
ΌΛΟΙ ΤΟΥΣ ΞΕΧΑΣΑΝ 
 

 
Οι νέες γενιές της φυλής μας όταν ακούνε τη λέξη μετανάστης αμέσως 
περνάει από το μυαλό τους ο τωρινός μετανάστης, που έχει έρθει στην 
πατρίδα μας ξεκινώντας τη δεκαετία του 1980 από μακρινές χώρες για να βρει 
μια καλύτερη τύχη και να καλυτερεύσει τον τρόπο ζωής του ή να ξεπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του προς τους γονείς του, την οικογένειά του, τις αδελφές του 
ή έστω να βοηθήσει και αυτό το φτωχό χωριό του με το να προσφέρει να 
κτιστεί το σχολείο ή να γίνει η βρύση του χωριού. Ποιος από τους σημερινούς 
νέους της πατρίδας μας μπορεί να φανταστεί ότι όλα αυτά συνέβαιναν και σε 
εμάς, όταν από το 1890 αρχίσανε οι πρώτοι συμπατριώτες μας να 
ξενιτεύονται για να μπορέσουν να προσφέρουν στον τόπο τους περίπου τα 
ίδια που προσπαθούν να κάνουν οι σημερινοί μετανάστες στην Ελλάδα; 
 
Πόσοι Τζιουρτζιώτες δεν αποχαιρετίσανε τις οικογένειές τους κάτω στον 
πλάτανο ή στο εικονοστάσιο της Αγίας Παρασκευής στη σμίξη με προορισμό 
την ξενιτιά, γιατί ο τόπος ήταν φτωχός και δεν μπορούσε να τους προσφέρει 
για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους γονείς τους και την 
οικογένειά τους; 
 
Τουλάχιστον 80-100 άτομα από το χωριό Τζιούρτζια πήραν το δρόμο της 
ξενιτιάς προς όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης, Αμερική, Αφρική, Ευρώπη, 
Αυστραλία και όλοι προσφέρανε ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις 
στο χωριό με απευθείας δωρεές ή προικίζοντας αδελφές, τις οποίες 
παντρεύονταν Τζιουρτζιώτες, χρήματα τα οποία με τη σειρά τους 
χρησιμοποιήσανε για να αναπτυχθεί η τοπική ή η ελληνική οικονομία. 
 
Πολλοί από τους Τζιουρτζιώτες μετανάστες βοηθήσανε να δημιουργηθούν οι 
τοπικοί φιλεκπαιδευτικοί και φιλανθρωπικοί σύλλογοι στο χωριό, αλλά και οι 
σύλλογοι στη νέα τους πατρίδα, για να υπάρχει η συνεχής επαφή μεταξύ 
τους. Οι ασπροποταμίτες μετανάστες (Τζιουρτζιώτες, Γαρδικιώτες, Κοταρίτες, 
Καστανιώτες, Κρανιώτες, κ.λ.π.) στην Αμερική είχαν δημιουργήσει το σύλλογο 
“ASPROPOTAMOS SOCIETY” και κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου είχανε το 
αντάμωμα για τρεις μέρες με κλαρίνα και ψητά αρνιά, πότε στην Ανάπολη και 
πότε στο Σαρλοτσβίλ, αλλά και στη Φλόριντα. 
 
Σήμερα στο χωριό λίγοι θυμούνται ότι υπήρχανε Τζιουρτζιώτες μετανάστες, 
αφού και οι δωρεές τους στις εκκλησίες έχουν αφαιρεθεί ή τα ονόματά τους 
έχουν σβηστεί από τις βρύσες, που ανακατασκευάστηκαν και στις θέσεις τους 
έχουν μπει νέοι δωρητές χωρίς καν να γίνεται αναφορά στους πρότερους 
δωρητές. 
 
Μερικές από τις οικογένειες του χωριού που είχανε δικούς τους ανθρώπους 
στην ξενιτιά είναι: Αλεξίου, Γιαννίτση, Γκάρτζο, Γκουντούφα, Δήμα, 
Θεοδώρου, Καμπέρη, Καφαντάρης, Κλεισούρα, Κούτσια, Λαϊάκη, Μανώλη, 
Μαυρομμάτη, Μουχασίρη, Μπάκα, Μπουκουράκη, Νάκα, Ντίκος, Ντουβέλη, 
Οικονόμου, Παπαγεωργίου, Πλαστήρα, Πολύζο, Ράπτη, Σαμαρά, Σιμιτσή, 
Τριζώνη, Τσακατούρα, Τζίρο, Χύμα. 
 



Το κάθε σόι που αναφέρεται παραπάνω είχε από δύο έως δέκα άτομα στην 
ξενιτιά, δηλαδή ολόκληρος ξεριζωμός από την πατρίδα. Από τα αρχεία της 
υπηρεσίας μετανάστευσης της Αμερικής και συγκεκριμένα στο λιμάνι εισόδου 
στη Νέα Υόρκη, υπάρχει η είσοδος του Νίκου Σαμαρά στη χώρα, ηλικίας μόλις 
10 μηνών το 1920. Ο Νίκος Σαμαράς, αδελφός της Λόλας, μεγάλωσε στην 
Αμερική και σε ηλικία 21 χρονών στις αρχές του δεύτερου παγκόσμιου 
πολέμου στρατεύτηκε στον Αμερικανικό στρατό και βρέθηκε στην απόβαση 
της Νορμανδίας, όπου σκοτώθηκε. Το 1950 η σωρός του Νίκου, κατόπιν 
επιθυμίας της μητέρας του Σοφίας, μεταφέρθηκε στο νεκροταφείο Σαράγεια 
στα Τρίκαλα από τον Αμερικανικό στρατό με τιμές και μετά από πολλά χρόνια 
η σωρός του μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νεκροταφείο του πρώτου 
νεκροταφείου Τρικάλων. 
 
Σχεδόν ίδιο αριθμό ξενιτεμένων είχε το Γαρδίκι, η Καστανιά, η Κότορη και 
ελάχιστους η Μουτσιάρα, η Κρανιά, η Πολυθέα, τα Βελίτσανα, το Χαλίκι. Το 
φαινόμενο αυτό είναι θέμα έρευνας από κάποιο κοινωνιολόγο ερευνητή, που 
δόξα τω Θεώ έχουμε πολλούς τα τελευταία χρόνια. 
 
Με αυτά τα λίγα θέλω να τονίσω και να φρεσκάρω τη μνήμη των 
Τζιουρτζιωτών για αυτούς τους πατριώτες που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 
προσφέρανε στο χωριό, αλλά ξεχαστήκανε πολύ γρήγορα. Στη συνέχεια 
υπάρχουν μερικές φωτογραφίες ορισμένων πατριωτών μας από τα αρχεία της 
υπηρεσίας μετανάστευσης της Αμερικής. Άξιον παρατήρησης είναι η ηλικία 
αυτών των παιδιών, που φεύγανε από την πατρίδα μας. 
 
Χρήστος Σ. Λαϊάκης (15-10-2010) 
 
 
 
Ακολουθούν κάποια δείγματα με μητρώα Τζιουρτζιωτών επιβατών και δυο 
φωτογραφίες πλοίων την εποχής με τα οποία έφευγαν οι συμπατριώτες μας 
για την Αμερική: 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 


