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Consulate Catalogue - Κατάλογος Προξενείου
Βασισμένη στα μητρώα του ελληνικού προξενείου Μπουένος Άιρες
Oι εγγραφές που περιέχονται σε αυτή τη βάση προέρχονται από τα μητρώα του
ελληνικού προξενείου Μπουένος Άιρες και επιλέχτηκαν με βάση τον τόπο
προέλευσης και τους τίτλους ιθαγένειας των μεταναστών. Συγκεκριμένα, στη βάση
αυτή συμπεριλήφθηκαν όλοι οι μετανάστες που προέρχονταν από τη Μικρά Ασία,
την Κωνσταντινούπολη, καθώς και αυτοί που δηλώθηκαν ως πρόσφυγες και είχαν
εγκατασταθεί, πριν τη μετάβασή τους στην Αργεντινή, σε κάποια περιοχή της
ελληνικής επικράτειας. Επίσης στη βάση περιλαμβάνονται και ορισμένοι μετανάστες
οι οποίοι δεν ορίζονται στα μητρώα ως πρόσφυγες ούτε δήλωσαν ως τόπο
προέλευσης τη Μικρά Ασία ή την Κωνσταντινούπολη αλλά έχουν τίτλους ιθαγένειας
εκδοθέντες σε αυτές τις περιοχές.
Τα στοιχεία των μεταναστών διατηρήθηκαν έτσι όπως αναγράφονται στα πρωτότυπα
μητρώα και δημιουργήθηκαν μόνο ορισμένες επιπρόσθετες στήλες ώστε να
διευκολυνθεί η έρευνα και η διεξαγωγή συμπερασμάτων. Στη συνέχεια δίνονται
ορισμένες επεξηγήσεις που αφορούν σε ορισμένες στήλες της βάσης.
Συγκεκριμένα:
Στήλη
Έτος άφιξης: Στις προπολεμικές εγγραφές των προξενικών μητρώων δεν
αναγραφόταν το έτος άφιξης στην Αργεντινή. Σε ορισμένες
περιπτώσεις το έτος συμπεραίνεται από στοιχεία που αφορούν στους
«τίτλους ιθαγένειας» των μεταναστών. Αντίθετα, στις περισσότερες
μεταπολεμικές καταχωρήσεις που έγιναν στα μητρώα αναγράφεται και
το έτος άφιξης.
Φύλο:

Δηλώνεται μόνο το γυναικείο φύλο με το γράμμα «Γ».

Ηλικία άφιξης: Η στήλη δεν περιέχεται στα προξενικά μητρώα. Η ηλικία των
μεταναστών κατά την άφιξή τους στην Αργεντινή προκύπτει από τη
διαφορά μεταξύ της ηλικίας των μεταναστών τη στιγμή της εγγραφής
τους στα μητρώα και του αριθμού των ετών που χωρίζουν την άφιξη
από την εγγραφή τους (εφόσον είναι γνωστό το έτος άφιξης στην
Αργεντινή των μεταναστών).
Νομός/Νησί: Σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία που περιέχονται στη στήλη
αναγράφονται στα προξενικά μητρώα. Στις άλλες περιπτώσεις ο νομός
ή το νησί όπου ανήκει το χωριό ή η πόλη προέλευσης των μεταναστών
εντοπίστηκε με τη βοήθεια σχετικών εκδόσεων της Στατιστικής
Υπηρεσίας της Ελλάδας.
Διαμέρισμα: Η στήλη δεν περιέχεται στα προξενικά μητρώα αλλά δημιουργήθηκε
με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της έρευνας και να διευκολύνει
τη διεξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις περιοχές προέλευσης των
μεταναστών.
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Πρόσφυγες: Στη στήλη αυτή δηλώνονται ως «ΠΡΟΣΦ.» οι μετανάστες που στα
προξενικά μητρώα προσδιορίζονται ρητά ως πρόσφυγες. Πρόκειται για
μικρασιάτες οι οποίοι έφτασαν στην Αργεντινή όχι κατευθείαν
προερχόμενοι από τη Μικρά Ασία ή την Κωνσταντινούπολη αλλά
έχοντας προηγουμένως περάσει και εγκατασταθεί σε κάποια περιοχή
της Ελλάδας.
Καταγωγή προσφύγων: Πρόκειται για τις περιοχές προέλευσης των προσφύγων.
Στα προξενικά μητρώα γράφεται συνήθως «πρόσφυξ εκ/εξ (περιοχή
προέλευσης)».
Συνοικία:

Η στήλη δεν περιέχεται στα προξενικά μητρώα αλλά δημιουργήθηκε
με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της έρευνας και να διευκολύνει
τη διεξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις περιοχές εγκατάστασης των
μεταναστών.

Επαρχία:

Ισχύουν όσα και για την παραπάνω στήλη.

