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Αυστραλία 

Η χώρα που δηµιουργήθηκε από κατάδικους και τους φύλακές τους.  

Οι συγκλονιστικές περιπέτειες των πρώτων Ελλήνων πειρατών που εξορίστηκαν στην 

Αυστραλία 

 

 

 

Το 1788 οι πρώτοι Ευρωπαίοι, που ήταν στην πλειοψηφία τους κατάδικοι της Αγγλίας, 

εγκαθίστανται µόνιµα στην Αυστραλία  

 

Ολλανδοί και Πορτογάλοι θαλασσοπόροι ανακάλυψαν αρκετά νωρίς την Αυστραλία, αλλά 

δεν τη βρήκαν ιδιαίτερα ελκυστική. Όµως, τον Απρίλιο του 1770, ο Ουαλός θαλασσοπόρος 

Κάπταιν Κουκ τη διεκδίκησε για το αγγλικό στέµµα. 

 Μετά την αµερικανική επανάσταση του 1776, η Μεγάλη Βρετανία, αφού είχε χάσει πλέον το 

δικαίωµα να εξάγει τους καταδίκους της στην Αµερική, «θυµήθηκε» τη νέα αποικία της, 

ανακαλύπτοντας πλέον νέο προορισµό για αυτούς. 

 Έτσι, τον Μάρτιο του 1787, µπαίνει σε εφαρµογή η πρόταση για αποστολή καταδίκων στην 

Αυστραλία και στις 26 Ιανουαρίου του 1788, µετά από ένα οκτάµηνο ταξίδι, φθάνουν στο 

Μπότανι Μπέυ 11 πλοία, µε 1.487 άτοµα, εκ των οποίων οι 778 ήταν κατάδικοι (192 

γυναίκες) και οι υπόλοιποι ήταν φρουροί και στρατιώτες µε τις οικογένειες τους. Όταν 

έφτασαν, αντιµετώπισαν λειψυδρία και τροµερή ξηρασία και έτσι ο επικεφαλής της 

αποστολής κάπταιν Άρθουρ Φίλιπ, τους οδήγησε 12 χιλιόµετρα βορειότερα, όπου 

ανακάλυψαν ένα µεγάλο φιλόξενο λιµάνι και εγκαταστάθηκαν, εκτοπίζοντας σιγά σιγά τους 

ιθαγενείς στην ενδοχώρα. Ο πρώτος αυτός οικισµός ονοµάστηκε Σίδνεϋ, από το όνοµα του 

τότε Υπουργού Στρατιωτικών και Αποικιών της Αγγλίας. 
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 Η µέρα που εποίκησαν για πρώτη φορά Ευρωπαίοι τη «νέα» αυτή ήπειρο, γιορτάζεται µέχρι 

σήµερα ως  «Η Ηµέρα της Αυστραλίας».  

Οι στρατιωτικοί δηµιούργησαν αγροκτήµατα, οικήµατα και δρόµους, χρησιµοποιώντας τους 

κατάδικους. Όσοι έδειχναν καλή διαγωγή για ένα διάστηµα απελευθερώνονταν µε όρους και 

τους παραχωρούνταν έκταση γης για καλλιέργεια και ανάπτυξη. 

 Από το 1788 µέχρι τη λήξη της µεταφοράς καταδίκων το 1868, περίπου 160.000 άνδρες και 

γυναίκες µεταφέρθηκαν στην Αυστραλία ως κατάδικοι. Η Αυστραλία αναπτύχθηκε µε 

ταχύτατους ρυθµούς, ειδικά µετά το 1851 που ανακαλύφθηκε χρυσός, ο πληθυσµός της  

τριπλασιάστηκε σε 1,7 εκατοµµύρια, καθώς κατέφθαναν πλοία µε επίδοξους χρυσοθήρες από 

όλο τον κόσµο. Το 1901, γίνεται οµοσπονδιακό κράτος και κατά την διάρκεια των δύο 

παγκόσµιων πολέµων φθάνουν στο λιµάνι της ορδές µεταναστών από όλο τον κόσµο. 

Σήµερα, η Αυστραλία έχει έναν πληθυσµό 22 εκατοµµυρίων ανθρώπων, το 43 τοις εκατό των 

οποίων είτε έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό είτε έχουν ένα γονέα που γεννήθηκε στο 

εξωτερικό. 

  

Οι πρώτοι Έλληνες στην Αυστραλία στις αρχές του 1800 

  

Κατάδικος ήταν και ο πρώτος Έλληνας που βρέθηκε στην Αυστραλία, το 1802. Ο ∆αµιανός 

Γκίκας, ήταν Υδραίος καπετάνιος και συνελήφθη άδικα για πειρατεία από ένα αγγλικό 

πολεµικό πλοίο και καταδικάστηκε σε εξορία στο Σίδνεϋ. ∆εν γνωρίζουµε περισσότερα 

στοιχεία για την τύχη του, καθώς δεν είναι καταγεγραµµένα τα στοιχεία του στα αρχεία της 

Αυστραλίας ή της Ελλάδας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του Γιώργου Παππά, που 

βρέθηκε σε αυστραλιανό έδαφος το 1814, ως µέλος βρετανικού πληρώµατος εποικισµού. 

Παντρεύτηκε µια ιθαγενή (Αβορίγινα), εγκατέλειψε το πλοίο του και εγκαταστάθηκε µόνιµα 

στο Σίδνεϋ. Παλιές αυστραλιανές εφηµερίδες του 1900, αναφέρουν ότι υπήρχαν και άλλοι 

Έλληνες, που φέρονται να έφτασαν στην 5η ήπειρο µεταξύ του 1803 και του 1820. 

  

Η ιστορία των επτά Ελλήνων ναυτικών που γλύτωσαν στο πάρα πέντε από τη θανατική 

καταδίκη και οδηγήθηκαν στην Αυστραλία  

  

Στα αρχεία του αυστραλιανού κράτους φιγουράρουν τα ονόµατα επτά Ελλήνων ναυτικών που 

κατέφθασαν στις  27 Αυγούστου του 1829 στις ακτές της Αυστραλίας ως βαρυποινίτες, που 

εξορίστηκαν µόνιµα από τις βρετανικές αρχές γλιτώνοντας έτσι τα χειρότερα, δηλαδή την 

εκτέλεση. Ήταν το πλήρωµα της σκούνας «Ηρακλής», µε πλοίαρχο τον Αθηναίο Αντώνη 
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Μανώλη και έξι νεαρούς ναυτικούς από την Ύδρα: το ∆αµιανό Νινή, το Γκίκα Βούλγαρη, το 

Γεώργιο Βασιλάκη, τον Κωνσταντίνο Στρόµπολη, το Γεώργιο Λαρίτσο και το Νικόλαο 

Παπανδρέα. Είχαν κουρσέψει το βρετανικό εµπορικό µπρίκι «Άλκηστη», χωρίς να πειράξουν 

τους Βρετανούς ναυτικούς, στις 29 Ιουλίου του 1827 έξω από τη Μάλτα. Η λεία τους δεν 

ήταν πολύτιµη, επρόκειτο για είδη πρώτης ανάγκης, θειάφι, σκοινιά, σκεύη και πιπέρι. ∆ύο 

µέρες αργότερα, τους έπιασε το βρετανικό πλοίο «Gannet», που εκτελούσε περιπολίες στα 

νότια της Κρήτης, οδηγώντας τους στη Μάλτα για να δικαστούν. 

  

Το δικαστήριο, ο ναύαρχος  Έντουαρντ Κόνδριγκτον, η θανατική καταδίκη  και η 

εξορία στη µακρινή Αυστραλία  

  

Τραγική ειρωνεία είναι ότι στο δικαστήριο προέδρευε ο αντιναύαρχος Έντουαρντ 

Κόνδριγκτον, γνωστός από τη ναυµαχία του Ναυαρίνου. Αν και τέσσερις µήνες νωρίτερα είχε 

σώσει την ελληνική επανάσταση, δεν έκανε το ίδιο και για τους ναυτικούς. 

 Ο Κόνδριγκτον, δεν συµπαθούσε τους πειρατές. Είχε στείλει πέντε φορές έγγραφες 

διαµαρτυρίες προς την ελληνική επαναστατική ηγεσία ζητώντας την περιστολή της 

πειρατείας απειλώντας να πάρει µέτρα. 

 Έτσι τους καταδίκασε σε θάνατο. Όµως, γλίτωσαν στο παρά πέντε την εκτέλεση, καθώς το 

Λονδίνο αποφάσισε ότι θα ήταν πιο χρήσιµοι στο βρετανικό κράτος, αν εξορίζονταν µόνιµα 

στην Αυστραλία για καταναγκαστικά έργα. 

  

Η  καθηµερινότητά τους στην Αυστραλία και η προσπάθεια επαναπατρισµού τους  

  

Όταν έφτασαν στο Σίδνεϋ, τέθηκαν στις υπηρεσίες των αποικιακών αρχών και από ό,τι 

φαίνεται γρήγορα αξιοποιήθηκαν οι ιδιαίτερες γνώσεις τους στην οινοποιία. 

 Μετά την κήρυξη της ελληνικής ανεξαρτησίας, το 1834, κινητοποιήθηκε η ελληνική 

διπλωµατία για τον επαναπατρισµό τους µετά και από παρότρυνση των συγγενών τους. Την 

υπόθεση ανέλαβε προσωπικά ο Σπυρίδων Τρικούπης και τελικά οι Βρετανοί συµφώνησαν να 

απαλλαγούν πλήρως και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η Ελλάδα υποχρεώθηκε µόνο να 

καταβάλει τα έξοδα της µεταφοράς τους, 4.921 δραχµές, που ήταν αρκετά για την εποχή. 

 Από τους επτά οι πέντε επέλεξαν να επιστρέψουν. Ο πρώην πλοίαρχος του πληρώµατος, 

Αντώνης Μανώλης αποφάσισε να µείνει µόνιµα στο Σίδνεϋ και σε ηλικία 50 ετών (το 1854), 

έγινε ο πρώτος Αυστραλός υπήκοος, ελληνικής καταγωγής. 
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 Εργάστηκε εκεί ως κηπουρός και πέθανε σε ηλικία 76 ετών, στις 22 Σεπτεµβρίου του 1880, 

στο Πίκτον (γεννήθηκε στην Αθήνα το 1804). Την επιλογή του Αντώνη Μανώλη ακολούθησε 

και ο Γκίκας Βούλγαρης, µόνο που είχε καλύτερη τύχη. Απέκτησε περιουσία, έγινε 

Αυστραλός υπήκοος το 1861 και άλλαξε το όνοµα του σε Τζίγκερ. 

 Παντρεύτηκε µια νεαρή Ιρλανδή και απέκτησε 10 παιδιά και 52 εγγόνια. Οι απόγονοί του 

φτάνουν µέχρι τις µέρες µας, έχουν όµως πλέον ενταχθεί στην ιρλανδική και την καθολική 

κοινότητα. Την πρώτη αυτή οµάδα των Ελλήνων µεταναστών (καταδίκων) ακολούθησαν 

σκασιάρχες ναυτικοί, που εγκατέλειψαν τα πλοία τους για να βρουν καλύτερη τύχη στην 

αχανή ήπειρο των 8.000.000 τετραγωνικών χιλιοµέτρων. 

  

Η περιπετειώδης ζωή στην Ελλάδα, της πρώτης Ελληνίδας µετανάστριας στην 

Αυστραλία  

  

Η Αικατερίνη Πλέσσου γεννήθηκε στο χωριό Πλεσιβίτσα (σηµερινό Πλαίσιο) της 

Θεσπρωτίας το 1809 ή το 1810. Ο πατέρας της Γιώργος, που ήταν έµπορος από τις Σέρρες, 

ταξίδευε συχνά και έτσι η δεκατετράχρονη µητέρα της Βασιλική µεγάλωνε µόνη τα δύο 

νήπια παιδιά της, την Αικατερίνη και τον Κωστούλα. Η Βασιλική ήταν πανέµορφη και την 

πολιορκούσαν πολλοί άνδρες. Την είδε ο γιος του Αλή Πασά, Μουχτάρ, την ερωτεύτηκε και 

την πήγε στο χαρέµι του. Απείλησε, µάλιστα, τον σύζυγό της να µην την ξαναπλησιάσει, 

γιατί θα τον σκότωνε. Η Κατερίνα όσο µεγάλωνε γινόταν όλο και πιο όµορφη. 

 Ο γιος του Αλή Πασά άρχισε να γλυκοκοιτάζει και την Κατερίνα µε αποτέλεσµα η µάνα της 

να αρραβωνιάσει εσπευσµένα την δωδεκάχρονη κόρη της µε τον γιατρό του Αλή Πασά, που 

δεν ήταν άλλος από τον Ιωάννη Κωλέττη, µετέπειτα πρωθυπουργό της Ελλάδος. Ο 

αρραβώνας διαλύθηκε, όταν πέθανε ο Αλή Πασάς και ο γιος του και η Κατερίνα βρέθηκαν 

στο Μεσολόγγι. 

 Εκεί γνώρισε τον λόρδο Βύρωνα και έκαναν στενή παρέα, µάλιστα ήταν από τους 

τελευταίους ανθρώπους που τον είδαν εν ζωή. Μετά  την έξοδο του Μεσολογγίου, η νεαρή 

κοπέλα περιπλανήθηκε αρκετά και βρέθηκε στο νησάκι της Καλάµου, κοντά στις ακτές της 

Αιτωλοακαρνανίας. Εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε το 1827 τον διοικητή της βρετανικής 

φρουράς του νησιού και βετεράνο της µάχης του Βατερλό,  Τζέηµς Χένρυ Κράµερ. 

  

Η µόνιµη εγκατάσταση της Αικατερίνης Πλέσσου στο Νιουκάστλ 
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Το ζευγάρι ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές λόγω του επαγγέλµατος του Βρετανού 

αξιωµατικού, ώσπου η χώρα του τον έστειλε να υπηρετήσει στην Αυστραλία. Στις 28 

Σεπτεµβρίου 1835, η Αικατερίνη Πλέσσου, φθάνει στο Σίδνεϋ µε ένα πλοίο που µεταφέρει 

300 κατάδικους και γίνεται η πρώτη Ελληνίδα έποικος στο Νιουκάστλ. 

 Στην Αυστραλία θα γεννηθεί το έκτο παιδί τους. Απέκτησαν συνολικά έντεκα παιδιά, εκ των 

οποίων έζησαν, πέρα από τα παιδικά τους χρόνια, µόνο τα έξι. Από αυτούς µόνο ο γιος της 

Ρόµπερτ απέκτησε απόγονους και έτσι συνεχίζεται µέχρι τις µέρες µας, η οικογένεια των 

Κράµερ - Πλέσσου. 

Η Κατερίνα Πλέσσου έζησε ήρεµα αλλά σχετικά φτωχικά στην Αυστραλία, αφού στην 

κατοχή της η οικογένεια είχε µόνο ένα µικρό αγρόκτηµα και τον στρατιωτικό µισθό του 

συζύγου. Μετά τον θάνατό του, το 1864, η Αικατερίνη µετακόµισε στο Σίδνεϋ, όπου ήδη είχε 

εγκατασταθεί ο γιος της Χένρυ. Μαζί έµειναν µέχρι τον θάνατό της, στις 8 Αυγούστου του 

1907, σε ηλικία περίπου 98 ετών. Η τελευταία της οικία στο προάστιο Darlinghurst στο 

ανατολικό Σίδνεϋ δεν υπάρχει πια, αφού κατεδαφίσθηκε τη δεκαετία του 1970 για την 

διαπλάτυνση λεωφόρου. 

  

Ο ελληνικός πληθυσµός στην Αυστραλία  

  

Το 1880 υπήρχαν στην Αυστραλία περίπου 150 Έλληνες. Στην πρώτη επίσηµη απογραφή του 

1891 βρέθηκε ότι ζούσαν εκεί 482. Αυτοί οι µετανάστες κατάγονταν κυρίως από τα Κύθηρα, 

την Ιθάκη, το Καστελλόριζο και τη Μακεδονία. Είκοσι χρόνια µετά, το 1911, ο αριθµός τους 

ξεπερνάει τους 2.500 και µετά τη µικρασιατική καταστροφή καταφθάνουν πλήθη 

µεταναστών στην Αυστραλία. Το µεγαλύτερο µεταναστευτικό κύµα σηµειώθηκε την 

δεκαετία του 50. Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1897, 

είναι γηραιότερη και από την Αυστραλιανή Συνοµοσπονδία. Σήµερα, ο ελληνισµός της 

Αυστραλίας ξεπερνά τις 700.000, σύµφωνα µε επίσηµη απογραφή. 

  

 

∆ηµοσιευµένο στο: http://www.mixanitouxronou.gr/i-michani-tou-chronou/  

 

 

 

 

 


