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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
O «Δορυφόρος» για πρώτη φορά «ταξίδεψε» υπερατλαντικά και
έφθασε στον Καναδά.
Μέσα από μια συνοπτική περιγραφή παρουσιάζουμε τη
μετανάστευση των Ελλήνων στον Καναδά.
Η προσπάθεια, τα στοιχεία και οι αναφορές στηρίχτηκαν
αποκλειστικά στη φίλη μας Μέλπη Αρβανίτη την οποία θέλουμε και
δημόσια να την ευχαριστήσουμε.
Η Μέλπη των τριών Ηπείρων (γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της
Αυστραλίας, έζησε στην Ελλάδα από τριών έως 16 χρονών για να
βρεθεί το 1978 στο Μοντρεάλ όπου σπούδασε, εργάστηκε και
συνεχίζει να ζει ακόμη. Για αρκετά χρόνια (10) δίδαξε στα σχολεία
Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ (Ελληνική Κοινότητα
Μείζονος Μοντρεάλ).
Διατέλεσε μέλος των ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Δασκάλων, της
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ, του Ελληνοκαναδικού
Κογκρέσου και του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ.
Νηπιαγωγός στο επάγγελμα το οποίο όμως δεν εξασκεί εδώ και
πολλά χρόνια.
Αρκετά χρόνια συμμετείχε εθελοντικά ως παραγωγός σε
ραδιοφωνικό σταθμό της παροικίας.
Τα τελευταία 15 χρόνια ασχολείται με την ζωγραφική και
συμμετέχει σε συλλογικές εκθέσεις, άλλοτε θεματικές και άλλοτε
όχι, μαζί με φίλους και συμπολίτες Γαλλοκαναδούς.
Φιλικά
Κώστας Τάτσης

Doryforos, Σύλλογος για την προώθηση του διαλόγου των νέων στην Ευρώπη,
Parkstr 17, 80 339 München, www.doryforos-europa.blogspot.com……
Email: : doryforos@email.de
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Καναδάς και Μετανάστευση

Ο Καναδάς είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη σε έκταση Χώρα
στον κόσμο. Παρόλη όμως
την έκταση και τους
σημαντικούς φυσικούς

πόρους που διαθέτει είχε
πάντα και εξακολουθεί να έχει
έναν δυσανάλογα μικρό
πληθυσμό. Είναι το δεύτερο
παλαιότερο μέλος της
Βρετανικής Κοινοπολιτείας
μετά την Βρετανία. Είχε
πάντα μια πολιτική, ιστορική
και συναισθηματική
προσκόλληση στην Βρετανία
που ερχόταν συχνά σε
αντίθεση με την οικονομική,
στρατηγική και γεωγραφική
συστράτευσή του με τις ΗΠΑ.

Από το 1608 που ο Γάλλος εξερευνητής Samuel de Champlain
ίδρυσε την Νέα Γαλλία και την πόλη του Κεμπέκ κατά κύματα
έφταναν οι μετανάστες για να εγκατασταθούν στην σχεδόν έρημη
Χώρα. Κυρίαρχες εθνικές ομάδες των νεοφερμένων μεταναστών
τον 16ο αιώνα είναι αγγλικής και γαλλικής καταγωγής. Κάτι που
συνεχίστηκε και αργότερα. Από το 1970 όμως και λίγο νωρίτερα τα
δεδομένα αυτά διαφοροποιούνται. 30% των μεταναστών
προέρχεται από την Ευρώπη και την τότε ΕΣΣΔ, ενώ ένα 15%
προέρχεται από τις ΗΠΑ. Η δε μετανάστευση των Καναδών προς
τις ΗΠΑ αγγίζει τις 100.000 ετησίως.
Στον Καναδά μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε
μετακίνηση πληθυσμών από τα ανατολικά προς τα δυτικά της
Χώρας, όπου υπήρχε ανάγκη να καλυφθούν θέσεις εργασίας στην
αγροτική οικονομία στην υλοτομία και στις περιοχές με τις πρώτες
ύλες. Από την λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά
όμως αρχίζει μία εποχή που κρατά έως τα μέσα της δεκαετίας του
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1980 όπου παρατηρείται εισροή μεταναστών από όλο τον
πλανήτη, κυρίως από την Ευρώπη, την Ινδία και την Κίνα. Την ίδια
εποχή ένα σημαντικό κομμάτι του εγχώριου πληθυσμού
μετακινείται προς την βιομηχανική ζώνη της επαρχίας του Οντάριο.
Σημαντικά κύματα Μετανάστευσης Ελλήνων
Δύο ήταν τα σημαντικά κύματα μετανάστευσης που συνέβησαν
μετά την δημιουργία του Ελληνικού Κράτους.
Το πρώτο προς το τέλος του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου.
Το δεύτερο μετά την λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Έλληνες μετανάστευσαν
ανάμεσα στο 1950 και το 1974 σε Χώρες της Β. Ευρώπης, στις
ΗΠΑ, Αυστραλία και Καναδά.
Από το 1946 μέχρι το 1981 ο Καναδάς δέχτηκε 116.300 Έλληνες
μετανάστες.
Σύμφωνα με την καθηγήτρια κ. Λίνα Βεντούρα η μετανάστευση
των Ελλήνων προς τις υπερπόντιες Χώρες είχε πολλές αιτίες:
-Η αποδιοργάνωση της παραδοσιακής αγροτικής οικονομίας.
-Η αδυναμία απορρόφησης εργατικών χεριών από την Βιομηχανία.
-Η δημιουργία θέσεων εργασίας στις Χώρες υποδοχής εξ αιτίας της
βιομηχανικής ανάπτυξης.
-Οι προσδοκίες των ιδίων και των οικογενειών τους για αύξηση των
εισοδημάτων.
Σημαντικό ρόλο έπαιξαν βέβαια:
-Η σταφιδική κρίση στα τέλη του 19ου αιώνα.
-Η Κατοχή και ο Εμφύλιος τον 20ο αιώνα.
-Η βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης.
και
-Οι πληροφορίες/μύθοι που διαδόθηκαν για τις Χώρες και τις
κοινωνίες υποδοχής.
Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισαν οι μεγάλες ροές των
Ελλήνων μεταναστών προς τις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και Δυτική
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Ευρώπη. Το μεταναστευτικό ρεύμα άρχισε έντονα με το τέλος του
Εμφυλίου πολέμου, ενισχύθηκε το 1955, γνώρισε έξαρση την
τριετία 1962-65 και σταδιακή ύφεση από το 1973. Στην περίοδο
1955-57 σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν
μετανάστευσαν 1.236.200 άτομα.
Οι περισσότεροι στο μυαλό τους και στα σχέδιά τους βλέπουν την
μετανάστευση προσωρινή. Δύο έως πέντε χρόνια. Να μαζέψουν
λίγα χρήματα και να επιστρέψουν στην Πατρίδα να ζήσουν μια
καλύτερη ζωή. Αυτό ήταν το όνειρο.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η Καναδική Κυβέρνηση αλλάζει
τα κριτήρια για την μετανάστευση και ενθαρρύνει την πρόσκληση
και την οικονομική υποστήριξη συγγενών και φίλων. Χιλιάδες
έκαναν αιτήσεις για να φέρουν στην Χώρα δικούς τους ανθρώπους.
Την εποχή αυτή υπάρχει ακόμα ρατσιστική προκατάληψη εναντίον
των μεταναστών από τους Καναδούς. Όταν δε ο Καναδάς
εισέρχεται σε περίοδο οικονομικής ύφεσης στα μέσα της δεκαετίας
του 1950, οι μετανάστες αντιμετωπίζονται αρνητικότατα.
Κατηγορούνται πως παίρνουν τις δουλειές των ντόπιων, πως
αλλάζουν την μορφή και τον χαρακτήρα στις διάφορες γειτονιές
επειδή στεγάζονται δύο, τρεις ή και περισσότερες οικογένειες σε
ένα σπίτι. Η διαφορετική θρησκεία και οι μυρωδιές της
διαφορετικής κουζίνας δεν βοηθούν επίσης.
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Οι πρώτοι Έλληνες στον Καναδά

Ο Γιάννης Φωκάς ή Juan de Fuca στα Ισπανικά πιστεύεται πως
ήταν πρώτος Έλληνας που επισκέφθηκε τον Καναδά πριν από 400
χρόνια. Καταγόταν από την Κεφαλονιά και αποβιβάστηκε στην
Δυτική Ακτή του Καναδά ως μέλος του Ισπανικού στόλου. Στην
Δυτική Ακτή της Χώρας το θαλάσσιο Στενό ανάμεσα στην Επαρχία
της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά και της Πολιτείας
Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, ονομάζεται Στενό Juan de Fuca. Το όνομα
το έδωσε προς τιμήν του De Fuca ο Βρετανός καπετάνιος Charles
Barklay επειδή ο De Fuca είχε πιστέψει φτάνοντας σε αυτό το
σημείο μετά την περιπλάνησή του στον Νότο πως σε αυτό το
γεωγραφικό πλάτος είχε βρει το μυθικό Στενό του Anián.
Επίσημα όμως η μετανάστευση των Ελλήνων στον Καναδά άρχισε
στα μέσα της δεκαετίας του 1850 όταν ένας μικρός αριθμός
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ναυτικών εγκαταλείπουν το πλοίο τους και βγαίνουν στην πόλη
του Κεμπέκ για να παραμείνουν μόνιμα.
Την δεκαετία του 1860 συναντάμε Έλληνες στο Τορόντο και το
1871 καταγράφονται περίπου 40 άτομα Ελληνικής καταγωγής πως
ζουν στην πόλη.
Το 1900 στα επίσημα αρχεία του Κράτους φαίνονται μόνον 39
άτομα Ελληνικής καταγωγής σε όλη την Χώρα.
Από το 1900 έως το 1911 ο αριθμός αυτός αυξάνεται στα 2.640
άτομα.
Μετά το 1905 έχουμε την πρώτη άφιξη γυναικών και παιδιών.
Το 1931 βρίσκουμε 5.580 Έλληνες μετανάστες και το 1941 ο
αριθμός αυξάνεται κλιμακωτά στα 11.692 άτομα.
Στην πλειοψηφία τους οι μετανάστες προέρχονται από τα νησιά και
τις πολύ φτωχές περιοχές της Πελοποννήσου όπως η Αρκαδία και η
Λακωνία. Χωρίς ειδίκευση και χωρίς να γνωρίζουν την γλώσσα
αναγκάζονται να πάρουν τις πιο δύσκολες δουλειές με χαμηλούς
μισθούς και εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Τους πρώτους αυτούς Έλληνες μετανάστες τους συναντάμε στην
αρχή εγκατεστημένους κυρίως στην πόλη του Μοντρεάλ.
Το λιμάνι του Χάλιφαξ στην Ανατολική Ακτή, η θρυλική Αποβάθρα
21, είναι το σημείο εισόδου στην Χώρα για τους Έλληνες
μετανάστες. Εκεί προσαράζουν τα καράβια, υποβάλλονται οι νέοι
μετανάστες σε εξετάσεις και παραλαμβάνουν τα χαρτιά τους που
τους επιτρέπουν ή να παραμείνουν στην Χώρα ή τους αρνούνται
χαρτιά και είσοδο και παραμένουν στην Αποβάθρα 21
περιμένοντας την απέλασή τους και την επιστροφή στην Πατρίδα.
Είναι το αντίστοιχο Ellis Island που συναντάμε στην Νέα Υόρκη
των ΗΠΑ.
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μετανάστευση από σποραδική γίνεται μαζική εξ αιτίας των
οικονομικών δυσχερειών και των πολιτικών γεγονότων που
συνέβαιναν στην Ελλάδα, οι Έλληνες μετανάστες εξακολουθούν
να επιλέγουν για εγκατάσταση το Μοντρεάλ αλλά επεκτείνονται και
στις δυο άλλες μεγάλες πόλεις του Καναδά, το Τορόντο και το
Βανκούβερ.
Στην απογραφή του 2006 καταγράφηκαν 242,685 πολίτες
Ελληνικής καταγωγής στην Χώρα.
Περίπου το 82% των Ελλήνων του Καναδά ζούσε και εξακολουθεί
να ζει στις Επαρχίες του Κεμπέκ και του Οντάριο.

Οικονομική πορεία/κατάσταση
Κατά τα πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα η Καναδική Κυβέρνηση δεν
ενθάρρυνε την μετανάστευση των Ελλήνων.
1- Ήταν ανεπιθύμητοι διότι δεν εξυπηρετούσαν τα σχέδια της
Κυβέρνησης η οποία έψαχνε για άποικους για να τους στείλει στα
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δυτικά της Χώρας στις απέραντες εκτάσεις που χρειαζόντουσαν
χέρια για να δουλέψουν την γη. Οι Έλληνες προερχόμενοι οι
περισσότεροι από αγροτικές περιοχές προτιμούσαν να κατοικήσουν
στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες του
Καναδά επίσης τους αποθάρρυναν να ασχοληθούν με την γη.
2- Δεν τους θεωρούσαν λευκούς. Λευκούς θεωρούσαν τους
πολίτες της Βόρειας Ευρώπης. Ολλανδούς, Σκανδιναβούς. Τους
πολίτες της Νότιας Ευρώπης τους έβλεπαν ως ριζοσπάστες και
σοσιαλιστές. Ως οπισθοδρομικούς σε σχέση με τους
Βορειοευρωπαίους.
3- Η πλειοψηφία των Ελλήνων μεταναστών δεν μιλούσε καμία από
τις δύο γλώσσες που μιλούσε η ντόπια κοινωνία, Αγγλικά ή
Γαλλικά.
4- Ελάχιστοι γνώριζαν κάποιο επάγγελμα ή είχαν πάει σχολείο.
5- Κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τους
αντιμετώπιζαν με καχυποψία και δεν τους δεχόντουσαν στον
Καναδικό στρατό.
Υποψιαζόντουσαν πως θα ήταν αφοσιωμένοι στην
καταγωγής τους και τον τότε βασιλιά και όχι στον Καναδά.

Χώρα

Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία που έχει καταγραφεί τον
Οκτώβριο του 1917 ανάμεσα στον Καναδό Αρχιστράτηγο της
στρατιωτικής περιοχής 6 στο Χάλιφαξ και στον Γενικό Διοικητή
στην Οττάβα. Η ερώτηση του Αρχιστράτηγου ήταν αν θα ήταν
σωστό να καταταχθούν Έλληνες στην Καναδική Εκστρατευτική
Δύναμη και η απάντηση του Διοικητή ήταν: για μεμονωμένες
περιπτώσεις, Έλληνες που φαίνονται κατάλληλοι μπορούν να
καταταγούν. Καμία ειδική προσπάθεια όμως δεν πρέπει να γίνει για
να στρατολογηθούν.
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Κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οι Καναδοί
αντιμετωπίζουν τους Έλληνες με καχυποψία επίσης, διότι ζούσαν
στα στενά όρια των κοινοτήτων τους και κυρίως διότι ο Βασιλέας
Κωνσταντίνος ήταν Γερμανόφιλος. Μια Χώρα με την οποία η
Βρετανία και ο Καναδας ήταν σε πόλεμο. Πίστευαν λοιπόν πως θα
έπρεπε να τους επιβληθούν οι ίδιοι περιορισμοί ή να έχουν την ίδια
αντιμετώπιση με τους Γερμανούς, τους Ουκρανούς και τους
Τούρκους.
Στο Τορόντο, την Παρασκευή, 2 Αυγούστου του 1918 ένα
ασήμαντο γεγονός, ο διωγμός ενός μεθυσμένου βετεράνου από
ένα ελληνικό καφέ στην Λεωφόρο Yonge, έγινε η αφορμή να
ξεκινήσουν βιαιοπραγίες εναντίον των Ελλήνων και των
επιχειρήσεών τους. Βιαιοπραγίες που κράτησαν 3 ημέρες,
συμμετείχαν περισσότεροι από 5000 πολίτες και βετεράνοι.
Έκλεψαν, έσπασαν και κατέστρεψαν κάθε ελληνική επιχείρηση στο
κέντρο της πόλης.
Ο Δήμαρχος βλέποντας πως η αστυνομία της πόλης αδυνατεί να
ελέγξει την κατάσταση και απλά παρακολουθεί, αναγκάστηκε να
καλέσει την στρατιωτική αστυνομία και την πολιτοφυλακή για να
σταματήσει την βία και να επιβάλει την τάξη.
Υπολογίζεται πως περίπου 50.000 άτομα, αστυνομικοί, στρατιώτες
και πολίτες, πήραν μέρος στις συγκρούσεις που ακολούθησαν.
Περισσότερα από
20 εστιατόρια ελληνικής
ιδιοκτησίας
καταστράφηκαν ολοσχερώς ενώ οι υλικές ζημιές υπολογίζονται
πως έφτασαν στο 1.000.000 δολ. σημερινής αξίας.
Μετά τα γεγονότα οι Έλληνες έφυγαν από την Λεωφόρο Yonge και
μεταφέρθηκαν πιο ανατολικά κατά μήκος της Λεωφόρου Danforth
όπου τους συναντάμε μέχρι και σήμερα.
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Χρήστος Μπάζος ιδιοκτήτης του Colonial Lunch Cafe στο 349 της Λεοφώρου
Yonge εδώ μερικές ημέρες πριν την ολοκληρωτική καταστροφή. (Η φωτογραφία
από την κ. Gloria Bazos)
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Στα τέλη της δεκαετίας του 1930 το κλίμα αντιστράφηκε χάρη σε
τρεις παράγοντες.
1. Οι Έλληνες μετανάστες δουλεύοντας σκληρά κατάφεραν να
πετύχουν.
2. Μερικοί από αυτούς είτε στην Ελλάδα είτε στον Καναδά
απέκτησαν κάποιο πτυχίο και μόρφωση έτσι ώστε να
λογαριάζονται ως ειδικευμένοι εργάτες.
3. Η ελληνική αντίσταση στον γερμανικό ζυγό και η φιλοδυτική
προσέγγιση των Ελληνικών Κυβερνήσεων προσέδωσαν ένα κύρος
στους Έλληνες του Καναδά.
Το 1931 ο Καναδάς αριθμεί 9.500 Έλληνες πολλοί από τους
οποίους είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ενώ άλλοι έχουν
πανεπιστημιακά πτυχία και διαπρέπουν στην δικηγορική, την
ιατρική και την εκπαίδευση.
Η μεταπολεμική γενιά μεταναστών απασχολήθηκε κυρίως με
χειρονακτικές εργασίες σε εστιατόρια, σε βιοτεχνίες ρούχων, σε
βιοτεχνίες δερμάτινων ειδών, σε εργοστάσια αυτοκινήτων,
τραίνων, σε καθαρισμό κτιρίων.
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Με τα χρόνια αρκετοί δημιούργησαν τις δικές τους μικρές ή
μεγάλες επιχειρήσεις και πέτυχαν. Ασχολήθηκαν κυρίως: με την
κατεργασία της γούνας (το Μοντρεάλ ήταν πάντα παγκοσμίως το
κέντρο για το εμπόριο της γούνας), με εστιατόρια, βιοτεχνίες
ρούχων, ταξιδιωτικά γραφεία και το εμπόριο τροφίμων.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει σε αυτό το σημείο, σε εκείνες τις
μετανάστριες που ήρθαν το 1955, μέσω ειδικών πρακτορείων για
να εργαστούν ως οικιακοί βοηθοί μετά από πρόσκληση των
οικογενειών στις οποίες εργάστηκαν. Άλλες εργάστηκαν σε
πλούσιες Ελληνικές οικογένειες και άλλες σε Καναδικές. Οι
συνθήκες κάτω από τις οποίες δούλεψαν δεν ήταν και οι
καλύτερες.
Οι Έλληνες που ήρθαν στον Καναδά συνήθως νοίκιαζαν σπίτια στις
πιο παλιές συνοικίες των πόλεων όπου τα ενοίκια ήταν πιο φτηνά.
Πολύ συχνά όλα τα μέλη της οικογένειας έμεναν όλοι μαζί για να
μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα μέχρι να εξοικονομήσουν
κάποια χρήματα και να αγοράσουν το πρώτο τους σπίτι.
Τα παιδιά της δεύτερης και τρίτης γενιάς έχουν καταφέρει και
εισέρχονται σε επαγγέλματα και επιχειρήσεις που απαιτούν γνώσεις
Πανεπιστημίου.
Έτσι πολλοί από αυτούς είναι δικηγόροι,
αρχιτέκτονες, μηχανικοί, γιατροί, ορκωτοί λογιστές και αρκετοί
ξεχωρίζουν στους τομείς που απασχολούνται. Αρκετοί ασχολούνται
με την πολιτική σε επαρχιακό, ομοσπονδιακό επίπεδο ή στο
επίπεδο της Αυτοδιοίκησης.
Άλλους τους συναντάμε στα Πανεπιστήμια να είναι καθηγητές, να
ασχολούνται με την έρευνα σε θέματα του τομέα τους. Κάποιοι
είναι στελέχη πολυεθνικών εταιρειών.
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Ο Ιωάννης Τσόπελας ήταν ο πρώτος Έλληνας μετανάστης που πήρε το
χρίσμα της υποψηφιότητας για μια έδρα στη Ομοσπονδιακή Βουλή.
Αφίχθη στον Καναδά το 1956 χωρίς να μιλά αγγλικά και δούλευε σε
εργοστάσιο. Το 1978 είναι έτοιμος για μια έδρα στην Ομοσπονδιακή
Βουλή της Χώρας. Μιλά αγγλικά πολύ καλά, έχει μάθει πως λειτουργεί
το σύστημα και κερδίζει την υποψηφιότητα αλλά στις εκλογές χάνει
την έδρα. Στα χρόνια που ακολούθησαν αρκετοί Έλληνες δεύτερης
γενιάς ακολούθησαν το παράδειγμά του και τίμησαν με την παρουσία
τους την Καναδική Βουλή αλλά και διάφορες άλλες θέσεις.

Πολιτιστική κοινωνική και θρησκευτική ζωή/οργάνωση
Για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που δημιουργούσαν η άγνοια
της γλώσσας και το εχθρικό περιβάλλον αλλά και για να
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας οι Έλληνες
μετανάστες κινήθηκαν ενωτικά.
Το 1905 στο Μοντρεάλ δημιουργήθηκαν οι δύο Σύλλογοι
«Πατρίδα» και «Αναγέννηση».
Παράλληλα στο Μοντρεάλ στις 25 Ιανουαρίου του 1905 γίνεται η
πρώτη συνάθροιση Ελλήνων για την αντιμετώπιση των εθνικοθρησκευτικών τους αναγκών.
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Το 1906 ιδρύεται η Κοινότητα Μοντρεάλ και εκλέγεται το πρώτο
Διοικητικό Συμβούλιο και αγοράζεται η πρώτη εκκλησία από τους
Μεθοδιστές.
Το 1909 μετά από μία συνεδρίαση ιδρύεται η Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα του Τορόντο και το 1910 αγοράζεται μια αποθήκη και
μετατρέπεται σε Εκκλησία. Οι πρώτες Ελληνικές εκκλησίες που
σηματοδοτούν την λειτουργία της Ελληνορθόδοξης Ενοριακής
Κοινότητας στον Καναδά είναι γεγονός.
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Το 1927 ιδρύεται η Ελληνική Κοινότητα Βανκούβερ που αποτελεί
σημείο πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής δραστηριότητας
των Ελλήνων του Βανκούβερ.

Στις Κοινότητες και στις εκκλησίες οι Έλληνες μετανάστες
αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια. Στις αρχές, λόγω της
μόρφωσής τους οι κληρικοί είναι ο μόνος δίαυλος επικοινωνίας με
τους Καναδούς.
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Στα χρόνια που ακολουθούν οι Κοινότητες θα δημιουργήσουν
Ημερήσια τρίγλωσσα σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες, αθλητικά
κέντρα,
βιβλιοθήκες,
πολιτιστικά
κέντρα,
σχολεία
Συμπληρωματικής
εκπαίδευσης,
χορευτικά
συγκροτήματα,
εκκλησίες και θα κάνουν έντονη την παρουσία τους στην ντόπια
κοινωνία. Θα γίνουν επίσης κέντρα μάθησης και μετάδοσης της
Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού.

Παρέλαση μαθητριών και μαθητών κάπου το 2010 επί της οδού Jean
Talon στο Μοντρεάλ.

Ταυτόχρονα εμφανίζονται οι Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι.
Ο πρώτος Εθνικοτοπικός Σύλλογος της παροικίας του
Μοντρεάλ ιδρύεται το 1912: η Αδελφότης Κρητών
Μοντρεάλ.
Μετά το 1960 ο ερχομός Ελλήνων φοιτητών στα Καναδικά
Πανεπιστήμια και οι πολιτικές διώξεις στην Ελλάδα λόγω της
Δικτατορίας γίνονται αφορμή για καλύτερες συνθήκες λειτουργίας
και διατήρησης. Οι μετανάστες αυτοί είχαν διαφορετική
αντιμετώπιση των πραγμάτων. Μόλις τακτοποιούνταν
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επαγγελματικά δραστηριοποιούνταν στα κοινοτικά δρώμενα.
Έφερναν νέες ιδέες δομής και οργάνωσης .
Οι ενοριακές Οργανώσεις δεν έχουν πλέον το υπόβαθρο για να
στηρίξουν διαφορετικές δράσεις και ιδεολογίες με αποτέλεσμα την
δημιουργία Οργανισμών με καθαρά φιλελεύθερες αντιλήψεις.
Σίγουρα στα 100 και πλέον χρόνια που υπάρχει Οργανωμένος
Ελληνισμός στον Καναδά δεν έλειψαν οι συγκρούσεις και οι
διαφωνίες.
Ιστορικές έχουν μείνει οι συγκρούσεις λαϊκών και κληρικών για την
διεκδίκηση της Διοίκησης των Κοινοτήτων.
Τα πολιτικά δρώμενα στην Ελλάδα, επίσης συνέβαλαν στην
δημιουργία συγκρούσεων εντός των Κοινοτήτων.
Οι πιο παλιοί χωρίστηκαν σε υποστηρικτές του Ελ. Βενιζέλου και σε
Βασιλικούς.
Αργότερα, στα χρόνια της Χούντας οι προοδευτικοί εξέφραζαν την
αντίθεσή τους ενώ οι συντηρητικοί ενίσχυαν το στρατιωτικό
καθεστώς.
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Ο Καναδός Πρωθυπουργός Justin Trudeau στην παρέλαση της
25ης Μαρτίου στο Μοντρεάλ (2018). Κρατά στα χέρια του τις
σημαίες της Ελλάδας, του Καναδά και της Επαρχίας του Κεμπέκ
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Υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας στην πόλη του Μοντρεάλ το
2004

Στην ιστορία του Οργανωμένου Ελληνισμού του Καναδά
κάποιες ημερομηνίες αποτελούν σταθμούς που
σηματοδότησαν και την μετέπειτα πορεία του
Η 18η Ιουνίου 1980 όταν η Βουλή της επαρχίας του Κεμπέκ
ψηφίζει τον Νόμο 231 και η Ελληνική Κοινότητα Μοντρεάλ αποκτά
αστικό Καταστατικό. Απαγκιστρώνεται από τους ομοιόμορφους
κανονισμούς λειτουργίας της Μητρόπολης και ανοίγει δρόμους και
για τις άλλες Κοινότητες.
Η 1η Νοεμβρίου 1981 όταν ξεκινούν τα έργα οικοδόμησης του
Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου στο Μοντρεάλ.
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Το 1982 ιδρύεται το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Ένας
τριτοβάθμιος οργανισμός που εκπροσωπεί τον οργανωμένο
Ελληνισμό του Καναδά. Ο Οργανισμός αυτός στηρίζεται από τα
Επαρχιακά Κογκρέσα που είναι δευτεροβάθμια Όργανα και από τις
τρεις μεγάλες Κοινότητες, Μοντρεάλ, Τορόντο, Βανκούβερ.
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Ο Ιούλιος του 1984 που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας
για την ενοποίηση των Ελληνικών Κοινοτήτων Μοντρεάλ και
Νότιας Ακτής.
Η 4η Οκτωβρίου 1987 όταν η Ελληνίδα Υπουργός Πολιτισμού
Μελίνα Μερκούρη επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου τελεί τα
εγκαίνια του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου στο Μοντρεάλ. Ο τότε
Πρόεδρος της Κοινότητας Αδριανός Μαρής αρνείτο πεισματικά να
τελέσει τα εγκαίνια χωρίς την παρουσία της.
Το 2009 όταν η Ελληνική Κοινότητα Μοντρεάλ γιορτάζει τα 100
χρόνια λειτουργίας της με εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις,
έκθεση φωτογραφίας και φεστιβάλ.
Ο Ιούνιος του 2010 όταν ολοκληρώνεται η ένωση της Ελληνικής
Κοινότητας Μοντρεάλ με την Ελληνική Κοινότητα του Λαβάλ σε
έναν Οργανισμό με την ονομασία «Ελληνική Κοινότητα Μείζονος
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Μοντρεάλ» και γίνεται πραγματικότητα μια επιθυμία και
προσπάθεια ετών.
Κλείνοντας να σημειώσουμε πως η γενιά των Ελλήνων
Μεταναστών που έφτασαν στην Αποβάθρα 21, μετά τον πόλεμο
κυνηγημένοι από τον εμφύλιο, την φτώχεια, την ανεργία, σήμερα
με παιδιά και εγγόνια, παραδίδει σιγά-σιγά αλλά σταθερά και
υπερήφανα τα όσα έφτιαξε στην γενιά των Ελληνοκαναδών που
γεννήθηκαν στον Καναδά, που μιλούν τις γλώσσες, που κινούνται
άνετα μέσα στην Καναδική κοινωνία μια και είναι κομμάτι της και
εύχεται να μην πετάξουν τίποτα.
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Το Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Μετανάστευσης στον Καναδά
Στις 24 Μαίου του 2019 άνοιξε στο Μοντρεάλ τις διαδικτυακές του
θύρες το Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Μετανάστευσης στον
Καναδά. Είναι το αποτέλεσμα μίας διετούς ερευνητικής
προσπάθειας (2017-2018) που διεξήγαγε η Immigrec, μια
διεπιστημονική εκπαιδευτική κοινοπραξία, αποτελούμενη από
ερευνητικές ομάδες από τέσσερα πανεπιστήμια. Τα Καναδικά
Πανεπιστήμια McGill, Simon Fraser και York και από την Ελλάδα
το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το έργο υποστηρίχτηκε από το
Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος.
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Οι ομάδες πραγματοποίησαν 431 συνεντεύξεις σε πόλεις του
Καναδά από άτομα που μετανάστευσαν στον Καναδά από το 1945
έως το 1975. Συγκέντρωσαν επίσης αρχειακό υλικό από δημόσιες
και ιδιωτικές πηγές οι οποίες ψηφιοποιήθηκαν. Όλο αυτό το υλικό
αποθηκεύτηκε στην βάση δεδομένων του έργου και τα στοιχεία
του χρησιμοποιούνται στο Ψηφιακό Μουσείο.

Πρόκειται για μια διαδικτυακή πύλη η οποία προσφέρει μια
εμπεριστατωμένη άποψη στην ελληνοκαναδική εμπειρία των
μεταναστών από το σημείο αναχώρησης μέχρι το σήμερα. Δίνεται
η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε προσωπικές ιστορίες και
εμπειρίες σε όλα τα στάδια της πορείας της μετανάστευσης χάρη
σε μια ποικιλία οπτικοακουστικών μέσων.
Σε κάθε μία από τις αίθουσες του Ψηφιακού Μουσείου, υπάρχουν
αποσπάσματα συνεντεύξεων από τους Έλληνες μετανάστες που
μιλούν για την ιστορία τους. Υπάρχουν άρθρα εφημερίδων ή
επίσημα έγγραφα της περιόδου. Υπάρχουν προσωπικές
φωτογραφίες, οικογενειακά πορτραίτα και αντικείμενα. Υπάρχουν
μαρτυρίες για την εμπειρία του ταξιδιού...
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Στόχος του έργου είναι:
-Να διερευνήσει την ιστορία και τη γλώσσα των Ελλήνων
μεταναστών στον Καναδά και να διασαφηνίσει τη σχέση τους με
την κοινωνική και την πολιτιστική ιστορία της χώρας.
-Να συμβάλλει στη μελέτη της ελληνικής διατλαντικής
μετανάστευσης και στην κατανόηση της εθνοτικής πολυμορφίας
στην καναδική κοινωνία.
Το έργο είναι επίσης μια προσπάθεια να αναπτυχθεί η
διεπιστημονικότητα μεταξύ της ιστορικής, κοινωνιολογικής και
γλωσσικής έρευνας προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό στην
ελληνική και καναδική ιστορία και να υπάρξει μια ολοκληρωμένη
ανάλυση τόσο των ιστορικών όσο και των κοινωνιογλωσσικών
χαρακτηριστικών των Ελληνικών Καναδικών Κοινοτήτων.
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