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Τυπολογία ιστοριογραφίας 
της ελληνικής εποίκησης 

(Ωκεανία και Νότια Αμερική)

Αναστάσιος Μ. Τάμης

Although Australia and South America are both sharing the same 
ocean, very little is known about the common socio-cultural character-
istics defi ning the Greek immigration and settlement in both regions. 
In South America the phenomenon of migration was developed during 
the inter-war period (1920–1939) as a result of the migration restric-
tions and quotas on South European migration intakes applied by the 
US government. With the exception of Brazil, strong Greek migration 
waves appeared as early as 1880 in Uruguay, Argentina, Chile and Peru, 
establishing large and robust Greek community organizations. Th e 
Hispanic cultures infl uenced adversely the loyalty eff orts of the Greek 
communities to maintain their ethnolinguistic identities, despite the 
large number of Greek benefactors and the adequacy of their social and 
economic consolidation. Th e Greek migration to Australia was mainly 
a post-WWII phenomenon, was developed on the basis of govern-
ment-controlled migration, focusing on labour decentralization and 
demographic benefi ts. In contrast to the migration experience in South 
America, successive Australian Governments established national poli-
cies on languages and supported the ethnolinguistic and cultural loyalty 
eff orts of the 490,000 Australians of Greek ancestry. 
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Στην ανακοίνωση αυτή (α) θα εντοπισθούν τα χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με την τυπολογία της ελληνικής αποδημίας1 και (β) 
θα δοθούν οι κωδικοί παράμετροι της ελληνικής εποίκησης στην 
Αυστραλία και Νότια Αμερική.2 

Ο νεότερος και σύγχρονος ελληνικός εκπατρισμός συνίσταται από 
τους Έλληνες και τους επιγόνους τους, οι οποίοι αφού εποίκισαν διά-
φορες περιοχές εκτός Ελλάδος και Κύπρου, συνεχίζουν να διατηρούν 
κοινή ιδεολογική κληρονομιά και κοινωνικο-οικονομικές και συναι-
σθηματικές σχέσεις με την Ελλάδα, τον Ελληνισμό και τους Έλληνες. 
Ο τύπος της νεότερης ελληνικής αποδημίας δεν είναι όμοιος και 
σπάνια μπορεί να συσχετισθεί με τον αρχαίο και μεσαιωνικό τύπο ελ-
ληνικών εποικήσεων, οι οποίες εποικήσεις ενδεχομένως έλαβαν χώρα 
στις ίδιες γεωγραφικές περιοχές και ίσως στους ίδιους οικισμούς και 
πόλεις (Xασιώτης, 1993).

Η Ελλάδα είναι μία από τις αρχαιότερες χώρες εκπατρισμού των 
κατοίκων της στον κόσμο. Η ελληνική αποδημία άρχισε κατά τη δι-
άρκεια του 8ου αιώνα π.Χ. και διατηρήθηκε με διαφορετικά πρότυπα, 
μοντέλα και δομές, μέχρι και το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, 
όταν η Ελλάδα άρχισε να εισάγει μετανάστες από την ανατολική 
Ευρώπη, τη Δυτική Ασία και τη Βόρεια Αφρική (Τάμης, 2002). Ο 
γενικός χαρακτήρας και ο τύπος της εξόδου των Ελλήνων, κατά τη 
διάρκεια των τριών κύριων φάσεων της ελληνικής ιστορίας, ήτοι της 
Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νεότερης, δεν μας επιτρέπει να καταλή-
ξουμε στο συμπέρασμα μιας ενιαίας και αδιάσπαστης συνέχειας ελλη-

1 Οι όροι “εκπατρισμός”, “αποδημία”, “μετανάστευση”, “εποίκηση”, όπως και οι όροι 
“εξωελλαδικός Ελληνισμός”, “απόδημος Ελληνισμός”, “Ελληνική Διασπορά”, “ομο-
γενείς” αποτελούν αντικείμενο συζήτησης των επιστημόνων που σχετίζονται με την 
εθνολογία, ανθρωπολογία, ιστορία, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες και κοινω-
νιογλωσσολογία, αποδίδοντας διάφορες ερμηνείες, βλέπε Ι. Χασιώτη, Ανασκόπηση 
Ιστορίας Ελληνικής Διασποράς, Vanias, Thessaloniki, 1993.

2 Για μία συστηματική και αναλυτική προσέγγιση της ελληνικής μετανάστευσης στις 
δύο ηπείρους βλέπε Tamis, A. M. and E. Gavakis, From Migrants to Citizens, Greek 
Migration in Australia and Canada, NCHSR, La Trobe University, Melbourne, 2002; 
A. M. Tamis, Th e History of Greeks in South America, 2005 and A. M. Tamis Greeks in 
Australia, Cambridge University Press, London and Melbourne 2005.
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νικών μεταναστεύσεων. Διαφορετικές ήσαν οι κονωνικο-οικονομικές, 
πολιτικές και ιστορικές συνθήκες που προκάλεσαν την έξοδο των 
Ελλήνων από τις πόλεις-κράτη της αρχαίας περιόδου, προκειμένου 
να ιδρύσουν τις αποικίες τους, όπως έντονα ανόμοιος ήταν και ο 
τύπος της μετανάστευσης των Ελλήνων από τις πατρογονικές τους 
εστίες κατά τη διάρκεια των αιώνων που ακολούθησαν τη ρωμαϊκή 
κατάκτηση (Saloutos, 1964). Βέβαια, οι ποικίλες ιστορικές περίοδοι 
επηρέασαν σοβαρά τη φύση της ελληνικής αποδημίας, προσθέτοντας 
πάντα ετερογενείς παραμέτρους στην έννοια και στο περιεχόμενο της 
λεγόμενης Ελληνικής Διασποράς, ήτοι ελληνική αποδημία, ελληνική 
διασπορά, ελληνικός εκπατρισμός, εξωελλαδικός ελληνισμός και ελ-
ληνική εποίκηση.3 

Με βάση τις διαφορετικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας, η 
τυπολογία του ελληνικού εκπατρισμού μπορεί να αποδοθεί με διά-
φορα κονωνικο-οικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Κατά την 
αρχαιότητα οι Έλληνες οργάνωναν εκστρατείες να εγκαθιδρύσουν 
νέες πόλεις (=αποικίες) σε διάφορα μέρη της Μεσογείου και των 
ακτών της Μαύρης Θάλασσας, σε τόπους που προσέφεραν ευπρόσι-
τα λιμάνια και εύφορη γη. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ίδιες οι 
πόλεις-κράτη οργάνωναν την εκστρατεία της αποίκησης. Τα κίνητρα 
που προσφέρονταν ήσαν ότι η αποικία θα διατηρούσε εμπορικές και 
οικονομικές σχέσεις με τη μητρόπολη και κατά συνέπεια το ελληνικό 
εμπόριο θα διαδιδόταν. Συχνά την εκστρατεία αποίκησης οργάνωνε 
ομάδα αποικιστών για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Σε πολλές περι-
πτώσεις οι αποικίες εξελίσσονταν σε πλουσιότερες και εμπορικότερες 
πόλεις με αποτέλεσμα να εγκαθιδρύουν δικές τους νέες αποικίες. Κατά 
συνέπεια στην περίοδο της αρχαιότητας ο εκπατρισμός των Ελλήνων 
πήρε τη μορφή της αποικιοκρατίας. Οι αποικίες παρέμεναν ανεξάρτη-
τες πολιτικά από τις μητροπόλεις διατηρώντας όμως κοινή γλώσσα, 
πολιτισμό και παιδεία. Ωστόσο ακόμη και κατά την αρχαιότητα, το 

3 Το θέμα των ορολογιών “διασπορά”, “διασπορικός” και η διάκριση μεταξύ “ιστορικής 
διασποράς” και “διασπορικής μετανάστευσης” απασχόλησαν Έλληνες και αλλογενείς 
συγγραφείς, βλέπε χαρακτηριστικά Chaliand, Gerard (1995), Χασιώτης (1993), 
Bruneau (1992).
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εθνικό κέντρο για όλες τις ελληνικές αποικίες παρέμενε η Ελλάς. 
Στην Ελλάδα, με την όποια γεωγραφική και πολιτική της μορφή και 
επικράτεια, κτυπούσε η καρδιά του ελληνικού πολιτισμού και παιδεί-
ας, και τα κύρια και αποφασιστικής σημασίας γεγονότα της ελληνικής 
ιστορίας διαδραματίζονταν είτε στην Ελλάδα είτε σε σχέση με τις 
πόλεις-κράτη της Ελλάδας. Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της αρ-
χαιότητας ο ελληνικός πολιτισμός, γλώσσα και παιδεία διατηρούσαν 
υψηλότατο βαθμό ζωντάνιας και επηρέαζαν βαθύτατα, και σε μεγάλο 
βαθμό εξελλήνιζαν τις γειτονικές προς αυτούς εθνικές ομάδες.

Παρά το περίπλοκο και πολυσύνθετο του ελληνικού εκπατρισμού, 
είναι θεμιτό να υποστηριχθεί ότι η ελληνική αποδημία, δια μέσου των 
αιώνων, αναπτύχθηκε κυρίως μεταξύ τριών μεγάλων φάσεων, όσον 
αφορά τον τύπο της αποδημίας. Η πρώτη περίοδος, καλύπτει την 
αρχαιότητα και χαρακτηρίζεται από ένα επιθετικό τύπο εκπατρισμού, 
τόσο από την άποψη της μεθόδευσης όσο και από τη σύλληψή του. 
Η έξοδος από την Ελλάς, με οποιαδήποτε γεωπολιτική μορφή, είχε ως 
σκοπό και προορισμό τον εκπατρισμό, την αύξηση του εμπορίου, την 
κατάκτηση νέων γαιών, την εγκαθίδρυση νέων λιμένων σπουδαίας 
στρατηγικής σημασίας, τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και 
παιδείας, και βέβαια, όπου ήταν εφικτό, τον εξελληνισμό των γύρω 
κοινωνιών με τις οποίες υπήρχε συγχρωτισμός και σχέση. Ο αρχαίος 
εκπατρισμός, με άλλα λόγια, διατήρησε τη μορφή ενός επεκτατικού 
κινήματος. Επρόκειτο για μια προμελετημένη, μεθοδευμένη κινητο-
ποίηση με στόχο την αποικιοποίηση και τον επεκτατισμό.

Η δεύτερη φάση του ελληνικού εκπατρισμού άρχισε με τη ρωμαϊ-
κή κατάκτηση και υπαγορεύθηκε από την ανάγκη και την κρισιμότη-
τα των καταστάσεων. Επρόκειτο για μια έξοδο των εκπατρισμένων 
Ελλήνων να πλουτίσουν, να εξασφαλίσουν θετικότερες κοινωνικο-οι-
κονομικές συνθήκες, να ζήσουν σε σταθερότερα πολιτικά καθεστώτα 
και τέλος, να επιβιώσουν. Αυτός ο τύπος της αποδημίας ήταν αμυντι-
κός και αποτελούνταν από μετανάστες, εμιγκρέδες και πρόσφυγες, 
κυρίως αγρότες και προλετάριους των αστικών κέντρων.4 

4 Την έξοδο αυτή ο Μ. Δαμανάκης χαρακτηρίζει “ιστορική διασπορά” και τη διακρίνει 
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Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η διαρκής κινητο-
ποίηση των Ελλήνων εκτός των ορίων των πατρογονικών τους 
εστιών, εντός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αλλά και των πόλεων 
της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, των περιοχών της Μαύρης 
Θάλασσας, της Ρωσίας και ιδίως της χερσονήσου της Κριμαίας προ-
κειμένου να διασφαλίσουν ευημερία, σταθερότητα και κοινωνική 
ασφάλεια, μπορεί να ερμηνευθεί από μία πολύπλευρη προοπτική 
(Watanabe, Paul, Y., 1984; Χασιώτης, 1993). Για παράδειγμα, οι ανθρω-
πολόγοι θα ακολουθήσουν διαφορετική προσέγγιση και μεθοδολογία 
εξετάζοντας το φαινόμενο της ελληνικής αποδημίας σε σύγκριση με 
τους πολιτικούς επιστήμονες και τους κοινωνιολόγους (Tamis and 
Gavakis, 2002). Οι ανθρωπολόγοι (Gizelis, 1984) θα υιοθετήσουν την 
προοπτική της ύπαρξης και λειτουργίας μειονοτικής ομάδας μέσα 
στο κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής. Οι ιστορικοί 
(Kunkelman, Gary, A., 1990; Χασιώτης, 1993), ως ανατόμοι των δρώ-
μενων, θα αναζητήσουν, ανάλογα με την ιδεολογία τους, τα γεγονότα 
που σημάδεψαν την ύπαρξη και εξέλιξη της ελληνικής αποδημίας. Οι 
πολιτικοί επιστήμονες (Armstrong, 1976) θα αποπειραθούν να υιοθε-
τήσουν στην ανάλυση της ελληνικής αποδημίας, την ακτιβιστική ιδε-
ολογική προσέγγιση, συχνά εφαρμόζοντας τα δικά τους ιδεολογικά 
στερεότυπα μοντέλα.

Η ελληνική μετανάστευση και εποίκηση στην Ωκεανία και Νότια 
Αμερική είχε χαρακτήρα κυρίως οικονομικό και εξελίχθηκε από το 
1805 έως το 1975. Στην περίοδο αυτή συνολικά 450.000 Έλληνες, 
αγρότες και προλετάριοι των αστικών κέντρων αναζήτησαν καλύτε-
ρες κοινωνικο-οικονομικές προϋποθέσεις στις 12 χώρες-επικράτειες 
των αχανών αυτών ηπείρων. Στην περίοδο (1875–1945), συνολικά 
51,000 Έλληνες εγκαταστάθηκαν στη Νότια Αμερική και 17,000 
στην Ωκεανία. Κοινοτυπικά γεγονότα που αποφάσισαν το μέγεθος 
και τη φύση της μετανάστευσης ήσαν το μεταναστευτικό εμπάρ-
γκο των Ηνωμένων Πολιτειών (1924), οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και 

από τον τύπο της μετανάστευσης που ακολούθησε την ίδρυση του σύγχρονου 
ελληνικού κράτους το 1830, βλέπε Δαμανάκης (1989), επίσης εισαγωγή στο έργο του 
A. M. Τάμη (2005).
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η Μικρασιατική Καταστροφή, το αλύτρωτο των Ελλήνων μέχρι το 
1947, η έλλειψη διακρατικών συμβάσεων και μεταναστευτικής πολι-
τικής και οι εναλλασσόμενοι ρυθμοί της αλυσιδωτής μετανάστευσης. 
Ο ισχνός αριθμός και η διασπορά των Ελλήνων σε αχανείς εκτάσεις, 
γέννησε αδύναμες συλλογικές εμφανίσεις, με εφήμερη ή διαρκώς με-
ταλλασσόμενη και αναστελλόμενη δράση, προσωρινές και φερέοικες 
εγκαταστάσεις Ελλήνων, τις οποίες ουσιαστικά αποφάσιζαν οι κοινω-
νικο-οικονομικές συνθήκες της συγκεκριμένης περιοχής. 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής εποίκησης είναι: 

(α) ο νησιώτικος και ανδροκρατικός χαρακτήρας της μετανάστευ-
σης, που γέννησε αρχικά αλληλοβοηθητικά αδελφάτα, για να 
ακολουθήσει η συγκρότηση κοινοτήτων σε μορφή δια-εθνοτι-
κών συνδικάτων ορθοδόξων, και αργότερα (>1898), αμιγώς ελ-
ληνικών κοινοτήτων στα πρότυπα του ευρωπαϊκού μοντέλου, 

(β) η τυραννία της απόστασης και οι δυσκολίες της πρόσβασης 
και επικοινωνίας με τη γενέτειρα επέβαλαν συνείδηση μόνιμου 
εποίκου και όχι προσωρινού μετανάστη, 

(γ) το αποίμαντο των Ορθοδόξων που γέννησε ετερογενείς εθνικά 
και παροδικές συμπράξεις ομόδοξων (τα πρώτα πολυπολιτι-
στικά Ορθόδοξα συνδικάτα της διασποράς), με κυρίαρχες και 
προεξάρχουσες τις εθνότητες των Ρώσσων (Περού, Αργεντινή, 
Ισημερινό, Κολομβία, Ουρουγουάη και Χιλή), των αραβόφω-
νων Συρoλιβανέζων (Βραζιλία, Βενεζουέλα) και των Ελλήνων 
(Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία), 5

(δ) ο διαφορετικός χρόνος ωρίμανσης κοινωνικής, πολιτιστικής, 
πολιτικής και οικονομικής συγκρότησης των ελληνικών πα-
ροικιών στις χώρες υποδοχής, ως αποτέλεσμα:

• της διαφορετικής πολιτικής ωρίμανσης των χωρών υπο-
δοχής, αφού, για παράδειγμα, η Αυστραλία δεν γνώρισε 

5 Το φαινόμενο συγκρότησης ενιαίων συλλογικών φορέων Ορθοδόξων στη Λατινική 
Αμερική μελετήθηκε από τον Α. Μ. Τάμη (2005).
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αγώνες ανεξαρτησίας και διατήρησε τη βρετανική υπηκοό-
τητα των πολιτών της μέχρι το 1949, 

• της δημογραφικής διαφοροποίησης των Ελλήνων και 
Ορθοδόξων στις χώρες υποδοχής, για παράδειγμα, 495.000 
Έλληνες και 800,000 Ορθόδοξοι στην Αυστραλία αποτε-
λούν τη δεύτερη και τέταρτη αντίστοιχα ισχυρότερη και 
ρωμαλαιότερη εθνοτική και θρησκευτική βάση της χώρας 
έναντι 50.000 περίπου Ελλήνων, υπό φθίνουσα πορεία, στη 
Νότια Αμερική, 

• της κυβερνητικώς ελεγχόμενης μετανάστευσης, αφού μόνον 
η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, 
μετά το 1945, εξελίχθηκαν από χώρες αποικισμού σε χώρες 
μεταναστευτικές και 

• της διαφορετικής κοινωνικής νοοτροπίας των χωρών υπο-
δοχής προς τους νοτιοευρωπαίους μετανάστες.

(ε) η κοινωνική και πολιτική ενσωμάτωση των Ελλήνων στις 
χώρες υποδοχής τους, σε βαθμό που τους ενέπλεξε ακόμη και 
σε διακρατικές διενέξεις και εχθροπραξίες, γεννώντας ηρωο-
εορτολόγιο αντιπάλων Ελλήνων (Τάμης, 2005), 

(στ) η εντονότερη συγγένεια του λατινικού (ιβηρικού και ιταλι-
κού) πολιτισμού και κοινωνίας της Νότιας Αμερικής προς τον 
ελληνικό, σε σύγκριση με τον εξελισσόμενο βρετανοκεντρικό, 
ευρωπαιoβρετανικό και ασιοευρωπαϊκό πολιτιστικό και κοι-
νωνικό χαρακτήρα της Ωκεανίας. 

Συστατικά χαρακτηριστικά των χωρών υποδοχής των Ελλήνων ήσαν 
η εξάρτηση των χωρών αυτών από τις μητροπόλεις-χώρες τους ή/και 
από την οικονομία της Δύσης (Τάμης, 2004), η συστηματική περιθωρι-
οποίηση και εθνικός καθαρισμός σε βάρος των αβοριγινών και ιθαγε-
νών πληθυσμών (Τάμης, 2005), ιδιαίτερα στην Αυστραλία και δυτικώς 
των Άνδεων Νότια Αμερική, γεγονός που οδήγησε στην εξαφάνιση 
εκατοντάδων αυτοχθόνων γλωσσών και πολιτισμών, ο προεξάρχων 
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πολιτικός ρόλος της Καθολικής Εκκλησίας στη Νότια Αμερική και της 
Πρεσβυτεριανής άρχουσας τάξης στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, 
ο γλωσσικός ιμπεριαλισμός της Αγγλικής και της Ισπανικής και η κα-
ταιγιστική επίδραση των κυρίαρχων εθνοτικών ομάδων (λατινικής και 
αγγλοκελτικής) στην ισοπέδωση της εθνογλωσσικής ταυτότητας των 
υπόλοιπων εποίκων (Clyne, 1982).

Η πολιτιστική, οικονομική, πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των 
χωρών της Νότιας Αμερικής θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα ενιαίο 
κρατικό μόρφωμα, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Νοτίου Αμερικής, στα 
πρότυπα της Βόρειας Αμερικής, όπως άλλωστε το είχε φαντασθεί 
και το είχε, μερικώς και προσωρινώς, επιβάλλει ο μεγάλος libertator 
Simon Bolivar μετά τη μάχη της Boyaca (1819) με την ίδρυση της 
Gran Colombia (1821–1830). Κοινοτυπική άλλωστε, κατά το μεγαλύ-
τερο μέρος της, υπήρξε η ιστορία της αποικιοκρατικής περιόδου της 
ιβηρικής κατάκτησης, κοινή η σύγκρουση των κύριων τάξεων των ευ-
γενών γαιοκτημόνων με τα λαϊκά στρώματα και κοινή η εκκλησιαστι-
κή υποδομή με την κυριαρχία της Καθολικής Εκκλησίας. Κατά την πε-
ρίοδο των απελευθερωτικών κινημάτων, κοινοί, εν πολλοίς, υπήρξαν 
οι εθνικοί ήρωες της ανεξαρτησίας και όμοια τα πολιτικά ιδεολογικά 
ρεύματα που διαμορφώθηκαν κατά τη μετα-αποικιοκρατική περίοδο, 
με τους ριζοσπάστες, συντηρητικούς από την μία και τους ερυθρούς, 
προοδευτικούς από την άλλη, έχοντας σχεδόν πάντα την Καθολική 
Εκκλησία και τις ένοπλες δυνάμεις άλλοτε ως παράγοντες επέμβασης 
και άλλοτε ως παράγοντες ρύθμισης του πολιτεύματος. Κοινή υπήρξε 
η πολιτική και η οικονομική αστάθεια στην περιοχή, με ελάχιστες, 
κατά περιόδους εξαιρέσεις, κοινή η τάση για διαμόρφωση ένοπλων 
κινημάτων αντίστασης, ένοπλων εξεγέρσεων και συντήρηση μόνιμων 
ανατρεπτικών δυνάμεων, κοινή και η υψηλή εγκληματικότητα, μετά 
το 1980, με την προοδευτική συρρίκνωση της μεσαίας αστικής τάξης. 
Κοινή υπήρξε πάντα η εξάρτηση των οικονομιών των χωρών της 
Λατινικής Αμερικής από τις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες της 
Δύσης, κοινή και η γλωσσική πραγματικότητα με την επικράτηση της 
Ισπανικής σε όλες τις χώρες, πλην της Βραζιλίας. Ωστόσο υπήρξαν και 
σοβαρές διαφορές που γέννησαν την ετερότητα μεταξύ των χωρών 
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και διατήρησαν την πολυμορφία των κρατών της Ν. Αμερικής. 
Oι Έλληνες έποικοι της πρώτης περιόδου, στην πλειοψηφία τους, 

είναι ναυτικοί οικονομικοί μετανάστες και πολιτικοί πρόσφυγες 
των δύσκολων μεσοπολεμικών καταστάσεων που συγκλόνισαν την 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Οι πρώτες οργανώσεις του Ελληνισμού 
της Νότιας Αμερικής δεν είχαν το χαρακτήρα και τη δομή της κοι-
νότητας, σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατούσε στις “νέες 
χώρες”, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία. Το ενδιαφέρον των 
πρωτοπόρων επικεντρωνόταν στην προστασία των συμπατριωτών 
και συντοπιτών τους. Η πρώτη οργανωμένη μέριμνα στράφηκε προς 
τους ενδεείς, ανέστιους, πένητες και αναξιοπαθούντες συντρόφους 
τους. Αποίμαντοι και διασκορπισμένοι οι πρωτοπόροι, ίδρυσαν πρώ-
 τα αγαθοεργούς και αλληλοβοηθητικούς συλλόγους, σε μορφή κοι-
νοπραξίας, δίκτυα αλληλεγγύης, που είχαν ως στόχο να στηρίξουν 
τους ανέργους, να σιτίσουν τους πεινασμένους και να προσφέρουν 
προστασία στους αναξιοπαθούντες. Από το 1910, εμφανίσθηκαν και 
λειτούργησαν διάφορα κοινοτικά μορφώματα, συλλογικά σώματα 
με χριστιανικά και αρχαιοελληνικά λογότυπα και σχήματα. Μετά το 
1922, εξαιτίας της μικρασιατικής καταστροφής, κατέφθασαν σε μεγά-
λους αριθμούς εκατοντάδες Έλληνες από τις αλύτρωτες περιοχές της 
Ιωνίας και λειτούργησαν δεκάδες σύλλογοι, προκειμένου να εξυπη-
ρετηθούν οι κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές ανάγκες τους 
Ελληνισμού.

Ανάλογα με τους στόχους, τις επιδιώξεις και τη δομή της συγκρό-
τησης, λειτούργησαν δεκάδες φορείς του οργανωμένου Ελληνισμού, 
τους οποίους και διακρίνουμε, ανάλογα με το χρόνο της ωρίμανσης, 
σε πέντε κυρίως κατηγορίες:6 

(α) πανελλήνιες οργανώσεις με χαρακτήρα φιλανθρωπικό και αγα-
θοεργό, που λειτούργησαν ως “αλληλοβοηθητικοί σύλλογοι”, 

6 Διεξοδική ανάλυση σχετικά με τη συγκρότηση του Ελληνισμού στην Αυστραλία, Νέα 
Ζηλανδία και Λατινική Αμερική έκαναν οι Τσούνης (1984), Τάμης (1997, 2000, και 
2005), Αλλοίμονος (2003).
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(β) πανελλήνιους κοινοτικούς οργανισμούς στα πρότυπα των πα-
λαιών ευρωπαϊκών κοινοτήτων με έδρα το ναό και το ελληνό-
γλωσσο σχολείο, 

(γ) πανελλήνιες οργανώσεις με πολιτιστικούς και μορφωτικούς 
στόχους, 

(δ) πανελλήνιους συλλόγους με εμπορικές και συντεχνιακές επι-
διώξεις και 

(ε) εθνοτοπικιστικές αδελφότητες.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Ελληνισμού της 
Αυστραλίας

Ιστορικοί, κοινωνιολογικοί και οικονομικοί λόγοι επεξηγούν την αργή 
ανάπτυξη της αυστραλιανής εθνικής συνείδησης. Η μαζική μετανά-
στευση στην Αυστραλία διαδραματίσθηκε όταν η Βρετανία απώλεσε 
τις αμερικανικές κτήσεις της, προσφέροντας έτσι ανεκτίμητη διέξοδο 
στους καταδικασμένους για ασήμαντες αφορμές φυλακισμένους και 
απόρους της. Η Αυστραλία έπρεπε να ωριμάσει περνώντας μέσα από 
διάφορα στάδια μεταμόρφωσης, από μια αποικιακή φυλακή σε ένα 
αποικιακό έθνος. Έπρεπε να αντιμετωπίσει τις πιέσεις που της επιβλή-
θηκαν από ένα αυτοκρατορικό πλαίσιο υπαγορευμένο από τη βρετα-
νική κυβέρνηση. Η Μεγάλη Βρετανία αναπτυσσόταν σε μια πρωτο-
ποριακή βιομηχανική δύναμη. Χρειαζόταν τις αποικιακές αγορές και 
τις εισαγωγές πρώτων υλών και προϊόντων από την Αυστραλία. Η 
εξάρτηση από τέτοιες πολιτικές και οικονομικές πιέσεις καθόρισαν 
την πορεία της διαμόρφωσης μιας συγκεκριμένης αυστραλιανής εθνι-
κής ταυτότητας, η οποία θα ανεχόταν τους Ασιάτες έποικους και θα 
αποδεχόταν τους μη-Βρετανούς μετανάστες.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής μετανάστευσης στην 
περίοδο 1845–1945 υπήρξαν το ολιγάριθμο των Ελλήνων εποίκων 
(17.000), νησιωτών κυρίως, οι διαρκείς μετακινήσεις του ελληνικού 
πληθυσμού στην αχανή ύπαιθρο, αφού οι ευκαιρίες εγκατάστασης 
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στα αστικά κέντρα αποτελούσαν προνόμιο των βρετανών υπηκόων, η 
κυριαρχία του ανδρικού στοιχείου και των εργένηδων και η εργασια-
κή απασχόληση των Ελλήνων σε μη αρεστά επαγγέλματα των βρετα-
νών υπηκόων (υλοτομία, κηπουρική, αλιεία, αποψίλωση δασών εδε-
σματοβιομηχανία). Ο πόλεμος είχε ευεργετικά αποτελέσματα για τον 
ελληνικό πληθυσμό της Αυστραλίας και τις οργανωμένες Κοινότητες. 
Ένωσε τον Ελληνισμό, έφερε την ευημερία στα μεγάλα αστικά 
κέντρα, επέτρεψε στους εποίκους να βρουν εργασία με ψηλό μεροκά-
ματο, τις Κοινότητες να αποπληρώσουν τα χρέη τους και ενέπνευσε 
τις εθνοθρησκευτικές Αρχές να ιδρύσουν μαζί με τις Κοινότητές των 
Πανελλήνια Ερανική Επιτροπή, που επέφερε το ποσό του 1.000.000 
λιρών υπέρ του αγωνιζόμενου ελληνικού λαού. Γνωρίσματα της 
μεταπολεμικής μετανάστευσης (1952–1975), την οποία σχεδίασε 
και υλοποίησε πλέον το κρατικό σύστημα της Αυστραλίας, ήσαν η 
μαζικότητά της (=270.000 έποικοι), η εργασιακή αποκέντρωση των 
ανειδίκευτων, κατά 78%, μεταναστών και η εγκατάστασή τους, κατά 

Οι Έλληνες της Μελβούρνης ζουν στιγμές εθνικής υπερηφάνειας με την καθιερωμένη παρέλαση 
της 25ης Μαρτίου μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη “Shrine of Remembrance”.
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92%, σε βιομηχανικές πόλεις, η προέλευσή τους ως αγροτών και προ-
λεταρίων των αστικών κέντρων της Ελλάδας (89%), η εξίσωση των 
φύλων σε αναλογία (50.2% άνδρες προς 49.8 % γυναίκες το 2001), το 
περιορισμένο της εγκύκλιας παιδείας (81% απόφοιτοι δημοτικού), η 
λειτουργική παρείσδυση μορφωμένων μετα  ναστών από την Αίγυπτο 
και Μέση Ανατολή (1953–1958) και Ρουμανία (1954–1956).

Η δημογραφική κατάσταση του Ελληνισμού της Αυστραλίας το 
2001, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες7 έδειξε ότι συνολικά 449.007 
αυτοπροσδιορίσθηκαν Έλληνες, ενώ γηρασμένη και φθίνουσα παρου-
σιάσθηκε η “ελλαδογεννημένη” παροικία. Ρωμαλέα και ακμάζουσα 
όμως ήταν η Ελληνική παροικία στις ηλικίες 20–39 ετών. Η Απογραφή 
του 2001 έδειξε επίσης ότι κατά πολύ υψηλότερος του μέσου όρου 
της Αυστραλίας ήταν ο δείκτης γεννήσεων των Ελληνίδων αφού ο 
ρυθμός των γεννήσεων Ελλήνων άρχισε να πλησιάζει τους δείκτες 
της δεκαετίας του 1970 και 1980. Οι άνδρες ήσαν περισσότεροι από 
τις γυναίκες, με εξαίρεση τη Δυτική Αυστραλία. Ωστόσο οι γυναίκες 
ξεπερνούσαν αριθμητικά τους άνδρες μόνον μετά την ηλικία των 
45 ετών. Σε αλματώδη έξοδο βρίσκονταν οι Ελλαδογεννημένοι που 
αποτελούσαν μόνον το 23% του συνολικού αριθμού των Ελλήνων. 
Αυξημένες αριθμητικά παρουσιάσθηκαν οι παροικίες των Ελλήνων 
στη Δυτική Αυστραλία με την εγκατάσταση Ελλήνων από τη Νότια 
Αφρική και τις άλλες πολιτείες της Αυστραλίας. Η Μελβούρνη παρέ-
μενε το εθνογλωσσικό κέντρο του Ελληνισμού, πλην όμως σε 14.717 
ανέρχονταν οι αναλφάβητοι Έλληνες της Αυστραλίας. 

Το αυστραλιανό κράτος έλεγξε τη μεταναστευτική πολιτική στα 
χρόνια που ακολούθησαν (1945–1975), με στόχους (α) τη δημο-
γραφική αύξηση του πληθυσμού της χώρας, και (β) την εργασιακή 
αποκέντρωση του μεταναστευτικού δυναμικού, μετατρέποντας τη 
Μελβούρνη σε βιομηχανικό κέντρο της χώρας και το Σύδνεϋ σε 
εμπορικό, γεγονός που οδήγησε στη δημογραφική συρρίκνωση των 
Ελλήνων του Σύδνεϋ και την ανάδειξη της Μελβούρνης ως τρίτης 

7 Η έρευνα συντάχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Ελληνικών Μελετών και Έρευνας του 
Πανεπιστημίου La Trobe της Μελβούρνης.
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ελληνόφωνης πόλης του κόσμου. Οι μεταβολές αυτές, ωστόσο, δεν 
επηρέασαν το θεσμικό καθεστώς της Ομογένειας, αφού το Σύδνεϋ, 
παρά τη δημογραφική φθίνουσα, συνέχισε να αποτελεί την έδρα της 
εκκλησιαστικής, εμπορικής, τουριστικής, στρατιωτικής και δημοσιο-
γραφικής εξουσίας του Ελληνισμού.

Κύρια ωστόσο αίτια διάσπασης της συνεκτικότητας του Ελληνι-
σμού παρέμειναν (α) ο εθνοτοπικιστικός σοβινισμός, ο οποίος είχε ως 
συνέπεια την ύπαρξη 1005 καταγραμμένων νομικά σωματείων το 2003 
(β) το διάσπαρτο των ελληνικών εποικήσεων σε μια αχανή ήπειρο και 
(γ) η καθυστερημένη εμφάνιση των θεσμικών φορέων του Ελληνι-
σμού αλλά και διχοστασία που ακολούθησε με αφορμή την πολιτική 
της Εκκλησίας να αναλάβει εθναρχικό ρόλο στην Αυστραλία και 
να ποδηγετήσει τον Ελληνισμό της διασποράς. Ο εθνοτοπικιστικός 
σοβινισμός γέννησε ισχυρές αδελφότητες, οι οποίες αποδυνάμωσαν 
την οργάνωση των κοινοτήτων, προσέβαλαν τη συνεκτικότητα και 
ενότητα του Ελληνισμού, αύξησαν την ένταση της διχοστασίας με 
αφορμή την ιδιαίτερη καταγωγή των πρωταγωνιστών και τορπίλισαν 
συνετές προτάσεις για πανελλήνια αντιπροσώπευση των Ελλήνων.

Η διαδικασία της οργανωτικής ωρίμανσης των συλλογικών 
φορέων του Ελληνισμού, μετά το 1960, με στενή συνεργασία της 
Ελληνικής Κυβέρνησης και Οικουμενικού Πατριαρχείου, απέβλεπε 
στη συστηματική μετάθεση της εξουσίας από τις λαϊκές κοινότητες 
προς την Εκκλησία, γεγονός που προκάλεσε έριδες και έντονη δι-
χοστασία, προκλήθηκε βαθύτατο σχίσμα (1961–1962), που οδήγησε 
σε εκκλησιαστική παρανομία τις παλαιές Κοινότητες των Ελλήνων, 
θεσμοποιώντας το διχασμό του Ελληνισμού. Ο διχασμός αυτός εξελί-
χθηκε με διάφορα πρόσωπα και πρωταγωνιστές, είτε ως σύγκρου-
ση μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, είτε ως αποικιοποίηση του 
Ελληνισμού από την Εκκλησία, είτε ως εθναρχική διεκδίκηση των 
Ελλήνων της Διασποράς από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετά 
την απώλεια του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, είτε ως θεσμοθε-
τημένη διάσταση μεταξύ των οργανωμένων δομών του Ελληνισμού 
(ΣΑΕ–Ελληνική Πολιτεία–Εκκλησία). Οι Κοινότητες των Ελλήνων 
που λειτούργησαν ήσαν βασικά εθνοκεντρικές και θρησκευτικές 
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εστίες με στόχο τη διατήρηση των ιδεολογιών που έθεσαν και δια-
μόρφωσαν οι ελλαδογεννημένοι έποικοι. Το μέγεθος, ο τύπος και 
η έκταση της ελληνικής εποίκησης διαμορφώθηκαν από την πο-
λιτική της Αυστραλιανής Κυβέρνησης να μεθοδεύσει οργανωμένο 
σύστημα εργασιακής αποκέντρωσης. Το μοντέλο της κοινοτικής 
διάρθρωσης με την ύπαρξη ενός κοινοτικού φορέα για κάθε πόλη, 
υπό τη διοικητική και οργανωτική κυριαρχία της βάσης καταργή-
θηκε επίσημα το 1959 και εισάχθηκε το μοντέλο της Κοινότητας-
Ενορίας, το οποίο ουσιαστικά ποδηγετείται από την Εκκλησία. Τα 
σοβαρότατα οργανωτικά προβλήματα που ακολούθησαν τη μαζική 
μετανάστευση, ενέτεινε ύπαρξη μέτριων ηγετών και ακόμη πιο μέ-
τριων κληρικών.

Στα 1975, με τον τερματισμό της Ελληνικής μετανάστευσης στην 
Αυστραλία εμφανίσθηκε η δεύτερη γενιά των Ελληνο-αυστραλών 
και ιδρύθηκε ο τέταρτος τύπος της οργάνωσης των ελληνικών πα-
ροικιών, με κοινωνικο-οικονομικούς και πολιτιστικούς στόχους. Οι 
νέοι οργανισμοί, κινούμενοι στο ευρύτερο φάσμα της αυστραλιανής 
κοινωνίας, απέσπασαν από το αυστραλιανό κράτος ρόλους και υπη-
ρεσίες που στόχευαν στην κοινωνική πρόνοια και φροντίδα των με-
ταναστευτικών ομάδων, γεγονός που τους εξασφάλισε αυτάρκεια και 
επομένως διάρκεια και σταθερότητα.

Το 2001, 74% του αυστραλιανού πληθυσμού παρέμενε βρετανικής 
καταγωγής, το 3.6% ιταλικής, το 2.2% γερμανικής, 2.1 ελληνικής και 
1.2 κινέζικης και ολλανδικής. Χωρίς όμως μετανάστευση από το 1975, 
το ποσοστό των Ελλήνων που ευρίσκεται στην ομάδα ηλικίας 45 έως 
64 ετών, το 2002 ανερχόταν, στο 60% του συνολικού αριθμού των 
ελλαδογεννημένων, ενώ σε 21% ανέρχονταν οι ελλαδογεννημένοι 
έποικοι που ξεπέρασαν το 65ο έτος της ηλικίας τους. Μέχρι το 2015 
υπολογίζεται ότι το 90% των Ελλαδογεννημένων θα είναι συνταξι-
ούχοι ή εκτός εργασιακής δύναμης της χώρας. Η ταχύτατη πλέον 
γήρανση των ελλαδογεννημένων εποίκων και η έξοδός τους από 
την οικογένεια (ο αριθμός τροφίμων ελληνικών γηροκομείων την 
τελευταία δεκαετία [1991–2001] οκταπλασιάσθηκε), είχε καταλυτικές 
συνέπειες για την εθνογλωσσική διατήρηση των επιγόνων τους. Η 
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παρούσα δομή ηλικίας των ελλαδογεννημένων της Αυστραλίας δια-
φέρει σημαντικά προς αυτή του μέσου Αυστραλού, που βρίσκεται στις 
μεσαίες ομάδες ηλικιών, και γεννά σοβαρότατα προβλήματα που σχε-
τίζονται με τον κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό προγραμματισμό 
της χώρας, όσον αφορά στα θέματα παιδείας, πολιτισμού καθώς και 
στην κοινωνική δικαιοσύνη.

Στους σημαντικότερους παράγοντες εδραίωσης του αυστραλιώτη 
Ελληνισμού θα πρέπει να συγκαταλεχθούν και οι εξής: ο Ελληνισμός 
δημογραφικά αποτελεί σημαντικό ποσοστό του γενικού συνόλου 
(2,2%), τρίτη ισχυρότερη αριθμητικά εθνοτική ομάδα της χώρας, 
με την Ορθοδοξία τέταρτη μεγαλύτερη θρησκευτική ομολογία. 
Επιπλέον, ο Ελληνισμός διαθέτει τα περισσότερα εθνικά σχολεία της 
χώρας με τον υψηλότατο βαθμό εθνογλωσσικής συγκράτησης και το 
μεγαλύτερο αριθμό κυκλοφορίας εφημερίδων. Στην Αυστραλία δεν 
λειτούργησε το κοινωνικό και οικονομικό “κατεστημένο” στα αμε-
ρικανικά πρότυπα. Η πολιτική της εθνογλωσσικής ισοπέδωσης των 
εθνικών ομάδων που εφαρμόσθηκε ως δόγμα στις ΗΠΑ, δεν είχε ανα-
γνώριση και αποδοχή στους πολιτικούς κύκλους της Αυστραλίας, στο 
γραφειοκρατικό κατεστημένο και στα μέσα ευρείας ενημέρωσης για 
να εμπεδωθεί. Η έμφαση κυβερνήσεων μετά το 1970 που ενθάρρυναν 
την καλλιέργεια της πολιτισμικής κληρονομιάς των εθνοτήτων και η 
εφαρμογή του πολυπολιτισμού ως κοινωνικού καθεστώτος, σήμανε 
την αναγνώριση της καταγωγής και του παρελθόντος των μετανα-
στών, γεγονός που εξασφάλιζε κοινωνική αρμονία και οικονομική 
καταξίωση, με αντιπαροχή βέβαια την ισοπέδωση και προοδευτική 
εξαφάνιση των εθνοτικών γλωσσών.

Χαρακτηριστικά του Ελληνισμού της Λατινικής 
Αμερικής

Ο ακριβής αριθμός των Ελλήνων που εγκαταστάθηκαν στη Νότια 
Αμερική δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με ακρίβεια, εξαιτίας δύο 
κύριων αιτίων: (α) η Ελλάδα δεν διέθετε μηχανισμούς ελέγχου και 
καταγραφής των εκπατριζόμενων Ελλήνων και στις ελάχιστες εκείνες 
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περιπτώσεις που έγινε απογραφή, τα στοιχεία είναι ελλιπή, και (β) 
επειδή δεν υπήρξε ενιαίο κριτήριο καθορισμού ταυτότητας μεταξύ 
της Ελλάδας και των χωρών υποδοχής των εκπατριζομένων, όπου 
όλοι όσοι γεννήθηκαν από Έλληνες γονείς σε χώρες εκτός Ελλάδας, 
δεν θεωρούνται δημογραφικά “Έλληνες”. Για την Ελλάδα Έλληνας 
ήταν και παρέμεινε όποιος είχε γεννηθεί από Έλληνα πατέρα, ανεξάρ-
τητα από τον τόπο της καταγωγής του, ενώ για τις χώρες της Νότιας 
Αμερικής το κριτήριο της ταυτότητας ήταν ο τόπος γέννησης. 
Επομένως ως Οθωμανοί, Ρώσοι, Αιγύπτιοι, Ιταλοί είχαν καταγραφεί 
όλοι οι Έλληνες εκείνοι που είχαν γεννηθεί σε χώρες εκτός Ελλάδος, 
τους οποίους όμως η Ελλάδα θεωρούσε ως Έλληνες. Ωστόσο, υπολο-
γίζεται ότι ο αριθμός των Ελλήνων εποίκων που εγκαταστάθηκε στη 
Νότια Αμερική, στην περίοδο 1870–1970, ανέρχεται σε 85.000. Στο δι-
άστημα των τελευταίων 30 χρόνων του 19ου αιώνα εγκαταστάθηκαν 
περίπου 1000 έποικοι, κυρίως ναυτικοί, νησιώτες και μέλη εμπορικών 
αποστολών, που διακινούσαν συμφέροντα μεγάλων εταιρειών, καθώς 
και, ορισμένοι φιλοπερίεργοι τυχοδιώκτες από τη Βόρεια Αμερική και 
τον Παναμά. Στις αρχές του 20ου αιώνα η μετανάστευση προς τη 

Επίσκεψη  ομογενών σε Ελληνικό πλοίο τον Δεκέμβριο του 1937 στο  Μπουένος Άιρες
 της Αργεντινής. 
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Νότια Αμερική έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις, κυρίως με την άφιξη 
νεαρών ανειδίκευτων εργατών, στην πλειοψηφία τους αγροτών από 
την κύρια Ελλάδα, και νησιωτών. Η πολιτική αστάθεια και η μακρά 
εμπόλεμη περίοδος οδηγούσαν σε απόγνωση τους νέους της ερει-
πωμένης υπαίθρου της Ελλάδας και τους ωθούσε στον εκπατρισμό. 
Αρκετοί εγκατέλειψαν την Ελλάδα ως υπάλληλοι ξένων εταιρειών 
και εμπορικών οίκων, άλλοι ως πράκτορες ναυτιλιακών επιχειρήσεων 
και άλλοι ως ανώτεροι υπάλληλοι αμερικανικών πολυεθνικών εται-
ρειών που διατηρούσαν μεγάλα εμπορικά συμφέροντα στο χώρο της 
Νότιας Αμερικής. Ήδη στις παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
λειτουργούσαν πάνω από είκοσι ακμαίες ελληνικές Κοινότητες και 
δέκα Ορθόδοξοι Ναοί, ενώ είχαν οργανωθεί και λειτουργούσαν ομό-
δοξα κονσόρτια Ορθοδόξων Ελλήνων, Συρολιβανέζων και Ρώσων.

Οι περισσότεροι από τους εποίκους της περιόδου αυτής εργο-
δοτήθηκαν σε εποχικές εργασίες, ως περιοδεύοντες εργάτες, στα 
ακμάζοντα τότε σφαγεία και ψυγεία κρεάτων της Αργεντινής και της 
Ουρουγουάης, πριν από τη μετοικεσία πολλών εξ αυτών στις χώρες 
Περού, Ισημερινό, Κολομβία και Χιλή. Την εποχή αυτή άρχισε, στα 
πρότυπα των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, και η έξοδος από την Ελλάδα 
μικρών παιδιών, συνήθως ένδεκα έως δεκατεσσάρων ετών, υπό την 
κηδεμονία συγγενικών τους προσώπων, κουμπάρων και νονών, αν 
και η παράνομη εισαγωγή εργατικών χειρών απαγορευόταν από 
τους νόμους και το σύνταγμα των χωρών της Νότιας Αμερικής. Τα 
περισσότερα από τα παιδιά αυτά οδηγήθηκαν στις κουζίνες των εστι-
ατορίων και καφενείων, σε κουρεία, ραφτάδικα και στα επαγγέλματα 
του δρόμου και των λαϊκών αγορών, ως πλανόδιοι πωλητές τροφίμων, 
λούστροι και βοηθοί μαγείρων.

Σύμφωνα με αφηγήσεις και δημοσιογραφικές καταθέσεις, στα 
μέσα του 19ου αιώνα είχε εγκατασταθεί μεγάλος αριθμός Ελλήνων 
στις χώρες Αργεντινή, Ουρουγουάη και Χιλή. Ελάχιστα είναι γνωστά 
για τη δράση και συμβολή των πρωτοπόρων Ελλήνων εποίκων της 
περιόδου αυτής, αν και αρκετοί από τους επιγόνους τους διακρί-
θηκαν ως ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων 
δυνάμεων, επιστήμονες και πολιτικοί. 
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Μετά το 1904, εγκαταστάθηκαν σε όλες τις χώρες της Νότιας 
Αμερικής, με εξαίρεση την κεντρική και βόρεια Βραζιλία, χιλιάδες 
Έλληνες. Οι περισσότεροι ήσαν οικονομικοί μετανάστες, ωστόσο 
δεν έλειψαν Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία 
(1923–1938), τη Ρουμανία (1949–1959), τη Ρωσία (1949–1956), την 
Κύπρο (1952–1958), την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή (1953–1959). 
Σημαντικός επίσης υπήρξε και ο αριθμός των αλλογενών και αλ-
λοδόξων από την Ελλάδα. Στην τελευταία κατηγορία εντάσσονται 
Εβραίοι ελληνικής καταγωγής, Ισραηλίτες στο θρήσκευμα και αρκε-
τοί Έλληνες μουσουλμάνοι από την Κρήτη και Ρωμαιοκαθολικοί από 
τις Κυκλάδες. Οι Ελληνοεβραίοι έμποροι, που προηγήθηκαν από τους 
Έλληνες στον Άγιο Παύλο της Βραζιλίας προστάτευσαν τους πρω-
τοπόρους εκεί Έλληνες εποίκους και τους προσέφεραν εργοδότηση. 
Οι περισσότερες ελληνικές εποικήσεις πριν από το Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ιδιαίτερα στις χώρες της Δυτικής Ν. Αμερικής, ήσαν φερέ-
οικες και εφήμερες. Λόγοι δημογραφικοί (κυριαρχία του ιθαγενούς 
στοιχείου) και πολιτικοί (κοινωνική και πολιτική αστάθεια), δεν επέ-
τρεψαν την οργάνωση εκεί ισχυρών ελληνικών Κοινοτήτων. Αντίθετα 
στην Ανατολική Ν. Αμερική, όπου βασικό ρόλο διαδραμάτισε η με-
τανάστευση εκατομμυρίων νοτιοευρωπαίων, διαμορφώθηκαν κράτη 
που ακολούθησαν μεταναστευτική πολιτική και που ενθάρρυναν τη 
λειτουργία και οργάνωση της ελληνικής Ομογένειας.

Ποικιλόμορφη υπήρξε η οργάνωση των Ελλήνων εποίκων από το 
1890 περίπου, όταν πρωτολειτούργησαν στα λιμάνια του Μπερίσσο, 
Ενσενάδα, Λα Πλάτα και Μοντεβίδεο τα πρώτα ελληνικά καφενεία. 
Τα περισσότερα εθνοτοπικά σωματεία και οι Κοινότητες των Ελλήνων 
αναδύθηκαν μέσα από τα καφενεία, όπου έγιναν οι πρώτες συγκε-
ντρώσεις και καταγράφηκαν τα πρώτα ψηφίσματα. Πολλά καφενεία 
λειτούργησαν ως φορείς συγκεκριμένης ιδεολογίας και χωρίσθηκαν 
σε συγκεκριμένες παρατάξεις, σε “φιλελεύθερα και βενιζελικά”, σε 
“φιλοβασιλικά”, σε “κοινοτικά” και “παπαδικά”, σε “εθνικόφρονα” και 
“προοδευτικά”, ανάλογα με τον τόπο, την εποχή και την περίσταση. 
Στα καφενεία έγιναν οι οργανωτικές και ιδρυτικές συνάξεις για τη λει-
τουργία των Κοινοτήτων, στα καφενεία γιόρταζαν τις θρησκευτικές 
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εορτές, τις επετείους και τις μεγάλες γιορτές του Πάσχα και των 
Χριστουγέννων, πολλές φορές μάλιστα, ελλείψει ιερέων, με γραμμό-
φωνα και με ρόλο ιερέα και ψαλτών τους ελάχιστους εκ των εγγραμ-
μάτων πρωτοπόρων. 

Δεύτερη σε αρχαιότητα μορφή οργάνωσης των Ελλήνων της 
Νότιας Αμερικής υπήρξαν τα συλλογικά όργανα αλληλοβοήθειας 
που συνέπηξαν οι πρωτοπόροι για να επιβιώσουν στις πρώτες δύ-
σκολες ημέρες της εποίκησης. Οι σύλλογοι αλληλοβοήθειας προσέ-
τρεχαν σε περιπτώσεις πενίας και ανεργίας, στέγαζαν τους ανέστιους 
και ενδεείς, έθαβαν τους απόρους, φρόντιζαν τους ασθενείς και με-
ριμνούσαν για τους αδικημένους. Πολλά τέτοια συλλογικά όργανα, 
αργότερα μετατράπηκαν σε κοινοτικούς φορείς και φρόντισαν για 
τις εθνοθρησκευτικές ανάγκες των Ελλήνων εποίκων. Τρίτη μορφή 
εποίκησης, που διαμορφώθηκε σχεδόν παράλληλα με τις Κοινότητες 
των Ελλήνων, υπήρξαν τα εθνοτοπικά σωματεία, με αποκλειστικό 
στόχο τη σύναξη των συντοπιτών, προκειμένου να καλλιεργηθούν 
οι ιδιαίτερες παραδόσεις του συγκεκριμένου χώρου. Οι Χιώτες του 
Μπερίσσο συνέπηξαν την αρχαιότερη εθνοτοπική οργάνωση εκεί, 
προσφέροντας στέγη και στήριξη στους συντοπίτες του. Τα σωματεία 
αυτά προσέφεραν στα μέλη τους μακροσκελή καταστατικά, αναζή-
τησαν και απέσπασαν νομικό πρόσωπο από τις αρχές της χώρας 
υποδοχής και προσέδωσαν στις οργανώσεις τους ονόματα από την 
αρχαιότητα. 

Τέταρτη μορφή οργάνωσης των Ελλήνων της Νότιας Αμερικής 
υπήρξαν οι εθνοθρησκευτικές Κοινότητες των Ελλήνων, η πλέον 
μακροβιότερη και ρωμαλεότερη μορφή οργάνωσης, επειδή ακριβώς 
καλλιέργησαν σχέσεις εξάρτησης με τα μέλη τους. Η ιδιομορφία 
των Κοινοτήτων που λειτούργησαν στη Νότια Αμερική έγκειται 
στο γεγονός ότι οι Κοινότητες των πρωτευουσών, ουσιαστικά 
λειτούργησαν ως φορείς όλων των Ελλήνων, εντεταγμένων και 
ανένταχτων, σε ολόκληρη την εθνική έκταση της χώρας υποδοχής. 
Για παράδειγμα, η Ελληνική Κοινότητα του Μπουένος Άιρες, παρά 
την ύπαρξη Κοινοτήτων στο Μαρ Ντε Πλάτα, Κόρντοβα, Ροζάριο, 
Μεντόσσα και άλλων περιφερειακών Κοινοτήτων στην πρωτεύουσα 
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Μπουένος Άιρες θεωρούνταν ως “η Κοινότητα όλων των Ελλήνων 
της Αργεντινής”. Πέμπτη μορφή οργάνωσης των Ελλήνων υπήρξαν 
οι πατριωτικοί και εθνικιστικοί οργανισμοί, με αφορμή το αλύτρωτο 
μιας συγκεκριμένης περιοχής, οι οποίοι λάμβαναν πανελλήνιες δια-
στάσεις στήριξης. Τέτοιοι οργανισμοί λειτούργησαν ως “Φίλοι της 
Κύπρου”, “Βορειοηπειρωτικοί οργανισμοί” με ποικίλη δράση, σύλλο-
γοι Δωδεκανησίων. Τέλος, έκτη μορφή οργάνωσης υπήρξαν τα σωμα-
τεία εκείνα που είχαν πολιτιστικό ή αθλητικό χαρακτήρα, εμπορικό, 
συντεχνιακό, οικονομικό, θρησκευτικό, κομματικό ή ιδεολογικό.

Κύριο χαρακτηριστικό του Ελληνισμού της Νότιας Αμερικής υπήρ-
ξε το μέγεθος και η ταχύτητα της κοινωνικής ενσωμάτωσής τους. Το 
διάσπαρτο των μικρών αριθμητικά Κοινοτήτων, η αδυναμία τους να 
δημιουργήσουν μηχανισμούς αντίστασης και αντίδρασης και η εμφα-
νής πίεση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας οδήγησαν στη δογματική 
αλλοτρίωση της πλειοψηφίας των μελών τους, η οποία στη συνέχεια 
επέφερε την πολιτιστική ισοπέδωση, την αφομοίωση και τον εκλατι-
νισμό τους. Λειτούργησαν στις περισσότερες περιπτώσεις, σχεδόν σε 
όλες τις μεγάλες πόλεις της Νότιας Αμερικής, αλλογενείς συμμαχίες 
Ορθοδόξων, γεγονός που επίσης άμβλυνε σε πολλές περιπτώσεις 
την εθνική συνείδηση των Ελλήνων. Εξαίρεση αποτέλεσαν ορισμέ-
νες μόνον περιπτώσεις στο Περού, Βραζιλία και στη Χιλή, όπου το 
πάθος για διάσωση της εθνικής ταυτότητας οδήγησε τις Ελληνικές 
Κοινότητες σε απόσχιση από τους ομόδοξους Συρολι βανέζους και 
Ρώσους και ίδρυση δικών τους ανεξάρτητων Ορθόδοξων ναών στην 
ίδια πόλη ή, σε άλλες περιπτώσεις, στην κυριαρχία των Ελλήνων στη 
συγκεκριμένη συλλογική παρουσία των Ορθοδόξων και στην αγορά 
ναού από την Ελληνική Κοινότητα.

Αρκετοί, ωστόσο, αλλοεθνείς στη Λατινική Αμερική εξελληνίσθη-
καν, πολιτιστικά και γλωσσικά και ασπάσθηκαν την Ορθοδοξία εξαι-
τίας της συνοίκησής τους με τους Έλληνες εποίκους. Αρκετοί από 
αυτούς στη συνέχεια παντρεύθηκαν με Ελληνίδες και δημιούργησαν 
οικογένειες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ελληνική τους ταυ-
τότητα, ενώ άλλοι, αφού απέκτησαν ελληνική παιδεία και μόρφωση, 
στη συνέχεια χειροτονήθηκαν ιερείς και διορίσθηκαν εφημέριοι των 
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Ελλήνων εποίκων σε διάφορες πόλεις της Λατινικής Αμερικής. 
Σε αντίθεση με τα κινήματα μισοξενίας που εκδηλώθηκαν σε χώρες 

με κυρίαρχη την αγγλοκελτική κοινωνία (ΗΠΑ και Αυστραλία), στη 
Νότια Αμερική δεν υπήρξαν κρούσματα εξέγερσης ή βιαιοπραγίας σε 
βάρος Ελλήνων εποίκων. Ακόμη και σε περιόδους οικονομικής και 
πολιτικής κρίσης κοινή υπήρξε η μοίρα για τους ντόπιους και τους 
μετανάστες. Αντίθετα, εκδηλώθηκε έντονο φιλελληνικό ρεύμα και 
ελληνολατρεία που εκφράσθηκε μέσα από την ντόπια λογοτεχνία και 
την ηθογραφία της περιοχής. Χιλιάδες λάτρες του ελληνικού πολιτι-
σμού χάριζαν στα παιδιά τους αρχαία ελληνικά ονόματα, προσέδιδαν 
ονόματα κλασικών συγγραφέων σε σχολεία και σε πνευματικά ιδρύ-
ματα των χωρών τους, ενώ επίλεκτες προσωπικότητες της Νότιας 
Αμερικής πλαισίωναν πολιτιστικούς φορείς της Ομογένειας.

Ο Ελληνισμός της Νότιας Αμερικής στη διάρκεια του μεσοπο-
λέμου δεν έμεινε αμέτοχος στις ενδοελλαδικές πολιτικές διενέξεις 
που απασχολούσαν τους Έλληνες. Η κατάσταση δεν ήταν καθόλου 
διαφορετική, από την άποψη της ρευστότητας και της ποικιλίας των 
αντιφάσεων και των ερίδων από αυτήν που επικρατούσε στην περίο-
δο 1923–1936 μέσα στην Ελλάδα. Εστιατόρια και κουρεία, εμπορικοί 
οίκοι και μεγάλες οικοδομές λειτούργησαν με τα ονόματα των πρω-
ταγωνιστών της ελλαδικής πολιτικής εκτροπής. Για παράδειγμα, στην 
κωμόπολη Curumba της πολιτείας Mato Grosso της Βραζιλίας λει-
τούργησε εστιατόριο “Βενιζέλος” από τον Μιχάλη Κοντό, στην πόλη, 
Φλωριανόπολη ο “Οίκος Βενιζέλος” ιδιοκτησίας του Αντ. Κατσίπη, στο 
Σάο Πάολο οι “Οίκοι Βενιζέλος” του Χαρ. και Δημοσθένη Γαβριάδη.

Πολλοί από τους εποίκους με την καταξίωσή τους σε μεγαλοεπι-
χειρηματίες, στις ανατολικές χώρες της Νότιας Αμερικής, βοήθησαν 
ενεργά στην εδραίωση των ελληνικών παροικιών και συνέτειναν με 
ευεργεσίες τους στη δημιουργία δικτύων υποδομής (κοινοτικών κτη-
ρίων, ναών, σχολείων) καθώς και συστημάτων αλληλοβοήθειας των 
ανέργων και αναξιοπαθούντων πρωτοπόρων. Για παράδειγμα, στην 
Αργεντινή και Ουρουγουάη αναδείχτηκαν μεγάλοι ευεργέτες του 
Ελληνισμού και της Ελλάδας ο Αριστοτέλης Ωνάσης, οι συγγενείς και 
συνεργάτες του, αδελφοί Κωνσταντίνος και Νικόλαος Κονιαλίδης, 
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ο μεγαλοβιομήχανος χαλιών και ταπήτων Δημήτριος Δάνδολος, ο 
βασιλιάς των ασημικών Αλκιβιάδης Λάππας, ο μεγαλοβιομήχανος 
υφασμάτων Νικόλαος Λουράντος, οι βιομήχανοι και επιχειρηματίες 
Πάνος Μοροζίνης και Ι. Παλατζόγλου, στη Χιλή οι αδελφοί Γεώργιος 
και Γαβριήλ Μουστάκης, στην Κολομβία ο Χρήστος Αρβανίτης, στη 
Βραζιλία ο Πέτρος Παπατζανάκης, και στη Βενεζουέλα οι Γεώργιος 
Σπυρόπουλος και Διογένης Δουζόγλου.

Πάνω από 12.000 Έλληνες Μικρασιάτες, Κρήτες, Χιώτες, Κερκυ-
ραίοι, Σάμιοι και Πελοποννήσιοι είχαν παγιδευθεί στα δύσκολα χρόνια 
της οικονομικής κρίσης (1927–1934) στην Αργεντινή, Ουρουγουάη 
και Χιλή. Πολλοί από αυτούς διέμεναν σε κομούνες, τέσσερις πέντε 
μαζί, στα προάστια των λιμανιών του Μπουένος Άιρες, Λα Μπόκκα 
και Ενσενάδα και στα απέραντα σφαγεία και ψυγεία κρεάτων του 
Μπερίσσο και Λα Πλάτα, ασκώντας ανθυγιεινά επαγγέλματα, ενώ 
αρκετοί επέζησαν ως μικροπωλητές σε κιόσκια (περιπτεράδες), πε-
ριοδεύοντες φωτογράφοι και καραμελάδες. Στη Βραζιλία, το γλίσχρο 
μεροκάματο εξανάγκασε τους Έλληνες να γίνουν γυρολόγοι πουκαμι-
σάδες, στην αχανή ενδοχώρα της, πουλώντας πουκάμισα και μπλούζες 
σε πανηγύρια και λαϊκές. Εκατοντάδες Έλληνες είχαν παγιδευθεί στα 
τέλη του 19ου αιώνα στα ορυχεία της Αντοφαγκάστα της Χιλής και 
του Περού, εκατοντάδες διασκορπίστηκαν στην ύπαιθρο ασκώντας 
εποχικά επαγγέλματα για να συγκεντρώσουν τις πρώτες οικονομίες, 
που θα τους οδηγούσαν στα πρώτα μικροκαταστήματα ψιλικών, τα 
τσιγαροπωλεία και τις μικροεπιχειρήσεις γενικού εμπορίου.

Συμπερασματικά, διακρίνουμε ότι κοινοτυπικά εν πολλοίς υπήρ-
ξαν τα χαρακτηριστικά της ελληνικής μετανάστευσης και εποίκησης 
στην Αυστραλία και στη Νότια Αμερική. Στη Νότια Αμερική το φαι-
νόμενο της μετανάστευσης εξελίχθηκε στη μεσοπολεμική περίοδο, 
ως αποτέλεσμα των περιορισμών που άσκησαν οι ΗΠΑ. Με εξαί-
ρεση τη Βραζιλία, εποικήσεις Ελλήνων σημειώθηκαν από τα τέλη 
του 19ου αιώνα στη Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Περού, ενώ 
από τις αρχές του 20ου αιώνα στη Βενεζουέλα. Οι εποικήσεις των 
Ελλήνων ήσαν φερέοικες για το λόγο αυτό μόνο στα μεγάλα αστικά 
κέντρα ιδρύθηκαν και λειτούργησαν κοινότητες και οργανώσεις των 
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Ελλήνων. Ωστόσο υπήρξαν και σημαντικές διαφορές, που σχετίζο-
νται με το χρόνο της μετανάστευσης, με την πορεία της προσαρμο-
γής, ενσωμάτωσης και ωρίμανσης των Ελλήνων, αλλά και με τη δια-
φορετικότητα με την οποία τους αντιμετώπισαν οι λαοί των χωρών 
υποδοχής. 
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