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ΑΦΗΓΗΣΗ (Εβελίνα Ρούµ+ου) 

1. Το ευρύτερο ιστορικό και κοινωνικό +λαίσιο.. 

Η υ�όθεση έχει να κάνει µε το �ρώτο µεταναστευτικό ρεύµα α�ό την Ελλάδα �ρος τις 

ΗΠΑ. Το ρεύµα αυτό, ξεκίνησε µάλλον υ�οτονικά το 1870, κορυφώθηκε όµως µεταξύ του 

1890-1920. Τότε, η Ελλάδα θα χάσει το 8% του �ληθυσµού της, αφού την εγκαταλεί�ουν 

�ερί�ου 25.000 άνθρω�οι ετησίως αναζητώντας µια καλύτερη ζωή και είναι �ρόθυµοι να 

το ξε�ληρώσουν αυτό δουλεύοντας σκληρά. Μέχρι τότε, η ελληνική µετανάστευση είχε 

�ροορισµό τα µεγάλα αστικά κέντρα της Μεσογείου, ό�ου �ροϋ�ήρχαν �αροικίες µε 

�υρήνες �λούσιους Έλληνες αστούς. Την ίδια γοητεία, ως µεταναστευτικός �ροορισµός, 

ασκούν οι ΗΠΑ την ε�οχή αυτή και στους άλλους χειµαζόµενους λαούς της Βαλκανικής. 

Ε�οµένως οι Έλληνες �ου �έρασαν τότε τον Ατλαντικό µεταναστεύοντας ήταν µέρος ενός 

ευρύτερου µεταναστευτικού ρεύµατος �ου είχε αφετηρία την ανατολική Ευρώ�η και τη 

χερσόνησο του Αίµου. 

Στην συντρι�τική τους �λειοψηφία οι µετανάστες ήταν άντρες στην �ιο �αραγωγική τους 

ηλικία. Η α�όγνωση θα οδηγήσει στη µαζική τους έξοδο και την άφιξή τους κατά χιλιάδες, 

σε χώρες �ου αντι�ροσω�εύουν για αυτούς την ελ�ίδα. Φεύγουν για να γλιτώσουν οι ίδιοι 

α�ό την �είνα και τη δυστυχία �ου δέρνει τη Βαλκανική, αλλά και για να βοηθήσουν τις 

οικογένειές τους, �ου µένουν �ίσω, να ε�ιβιώσουν. Όλοι τους µίσευαν µε µόνο τους 

εφόδιο την σωµατική τους δύναµη-εξαιρετικά χρήσιµη για την ανά�τυξη της χώρας �ου 

θα τους υ�οδεχόταν. Η οικονοµία των ΗΠΑ ανα�τυσσόταν ραγδαία τότε λόγω της 

εκβιοµηχάνισής της και είχε α�όλυτη ανάγκη α�ό ανειδίκευτα εργατικά χέρια, τα ο�οία 

�ροσείλκυσε α�ό τις αγροτικές χώρες της Ανατολικής Ευρώ�ης. 

Την �ερίοδο 1890-1911, �άνω α�ό τους µισούς µετανάστες �ου έφευγαν για τις ΗΠΑ ήταν 

Πελο�οννήσιοι, θύµατα της αγροτικής κρίσης. Οι ευκαιρίες �ου τους δίνει η νέα �ατρίδα 

είναι συνυφασµένες µε σκληρή εργασία. Άσχηµες συνθήκες διαβίωσης και �ολύ συχνά µε 

ξενοφοβικές συµ�εριφορές. Ο καινούργιος �ροορισµός, θα κερδίσει τελικά �ολλούς α�ό 

αυτούς οριστικά. Ενώ α�οδηµώντας έχουν σκο�ό να γυρίσουν σύντοµα µε ένα γερό 

κοµ�όδεµα, οι �ερισσότεροι δεν ε�έστρεψαν �οτέ ξανά. 

 

2.Εισαγωγή στο έργο.. 

Το ‘’Συναξάρι Ανδρέα Κορδο�άτη, Βιβλίο �ρώτο: Αµερική’’ �ρωτοδηµοσιεύτηκε σε 

συνέχειες στο �εριοδικό Ταχυδρόµος το 1964. Ως βιβλίο κυκλοφόρησε για �ρώτη φορά το 

1972 α�ό τον εκδοτικό οίκο Κέδρος. Α�ό τότε γνώρισε �ολλές εκδόσεις. Με αυτό αρχίζει 

στο λογοτεχνικό έργο του Θ.Βαλτινού η αφήγηση της δραµατικής �ορείας του ελληνισµού 

στον 20ο αιώνα. 

Ο Θ. Βαλτινός σκιαγραφεί στο συγκεκριµένο έργο ως εξής τους ήρωες του και τη στάση 

τους α�έναντι στην µετανάστευση: είναι εκείνοι �ου βασανίζονται α�ό την ε�ιθυµία να 

γνωρίσουν αυτό �ου δεν υ�άρχει και δεν �ρόκειται �οτέ να υ�άρξει, γι’αυτό και γίνονται 

τολµητίες της υ�έρβασης. Α�οστασιο�οιούνται α�ό το µίζερο �αρόν της �ατρίδας και µε 

το βλέµµα στραµµένο στην ε�ιτυχία, αγωνιούν για την άφιξη στη Γη της Ε�αγγελίας. 



3. Ο Θανάσης Βαλτινός για τον Αντρέα Κορδο+άτη (Φωτοτυ+ία α+ό το βιβλίο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Εισαγωγή στο Α’ µέρος της ανάγνωσης. 

Η ανάγνωση ξεκινά  στη δεύτερη ενότητα ,µε την α�όφαση και την �ρώτη α�ό�ειρα του 

ήρωα να µεταναστεύσει και ο ίδιος στις 15 Μαρτίου του 1903. Αρχίζει µε την λακωνική 

φράση ‘’Το 1903 α�οφάσισα και εγώ να ξενιτευτώ’’ και χωρίς �εριττές  εξηγήσεις γιατί �ήρε 

µια τέτοια α�όφαση. 

Η �ρώτη του αυτή α�ό�ειρα θα τον φέρει µέχρι τον Πειραιά, ό�ου οι γιατροί θα 

διαγνώσουν ότι �άσχει α�ό τράχωµα, µολυσµατική ασθένεια των µατιών, �ου τον 

καθιστά ακατάλληλο και ανε�ιθύµητο εργάτη για την υ�ερ�όντια Γη της Ε�αγγελίας 

Μετά την ε�ιστροφή του θα µείνει στο χωριό του ένα χρόνο. Η µόνη αναφορά �ου κάνει 

για αυτόν τον χρόνο είναι η θερα�εία �ου θα ακολουθήσει µε σκο�ό να γιατρέψει την 

�άθησή του και να µ�ορέσει να µεταναστεύσει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ..



5.Εισαγωγή στο Β’ µέρος της ανάγνωσης 

Νοµίζοντας ότι γιατρεύτηκε, θα α�ο�ειραθεί και �άλι να φύγει τον Οκτώβριο του 1904, 

φτάνοντας αυτή τη φορά µέχρι τη Νά�ολη της Ιταλίας. Ξεκινώντας θα ε�ισκεφθεί στην 

Τρί�ολη την εταιρεία Ουάιτ Σταρ λάιν , θα εξετασθεί α�ό το γιατρό της, ο ο�οίος θα τον 

κρίνει α�οθερα�ευµένο και στις 10 ∆εκεµβρίου του 1904 θα ειδο�οιηθεί ότι µ�ορεί να 

ταξιδέψει. Θα φύγει α�ό την Τρί�ολη µαζί µε 4 ακόµη α�ό το Βαλτέτσι, τα ονόµατα των 

ο�οίων �αραθέτει ό�ως και σε άλλες �ερι�τώσεις. 

Το �λοίο θα φτάσει ως τη Νεά�ολη της Ιταλίας, ό�ου α�οβιβάζονται µε ευθύνη της 

εταιρείας. Τρεις µέρες αργότερα, λίγο �ριν ε�ιβιβαστούν στο �λοίο για τη Νέα Υόρκη, θα 

κριθεί και �άλι ακατάλληλος -µαζί µε άλλους- α�ό τον γιατρό και θα ε�ιστρέψει στην 

Ελλάδα  

 
6.Εισαγωγή στο Γ’ µέρος της ανάγνωσης 

Η τελευταία και κατά µία έννοια ε�ιτυχηµένη α�ό�ειρα θα λάβει χώρα �έντε µήνες 

αργότερα όταν θα ειδο�οιηθεί α�ό τον Μαλούχο, �ράκτορα της εταιρείας 

Αυστροαµερικάνα στην Τρί�ολη. Θα αναχωρήσει µαζί µε τον αδερφό του Πάνο και έξι 

ακόµη συγχωριανούς του στις 5 Οκτωβρίου του 1907 και µέσω Κορίνθου θα φτάσουν στην 

Πάτρα.  

Θα ταξιδέψουν για τις ΗΠΑ µέσω του Παλέρµου της Σικελίας µε το �λοίο ‘’Σοφία 

Χόµβερ’’ της εταιρείας Αυστροαµερικάνα. 

Οι ε�ιβάτες είναι µετανάστες κυρίως α�ό τα Βαλκάνια και τις γύρω �εριοχές – ένα φορτίο 

ό�ως όλα τα άλλα:  

     « Ήµαστουν κοντά τρεις χιλιάδες α+ό διάφορες φυλές: Έλληνες, Βούλγαροι, Αλβανοί, 

Τούρκοι, Ρώσοι, Ρουµάνοι, Σέρβοι και Αυστριακοί.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Εισαγωγή  στο ∆′ και στο Ε′ µέρος της ανάγνωσης.   Η άφιξη - η εργασία 

Τελικά θα φτάσουν στη Νέα Ορλεάνη, ό�ου ε�ιτρο�ή της αµερικανικής κυβέρνησης θα 

εξετάσει ιατρικά τους µετανάστες. Ο Ανδρέας Κορδο�άτης θα έρθει και �άλι αντιµέτω�ος 

µε την α�όρριψη αλλά δεν θα την δεχτεί µοιρολατρικά. Θα το σκάσει και θα ζήσει για 

δυόµισι χρόνια στην χώρα ως λαθροµετανάστης. 

Τόσο το ταξίδι όσο και η �αραµονή του στις ΗΠΑ ως µετανάστη αντιστοιχούν α�όλυτα 

στις αφηγήσεις χιλιάδων  Ελλήνων µεταναστών της ε�οχής. Στα δυόµισι χρόνια της 

�αραµονής του θα αλλάξει �ολλές δουλειές αλλά και τό�ους εργασίας συµβάλλοντας µαζί 

µε εκατοµµύρια άλλους µετανάστες στο αµερικάνικο οικονοµικό θαύµα. 

Περιγράφοντας την οδύσσειά του θα αναφερθεί µεταξύ άλλων και σε θέµατα ό�ως: 

�  η οικονοµική κρίση του 1908 

�  η οµαδική διαβίωση των µεταναστών  

�  οι σκληρές συνθήκες εργασίας των Ελλήνων εργατών 

�  άλλες όψεις της ζωής των µεταναστών στις ΗΠΑ τότε. 

 

Εισαγωγή στο ΣΤ′ µέρος της ανάγνωσης 

Προδοµένος α�ό τους Καµενιτσιώτες(µετανάστες α�ό κοντινό στο δικό του χωριό), �ου 

ήθελαν να εκδικηθούν τον αδερφό του, ο Ανδρέας Κορδο�άτης θα κυνηγηθεί για να 

εκδιωχθεί ως �αράνοµος. Θα �ροσ�αθήσει ένα διάστηµα να διαφύγει στηριγµένος στη 

συµ�αράσταση των αδερφών του και άλλων συµ�ατριωτών. Τελικά θα συλληφθεί και θα 

α�ελαθεί. Θα ε�ιστρέψει και �άλι µέσω Ιταλίας στην �ατρίδα, χωρίς καν να �ρολάβει να 

τη νοσταλγήσει. Αντίθετα, θα βιώσει αυτή την ε�ιστροφή σαν �ροσω�ική ήττα και θα τη 

θεωρήσει �ροσωρινή αφού �ροσ�αθήσει ανε�ιτυχώς να ε�ενδύσει τα χρήµατά του στην 

αγορά γης, ειδο�οιεί τον αδερφό του στο χωριό να έρθει να τον �άρει. Πριν φύγει όµως 

δεν θα αµελήσει να φροντίσει για την ε�ανάκαµψή του στο Νέο Κόσµο. 

Το έργο τελειώνει ως εξής :   « Κατεβαίνω και +άω στο +ρακτορείο Μαλούχου. Ήταν ένας 

νέος υ+άλληλος. Του λέω: σε έξι µήνες ειδο+οίησέ µε όταν έχει +λοίο. Και άφησα όνοµα 

και σύσταση.» 

Πέρασε α�ό τις εξής �εριοχές της Αµερικής: Νέα Ορλεάνη, Σανλαίκι Σίτι, Ποκ»ατέλο, 

Νάµ�α Αϊντάχο, Βόισενς Αϊντάχο, Μ�ιούτη Μοντάνα, Σέντερ �αρκ , Λόγγαν, Μ�όζεµαν, 

Λίβινστιν, Μισούλα, Σαν Ρίτζι, Νέα Υόρκη. 

 

 

 

 

 



Ε+ίλογος 

Ο Ανδρέας Κορδο�άτης είναι ένας αντεστραµµένος Οδυσσέας. Η δική του �ερι�λάνηση 

δεν έχει στόχο την ε�ιστροφή στην �ατρίδα αλλά αντίθετα την α�οµάκρυνσή του α�ό 

αυτή και την µετάβασή του σε έναν υ�ερ�όντιο �αράδεισο.  

Ο Ανδρέας Κορδο�άτης ‘’είναι όλοι εκείνοι �ου �ροσ�άθησαν να δρα�ετεύσουν α�ό τη 

νεοελληνική ένδεια. Υ�έστησαν τα �άντα: τα�εινώσεις, κακουχίες. Τα κατάφεραν 

ωστόσο.’’ δήλωσε ο ίδιος ο συγγραφέας σε συνέντευξή του το 2000 στην εφηµερίδα Το 

Βήµα.  

Πάντως µέσα α�ό την αφήγηση �αρακολουθούµε την ιστορία ενός ανθρώ�ου �ου 

�ανοµοιότυ�η σχεδόν την έζησαν χιλιάδες άλλοι. Έτσι, ο Ανδρέας Κορδο�άτης καταλήγει 

να γίνει τελικά η φωνή µιας ολόκληρης γενιάς, των Ελλήνων µεταναστών �ου 

ακολούθησαν το δρόµο του θεληµατικού εκ�ατρισµού στη αυγή του 20ου αιώνα.  

Ο συγγραφέας δεν �εριγράφει τον χαρακτήρα του ήρωά του ούτε τον ενδιαφέρει να δώσει 

για αυτόν µία ολοκληρωµένη εικόνα. Μέσα α�ό την αφήγησή του, αφήνει µόνο να 

σκιαγραφηθούν εκείνα τα χαρακτηριστικά �ου τον βοηθούν να αντέξει τα βάσανα και να 

ε�ιβιώσει. Ο Ανδρέας Κορδο�άτης διαθέτει α�ίστευτη ε�ιµονή, όταν α�οφασίσει κάτι. Οι 

α�οτυχηµένες �ροσ�άθειες δεν ξεφτίζουν το όνειρο της φυγής, δεν µαταιώνουν το όνειρο 

της µετανάστευσης. Ε�ίσης δεν είναι αφελής, δεν �ροσφέρεται εύκολο θύµα για 

εκµετάλλευση. Με οδηγό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης θα χειριστεί µε ε�ιδεξιότητα 

αρκετές καταστάσεις.. Ούτε η τόλµη του λεί�ει, κυρίως όταν κυριεύεται α�ό α�ελ�ισία. Θα 

α�οτολµήσει να µ�ει λαθραία στις ΗΠΑ και θα ξεγελάσει τους κλητήρες αρκετές φορές. 

∆εν του λεί�ει ε�ι�λέον το θάρρος 

 Ο Ανδρέας Κορδο�άτης ε�οµένως δεν είναι θύµα α�ό τη φύση του, τον θυµατο�οιούν οι 

συγκυρίες-δεινές κατά την ε�οχή του- ό�ως εκατοµµύρια άλλους. 

 Άλλο στοιχείο της συµ�εριφοράς του είναι η ‘’µ�έσα’’ , η τήρηση του λόγου του ακόµη 

και όταν ξέρει ότι αυτό θα α�οβεί εις βάρος του, ακόµη και όταν έχει την ευκαιρία 

αθετώντας την υ�όσχεσή του να βοηθήσει τον εαυτό του.  

Ο ήρωας του έργου ανάγεται τελικά, σε ‘’άγιο’’ των ανώνυµων µαρτύρων της 

καθηµερινότητας, όλων εκείνων �ου εναγώνια �αλεύουν να ε�ιβιώσουν 

µεταναστεύοντας. Είναι ένας άλλος Κάσ�αρ Χάουζερ �ου βιώνει το κοινωνικό δράµα του 

µετανάστη, �αράνοµα όµως, άρα και δύσκολα. 


