
Η συνεργασία της Ελλάδας με την Διακυβερνητική Επιτροπή Μετανάστευσης 

(Δ.Ε.Μ.Ε.) στις αρχές της δεκαετίας του 50: η περίπτωση της οργανωμένης 

μετανάστευσης στην Βραζιλία, του εργάτη και μετέπειτα Ναυτικού 

Μαντζουράνη Κουναδίνη. 

 

Η μετανάστευση του Μαντζουράνη Κουναδίνη και το Οικογενειακό Αρχείο 

Μέσα από το Αρχείο της Οικογένειας Κουναδίνη(στο εξής Αρχείο) ξεδιπλώνεται η 

ταραχώδης ζωή του Σκυριανού Μαντζουράνη Κουναδίνη(1933-1994) που σε ηλικία 

22 ετών μετανάστευσε το 1955 στην Βραζιλία. Τρία χρόνια αργότερα, το 1958, 

ναυτολογήθηκε στην βραζιλιάνικη επαρχία Ρίο Γκράντε ως πλήρωμα του πλοίου Τ/Τ 

VENI της νορβηγικής εταιρίας Smedvigs Tankrederi A/S. 

 

Εικόνα 1.Ο Μαντζουράνης Κουναδίνης με θέα στο γερμανικής ιδιοκτησίας εργοστάσιο που δούλευε 

ως τεχνίτης στο Ρίο Μπράνκο. Πηγή Αρχείο. 

 

Το Αρχείο περιλαμβάνει ένα σεβαστό όγκο από έγγραφα, προσωπικά 

χειρόγραφα και φωτογραφικό υλικό που αφορούν την ζωή του Κουναδίνη στην 

Θεσσαλονίκη, την στρατιωτική του θητεία στο Ναυτικό(1950-52), την μετανάστευση 

του στην Βραζιλία το 1955, την θαλάσσια υπηρεσία του(1958-1980) στο εμπορικό 

ναυτικό αλλά και έγγραφα και αλληλογραφία μεταξύ του ιδίου και της οικογένειας 

του. Πολλά από τα επίσημα έγγραφα προέρχονται από Κυβερνητικούς Οργανισμούς 

της Ελλάδας και του εξωτερικού. Εξέχουσα όμως θέση, καταλαμβάνουν δύο έγγραφα 

τα οποία αποτέλεσαν αφορμή για το ανά χείρας άρθρο: To πρώτο φέρει τίτλο φέρει 

τίτλο «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ-ΕΝΤΑΥΘΑ» χωρίς 

ημερομηνία. Το δεύτερο έγγραφο έχει ως τίτλο: «MIGRATION COMΜITEE - 

ATHENS». Στο κάτω αριστερά μέρος του εγγράφου υπάρχει σφραγίδα που στο 

εξωτερικό της διαβάζει κανείς «PROVISIONAL INTERGOVERNMENTAL 

COMMITTEE FOR THE MOVEMENT OF MIGRANTS FROM 



EUROPE»(PICMME) ενώ στο εσωτερικό της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΞ 

ΕΥΡΩΠΗΣ με δυσδιάκριτη ημερομηνία σύνταξης. Και τα δύο έγγραφα φέρουν 

θεώρηση με την σφραγίδα της Πρεσβείας της Βραζιλίας στην Αθήνα κάτω δεξιά με 

ημερομηνία την 4η Απριλίου 1955. Ας σημειωθεί ότι ο Μαντζουράνης Κουναδίνης 

απέπλευσε για την Βραζιλία ένα μήνα μετά περίπου, στις 7 Μαΐου 1955. Σκοπός του 

άρθρου είναι η ανάδειξη της δράσης της PICMME που από το 1952 έλαβε το όνομα 

Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) δηλαδή 

Διακυβερνητική Επιτροπή Μετανάστευσης (Δ.Ε.Μ.Ε.). Το τεράστιο έργο της 

Δ.Ε.Μ.Ε. την δεκαετία του 50, η οποία αποτέλεσε τον πρόγονο του σημερινού 

Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης(Δ.Ο.Μ.), είναι εν πολλοίς άγνωστο στο ευρύ 

κοινό και αξίζει να αναλυθεί μέσα από τα δύο αυτά έγγραφα του Αρχείου 

Οικογένειας Κουναδίνη. 

 

 

Εικόνα 2. Συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Η.Π.Α Richard Nixon κατά την επίσκεψή 

του στην Αυστρία το 1956, με Ούγγρους που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στις Η.Π.Α. μέσω 

της Δ.Ε.Μ.Ε. Πηγή: austrianinformation.org/salzburg/through-the-fog-of-history?rq=NIXON 

 

Οι δύσκολες συνθήκες στην μετεμφυλιακή Ελλάδα 

Στις 30 Αυγούστου 1949 ο Πόλεμος στην Ελλάδα τερματίστηκε μετά από μια 

δεκαετία σχεδόν που περιλάμβανε Κατοχή και τρία χρόνια αδελφοκτόνων 

συγκρούσεων. Η χώρα έβγαινε από τον πολεμικό πυρετό διαλυμένη οικονομικά αλλά 

και διχασμένη ηθικά. Το ένα δέκατο των κατοίκων της χώρας ήταν άστεγοι,1 ενώ οι 

εργοστασιακές και βιομηχανικές δομές ήταν κατεστραμμένες. Το μεγαλύτερο μέρος 

της γης ήταν ακαλλιέργητο με 700.000 γεωργούς και κτηνοτρόφους εκτοπισμένους 

από τις εστίες τους, κυρίως στην βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι συνέρρευσαν άνεργοι στις 

μεγάλες πόλεις. Οι φλόγες του πολέμου προκάλεσαν παρόμοιες καταστροφές σε 

 
1 Junt (2012) 35. 



δημόσιες ή ιδιωτικές υποδομές σε όλη την Ευρώπη αλλά και αναγκαστικές 

μετακινήσεις πληθυσμών αλλάζοντας την ανθρωπογεωγραφία της σε μεγάλο βαθμό.2 

Βασικό μέλημα των ελληνικών κυβερνήσεων της περιόδου κάτω από το άρμα 

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ήταν η επαρκής σίτιση του πληθυσμού αλλά και 

η εύρεση κεφαλαίων που θα επέτρεπαν να απορροφηθούν οι άνεργοι και να 

αναζωογονηθεί η οικονομία. Η βοήθεια της UNRRA(United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration) ενός Παγκόσμιου Οργανισμού που ιδρύθηκε στην 

Ουάσιγκτον στις 9 Νοεμβρίου του 1944, προσέφερε τα μέγιστα για την 

ανοικοδόμηση της Ευρώπης καθώς δόθηκαν συντονισμένα μεγάλα χρηματικά ποσά. 

Αν και η ζωή καλυτέρευε μέρα με την μέρα, η οικονομία της Ελλάδας παρέμενε 

σχετικά αδύναμη μην μπορώντας να απορροφήσει το πλεονάζων εργατικό δυναμικό. 

Ταυτόχρονα οι πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές εξαιτίας της ήττας της 

Αριστεράς δημιουργούσαν μεγάλη πολιτική πόλωση επηρεάζοντας την καθημερινή 

ζωή.3 

Με τους όρους αυτούς η ετήσια μετανάστευση στην Ελλάδα στα μέσα της 

δεκαετίας του 1950 ξεπέρασε τα 30.000 άτομα ετησίως για να φτάσει στο μισό 

εκατομμύριο στα τέλη της δεκαετίας.4 Συνδυαστικά με το έργο της UNNRA δρούσε 

και η Διεθνής Ένωση Προσφύγων καθώς μεριμνούσε για τις ανάγκες των προσφύγων 

αλλά και τον επαναπατρισμό τους. Στα τέλη του 1951 και οι δύο αυτοί οργανισμοί 

έδωσαν την θέση τους στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών. 5  

 

 

Εικόνα 3. Ο Κουναδίνης(δεύτερος από δεξιά) με άλλους τρόφιμους του ιδρύματος 

Αριστοτέλη σε εφηβική ηλικία στις 15 Αυγούστου 1948. Πηγή Αρχείο. 

 

 
2 Βούλγαρης (2013) 35. 
3 Κιτροέφ (2006) 76. 
4 Κιτροέφ (2006) 75. 
5 Junt  (2012) 28-32. 



Το έργο της Δ.Ε.Μ.Ε.  

Η  Ελλάδα είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη6 της Δ.Ε.ΜΕ. αφού υπέγραψε την σχετική 

σύμβαση μεταξύ 44 κρατών στην Γενεύη της Ελβετίας στις 28 Ιουλίου του 19517 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην διαχείριση της Μετανάστευσης σε 

παγκόσμιο επίπεδο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Στην συνέχεια κλιμάκια 

της Δ.Ε.Μ.Ε. ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες αλλά και στις επαρχιακές πόλεις. Στην Ελλάδα υπήρξε αυστηρά 

καθορισμένο πλαίσιο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων/αρμοδιοτήτων συνεργασίας με 

την εκάστοτε Ελληνική Κυβέρνηση. Η Σύμβαση του ελληνικού κράτους με την 

Δ.Ε.Μ.Ε. αλλά και το καταστατικό της κυρώθηκαν με το Νομοθετικό Διάταγμα 

3989(ΦΕΚ Α’ 201) της 26ης Σεπτεμβρίου του 1959. Από το 1989 ο διακρατικός 

αυτός οργανισμός μετονομάστηκε σε Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης(Δ.Ο.Μ.) 

και έτσι ονομάζεται ως σήμερα. 

Η δράση της Δ.Ε.Μ.Ε. στην διαχείριση της μετανάστευσης ήταν πολυεπίπεδη. 

Αν και αρχικά ιδρύθηκε για να επανέλθουν οι χιλιάδες μετανάστες της Ευρώπης στις 

εστίες των προγόνων τους σε τοπικό αλλά και διακρατικό επίπεδο, βοήθησε 

παράλληλα και τους μετανάστες που έψαχναν ένα νέο χώρο εγκατάστασης εντός και 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Σημαντικές ήταν και οι υπηρεσίες της στην 

προετοιμασία των Ελλήνων προς μετανάστευση με την οργάνωση ολιγόμηνων 

ταχύρυθμων σεμιναρίων «επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να εφοδιαστούν με 

επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και μαθήματα ταχύρρυθμης εκμάθησης ξένων 

γλωσσών».8 Πάνω από 140.000 Ελλήνων, έτυχαν των υπηρεσιών της Δ.Ε.Μ.Ε. κατά 

την αποδημία τους σε υπερπόντιες χώρες όπως οι Η.Π.Α. ο Καναδάς αλλά και η 

Αυστραλία. Η αποδημία αυτή σε αρκετές περιπτώσεις συνδυαζόταν με Διμερείς 

συμφωνίες μεταξύ κρατών όπου ο ένας συμβαλλόμενος παρείχε συνήθως δωρεάν 

μεταφορά ειδικευμένου εργατικού δυναμικού κυρίως αλλά και ανειδίκευτου. Η 

συμφωνίες αυτές ήταν ιδιαίτερα επωφελείς, αφενός επειδή η μια χώρα διοχέτευε το 

πλεονάζων άνεργο πληθυσμό της που μεταγενέστερα θα έστελνε συνάλλαγμα στους 

οικείους του, αφετέρου η άλλη συμπλήρωνε το απαραίτητο δυναμικό που τις έλειπε. 

Εξάλλου την δεκαετία του 1950 το εμπόριο επεκτάθηκε 9  με τις βιοτεχνικές και 

βιομηχανικές μονάδες ανά την υφήλιο να πασχίζουν να φτάσουν τα προπολεμικά 

επίπεδα παραγωγής. Σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιοι μετανάστες αποδέχθηκαν 

μάλιστα να ξεχάσουν την ειδίκευσή τους προκειμένου να βρουν δουλειά. 

Η αναζήτηση εργατικού δυναμικού από την Βραζιλία την δεκαετία του 50 

 Στην περίπτωση του Κουναδίνη ο επιθυμητός προορισμός ήταν η Βραζιλία 

στην Νότιο Αμερική η οποία εφάρμοζε πολιτική προσέλκυσης ευρωπαίων 

 
6 Πηγή : greece.iom.int/el/στην-ελλάδα. Ανακτήθηκε την 18/1/2021. 
7 Πρωτόκολλο σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων. Πηγή: 

https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/04-symvasiprotokollo.pdf . 
8 Πηγή : greece.iom.int/el/στην-ελλάδα. Ανακτήθηκε την 18/1/2021. 
9 Junt (2012) 322. 

https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/04-symvasiprotokollo.pdf


μεταναστών όπως ακριβώς και η γειτονική Αργεντινή. 10  Στην Βραζιλία 

εφαρμόζονταν επιλεγμένη και κατευθυνόμενη μεταναστευτική πολιτική 11 

κατευθύνοντας την μεταναστευτική ροή προς αυτήν από τα λιμάνια προς τις 

επαρχιακές πόλεις της. Ορισμένες από αυτές είχαν ιδρυθεί από Ευρωπαίους 

μετανάστες γύρω από βιομηχανικές μονάδες όπως το Ρίο Μπράνκο στην 

Βορειοδυτική Βραζιλία που αρχικά εργάστηκε ο Κουναδίνης το οποίο το είχαν 

ιδρύσει Γερμανοί μετανάστες. 

 Η επιλογή λοιπόν του Κουναδίνη για την Βραζιλία κάθε άλλο παρά τυχαία 

ήταν καθώς η βιομηχανική ανάπτυξη της είχε διαδοθεί μεταξύ των  μεταναστών 

πιθανότατα μέσω της Δ.Ε.Μ.Ε σε συνεργασία με την βραζιλιάνικη πρεσβεία αλλά και 

την σχολή Πορτογαλικής «Ελληνο-Βραζιλιάνος Συνδέσμος». Τα χρόνια 1955-62 

ονομάστηκαν για την Βραζιλία «χρυσά χρόνια» 12  αφού ακολουθήθηκε από τις 

κυβερνήσεις της ένα μεγαλεπήβολο επιτυχημένο αναπτυξιακό πρόγραμμα στους 

τομείς της ενέργειας και βαριάς βιομηχανίας, προσελκύοντας ευρωπαίους μετανάστες 

αλλά και διεθνές κεφάλαιο. Από το 1955 έως το 1968, μετανάστευσαν για ένα 

καλύτερο μέλλον συνολικά 5.089 Έλληνες13  μέσω της ΔΕΜΕ στην Βραζιλία και 

κυρίως στο Σάο Πάολο.  

 

Τα ταχύρρυθμα τεχνικά μαθήματα και το ελληνο-πορτογαλλικό λεξικό 

 Ο Κουναδίνης γεννήθηκε στην νήσο Σκύρο το 1933. Έλαβε απολυτήριο 

Δημοτικού και πρακτική εκπαίδευση ηλεκτρολόγου, ως τρόφιμος στο 

ηλεκτροτεχνουργείο του Εθνικού Ιδρύματος Απόρων Μακεδονίας 14  που αργότερα 

ονομάστηκε Αριστοτέλης(1946). Τις τεχνικές γνώσεις του συμπλήρωσε με εξάσκηση 

στο συγκεκριμένου αντικείμενο κατά την διάρκεια της θητείας του στο πολεμικό 

Ναυτικό με την ειδικότητα του «ηλεκτριστή». Προκειμένου όμως να μεταναστεύσει 

μέσω της Δ.Ε.Μ.Ε., ήταν αναγκαίο να λάβει σε αρχικά την απαραίτητη εκπαίδευση 

του τεχνίτη με ταχύρυθμα τεχνικά μαθήματα για να μεταναστεύσει σε μια χώρα που 

χρειάζονταν μετανάστες εργάτες/τεχνικούς. Το έγγραφο στο Αρχείο με τίτλο «ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ-ΕΝΤΑΥΘΑ» διαβεβαιώνει ότι : 

«Ο Κουναδίνης Μαντζουράνης τού Εμμανουήλ γεννηθείς 8η Νοεμβρίου τό ἔτος 1933 

ἐφοίτησεν ἀπό 1-11-54 μέχρι /2/55 εἰς τό παρ’ημῖν ἔκτακτον ἐκπαιδευτικόν τμῆμα 

ἐπαγγελματικῆς τελειοποιήσεως ὑποψηφίων πρός μετανάστευσιν τοῦ κλάδου 

Ἠλεκτροτεχνίτου ὑποστάς δέ τάς κανονισμένας ἐξετάσεις κατετάγη εἰς τήν κατηγορίαν 

Τεχνίτου 1ης Τάξεως Ηλεκτρικῶν ἐγκ/σεων φωτισμοῦ, κινήσεως». 

 
10 Δαμηλάκου (2004) 37. 
11 Δαμηλάκου (2004) 49. 
12 Δαμηλάκου (2006) 295. 
13 Δαμηλάκου (2006) 295-296. Σήμερα στις ελληνικές κοινότητες της Βραζιλίας ζουν περίπου 25.000 

Έλληνες περίπου. 
14 Χατζηκυριακίδης (2002) 30 



 

Εικόνα 4. Ο Κουναδίνης εν ώρα μαθήματος τεχνικής κατάρτισης στο ίδρυμα Αριστοτέλης. Πηγή 

Αρχείο. 

 

Από το παραπάνω έγγραφο που έχει την μορφή τυπικής φόρμας που 

συμπληρώθηκε με στυλό από τον συντάξα, συμπεραίνεται ότι ο Κουναδίνης για 

τέσσερις μήνες παρακολουθούσε τα εν λόγω εγκεκριμένα μαθήματα σε σχολή 

τεχνικής κατάρτισης ώστε να κατηγοριοποιηθεί  με την ιδιότητα του Τεχνίτη 1ης 

τάξεως Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Υπήρχε δηλαδή μέριμνα μέσω της Δ.Ε.Μ.Ε, 

άρα εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και καθηγητές που για τέσσερις μήνες προετοίμαζαν 

τεχνικούς, τους οποίους κατηγοριοποιούσαν κιόλας σε Τάξεις/κατηγορίες ώστε να 

απορροφηθούν κατάλληλα στην χώρα υποδοχής.  

Για να ενσωματωθεί όμως ο μετανάστης στην καινούργια καθημερινότητα και 

να κατανοήσει την κουλτούρα της νέας χώρας που θα αποδημούσε, βασικό μέλημα 

ήταν η στοιχειώδης εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής που θα τον 

βοηθούσε στην ομαλότερη προσαρμογή και εξέλιξη του. Στο συμπέρασμα αυτό 

οδηγούμαστε από την ύπαρξη ελληνο-πορτογαλικού λεξικού πενήντα σελίδων στο 

Αρχείο της Οικογένειας Κουναδίνη με ημερομηνία έκδοσης το 1953(Γ’ έκδοσης), 

όταν δηλαδή η μαζική μετανάστευση έχει ξεκινήσει για τα καλά από την Ελλάδα. 

Στην δεύτερη σελίδα του λεξικού αναγινώσκει κανείς τον κάτοχο: «Magouranis 

Kounadinis- Aluno electricista- Decembro 23 1954 –Ateno – Grecia» και είναι ηλίου 

φαεινότερων ότι δόθηκε στον Κουναδίνη κατά την διάρκεια των ταχύρυθμων 

σεμιναρίων «με το σκοπό να βοηθήση όσουν ήθελαν να πᾶν στην Βραζιλία» όπως 

τονίζεται στον πρόλογο της  έκδοσης. 

Η βεβαίωση της Δ.Ε.ΜΕ. για τα επαγγελματικά προσόντα  του μετανάστη 

Εφόσον ο Κουναδίνης παρακολούθησε τα σεμινάρια τεχνικής κατάρτισης και 

προσκόμισε και άλλα επίσημα έγγραφα του Ελληνικού κράτους η Δ.Ε.Μ.Ε. 



μπορούσε να βεβαιώσει πλέον για την επαγγελματική επάρκεια του. Τον ρόλο αυτό 

έπαιξε στο Αρχείο  το έγγραφο με τίτλο «MIGRATION COMMITTEE ATHENE». 

Στο έγγραφο αυτό σκιαγραφείται με δαχτυλογραφημένα αγγλικά ένα πλήρες 

επαγγελματικό προφίλ του Κουναδίνη, ένα μικρό βιογραφικό όπως θα έλεγε κάποιος 

σήμερα. Στο πρώτο μέρος του εγγράφου αναφέρεται ότι ο Κουναδίνης την στιγμή 

εκείνη(1955) ήταν 22 ετών, η εκπαίδευση του περιλάμβανε την φοίτηση έξι χρόνων 

στο δημοτικό και δύο χρόνων σε νυχτερινό σχολείο. Τονιζόταν ότι ήταν ελληνόφωνος 

αλλά είχε λάβει μαθήματα της πορτογαλικής(Portuguese instruction). Περιγραφόταν 

κατόπιν ότι είχε ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις την διετία 1950-

1952 ενώ από το 1952 και ύστερα εργαζόταν ως ηλεκτροτεχνίτης,  βεβαιώνοντας 

ρητά ότι ο Κουναδίνης είχε παρακολουθήσει επαγγελματικά(vocational) 

εκπαιδευτικά μαθήματα από την Δ.Ε.Μ.Ε διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων. 15 

Στο δεύτερο μέρος του εγγράφου παρέχεται η πληροφορία ότι ο Κουναδίνης 

έχει δουλέψει σε σχετικά μικρά εργοστάσια 30-50 τεχνικών με προϋπηρεσία τριών 

χρόνων χρησιμοποιώντας εργαλεία χειρός και χειριζόμενος ηλεκτρικό εξοπλισμό 

κατατασσόμενος στην κατηγορία Ηλεκτροτεχνιτών Ι.Ι.0 με αριθμό 7.80.00.  Καθώς 

οι νέοι πιθανοί εργοδότες του έπρεπε να έχουν πληρέστερη εικόνα των τεχνιτών 

ικανοτήτων του, το έγγραφο αναφέρει ότι ο Κουναδίνης «είναι ένας ηλεκτροτεχνικός 

–τεχνίτης εγκαταστάσεων και επισκευαστής όλων των ειδών των οικιακών 

συσκευών(ηλεκτρικού σίδερου, ανεμιστήρα, κουζίνας). Επισκευάζει όλα τα είδη 

ηλεκτρικών κινητήρων. Μπορεί να στήσει(set up) και να αναλάβει όλη την δουλειά για 

την εγκατάσταση καλωδίων σε κατασκευές κτηρίων». Ως τελευταίο σχόλιο αναφέρεται 

ότι ο Κουναδίνης «έχει καταχωρηθεί αφού έχει παρακολουθήσει επαγγελματικά 

μαθήματα ως ειδικευμένος τεχνικός, ηλεκτρολόγος 1ης Κατηγορίας». 

Και στα δύο τελευταία έγγραφα δεν αναγράφεται ημερομηνία σύνταξης. 

Κάτω δεξιά των εγγράφων φέρουν, όπως προαναφέρθηκε, την σφραγίδα της 

Πρεσβείας της Βραζιλίας με ημερομηνία τις 4 Απριλίου του 1955 η οποία τα 

θεώρησε στα πλαίσια ενός πρώτου ελέγχου βραζιλιάνικων επίσημων αρχών εν όψει 

του ταξιδίου του Κουναδίνη ένα μήνα μετά. Παρόμοια σφραγίδα με την ίδια 

ημερομηνία φέρουν στο Αρχείο και δύο ακόμα έγγραφα απαραίτητα για την 

ασφάλεια της χώρας υποδοχής: ένα Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από την 

Εισαγγελία Χαλκίδας που πιστοποιούσε ότι ο Κουναδίνης δεν διώκονταν για κάποιο 

ποινικό αδίκημα με ημερομηνία την 1η Μαρίου 1955.  Και το έγγραφο(εκτός 

διαβατηρίου) που συμπλήρωνε την ομάδα των αναγκαίων εγγράφων προς 

μετανάστευση στο Αρχείο, είναι ένα Πιστοποιητικό Νομιμοφροσύνης και Αναπιλήπτου 

Διαγωγής συντεταγμένο από εντεταλμένο Αξιωματικό του Υπουργείο Γενικής 

Ασφάλειας με ημερομηνία την 16η Ιουνίου του 1954. Το Πιστοποιητικό αυτό δήλωνε 

ότι ο Κουναδίνης είναι «νομιμόφρων» και άρα όχι φορέας κομμουνιστικών ιδεών 

επικίνδυνων για το τότε πολιτικό καθεστώς και του επιτρεπόταν να μεταναστεύσει 

νόμιμα. Το Πιστοποιητικό αυτό δεν δήλωνε απαραίτητα πολιτικές προτιμήσεις ήταν 

 
15 Η μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά εκτελέστηκε από τον γράφοντα. 



όμως απολύτως απαραίτητο σε βασικές δοσοληψίες με το κράτος ακόμα και για να 

μπορέσει να αποκτήσει κάποιος Άδεια Οδήγησης.16 

 

 

Εικόνα 5. Το πλοίο Ιονία με το οποίο απέπλευσε ο Κουναδίνης από το λιμάνι του Πειραιά. 

Πηγή: Αρχείο Michael Matantos. 

 

Άφιξη στην Βραζιλία και μετέπειτα πορεία ζωής 

Ο Μαντζουράνης Κουναδίνης απέπλευσε οργανωμένα στις 7 Μαΐου του 1955 

από τον Πειραιά με το επιβατηγό Ιονία μαζί με άλλους ογδόντα Έλληνες. Πληρούσε 

όλα τα κριτήρια που η Βραζιλία ζητούσε ώστε όχι μόνο για να μεταναστεύσει αλλά 

και να γίνει μόνιμος κάτοικος της χώρας. Ήταν νέος, ευρωπαίος και ειδικευμένος 

εργάτης ώστε να ενταχθεί στην αγορά εργασίας άμεσα. Ταυτόχρονα δεν ήταν 

νυμφευμένος, συνεπώς με μεγάλη πιθανότητα εν καιρώ να νυμφευθεί κάποια από τον 

γηγενή πληθυσμό και να ενσωματωθεί ομαλά στον κοινωνικό ιστό.  

 Στα τρία χρόνια που εργάστηκε στην Βραζιλία η μοίρα αρχικά τον έφερε ως 

τεχνίτη-συντηρητή σε γερμανικής ιδιοκτησίας εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο 

Ρίο Μπράνκο,17  στην κατασκευή δημόσιων έργων(γέφυρες) αλλά και στο Πόρτο 

Αλέγκρε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Βραζιλίας στην επαρχία Ρίο 

Γκράντε. Μάλιστα στο Ρίο Μπράνκο συμμετείχε και στην τοπική ομάδα 

 
16 Βούλγαρης (2013) 45. 
17  Η Βραζιλία αποτέλεσε με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου μια χώρα με εντυπωσιακά 

αυξανόμενη παραγωγή και εμπόριο. Σύμφωνα με την προφορική μαρτυρία του συμπατριώτη του, 

Αναγνωστόπουλου Μιχαήλ στην κόρη του Μ. Κουναδίνη Βασιλική τον Δεκέμβριο του 2019, ο 

Κουναδίνης συνεργάστηκε με τον Αναγνωστόπουλο στο Ρίο Μπράνκο. 



ποδοσφαίρου συμμετέχοντας ως ένα βαθμό στα κοινά έχοντας την ευχέρεια χρήσης 

της πορτογαλικής γλώσσας.  

 

 

Εικόνα 6.  Αναμνηστική φωτογραφία του Μ.Κουναδίνη(δευτερος από αριστερά) από την συμμετοχή 

του σε τοπικό αγώνα ποδοσφαίρου. Πηγή: Αρχείο. 

 

Η περιπετειώδης ιδιοσυγκρασία του όμως τον οδήγησε στην έκδοση ναυτικού 

φυλλαδίου την 2η Απριλίου 1958 από τo Βραζιλιάνικο Υπουργείο 

Ναυτικών(Ministerio Da Marinha). Έκτοτε ταξίδευσε ως ναυτικός με νορβηγικής 

πλοιοκτησίας κυρίως, έως το 1980. Απεβίωσε στις 30 Οκτωβρίου του 1994 στην 

Αθήνα  αφήνοντας όμως παρακαταθήκη σημαντικά ντοκουμέντα στις επόμενες γενιές 

εμπλουτίζοντας την Ιστορία της Μετανάστευσης της οποίας αποτέλεσε κομμάτι. 

 

 

Εικόνα 7. Το ναυτικό φυλλάδιο του Μ.Κουναδίνη εκδοθέν στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας. Πηγή: 

Αρχείο.  
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