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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην προσέγγιση των όψεων και 

των αιτιών του φαινομένου της μετανάστευσης των Ελλήνων στη Γαλλία μέσα από 

την περιγραφή και εξέταση των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών της Ελλάδας. Επίσης, 

εξετάζονται οι πνευματικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των δύο χωρών με 

έμφαση στη λογοτεχνική αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή και τη διαμόρφωση 

πολιτισμικών ταυτοτήτων. Ως εκ τούτου, στη μελέτη εμπεριέχονται τα 

χαρακτηριστικά της Γαλλίας ως ιδιαίτερου προορισμού των Ελλήνων, από τα οποία 

παράγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την επιλογή αυτής της χώρας έναντι άλλων. 

Επιπλέον, ένα μέρος της έρευνας εστιάζει στη μετακίνηση ορισμένων νέων 

ανθρώπων κατά τη μεταπολεμική περίοδο (1945) με το πλοίο Ματαρόα και στη 

μακρόπνοη μετανάστευση Ελλήνων στη Γαλλία κατά την περίοδο της Χούντας των 

συνταγματαρχών. Η παρουσίαση της έντονης και επίφοβης πολιτικής κατάστασης της 

Ελλάδας επέτρεψε την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα αίτια φυγής τους. Η 

μετανάστευση στη χώρα της Γαλλίας και η λογοτεχνική και καλλιτεχνική έκφραση 

εντός αυτής οδηγούν στην ανάδειξη μίας μεταναστευτικής ταυτότητας, της διπλής 

ταυτότητας και των συνθηκών ενσωμάτωσης των μεταναστών στη χώρα υποδοχής. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ελλάδα. Μετανάστευση, Γαλλία, Πολιτισμικές ταυτότητες, Διώξεις, 

επιβίωση, Ταξίδι, Αναγνώριση  
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ABSTRACT 

 

This dissertation focuses on the approach to the aspects of Greek immigration to 

France. This is achieved through the citation of specific reports and content analysis 

on the socio-political conditions of Greece and the causes of migration of specific 

individuals in parallel with the intellectual relations that develop between the 

individuals of the two countries in terms of literary interaction and cultural exchange 

and identities’ homogenization. Therefore, the study includes the characteristics of 

France as a special destination of the Greeks, from which useful conclusions are 

drawn for the choice of this country over others. In addition, part of the research 

focuses on the movement of some young people during the post-war period (1945) by 

the ship Mataroa and the long-term migration of Greeks to France during the period of 

the junta of the colonels. The presentation of the intense and frightening political 

situation in Greece allowed the drawing of conclusions regarding the reasons for their 

departure. Immigration to the country of France and the artistic expression within it 

lead to the emergence of an immigrant identity, dual identity and the conditions of 

integration of immigrants in the host country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Greece. Immigration, France, Cultural Identities, Persecution, Survival, 

Travel, Recognition 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή και η ανάδειξη των 

πτυχών της μετανάστευσης Ελλήνων διανοούμενων στην Γαλλία, τις μεταξύ τους 

πνευματικές σχέσεις και το ζήτημα της ομογενοποίησης των πολιτισμικών 

ταυτοτήτων. Σε αυτόν τον σκοπό προστίθεται η παρουσίαση και ο σχολιασμός του 

ιστορικού γεγονότος, που αφορά στο ταξίδι Ελλήνων με το πλοίο Ματαρόα, με στόχο 

τον σχολιασμό, την κριτική ανάλυση των αιτιών μετακίνησης συγκριτικά με τις 

επικρατούσες συνθήκες της χώρας εκείνης της περιόδου. Ως προέκταση αυτού του 

στόχου επιδιώκεται η ανάδειξη των ταυτοτήτων της μετανάστευσης και της διπλής 

ταυτότητας που ανέπτυξαν οι μετανάστες διανοούμενοι στη Γαλλία μέσα από 

συγκεκριμένα παραδείγματα. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν βάσει του σκοπού της έρευνας 

είναι τα ακόλουθα: 

i. Ποια είναι τα αίτια μετανάστευσης των Ελλήνων στη χώρα της Γαλλίας κατά 

τη διάρκεια τριών χρονικών περιόδων; 

ii. Ποιοι είναι οι λόγοι επιλογής της Γαλλίας ως χώρας προορισμού των 

Ελλήνων διανοούμενων; 

iii. Ποιες πνευματικές αλληλεπιδράσεις συντελούνται κατά την επαφή των δύο 

πολιτισμών; 

iv. Ποια είναι τα αίτια που ώθησαν νέους Έλληνες να πραγματοποιήσουν το 

ταξίδι με το πλοίο Ματαρόα; 

v. Πώς επίδρασε το φαινόμενο της μετανάστευσης στη διαμόρφωση της διπλής 

ταυτότητας μέσω της λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής έκφρασης 

συγκεκριμένων διανοούμενων που διέμειναν στη Γαλλία; 

Οι παραπάνω στόχοι οδήγησαν σε μία επιλογή βιβλιογραφικών αναφορών και 

υλικών, που εξυπηρετούν τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. Για αυτόν τον λόγο, 

συγκεντρώθηκε και εξετάστηκε η σχετική με το θέμα βιβλιογραφία, ενώ εν συνεχεία 

εντοπίστηκαν τα στοιχεία, που επιτρέπουν τη σαφή παρουσίαση των γεγονότων, και 

τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ανά κεφάλαιο. Εξίσου αναγκαία κρίθηκε η συλλογή 

υλικού από αρχεία εφημερίδων κατά την πρώτη μεταπολεμική, αλλά και σύγχρονη 

περίοδο της Ελλάδας, τα οποία συγκεντρώνονται στο Παράρτημα 1. Κατόπιν, 
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πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών με στόχο 

την καταγραφή αρχειακού υλικού για το ταξίδι με το πλοίο Ματαρόα και των 

χαρακτηριστικών των επιβατών του, στο Παράρτημα 2.  

 

Μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου (contentanalysis) 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη βιβλιογραφική έρευνα αλλά και στην 

κειμενική έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάλυση 

περιεχομένου, η οποία είναι μια δευτερογενής ερευνητική μέθοδος ποιοτικής 

ανάλυσης. Στην εργασία μας, αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται σε λογοτεχνικά έργα, των 

οποίων το περιεχόμενο αφορά στους Έλληνες της διασποράς και τη μετανάστευση 

όπως το «Ματαρόα» σε δύο φωνές της Κρανάκη, το «Διασπορά» της Λυμπεράκη, το 

«Ζ» του Βασιλικού, το «Οι τελευταίοι βάρβαροι» του Φακίνου, το «Παρίσι-Αθήνα», 

και το «Τάλγκο» του Αλεξάκη, καθώς και σε σχετικά άρθρα και βιβλία που 

εντοπίστηκαν και μελετούν τις θεματικές προς εξέταση.  

Επίσης, η χρήση αυτής της μεθόδου επιτρέπει μία αντικειμενική περιγραφή 

του εξεταζόμενου περιεχομένου (Κυριαζή, 2011: 20). Αυτή η ανάλυση επιτυγχάνεται 

μέσα από την παρατήρηση και την ερμηνεία των παραγόμενων νοημάτων, ενώ τα 

γραπτά κείμενα τοποθετούνται πάντα μέσα στο περιβάλλον του κειμένου, δηλαδή στο 

ιστορικό και κοινωνικό συγκείμενο παραγωγής ενός γραπτού έργου (Krippendorff, 

2009: 213). Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίζονται στον σκοπό και τα ερευνητικά 

ερωτήματα που έχει θέσει ο ερευνητής πριν την ανάλυση και διαμορφώνονται βάσει 

της σημαντικότητας των στοιχείων που παρατηρούνται και επιλέγονται (Ιωσηφίδης, 

2003: 91). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ανάλυση στην παρούσα έρευνα είναι ποιοτική, 

καθώς εξετάζεται συγκεκριμένος αριθμός περιπτώσεων για το ζήτημα που μελετάται 

και επιδιώκεται η παραγωγή συνολικών αποτελεσμάτων μέσω της συγκέντρωσης 

κοινών στοιχείων από τις πηγές που έχουν συλλεχθεί (Berelson, 1971: 18). Επίσης, ο 

διαχρονικός χαρακτήρας της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου προκύπτει από την 

εξέταση του περιεχομένου εγγράφων και αρχείων διαφορετικών χρονικών περιόδων 

με έμφαση στο σύνολο περιεχομένου που εκφράζει ιδέες, ώστε να ερμηνευτούν 

στάσεις, αξίες και πεποιθήσεις. Η εφαρμογή αυτού του είδους ανάλυσης εξυπηρετεί 

τον εντοπισμό των κοινωνικών και πολιτικών στοιχείων μέσα από τις πηγές άντλησης 

υλικού με σκοπό να καλυφθούν τα ανωτέρω ερευνητικά ερωτήματα. 
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Στάδια επιλογής και καταγραφής του υλικού 

Το πρώτο στάδιο αφορά στην απεύθυνση στο αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών 

Σπουδών με στόχο τη συλλογή πληροφοριών και υλικού για τους επιβάτες του πλοίου 

Ματαρόα. Κατά τη συλλογή του εν λόγω αρχειακού υλικού εντοπίστηκαν και 

προσωπικές επιστολές του Μερλιέ. Η επιλογή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 

ως πηγής άντλησης υλικού βασίστηκε στο γεγονός ότι οι ιδρυτής αυτού ήταν η 

σύζυγος του Οκτάβιου Μερλιέ, η Μέλπω-ΛογοθήτηΜερλιέ γεγονός που θεωρήθηκε 

ως κομβικό για την συλλογή στοιχείων σχετικών με το θέμα της παρούσας έρευνας. 

Το δεύτερο στάδιο επικεντρώθηκε στη συγκέντρωση αρχειακού υλικού από την 

εφημερίδα «Τα Νέα»-συμπεριλαμβανομένων των πρωτοσέλιδων- κατά την περίοδο 

της απελευθέρωσης όσον αφορά την ελληνική διασπορά και το φαινόμενο της 

μετανάστευσης των Ελλήνων διανοούμενων στη Γαλλία. Το κριτήριο επιλογής της 

εφημερίδας βασίστηκε στην παροχή πλούσιου υλικού και στη διαθέσιμη πρόσβαση 

σε αυτό προς εύρεση στοιχείων σχετικών με το θέμα της έρευνας. Με αυτόν τον 

τρόπο, η αναζήτηση προσανατολίστηκε στις ιστορικές πτυχές και το τρέχον κλίμα της 

εποχής στις χώρες της Ελλάδας και της Γαλλίας.  

Το τρίτο στάδιο σχετίζεται με τη συγκέντρωση των βιβλιογραφικών πηγών, οι οποίες 

κρίθηκαν χρήσιμες για την κάλυψη των αναγκών της παρούσας έρευνας. Παράλληλα, 

η επιλογή τους στηρίχτηκε στο γεγονός της αξιοπιστίας αυτών των πηγών προς 

όφελος της παροχής ασφαλών ευρημάτων και συμπερασμάτων.  

Εν συνεχεία, αφού συγκεντρώθηκε το υλικό ταξινομήθηκε ανά θεματική 

παρουσίασης και καταγραφής, γεγονός που καθόρισε και τη διάρθρωση της δομής 

της παρούσας έρευνας. Εντός αυτού του πλαισίου υλοποιήθηκε η ανάλυση του 

υλικού με έμφαση στα αίτια της μετανάστευσης, στα χαρακτηριστικά της Γαλλίας ως 

πόλου έλξης διανοούμενων ατόμων, στις πνευματικές αλληλεπιδράσεις που 

αναπόφευκτα εντοπίστηκαν, καθώς και στις μεταναστευτικές ταυτότητες και την 

καλλιτεχνική έκφραση των μεταναστών διανοούμενων. 

 

Περιορισμοί της έρευνας 

Είναι εύλογο πως παρουσιάστηκαν δυσκολίες κατά τη συλλογή του υλικού, 

κυρίως λόγω της τρέχουσας παγκόσμιας κρίσης στον υγειονομικό τομέα. 

Χαρακτηριστικό είναι πως η άμεση πηγή άντλησης βιβλιογραφικών στοιχείων, 

δηλαδή οι βιβλιοθήκες, παραμένουν κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα, στοιχείο 

που δημιούργησε εμπόδια στη συγκέντρωση πληθώρας βιβλίων και άρθρων. 
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Παράλληλα, το γεγονός ότι το θέμα προς εξέταση επικεντρώνεται σε παρελθοντικά 

γεγονότα ωθεί στην επιλογή προγενέστερων άρθρων και βιβλίων. Συνεπώς, 

διευκρινίζεται ότι η παράθεση στοιχείων της βιβλιογραφίας δεν μπορεί να είναι 

εξαντλητική, αλλά πραγματοποιήθηκαν ενέργειες ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο 

εύρος αυτών. 
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Εισαγωγή 

Η μετανάστευση, ως ένα κοινωνικό και ανθρώπινο φαινόμενο, είναι στενά 

συνυφασμένη με τη διαρκή αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. 

Αντιστοίχως, σε ό, τι αφορά τον ελληνισμό, διαχρονικά αποδημούσε προκειμένου να 

ξεφύγει εκτός των τοπικών ορίων από την ανέχεια και τους αρκετούς εξαναγκασμούς 

που βίωνε ανά χρονικές περιόδους (Χασιώτης, 1993: 18).
1
 Αξίζει να αναφερθεί ότι η 

ελληνική διασπορά κατέχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός αρχετυπικού είδους 

μετανάστευσης, η οποία υφίσταται σχεδόν αδιάκοπα ακόμη και στις μέρες μας. Το 

φαινόμενο της μετανάστευσης και η επιλογή συγκεκριμένων προορισμών οφείλεται 

στο περιβάλλον και τις συνθήκες (κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές) της χώρας 

υποδοχής (Βεντούρα, 2006: 31). 

Οι βασικοί λόγοι μετακίνησης εντοπίζονται στις πιεστικές ενέργειες από το 

πολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας κατά τις περιόδους εξέτασης του φαινομένου της 

μετανάστευσης όπως είναι η Τουρκοκρατία, ο Εμφύλιος και η Δικτατορία. Η επιλογή 

της Γαλλίας ως χώρας προορισμού μπορεί να αιτιολογηθεί βάσει κάποιων ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών, τα οποία επικεντρώνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και 

παρέχουν ευρύτερες δυνατότητες στους πολίτες της (Χασιώτης,1993: 27). Η Γαλλία 

αποτέλεσε έναν γόνιμο τόπο καλλιτεχνικής έκφρασης, αφού ήταν αποδεκτοί όλοι οι 

άνθρωποι του πνεύματος, στοιχείο που αποκαλύπτεται από τις προσπάθειες ανάδειξης 

των πολιτιστικών αξιών και δημιουργίας μίας πολιτισμικής συνομιλίας μεταξύ των 

ατόμων που δρούσαν σε αυτή τη χώρα (Βασιλειάδης & Μπουτσιούκη, 2015: 14). 

Επομένως, η Γαλλία μπορεί να χαρακτηριστεί ως τόπος ασφάλειας και ελεύθερης 

καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και ως τόπος αποστασιοποίησης από πολιτικά 

γεγονότα της Ελλάδας (Παπαδοπούλου, 2006: 11). 

Η μετανάστευση στη Γαλλία των Ελλήνων διανοούμενων - σε όλες τις 

χρονικές της περιόδους- περιλαμβάνει αισθήματα απώλειας ποικίλων πραγμάτων 

όπως του τόπου καταγωγής, της μητρικής γλώσσας, των πολιτισμικών εθίμων, τα 

οποία αναβιώνουν μέσα από τα έργα τους ως αναμνήσεις (Oktapoda-Lu, 2004: 73). Η 

προσπάθεια για συντήρηση της μνήμης και η επαφή των Ελλήνων με τον γαλλικό 

πολιτισμό ωθεί σε μία πρόσμειξη στοιχείων στη διαμόρφωση της προσωπικής τους 

                                                 
1
Η Ελληνική καθώς και η Εβραϊκή διασπορά, έχουν αποτυπωθεί ως ιστορικές, γεγονός που μαρτυρείται από την 2η 

χιλιετία π.Χ, που συνεχίστηκε σ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους. Η εγκατάσταση τους σε χώρες ή περιοχές εκτός του 

εθνικού χώρου υπαγορεύτηκε από οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, θρησκευτικούς και ιστορικούς λόγους. 

Επίσης ο όρος Διασπορά, παρά την ελληνική της ετυμολογία, έχει βιβλική προέλευση. Συγκεκριμένα, η αναφορά αυτή 

παρουσιάζεται στην Παλαιά Διαθήκη για να περιγράψει τον γεωγραφικό διασκορπισμό των Εβραϊκών φυλών. 
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ταυτότητας, ουσιαστικά μέσα από την παράλληλη οπτική της παλιάς και της νέας 

πατρίδας (Καρπούζου, 2015: 363). Επομένως, γίνεται λόγος για την ανάδειξη ενός 

πολιτισμικού και κατ’ επέκταση λογοτεχνικού υβριδισμού (Clogg, 2004: 44) μέσα 

από την μακρόχρονη ανταλλαγή στοιχείων των δύο χωρών (Φρέρης, 1999: 320). 

Εντοπίζονται πολλοί συγγραφείς, οι οποίοι κατασκευάζουν τα λογοτεχνικά τους έργα 

μέσω της υιοθέτησης δύο κουλτουρών και δύο γλωσσών (Βέικου &Λαλαγιάννη, 

2015: 35). 

Οι παράγοντες που ώθησαν στην επιλογή του ερευνητικού θέματος 

εντοπίζονται στην παρατήρηση του πλήθους ατόμων που μετανάστευσαν στη Γαλλία, 

καθώς και στη συστηματική επιλογή αυτής ως χώρας προορισμού. Σε αυτό συντελεί 

και ο παράγοντας της σημαντικότητας και της διεθνούς ανέλιξης και αναγνώρισης 

διανοούμενων ατόμων, οι οποίοι μετανάστευσαν στη Γαλλία. Παράλληλα, η 

ενασχόληση με το ταξίδι νέων διανοούμενων με το πλοίο Ματαρόα καθορίστηκε από 

τις μυθικές διαστάσεις αυτού του ταξιδιού, γεγονός που εντάχθηκε στη συλλογική 

μνήμη του τόπου. Μέσα από αυτές τις αναφορές προέκυψε το ζήτημα των 

ταυτοτήτων της μετανάστευσης και της διπλής πολιτισμικής ταυτότητας που 

δημιουργήθηκε στους διανοούμενους που ταξίδεψαν προς τη Γαλλία -κυρίως σε δύο 

χρονικές περιόδους- και παρήγαγαν την καλλιτεχνική τους έκφραση στο γαλλικό 

πολιτισμικό περιβάλλον, υποδεικνύοντας, όμως, την πολιτισμική και ιστορική τους 

καταγωγή. 

Η παρούσα έρευνα διαρθρώνεται σε δύο βασικά κεφάλαια, εκ των οποίων στο 

πρώτο παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή της παρουσίας των Ελλήνων στην 

Γαλλία, αναλύοντας τις χρονικές περιόδους του μεταναστευτικού φαινομένου, καθώς 

και τα αίτια που την προκάλεσαν. Παράλληλα, στο ίδιο κεφάλαιο αναλύονται οι 

λόγοι που καθιστούν την Γαλλία έναν ιδιαίτερο προορισμό των ομογενών και πώς 

αυτοί σχετίζονται με τις πτυχές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την ενασχόληση για τις πνευματικές σχέσεις της Ελλάδας με τη 

Γαλλία εστιάζοντας στην λογοτεχνική αλληλεπίδραση και την ομογενοποίηση των 

πολιτισμικών ταυτοτήτων. 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει ένα ιστορικό γεγονός της μεταπολεμικής 

περιόδου το 1945, που αφορά την φυγή ορισμένων ανθρώπων, κυρίως νέων με υψηλά 

προσόντα με το πλοίο Ματαρόα που είχε ονομαστεί ο «ανθός» της ελληνικής 

διανόησης. Επιπλέον, διερευνώνται οι αλληλενέργειες του κοινωνικού πλαισίου της 

χρονικής περιόδου στην Ελλάδα στη βάση συσχέτισης των αιτιών μετάβασης, της 
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εγκατάστασης και της πνευματικής εξέλιξης των επιβατών του πλοίου Ματαρόα. Η 

μελέτη ολοκληρώνεται μέσω της περιγραφής και ανάλυσης του παραγόμενου έργου 

δύο συγγραφέων, εκ των οποίων η μία ανήκει στη γενιά του Εμφυλίου και ο δεύτερος 

στη «νέα γενιά» αυτή της Δικτατορίας ως βασικά παραδείγματα της πνευματικής 

συμβολής σε παγκόσμιο επίπεδο και της διαπραγμάτευσης του ζητήματος του 

εκπατρισμού σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1. Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ  

1.1. Η Ιστορική  αναδρομή της Ελληνικής μετανάστευσης στην Γαλλία 

 

Υποστηρίζεται συχνά, ότι η Γαλλία αποτελούσε -και αποτελεί- έναν από τους 

πιο συχνούς προορισμούς των Ελλήνων, καθώς η ιστορική παρουσία του ελληνικού 

στοιχείου στη Γαλλία, καταγράφεται από τον 6
ο
 αιώνα π. Χ., όπου δημιουργήθηκαν 

αρκετές ελληνικές αποικίες σε περιοχές που βρίσκονται στη σημερινή Νότια Γαλλία, 

όπως η Μασσαλία, η Αγάθη, η Αντίπολις και η Νίκαια (Παπαδοπούλου, 2006: 1). 

Ωστόσο, θα είναι χρήσιμο να διακρίνουμε τις μετακινήσεις του ελληνικού στοιχείου 

προς την Γαλλική επικράτεια σε τρεις μεγάλες χρονικές περιόδους με σκοπό να 

αναδείξουμε τις σημαντικότερες πληθυσμιακές  μετακινήσεις των ομογενών.  

α) Πρώτη περίοδος: από την πτώση της Κωνσταντινούπολης έως την ίδρυση 

του Νεοελληνικού κράτους (1830). 

β) Δεύτερη περίοδος: από την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους μέχρι το β΄  

παγκόσμιο πόλεμο. 

γ) Τρίτη περίοδος: από τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο, μέχρι τις μέρες μας. 

Είναι φανερό ότι η πρώτη περίοδος, είναι η πιο διευρυμένη διότι περιλαμβάνει 

το χρονικό σύνολο της οθωμανικής κυριαρχίας, η οποία διήρκησε τέσσερις αιώνες. 

Επίσης στην αναφερόμενη περίοδο οι ποσοτικές μετακινήσεις στην χώρα υποδοχής 

(Γαλλία)  ήταν σαφώς μειωμένες, συγκριτικά με τα επόμενα μεταναστευτικά ρεύματα 

που ακολούθησαν (Χασιώτης, 1993:35).  

 Κατά την πρώτη περίοδο εξελίχθησαν τεκτονικές αλλαγές στο εσωτερικό της 

Γαλλίας, οι οποίες μετέβαλαν το χαρακτήρα της, όπως για παράδειγμα η αλλαγή του 

τρόπου παραγωγής και οι συνέπειες της Γαλλικής επανάστασης (Χασιώτης 

1993:36).Στη συνέχεια, κατά τις επόμενες δύο περιόδους, τόσο η Γαλλία, όσο  και το 

σύνολο του δυτικού κόσμου θα βιώσουν αρκετά σημαντικές εξελίξεις από γεγονότα  

που επηρέασαν την πορεία της ανθρωπότητας, δημιουργώντας καταλληλότερες 

συνθήκες μετανάστευσης για εισροή μεταναστευτικών κυμάτων προ αυτές. 

(Χασιώτης 1993:46).  

Αναλυτικότερα, αναζητώντας τις διαδρομές εγκατάστασης των ομογενών 

κατά την πρώτη περίοδο διαπιστώνεται ότι κατά την εποχή της τουρκοκρατίας, 

ασκήθηκαν έντονες πιέσεις σε χριστιανικούς πληθυσμούς της Ελλάδας από 
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μουσουλμάνους έποικους, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αναζήτηση νέων 

πατρίδων. Μεταξύ αυτών των επιλογών υπήρξε και η Γαλλία. Μετοικεσία Ελλήνων 

είχαμε στην περίπτωση της Κορσικής τον 17
ο
 αιώνα, οπότε και εγκαταστάθηκαν στο 

νησί αρκετές εκατοντάδες Μανιατών. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις 

προκύπτουν πιεστικοί - ακούσιοι λόγοι μετανάστευσης (Κατσιαρδή-Hering,2006:35).  

Εντούτοις, είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ότι σε μεταγενέστερο χρόνο, 

εντός της πρώτης περιόδου, υπήρξαν εκούσιες αιτίες μετανάστευσης, οι οποίες 

προέρχονται από συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις. Ειδικότερα, τους δύο τελευταίους 

αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας, 17
ο
 και 18

ο
 αρκετοί Έλληνες καραβοκύρηδες, 

αξιοποίησαν αρκετές συγκυρίες, όπως για παράδειγμα την υπέρμετρη ζήτηση 

διακίνησης αγαθών από την οικονομική έκρηξη της εποχής (Παπαδοπούλου,2006: 

108). Εκτός από αυτό, αρκετοί πλοιοκτήτες είχαν αποκτήσει ένα προνομιακό 

καθεστώς, ελεύθερης διακίνησης εξαιτίας της συνθήκη Κουτσιούκ-Καϊναρτζή 

(1774)
2
. Έτσι, ξεπέρασαν τα στενά όρια της τοπικής ναυσιπλοΐας και εξελίχθηκαν σε 

δραστήριους καπετάνιους οι οποίοι εξυπηρετούσαν αυξημένες ανάγκες του διεθνούς 

εμπορίου.  

Η Μασσαλία αποτελούσε ένα σημείο αναφοράς των αναφερόμενων 

δραστηριοτήτων, ως πόλος έλξης του εμπορίου. Αναπτύχτηκε εκεί μια ισχυρή 

παροικία που αποτελείτο από εύπορους ομογενείς  οι οποίοι προγραμμάτιζαν από 

εκεί τις επιχειρηματικές τους δράσεις (Παπαδοπούλου,2006: 107). 

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 18
ου

 και την έλευση του 19ου αιώνα, στην 

γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται ένας πυρήνας Ελλήνων διανοούμενων 

αποτελούμενων  από τους Αδαμάντιο Κοραή, Δημήτριο Καταρτζή, Γρηγόριο 

Ζαλίκογλού και αρκετούς άλλους. Οι αναφερόμενες προσωπικότητες βρέθηκαν  στο 

επίκεντρο των γεγονότων της επανάστασης κατά την χρονική περίοδο. Ήρθαν σε 

άμεση επαφή και βίωσαν τις εξελίξεις των αλλαγών του διαφωτισμού, στη Γαλλία ο 

οποίος παράλληλα επεκτεινόταν και εκτός της γαλλικής επικράτειας (Χασιώτης 

1993:68).Οι ίδιοι, βαθιά επηρεασμένοι από το νέο πνεύμα της νεωτερικότητας και 

την απομάκρυνση της σκέψης από τη θρησκευτική αυθεντία, λειτούργησαν ως οι 

πνευματικοί σύνδεσμοι του ελληνισμού με την χώρα του διαφωτισμού. Ιδιαίτερα 

                                                 
2
Με την συνθήκη Κουτσιούκ-Καϊναρτζή (1774),τερματίζεται (προσωρινά) η Ρωσοτουρκική πολεμική διαμάχη. Μεταξύ 

άλλων η συνθήκη προέβλεπε την ελεύθερη μετακίνηση αγαθών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας εντός της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Δια μέσου της παραπάνω συμφωνίας ο ελληνόκτητος στόλος (με ρωσική σημαία) έλκυσε τα 

δικαιώματα από την ομόθρησκη Ρωσική Αυτοκρατορία και ως αποτέλεσμα ήταν να αναλάβει ένα σημαντικό μέρος της 

πλωτής διακίνησης αγαθών. 
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σημαντικό είναι ότι οι προσπάθειές τους δεν περιορίστηκαν στην  μεταλαμπάδευση 

του νέου πνεύματος  προς την υπόδουλη πατρίδα, αλλά  κατέβαλαν πολυσύνθετες 

προσπάθειες  σύγκλισης  με  σημαντικά πρόσωπα της Γαλλικής πολιτικής και 

πνευματικής ελίτ, προκειμένου να δώσουν την «ανάσα ζωής» στη σύσταση του 

Νεοελληνικού κράτους. Μία εξίσου σημαντική διαπίστωση αφορά στις συστηματικές 

τους προσπάθειες, οι οποίες είχαν επικεντρωθεί σε ιδεολογικές ζυμώσεις με σκοπό 

την πνευματική διέγερση του γένους. Αυτές περιελάμβαναν την καινοφανή, για την 

εποχή, μέθοδο των μεταφράσεων στα ελληνικά έργα σημαντικών πρωτεργατών του 

διαφωτισμού (Ταμπάκη, 1995: 14). 

Αναμφισβήτητα, επρόκειτο για μια κομβικής σημασίας περίοδο διότι αρκετοί 

Έλληνες ερχόμενοι σε επαφή με τα κείμενα αυτά,  συνειδητοποιούσαν την σημαντική 

πολιτισμική προσφορά της υπόδουλης χώρας τους στις αρχές και τις θεωρίες  του 

διαφωτισμού (Ταμπάκη 1995: 9). Παράλληλα, τα κείμενα περιείχαν αρκετά στοιχεία 

από τα νέα αισθητικά ρεύματα της εποχής, όπως του ρομαντισμού, τις νέες 

επιστημονικές και κοινωνικές απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 

πορεύονται οι λαοί καθώς και την ανάπτυξη της ιδέας του έθνους – κράτους.  

Οι παραπάνω ενέργειες αντανακλούσαν τις προσπάθειες σύνθεσης μιας νέας 

εθνικής αυτογνωσίας.  Επιπλέον, γίνεται σαφές ότι το αναφερόμενο πνευματικό 

πλαίσιο αποτέλεσε συνδετικό κρίκο των Ελλήνων-απαραίτητο για τον επερχόμενο 

απελευθερωτικό αγώνα (Ταμπάκη 1995: 11). Επιπρόσθετα, η συνεισφορά της 

πνευματική ομογένειας στη Γαλλία είχε καταφέρει να δημιουργήσει το κατάλληλο 

υπόβαθρο για την εκδήλωση έντονων φιλελληνικών αισθημάτων εκ μέρους της 

Γαλλικής πολιτείας, τα οποία υπήρξαν χρήσιμα κατά την περίοδο της Ελληνικής 

εξέγερσης (Ταμπάκη 1995: 14).
3
 

Από το δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα, παρατηρείται κλιμάκωση της 

μετανάστευση των Ελλήνων προς τη Γαλλία η οποία αποκτά έναν πιο συστηματικό 

χαρακτήρα την ίδια περίοδο, η Γαλλία εξελίσσεται σε μια σημαντική χώρα υποδοχής 

μεταναστών τόσο για οικονομικούς λόγους όσο και για την πνευματική ακτινοβολία 

που εκπέμπει, ιδιαίτερα η πρωτεύουσα της. Έμποροι, γιατροί, τεχνίτες, φοιτητές, 

συγγραφείς και καλλιτέχνες έρχονται στο Παρίσι για να ωφεληθούν από την 

πνευματική  και καλλιτεχνική λάμψη συμμετέχοντας στην  ανάπτυξη των Γραμμάτων 

και των Τεχνών (Αλιμπράντη, 2003: 139). Παρατηρείται ότι χαρακτήρας των 

                                                 
3
 Στην σύσταση της Ligue pour la defense des droits del’Hellénisme, συμμετείχαν και αρκετοί Γάλλοι 

φιλέλληνες 



13 

 

ελληνικών κοινοτήτων στο Παρίσι και τη Μασσαλία θα αλλάξει στη διάρκεια του 

πρώτου παγκοσμίου πολέμου, όταν έφτασαν στη Γαλλία εντός της διετίας, 1916 – 

1917.  Χιλιάδες Έλληνες, για  να εργαστούν σε πολεμικά της εργοστάσια  

προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου μετά τις 

τεράστιες απώλειες σε έμψυχο δυναμικό της Γαλλίας στη διάρκεια του. Στη 

πραγματικότητα η συγκεκριμένη γενιά μεταναστών αποτελούσε μια πολύ φτηνή πηγή 

εργατικού δυναμικού καθώς επρόκειτο για μεταναστευτική πρωτοβουλία ανθρώπων 

οι οποίοι αντιμετώπιζαν οξυμένα ζητήματα επιβίωσης. Αναζητούσαν ένα καλύτερο 

μέλλον και σε αυτήν την περίσταση, η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή 

του γαλλικού κράτους, το οποίο παράλληλα εξυπηρετούσε τις επείγουσες ανάγκες 

του (Παπαδοπούλου, 2006, σελ. 2). 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει ξεχωριστή μνεία για την μικρασιατική 

κοινότητα στην Γαλλία, ως απότοκο γεγονός των συνεπειών της Μικρασιατικής 

Καταστροφής. Εκεί, ένας σημαντικός αριθμός ομογενών της Μικράς Ασίας, 

αναζητώντας καταφύγιο, εγκαταστάθηκε  στο Παρίσι, (Belleville) καθώς και σε 

μεγάλα αστικά κέντρα (Clogg, 2004: 38). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναφερόμενη 

μικρασιατική διασπορά κατάφερε σε σύντομο χρόνο να ενσωματωθεί και να 

διαπρέψει, δημιουργώντας οργανωτικές δομές, όπως σχολεία που κάλυπταν τις 

ομιλούμενες γλώσσες, εκκλησίες, και συλλόγους. Αρκετοί από τους συγκεκριμένους 

ομογενείς ένα σημαντικό πολιτισμικό φορτίο, τόσο βιωματικό όσο και γνωσιακό, 

καθώς η οι περιοχές της καταγωγής  τους, ειδικά κ Σμύρνη και η Πόλη είχαν έναν 

κοσμοπολίτικο χαρακτήρα (Clogg, 2004: 40). Μια πιο διεισδυτική ματιά μας 

επιτρέπει να προσέξουμε ότι τα μέλη της κοινότητας, συνυπήρχαν, αλληλεπιδρούσαν 

και ανέπτυξαν αξίες στην νέα τους πατρίδα, συνιστώντας τον λεγόμενο πολιτισμικό 

υβριδισμό (Clogg, 2004: 44). 

   Λίγο αργότερα, κατά την έλευση της τρίτης δεκαετίας του 20
ου

 αιώνα, 

καταγράφεται το πρώτο κύμα παλιννόστησης αρκετών ομογενών, αφορμή της οποίας 

ήταν η μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση που επεκτάθηκε και στην Γαλλία. Η 

ανέχεια που δημιουργήθηκε στο γηγενή πληθυσμό, είχε ως αποτέλεσμα να 

πυροδοτήσει μίσος εναντίον των μεταναστών που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την 

κρίση και την ανεργία Έτσι, αρκετοί Έλληνες αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην 

Ελλάδα με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της ελληνικής κοινότητας στην Γαλλία 

(Αλιμπράντη, 2003: 141). 
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Η μεταπολεμική περίοδος, σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για την 

Ευρώπη, και την Γαλλία, όμως όχι για την Ελλάδα.  Η οικονομική ανάπτυξη  της 

χώρας στην περίοδο μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οδήγησε και πάλι πολλούς 

Έλληνες σε σημαντικά κέντρα της Γαλλίας και ιδιαίτερα στο Παρίσι προς αναζήτηση 

εργασίας και ευκαιριών αναγνώρισης. Κοντά σε αυτό, αρκετοί Έλληνες, 

προερχόμενοι από  ανώτερες οικονομικές τάξεις, όπως, τραπεζίτες και επιχειρηματίες 

επιλέγουν το Παρίσι ως τόπο εγκατάστασης των δραστηριοτήτων τους (Αλιμπράντη, 

2003: 142) Η Γαλλική πρωτεύουσα αποκτά ξανά την πνευματική της λάμψη με τον 

πλουραλισμό των ιδεών και των εθνοτήτων. Παράλληλα, οι Γαλλικές αρχές, 

προσφέρουν ελευθερία στην άσκηση αρκετών επαγγελμάτων, γεγονός που εξηγεί την 

προτίμηση εγκατάστασης επιστημόνων, φοιτητών και πανεπιστημιακών καθηγητών 

στην χώρα αυτή (Αλιμπράντη, 2003: 142). Έντονη παρουσία υπήρξε από αρκετούς 

καλλιτέχνες οι οποίοι ταύτισαν  την διαδρομή τους με τον νέο τόπο όπου η ελευθερία 

έκφρασης μετουσιώνονταν σε πνευματική δημιουργία. 

 Η οργάνωση της Ελληνικής διασποράς στην Γαλλία βασίζεται σε μια 

πολυεπίπεδη δομή. Ειδικότερα, μέλημα τους αποτελεί η διατήρηση πτυχών της 

Ελληνικής ιδιαίτερης ταυτότητας. Για το λόγο, αυτό είχαν δημιουργηθεί αρκετές 

ενορίες οι οποίες καλύπτουν τις θρησκευτικές ανάγκες των ομογενών σε τοπικό 

επίπεδο, όπως για παράδειγμα ο Ναός της Κοιμήσεως Της Θεοτόκου το (1845) στη 

Μασσαλία και Ο Ναός του Αγίου Στεφάνου στο Παρίσι από το 1895 (Clogg, 2004: 

42). Εκτός αυτού, αρκετά μέλη της διασποράς από τις αρχές του 19
ου

 αιώνα μέχρι και 

τις μέρες σας, εγκαινιάζουν συλλόγους και δράσεις σωματίων και οργανώσεων οι 

οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της διασποράς, στη 

γαλλική επικράτεια.  Ειδικότερα, οι Έλληνες φοιτητές συσπειρώνονται, από το 1884, 

γύρω από τους συλλόγους Associationdes Étudiants Grecs de Paris/ Uniondes 

Hellènes de Paris (1922), Union philanthropique des Hellènes de Lyon (1922),  

Communauté Hellénique du Nord (Lilleetsesenvirons) (1927), Communauté 

Hellénique orthodoxe de Port-de-Bouc (1933),Union Hellénique de Marseille (1944),  

και Associationdes Hellènes de Bordeaux.  Το γεγονός αυτό αποτελεί το σταθερό 

πλαίσιο και κατά την διάρκεια του 20
ου 

αιώνα. Στις τελευταίες δεκαετίες οι νέες 

τάσεις της διασποράς μας μεταβάλλονται, η αναπτυσσόμενη οικονομική ολοκλήρωση 

και προσαρμογή στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο αποτελεί σημαντική 

παράμετρο στην αναζήτηση καταλλήλων ευκαιριών διαβίωσης διαμέσου της 

οικουμενικής, πολυεθνικής αγοράς εργασίας. 
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1.2. Η επιλογή της Γαλλίας ως χώρα υποδοχής 

  

Η μετανάστευση αποτελεί ένα εξελισσόμενο κοινωνικό φαινόμενο με 

δυναμικό χαρακτήρα. Ανά χρονικές περιόδους παρουσιάζει διαφοροποιήσεις, οι 

οποίες συχνά συνδέονται με το περιβάλλον και τις συνθήκες του τόπου υποδοχής των 

μεταναστευτικών ροών (Βεντούρα,2006:31). Διαχρονικά, αρκετές χώρες της δυτικής 

Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας, αποτελούν βασική επιλογή 

μεταναστευτικών μετακινήσεων. Η αρχική αιτία της μετανάστευσης σχετίζεται με τον 

αποικιοκρατικό, κυριαρχικό χαρακτήρα ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών. Στο πλαίσιο 

αυτό κατανοούμε ότι η μετανάστευση κατά τους τελευταίους  δύο αιώνες, 

σημειώθηκε από πληθυσμιακό μέρος που προέρχονταν από τις αποικιακές  

κατακτήσεις της Γαλλίας, η οποία αποτέλεσε εστία υποδοχής (Φλιτούρης, 2015:  149-

151).  

Από τα τέλη του 18
ου

 αιώνα, η μετάβαση της Γαλλία στην βιομηχανική 

επανάσταση την αναδεικνύει μεταξύ των ολίγων πρωτοπόρων χώρων, Ειδικότερα, η 

ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων στην οικονομική δραστηριότητα, είχε ως 

αποτέλεσμα την υπέρμετρη αύξηση της παραγωγής της ζήτησης και εν γένει την 

αύξηση του πλούτου. Αναμφισβήτητα, το γεγονός αυτό ενδυνάμωσε την Γαλλική 

οικονομία και αύξησε κατακόρυφα την ζήτηση εργατικού δυναμικού (Πατρώνης, 

2015: 141). Ταυτόχρονα, εμφανίζεται ένα πρωτόγνωρο για την εποχή φαινόμενο το 

οποίο αργότερα ονομάστηκε «κοινωνική κινητικότητα», δηλαδή, η δημιουργία νέων 

κοινωνικών στρωμάτων, όπως η αστική τάξη η οποία, κατείχε τα καινοφανή πλέον, 

μέσα παραγωγής – εμπορίου (Πατρώνης, 2015: 141). Νέες κοινωνικές δυνάμεις 

έχοντας καταφέρει την μεγιστοποίηση του κέρδους, διεκδίκησαν και κατάφεραν να 

εδραιώσουν ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό φιλελεύθερο πλαίσιο  που 

ενσωμάτωνε θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες του διαφωτισμού (Φωτεινή Βάκη 2008, 

σελ. 156). 

Η κατανόηση των παραπάνω συνθηκών αποτελεί μία προσπάθεια 

επαρκέστερης διερεύνησης του συνέβη εν γένει, ενώ οδηγεί στη διαπίστωση ότι η 

εκβιομηχάνιση της χώρας, δεν ήταν ένα αυτόνομο οικονομικό φαινόμενο, αλλά 

αποτέλεσε την θρυαλλίδα εσωτερικών αλλαγών στη δομή της Γαλλικής κοινωνίας. 

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται ότι η υιοθέτηση εκ μέρους της Γαλλίας της 

επαναστατικής ατζέντας, περιλάμβανε τον εκσυγχρονισμό τη φιλελευθεροποίηση της 

οικονομίας και τη συγκρότηση του εθνικού αστικού κράτους. (Δημάκης, 1993:29). 



16 

 

 Πρακτικά έτσι από τα τέλη του 18
ου

 αιώνα σηματοδοτείται έναρξη του 

Διαφωτισμού και ο μετασχηματισμός της Γαλλίας σε οικονομικό, κοινωνικό και 

πολιτικό επίπεδο. Αξιοσημείωτοι θεωρητικοί εμπνευστές υπήρξαν, οι Ζαν Ζακ 

Ρουσσό, ο Βολταίρος και ο Μοντεσκιέ και αρκετοί άλλοι, οι οποίοι μέσα από τα έργα 

τους έστρεφαν τα βλέμματα της κοινωνίας στην αποδοχή της λογικής και της 

επιστήμης ως  τα μοναδικά ασφαλή εργαλεία για την ερμηνεία του κόσμου
4
.  Με 

αυτό τρόπο, δημιούργησαν το κατάλληλο κλίμα για κοινωνικές και πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις (Στεμπίλης, 2008: 31). Έκτοτε, οι  μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν 

στην γαλλική επικράτεια έμελλε να μεταλλάξουν το κοινωνικοπολιτικό της γίγνεσθαι.  

Ίσως το σημαντικότερο γεγονός των αναφερομένων αλλαγών είναι ότι 

αποδεσμεύτηκαν νέες κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες λειτούργησαν σε ελεύθερο 

περιβάλλον έκφρασης προωθώντας πολυεπίπεδες μεταρρυθμίσεις που ήταν 

καθοριστικές για την μετέπειτα  εξέλιξη  της Γαλλίας.  Με αφετηρία τη θέση αυτή, η 

Γαλλία υιοθέτησε μια ξεχωριστή πορεία η οποία έκτοτε ευνοεί τον πνευματικό 

πλουραλισμό, αποδεχόμενη ετερόκλητες απόψεις από διαφορετικές ομάδες 

ανθρώπων (Δημάκης, 1993: 37). 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η γαλλική επανάσταση δεν περιορίστηκε εντός της 

χώρας ως ένα τοπικό φαινόμενο αλλά το ριζοσπαστικό της πνεύμα 

μεταλαμπαδεύτηκε οικουμενικά σε αρκετές χώρες οι οποίες σταδιακά ενσωμάτωσαν 

παρόμοιες αξίες στις συνταγματικές τους αλλαγές-προσθήκες, αποτέλεσε δε, το 

πολιτικό-κοινωνικό  πρότυπο, πλαίσιο του λεγόμενου δυτικού κόσμου. όπως για 

παράδειγμα αργότερα στην Αμερική (Χορκχάιμερ &  Αντόρνο, 1996: 24).  

Στην ελληνική επικράτεια, πριν από την εποχή της Παλιγγενεσίας, σε 

περιοχές που δεν υπήρχε η οθωμανική κυριαρχία και άκμαζε το ελληνικό στοιχείο 

(Επτάνησα), αλλά και σε εμπορικές παραδουνάβιες πόλεις, με οθωμανική παρουσία 

παρουσιάστηκαν οι πρώτες προσπάθειες προσέγγισης με το ρεύμα του διαφωτισμού. 

(Sfoini,2019:introduction). Αυτό διαπιστώνεται από τα τέλη του 18
ου

, χρονική 

περίοδος που δημιουργούνται τα πρώτα τυπογραφία στα Επτάνησα και την 

Κωνσταντινούπολη, με σημαντική συμβολή στην διάδοση του διαφωτισμού δια μέσω 

της ελληνικής γλώσσας. Ειδικότερα, η  υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων και αξιών 

                                                 
4
Οι αναφερόμενοι συγκρότησαν το ιδεολογικό υπόβαθρο του Διαφωτισμού στην «Εγκυκλοπαίδεια». 

Ταυτόχρονα, ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ διατύπωσε τη θεωρία του Κοινωνικού Συμβολαίου (Du contrat social ou 

Principes du droit politique) που προέρχεται από τον τίτλο βιβλίου του 1762.  

 προτρέποντας σε μια Ευρώπη που θα ήταν αρωγός στα δικαιώματα των ανθρώπων. 

 http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/contrat_social/contrat_social.html .  

http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/contrat_social/contrat_social.html


17 

 

αρχικά προέρχονταν από τους εύπορους εμπόρους οι οποίοι λόγω επαγγελματικής 

ιδιότητας είχαν συχνές επαφές με την Γαλλία (Β. Πατρώνης, 2015 σελ 144).  Είναι 

ευρύτατα διαδεδομένη η άποψη ότι η ελληνόφωνη πνευματική ελίτ δεν έμενε 

αδιάφορη στις τεκτονικές αλλαγές που διέχεε ο διαφωτισμός σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. Εγκαινίασε μια στενότερη επαφή με την «φωτισμένη Ευρώπη». Η 

αρχαιολατρία που ήταν από τις συνιστώσες τάσεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας της 

αναφερόμενης περιόδου, ήταν ταυτόχρονα ένα αντιδάνειο ρεύμα επιστροφής στις 

αξίες της κλασσικής Ελλάδας (Δημαράς, 1985: 416).    

Ως μια άλλη οπτική, η επανάγνωση, η αναβάθμιση του αρχαίου ελληνικού 

παρελθόντος μέσω της γαλλικής παιδείας, οδήγησε τους Έλληνες του Διαφωτισμού 

στη συνειδητοποίηση μιας άρρηκτης γενεαλογικής διαδρομής από την αρχαιότητα  

μέχρι την εποχή εκείνη και συντέλεσε στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και 

ταυτότητας. Η πορεία για την πολιτική απελευθέρωση του έθνους περνούσε με αυτόν 

τον τρόπο και μέσω της πολιτισμικής αναγέννησης, που βασίστηκε στην ανάδυση του 

αρχαίου ελληνικού παρελθόντος (Δημαράς, 1985: 418). Ιδιαίτερες προσπάθειες 

επικεντρώθηκαν στην επαναδιατύπωση του όρου «Έλληνας» ο οποίος θα είχε εθνικό 

προσανατολισμό και θα ήταν ενταγμένος στο αξιακό πλαίσιο του διαφωτισμού, 

απορρίπτοντας έτσι την ταυτότητα της οθωμανικής περιόδου  (Δημαράς, 1985: 413).  

Οι προσπάθειες αυτές  εμπλουτίστηκαν με γαλλικά  δοκίμια – άρθρα  (πρότυπα) για 

την πνευματική ζωή του Ελληνισμού δια μέσου μεταφρασμένων λογοτεχνικών, 

ενημερωτικών και εξεγερτικών κειμένων (Ταμπάκη, 1995: 1-2). 

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι από τις αρχικές προσπάθειες  

σύστασης του νεοελληνικού κράτους οι ελληνικές αρχές υπήρξαν εμφανώς 

επηρεασμένες από το γαλλικό πολιτικό κεκτημένο.
5
 Συγκεκριμένα, οι πρωταρχικές 

συνταγματικές συνελεύσεις είχαν ξεκάθαρα επιδράσεις του γαλλικού συντάγματος, 

γεγονός που αποτυπώθηκε με συγκεκριμένες ιστορικές αναφορές (Ν. Αλιβιζάτος, 

2003: 71).  

Οι γαλλικές επιδράσεις ήταν εμφανείς στη σύσταση του Νεοελληνικού 

κράτους. Συγκεκριμένα, ο γαλλικός Διαφωτισμός αποτέλεσε πρότυπο για αυτούς που  

συγκρότησαν το νέο μοντέλο διακυβέρνησης της Ελλάδας  (Ν. Αλιβιζάτος, 2003: 73). 

 

 

                                                 
5
Αφορά τις πρώτες Ελληνικές συνταγματικές προσπάθειες που έλαβαν χώρα στην, Επίδαυρο το 1822, στο 

Άστρους το 1823 και της Τροιζήνα το 1827, οι οποίες είχαν ένα σαφή Γαλλικό προσανατολισμό. 
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1.3. Οι Έλληνες διανοούμενοι και καλλιτέχνες στη Γαλλία. 

  

          Τα εξεταζόμενα στοιχεία αποδεικνύουν ότι κατά τελευταίο τέταρτο του 19
ου

  

και την έλευση του 20
ου

 αιώνα, διαπιστώνεται ότι η πρωτοπόρα εξέλιξη της Γαλλίας 

στην παραγωγή ιδεών και την δημιουργία ρευμάτων παράμενε γόνιμη και ανθεκτική 

παρά τους εσωτερικούς πολιτικούς κλυδωνισμούς.
6
 Πλήθος εγγράμματων Ελλήνων 

και καλλιτεχνών μετανάστευσε στην χώρα της Γαλλίας, συνεχίζοντας την παραγωγή 

τους σε ένα νέο περιβάλλον δημιουργίας, δεχόμενοι νέες επιδράσεις . Άλλωστε, 

ελάχιστοι θα μπορούσαν να αρνηθούν ότι η ζωή και οι τέχνες βρίσκονται σε διαρκή 

συνομιλία (Gombrich 1995: 504). Ιστορικά έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις που 

αναλύουν τη σχέση της τέχνης με την πολιτική και τα κοινωνικά κινήματα. Συχνά 

υποστηρίζεται ότι στην τέχνη φανερώνεται η κοινωνική πραγματικότητα και κατ’ 

επέκταση οι πολιτικές εξελίξεις. Επομένως, από την καλλιτεχνική  δράση  

προκύπτουν συμπεράσματα και δυνητικές ερμηνείες για τα κοινωνικά φαινόμενα και 

για τις συνακόλουθες πολιτικές καταστάσεις (Gombrich 1995: 499). 

Οι αλλεπάλληλες πολεμικές συγκρούσεις που ακολούθησαν στην Ευρώπη 

μετουσιώνονται σε αναπάντητα ερωτήματα της κοινωνίας. Η αντίδραση δεν αργεί, 

καλλιτεχνικά ρεύματα, απότοκα της ραγδαίας εξέλιξης, των αλλαγών αλλά και των 

σφοδρών συγκρούσεων, αποτυπώνονται στην συλλογική μνήμη ολόκληρου του 

δυτικού κόσμου. Το πνεύμα του ρομαντισμού που επικράτησε σε όλες της 

καλλιτεχνικές εκφάνσεις μέχρι τα μέσα του 19
ου

 αιώνα, ανατρέπεται από τις 

αντιθετικές τάσεις του ρεαλισμού και νατουραλισμού.  

Στη συνέχεια, το πρώτο τέταρτο του 20
ου

 αιώνα, αναδύεται ο νέος, μοντέρνος 

κόσμος που ακολουθεί καινοτόμες μορφές τέχνης.  Η γέννηση του κινηματογράφου  

και της φωτογραφίας γίνονται αφορμή ρήξης από τις υφιστάμενες παραδόσεις. Στην 

ζωγραφική εισέρχονται δυναμικά νέες ιδεαλιστικές τάσεις, ο Φοβισμός, ο κυβισμός, 

διαδέχονται τον Ιμπρεσιονισμό και διακρίνονται από ένταση στον τρόπο έκφρασης 

(Gombrich 1995: 577).  

 Αξίζει όμως να επισημανθεί ότι το σημαντικότερο γεγονός που τροφοδότησε 

την πνευματική έξαρση οφείλεται σε μια ξεχωριστή ιδιότητα του Γάλλου πολίτη-

καλλιτέχνη που ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά του πλουραλισμού της 

                                                 
6
Γεγονότα που οδηγούσαν σε ασταθή πολιτική περίοδο, όπως για παράδειγμα, η Παρισινή Κομμούνα (εργατική 

επαναστατική κυβέρνηση που εγκαθιδρύθηκε στο Παρίσι από τις 26 Μαρτίου του 1871 μέχρι τις 28 Μαΐου).  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1871
https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
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ατομικότητας και της έκφρασης
7
.  Ήδη από την περίοδο της Απελευθέρωσης αρκετοί  

καλλιτέχνες θεωρούν το Παρίσι την «Μέκκα του πολιτισμού». Επιπρόσθετα, η 

βιβλιογραφική αναδρομή στα πρώτα χρόνια του 20
ου

αιώνα  παρατηρούμε ότι στην 

περίοδο αυτή αρκετοί καλλιτέχνες επέλεξαν την γαλλική πρωτεύουσα ως ένα μέρος 

προσωρινής διαμονής προκειμένου να έρθουν σε αμεσότερη επαφή με τους 

κορυφαίους εκπροσώπους των τεχνών. Ορισμένοι εξ αυτών ήταν, ο Νίκος 

Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Λάζαρος Φυτάλης, Λάζαρος Σώχος, Φωκίων Ρωκ, Γεώργιος 

Ζευγώλης, Γιώργος Βακαλό, και άλλοι. Οι περισσότεροι από τους παραπάνω 

επέστρεψαν στην πατρίδα και αποτέλεσαν πυλώνες μάθησης για τους νεότερους 

δημιουργούς (Μαυρομάτης, 1985:9). Σε αντίθεση, ένα μεγάλο μέρος από το 

μεταπολεμικό καλλιτεχνικό μεταναστευτικό κύμα,  επέλεξε την Γαλλία ως μόνιμο 

τόπο διαμονής – έκφρασης
8
. 

Θα αποτελούσε παράλειψη να μην τονίσουμε την ύπαρξη της φημισμένης 

Σχολής Καλών Τεχνών, (Académie des Beaux-Art ) που ιδρύθηκε το 1648 και 

αποτελεί επίσημο φορέα του ακαδημαϊκού συστήματος, προσελκύει οικουμενικά 

καλλιτέχνες, μαζί και Έλληνες, που επιθυμούν να σπουδάσουν κοντά στους επιφανείς 

καθηγητές της. Το γεγονός αυτό φανερώνει τη διαχρονική αφοσίωση της Γαλλίας στο 

πεδίο των τεχνών
9
. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 20
ού

 αιώνα οι Ελληνικές μετακινήσεις προς τη 

Γαλλία είχαν ένα καθολικό χαρακτήρα που περιελάμβανε μεγάλο μέρος της εγχώριας 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Εάν εστιάσουμε περισσότερο στο φαινόμενο αυτό, θα 

παρατηρήσουμε ότι μια από τις αιτίες του βρισκόταν στον πυρήνα του γαλλικού 

αστικού κράτους (Χασιώτης,1993:39). Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεση θεμελιωδών 

αρχών όπως της ελευθερίας και της έκφρασης, προσδίδουν στον Γάλλο πολίτη μια 

ξεχωριστή αξιακή ταυτότητα, η οποία κατά την διάρκεια του 20
ου

  αιώνα ήταν 

δυσεύρετη ακόμη και σε χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου. Διαπιστώνεται 

επίσης είναι ότι τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά αυτά έχουν συμπεριληφθεί και 

αποτυπώνονται σε άρθρα του γαλλικού  συντάγματος,  όπως για παράδειγμα,  το  

πρώτο άρθρο που ανέφερε ότι η «Γαλλία εγγυάται την ισότητα ενώπιον του νόμου 

                                                 
7
Ο λογοτέχνης Γεώργιος Θεοτοκάς, που ήταν ο συντάκτης του μανιφέστου της γενιάς του 1930 αναφέρει: «Το 

Παρίσι είναι το πιο σαγηνευτικό σχολείο στον κόσμο»   
8Μιμικά Κρανάκη συνέντευξη στό περιοδικό «Νέα Κοινωνιολογία» τεύχος 43.Αφιέρωμα στη Ελληνική διανόηση 

στο Παρίσι. 
9 Ο Γλύπτης, Γεράσιμος Σκλάβος, ήταν ένας από τους σπουδαστές  στην Ecole Supérieure des Beaux Arts, κοντά 

στον Μαρσέλ Ζιμόν . Το 1961 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο γλυπτικής στην πρώτη «Μπιενάλε των Νέων του 

Παρισιού» και το «Βραβείο των Καλλιτεχνών» στην ίδια έκθεση, καθιερωμένο από τον Ανρί Μαλρώ. 

https://www.academiedesbeauxarts.fr/histoire 

https://www.academiedesbeauxarts.fr/histoire
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για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως καταγωγής, φυλής ή θρησκείας»
10

. Επομένως, 

γίνεται αντιληπτό ότι η ασκούμενη ρεπουμπλικανική πολιτική της Γαλλίας συνδυάζει 

την ατομική ιδιότητα του πολίτη με τις αξίες της δημοκρατίας και την κοσμικότητα. 

Συμφώνα με την παραπάνω παραδοχή, γίνονται σαφέστεροι οι λόγοι που καθιστούν 

ελκυστική την Γαλλία ως έναν τόπο διαμονής και ελεύθερης έκφρασης, ανθρώπων 

που αναζητούν μια καλύτερη μοίρα να ζήσουν σε μία χώρα που πρεσβεύει την 

ισοπολιτεία και την ελευθερία (Ανδρικοπούλου.2007:14). 

 

1.4. Οι Ελληνικές πολιτικές προσωπικότητες στην Γαλλία του 20
ου

 αιώνα. 

   

Διαχρονικά, η φιλελεύθερη πολιτική της Γαλλίας έχει ως βασικό 

χαρακτηριστικό την ανοχή, γεγονός που την ανέδειξε ως μια χώρα – καταφύγιο για 

αρκετές προσωπικότητες που δέχθηκαν πολιτικές ή ιδεολογικές διώξεις. Σημαντικές 

εγχώριες πολιτικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα επέλεξαν την Γαλλική 

πρωτεύουσα ως ένα τόπο προστασίας, ή ακόμη, ως μια συνειδητή επιλογή 

αποστασιοποίησης (Παπαδοπούλου, 2006: 11). 

Κατά τη διάρκεια της τρίτης δεκαετίας του 20
ου

 αιώνα, η Ελλάδα βίωσε μια 

ακραία πολιτική αντιπαράθεση με μίση και πάθη μεταξύ βενιζελικών και 

αντιβενιζελικών. Αυτή η σφοδρότητα είχε ως αποτέλεσμα την αναχώρηση και 

παραμονή του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι μέχρι και τον θάνατο του
11

. 

Την περίοδο του Β΄ παγκοσμίου πόλεμου η Ελλάδα και η Γαλλία είχαν 

οικοδομήσει συμμαχική σχέση αντιμετωπίζοντας τον κοινό εχθρό. Αφότου τελείωσαν 

οι πολεμικές περιπέτειες, εξακολούθησαν να έχουν ένα εξαιρετικό επίπεδο σχέσεων. 

Σημαντικά πολιτικά πρόσωπα της μεταπολεμικής ιστορίας εγκαινίασαν άριστες 

σχέσεις με αντίστοιχους Γάλλους πολιτικούς. Αρχικά, οι σχέσεις αυτές ξεκίνησαν 

από την πρώτη πρωθυπουργική θητεία του Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1955 όταν 

ανέπτυξε μια στενή πολιτική φιλία με τον πρόεδρο – στρατηγό. Charles de Gaulle, η 

οποία υπήρξε γόνιμη και οδήγησε στην υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ελλάδας 

                                                 
10

https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-library-

files/France_Constitution_1958_(as%20amended)_en.pdf   Αναφορές του Γαλλικού Συντάγματος. 
11http://www.venizelos-foundation.gr/images/content/content/venizelos_gymnasium.pdf  

Περιλαμβάνει σχετικές αναφορές για την ζωή και τελευταίες ημέρες του Ε. Βενιζέλου.   

 

https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-library-files/France_Constitution_1958_(as%20amended)_en.pdf
https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-library-files/France_Constitution_1958_(as%20amended)_en.pdf
http://www.venizelos-foundation.gr/images/content/content/venizelos_gymnasium.pdf
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– ΕΟΚ, το 1961.  Χρονικά, ακολουθεί η αυτοεξορία του Καραμανλή στο Παρίσι
12

 

και ολοκληρώνεται  η  επιστροφή του με τη δεύτερη πρωθυπουργική θητεία (1974) 

και την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ με την καθοριστική συμβολή του Γάλλου 

πρόεδρου Valéry Giscard d' Estaing. Έκτοτε, έχει  εγκαινιαστεί μια σταθερή 

Ελληνογαλλική φιλία η οποία είχε εκφραστεί με το δημοφιλές σύνθημα. «Ελλάς- 

Γαλλία - Συμμαχία» η οποία διατηρείται σε άριστο επίπεδο μέχρι τις ημέρες μας
13

. 

Κατά την σκοτεινή περίοδο της επταετίας, η Γαλλική πρωτεύουσα υπήρξε  

σημαντικό σημείο αναφοράς του αντιδικτατορικού αγώνα. Εκεί ένας σημαντικός 

αριθμός ελληνικών φοιτητικών οργανώσεων, όπως η Association des Étudiants 

Hellènes de Paris
14

, συσπειρώθηκε με κοινό πρόταγμα την επαναφορά του 

δημοκρατικού πολιτεύματος στην Ελλάδα. Οι παραπάνω προσπάθειες πλαισιώθηκαν 

με τις εμβληματικές παρουσίες των Μίκη Θεοδωράκη, του ζεύγους Μ. Μερκούρη, Ζ. 

Ντασέν και αρκετών άλλων, οι οποίοι  με την δράση τους κατάφεραν έναν διττό 

στόχο, Αρχικά, να ενημερώσουν και να  ευαισθητοποιήσουν την Γαλλική κοινή 

γνώμη και εν δευτέροις  να υποστούν πλήγμα οι πρωτεργάτες της επταετίας μέσα από 

ευρωπαϊκές κυρώσεις (Antoniadou, 2007:209). 

Είναι ευρύτατα διαδεδομένη η άποψη ότι η περίοδος του 1960  υπήρξε 

δεκαετία της αμφισβήτησης και των κινημάτων. Στην πραγματικότητα σε αρκετές 

δυτικές κοινωνίες την δεκαετία του ´60 εξελίχθησαν τραγικά γεγονότα που δεν 

άφηναν αδιάφορη την γαλλική κοινωνία. Ειδικότερα, σκηνές από το πολεμικό 

μέτωπο του Βιετνάμ με τη συνοδευόμενη καταστολή διαμαρτυρίας στα 

Πανεπιστήμια, τον ρατσισμό, τις πολιτικές εξελίξεις στην Λατινική Αμερική, και την 

Ιβηρική χερσόνησο, έγιναν η αφορμή να εμφανιστεί ένα ριζοσπαστικό φοιτητικό 

κίνημα την Άνοιξη του 1968 στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.
15

 Η κινητοποίηση 

                                                 
12https://ikk.gr/wp-content/uploads/2018/10/bibliografia.pdf  Σχετικές αναφορές από το Ίδρυμα Κων. Καραμανλής. Η 

γόνιμη περίοδος της αυτοεξορίας. Εκεί ο Κ. Καραμανλής ( κατά ομολογία του) είχε τις απαραίτητες προσλαμβάνουσες 

εμπειρίες, οι οποίες του παρείχαν τις προϋπόθεσης του μετέπειτα ηγέτη.    

http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/03/ikk-6-31.pdf 
13https://ikk.gr/wp-content/uploads/2018/10/bibliografia.pdf  Σχετικές αναφορές από το Ίδρυμα Κων. 

Καραμαμλής.&https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7CJdKqyq3U4J:https://www.ifg.gr/el/poioi-

eimaste/gfa-2014+&cd=5&hl=el&ct=clnk&gl=gr&client=firefox-b-d 
14 «Η Ένωσις των εν Παρισίοις Ελλήνων Σπουδαστών» (Association des Étudiants Hellènes de Paris/AEHP), Αποτελεί 

τον μεγαλύτερο σύλλογο των Ελλήνων φοιτητών της γαλλικής πρωτεύουσας. (Αρχείο Α.Σ.Κ.Ι 

http://62.103.28.111/aski/rec.asp?id=32326 
15

 Είχαν προηγηθεί ένα σοβαρό ζήτημα (Εξωτερικής πολιτικής) της Γαλλίας που αφορούσε την εξέγερση 

στην Αλγερία, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό της.  

https://ikk.gr/wp-content/uploads/2018/10/bibliografia.pdf
http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/03/ikk-6-31.pdf
https://ikk.gr/wp-content/uploads/2018/10/bibliografia.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7CJdKqyq3U4J:https://www.ifg.gr/el/poioi-eimaste/gfa-2014+&cd=5&hl=el&ct=clnk&gl=gr&client=firefox-b-d
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7CJdKqyq3U4J:https://www.ifg.gr/el/poioi-eimaste/gfa-2014+&cd=5&hl=el&ct=clnk&gl=gr&client=firefox-b-d
http://62.103.28.111/aski/rec.asp?id=32326
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αυτή,  συμπαρέσυρε σε μία γενική απεργία (10 εκατομμυρίων ανθρώπων) και έχει 

καταγραφεί ως ένα σημαντικό ιστορικό κοινωνικό - πολιτικό συμβάν της Ευρώπης
16

. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρατηρούνται Έλληνες, προερχόμενοι από 

διάφορες κοινωνικές τάξεις, οι οποίοι έδωσαν ένα δυναμικό παρόν εκπροσωπώντας, 

μεταξύ άλλων τον αντιδικτατορικό αγώνα κατά του Ελληνικού καθεστώτος, όπως για 

παράδειγμα ο Ν. Πουλαντζάς, ο Β. Παπαθανασίου, ο Κ. Φέρρης, κ.ά.  Ορισμένα από 

αυτά τα πρόσωπα διαδραμάτισαν καθοδηγητικό ρόλο στην εξέλιξη των 

διαδηλώσεων, όπως ο Κ. Καστοριάδης, και Daniel Cohn- Bendit, οι οποίοι με τη 

δράση τους αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τις κινητοποιήσεις που  εξελίχθησαν τον 

Μάη 1968
17

 (Antoniadou.2007: 207-218). 

Ανακεφαλαιώνοντας, οφείλουμε να τονίσουμε ότι η εξέγερση αυτή ξεκίνησε 

σε μία χώρα που δεν υφίσταται κάποια οικονομική ή πολιτική κρίση. Αντιθέτως η 

Γαλλία την περίοδο αυτή ήταν μία χώρα οικονομικά εξελισσόμενη που η κοινωνία 

της απολάμβανε τις ανέσεις της ευημερίας. Εντούτοις, οι εξωστρεφείς αντιδράσεις 

της γαλλικής κοινωνίας φανερώνουν ότι πρόκειται για μια χώρα με έντονους 

προβληματισμούς που αντιδρά μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες, ακόμη και 

συγκρούσεις. Άλλωστε, και στις μέρες μας όπου σε αρκετές ευρωπαϊκές κοινωνίες, 

εξανεμίζονται κοινωνικά δικαιώματα, η Γαλλία δίνει το στίγμα της με ένα σημαντικό 

μέρος της κοινωνίας να διεκδικεί ακατάπαυστα τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις 

(κίνημα κίτρινων γιλέκων)
18

. 

                    

1.5. Οι σχέσεις της ελληνικής λογοτεχνίας με τη γαλλική κουλτούρα 

 

Η Γαλλία αποτέλεσε τόπο δημιουργίας και έμπνευσης των πνευματικών 

ανθρώπων, στοχεύοντας στην εξύψωση του ελληνικού έθνους και στην διαμόρφωση 

μιας στενής σχέσης με την Γαλλία. Οι Έλληνες της Διασποράς κατάφεραν να 

εκφράσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και αντιλήψεις μέσα από την λογοτεχνική 

παραγωγή. Όπως ήδη έχει αναφερθεί η Γαλλία υπήρξε μια σημαντική αποικιοκρατική 

δύναμη με  επιδράσεις σε αρκετές χώρες που βρίσκονταν υπό τη σφαίρα επιρροής 

της, στοιχείο που μεταφράζεται ως ένα ισχυρό πολιτισμικό αποτύπωμα της Γαλλίας.  

                                                 
16

 Thomas Gallant, "Got a Revolution, got to revolution": Student Activism and the Anti-war Movement. An 

Historical Assessment»,  στο:  :https://doi.org/10.12681/historein.22. 
17

https://www.ert.gr/arxeio-afierwmata/50-chronia-apo-to-mai-toy-68/Η Δράση της ομάδας, Σοσιαλισμός ή 

Βαρβαρότητα. Και στο Νέα κοινωνιολογία. Αφιέρωμα στην «Ελληνική διανόηση στο Παρίσι»  Αθήνα.2007 . 
18

https://gr.euronews.com/2019/11/15/enas-xronos-kitrina-gileka-to-kinima-pou-sigklonise-thn-gallia 

 

https://www.ert.gr/arxeio-afierwmata/50-chronia-apo-to-mai-toy-68/
https://gr.euronews.com/2019/11/15/enas-xronos-kitrina-gileka-to-kinima-pou-sigklonise-thn-gallia
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Μία από τις πολλές πτυχές επιρροής της που εμφανίζει ενδιαφέρον αφορά την 

υιοθέτηση της Γαλλικής γλώσσας, ως τρόπο έκφρασης από εκπροσώπους των 

γραμμάτων οι οποίοι από εμπειρικές επαφές και επιρροές που δέχθηκαν  

αποτυπώνουν τα έργα τους στην Γαλλική γλώσσα. Διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για 

φαινόμενο αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών, οι οποίοι όταν 

συνυπάρχουν αναπτύσσουν πολιτισμικούς δεσμούς, αξίες,  υιοθετούν νέες γλώσσες  

και συνιστούν τον λεγόμενο υβριδικό πολιτισμό (Λαλαγιάννη, Βέικου 2015:37). 

Σύμφωνα με την άποψη του Γ. Φρέρη, η πνευματική διάσταση της 

Γαλλοφωνίας περιέχει μια ιδιαίτερη υπεραξία στην έκφραση της, η οποία 

προσδιορίζει και μεταδίδει εμφανέστερα τα συναισθήματα (Φρέρης,1999:23-24). Η 

έννοια της Γαλλοφωνίας αφορά στο σύνολο των εκφράσεων για προώθηση των 

γαλλικών αξιών και ταυτοτήτων ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής των ατόμων 

που τη χρησιμοποιούν.
 19

 Ουσιαστικά, πρόκειται για μία «αποεδαφοποίηση» αφού οι 

λογοτεχνικές παραγωγές εκκίνησαν να συντίθενται μέσα από τον πλουραλισμό των 

πολιτισμικών ταυτοτήτων, αναδύοντας με αυτόν τον τρόπο την πολιτισμική 

υβριδικότητα των παραγόμενων έργων (Chartier, 2002: 304). Να σημειωθεί επίσης 

ότι στο ίδιο πλαίσιο της Γαλλοφωνίας, η γαλλική γλώσσα και κατ’ επέκταση η 

λογοτεχνική παραγωγή, δεν περιορίζεται ως μία αποκλειστική «ιδιοκτησία» των 

Γάλλων αλλά αποτελεί κοινό «κτήμα» αρκετών άλλων κοινωνιών (Φρέρης, 1999: 

19). 

Διευκρινίζεται ότι η Ελλάδα, ουδέποτε υπήρξε Γαλλική αποικία, ούτε είχε 

κάποιου είδους κυριαρχική δέσμευση. Ωστόσο, αποτελεί κοινό τόπο ότι οι δύο αυτές 

χώρες  αξιοποιώντας τα πολιτισμικά φορτία τους αντάλλαξαν αρκετά πολύτιμα 

στοιχεία που είχαν ως αποτέλεσμα μια μακρόπνοη σχέση πνευματικής 

αλληλεπίδρασης, αποδεικνύοντας έτσι το στοιχείο της λογοτεχνικής υβριδικότητας 

(Φρέρης, 1999: 320). 

Πιο συγκεκριμένα, η αρχαία κλασική γραμματεία αποτέλεσε το θεωρητικό 

υπόβαθρο της Γαλλικής επανάστασης. Η υιοθέτηση φιλελεύθερης ατζέντας, και οι  

κοινωνικές μεταβολές που υιοθέτησε η Γαλλική κοινωνία, είχαν σαφείς και ευθείες 

αναφορές στα πεπραγμένα των αρχαίων Ελλήνων. Επομένως γίνεται αντιληπτό, ότι η 

                                                 
19

 Η γαλλική γλώσσα κατέχει σημαντική θέση ως η μοναδική γλώσσα που ομιλείται και στις πέντε ηπείρους. 

Όπως και η αγγλική, η γαλλική γλώσσα παραμένει γλώσσα εργασίας των διεθνών οργανισμών στην Ευρώπη 

καθώς επίσης και την Αφρική. Εκτιμάται,  περιστασιακά χρησιμοποιούν τη γαλλική γλώσσα περισσότερα 

από 250 εκατομμύρια άνθρωποι. https://www.francophonie.org/ 

 

https://www.francophonie.org/
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επίκληση στους αρχαίους κλασσικούς δεν αποτελεί ένα διακοσμητικό στοιχείο στο 

αφήγημα των διαφωτιστών, αλλά πρόκειται για μία συνειδητή επιλογή στην 

οικοδόμηση του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου της νέας γαλλικής κοινωνίας (Φρέρης, 

1999: 319). 

Όσον αφορά την διαδρομή της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής, είναι 

εμφανές ότι από τις αρχικές προσπάθειες της αρκετοί Έλληνες επηρεάστηκαν  από τη  

Γαλλική διανόηση με αποτέλεσμα τα δημιουργήματά τους να έχουν ευδιάκριτες 

γαλλικές επιδράσεις (Φρέρης, 1999: 323). Συνοπτικά, αναφέρονται κάποια 

συγκεκριμένα παραδείγματα λογοτεχνών που υποστηρίζουν τις παραπάνω 

διαπιστώσεις. Αρχικά ο ομογενής συγγραφέας, Zαν Mορεάς (Ιωάννης 

Παπαδιαμαντόπουλος) απέδωσε έργα του στην Γαλλική γλώσσα, γεγονός που 

επίδρασε στην παραγωγή λογοτεχνίας και των δύο χωρών.
20

  Τα έργα του αποτέλεσαν 

«τροφή σκέψης» για αρκετούς εγχώριους λογοτέχνες οι οποίοι επηρεάστηκαν από τη 

γοητεία ενός «διακοσμητικού»,  λογοτεχνικού -  ποιητικού τρόπου έκφρασης. 

(Φρέρης, 1999: 325). 

 Άλλοι λογοτέχνες που επηρεάστηκαν από τα γαλλικά ρεύματα της εποχής -με 

εκπροσώπους όπως Paul Verlaine, Théophile Gautier κ.ά.- ήταν ο Κωστής Παλαμάς, 

Λορέντζος Μαβίλης και αρκετοί άλλοι σημαντικοί δημιουργοί (Cuddon,2005:146). 

Ακόμη να σημειωθεί ότι αρκετοί συγγραφείς της διασποράς κατά τον 20ου αιώνα 

είχαν εκφραστεί μέσω της γαλλική γλώσσας. 

Μια βαθύτερη εξερεύνηση τω λογοτεχνικών πονημάτων των Ελλήνων 

συγγραφέων, οι οποίοι ταύτισαν τη διαδρομή τους με τη Γαλλία, αναδύει μία 

σημαντική παράμετρο η οποία σχετίζεται με τη λογοτεχνία της διασποράς –

μετοικεσίας και της μετανάστευσης. Η Γαλλία εκτός από την μεταναστευτική 

μετοικεσία αποτέλεσε και μια χώρα προσέλκυσης των διανοούμενων. Πρόκειται για 

έναν εθελούσιο εκπατρισμό και μια επιλογή προορισμού για πνευματικούς 

ανθρώπους που είχαν καταφύγει εκεί κυρίως λόγω πολιτικών απόψεων (Αντωνιάδου, 

2009:36). Ειδικότερα, τα λογοτεχνικά κείμενα των Ελλήνων συγγραφέων της 

Διασποράς του 20ου αιώνα συνιστούν είδος αναπαράστασης της πολιτισμικής 

πραγματικότητας, ένα είδος μαρτυρίας για τα κοινωνικά δρώμενα που εκφράζει 

παράλληλα το σύνολο των ιδεών και το αξιακό σύστημα της κοινωνίας που 

κατασκευάζονται (Λαλαγιάννη - Βέικου,2015:110). Μέσα από τα έργα αυτά 

                                                 
20

 Ο Γ. Σεφέρης, θέλοντας να τονίσει την πνευματική συνομιλία Ελλάδος – Γαλλίας, σχολιάζει σε άρθρο σε 

γαλλική γλώσσα: “Deux aspects commerce spirituel de la France et de la Crece”  
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διαπιστώνεται πως οι έννοιες της ταυτότητας και της μνήμης είναι άρρηκτα 

συνυφασμένες. Συμπληρωματικά, η πολιτισμική ταυτότητα μπορεί να αναδυθεί μέσω 

της συλλογικής μνήμης και έχει ως έρεισμα το σύνολο των αναπαραστάσεων που 

είναι κοινό στα μέλη ενός κοινωνικού συνόλου, αναπαραστάσεις που συνδέονται με 

την καταγωγή, την ιστορία, την φύση αυτού του συνόλου (Λαλαγιάννη -  

Βέικου,2015:110). 

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1980, διαφαίνεται στην Ελλάδα 

ένα αυξημένο ενδιαφέρον στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές για θέματα που 

αφορούσαν την ετερότητα, την ατομική και συλλογική ταυτότητα, οι οποίες είχαν 

συμβάλει στην δημιουργία λογοτεχνικών δημιουργημάτων με θέματα, τα οποία 

σχετίζονται με την μετανάστευση, την καταναγκαστική ή εκούσια μετακίνηση, τον 

εκπατρισμό της εργατικής τάξης των διανοουμένων. Αυτού του είδους οι αναζητήσεις 

βοήθησαν στην λεπτομερέστερη προσέγγιση της λογοτεχνικής παραγωγής της 

ελληνικής διασποράς. Έτσι, πύκνωσαν τα τελευταία έτη οι  μελέτες που σχετίζονται 

με τη λογοτεχνική παραγωγή Ελλήνων του εξωτερικού, που βίωσαν την εμπειρία της 

μετανάστευσης. Η εποχή της παγκοσμιοποίησης έχει αναδείξει εντονότερα την 

ομογενοποίηση των πολιτισμικών ταυτοτήτων, την διασπορική πολιτισμική 

παραγωγή, επιδεικνύοντας μία τάση για αντίσταση προς την ισοπέδωση που 

επιδιώκει η κυρίαρχη κουλτούρα. Επιπλέον, η καλλιτεχνική παραγωγή της διασποράς 

εξέφρασε-μέσω ενός πλαισίου πολυπολιτισμικότητας- την διατήρηση της εθνικής 

καταγωγής (Λαλαγιάννη-  Βείκου,2015:108-109). 

Ακόμη και η μυθοπλασία, ως κατασκευή ενός φανταστικού χώρου εστιάζει σε 

διασπορικά και μεταναστευτικά ζητήματα στην περίοδο μετά τον Β΄ΠΠ με την 

αναζήτηση ταυτότητας και με τη ανάδειξη της σχέσης του συγγραφέα με την ιστορία. 

Σύμφωνα με την Πολυκανδριώτη: «Η μυθοπλασία αποκτά έναν έντονο ιδεολογικό 

χαρακτήρα, καθώς θεωρητικοποιεί τη σχέση του παρελθόντος και της ιστορίας. Αυτή η 

συνεχής ανάγκη για κριτική επιστροφή στο παρελθόν, οικογενειακό, προσωπικό και 

ιστορικό, ατομικό ή και συλλογικό, μέσω της εσωτερικευμένης και υποκειμενικής 

οπτικής ή μέσω της ιδεολογικής τοποθέτησης, δίνει έμφαση στην ετερότητα του 

εκπατρισμένου» (Πολυκανδριώτη, 2017: 116). 

 Ο αυτοβιογραφικός λόγος  αποτελεί μία πλευρά της προσωπικής αναζήτησης, 

κάτι που σε αρκετές περιπτώσεις επιχειρείται και μέσο της μυθοπλασίας. Ο 

αυτοβιογραφικός λόγος αναπαριστά τον βίο ενός ανθρώπου που συχνά αποτελεί 

σκιαγράφηση της ταυτότητας ενός εκπατρισμένου συγγραφέα(Πολυκανδριώτη, 2017: 
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116).Για παράδειγμα, σε έργα όπως το «Ζ» του Β. Βασιλικού και «οι Τελευταίοι 

Βάρβαροι» του Ά. Φακίνου διαπιστώνεται μία ανάλογη έκφραση αυτών των 

αντιλήψεων και τάσεων. Για κάποιους συγγραφείς, όπως, o Ά. Φακίνος αλλά και η 

Μιμίκα Κρανάκη   τα αισθήματα της καταπίεσης και της απογοήτευσης που βιώνουν 

για τη ελληνική πραγματικότητα, αλλά και οι προσωπικοί ή και επαγγελματικοί 

δεσμοί που διατηρούν με την Γαλλία, τους οδηγούν σε μια αμφισβήτηση και στην 

οριστική απόφαση να μην επιστρέψουν στην Ελλάδα. Άλλο ένα παράδειγμα αποτελεί 

το έργο «Διασπορά» της Μαργαρίτας Λυμπεράκη, στο οποίο ο προσδιορισμός της 

ταυτότητάς της την ωθεί προς το παρελθόν όπου αναζητά τις ρίζες της (Αντωνιάδου, 

2010: 8). Φτάνοντας στο τέλος της αναζήτησης, καταλήγει στο συμπέρασμα πως και 

η ίδια ανήκει στη διασπορά και καταλήγει στη διαπίστωση ότι η διασπορά αποτελεί 

την αληθινή της ρίζα (Αντωνιάδου, 2010: 9). 

Στο μυθιστόρημα του Βασίλη Αλεξάκη, Paris-Athens, ο ήρωας έχει το ίδιο 

συναίσθημα αποξένωσης απέναντι στις δυο χώρες. Κάποια στιγμή αφήνει το Παρίσι 

όπου ζει και έρχεται στην Αθήνα όπου όμως αισθάνεται ξένος. Οι δύο ταυτότητες 

που κατέχει αποτυπώνουν τις αντίστοιχες πλευρές της προσωπικότητας του 

(freris,2008:137-138)     

Συνοπτικά, διαπιστώνεται ότι η Νεοελληνική λογοτεχνία δομήθηκε σε δύο 

άξονες, αφενός της Παράδοσης με την καλλιτεχνική κληρονομιά και αφ’ ετέρου, τις 

κατακτήσεις της ευρωπαϊκής Τέχνης. Αξίζει να αναφερθεί ότι η απομάκρυνση 

αρκετών Ελλήνων διανοουμένων από τον ακαδημαϊσμό, τους έδωσε την δυνατότητα 

να έρθουν σε ιδιαίτερη επικοινωνία με τα γαλλικά πνευματικά δρώμενα και να 

σφυρηλατήσουν μία ξεχωριστή προσωπικότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΑΡΟΑ.                             

2.1. Ο  θεσμός των υποτροφιών  

 

Υποστηρίζεται συχνά ότι η Γαλλία κατέχει μια σημαντική θέση στην 

παγκόσμια κοινότητα ως προς τη διαχείριση του πολιτισμικού της φορτίου. Αυτή η 

οπτική σχετίζεται με τη δυνατότητα της Γαλλίας να αναγνωρίζει τη δύναμη του  

πολιτισμού, αλλά και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος 

για την πάγια χρήση της πολιτιστικής διπλωματίας ως ένα σημαντικό εργαλείο 

χωρών, το οποίο συνιστά αντικείμενο των σύγχρονων διεθνών σχέσεων
21

. 

Ειδικότερα, η πολιτική διαχείρισης του πολιτισμού της Γαλλίας έχει χαρακτηριστεί 

ως μία φιλική μορφή «επεκτατισμού» η οποία, όμως, έχει αμφίδρομα οφέλη προς 

όλες τις πλευρές που την υιοθετούν, καθώς και τις διακρατικές πολιτιστικές 

συνεργασίες οι οποίες αποτελούν το πρόσφορο έδαφος για γόνιμη πολιτισμική 

«συνομιλία». H άσκηση της συγκεκριμένης πολιτικής ενισχύει τη δημόσια εικόνα της 

Γαλλίας και της αποδίδει σημαντική υπεραξία, ως μία χώρα που έχει υιοθετήσει 

πολιτικές μέσω της ανάδειξης των πολιτιστικών αξιών (Βασιλειάδης & 

Μπουτσιούκη, 2015:14) 

Για τον ίδιο λόγο από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα η Γαλλία είχε αναπτύξει ένα 

ευρύ φάσμα χορήγησης υποτροφιών με τη συνεργασία αρκετών χωρών που  

διατηρούσε φιλικές σχέσεις. Αρκετοί φοιτητές-καλλιτέχνες προερχόμενοι από 

διάφορους τόπους που δεν είχαν ευκαιρίες εκπαιδευτικής ή καλλιτεχνικής εξέλιξης  

αξιοποίησαν την ευκαιρία αυτή και εγκαταστάθηκαν στη Γαλλική πρωτεύουσα 

αναπτύσσοντας τους ορίζοντες τους, καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα να έρθουν σε 

επαφή με την πλουσιότερη πολιτισμικά πόλη. (Ανδρικοπούλου.2007:29).  

Η Γαλλία, όπως και άλλες χώρες, δημιούργησε την ονομαζόμενη διεθνή 

πανεπιστημιούπολη (Cite Universitaire), η οποία φιλοξενούσε πλήθος σπουδαστών 

από αρκετές χώρες. Η λειτουργία της Cite Universitaire αποτελεί το έναν  σημαντικό 

εκπαιδευτικό κόμβο στο Παρίσι, ο οποίος έχει εξελιχτεί σε σημείο πολυπολιτισμικής 

συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών της σπουδάζουσας νεολαίας. Παράλληλα, στους 

χώρους της φιλοξενούσε πολιτιστικές εκδηλώσεις - δράσεις που είχαν ως αποτέλεσμα 

                                                 
21

Σχετικές αναφορές για τον ορισμό της πολιτιστικής διπλωματίας:  

http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy_what-weve-accomplished 

 

http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy_what-weve-accomplished
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να αναπτυχθούν πολιτιστικές σχέσεις, κοινωνικά δίκτυα τα οποία με τη πάροδο του 

χρόνου εξελίχθηκαν και σε ανεξίτηλες φιλίες
22

. 

Εντός του χώρου της πανεπιστημιούπολης, ύστερα από μεγάλες προσπάθειες 

ανθρώπων των γραμμάτων, τόσο των Ελλήνων, όσο και των Γάλλων, το 1932 

υλοποιήθηκε ένα δύσκολο για την εποχή έργο, το Ελληνικό Ίδρυμα «Fondation 

Hellénique». Επρόκειτο για την ανέγερση της Ελληνικής εστίας φιλοξενίας 

σπουδαστών που ταυτόχρονα θα εξυπηρετούσε και τις ανάγκες πολιτιστικών 

δράσεων των Ελλήνων φοιτητών. Η Fondation Hellénique, αποτελούσε μια βασική 

προϋπόθεση για την εγκατάσταση των ομογενών σπουδαστών, που αυτοί είχαν 

αποφασίσει να μεταβούν στη Γαλλική πρωτεύουσα με σκοπό να αναπτύξουν τη 

σταδιοδρομία τους, συχνά, λαμβάνοντας υποτροφίες από τις Γαλλικές αρχές
23

. Αξίζει 

να αναφερθεί, ότι οι πρώτες αφίξεις πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη του Β΄ 

Παγκοσμίου πολέμου και μεταξύ των αφιχθέντων ήταν ο πολυγραφότατος 

επιστήμονας των γραμμάτων, Εμμανουήλ. Κριαράς. (Μανιτάκης,2018: 22)  

Δύο σημαντικά πρόσωπα, τα οποία διαδραμάτισαν ρόλο στη εξέλιξη του 

θεσμού των υποτροφιών ήταν ο Οκτάβιος Μερλιέ και ο Ροζέ Μιλιέξ, ο πρώτος όντας  

διευθυντής και ο δεύτερος γραμματέας του Γαλλικού ινστιτούτου της Αθήνας οι 

οποίοι ανέλαβαν  την ολοκλήρωση της  διαδικασίας επιλογής των υποτροφιών και 

την αποστολή των νέων φοιτητών στο Fondation Hellénique. Ας σημειωθεί ότι οι δύο 

αναφερόμενοι από κοινού αποτέλεσαν σημαντικούς εκφραστές της ελληνογαλλικής 

φιλίας– συνεργασίας και ήταν παντρεμένοι με Ελληνίδες (Ανδρικοπούλου,2007:29). 

Οι ίδιοι έτρεφαν έντονα φιλικά αισθήματα για την Ελλάδα και ήταν βαθειά 

επηρεασμένοι από τα έργα και τους δημιουργούς της Ελληνικής λογοτεχνίας. 

Επιπρόσθετα, η διαμονή τους στη χώρα μας έγινε αφορμή να βιώσουν εμπειρίες που 

συνδέονται με ιστορικά γεγονότα του πρώτου μισού του 20
ου

 αιώνα, όπως οι 

συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής, που όπως φαίνεται έμελε να 

τροφοδοτήσουν εντονότερα τα φιλελληνικά τους αισθήματα
24

. Αρκετά συχνά 

                                                 
22

 Η διεθνής πανεπιστημιούπολη (Cite Universitaire) αποτέλεσε ένα γόνιμο σημείο αναφοράς.   Ειδικότερα από το 

πρώτο μισό 20ου αιώνα, εν μέσο δύο παγκοσμίων πολέμων, εκεί οι νέοι ανέπτυσσαν τους  προβληματισμούς  για 

το γίγνεσθαι της κοινωνίας. https://www.ciup.fr/en 
23Tο 1926, ο διευθυντής του πανεπιστημίου Cité, André Honnorat, απευθύνθηκε με επίσημη έκκληση προς την 

ελληνική κυβέρνηση, καλώντας την να δημιουργήσει έναν εθνικό φοιτητικό ξενώνα στο Παρίσι. Η ιδέα αυτή 

αγκαλιάστηκε από αρκετούς φιλέλληνες και  ευεργέτες της εποχής όπως ο Βασίλειος Ζαχάρωφ που είχε 

προσφέρει 200.000, Γαλλικά φράγκα. Το κτίριο ανεγέρθηκε το 1932 σε αρχιτεκτονικά σχέδια Νικολάου Ζάχου.. 

https://fondation-hellenique.fr/ 
24Ο Μερλιέ ήταν βαθειά επηρεασμένος από τους Έλληνες συγγραφείς από το γεγονός ότι υπήρξε  φοιτητής  του 

νεοελληνιστή  καθηγητή Hubert Pemot. Αργότερα, ό ίδιος είχε μεταφράσει έργα του Κωστή Παλαμά και 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στην Γαλλική γλώσσα. Επίσης, λόγω της ιδιότητάς του, ως καθηγητής του 

https://fondation-hellenique.fr/
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απέδειξαν εμπράκτως την ανιδιοτελή αγάπη που έτρεφαν προς την Ελλάδα και τους 

ανθρώπους της, όταν κατά κοινή ομολογία σε αρκετά δύσκολες χρονικές συγκυρίες 

συμπαραστάθηκαν σε αρκετούς συμπατριώτες μας (Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, 

1999:341, Ματθόπουλος,2018: 142). 

Η πρώτη προκήρυξη υποτροφιών μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας 

πραγματοποιήθηκε από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο του 1945. Η επιτροπή 

υποτροφιών με επικεφαλής τον Οκτάβιο Μερλιέ συνεδρίαζε στο Γαλλικό Ινστιτούτο 

με σκοπό να επιλέξει τους πρώτους μεταπολεμικούς υπότροφους της Γαλλικής 

κυβέρνησης στην απελευθερωμένη Ελλάδα. Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών 

αποδείχτηκε μια δύσκολη υπόθεση, αλλά - κατά κοινή ομολογία - υπήρξε 

επιτυχημένη. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην επιτροπή επιλογής των 

υποτροφιών παρουσιάστηκαν ορισμένα διλήμματα, διότι η διαδικασία γινόταν μεταξύ 

διάφορων προσωπικοτήτων από τον χώρο των τεχνών, οι οποίες διακρίνονταν για το 

ταλέντο τους. Συγχρόνως, όμως, έπρεπε να τηρηθούν τα τυπικά κριτήρια προσόντων 

που είχαν θεσπιστεί όπως για παράδειγμα η άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας, την 

οποία αρκετοί υποψήφιοι δεν κατείχαν
25

 Μολαταύτα, ο Μερλιέ κατόρθωσε να 

συγκεράσει τις απόψεις μελών της επιτροπής, καθώς και να πείσει υπηρεσιακούς 

παράγοντες της Γαλλικής κυβέρνησης ώστε να αυξηθεί  ο αριθμός των υποτρόφων με 

σκοπό όχι μόνο να τους προφυλάξει από την αυξανόμενη ένταση του πολιτικού 

κλίματος της περιόδου, αλλά και να τους δώσει προοπτική για ένα καλύτερο 

επαγγελματικό μέλλον, σπουδάζοντας στην Γαλλία. (Μανιτάκης,2018:24). Η 

προσπάθεια του Μερλιέ συνοδεύτηκε από εύστοχα επιχειρήματα, όπως για 

παράδειγμα τον επιμερισμό του χρόνου σπουδών από ετήσια διάρκεια σε εξάμηνη 

διάρκεια και σε τρίμηνες υποτροφίες, ενώ αξιοποίησε την αναστολή του θεσμού των 

υποτροφιών στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα κατοχικά έτη, προκειμένου να 

ζητήσει την αύξηση του αριθμό των απεσταλμένων σπουδαστών. Επιπλέον, ένα 

μέρος της οικονομικής επιβάρυνσης των υποτροφιών θα αναλάμβανε το Ελληνικό 

κράτος. Οι προθέσεις του εστίαζαν στη μεταφορά όσο το δυνατόν περισσότερων 

                                                                                                                                                   
Γαλλικού ινστιτούτου από το 1925,ήρθε σε επαφή με τις σημαντικότερες πνευματικές και πολιτικές 

προσωπικότητες της χώρας. Παράλληλα, ιδιαίτερη επιρροή του ασκήθηκε από την σύζυγο Μέλπω 

Λογοθέτη η οποία είχε καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη και αφιέρωσε ένα σημαντικό μέρος της 

ζωή της στις πολιτισμικές εκφάνσεις του μικρασιάτικου ελληνισμού. Αναμφισβήτητα, οι συνέπειες της 

μικρασιατικής τραγωδίας ευαισθητοποίησαν τον Οκτάβιο Μερλιέ καθώς τροφοδότησαν τα φιλελληνικά 

του αισθήματα. 
25

Το Γαλλικό ’Ινστιτούτο την αναφερόμενη χρονική περίοδο δεν ήταν ένα  αυτοτελές ίδρυμα, αλλά ένα 

σχολείο διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας, πού υπαγόταν στη Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή. 
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υποτρόφων, ενώ θα συμπεριλαμβάνονταν ακόμη και σπουδαστές οι οποίοι θα 

κάλυπταν την δαπάνη φοίτησης με δικά τους έξοδα . Ταυτόχρονα, ένας από τους 

στόχους του Μερλιέ αφορούσε στη μελλοντική ενίσχυση της πνευματικής παρουσίας 

της Γαλλίας στην σπαραζόμενη Ελλάδα μέσω της επιστροφής των υποτρόφων στην 

Ελλάδα, οι οποίοι θα είχαν σφυρηλατηθεί από τη γαλλική κουλτούρα 

(Μανιτάκης,2018: 24-25). Σημειώνεται ότι ο Μερλιέ με προσωπικούς χειρισμούς 

ξεπέρασε αρκετά διοικητικά εμπόδια και αγκυλώσεις της συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου, που αφορούσαν το πλαίσιο της εξόδου από την χώρα των υποψήφιων 

υποτρόφων  όπως δήλωσε αργότερα, οι περισσότερο από τους παραπάνω υπότροφους 

αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα.  (Μανιτάκης 2018: 30-31).  

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διαδικασία υποβολής υποτροφιών 

παρουσιάστηκε μια πρωτοφανής κοσμοσυρροή στα γραφεία του Γαλλικού 

Ινστιτούτου. Η παρουσία πλήθους υποψηφίων  έδειξε την έντονη επιθυμία τους να 

σπουδάσουν στη γαλλική πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι 

συμμετέχοντες  πλησίασαν τα 1000 άτομα για 162 περίπου προκηρύξεις υποτροφιών 

του Γαλλικού κράτους. Σημαντική συμβολή στην απόφαση για τη μετάβαση των 

σπουδαστών στην Γαλλική πρωτεύουσα ήταν η ¨γοητεία¨ που ασκούσε ο 

συγκεκριμένος τόπος στους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών στους 

οποίους δινόταν η προοπτική να έρθουν σε επαφή με το παγκόσμιο κέντρο της 

Τέχνης. Πρέπει πρωτίστως να λαμβάνεται υπόψη ότι ήδη υπήρχε μία ανεπτυγμένη 

πολιτισμική σχέση με βαθιές αλληλοεπιδράσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.
26

 Το 

γεγονός αυτό αιτιολογείται και από την υιοθέτηση της Γαλλικής ως πρώτης ξένης 

γλώσσας με την ευρεία αποδοχή της από την πνευματική κοινότητα της χώρας μας. 

Επιπρόσθετα, κατά την χρονική περίοδο της απελευθέρωσης χιλιάδες νέοι Έλληνες 

με αφορμή τους εορτασμούς της Γαλλικής επανάστασης εκδήλωναν τα φιλογαλλικά 

τους αισθήματα, γεγονός που ερμηνεύτηκε ότι και η Γαλλία, όπως και η Ελλάδα 

είχαν υποστεί βαρύ κόστος εξαιτίας της γερμανικής κατοχής (Μανιτάκης 2018: 23). 

Εκτός των παραπάνω λόγων, αξίζει να επισημανθεί ότι οι επιδέξιοι χειρισμοί 

του Μερλιέ φανερώνουν ένα διορατικό άνθρωπο, ο οποίος αξιοποιώντας το θεσμό 

των υποτροφιών, ταυτόχρονα έθετε ένα αξιόλογο μέρος της Ελληνικής διανόησης 

                                                 
26

. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι ο Μερλιέ υπήρξε προσωπικός φίλος του Στρατηγού Charles de Gaulle, 

γεγονός που του έδινε ιδιαίτερες δυνατότητες η φιλία αυτή.(Μανιτάκης Ν,.)         
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στην Γαλλική σφαίρα επιρροής η οποία είχε να ανταγωνιστεί την Μ. Βρετανία.
 27

  

Επιπλέον, να επισημανθεί ότι η Ελλάδα εκτός της Γαλλίας είχε ένα ευρύ φάσμα 

συνεργασίας με άριστες σχέσεις και με την Μ. Βρετανία μέχρι την απελευθέρωση. 

Εντούτοις, η ενεργή ανάμιξή της Μ. Βρετανίας στα εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας 

με –ίσως- βίαιο τρόπο, (Δεκεμβριανά 1944), είχε αρνητικό αντίκτυπο στο μεγαλύτερο 

μέρος της κοινής γνώμης των Ελλήνων.
28

 Συνεπώς το φαινόμενο αυτό της μεγάλης 

ανταπόκρισης των υποψηφίων υποτρόφων ήταν πολύπλευρο αποτέλεσμα ειδικότερων 

λόγων που συνδέονταν άμεσα με το πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο της συγκεκριμένης 

χρονικής περιόδου (Μανιτάκης 2018: 23).  

 

2.2. Το Ιστορικό - πολιτικό πλαίσιο της εποχής. 

 

 Ξεχωριστός λόγος πρέπει να γίνει για το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο που 

επικρατούσε εκείνη την περίοδο στην Ευρώπη. Η λήξη του πολέμου στην Ευρώπη 

τον Μάιο του 1945 σηματοδότησε την αρχή μιας νέας μεγάλης προσπάθειας 

ανοικοδόμησης των χωρών, όχι μόνο σε υλικό επίπεδο, αλλά και σε πνευματικό – 

ιδεολογικό. Οι βιαιότητες του πόλεμου και η εξολόθρευση αμάχων πληθυσμών 

(Ολοκαύτωμα) είχε ολέθριο αντίκτυπο στην πίστη των ανθρώπων για τον 

ονομαζόμενο «ευρωπαϊκό πολιτισμό» που προκαλούσε περηφάνια στην Ευρώπη. 

Συγχρόνως, αποτέλεσαν τροφή σκέψης για το πώς θα πρέπει να ανασυσταθεί η 

Ευρώπη και ποιό θα είναι το πρόσωπο της την επόμενη ημέρα (Αλιβιζάτος 2018: 

134-135). 

Η Γαλλία είχε έρθει αντιμέτωπη με μεγάλες καταστροφές  από τον πόλεμο, 

παρά το γεγονός ότι ανήκε στην πλευρά των νικητών. Η συγκυρία αυτή αξιοποιήθηκε 

από την πλευρά της σε συνεργασία με τους συμμάχους επανασχεδιάζοντας τη 

μελλοντική της πορεία. Πιο συγκεκριμένα, προτεραιότητα δόθηκε ξανά στην 

ανάδειξη της πολιτισμικής της θέσης. Με αυτόν τον τρόπο ανατροφοδότησε την 

πολιτιστική πολιτική που είχε πριν τον πόλεμο, κλιμάκωσε τις σχέσεις της με το 

εξωτερικό και επαναχορήγησε τις υποτροφίες για σπουδαστές από αρκετές χώρες με 

σκοπό το Παρίσι να καταστεί ξανά το επίκεντρο του πνευματικού  ενδιαφέροντος  

(Μανιτάκης 2018: 33). 

                                                 
27

 Κατά την ίδια χρονική περίοδο αρκετοί νέοι (περί τους 150) αιτήθηκαν στο Βρετανικό Συμβούλιο να 

μεταβούν στην Αγγλία προκειμένου να σπουδάσουν.  
28

 Παράρτημα 1, (εικόνα 1.4) Εφημερίδα Hellas, 08-12-1944. 
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Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα κατά την  μεταπολεμική περίοδο 

αυτή βρίσκεται σε αντιδιαστολή συγκριτικά με τη θέση της Γαλλίας και άλλων  

ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες σχεδίαζαν μια συνολική ανασυγκρότηση των χωρών 

τους με την συμμετοχή του συνόλου των κοινωνικών δυνάμεων
29

. Η εσωτερική 

πολιτική κατάσταση της χώρας μας υπήρξε σαφώς πιο σύνθετη και ιδιαίτερα 

επώδυνη για την ελληνική κοινωνία. Ειδικότερα, η Ελλάδα εξ αρχής είχε ταχθεί 

ξεκάθαρα στο πλευρό των δυνάμεων που επικράτησαν  στον πόλεμο.  Τον Οκτώβριο 

του 1944 η Αθήνα βίωνε την απελευθέρωση από μια πολύχρονη αιματηρή κατοχή, με 

συνέπεια να δημιουργηθεί ένα διάχυτο κλίμα ενθουσιασμού και αισιοδοξίας το οποίο 

διαπερνούσε το σύνολο του ελληνικού λαού μαζί με τη νεοσύστατη κυβέρνηση της 

Εθνικής Ενότητας.
30

 Εντούτοις, αρκετά σύντομα εμφανίστηκαν έντονες πολιτικές 

αντιθέσεις οι οποίες κλιμακώθηκαν και κατέληξαν στη χείριστη μορφή ενός πολέμου, 

που κατέστη εμφύλιος και είχε ανυπολόγιστες συνέπειες σε όλα τα επίπεδα της 

ελληνικής επικράτειας (Σβορώνος,1986:143-144).  

Το κλίμα καχυποψίας και διχόνοιας οξύνθηκε υπέρμετρα ανάμεσα στις 

αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις. Από την μία πλευρά, οι κυβερνητικές δυνάμεις 

λειτουργούσαν υπό Βρετανική επικυριαρχία επιβάλλοντας τις πολιτικές τους χωρίς να 

λαμβάνουν υπόψη τους αγώνες για την απελευθέρωση από τα ένοπλα τμήματα του 

ΕΛΑΣ. Διευκρινίζεται μάλιστα ότι ο ΕΛΑΣ  ήθελε να συμμετέχει στο σχεδιασμό της 

μεταπολεμικής Ελλάδας.
31

 Από την άλλη πλευρά, το Κομουνιστικό Κόμμα 

εκπροσωπώντας τα λαϊκά και αντιστασιακά τμήματα του ΕΛΑΣ με τη άκαμπτη 

ρητορική του οδηγούσε σε σύγκρουση η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε ως μία 

αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Πράγματι, τον Δεκέμβριο του 1944 στην Αθήνα 

έλαβαν χώρα σοβαρά γεγονότα  τα οποία ήταν η απαρχή ενός αιματηρού κύκλου 

διώξεων και  βιαιοτήτων υπό τη στήριξη της βρετανικής κυβέρνησης .
32

 Ακολούθως, 

με την επικράτηση των κυβερνητικών δυνάμεων επιβλήθηκε η αυστηρή απαγόρευση 

όλων των αριστερών οργανώσεων και είχε ως συνέπεια την άσκηση μιας 

γενικευμένης τρομοκρατίας επαναφέροντας σκληρότερες διώξεις για τους πολιτικούς 

αντιπάλους ακόμη και από την¨ μεταξική περίοδο¨ (Χατζηιωσήφ, 2009:491). Από 

                                                 
29

 Η Ευρώπη από τη λήξη του Β΄ΠΠ έδεσε νέα θεμέλια στο σχεδιασμό και το νέο πρόσωπο της   

https://historia-europa.ep.eu/el/monimi-ekthesi/anoikodomisi-tis-diairemenis-ipeiroy 
30

 Παράρτημα 1.1 Από το αρχείο της, εφημερίδας Ελευθερία 13-10-1944. 
31

 Η Βρετανία, μαζί με τα προπολεμικά πολιτικά κόμματα και την βασιλική κυβέρνηση του Καΐρου 

ανησυχούσαν με την αυξανόμενη σημασία που αποκτούσε ο Ε.Α.Μ. εξ αιτίας των ουσιαστικών, αριστερών 

μεταρρυθμίσεων που προωθούσαν στην μεταπολεμική Ελλάδα.    
32

 Παράρτημα 1  (εικόνα 1.2) Από το αρχείο της εφημερίδας Ριζοσπάστης.3-12-1944. 

https://historia-europa.ep.eu/el/monimi-ekthesi/anoikodomisi-tis-diairemenis-ipeiroy


33 

 

όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η διακυβέρνηση της χώρας είχε εισέλθει σε ένα 

παράλογο πλαίσιο που ¨εμμονικά¨ επικεντρωνόταν σε συχνές διώξεις πολιτών οι 

οποίες αφορούσαν τις ιδεολογικές τους απόψεις (Ανδρικοπούλου  2007:19)
33

 

Ένα χαρακτηριστικό της περιόδου που πρέπει να τονιστεί είναι ότι αρκετοί 

νέοι της εποχής που είχαν συσπειρωθεί σε αριστερά κόμματα, εκ των οποίων οι 

περισσότεροι στο κομουνιστικό κόμμα,  βρέθηκαν μετέωροι και διωκόμενοι από τις 

ελληνικές αρχές (Ανδρικοπούλου 2007:16-21). Παρομοίως, οι περισσότεροι από τους 

υποψήφιους υπότροφους και μελλοντικούς επιβάτες του πλοίου Ματαρόα υπήρξαν 

αριστερών πεποιθήσεων ή ήτο ήδη ενταγμένοι σε κάποια παράνομη οργάνωση. Οι 

υποψήφιοι, ως νέοι της εποχής, βίωναν ένα παρατεταμένο κλίμα ανασφάλειας και 

τρομοκρατίας που χρονικά ξεκινούσε από την μεταξική περίοδο και συνεχιζόταν την 

περίοδο της γερμανικής κατοχής. Στη συνέχεια ήρθαν αντιμέτωποι με ένα παράλογο-

αυταρχικό εθνικισμό που είχε επιβληθεί από τη μεταπολεμική κυβέρνηση, πέρα της 

πολιτικής αστάθειας και των εσωτερικών αντιπαραθέσεων. Σε αυτό το ζοφερό 

περιβάλλον πρέπει να προστεθεί ότι η χώρα εκείνη τη περίοδο ήταν ένας 

«ρημαγμένος» τόπος, αφού από το πόλεμο είχε καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρος 

των υποδομών της. Υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις σε βασικά αγαθά και υψηλή ανεργία, 

γεγονός που είχε φέρει σε απόγνωση το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. 

(Ανδρικοπούλου 2007:16)  

Με αφετηρία αυτό το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο κατανοείται ότι η 

απόπειρα μετάβασης των νέων υποτρόφων προς στο Παρίσι αποτελούσε κάτι 

παραπάνω από «μία σανίδα σωτηρίας». Η παραμονή στην Ελλάδα με τις 

επικρατούσες συνθήκες θα ήταν σχεδόν απαγορευτική για την σταδιοδρομία τους, 

ίσως και για την υπόστασή τους.
34

 Οι επίδοξοι επιβάτες του Ματαρόα ήταν νέα 

πρόσωπα  που αποτελούσαν τον «Ανθό» της μεταπολεμικής Ελλάδας, καλύπτοντας 

με τις γνώσεις τους ένα μεγάλο φάσμα της επιστήμης των γραμμάτων και των 

τεχνών. Για τους περισσότερους από τους επιβάτες του Ματαρόα, το ταξίδι αυτό 

σηματοδοτούσε μια λυτρωτική απομάκρυνση από μια κατεστραμμένη Ελλάδα και 

την ελπίδα για δημιουργία μιας νέας ζωής (Ανδρικοπούλου  2007:20).  

 

 

                                                 
33

 Παράρτημα 1, (εικόνα1.3) Από το αρχείο της, εφημερίδας Ταχυδρόμος, 28-12-1944. 
34

 Ο Κορνήλιος Καστοριάδης, έπειτα  από αρκετά χρόνια δηλώνει. «Εάν δεν υπήρχε αυτό το ταξίδι, δεν θα ήμουν 

σίγουρος τι θα είχα καταφέρει να πραγματοποιήσω στην ζωή, πιθανόν η Ελλάδα να με είχε αφανίσει ».  
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2.3. Η πραγματοποίηση του ταξιδιού με το Ματαρόα. 

 

Από τον αρχικό σχεδιασμό της μετάβασης των σπουδαστών στο Παρίσι η 

επιτροπή υποτροφιών είχε τεθεί στο στόχαστρο των αρχών ασφαλείας του κράτους, 

διότι αυτές ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι επιλέχθηκαν πολλοί αριστεροί 

υποψήφιοι, ανάμεσα τους και αρκετοί κομμουνιστές. Στην πραγματικότητα, η 

πλειοψηφία των «εκκολαπτόμενων διανοούμενων», όπως και πολλοί αξιόλογοι και 

μορφωμένοι νέοι, αγωνίστηκαν στη διάρκεια της κατοχής στις τάξεις του ΕΑΜ - 

ΕΛΑΣ  και επομένως είναι ευνόητο ότι μεταξύ των υποτρόφων υπήρξαν αρκετοί 

αριστεροί, καθώς και μεταξύ των επιβατών υπήρχαν και ορισμένοι πολιτικά ταγμένοι, 

στην «άλλη πλευρά»  (Μανιτάκης, 2018: 27-28). Η καχυποψία των ελληνικών αρχών 

ασφαλείας  ήταν έντονη για τους επιβάτες του Ματαρόα, καθώς η επιτροπή 

υποτροφιών κατηγορήθηκε για μεροληψία υπέρ των αριστερών ιδεών. Το έντονο 

ενδιαφέρον του Μερλιέ για την μετάβαση στη Γαλλία υποτρόφων οι οποίοι είχαν 

ενοχοποιηθεί για τα φρονήματα τους, δημιούργησε ένα κλίμα προκατάληψης από τις 

ελληνικές αρχές και στο πρόσωπο του Μερλιέ. (Μανιτάκης,2018:27) 

 Η διαδικασία της προετοιμασίας για το ταξίδι του Ματαρόα ήταν μία σύνθετη 

περίπτωση, διότι θα έπρεπε να συμφωνηθεί το πλαίσιο μετακίνησης των σπουδαστών 

ανάμεσα στις αρχές του Ελληνικού και Γαλλικού κράτους. Προστίθεται ότι το ΚΚΕ 

ταλανιζόταν ανάμεσα στην αναγκαιότητα των μελών-υποψηφίων υποτρόφων του να 

παραμείνουν στην Ελλάδα για να συνεισφέρουν στους επερχόμενους αγώνες και στην 

περαιτέρω επιμόρφωση των υποτρόφων μελών του, η οποία θα ενίσχυε τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά και το θεωρητικό υπόβαθρο των μελών του κόμματος, καθώς αυτοί 

θα αποτελούσαν τους καθοδηγητές των μελλοντικών εξελίξεων. Εξαιτίας της 

παραπάνω συγκυρίας τα μέλη της επιτροπής αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες. 

Ιδιαίτερα στοχευόμενοι ήταν οι Μερλιέ και Μιλιέξ λόγω των αριστερών 

φρονημάτων. Ωστόσο, παρά τις αντιξοότητες που παρουσιάστηκαν το μεγάλο ταξίδι 

ήταν έτοιμο για να πραγματοποιηθεί. 
35

  

Πράγματι, το ¨θρυλικό¨ πλοίο Ματαρόα απέπλευσε από το λιμάνι του Πειραιά 

στις 22 Δεκεμβρίου του 1945 με κατεύθυνση το λιμάνι του Τάραντα που βρίσκεται 
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 Να αναφερθεί ότι σε άρθρο του Νίκου Μανιτάκη, «Ματαρόα, 1945 από τον  μύθο στην ιστορία ».Ο Ροζέ Μιλιέξ δεν 

συμμετείχε στην επιτροπή επιλογής υποτρόφων στο Γαλλικό ινστιτούτο, αλλά είχε επιφορτιστεί με τα διαδικαστικά της 

άφιξης των υποτρόφων στο Παρίσι. Ενώ στο βιβλίο της Νέλλης Ανδρικοπούλου  

«Το ταξίδι του Ματαρόα», ο Μιλιέξ  αναφέρεται ως γραμματέας του  Γαλλικού ινστιτούτου με σημαντική δράση 

στήριξης προς τους νέους υπότροφους 
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στη νότιο Ιταλία και μετέφερε 154 Έλληνες σπουδαστές με υποτροφία, επιπλέον 59 

άτομα τα οποία ταξίδευαν με δική τους δαπάνη και 6 γονείς
36

. Μεταξύ αυτών 

υπήρξαν πρόσωπα τα οποία αργότερα διακρίθηκαν με το έργο τους σε διεθνές 

επίπεδο, όπως: ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Νίκος Σβορώνος, ο Μέμος Μακρής, η 

Μιμίκα Κρανάκη, ο Γιώργος Κανδύλης, ο Κώστας Ανδρέου, ο Ντίνος Βυζάντιος και  

αρκετοί άλλοι οι οποίοι κάλυπταν σχεδόν όλο το φάσμα των γραμμάτων, των τεχνών 

και των επιστημών (Ανδρικοπούλου,2007:30). 
37

 

Οι υποψήφιοι σπουδαστές, από την επιβίβαση και την πρώτη επαφή τους στο 

Ματαρόα, υπέθεταν ότι θα απολαμβάνουν ξεχασμένες ανέσεις της πατρίδας τους. Οι 

πλούσιες παροχές σε γεύματα εντός του ταξιδιού με το Ματαρόα τους εντυπωσίασαν 

και ίσως να τους τροφοδότησε περισσότερη αισιοδοξία για το τι επρόκειτο να 

συναντήσουν. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το ταξίδι αυτό αποτελούσε «σανίδα 

σωτηρίας» για αρκετούς από τους επιβάτες του πλοίου εξαιτίας των δύσκολων 

συνθηκών διαβίωσης τους στην σπαραζόμενη Ελλάδα (Ανδρικοπούλου,2007:77). 

Η Ανδρικοπούλου (2007) στο βιβλίο «Το ταξίδι του Ματαρόα» περιγράφει τις 

συνθήκες του βιωματικού της ταξιδιού. Όπως περιγράφει η ίδια, το ταξίδι 

απαρτίστηκε από μία «άγρυπνη νύχτα», καθώς είχαν ιδιαίτερη αγωνία για το 

ξεκίνημα της νέας πορείας, ενώ επισημαίνει ότι αφού ξεκίνησε το πλοίο, τότε μόνο, 

αισθάνθηκαν ότι απομακρύνονταν από το φόβο που είχε δημιουργηθεί από τις 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της Ελλάδας. Η αγωνία των επιβατών του Ματαρόα, 

εδράζεται στο ενδεχόμενο της ματαίωσης του ταξιδιού από κάποια πρόφαση των 

αρχών. Το ταξίδι είχε σύντομο προορισμό, το λιμάνι Τάραντας της Ιταλίας. Έπειτα, 

ακολούθησε μια πορεία κάτω από δύσκολες συνθήκες προς το Παρίσι, εξαιτίας της 

σιδηροδρομικής τους μετάβασης μέσω μιας απαρχαιωμένης αμαξοστοιχίας η οποία 

διήρκησε λίγες ημέρες. Ωστόσο, τα συναισθήματα των επιβατών ήταν ανάμεικτα, 

καθώς αρκετοί υπότροφοι δεν έκρυψαν εξ αρχής τις ανησυχίες τους για την έκβαση 

του ταξιδιού, αλλά ταυτόχρονα εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους που τελικά 

κατάφεραν να υλοποιήσουν την επιθυμία τους. Την παραμονή των Χριστουγέννων 

του 1945 οι υπότροφοι έφτασαν στον τελικό προορισμό τους (Ανδρικοπούλου,  

2007:139). 

                                                 
36 Ένα μήνα μετά την αποστολή του Ματαρόα ακολούθησε και μια δεύτερη αποστολή με το σουηδικό πλοίο Gripsholm 

που απέπλευσε από τον Πειραιά με προορισμό της Μασσαλία, μεταφέροντας 70 από τους 240 σπουδαστές που είχαν 

ήδη επιλεγεί. Όμως λόγο του εμφύλιου διακοπεί συνέχιση του προγράμματος υποτροφιών.  (Ν. Μανιτάκης)  
37

 Παράρτημα 2 (εικόνα 2.1). Από το αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. (Βλέπε λίστα επιβατών).   
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Το μεταπολεμικό Παρίσι προσπαθούσε να βρει ξανά τους ρυθμούς και τη 

λάμψη από τις συνέπειες της γερμανικής κατοχής. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες 

βρήκαν κατάλυμα στη Cité, καθώς για τις απαραίτητες προετοιμασίες είχε μεριμνήσει 

το επιτελείο της επιτροπής υποτροφιών και προσωπικά ο Μερλιέ. Κατά την διάρκεια 

εγκατάστασης στο Παρίσι στη Cité - κυρίως το πρώτο διάστημα - οι σπουδαστές 

αναζήτησαν συνδέσεις με την Ελλάδα είτε μέσα από δουλειές είτε αναπτύσσοντας 

προσωπικές σχέσεις, γεγονός που φανερώνει μια αρχική εσωστρέφεια η οποία με την 

πάροδο του χρόνου εξελίχτηκε σε μία σχέση αλληλεπίδρασης με άλλους υπότροφους 

από διαφορετικές χώρες που διέμεναν στη Cité (Κοσμαδάκη,2018:173). Οι 

υπότροφοι υποστηρίχτηκαν ποικιλοτρόπως στον νέο τόπο διαμονής, καθώς τους 

προσφέρθηκαν κάθε είδους διευκολύνσεις προκειμένου να υλοποιήσουν την 

υποτροφία τους. Η μόνη τους υποχρέωση ήταν η συστηματική μελέτη των 

μαθημάτων τους, ώστε να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

σπουδών τους. 
38

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι για τους νέους που ταξίδεψαν στη Γαλλία ανοίγονταν 

μοναδικές προοπτικές, διότι η κατάσταση στη Γαλλία συγκριτικά με την Ελλάδα ήταν 

κατά πολύ ευνοϊκότερη. Ειδικότερα, το Παρίσι αποτελούσε ένα μεγάλο εργαστήριο 

τεχνών και ιδεών κατ΄ επέκταση ερμηνεύεται ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι 

υπότροφοι θα είχαν την τύχη να έρθουν σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα εκπαίδευσης. 

Αυτές οι συνθήκες εκπαίδευσης θα τους εφοδίαζαν με δεξιότητες και, εν συνεχεία, θα 

τους παρείχαν ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης αλλά και μία σημαντική 

αναγνώριση, όπως αποδείχτηκε για αρκετούς από αυτούς  (Κοσμαδάκη,2018:172). 

Συμπληρωματικά, η Γαλλία - κατά την αναφερόμενη περίοδο - 

πραγματοποιούσε μια πολυεπίπεδη ανοικοδόμηση μέσω της προσπάθειας για 

αποκατάσταση της θέσης της στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Ο αντίκτυπος 

του πολέμου είχε επηρεάσει και τις τέχνες οι οποίες είχαν γνωρίσει μία καμπή.  Μετά 

την απελευθέρωση της η Γαλλία, ασκώντας μια πλουραλιστική πολιτική, δέχθηκε 

ξανά ανθρώπους από το χώρο των τεχνών, των γραμμάτων και των επιστημών από 

διάφορες χώρες. Οι υπότροφοι, με την άφιξή τους στη Γαλλία, βρέθηκαν μέσα σε μια 

ατμόσφαιρα γεμάτη ελευθερία και σε ένα πλούσιο κλίμα από ερεθίσματα και 

προκλήσεις (Μανιτάκης, 2018: 62). 

                                                 
38

 Παράρτημα 2. (εικόνες 2.2.&2.3). Από το αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Σχετική 

αλληλογραφία. 
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Το πλοίο Ματαρόα πήρε μυθικές διαστάσεις από το γεγονός ότι το ταξίδι αυτό 

καταγράφηκε σε βιβλία, εκθέσεις και συνδέθηκε με αναμνήσεις και συναισθήματα. 

Επιπρόσθετα, κρίνεται ως σημαντικό σημείο αναφοράς το γεγονός ότι το μοιραίο 

αυτό πλοίο είχε την τύχη να μεταφέρει ως επιβάτες Εβραίους του ολοκαυτώματος οι 

οποίοι επέστρεφαν στην Παλαιστίνη (Αλεβιζάτος,2018:131). Εξίσου, σημαντική 

αναφορά αποτελεί ότι αρκετοί από τους υπότροφους, που σπούδασαν στο Παρίσι, 

ελάμβαναν ιδιαίτερη αξία, με αποτέλεσμα ερχόμενοι στην Ελλάδα να συνεχίσουν την 

καριέρα τους ως καταξιωμένοι επιστήμονες, ενώ παράλληλα καταλάμβαναν 

σημαντικές δημόσιες θέσεις, όπως για παράδειγμα, δικαστές στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας οι οποίοι με την επιστημονική τους κατάρτιση βοήθησαν για στην 

περαιτέρω αναβάθμιση του ΣτΕ. Μεταξύ άλλων, οι Όθων Κυριάκος, Σπύρος 

Πλασκοβίτης.
39

 (Αλιβιζάτος, 2018:127). Ο καταξιωμένος εικαστικός Χατζηκυριάκος 

Γκίκας κατέλαβε την έδρα της ζωγραφικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ 

την διεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης ανέλαβε ο Νικόλαος Μπέρτος 

(Ματθιόπουλος, 2018:147).   

Ξεχωριστή μνεία πρέπει να αποδοθεί στους εμπνευστές της παραπάνω 

κίνησης σχετικά με τους επιβάτες του πλοίου Ματαρόα, Μερλιέ και Μιλιέξ, οι οποίοι 

θεωρούσαν ότι έπρεπε όλοι να επιστρέψουν στην Ελλάδα, προκειμένου να 

συντελέσουν με τις πνευματικές τους γνώσεις στην ανάπτυξη της ελληνικής 

κοινωνίας, κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε σε απόλυτο βαθμό (Μανιτάκης, 2018: 

62). Βασική αιτία ήταν η ανώμαλη πολιτική κατάσταση που ακολούθησε και 

ανάγκασε πολλούς από τους υπότροφους να μην επιστρέψουν σύντομα ή και ποτέ 

στην Ελλάδα. Κάποιοι κηρύχθηκαν λίγο αργότερα λιποτάκτες, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι η λιποταξία σε καιρό πολέμου είχε ως ποινή την εκτέλεση 

(Μανιτάκης,2018:63). Συμπληρωματικά επισημαίνεται πως μερικοί από τους 

επιβάτες του Ματαρόα δεν θέλησαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, διότι 

θεωρούσαν πως οι χώρες που εγκαταστάθηκαν αντιστοιχούσαν στον τρόπο ζωής που 

τους άρμοζε.
40

 Μια πιο διεισδυτική ματιά αποκαλύπτει ότι η φυγή των υποτρόφων 

του Ματαρόα, εξαιτίας των πιεστικών καταστάσεων όπως του πολιτικού 

περιβάλλοντος και των διώξεων - λόγω των πολιτικών φρονημάτων που είχαν - 

αποτελούσε τον βασικό λόγο αναζήτησης ενός άλλου γόνιμου τόπου, ο οποίος έπρεπε 
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 Ο Σπύρος Πλασκοβίτης έγινε επίσης γνωστός από τα σημαντικά  λογοτεχνικά του έργα.  
40

 Για παράδειγμα, ο μουσικός, Δημήτρης Μητρόπουλος μετά την Γαλλία επέλεξε της ΗΠΑ για να συνεχίσει 

τη ζωή και την καριέρα του. 
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να τους δώσει τον απαραίτητο χώρο για να εκφραστούν. Αντιθέτως, στη Γαλλία οι 

άνθρωποι του πνεύματος και των τεχνών είναι επιθυμητοί ανεξαρτήτως των 

πολιτικών τους απόψεων.  

Οι επιβάτες του Ματαρόα αποτελούσαν ξεχωριστές πνευματικές οντότητες, 

όμως προέρχονταν από μία συγκεκριμένη περίοδο της νεοελληνικής ιστορίας που 

έδωσε το δικό της στίγμα. Εντούτοις, το πλουραλιστικό περιβάλλον της Γαλλίας 

τροφοδότησε περαιτέρω τις δεξιότητες τους και τους άνοιξε το δρόμο για μια νέα 

προοπτική. Ο καθένας από τους υποτρόφους ανάλογα την ιδιοσυγκρασία και τα 

προσόντα του είχε την ελευθερία να διαχειριστεί την επαγγελματική του διαδρομή. 

Είναι σαφές ότι από την μετοίκιση των σπουδαστών του Ματαρόα η Γαλλική 

πρωτεύουσα τους προσέφερε τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με μία από 

τις πλουσιότερες πολιτισμικά χώρες με αποτέλεσμα να αναπτύξουν αμφίδρομες 

πολιτισμικές επιδράσεις. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η πορεία της μετανάστευσης είχε 

μία μόνιμη ροή, καθώς παρατηρείται προσέλευση Ελλήνων διανοούμενων και κατά 

την περίοδο της ελληνικής Δικτατορίας, όπου η «νέα γενιά» καλλιτεχνών επιλέγουν 

και πάλι ως προορισμό μετανάστευσης τη Γαλλία (Κοντογιώργης, 2006-2007: 120). 

Χαρακτηριστικό αυτής της γενιάς ήταν η έννοια της νεωτερικότητας είναι εφάμιλλη 

με το διεθνές πολιτικό πλαίσιο το οποίο προβάλλει το δυτικό πρότυπο 

(Κοντογιώργης, 2006-2007:121). Κάποιοι από αυτήν την γενιά είναι ο Βασίλης 

Αλεξάκης, ο Άρης Φακίνος, ο Νίκος Πουλαντζάς, η Ήρα Φελουκάτζη, ο Κώστας 

Βεργόπουλος. Η κατανόηση του ζητήματος της προσπάθειας των μεταναστών 

Ελλήνων να δομήσουν τη νέα τους ταυτότητα μέσα από την πρόσμειξη στοιχείων της 

καταγωγής τους ωθεί στην εξέταση της καλλιτεχνικής έκφρασης δύο συγγραφέων 

διαφορετικής γενιάς μεταναστών, της Μιμίκας Κρανάκη και του Βασίλη Αλεξάκη.          

 

2.4. Ανάδειξη μεταναστευτικής ταυτότητας και ενσωμάτωση των Ελλήνων στη 

Γαλλία  

Η βαθύτερη διερεύνηση των πολύπλευρων διαστάσεων του φαινομένου της 

μετανάστευσης ωθεί στην ανάδειξη ορισμένων ξεχωριστών προσωπικοτήτων που 

διακρίθηκαν για τα έργα τους. Μετά την εγκατάστασή τους στο Παρίσι - είτε κατά τη 

διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου είτε κατά τη διάρκεια της Χούντας των 

συνταγματαρχών - αρκετοί υπότροφοι διακρίθηκαν αφήνοντας ο καθένας το 

αποτύπωμά του στο πνευματικό στερέωμα, ως φιλόσοφοι, αρχιτέκτονες, νομικοί, 
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συγγραφείς, ποιητές ή καλλιτέχνες, και εν γένει ως εξέχουσες προσωπικότητες της 

γενιάς τους (Μελετόπουλος, 2006/2007: 108-109). Ωστόσο, στην παρούσα ενότητα 

εξετάζονται δύο συγκεκριμένοι συγγραφείς, εκ των οποίων η πρώτη ανήκει στη γενιά 

που μετανάστευσε κατά τον Εμφύλιο και ο δεύτερος ανήκει στη γενιά που 

μετανάστευσε κατά την περίοδο της Δικτατορίας. Η επιλογή των δύο συγγραφέων 

καθορίστηκε από το περιεχόμενο των έργων τους, στο οποίο πραγματεύονται το 

ζήτημα της μετοικεσίας και τα προβλήματα που επιφέρει, και ειδικότερα το θέμα της 

ταυτότητας και της ένταξης στη χώρα υποδοχής, την Γαλλία. 

Το πρώτο παράδειγμα λογοτεχνικής έκφρασης, μέσα από το πρίσμα της, ξενιτιάς 

αφορά την συγγραφέα Μιμίκα Κρανάκη, που ανήκε στην ομάδα των 

«υποτροφιάδων» και ειδικότερα, ήταν μία από τους επιβάτες του Ματαρόα, των 

οποίων η παραμονή στην Γαλλία μετατράπηκε σε ένα είδος εθελοντικής αυτοεξορίας. 

Αυτή η διαπίστωση αιτιολογείται από το γεγονός ότι η ίδια δεν θέλησε να επιστρέψει 

ξανά στην Ελλάδα. Τα πρώτα χρόνια της διαμονής της στο Παρίσι, ανέπτυξε μια 

ενεργή συμμετοχή στα κινήματα της εποχής και ήρθε σε επαφή με σημαντικές 

προσωπικότητες της περιόδου, όπως τον Αντρέ Μπρετόν και τον Ζαν-Πωλ Σαρτρ. 

Από το νέο τόπο διαμονής δημιούργησε αρκετά έργα, κυρίως αυτοβιογραφικά, στα 

οποία πραγματεύεται τη μεταναστευτική της εμπειρία. Η Κρανάκη στα έργα της 

Φιλέλληνες- είκοσι τέσσερα γράμματα μίας Οδύσσειας, Ματαρόα σε δύο φωνές, 

Σελίδες ξενιτειάς μεταφέρει τα συναισθήματα και τις εμπειρίες της, τα οποία 

αποτελούν κοινό τόπο αρκετών ανθρώπων που αισθάνονται την απόγνωση της 

ξενιτιάς (Αντωνιάδου, 2009: 41-43). 

Πιο συγκεκριμένα,  

(Κρανάκη, 2006-2007: 113). Όπως αναφέρει η ίδια: «Σταματάω απολιθωμένη κι 

ακούω την μουσική που βγαίνει από το σπίτι. Κάποιος παίζει πιάνο εκεί μέσα, στην 

ζεστασιά του, ασφαλής μέσα στο φρούριο… Νοιώθω μία ζήλεια καθαρά σωματική 

στην άκρη των δαχτύλων. Ίσως… αν χτύπαγα την πόρτα… αν εξηγούσα σ’ αυτούς 

τους ανθρώπους ότι… ότι τι;»(Κρανάκη, 2006-2007: 112-113). Η ταυτοτική σύγχυση 

που βιώνει περιγράφεται μέσα από την προσπάθεια να αναπολήσει μνήμες από την 

Ελλάδα αναφορικά με τους οικείους της ανθρώπους, καθώς και με τα τοπία και το 

κλίμα της χώρας (Κρανάκη, 2006-2007: 113). Η περιγραφή και καταγραφή των 

αναμνήσεων αποτελούν μία προσπάθεια αναδόμησης της εθνικής ταυτότητας σε ένα 

μη οικείο περιβάλλον (Καρπούζου, 2015: 373). Η συγγραφέας δημιουργεί το δίπολο 

«ο τόπος μου» και η Γαλλία, όπου το πρώτο αποτελεί πνοή ελευθερίας μέσω των 
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αναμνήσεων και το δεύτερο «φυλακή» (Lalagianni,2010:113). Επιπλέον, η 

προσπάθεια συμφιλίωσης με τη χώρα διαμονής εδράζεται στην συγγραφή έργων στη 

γαλλική γλώσσα και στον φόβο της επιστροφής (Κρανάκη, 2006-2007: 116). Η 

προσπάθεια για καθορισμό της ταυτότητας δείχνει να αποτελεί μία ψυχοφθόρα 

διαδικασία, καθώς επικρατεί η απουσία του αισθήματος του «ανήκειν» 

(Lalagianni,2010:111- 118). 

Τα ίδια στοιχεία παρατηρούνται και στο έργο Φιλέλληνες- είκοσι τέσσερα γράμματα 

μίας Οδύσσειας όπου η περιγραφή προσωπικών βιωμάτων μεταναστών τελούνται 

μέσα από την οπτική της Κρανάκη σχετικά με τον εκπατρισμό 

(Λαλαγιάννη,2018:199-200). Ουσιαστικά, περιγράφεται η προσπάθεια ένταξης και 

αφομοίωσης των μεταναστών στο γαλλικό κράτος, ενώ ο επαναπροσδιορισμός της 

ταυτότητάς τους πραγματοποιείται μέσα από την αναθεώρηση της σχέσης τους με τη 

Γαλλία(Λαλαγιάννη,2018:198,Αντωνιάδου,2009: 43-44). Όπως αναφέρει η Κρανάκη: 

«Ποιος είναι ο ξένος; Ποιος βαφτίζει ποιον;» και «εμείς κι αυτοί, γηγενείς και ξένοι, 

κι όχι όπως άλλοτε αστοί/προλετάριοι, Ανατολή/Δύση, λευκή και μαύρη φυλή»(1998: 

21).Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η συγγραφέας περιγράφει μέσω ενός ήρωά 

της -του Μάρκου- τη δόμηση της ατομικής ταυτότητας μέσα από την ανάδυση 

αναμνήσεων από τον τόπο καταγωγής (Νάζου, 2005: 681). Οι αρνητικές και 

στερεοτυπικές εικόνες για τη Γαλλία επανεξετάζουν την ατομική ταυτότητα των 

ηρώων της Κρανάκη (Νάζου, 2005: 666), ενώ παράλληλα εντοπίζονται προσπάθειες 

συμβιβασμού ή συμφιλίωσης με το Άλλο. Η προσωπική ταυτότητα της συγγραφέως 

δομείται μέσω των διαφορών που υπάρχουν με τον Άλλο, όπως είναι οι πολιτισμικές, 

γλωσσικές και εθνικές διαφορές (Νάζου, 2005: 663). Το πρόσωπο της συγγραφέως 

δείχνει κατακερματισμένο, καθώς βρίσκεται σε μία συνεχή σύγκρουση με τον ίδιο 

της τον εαυτό αλλά και με το περιβάλλον στο οποίο ζει, το Παρίσι 

(Λαλαγιάννη,2018:205). Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι η ίδια ήταν ενταγμένη 

(όπως και αρκετοί άλλοι συνεπιβάτες του Ματαρόα) στο ΚΚΕ με ενεργή δράση πριν 

την αναχώρησή της από την Ελλάδα. Εντούτοις, κατά την διάρκεια της διαμονής της 

στο Παρίσι, διαγράφηκε μαζί με άλλα πρόσωπα, όπως τον Κώστα Παπαϊωάννου και 

τον Άδωνι Κύρου. Το γεγονός αυτό αναμφισβήτητα τροφοδότησε ακόμη 

περισσότερο την δυσαρέσκεια και τον αρνητισμό που ήδη αισθανόταν για τα 

δύσκολά χρόνια της στην Ελλάδα (Λαλαγιάννη,2018:207).   

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Κρανάκη έγραφε τα φιλοσοφικά της έργα στη γαλλική 

γλώσσα, ενώ τα βιωματικά και τα μυθοπλαστικά έργα της τα απέδιδε στην ελληνική 



41 

 

γλώσσα, γεγονός που την βοηθούσε-όπως ή ίδια έλεγε- να αποτυπώνει με 

περισσότερη σαφήνεια τα συναισθήματά της. Η εξορία για την Κρανάκη φαίνεται να 

αποτέλεσε ένα τραυματικό γεγονός, γεγονός που αιτιολογείται από την έκφραση 

συναισθημάτων απώλειας και εγκατάλειψης. Ταυτόχρονα, το ίδιο γεγονός συντέλεσε 

στη διαμόρφωση της μεταναστευτικής της ταυτότητας μέσω της εγκατάστασης στη 

νέα πατρίδα(Λαλαγιάννη,2018:200,205). Αναμφίβολα, η λογοτεχνική παραγωγή της 

Μιμίκας Κρανάκη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έκφρασης της ξενιτιάς 

και του εκπατρισμού, αφού μέσα από τα έργα της αναδεικνύονται οι έννοιες της 

διπλής ταυτότητας, του διαπολιτισμού και του επιπολιτισμού. 

Οι παραπάνω αναφορές σχετικά με την προσπάθεια δόμησης μίας νέας ταυτότητας 

του Έλληνα μετανάστη συγγραφέα αποτυπώνονται και στα έργα του Βασίλη 

Αλεξάκη, που ανήκει στη νέα γενιά μεταναστών, οι οποίοι μετακινήθηκαν στη 

Γαλλία κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας στην Ελλάδα το έτος 1968. Παρότι 

εντοπίζονται κοινά στοιχεία επαναπροσδιορισμού της πολιτισμικής ταυτότητας του 

συγγραφέα με αυτά της Κρανάκη, ο Αλεξάκης φαίνεται να ενσωματώνεται βαθύτερα 

στη Γαλλία λόγω του πρώτου επαγγέλματός του ως δημοσιογράφου (Lalagianni–

Antoniadou,2010: 131-133). Σε αυτό, πιθανόν, να συντελεί το γεγονός ότι ήταν 

παντρεμένος με Γαλλίδα ενώ παράλληλα ήταν γαλλόφωνος. Ωστόσο, στα παιδιά του 

δίδαξε την ελληνική γλώσσα, στοιχείο που αποδεικνύει την ανάγκη να συντηρήσει τη 

σχέση του με τη χώρα καταγωγής του (Oktapoda-Lu, 2004: 74). 

Η διερεύνηση των έργων Παρίσι-Αθήνα, Τάλγκο και Η Μητρική Γλώσσα, καθώς και 

οι μελέτες για το περιεχόμενο του λόγου του συγγραφέα αποδεικνύουν στοιχεία μιας 

προσωπικότητας που βρίσκεται μεταξύ δύο κόσμων, δύο πολιτισμών, δύο γλωσσών 

(Βέικου -Λαλαγιάννη, 2015: 115). Η μακροχρόνια έλλειψη επαφής με τη μητρική του 

γλώσσα τον οδήγησε σε μία προσπάθεια να κατακτήσει ξανά τη μητρική του, γεγονός 

το οποίο τον κατέστησε έναν διαγλωσσικό συγγραφέα (Βέικου& Λαλαγιάννη, 2015: 

116). Ο πόνος που βιώνει ο συγγραφέας για την απομάκρυνση και την απώλεια της 

μητρικής του γλώσσας εκφράζεται στις σελίδες του έργου Παρίσι-Αθήνα (Alexakis, 

1989: 18). Χαρακτηριστικό είναι πως ο ίδιος αναφέρει ότι επιλέγει κάθε φόρα ποια 

γλώσσα θα χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά του, επιδεικνύοντας μία ζωή 

ανάμεσα σε δύο ταυτοτήτων (Αλεξάκης, 1989: 217). Επομένως, γίνεται λόγος για μία 

αδιάκοπη αλλαγή και γλωσσική μετακίνηση, η οποία μεταφράζεται ως συνεχής 

συναισθηματική μετακίνηση από την τότε τρέχουσα ζωή του στο γαλλικό περιβάλλον 

στην παλαιά ζωή του στο ελληνικό περιβάλλον(Lalagianni–Antoniadou,2010: 134) 
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Παράλληλα, η μεταναστευτική εμπειρία γίνεται πρωταγωνιστικό θέμα και σε άλλα 

έργα του όπως το Talgo, που περιγράφει την ενσωμάτωση ενός ήρωα στο Παρίσι και 

το μετέπειτα νοσταλγικό συναίσθημα για την παιδική ηλικία και τον τόπο καταγωγής 

(Alexakis, 1983: 85). Αυτά τα προσδιοριστικά στοιχεία αποτελούν τον κορμό της 

ανάδειξης της διπλής μεταναστευτικής ταυτότητας του συγγραφέα και του 

αισθήματος αυτοσυντήρησης στον ξένο τόπο (Oktapoda-Lu, 2004: 80).Η 

κατακερματισμένη συνείδηση προβάλλεται μέσα από την εναλλαγή και την 

υιοθέτηση και των δύο πολιτισμών, οι οποίες τον ώθησαν σε ερωτήματα σχετικά με 

την ατομική του ταυτότητα ως μετανάστη (Oktapoda-Lu, 2004: 74). Αυτό 

προβάλλεται και μέσα από διάφορες αναφορές σχετικά με την προσπάθεια 

κατάκτησης νέας ταυτότητας (γαλλικής) συνδυαστικά με τη διατήρηση της παλαιάς 

(ελληνικής) (Αλεξάκης, 1982: 235). Η δυσκολία χρήσης των ελληνικών έναντι της 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενης γλώσσας (γαλλικά) τον οδηγεί σε μία σύγχυση και 

συνεχή αναζήτηση της προσωπικής του ταυτότητας (Αλεξάκης, 1989: 15). Η 

εμπειρία του εκπατρισμού διατυπώνεται μέσα από τις πολιτισμικές διαφορές των δύο 

χωρών και την ετερότητα όπως εκφράζεται μέσα από τον συγγραφέα (Αντωνιάδου, 

2008: 80). Η κατάκτηση αυτής της προσπάθειας επέρχεται με τη συγγραφή σε 

ελληνική γλώσσα, που φέρνει πλέον τον Αλεξάκη πιο κοντά στις ρίζες του και στην 

πρώιμη προσωπική ταυτότητά του με το έργο Η μητρική γλώσσα (Oktapoda-Lu, 2004: 

81,Lalagianni–Antoniadou,2010: 134). 

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, φαίνεται πως η αρνητική στάση των συγγραφέων για 

διάφορες πτυχές της ζωής του ξένου τόπου προβάλλει ταυτόχρονα τη θετική στάση 

για την καταγωγή των συγγραφέων της Διασποράς (Καρπούζου, 2015: 363). 

 Συμπεράσματα 

Η συλλογή και η καταγραφή βιβλιογραφικών και αρχειακών υλικών οδήγησε 

σε συμπεράσματα για τη συνολική εικόνα της μετανάστευσης Ελλήνων 

διανοούμενων στη Γαλλίας μέσω των αναφορών για τις χρονικές περιόδους 

μετακίνησης, τα αίτια αυτής και τις πνευματικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις μεταξύ 

των δύο χωρών με έμφαση στις λογοτεχνικές αλληλεπιδράσεις και τη διαμόρφωση 

των πολιτισμικών ταυτοτήτων. Ακολούθως, η εστίαση στο γεγονός της φυγής πολλών 

νέων ανθρώπων το 1945 με το πλοίο Ματαρόα προς τη Γαλλία και της επόμενης 

γενιάς μεταναστών (1968) προσέφερε συμπεράσματα σχετικά με τις αιτίες 

μετακίνησης, ενώ έφερε στο φως την προσπάθεια για αναδόμηση της προσωπικής 
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ταυτότητας μέσα από το βίωμα της μετανάστευσης και της επαφής με έναν άλλο 

πολιτισμό. 

Η επιρροή της Γαλλίας και η αλληλεπίδραση των δύο χωρών διαφαίνονται 

από τις ιδεολογικές και πνευματικές ζυμώσεις που δέχτηκαν οι διανοούμενοι, οι 

οποίες αποκαλύπτονται από τη λογοτεχνική και καλλιτεχνική τους παραγωγή 

(Ταμπάκη, 1995: 9).Ένα ακόμη σημαντικό συμπέρασμα αποτελεί η αύξηση της 

μετανάστευσης Ελλήνων στη Γαλλία κατά τον 19ο αιώνα, της οποίας τα αίτια 

εντοπίζονται στην κακή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, αλλά και στις 

δυνατότητες πνευματικής και καλλιτεχνικής εξέλιξης στη Γαλλία (Αλιμπράντη, 2003: 

139). Το ίδιο παρατηρείται και στη διάρκεια του 20ου αιώνα, αφού μετανάστευσε 

μεγάλο κομμάτι Ελλήνων και από τη Μικρά Ασία, με αποτέλεσμα την αναπόφευκτη 

πολιτισμική αλληλεπίδραση των δύο χωρών. Σε αυτό συνετέλεσε η διατήρηση των 

πτυχών της ελληνικής εθνικής ταυτότητας και η ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων 

λόγω της μακράς διαμονής στη Γαλλία (Λαλαγιάννη, Βέικου,2015:39). 

Σχετικά με τους λόγους επιλογής της Γαλλίας ως χώρας προορισμού, 

αναφέρεται η αναπτυσσόμενη οικονομική ολοκλήρωση μέσω της ελευθερίας που 

παρείχε αυτή η χώρα στην άσκηση πολλών επαγγελμάτων επιστημονικού, 

πανεπιστημιακού και καλλιτεχνικού κλάδου (Clogg, 2004: 38). Η Γαλλία 

χαρακτηριζόταν από ένα φιλελεύθερο πλαίσιο το οποίο ήταν δομημένο πάνω σε 

θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες του διαφωτισμού (Βάκη, 2008: 156). Μέσα από αυτό 

προκύπτει η ανάδυση του πνευματικού πλουραλισμού (Δημάκης, 1993: 37) -χωρίς να 

παραλείπεται η ατομική καλλιτεχνική έκφραση (Μαυρομάτης, 1985: 9)- που 

επέτρεπε σε πλήθος ανθρώπων να επιλέγουν τη Γαλλία με κίνητρο την πνευματική 

και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Το χαρακτηριστικό της αποδοχής του 

πνευματικού κόσμου στη Γαλλία, την κατέστησε πόλο έλξης κατά την περίοδο της 

ελληνικής εξέγερσης(Ταμπάκη, 1995: 11). Με άλλα λόγια, η Γαλλία αποτέλεσε το 

βασικό πνευματικό πρότυπο του δυτικού κόσμου σε καθολικό επίπεδο (Χορκχάιμερ 

&Αντόρνο, 1996: 24) μέσω της προώθησης μίας ξεχωριστής αξιακής ταυτότητας 

(Χασιώτης, 1993: 39). 

Το γεγονός ότι η Γαλλία προωθούσε μία παραγωγή τέχνης που 

χαρακτηριζόταν από τα στοιχεία της κοινωνικής πραγματικότητας και των πολιτικών 

εξελίξεων ώθησε πολλούς διανοούμενους και καλλιτέχνες, αλλά και πολιτικούς στη 

χώρα αυτή (Gombrich, 1995: 499). Όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι συμπεραίνεται 

αρχικά ότι οι δύο αυτές χώρες συντηρούσαν φιλικές σχέσεις λόγω της συμμαχίας 
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τους κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίες συντηρήθηκαν και μεταγενέστερα, 

στοιχείο που παρατηρείται και μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή και του Charles de Gaulle. Αυτές οι σχέσεις επιβεβαιώνονται και από την 

συσπείρωση του αντιδικτατορικού αγώνα στη Γαλλία από Έλληνες σπουδαστές 

(Καραμανωλάκης, 2005: 167) και την ανάπτυξη πολλών αγωνιστικών κινημάτων, 

που κατέστησαν τη Γαλλία ως κέντρο αντίδρασης στα παγκόσμια κοινωνικοπολιτικά 

δρώμενα. 

Η πνευματική, και κατ’ επέκταση, λογοτεχνική αλληλεπίδραση εντοπίζεται 

στην παραγωγή έργων των Ελλήνων της διασποράς μέσα από την έκφραση 

προσωπικών εμπειριών και αντιλήψεων(Λαλαγιάννη, Βέικου, 2015: 37). Η παραγωγή 

υβριδικών κειμένων (Chartier, 2002), πέρα από τα γαλλόφωνα έργα, τελείται μέσα 

από τις γαλλικές επιδράσεις που είναι εμφανείς στα έργα Ελλήνων λογοτεχνών όπως 

τα γαλλικά λογοτεχνικά ρεύματα (Cuddon, 2005: 146). Η ταύτιση των πολιτικών 

απόψεων και η αλληλεπίδραση των δύο χωρών οδήγησε στην κατασκευή μίας 

ταυτόχρονης και διττής πολιτισμικής ταυτότητας, στοιχείο που προκύπτει από τα 

χαρακτηριστικά της λογοτεχνικής παραγωγής των συγγραφέων. Αυτά συνοψίζονται 

στην αναπαράσταση των ιδεών και του αξιακού συστήματος της χώρας προορισμού 

αλλά και στα βιώματα και τα στοιχεία καταγωγής και ιστορίας των λογοτεχνών 

(Λαλαγιάννη-Βέικου, 2015: 110). Ουσιαστικά, η εμπειρία της μετανάστευσης 

διαπέρασε τη λογοτεχνική έκφραση μέσω της παράλληλης παρουσίας στοιχείων 

πολυπολιτισμικότητας αλλά και εθνικής ταυτότητας. Συνεπώς, μέσω των έργων 

προάγεται η ετερότητα, η ατομική αλλά και η συλλογική ταυτότητα των συγγραφέων 

(Λαλαγιάννη-Βέικου, 2015: 35). 

Αναφορικά με το ταξίδι με το πλοίο Ματαρόα (1945) προκύπτουν χρήσιμα 

συμπεράσματα για τους λόγους ώθησης συγκεκριμένων ατόμων στην απόφαση να 

ταξιδέψουν προς τη Γαλλία. Η πολιτική κατάσταση της Ελλάδας κατά τη 

μεταπολίτευση οδηγεί στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, οι συνέπειες του οποίου 

εντοπίζονται σε πληθώρα διώξεων πολιτών εξαιτίας αριστερών ιδεολογιών και στο 

πλαίσιο απαγόρευσης όλων των αριστερών οργανώσεων της χώρας, αλλά και στο 

γεγονός πολλών καταστροφών σε υποδομές της χώρας (Χατζηιωσήφ, 2009: 491, 

Ανδρικοπούλου, 2007). Από αυτά συμπεραίνεται η παρουσία ενός παρατεταμένου 

κλίματος φόβου και ανασφάλειας για πολλούς Έλληνες πολίτες (Ανδρικοπούλου, 

2007: 16-21), οι οποίοι παίρνουν την απόφαση να ταξιδέψουν στη Γαλλία με το πλοίο 
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Ματαρόα, καθώς αυτό το ταξίδι λειτούργησε ως μία βασική ελπίδα για το μέλλον 

τους. 

Οι παραπάνω πολιτικοί λόγοι συνδέονται με τον θεσμό των υποτροφιών για 

σπουδαστές στη Γαλλία, του οποίου βασικοί διαχειριστές και εκπρόσωποι ήταν ο 

Οκτάβιος Μερλιέ και Ροζέ Μιλιέξ (Ανδρικοπούλου, 2007: 29). Η παρουσία αυτού 

του θεσμού αποτέλεσε κίνητρο για τους νέους Έλληνες να μεταναστεύσουν στη 

Γαλλία και, ακολούθως, να απομακρυνθούν από το «σκοτεινό» κοινωνικοπολιτικό 

περιβάλλον της Ελλάδας και να έρθουν σε επαφή με μία από τις πλουσιότερες 

πολιτισμικά πόλεις (Μανιτάκης, 2018: 33). Επίσης, συμπεραίνεται ότι η αύξηση της 

προσέλευσης των Ελλήνων σπουδαστών στη Γαλλία αποδίδεται στις προσπάθειες του 

Μερλιέ να δεχθεί η Γαλλία περισσότερους υποτρόφους από όσους θα δέχονταν σε 

αρχικό στάδιο με απώτερο στόχο την προφύλαξη αυτών από την κλιμακούμενη 

ένταση του πολιτικού κλίματος της Ελλάδας και της δυνατότητας δημιουργίας ενός 

επαγγελματικού μέλλοντος (Μανιτάκης,2018: 24). 

Η υλοποίηση του ταξιδιού με το πλοίο Ματαρόα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα 

δύσκολη, καθώς επιλέχθηκαν πολλοί επιβάτες αριστερών και κομμουνιστικών 

πεποιθήσεων, γεγονός που δημιούργησε πληθώρα αντιδράσεων από τις πολιτικές 

αρχές της Ελλάδας (Μανιτάκης, 2018: 23). Από τα στοιχεία προς εξέταση προκύπτει 

ότι οι Μερλιέ και Μιλλιέξ επεδίωκαν την επιστροφή των Ελλήνων σπουδαστών μετά 

το πέρας της φοίτησής τους στον ελλαδικό χώρο προς όφελος της ανάπτυξης της 

ελληνικής κοινωνίας. Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι πως οι επιβάτες 

του Ματαρόα χαρακτηρίζονταν από διαφορετικά ατομικά και καλλιτεχνικά στοιχεία, 

αλλά προέρχονταν από κοινό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί ποικίλη παραγωγή σε διάφορες τέχνες (λογοτεχνία, νομική, 

αρχιτεκτονική, φιλοσοφία) με αμφίδρομες πολιτισμικές επιδράσεις. 

Αρκετοί από τους επιβάτες εξελίχθηκαν σε ιδιαίτερα σημαντικά πρόσωπα, 

ενώ η επικέντρωση σε συγκεκριμένα πρόσωπα αποκαλύπτει την επιρροή τους σε 

πολιτικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, καθώς και την πολυποίκιλη έκφρασή τους για τα 

βιώματα και τις προσωπικές τους εμπειρίες για τα γεγονότα της μετανάστευσης και 

του εκπατρισμού, τη διττή ταυτότητα και τις πολιτισμικές επιδράσεις της Ελλάδας 

και της Γαλλίας. Αυτά τα στοιχεία εντοπίζονται και στην επόμενη γενιά, τη «νέα 

γενιά», μεταναστών, οι οποίοι μετακινήθηκαν στη Γαλλία λόγω της Δικτατορίας στην 

Ελλάδα (Κοντογιώργης, 2006-2007: 120). 
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Η περιγραφή και η ανάλυση της πνευματικής έκφρασης δύο συγγραφέων 

μεταναστών στη Γαλλία σε διαφορετικές χρονικές περιόδους -Μιμίκα Κρανάκη και 

Βασίλης Αλεξάκης- αναδύει τα ζητήματα της μετανάστευσης και του εκπατρισμού 

ως εξέχοντα. Το γεγονός της μετανάστευσης ως λύσης για την απομάκρυνση από 

πολιτικά συμβάντα που σημειώνονταν στο ελληνικό περιβάλλον δείχνει ότι αναδύει 

ποικίλα συναισθήματα στους συγγραφείς, ενώ τους οδηγεί σε μία αδιάκοπη 

αναζήτηση της προσωπικής τους ταυτότητας. Η λογοτεχνική τους παραγωγή 

στηρίχθηκε στη μνήμη, καθώς τελείται μία προσπάθεια σύνδεσης με τον τόπο 

καταγωγής, η διατήρηση του οποίου επιδιώκεται μέσα από την αναπόληση 

αναμνήσεων (Oktapoda-Lu, 2004: 81). Οι Έλληνες της Διασποράς χαρακτηρίζονται 

από την υιοθέτηση διπλής κουλτούρας, ζωής και γλώσσας, ενώ η πολιτισμική τους 

ταυτότητα δομείται μέσα από την προβολή των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών 

(Nazou,2005: 663). Συνεπώς, φαίνεται πως βιώνουν μία σύγχυση ως προς την 

διαμόρφωση της ταυτότητάς τους και προσπαθούν να την προσδιορίσουν με στοιχεία 

της νέας (γαλλικής) και της παλαιάς (ελληνικής). Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι η 

μεταγενέστερη επιλογή γραφής στην ελληνική γλώσσα φέρνει τους συγγραφείς πιο 

κοντά στις ρίζες τους και την εθνική τους ταυτότητα. 

Η σύνοψη των βιβλιογραφικών και των αρχειακών πηγών αναδύει τη 

σημαντικότητα του φαινομένου της ελληνικής μετανάστευσης στη Γαλλία τόσο για 

την πληθώρα ατόμων που την επέλεξαν όσο και για τους λόγους που 

πραγματοποιήθηκε. Παράλληλα, καταγράφεται μία σφαιρική εικόνα των συνθηκών 

κατά τις οποίες υλοποιήθηκε η μετανάστευση στις διάφορες χρονικές περιόδους της 

Ελλάδας παράλληλα με τα βασικότερα αίτια που ώθησαν ανθρώπους στη μετακίνησή 

τους προς τη Γαλλία. Ακόμη, παρέχονται στοιχεία που ξεκαθαρίζουν το τοπίο 

αναφορικά με τις πολιτικές και πνευματικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Γαλλία, 

οι οποίες την κατέστησαν έναν φιλικό τόπο προορισμού για άτομα ποικίλων 

επαγγελματικών προσανατολισμών. Τέλος, διαφάνηκε η ανάγκη των λογοτεχνών και 

των καλλιτεχνών να διατηρήσουν στοιχεία της καταγωγής τους. Αυτό τελείται μέσα 

από την προσωπική προσπάθεια αναπόλησης των βιωμάτων τους στην Ελλάδα, η 

οποία λειτούργησε ως μέσο αυτοσυντήρησης στο γαλλικό περιβάλλον και επαφής με 

στοιχεία της εθνικής τους ταυτότητας που συνδυαστικά με τα νέα στοιχεία του 

γαλλικού περιβάλλοντος ωθούν σε μία διπλή πολιτισμική ταυτότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 
 

 

Εικόνα 1.1. Εφημερίδα Ελευθερία, 13-10-1944. Πρωτοσέλιδη αναφορά «Η 

απελευθέρωση της Αθήνας».   
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Εικόνα 1.2. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, 3-12-1944, Πρωτοσέλιδη αναφορά. 
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Εικόνα 1.3. Εφημερίδα Ταχυδρόμος 28-12-1944.  
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Εικόνα 1.4. Από το αρχείο της ομογενειακής εφημερίδας Hellas.  
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Εικόνα 1.5. Από το αρχείο της εφημερίδας, Τα Νέα 24-04-2004. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 
Εικόνα 2.1. Αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Η λίστα επιβατών του 

Ματαρόα   
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Εικόνα 2.2. Από το αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Σχετική 

αλληλογραφία. (Τηλεγράφημα προς τον Οκτάβιο Μερλιέ, που αφορά την 

εγκατάσταση των  υποτρόφων στο Παρίσι).  
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Εικόνα 2.3.  Συνέχεια: αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Σχετική 

αλληλογραφία (Τηλεγράφημα προς τον Οκτάβιο Μερλιέ) για την εγκατάσταση των  

υποτρόφων στο Παρίσι.  

 

 

 
 

 

 

 



64 

 

Εικόνα 2.4. Από το αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Αλληλογραφία  

μεταξύ του Γαλλικού υπουργείου εξωτερικών (Διεύθυνσης πολιτιστικών σχέσεων) με 

το Γαλλικό ινστιτούτο της Αθήνας.  

Αναφέρονται σε τρέχοντα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος καθώς και στο ζήτημα της 

επιστροφής του Ροζέ Μιλλιέξ από την Γαλλία στην Αθήνα.  
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Συνέχεια του εγγράφου. 
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                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 3 

 
Η Συνέντευξη που ακλουθεί δόθηκε στον Τρύφωνα Μήτρου από τον Γιώργο 

Ιγνατίου. Ο μάρτυρας κος Ιγνατίου περιέγραψε την προσωπική του εμπειρία, από την 

επαφή με το ζεύγος Μιλλιέξ. 

  

Στοιχεία συνέντευξης: 
Η συνέντευξη που ακολουθεί είναι εντάσσεται στην άμεση – εντοπισμένη, ποιοτικά 

μέθοδο. πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην Αθήνα, Σαββάτο,1
η
 Αυγούστου και ώρα: 

13:00. Καταγράφηκε σε χαρτί και ολοκληρώθηκε ομαλά.     

 
 

1) Πως  σχετίζεστε με  την οικογένεια   Μιλιέξ? 

A) Λόγω της φιλικής σχέσης που διατηρούσε η μητέρα μου με το συγκεκριμένο 

ζεύγος κάναμε ένα μήνα διακοπές ένα καλοκαίρι στη δεκαετία του 1970, κάτι που 

είχε ως αποτέλεσμα να ζήσω μια καθημερινότητα με το ζεύγος Μιλλιέξ η οποία μου 

άφησε ενδιαφέρουσες εμπειρίες 

 

2) Σε οικογενειακές επαφές που είχατε με τους  Μιλιέξ,  αυτοί αναφέρονταν  σε   

εμπειρίες  που αφορούσαν την  χρονική  περίοδο από  το ταξίδι  με το πλοίο 

Ματαρόα, όπως για παράδειγμα την προετοιμασία του ταξιδιού, το πολιτικό πλαίσιο 

της περιόδου, τις ιδιαίτερες συνθήκες, καθώς και την πραγματοποίηση του  ταξιδιού ? 

  

A)  Σχετικά με την προσφορά του Μιλλιέξ στη μετακίνηση δεκάδων φοιτητών μέσω 

του Ματαρόα στη Γαλλία η αναφορά που έγινε ήταν σε αδρές γραμμές και είχε να 

κάνει με την δυνατότητα πολλών νέων παιδιών-τότε-να πάνε σε ένα τόπο με 

καλύτερες συνθήκες για κείνα, να φύγουν από την Ελλάδα που δεν τους ευνοούσε, 

αλλά και να γυρίσουν ώστε να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική 

κοινωνία που είχε ανάγκη από ένα νέο ξεκίνημα με ανθρώπους που θα είχαν τη 

δυνατότητα να παρέχουν γνώσεις, αλλά και γενικότερη καλλιέργεια. Η ενέργεια της 

προσφοράς έναντι των νέων παιδιών-κυρίως αριστερών-αποτελούσε για το ζεύγος 

Μιλλιέξ κάτι φυσιολογικό και όχι ένα σπουδαίο κατόρθωμα. Εντάσσονταν σε μια 

σειρά ενεργειών, όπως η κινητοποίηση σπουδαίων καλλιτεχνών και διανοουμένων να 

προσφέρουν ένα έργο τους στη δεκαετία του 1940 (Ματίς κ.α.) στο όνομα των 

αγώνων της ελληνικής κοινωνίας για ελευθερία ή στην ενέργεια της Τατιάνας 

Γκρίτση - Μιλλιέξ, η οποία συνάντησε τον Παττακό και τον έπεισε να ελευθερώσει 

τον Κοσμά Πολίτη, όταν είχε συλληφθεί από τη Χούντα.  

 

 

3) Ποιες  εντυπώσεις  είχατε αποκομίσει  από  την οικογένεια   Μιλιέξ ?   

 

A)  Οι εντυπώσεις που μου άφησε το ζεύγος Μιλλιέξ ήταν έντονες, με την έννοια πως 

δεν αποτελούσε ένα συνηθισμένο ζευγάρι, σύμφωνα με τα στερεότυπα της ελληνικής 

κοινωνίας. Η Τατιάνα ήταν μια έντονη προσωπικότητα σε όλες τις ενέργειές της, 

στον τρόπο που μιλούσε, αστειευόταν και αντιμετώπιζε την καθημερινότητα. 

Αποτελούσε τον κινητήριο μοχλό, αλλά και τον τελικό κριτή σε εκείνα που 

αφορούσαν το ζεύγος Μιλλιέξ. Ο Ροζέ Μιλλιέξ  απέπνεε πολιτισμό, ήταν εξαιρετικά 

ευγενής, είχε φεμινιστικές απόψεις, αλλά είχε αφήσει τον ΄΄αρχηγικό΄΄ ρόλο στη 

γυναίκα του στον τρόπο που ζούσαν. Συμπερασματικά το συγκεκριμένο ζεύγος είχε 
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μια ζωντάνια, μια ανοιχτοσύνη στην επικοινωνία, κέφι για ζωή, αλλά και ένα διαρκές 

ενδιαφέρον  σε όλες -σχεδόν-τις συζητήσεις του για τα γράμματα, τις τέχνες, τον 

ανθρωπισμό. 
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