς Νότια Αναξαγόρου (Κύ
προς) τόνισε ότι στην περίπτωση των 

Κυπρίων μεταναστών στη Βρεττανlα παρο
τηρεlται το φαινόμενο της διγλωσσlας. Η 

διαμονή μεγάλου αριθμού Κυnρlων μετα' 
ναστών σ' ένα κοινό χώρο, όπως συμβαίνει 

με το Λονδlνο, συντελεl στη δημιουργlα 
ενός κλειστού δικτύου σχέσεων που υπο

βοηθεί τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυ
τότητας και μητρικής γλώσσας. Επlσης σ' 

αυτό συμβάλλει θετικό και η αλλαγή της 
αγγλικής πολιτικής, η οποlα ενώ στις προη

γούμενες δεκαετlες μέχρι το 1970 ήταν 
αφομοιωτική, τις τελευταίες δεκαετίες 

διαφοροποιήθηκε με αποτέλεσμα σήιι;;ρα 
να eπικρατεί μια διαφορετική θεώρηση 

ποΙ,J αναγνωρίζει τη διγλωσσία και επιτρέ
πει τη διδασκαλία των μητρικών γλωσσών 

των μειονοτήτων. Όμως, παρά το γεγονός 
αυτό, το φρούριο της προστασίας της 

ελληνικής γλώσσας, που είναι η οικογέ

νεια, όρχισε να καταρρέει, εφόσον η 
αγγλική έχει μεταφερθεl στο σπίτι από τη 
δεύτερη γενιό. Επομένως δεν απομένουν 

πολλό περιθώρια αισιοδοξlας για τη διατή

ρηση της ελληνικής γλώσσας στη δεύτερη 

ή τρίτη γενιά, καθότι ήδη υπάρχει σε εξέ

λιξη μια διαδικασlα εγκατάλειψης της 

ελληνικής γλώσσας. 

Στην aνακο(νωση της «Η διδασκαλία της 

Ελληνικής Γλώσσας στο Αγγλικό δημοτικό 

σχολεία)) η κα Μαρ(α Ρούσου {Centre for 
Bilingυalism, Λονδίνο) έκανε μια αξιόλογη 

αναφορά στη γεωγραφική κατανομή των 

Κυπρlων μαθητών που διδόσκονται την 



ελληνική γλώσσα. Έδωσε στοιχεία σύμ

φωνα με τα οποία στα Δημόσια Σχολεlα του 

Λονδίνου, Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευ

σης, ομιλούνται 131 γλώσσες και ότι πολ
λές δεκάδες χιλιάδες παιδιών έχουν 
μητρική γλώσσα διαφορετική από τα 

αγγλικό, αν και η πλειονότητα των παιδιών 

αυτών είναι Βρεττανοl υπήκοοι. Ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα ήταν η αναφορά της στα 

επιχειρήματα που ενισχύουν την ανάγκη 

διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας και 

στους λόγους που οδήγησαν τις αρμόδιες 

Βρεττανικές εκπαιδευτικές αρχές να ανα

θεωρήσουν την πολιτική αφομοίωσης και 

να υιοθετήσουν την πολιτική διδασκαλiας 
της γλώσσας των μειονοτήτων που ισχύει 

σήμερα. Επίσης αναφέρθηκε στην παιδο
κεντρική αρχή που χαρακτηρίζει το βρετ

τανικό εκπαιδευτικό σύστημα και στο 

πλεονεκτήματα της παρςιγωγής δειγματι

κού διδακτικού υλικού. 

Στην ανακοίνωσή του (~Απόδημοι 

Κύπριοι Λαϊκόf Ποιητές)) a· κ. Γ; Ιωάννου -
Αφαντίτης (Λονδίνο) αναφέρθηκε στην 
ίδρυση και πολύπλευρη δράση της Λα'iκής 

Ένωσης Λογοτεχνών Αγγλίας (Λ.Ε.Λ.Α.). Οι 

ρίζες της Λ.Ε.Λ.Α. πρέπει να αναζητηθούν 
στη δεκαετία του 1960. Είναι η περίοδος 
κατά την οποία εμφανίζονται δειλά-δειλά 

τα πρώτα αφηγηματικά ποιήματα που εξι

στορούν τη βασανισμένη ζωή του μετανά

στη και κυρίως τη δύσκολη ζωή των •ψηχα

νικούδων>~. Η δεκαετlα του 1970 εiναι η 
περίοδος άνθησης της aπόδημης κυπρια

κής ποίησης. Η παροικία ξεπέρασε τις οικο

νομικές δυσκοΛίες, πράγμα που πρόσφερε 

τη δυνατότητα στους απόδημους να ασχο

ληθούν με την πο1ηση, ενώ δυστυχώς το 

πραξικόπημα και η εισβολή έδωσαν τα 

θέματα. Οι μετανάστες φέρνοντας μαζί 

τους αρχικά τη νοσταλγία και τις δυσκολlες 
και αργότερα τον πόνο της προσφυγιάς 

άρχισαν να γράφουν προσπαθώντας με την 

ποίηση να κρατήσουν ζωντανή τη θύμιση 

και άρρηκτους τους δεσμούς με την 

πατρlδα. Η παροικιακή εφημερίδα «Το 

Βήμα» μάζεψε τα ποιήματα των Κυπρίων 
αποδήμων της παροικίας. Με την ίδρυση 

'της Λ.Ε.Λ.Α. αρχίζουν να εκδίδονται συλλο-

γές Κυπρίων ποιητών που ο αριθμός τους 

σήμερα φθάνει τις 22 εκδόσεις. Η Λ.Ε.Λ.Α. 
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διοργανώνει επίσης ποιητικές βραδuές και 

άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποlες 

παρευρ(σκονται πέραν των 600 ατόμων. 
Στην ανακοινωσή του με τίτλο ι<Από το 

φοιτητή στον μετανόστη ·Καναδική εμπει

ρfα» ο κ. Ιωάννης Χατζηγεωργfου (McGill 
Uniνersity, Καναδάς) αναφέρει ότι λόγω του 

περιορισμένου αριθμού μεταλυκειακών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάθε χρόνο 

ένας μεγάλος αριθμός Κυπρlων πηγαίνει 

για σπουδές στις χώρες της Βορείου Αμε

ρικής. Μετά το πέρας των σπουδών πολλοί 

απ' αυτούς αποφασ(ζοuν να μην επιστρέ

ψουν στην Κύπρο, αλλά να συνεχίσουν να 

ζουν στη Βόρειο Αμερική ως μετανάστες. 

Στην ανακοlνωση γlνεται ειδική αναφορά 

στους Κύπριους φοιτητές στον Καναδά. 

Επισημαίνει την ανάγκη Ιδρυσης κυπρια

κής πρεσβείας στον Καναδά και τέλος 

εκφράζει τη γνώμη ότι η Ιδρυση Πανεπιστη

μlου στην Κύπρο θα προσφέρει το κlνητρο 

σε πολλούς Κυπρiους που σπουδάζουν στο 

εξωτερικό να επιστρέψουν στην Κύπρο. 

Στην- ανακοiνωση <<Εκπαιδευτική Πολι

τική και Μετανάστευση)) του κ. Ιωάννη 

Αντωνιάδη (lnternatίonallnstitute for Educa
tional Planning, Παρίσι) που διαβάστηκε στο 
Συμπόσιο, για τΙ λόγω κωλύματος δεν κατέ

στη δυνατό να παραστεί ο iδιος προσωπικά, 

εξετάζεται η μετανάστευση από διάφορες 

απόψεις και εξάγονται ορισμένα σημαντικά 

συμπεράσματα. Ένα απ' αυτά είναι η δια

πίσiωση ότι έχει αλλάξει εντελώς το προ

φίλ των μεταναστών, έτσι που σήμερα τη 

μόζα των μεταναστών δεν αποτελοUν ανει

δ!κευτοι εργότες, αλλό προσοντούχος 

εργατική δύναμη και εξειδικευμένοι τεχν[

τες, για τη μόρφωση των οποlων η χώρα 

καταγωγής τους έχει δαπανήσει τεράστια 

χρηματικά ποσά. Ειδικά για την Κύπρο ανα

φέρει ότι η μετανάστευση έχει μόνιμο 

χαρακτήρα από την όποψη, ότι οι Κύπριοι 

μετανόστες περνούν όλη την υπόλοιπη 

ζωή τους στην ξένη χώρα ή επιστρέφουν 
στην Κύπρο μετά την συνταξιοδότησή 

τους. Στο πρόβλημα κατά πόσο αξlζει τον 

κόπο η Κυπριακή Κυβέρνηση να καταβάλ

λει πρσπόθειες και να ξοδεύει χρόνο και 

χρήματα για να διατηρεl ισχυρούς δεσμούς 

με τους μετανόστες και τα παιδιό τους, 

απαντό θετικό, καθότι η Κύπρος από το 
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γεγονός αυτό αποκομίζει οικονομικό και 
κοινωνικό οφέλη. Πολλοί Κύπριοι μετανά

στες γίνονται πλούσιοι και σημαντικοί 

παρόγοντες στη χώρα της μετανόστευσής 
τους. 

Συμπερόσματα. 

Το Πρώτο Επιστημονικό Συμπόσιο 
Κυπριακής Μετανάστευσης, που πολύ 

δικαιολογημένα οργανώθηκε από το Κέν

τρο Επιστημονικών Ερευνών, σημεiωσε 

πλήρη επιτυχία. Η διοργόνωσή του ήταν 
απόλυτα αναyκαία. Το Κ.Ε.Ε. ερευνά τw 
ιστορία και πολλές άλλες πτυχες του πολι

τισμού όλων των Κυπρίων ανεξάρτητα πού 

αυτοί ζουν και δρουν. Επομένως και η ιστο

ρία των αποδήμων Κυπρίων που αποτελούν 

πέραν του 1/3 του συνόλου του Κυπριακού 
πληθυσμού δεν μπορεί παρό να αποτελεί 

κι' αυτή αντικείμενο επιστημονικής έρευ
νας στα πλαίσια των επιδιώξεων του Κ.Ε.Ε. 

Το Συμπόσιο <<Κυπριακή Μετανάστευση>> 

έθεσε τη βόση για μια νέα θεώρηση, Ιστο

ρική και Κοινωνιολογική, ενός τεράστιου 
δυναμικού, του οποίου η κατόλληλη αξιο

ποiηση είναι δυνατό ν' αποβεί πολλαπλό 
ωφέλιμη για την Κύπρο και το πρόβλημό 

της. Οι Κύπριοι διαμένουν σ' οργανωμένες 
παροικiες και σε πολλές περιπτώσεις αριθ

μούν δεκόδες χιλιόδες ότομα. Μεταξύ 
αυτών συγκαταλέγονται διακεκριμένοι επι

στήμονες, καθηγητές Πανεπιστημίων, 
ερευνητές σε διόφορα Κέντρα και Ινστι

τούτα, πολιτικοί που κατέχουν ψηλές 
θέσεις στη δεύτερή τους πατρίδα και πολ

λές όλλες προσωπικότητες και παρόγον
τες της οικονομικής και πολιτικής ζωής των 

χωρών όπου ζουν. Αυτοί αποτελούν τους 
καλύτερους πρεσβευτές της Κύπρου και 

τους πιο ειλικρινείς κήρυκες της δίκαιης 

υπόθεσής της. 
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Οι Κυπριοι απόδημοι, όπως είναι φυσικό, 
αντιμετωπίζουν πολλό και σοβαρό προ

βλήματα στις χώρες όπου μεταναστεύουν. 
Παρ' όλα αυτό προσπαθούν με κόθε τρόπο 

να διατηρήσουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό 
και γενικό την εθνική και πολιτιστική ταυ

τότητό τους και προπαντός όρρηκτους 

τους δεσμούς τους με την πατρίδα. Πολλοί 

απ' αυτούς επιστρέφουν στην Κύπρο, 
ύστερα από μια επιτυχή παραμονή στο εξω

τερικό, σχεδόν όλοι ενισχύουν οικονομικό, 

στο μέτρο του δυνατού, τις οικογένειές"
τους στην Κύπρο και έρχονται αρωγοί σε 

διόφορες προσπόθειες που αναλαμβόνον

ται για την πραγματοποlηση κοινωφελών 

έργων στην Κύπρο. 

Η διοργόνωση του ΣυμηοσίοΙJ έδωσε την 

ευκαιρία σε πολλά εκλεκτό γνήσια τέκνα 
της Κύπρου από κόθε γωνιό της υδρογεlου 

να συναντηθούν, να αλληλογνωριστούν και 

να ανταλλάξουν σε επιστημονικό επlπεδο 

γνώμες και εμπειρίες για το καυτό θέμα της 

κυπριακής μετανάστευσης και τα κοινά 

προβλήματα που αντιμετωπlζουν οι 

Κύπριοι απόδημοι στο εξωτερικό. Με τις 

ψηλού επιπέδου ανακοινώσεις τους, που 
ήταν nρο'ίόν αρκετού χρόνου και κόπου, 

καθώς και με τη συμμετοχή τους στη συζή

τηση συνέβαλαν στην πλήρη επιτυχία των 
στόχων που έθεσε το Συμπόσιο. 

Το Συμπόσιο όνοιξε νέους δρόμους στην 
κυπριακή επιστήμη και συνέβαλε στη 

σύσφιγξη σχέσεων φιλίας και συνεργασlας 
μεταξύ των εκπροσώπων των αποδήμων σ' 

όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματά του θα 
αποδειχθούν ευεργετικώτατα και θα συμ

βόλουν στην επίτευξη περαιτέρω προόδου 
σε πολλούς και διόφορους τομείς στο 

όμεσο και απώτερο μέλλον. 




