
32 
ΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥθΡΕΑ 1 

Ταξειδιωτικtς ανακαλύψεις 
Η αποικfα των πρώτων Ελλήνων 

στην Αμερικ~ 

Τον Φεβρουόριο του 1985 ο Αρχιεπίσκο
πος Αμερικής κ. Ιόκωβος ετέλεσε τα εγκαί

νια του προσκυνήματος του Αγίου Φωτ!ου 

στην πόλη του Αγίου Αυγουστίνου, στη~ 

Φλώριδα. Τον ίδιο μήνα ο Αρχιεπίσκοπος 
επξ:σκέφθηκε μια όλλη γειτονική πόλη 

όπου έψαλλε επιμνημόσυνη δέηση για 

τους Έλληνες που πέθαναν εκεί στα 1768-
1777. Και εύλογα τίθεται το ερώτημα πώς 
βρέθηκαν Έλληνες το 18ο αίωνα στην'Αμε
ρική. 

Η ιστορία των Ελλήνων μεταναστών 

παρουσιόζει μεγόλον ενδιαφέρον τόσο 

από θρησκευτικής όσο και από εθνικής : 
πλευρός. Τούτο επιβεβαιώνει για ακόμη ' 
μια φορό τη δύναμη και την παρουσία του 

ελληνικού στοιχείου στο χώρο της διασπο
ρός. Η ενότητα του παραδοσιακού πνεύμα
τος της Εκκλησίας και του Έθνους μας 

ήταν εκείνα που κρότησαν τον απόδημο 
Ελληνισμό, και ταύτισαν την παρουσία του 

στη ξένη, με την οικουμενικότητα της απο- Ι 
στολής του. Ένας Ελληνισμός που διατη
ρεί ακόμα στο χώρο της διασπορός τη θρη
σκεία και τη γλwσσα που υπόσχεται ότι δεν 
θα σβύσει ποτέ αλλά θα διατηρηθεί και θα 
αναπτυχθεί. 

Ευλαβής προσκυνητής κι εγώ το περα

σμένο καλοκαίρι βρέθηκα ύστερα από ένα 
ταξείδι πολλών ωρών στο κέντρο αυτό της 
πρώτης αποικίας των Ελλήνων της Αμερι
κής (Ναϊρόμπι, Τέλ Αβίβ, Λονδίνο, Νέα 
Υόρκη και τέλος Άγιο Αυγουστίνο στη 
Φλώριδα). Από την πρώτη στιγμή μου έκα
μαν εντύπωση τα ονόματα των δρόμων, 
Λεωφόρος Αναστασίας, οδός Βαρελά, 
οδός Ελλήνων, κτλ. Αμέσως στην απορία 
μου αυτή ήλθε η εντυπωσιακή απόντηση, 
«εδώ κατοικούν Έλληνες από το 18ο αιώ
να". Γι αυτό για να ενημερωθώ καλύτερα 
κάθησα να μελετήσω και να ερευνήσω επί 
τόπου το ιστορικό της μετανόστευσης 
Ελλήνων στην Αμερική το 18ο αιώνα. 

~-Τούτο εξ άλλου αποτελεί ένα από τα άμεσα 

Α. Τηλλυρlδη 

ενδιαφέροντά μου όταν επισκέmομαι 

όλλες χώρες: η ιστορία των Ελλήνων της 

διασποράς .. 
Η ιστορία λοιπόν έχει ως ακολούθως: 

Όπως είναι γνωστό μετό την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους 

πολλοί Έλληνες ζητούσαν να εγκαταλεί

ψουν τη γη τους για αναζήτηση καλύτερης 

ζωής και προ παντός ελεύθερης και aπηλ

λαγμένης από βάσανα και δυστυχία. τότε; 

το 1767, ένας γιατρός από τη Σκωτία ο 
Ανδρέας τtρνμπουλ, επεσκέφθηκε την 

Ελλόδα και αναζήτησε να πάρει μαζί του 

όσους Έλληνες ήθελαν, στη Φλώριδα της 

Αμερικής. Συγκεκριμένα από τη Μάνη 

εκδηλJJθηκε το μεγαλύτερον ενδιαφέρον. 

Και ποιός δεν ήθελε να απαλλαγεί από το 

βαρύ πέπλο της δουλείας. Πολλοί έτρεξαν 

να μποιJV στα καράβια που θα έφευγαν από 

τον κόλπο της 1\(!εσσήνης. ο δόκτορας υπο- ι 

Ο'.(έθηκε στους Έλληνες ειρηνικη και 

ήσυχη ζωή στη Φλώριδα μακρυά από την 

τυραννία των Τούρκων. Υποσχέθηκε μάλι

ι:.πα να δώσει στον καθ' ένα έκταση γης μέχρι Ι 
50 στρέμματα με μπόλικο νερό και -q,λιο ... 
0< Μανιάτες ονειρευόντουσαν αυτή τη γη 
όπως και την ελευθερία τους. Οι Τούρκοι 

βέβαια αντιδρούσαν για την αναχώρηση 

των Ελλήνων Μανιατών αλλά ο Τέρνμπουλ 

ι<ατόρθωσε να πάρει την έγκρισή τους 

αΦού πρώτα τους δωροδόκησε. Εκεί στην 

Κορώνη συνέβησαν όύγκιvητικές στιγμές. 
Μαζεύτηκαν όλοι οι κάτοικοι, συγγενεις και 

φ!λοι των 400 Ελλήνων που θα εγκατέλει
παν το πότριον έδαφος για να τους aποχαι

ρετήσουν και να τους ευχηθούν ... Οι ιερεiς 
ευλόγησαν ένα-ένα και έδωσαν το σημεiο 
της αναχώρησης; Σελiγο οι Μανιάτες άφη

ναν τη γή ·rων πατέρων τους και από 

μακρuό έβλεπαν για τελευταια φορό τον 

ΤαΟγετο και άφηναν πίσω τους όλες τις 
αναμνήσεις της ζωής τους. Πού να ήξεραν 1 
ότι δεν θα έβλεπαν ξανό τα ιερά χώματα 
της πατρίδας τους ... Εδώ θα πρέπει να ανα-



φέρουμε ότι ο νεαρός γιατρός νυμψεύ
θηκε Ελληνlδα από τη_ ·Σμύρνη, τη· · Mapιa. 
Γι' αυτό και ονόμασε την αποικια αυτή των 
Ελλήνων <1τη Φλώριδα, Νέα Σμύρνη, πόλη 
που υπάρχει μέχρι σf)μερα και θυμlζει το 

πέρασμα των Ελλήνων του 18ου αιώνα απ' 
ε κει. 

Η τύχη των 400 αυτών Μανιατών παρου
σιάζει ιδιαlτερον ενδιαφέρον από ιστορι

κής πλευράς γιατι όπως θα δούμε εξελl

χθηκε σ' ένα δρόμο στο τέλος. Υπήρχε ένα 

σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στην όλη 

πορε!α της υπόθεσης. Το θέμα της εθνικής 

τους ταυτότητας. Έφευγαν από τη χώρα 

τους που στέναζε κότω από τη βάρβαρη 

διοlκηση των Τούρκων για να φθάσουν σε 

λ!γο στη Φλώριδα που ήταν βρεπανική 

αποικία και που αργότερα έγινε Ισπανική. 

Έζησαν όλη την αγωνlα της επανάστασης 

που όλλαξε την εθνική ταυτότητα της 

χώρας που θα τους υιοθετούσε. Στην 

άγνωστη αυτή χώρα οι Έλληvες εγνώρισαν 

διάφορους διοικητές που έπρεπε να ακο

λουθούν τα δικό τους ήθη και έθιμα και 
τους νόμους τους. Συνάντησαν πολλές 

φορές, ακριβώς γιοτ! δεν μπορούσαν να 

.προσαρμοσθούν, δυσκολίες και σκληρότη

τα. Υπέστησαν πολλές φορές ταπεινώσεις 

και εξευτελισμούς, αλλά δεν έχασαν την 

εθνική τους ταυτότητα. Είναι κάτι που 

χαρακτηρίζει μέχρι σf)μερα όλους όσους 

εγκαταλεlπουν την πατρlδα τους. Παρά το 

'γεγονός ότι αλλάζουν γεωγραφικό χώρο 

και πολλές φορές ε!ναι υποχρεωμένοι να 

πάρουν ξένη υπηκοότητα εν τούτους δεν 

αλλάζει η εθνική τους συνεlδηση και δεν 

αφομοιώνονται με το ξένο στοιχείο. Και σ' 

αυτή την περιm(ι>ση οι τότε Έλληνες ζήτη
σαν άδεια για να επιτραπει σ' ένα Έλληνα 
ορθόδοξο ιερέα να πάει εκει για να τους 

εξυπηρετεί θρησκευτικό και να τους 

ενθαρρύνει στους αγώνες τους. Απ' ότι 

έχω διαβάσει δεν βρήκα πουθενά την 

παρουσlα του Έλληνα ιερέα. Εκεlνο που 

γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχε χώρος που 

ήταν γνωστός σαν Ελληνική Εκκλησία. 

Πολλοί από τους πρώτους εκεlνους Έλλη

νες πέθαναν άλλοι καθ' οδόν και άλλοι από 

τις ταλαιπωρίες αργότερα. Από τον Μάϊο 

ως τον Δεκέμβριο του 1777 πέθαναν 34 
σύμφωνα με τη μαρτυρία του Άγγλου 

Κυβερνήτη Πατρικίου Τόνην. 

3.1 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Όταν. έφτασαν στη Φλώριδα ο Τόρ- ~ 

νμπουλ δεν τήρησε την υπόσχεσf) του. «Το 

συσσίτιο ήταν μιά λlτρα αραποσlτι την 

ημέρα και δυό ουγγιές κρέας την εβδομά
δα. Η λlμνη ήταν γεμάτη ψόρια αλλά δεν 

ειχαν το δικαlωμα να ψαρεύουν. Δεν είχαν 

ούτε το δικαlωμα τη λlγη εκεlνη τροφή που 
τους έδιναν να τη διαθέσουν.όπως ήθελαν. 

Ήταν αναγκασμένοι να τρώνε σε κοινό 

συσσίτιο όπου πάλι η μερlδα λιγόστευε από 
τις ~εψιές του επιστάτη και του μάγειρα 

..... Ένα όλλο στοιχε[ο εχθρικό και παρά
λογο για τους Έλληνες εκείνους μετανά
στες ήταν ότι κοντά τους προσετέθησαν 

Ιταλο! και Μινορκέζοι οι οποlοι «διέκειντο 

εχθρικώς προς όλληλα και προ πάντων οι 

τελευταlοι μολονότι ήσαν • Αγγλοι υπήκοοι, 
ενεπνέοντο από το φανατισμό της Δυτι

κής Εκκλησlας και εμlσουν θανασlμως τούς 
Έλληνες τους οποlους εθεώρουν ότι προ

σf)γγιζον προς τους Επισκοπελιανούς ... » 

Το γεγονός ότι η γυναlκα του Τέρνομπουλ 

ήταν Ελληνlδα δεν κατόρθωσε να δαμάοει 
την σκληρότητα του. Η ίδια εlχε κοινωνική 

μόρφωση και διεδραμάτισε μεγάλο ρόλο 
στην αποστολι') όλων εκε!νων των συμπα

τριωτών της στη μακρυνή Φλώριδα, τους 

συμπαραστεκότανε πολλές φορές και τους 

έδινε θάρρος στις τόσες και τόσες δυσκο

λίες που συναντούσαν εκεί. Μέσα σ' αυτές 

τις συνθήκες ζωής οι Έλληνες δεν μπο

ρούσαν να ζήσουν. Έτσι ένα πρωt συμφώ

νησαν όλοι και"' έκαναν επανάσταση ... 
ζητώντας δικαιοσύνη και καλύτερους 

όρους ζωής. Η στάση αυτή έγινε στα 1769 
· μα δεν είχε καλό αποτ&λεσμα. Δεν ε!χαν 
οργανωθεί καλό και λόγω έλλειψης ηγε

σlας πολλο[ συνελι')φθησαν την ώρα που 

προσπαθούσαν να aποδράσουν και να 

φύγουν για τη Χαβάνα. Ξαναγύρισαν π!σω 

στις καλλιέργειές τους μέχρι το 1776 όταν 
απαλλόγησαν από τον Τόρνμπουλ και 

εγκατεστόθηκαν στον • Αγιο Αυγουστίνο. 
Χαρακτηριστική ε(ναι η περιγραφή που 

δίνει ο μεγάλος Σατωμπριάν που κι αυτός 

γεννημένος κουρσάρος θέλησε να διασχί

σει την άβυσσο του Ωκεανού και να φθάσει 
σε κεlνα τα μέρη. Φοβισμένος από τη 

θύελλα της Γαλλικής επανάστασης ξεκι
νησε με ένα καράβι που του πήρε τρεις 

μήνες για να φθάσει στον προορισμό του. Το 
ταξlδι αυτό του Σατωμπριόν στην Αμερική 



ΕΛΕΥθΕΡΗ KYePEA 

(1791) του έδωσε την ευκαιρlα να γράψει 
αργότερα τις εντυπώσεις του κάι να το διη

γε!ταιστους Έλληνες ~πο!κους της Αuερι

ρικής: "···Ο Αλβανός θέλησε να με φιλεοση 
παραθέτων μοι μΙαν των άνευ ουράς ή 

ορροπυγlου ορνlθων, ας ο Χάνδληρος 

ενόμιζεν ιθαγενείς της Μεγαρiδος,;:, ενώ 

αυται μετεκομ!σθησαν Ισως, εκεi tκ Βιργι

ν!dς ή πιθανώτερον εκ χωρίου τινός της 

Γερμαν!ας. Ο ξενίζων με εφα!νετο περ! 

πολλού ποιούμενος τας όρνιθας ταύτας, 

περl ων εγνώριζε μυρίους μύθους. Εγώ δε 

εiπον αυτώ ότι απεδήμησά ποτε εις των 

πτtινών το~ν τηy πατρ!δ~ι,ιnεpφ~ε_ά-, 
νιο χώράν, εν η -εύρον Έλληvες συζώντας τοις 
αγρiοις εν μέσω των δασών. Και τω όντι Έλλη
νες τινές, βαρεθέντες · την καταδυναστείαν 

μετώκησαν εις Φλώριδα, ένθci γεύοόίlεvΟί 
του γλυκυτάτου της ελευθερίας καρπού 

ελησμόνησαν την Πατρίδα. Των δ' όστις 

λωτεiο φάγοι καρπόν ουκ έτι απαγγε!λαί 
πάλίv ~θελεν, ουδέ νέεσθαι αλλ' αυτο~ 
βούλοντο μετ' ανδράσιν Λωτοφάγοισιγ 

λωτόv ερεπτόμενοι μένεμεν, νόστου τε 
λαλέσθαι. .. » Συγκινητική η περιγραφή αυτή 

του Σατωμπριάν ο οποίος έτυχε τότε να 

συναντήσει τους Έλληνες της Αμερικής. 

Αλλά ας δούμε τη συνέχεια της περιπέ

τειας τους που εlχε και μια άλλη ό.ξια λόγοu 
πτυχή. Ένας Μqνιάτης ο Γιάννης Γιαννό

πουλος που ε!χε το επάγγελμα του μαραγ

κού κατόρθωσε να ιδρύσει το πρώτο ελλη

νικό σχολεiο στον Άγιο Αυγουστίνο ένα 

από τα μοναδικό iσως, το μόνο στο εiδος 

του ξύλινο gχολεiο σ' ολόκληρη την Αμερι

κή. Η Ι~ρυση του σχολείου του Γιαννόπου
λού -σ' αυτή την πόλη άφησε ξεχωριστή 
σελίδα στην ιστορία της. Όταν έφυγε από 

την Ελλάδα ήταν μόλις 18 χpονων και εκεi 
στην Αμερική παρά τις δυσκολlες κατόρ

θωσε να επιζήσει και να τιμήσει την 

πατρίδα του. Δούλεψε σκληρά καλλιερ

γώντας τη γη στην αρχή για να μπορέσει 

αργότερα να γlνει δάσκαλος στην πιο αρχαία 
πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα ο 

επισκέπτης στηy αρχή της οδού του Αγlου 
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Γεωργlου συναντά το-σχολείοrοu Γιαννό
πουλου όπως ακριβώς το δημιούργησε το 

\ 19ο αιώνα ο Ιδιος ... Στο αρχαiο μάλιστα κοι
μητήριο -iης πόλιiς του Α γΙου Αυγουστlνου 
μπορεl κανεlς να δει τον τάφο του μαζl με 

πολλούς άλλους, εκε!νων των Ελλήνων 

που άφησαν την πατρίδα τους και τάφηκαν 

τέλος στην ξένη γή... Αναφέρω μερικά 

ονόματα των Ελλήνων εκε!νων που εlχαν 

μια κάποια ενδιαφέρουσα ιστορlα .στην 

Αμερική .όπως τους Πέτρο Κοτσιφάκη,_ 
Γιάννη Κουλουμηνά, Δημήτριο \Ι)()υντου

λάκη, Γεώργιο Κώστα, Αναστάσιο Μαυρομ-
' μάτη, Νικόλαο ~τεφανόπουλο, Δομiνικο 
Εξapχόπουλο, Πέτρο. Δριμαράχη, Μάρκο 
Ανδρέου, Νικόλαο Σαλάτα, κ.α;, 

Απόγονοι των Ελλήνων εκεlνων κατοι

κούν σήμερα σε όλες σχεδόν τις μεγάλες 

πόλεις της Φλώριδας. Νομlζει κανείς ότι 

βρlσκεται στην Ελλάδα όταν βλέπει τόσα 

Ελληνικό ονόματα δρόμων και κατςιστημά

των. Για λόγους τουριστικούς σtο όνομα 

Νέα Σμύρνη προστέθηκε το •cμπήτς, ακτή 

μα και πόλι θυμίζει το πέρασμα των πρώτων 

αποiκων της Αμερικής. Η Νέα Σμύρνη με το 

ωραίο της κλίμα, την πλούσια βλάστησή 

της και τα φοινικόδενδρα της χαρακτηρlζε

ται σαν η καλύτερη λουτρόπολη της ανατο

λικής ακτής της πολιτείας. Εκείνο που μου 

έκανε περισσότερη εντ'ύπωση ήταν η φιλο

ξενlα των Ελλήνων κατοίκων όλων των 
πόλεων που επεσκέφθηκα στο διάστημα 

των είκοσι ημερών που έμεινα εκεί. Διατη

ρούν θαυμάσιες εκκλησlες και σχολεlα 

όπου συνεχlζεται η παράδοση, τα ήθη και 

τα έθιμα της φυλής μας. 

Γι αυτό δικαιολογημένα η Ελληνική 
Αρχιεπισκοπή Αμερικής αγόρασε λίγα 
μέτρα από το σχολεiο του Γιαννόπουλου το 
ccσπiτι του Αβέρωφ» όπως λέγεται, για να 

θυμl_ζει στον κάθε επισκέπτη ότι εκεί πριν 
200 χρόνια έζησαν και πέθαναν τόσοι Έλ
ληνες Μανιάτες και σήμερα τελεiται σ' 
εκεlνο ακριβώς το μέρος ένα συνεχές μνη
μόσυνο και προσκύνημα στη μνήμη τους. 


