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Θεωρώ χρέος μου να γράψω την ιστορία του θείου μου Πυργιανάκη 

Δημήτρη ή Κοκολάκη από τον Κρουσώνα, αδερφό του πατέρα μου, 

θέλοντας να αποδώσω φόρο τιμής, ένα μνημόσυνο καλύτερα σ’ αυτό 

τον άνθρωπο αλλά στο πρόσωπό του να μνημονεύσουμε όλους τους 

Κρητικούς ή όλους τους Έλληνες που έφυγαν στη ξενιτιά αναζητώντας 

μια καλύτερη ζωή, αλλά δεν πρόλαβαν να κάνουν περιουσία γιατί τους 

πρόλαβε ο θάνατος από ατυχήματα, κακουχίες, ή αρρώστιες. Για όλους 

αυτούς που δεν είχαν καλή μοίρα και πιστέψτε με είναι πάρα πολλοί, 

αφιερώνω την εισήγησή μου.  

 Πριν όμως αναφερθώ στη ζωή του Κοκολάκη – Πυργιανάκη Δημήτρη 

θα κάνω μια μικρή ιστορική αναφορά για εκείνα τα χρόνια. Ποιο είναι 

το ιστορικό – οικονομικό - Εθνικό πλαίσιο που ζούσαν οι άνθρωποι και 

αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν.  

Οι συνεχείς πόλεμοι για την Εθνική ανεξαρτησία των Ελλήνων, οι 

οικονομικές συνθήκες που βίωναν όλα τα χρόνια της Οθωμανικής 



κατοχής, τα πρώτα δύσκολα χρόνια της ανεξαρτησίας, η οικονομική 

καταστροφή από την Σταφιδική κρίση του 1870¹, η Εθνική ήττα και ο 

οικονομικός μαρασμός από τον χαμένο πόλεμο του 1897. Η Κρήτη όλα 

αυτά τα χρόνια έκανε το δικό της αγώνα σε συνθήκες σκλαβιάς. Ο 

στόχος είναι η εθνική ανεξαρτησία και ένωσή της με την Ελλάδα, 1898 

το πρώτο βήμα με την σύσταση της Κρητικής πολιτείας, 1913 ένωση της 

Κρήτης με την Ελλάδα. Την επόμενη χρονιά ξεσπά ο πρώτος Παγκόσμιος 

Πόλεμος. Οι οικονομικές συνθήκες άθλιες παρά τον εκσυγχρονισμό του 

ελληνικού κράτους σε όλα τα επίπεδα της ζωής. 

Η δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού κέντρου μιας περιφερειακής 

δύναμης ικανής να παρεμβαίνει και να προστατεύει τα συμφέροντα 

των πολιτών της. Επρόκειτο για ένα αίτημα αρκετά κρίσιμο σε μια 

εποχή κατά την οποία πολλά εθνικιστικά κινήματα έκαναν αισθητή την 

παρουσία τους. 

Για τους λόγους αυτού η Μεγάλη Ιδέα και οι προϋποθέσεις της, ο 

εκσυγχρονισμός του Κράτους, αποτελούσαν ισχυρά ιδεολογικά πολιτικά 

οικονομικά ερείσματα για την διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας². 

Το 1910 οι πρόοδοι της Εθνικής Οικονομίας ήταν εμφανείς. Η αγροτική 

κρίση αντιμετωπίστηκε με την υπερπόντια μετανάστευση η οποία κατά 

την εποχή αυτή πήρε μεγάλες διαστάσεις. Η μετανάστευση στις ΗΠΑ όχι 

μόνο εκτόνωσε τις κοινωνικές εντάσεις που δημιούργησε η σταφιδική 

κρίση¹ αλλά πολύ γρήγορα ενίσχυσε την οικονομία της υπαίθρου μέσω 

των πολύ σημαντικών εμβασμάτων².     

 

¹Σταφιδική κρίση δημιουργήθηκε μετά την καταστροφή των αμπελώνων στην Γαλλία το 1870 λόγω 

φυλλοξήρας. Στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη ξερίζωσαν τις ελιές και φύτευσαν αμπέλια. Υπήρξε 

πολύ μεγάλη οικονομική άνθιση γιατί οι Γάλλοι έμποροι για να μην χάσουν τις αγορές τους 

αγόραζαν όλες τις παραγόμενες ποσότητες σταφίδας και κρασιού. Το 1890 οι Γάλλοι αγρότες 

ξεπέρασαν το πρόβλημα της φυλλοξήρας με νέα φυτώρια και αφού δεν είχαν χάσει τις αγορές τους 

επέβαλλαν μάλιστα αυστηρούς δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα που είχε σαν αποτέλεσμα να 

μείνουν απούλητες όλες οι παραγόμενες ποσότητες στην Ελλάδα και έτσι δημιουργήθηκε η 

σταφιδική κρίση. 

² (Γ.Θ. Μαυρογορδάτος – Χ. Χατζηιωσήφ) Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης 1988 . 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Η μετανάστευση στο εξωτερικό κατά την περίοδο 1896-

1935² 

ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

1896-1900 11.000 
1901-1905 51.000 

1906-1910 122.000 
1911-1915 128.000 

1916-1920 67.000 

1921-1925 50.000 
1926-1930 41.000 

1931-1935 15.000 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Η μετανάστευση προς ΗΠΑ 1880 – 1920³. 

 Αριθμός 
μεταναστών 

Πληθυσμός των 
χωρών το 1912 

% 

Ελλάδα 370.000 2.800.000 13.2 
Ιταλία 4.776.000 34.700.000 12.7 

Ισπανία 109.000 20.000.000 0.5 
Πορτογαλία 203.000 5.500.000 3.7 

Ρουμανία 85.000 7.200.000 1.2 

Βουλγαρία 65.000 4.300.000 1.5 
Εκατό εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δέκα εννιά (167.519) έφυγαν 

από την Ελλάδα στην περίοδο 1901-1910, σχεδόν το ένα τέταρτο του 

ενήλικος ανδρικού πληθυσμού της χώρας. Να σημειώσουμε ότι το 98% 

των μεταναστών τα πρώτα σαράντα χρόνια ήταν άνδρες. Οι γυναίκες 

ήταν ελάχιστες. Αργότερα το ποσοστό θα αλλάξει ριζικά, όταν οι 

πρωτοπόροι άρχισαν να φέρνουν κοπέλες από την Ελλάδα για να 

κάνουν οικογένεια. Τις πρώτες δεκαετίες οι περισσότεροι Έλληνες 

μετανάστες ζούσαν με την προσδοκία της επιστροφής τους στην 

Ελλάδα. Η καρδιά τους ήταν στον τόπο που γεννήθηκαν ⁴. Οι 

συναισθηματικοί δεσμοί εκδηλώθηκαν το καλοκαίρι του 1912 λόγω του 

αναμενόμενου να εκραγεί πολέμου μεταξύ Ελλάδας και Τούρκων. Τον 

Οκτώβριο μάλιστα έρχονται ως εθελοντές 25.000 που πολέμησαν στην 

 ³ (Κ.Τσουκαλά, «Εξάρτηση και αναπαραγωγή», σ.σ.148-149)  

⁴ « Οι Ελληνοαμερικάνοι», Μαρκέτος Μπάμπης , Ιστορία της Ελληνικής Ομογένειας των ΗΠΑ. 



Μακεδονία – Ήπειρο – Θράκη και η πλειοψηφία των οποίων 

σκοτώθηκαν εξαιτίας του ότι ήταν και ανεκπαίδευτοι. 

Στη Θεσσαλία που επικρατούσε η μεγάλη ιδιοκτησία και το σύστημα 

ήταν στην ουσία φεουδαρχικό, οι γεωργοί πριν από τα μέτρα του 1911 

ήταν σχεδόν δουλοπάροικοι . Ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών το 1917 υπό τον καθηγητή Ανδρέα Ανδρεάδη εκπονούν μελέτη 

για το μεταναστευτικό. Κάθε φοιτητής εξέτασε τα αίτια της αποδημίας 

από την ιδιαίτερη επαρχία ή Δήμο που καταγόταν και έτσι έχουμε μια 

καθολική ιδέα των λόγων της μετανάστευσης. Οι περιοχές που 

μελετήθηκαν είναι  Αρκαδία, Πάτρα, Καλάβρυτα, Τεγέα, Κορινθία, 

Αγρίνιο, Τρίκαλα, Ευρυτανία, Κεφαλονιά, Κρήτη, Μυτιλήνη και πολλές 

περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Σε όλες τις περιοχές μελέτης 

παρουσιάζονται κοινά χαρακτηριστικά πέρα από τις ιδιομορφίες που 

έχει κάθε περιοχή, που σε γενικές γραμμές είναι  Κάθε χρόνο άδειαζε το 

1 έως 1,5% των κατοίκων κάθε περιοχής. Χωριά που πριν την ακμή της 

μετανάστευσης είχαν 400 κατοίκους μετά το 1917 έχουν 150-200 

κατοίκους Η τοκογλυφία οργίαζε, ο τόκος ήταν το 30% σε χρήμα αλλά οι 

δανειστές έπαιρναν από τους οφειλέτες γάλα, βούτυρο, άλλα προϊόντα 

και ανεβάζουν τον τόκο στο 70-80%. 

Χαρακτηριστική παρατήρηση ότι οι μετανάστες δεν προέρχονται όλοι 

από τα πιο φτωχά τμήματα του αγροτικού πληθυσμού. Το ταξίδι 

απαιτούσε αρκετά χρήματα και οι πράκτορες ή οι τοκογλύφοι που θα 

δάνειζαν το απαραίτητο για τα ναύλα ποσό ζητούσαν εξασφάλιση. Έτσι 

μικροϊδιοκτήτες με υποθηκευμένα κτήματα ήταν πολλοί μεταξύ των 

μεταναστών. Βέβαια για τους φτωχούς και άκληρους υπήρχε ο τρόπος . 

Τους δέσμευαν με συμβόλαιο εργασίας και έτσι ξεχρέωναν τα ναύλα 

τους σκλάβοι στην κυριολεξία, στους σιδηροδρόμους ή στα ορυχεία του 

Κολοράδο⁵.  

 

 

⁵ «’Έλληνες της Αμερικής 1528-1928» (Νέα Υόρκη 1948), Μπάμπη Μαλαφούρη 



Οι νεοφερμένοι εστράφησαν προς τον επιχειρηματικό τομέα με 

εντυπωσιακή πράγματι προσαρμοστικότητα. Ήταν φυσικό να διαλέξουν 

επιχειρήσεις που απαιτούσαν σκληρή προσωπική εργασία, πολλές ώρες 

δουλειάς και ελάχιστο κεφάλαιο. Επαγγέλματα κυρίως ήταν   πλανόδιοι 

μικροπωλητές, πουλούσαν λουλούδια, φιστίκια, φρούτα, πάρα πολλοί 

άνοιξαν στιλβωτήρια και παίρνουν την δουλειά από τους Ιταλούς που 

μονοπωλούσαν το επάγγελμα. 

   

Η φωτογραφία είναι προσφορά του συλλέκτη Λαμπράκη Εμμανουήλ. 

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον διαγράφεται και η ιστορία του 

Πυργιανάκη – Κοκολάκη Δημήτρη του Ηρακλή και της Ελένης από τον 

Κρουσώνα Μαλεβιζίου. Είναι το πρώτο παιδί επταμελούς αγροτικής 

οικογένειας, σχετικά εύπορης για τα δεδομένα της εποχής. Γεννήθηκε 

στις 11-3-1901 στον Κρουσώνα.  

                                           

Ο Δημήτρης Κοκολάκης σε ηλικία 15,5 ετών.       Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του                     

πατέρα του. 



Το 1916,στα δεκαέξι του χρόνια μεταναστεύει στην Αμερική. Υπήρχε 

συγγενής, δεύτερος θείος που ήταν ήδη από προηγούμενα χρόνια στην 

Αμερική. Ξεκινά το ταξίδι του από το Ηράκλειο. Η φωτογραφία είναι 

από έγγραφο της Νομαρχίας Ηρακλείου το 1916 για να ταξιδεύσει. 

Φτάνει στον Πειραιά. Έως το 1907 το ελληνικό μεταναστευτικό κύμα 

προς την Αμερική το διακινούσαν ξένες ατμοπλοϊκές εταιρίες , κυρίως η 

Αυστριακή εταιρία <<Austro Americana>>.  

                           

Από διαφήμιση της εποχής 

Η γερμανική <<Hambourg American line >> και τα υπερωκεάνια του 

Βόρειου Ατλαντικού , οι δύο πρώτες ελληνικές εταιρίες <<Μωραΐτης >> 

(1907-1908) και <<Υπερωκεάνιος Ελληνική Ατμοπλοία>> (1910-1912) 

απέτυχαν και γρήγορα χρεοκόπησαν. 

Η <<Εθνική Ατμοπλοία της Ελλάδος>> των αδελφών Εμπειρίκου όμως 

κυριάρχησε στον χώρο των υπερωκεανίων για 30 χρόνια,1908-1937. 

Άρχισε τις εργασίες της με την παραλαβή το 1909 από τα αγγλικά 

ναυπηγεία  του υπερωκεάνιου <<Πατρίς>>, 4890 κόρων ολικής 

χωρητικότητας. Στην συνέχεια ακολούθησε το <<Μακεδονία>>, το 

<<Ιωάννινα>>, το <<Θεσσαλονίκη>>, το <<Βασιλεύς Κωνσταντίνος>>. 

Μετέπειτα το <<Μεγάλη Ελλάς>> και <<Βύρων>>, το <<Βασιλεύς 

Αλέξανδρος>> και ο <<Μωριάς>>. 

Ξεκινά λοιπόν το ταξίδι ο Δημήτρης μάλλον με το υπερωκεάνιο   

<<Πατρίς>> ιδιοκτησίας των Αφων Εμπειρίκου χωρητικότητας 4890 

κόρων. Στις 15 Ιουλίου 1916. Οι συνθήκες του ταξιδιού ήταν φρικτές, η 



διαβίωση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με τα μεταναστευτικά 

υπερωκεάνια, ιδιαίτερα εκείνα της πρώτης περιόδου (1907 – 1937). Οι 

μετανάστες θεωρούνται <<φορτίο>>. Αρκεί να σκεφτούμε ότι πλοία 

μόλις 5-6 χιλιάδων τόνων μετέφεραν 1.200-1.300 επιβάτες σε ταξίδια 

που συχνά ξεπερνούσαν τις 20-22 ημέρες. 

  

                             Το πλοίο Πατρίς                                                   Στην φάση της αποβίβασης 

Οι μετανάστες <<πακετάρονταν>> κυριολεκτικά στους χώρους κάτω 

από το κυρίως κατάστρωμα σε απελπιστικά στενούς χώρους. Η 

<<φόρτωση>> αυτή καθορίζονταν μόνο την τελευταία μέρα πριν τον 

κατάπλου. Από την πρώτη κιόλας μέρα η πολυκοσμία , οι αναθυμιάσεις 

των εμετών, η απόπνοια των σωμάτων των επιβατών και η έλλειψη 

στοιχειώδους καθαριότητας έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. 

Πρώτη στάση του πλοίου ήταν η Νεάπολη της Ιταλίας απ’ όπου ο 

Δημήτρης στέλνει την πρώτη επιστολή – κάρτα. 

   

Η πλατεία του σταθμού,                                                        Η πίσω όψη της κάρτας λογοκριμένη από τα                     

σήμερα Πλατεία Γκαριμπάλντι     Ιταλικά ταχυδρομεία 

Στην συνέχεια Αμερική. Οι εύποροι επιβάτες της Α’ θέσης εξετάζονται 

από γιατρούς μέσα στο πλοίο και μετά η αποβίβαση στο Μανχάταν. Οι 

εργάτες και οι φτωχοί αποβιβάζονται στο Ellis island εξετάζονται από 



γιατρούς, όσοι κρίνονται υγιείς και ικανοί για εργασία παίρνουν την 

πολυπόθητη βίζα εισόδου. 

                  
Έλεγχος εξόδου στο Μανχάταν –Ellis Island.           Διαφημιστική αγγελία της εποχής για ωραίες νύφες 

Για τους υπόλοιπους εξελίσσονται σκηνές που φτάνουν έως και στην 

αυτοκτονία. Πώς ν’ αντέξουν άλλωστε τη ρετσινιά ότι είναι άρρωστοι 

άρα πρέπει να επιστρέψουν. Ο Δημήτρης Πυργιανάκης στέλνει την 

δεύτερη επιστολή – κάρτα στις 7 Αυγούστου 1916 με φωτογραφία του 

αγάλματος της Ελευθερίας…….. και μετά από την σχετική ταλαιπωρία 

ξεκινά για την Νέα Φιλαδέλφεια τόπο προορισμού των βιομηχανικών 

εργατών που τον περιμένει και ο θείος του.   

                                

Κάρτα από Νέα Υόρκη με τη σφραγίδα «λογοκρισία» και αυτή. Ήδη η Ελλάδα είναι στον 

Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο. 



Η ζωή των Ελλήνων στις βιομηχανικές πόλεις ήταν στερημένη. Μια και ο 

σκοπός ήταν να εξοικονομήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα 

για να τα στείλουν πίσω στην πατρίδα, ζούσαν πολύ λιτά. Ήταν 

συνηθισμένο φαινόμενο για έξι άτομα να νοικιάζουν ένα διαμέρισμα 

και να μοιράζονται τα έξοδα, χωρίς σωστή διατροφή ή στοιχειώδεις 

κανόνες υγιεινής. Γι’ αυτό η φυματίωση ήταν πολύ συνηθισμένη 

αρρώστια. Τα πράγματα γίνονταν ακόμα χειρότερα λόγω της δεδομένης 

εχθρικής υποδοχής που επιφύλασσαν στους έλληνες μετανάστες οι 

μετανάστες άλλων εθνοτήτων ή και οι ίδιοι οι Αμερικανοί εργάτες. Με 

την πρωτοχρονιά του 1917 στέλνει επιστολή και εύχεται όλβιον το νέο 

έτος κλπ. Και κάνει αναφορά ότι θέλει να στείλει το εισιτήριο του 

(εννοεί ίσως για τα έξοδα του δικού του εισιτήριου). 

      

                                                Επιστολικό δελτάριο του 1917. 

                       



 Στις επόμενες φωτογραφίες παρουσιάζεται ντυμένος caw boy 

προφανώς σε ελληνικό φωτογραφείο και στις επόμενες φωτογραφίες 

με συγγενείς συγχωριανούς ή άλλους φίλους, πάντως όλοι είναι 

Έλληνες ντυμένοι όμως ευρωπαϊκά. Κάρτα από τον φίλο του Γεώργιο 

Αναστασάκη την 1η Μαΐου 1919 δεν ξεχνά να γράψει Αχ ξενιτιά, αφού 

λέει ότι τα βάσανα των ανθρώπων γερνούνε και οι πόνοι για το τι 

κρύβει στην καρδιά του και δεν το φανερώνει.  

 

 

    

        

                                                                                                                       Με τον συγγενή και χωριανό του 

Κριτσωτάκη Γεώργιο, στη Νέα Υόρκη το 1917 



            

    Δεξιά, Ανδρεαδάκης Ιωάννης, θείος του Δημήτρη       Ο ξάδερφός του, Αστρινάκης Στέργιος 

 

Το έτος 1922 προσβάλλεται από φυματίωση. Υπάρχει και άλλη 

πληροφορία ότι ασχολήθηκε και με την πάλη, όπου κατά την διάρκεια 

ενός αγώνα τραυματίστηκε πολύ βαριά.  

Στην Κρήτη, στον Κρουσώνα έρχεται η πληροφορία ότι πέθανε,  του 

κάνουν και μνημόσυνο, αλλά η μητέρα του αρνείται να δεχτεί ότι δεν 

θα ξαναδεί τον πρωτότοκό γιό της. Κάνει τάξιμο να κάνει θυσία στον 

Μιχαήλ Αρχάγγελο αν ξαναδεί τον γιό της. ⁶   

 

 

 

 

⁶ «Λαϊκές τελετουργίες στην Κρήτη» σ. 377 Ν.Ψιλάκης έτος 2005 Εκδόσεις Καρμάνωρ. 

 



Ο Δημήτρης έρχεται στην Ελλάδα στις 15 Αυγούστου του 1922. Το 

διαβατήριο που βλέπουμε έχει εκδοθεί από το Ελληνικό Προξενείο της 

Νέας Φιλαδέλφειας, στις 22 Ιουλίου 1922 μάλιστα στην πρώτη σελίδα 

αναφέρεται ότι το διαβατήριο προορίζεται για εργάτες και χειρώνακτες 

εσφαλμένα τον ανέφερε 26 ετών ενώ ήταν μόλις 22. Η σφραγίδα 

εισόδου του δίνει προθεσμία για κατάταξη στον στρατό έως στις 31 

Αυγούστου 1922. Η μητέρα πραγματοποιεί το τάξιμο. 

         

   Το διαβατήριο που εκδόθηκε από το Προξενείο της Ελλάδος στη Φιλαδέλφια στις 27/07/1922. 

Ο Δημήτρης Κοκολάκης- Πυργιανάκης δεν προλαβαίνει να πάει 

στρατιώτης. Τις μέρες της μικρασιατικής καταστροφής πεθαίνει.  Ήταν 

13 Σεπτεμβρίου του 1922.  

                    



Η φωτογραφία ντυμένος τσολιάς τραβηγμένη σε ελληνικό 

φωτογραφείο της Ν. Φιλαδέλφειας είναι αναρτημένη σε όλα τα σπίτια 

των αδελφών του και στου πατέρα του το σπίτι. Η σημερινή αναφορά 

στον Δημήτρη Πυργιανάκη – Κοκολάκη θεωρήστε τη ως ένα μνημόσυνο  

για όλους τους Κρητικούς, όλους τους έλληνες που ξενιτεύτηκαν για μια 

καλύτερη ζωή αλλά η μοίρα τους ήταν να πεθάνουν γρήγορα (από 

ασθένειες, εργατικά ατυχήματα, αυτοκτονίες ή μαχητές στον πόλεμο), 

χωρίς να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. 

Αιωνία τους η μνήμη……. 

 Θεωρώ ότι ήλθε η ώρα με την σύμφωνη γνώμη και της οικογένειας να 

δωρίσουμε όλο αυτό το αρχειακό υλικό στα  Αρχεία του Κράτους με 

έδρα το Ν. Ηρακλείου με την ευχή να αποτελέσει την μαγιά για να 

συγκεντρωθεί εκεί όλο το αρχείο Φορέων, Συλλόγων και Ιδιωτών.  Για 

να είναι προσβάσιμο στους μελετητές και στους πολίτες της Κρήτης και 

της Ελλάδας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

  

 

 


