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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
1.0

Ιστορικό της Εγκατάστασης

Η Αυστραλία πρωτοκατοικήθηκε πριν 40.000 χρόνια από ανθρώπους που
ήλθαν από τη νοτιανατολική Ασία µε αυτοσχέδια κανώ και σχεδίες από µπαµπού. Ο
πολιτισµός των πρώτων εποίκων (Αµπορίτζινις), παραµένει ο πλέον αρχαίος
συνεχόµενος γνωστός πολιτισµός. Όταν το 1788 άρχισε η ευρωπαϊκή εγκατάσταση, ο
αριθµός των ιθαγενών έφτανε περίπου τους 350.000. Ο Πρώτος Στόλος αποτελούνταν
από 1000 Βρετανούς, 750 από τους οποίους ήταν κατάδικοι. Για τα πρώτα πενήντα
χρόνια της Ευρωπαϊκής εγκατάστασης, οι Αµπορίτζινις και οι νησιώτες των Torres
Strait Islandς αποτελούσαν το µεγαλύτερο µέρος του Αυστραλιανού πληθυσµού. Η
µεταφορά καταδίκων στην Αυστραλία από τις κατάµεστες βρετανικές φυλακές της
Glasgow, Liverpool, Manchester, Doublin και Birmingham (1788) συνεχίστηκε µέχρι
και το 1852, όταν οι πρωτοπόροι Έλληνες αφίχθηκαν αναζητώντας την τύχη τους. Από
το 1788 µέχρι το 1868, πάνω από 180.000 Βρετανοί και Ιρλανδοί κατάδικοι αφίχθηκαν
στην Αυστραλία.
Το τέλος της δουλείας και η κατακραυγή στην Αυστραλία εναντίον του
συστήµατος εκτοπισµού και εξορίας καταδίκων, οδήγησε στην ταχεία ανάπτυξη της
οργανωµένης µετανάστευσης ελεύθερων εποίκων από την Ευρώπη. Οι ελεύθεροι
έποικοι, οι οποίοι αυξήθηκαν κυρίως µετά το 1840, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην
εργοδότηση καταδίκων και στη δηµιουργία µιας κοινωνίας η οποία θα περιλάµβανε και
εξόριστους καταδίκους. Η έλλειψη ικανοποιητικού αριθµού άγαµων γυναικών (η
αναλογία αντρών-γυναικών ήταν πέντε προς µία), σήµαινε πως οι περισσότεροι άντρες
θα έµεναν εργένηδες. Μέθη, πορνεία, ψυχολογικές διαταραχές και σοδοµία
υποβάθµιζαν την ευηµερία, τους νόµους και τάξη της διαµορφούµενης κοινωνίας. Η
άφιξη ελεύθερων µεταναστών ενθαρρύνθηκε έντονα καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου
εγκατάστασης (η οποία διήρκεσε δύο αιώνες), µε εξαίρεση δύο περιόδους (1890-1905
και 1924-1934), που χαρακτηρίζονταν από σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες.
Επιβλήθηκαν µέτρα για να αποτρέψουν την εργοδότηση µη-Βρετανών εποίκων µε
αποτέλεσµα το σοβαρό περιορισµό της µετανάστευσης. Στην Κουηνσλάνδη οι
περισσότεροι από τους έποικους έγιναν αποδεκτοί µόνο µετά το 1880. Η ∆υτική
Αυστραλία δεν έλκυσε µεγάλο αριθµό εποίκων πριν το 1892 παρόλο που η σποραδική
εγκατάσταση σ’αυτήν είχε αρχίσει το 1829.
Η εγκατάσταση των πρωτοπόρων κατέστησε αναγκαία µια σειρά υπηρεσιών που
σχετίζονταν µε µια υποανάπτυχτη αποικιακή οικονοµία. Σε µια οικονοµία βασιζόµενη
στα αγροκτήµατα, γεωργία και κτηνοτροφία γενικότερα, η εγκαθίδρυση κυβερνητικής

υποδοµής δηµόσιων έργων, εγκαταστάσεων και κοινωνικών δοµών αποτελούσε το
κύριο µέληµα της ανδροκρατούµενης κοινωνίας των εποίκων. Κοινωνικές εντάσεις που
δηµιουργούνταν από τα υψηλά ποσοστά «ανηθικότητας», που οι συνθήκες της
εγκατάστασης επέβαλαν στους πρώτους κατοίκους, µαζί µε τις οικονοµικές ανάγκες
των αποικιών, έκαναν το γάµο επείγουσα κοινωνική και οικονοµική ανάγκη. Αυτή η
εξέλιξη έδινε άλλωστε στις γυναίκες εποίκους ένα σηµαντικό ρόλο και ευθύνη στην
υπό εξέλιξη νέα κοινωνία της χώρας.
Η ανακάλυψη χρυσού τον Οκτώβριο του 1851 στις περιοχές του Ballarat,
Sunhurst και Μount Alexander, στην αποικία της Βικτώριας και Νέας Νοτίου Ουαλίας,
σε µια περίοδο που οι Αυστραλοί πολίτες είχαν λίγες ελπίδες για κοινωνική διάκριση,
δηµιούργησε ένα αισιόδοξο συναίσθηµα και µια τάση για περιπέτεια και
καιροσκοπισµό. Περισσότεροι από τους µισούς πρωτοπόρους έποικους ήσαν µεταξύ
24-34 χρονών. Πλήρωναν περίπου 25 λίρες για να έρθουν στην Αυστραλία, ποσό
ισοδύναµο µε το µισό ετήσιο εισόδηµα ενός Άγγλου εργάτη. Η χρήση ειδικής καµπίνας
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σήµαινε υψηλότερα έξοδα ταξιδιού (60 λίρες).
Ταχύπλοα πλοία µείωναν το ταξίδι στις 70 µέρες, η κανονική όµως διάρκεια του
ταξιδιού ήταν περίπου τέσσερις µήνες.
Κατά τη διάρκεια της προ-πολυπολιτισµικής περιόδου (1787-1968), η
προκατάληψη που επικρατούσε για κοινωνική δυσαρµονία, ως αποτέλεσµα των
διαπολιτιστικών διαφορών, υποκινούνταν από αδαείς Αγγλο-Αυστραλούς. Εξάλλου
σπουδές µε θέµα την εθνική ετερότητα δεν προωθήθηκαν στην Αυστραλία µέχρι το
τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα, ούτε ενθαρρύνθηκαν έρευνες σχετικά µε τις από
αποµονωµένες εθνικές και θρησκευτικές οµάδες, που παρέµεναν περιορισµένες στη
δική τους κοινωνικο-οικονοµική δοµή και θεσµούς. Η περίοδος αυτή δοκιµάσθηκε από
την Πολιτική της Λευκής Αυστραλίας (White Australian Policy) και είχε ρατσιστικές
προεκτάσεις βλάπτοντας τη συνοχή της αυστραλιανής κοινωνίας. Η πίεση για
µετατόπιση από µια ‘εθνική’ σε µια ‘αυστραλιανή’ ταυτότητα, µετά το 1972,
στηρίχθηκε στην ξενοφοβική και ρατσιστική συµπεριφορά του παρελθόντος, εφόσον
δεν κυριαρχούσαν πλέον στερεότυπα που αφορούσαν την εθνότητα.
Οι πρωτοπόροι Έλληνες έφθασαν στη «µεγάλη χώρα του νότου», την Terra
Australis (Αυστραλία), στις αρχές του 19ου αιώνα ως πατριώτες κατάδικοι ναυτικοί των
βρετανικών στρατοδικείων (1829) και εκτοπισµένοι κρατούµενοι από τα νησιά του
Ιονίου που τελούσαν υπό βρετανική κατοχή. Μετά το 1840, έκαναν την παρουσία τους
ολιγάριθµοι φιλοπερίεργοι τυχοδιώκτες, µεταλλωρύχοι και χρυσοθήρες, από την Κρήτη
και την ηπειρωτική Ελλάδα, αρχικά στο Σύδνεϋ, Τασµανία και Πέρθη και αργότερα, µε
την ανακάλυψη χρυσού, µετά το 1851, στην αχανή ύπαιθρο της Νέας Νοτίου Ουαλίας
(ΝΝΟ) και Βικτώριας. Οι µεταλλωρύχοι και χρυσοθήρες συνήθως δρούσαν ανεξάρτητα
ο ένας απ’ τον άλλο. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι χρυσοθήρες της Tambaroora στη ΝΝΟ, οι

οποίοι στα 1860 είχαν ιδρύσει οικισµό στην έξοδο της κωµόπολης, που ονοµάσθηκε
Greek Τown (Ελληνοχώρι). Εκεί παντρεύθηκαν ντόπιες γυναίκες απέκτησαν περί τα 70
παιδιά, στα οποία έδωσαν ελληνικά ονόµατα, αλλά µε το στέρεµα των αποθεµάτων του
χρυσού διασκορπίσθηκαν στην αχανή ήπειρο. Πολλοί απ’ αυτούς είχαν ξεκινήσει από τα
µεγάλα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, της Σµύρνης και της Αιγύπτου,
επιδόθηκαν σε εποχιακά επαγγέλµατα, ως κηπουροί, υλοτόµοι και ανειδίκευτοι εργάτες,
περιφερόµενοι στην αχανή ύπαιθρο της Αυστραλίας, παντρεύθηκαν κυρίως Ιρλανδέζες
και ντόπιες γυναίκες και αφελληνίσθηκαν.
Οι περισσότεροι πρωτοπόροι ήσαν αγράµµατοι, περιπλανώµενοι ανειδίκευτοι
εργάτες, που αποψίλωναν τεράστιες δασώδεις περιοχές και επιµελούνταν τις αχανείς
φάρµες των Βρετανών γαιοκτηµόνων. Μερικοί άλλαξαν τα ονόµατά τους, τα
συντόµευσαν ή τα αγγλοποίησαν για να γίνουν περισσότερο αποδεκτοί. Μέχρι το 1880,
που άρχισε η κανονική µετανάστευση, πολλοί πρωτοπόροι ήσαν ναυτικοί, οι οποίοι όταν
πληροφορήθηκαν την ύπαρξη χρυσού ξεµπάρκαραν λαθραία σε λιµάνια της Αυστραλίας
καθώς και αποτυχηµένοι φιλοπερίεργοι νησιώτες, έµποροι και άνεργοι χειροτέχνες.
Πλεόναζαν οι εργένηδες, τα γεροντοπαλίκαρα και οικογενειάρχες που συντηρούσαν την
οικογένειά τους στην Ελλάδα. Φιλόδοξοι και φίλεργοι οι πρωτοπόροι µετανάστες
εξαπλώθηκαν στην αχανή και αρχικά αφιλόξενη ήπειρο για να ζήσουν τη µισοξένεια και
την καταφρόνια. Στις φάρµες των ευγενών Βρετανών γαιοκτηµόνων έζησαν άγρια
εκµετάλλευση και φυλετική προκατάληψη, χρησιµοποιώντας συχνά ως στέγη
αυτοσχέδιες παράγκες, αχυρώνες, βαγόνια τρένων, λαµαρίνες και λινάτσες, σε πλήρη
απόσταση και αποµόνωση από το κοινωνικό σύνολο και το κατεστηµένο του.
Οι περισσότεροι ασχολήθηκαν µε εποχικά και επικίνδυνα επαγγέλµατα, που δεν
καταδέχονταν να εξασκήσουν οι Αγγλοκέλτες Αυστραλοί και ταξιδεύοντας µεγάλες
αποστάσεις στην ενδοχώρα κρατήθηκαν µακριά από τις πόλεις και τις ελάχιστες
βιοτεχνίες, που αποτελούσαν προνόµιο αποκλειστικό των εποίκων βρετανικής
καταγωγής. Το εποχιακό της ενασχόλησης, προϋπέθετε εξαντληντικές µετακινήσεις στην
αχανή επαρχία, υπό αντίξοες κλιµατολογικές συνθήκες, στερήσεις και αφόρητες
καταστάσεις πείνας και λοιµών. Οι περισσότεροι από τους πρωτοπόρους, που ζήτησαν
άσυλο επιβίωσης στην αφιλόξενη επαρχία µέχρι το 1880, διασκορπίσθηκαν και τα ίχνη
τους χάθηκαν. Χωρίς εκκλησιαστική και πολιτειακή στήριξη, σχεδόν στο σύνολό τους
έγιναν αποδεκτοί στις δύσκολες ώρες τους από τους Αγγλικανούς, οι οποίοι έδειξαν
φιλάδελφο πνεύµα και αλτρουισµό.
Μετά το 1870 εµφανίσθηκαν στα µεγάλα αστικά κέντρα αρχικά του Σύδνεϋ και
της Πέρθης και αργότερα (1880) της Μελβούρνης οι πρώτοι µετανάστες. Οι πρωτοπόροι
προέρχονταν από νησιά και αστικοποιηµένα αγροτικά κέντρα, όπου η έλλειψη γης και
εργοδότησης τους ανάγκασε να αναζητήσουν εργασία. Οι περισσότεροι ήσαν νησιώτες
από τα Κύθηρα, Ιθάκη και Σάµο, και αρκετοί Μακεδόνες και Πελοποννήσιοι, ήδη

ξενιτεµένοι στις µικρασιατικές εστίες του Ελληνισµού της Σµύρνης
και της
Κωνσταντινούπολης. Οι λίγοι, που εγκαταστάθηκαν στις πόλεις εργάσθηκαν ως
πλανώδιοι πωλητές τροφίµων. Για παράδειγµα, ο Ιθακήσιος Γεώργιος Μορφέσης
έφθασε στη Μελβούρνη το 1849 και έθεσε τις βάσεις για τη µετανάστευση εκατοντάδων
συντοπιτών του στα χρόνια που ακολούθησαν, ενώ ο Κυθήριος Αθανάσιος Κοµνηνός
άνοιξε το πρώτο ελληνικό κατάστηµα το 1878 στο Σύδνεϋ. Όσοι προνοµιούχοι Έλληνες
βρέθηκαν στις πόλεις επιβίωσαν εξασκώντας τα επαγγέλµατα, που έφεραν από την
ιδιαίτερη πατρίδα τους – ζαχαροπλάστες, οπωροπώλες, ψαράδες, ραφτάδες,
τσαγκάρηδες, χαµάληδες στα λιµάνια, καταστηµατάρχες και εστιάτορες.
Για
παράδειγµα, το 1916 οι Κ. Ανδρόνικος και Γ. Κένταυρος µέτρησαν εξακόσια ελληνικά
καταστήµατα, εκ των οποίων δεκατέσσερα καφενεία. Στην επαρχία τα επαγγέλµατα
ποίκιλαν ανάλογα µε την προέλευση του πρωτοπόρου µετανάστη. Οι νησιώτες
επιδόθηκαν στην αλιεία, στα ορυχεία, στις απέραντες φυτείες ζαχαροκάλαµου της
βόρειας Κουησλάνδης. Οι Μακεδόνες αποδείχθηκαν πρωτοπόροι στην υλοτοµία, την
αποψίλωση τεράστιων σε έκταση αγροκτηµάτων (φαρµών) και στην καλλιέργεια
αµπελιών, καπνού, λαχανόκηπων και φρούτων. Πολλοί αναζήτησαν εργασία στα
µεταλλωρυχεία των επαρχιών της ΝΝΟ και Βικτώριας και αρκετοί εργάσθηκαν σε
χυτήρια και ασβεστοποιεία, κάτω από δύσκολες συνθήκες και φθηνά µεροκάµατα. Οι
µισθοί ποίκιλαν ανάλογα µε το επάγγελµα και τη ζήτηση. Για παράδειγµα, οι υλοτόµοι
αµείβονταν καλύτερα από τους εργαζοµένους στα «ρεστοράνια» των νησιωτών
Ελλήνων, των οποίων το εισόδηµα κυµαινόταν, πριν από τον πόλεµο γύρω στις 4-8 λίρες
την εβδοµάδα. Η εργοδότηση ήταν εποχιακή και οι µετανάστες µετακινούνταν από µέρος
σε µέρος σε αναζήτηση επικερδούς εργοδότησης. Η εργοδότηση σε βιοτεχνία ή
εργοστάσιο της πόλης παρέµεινε προνόµιο των αγγλοκελτών εποίκων µέχρι και το 1936.
Συχνά βρετανοί Αυστραλοί κατέρχονταν σε απεργία διαρκείας, εάν προσλαµβανόταν στο
εργοστάσιο νοτιοευρωπαίος.
Στην περίοδο 1926-1935 εξάλλου η Κυβέρνηση
απαγόρευσε στην Αγροτική Τράπεζα να δανειοδοτεί και να επιχορηγεί αγροκτηµατίες
και επιχειρηµατίες εάν εργοδοτούσαν νοτιοευρωπαίους.
Μεταξύ του 1896 και 1931, πάνω από 15.000 Έλληνες µετανάστες κατέφυγαν
στην Αυστραλία. Από τα λιµάνια της Καλαµάτας, του Πειραιά και της
Θεσσαλονίκης, ξεκίνησαν µε ιταλικά, γαλλικά και βρετανικά πλοία, αναζητώντας
νέες ευκαιρίες. Ήταν κυρίως νεαρά, παραγωγικά µέλη του πληθυσµού, τα οποία
έφυγαν ωθούµενα από την παραµέληση του αγροτικού πληθυσµού, κυρίως των
οικογενειών χωρίς γη, καθώς και από την ανασφάλεια, ανεργία και παραλείψεις
των ανίκανων διοικήσεων. Στο πιο πρόσφατο παρελθόν όµως, αυτοί οι παράγοντες
ενθαρρυνόµενοι από ένα δραστήριο και αποτελεσµατικό δίκτυο ταξιδιωτικών
πρακτορείων, τοπικών και διεθνών, προώθησε προοπτικές και µηχανισµούς πιο
οργανωµένης µετανάστευσης στις χώρες του Νέου Κόσµου, αρχικά από τη
δεκαετία του 1890 στη Βόρεια Αµερική και από το 1924 στην Ωκεανία.

Κατά το πρώτο µισό του 20ού αιώνα η υπερατλαντική µετανάστευση των
Ελλήνων από τη Πελοπόννησο, τη ∆υτική Μακεδονία (Φλώρινα και Καστοριά) και
τα νησιά αυξήθηκε σε µεγάλο βαθµό, ως αποτέλεσµα της εκβιοµηχανοποίησης του
εικοστού αιώνα µε τις απαιτήσεις της για εργατικό δυναµικό, ενθαρρύνοντας τους
ανειδίκευτους εργάτες, τους άνεργους και τον στερηµένο πληθυσµό της
ερηµωµένης ελληνικής επαρχίας να µεταναστεύσουν. Χωρικοί από την
Πελοπόνησο, κυρίως από την Αρκαδία, Μεσσηνία και τη βόρεια Κορινθία, και
Μακεδόνες από τις περιοχές της Φλώρινας και της Καστοριάς άρχισαν να
εγκαθίστανται στην ενδοχώρα της ΝΝΟ, της ∆υτικής Αυστραλίας και της
Βικτώριας (Τάµης, 1994,1997, 2000 και 2005) από το 1908.
Τα εκατοντάδες όµως οργανωµένα και αρτίως διαδικτυωµένα πρακτορεία και
ταξιδιωτικοί οργανισµοί οι οποίοι ήταν αναµεµιγµένοι µε τη µεταναστευτική αγορά
στην Ελλάδα κράτησαν τους αριθµούς των µεταναστών υψηλούς. Στις
περισσότερες περιπτώσεις χρεώνονταν εξωφρενικές προµήθειες, αυξάνοντας τα
ναύλα της µετανάστευσης στο ποσό των δώδεκα αγγλικών λιρών το οποίο
αντιπροσώπευε το συνολικό ετήσιο εισόδηµα ενός µέσου εξειδικευµένου εργάτη.
Οι Γάλλοι ήταν οι πρώτοι που καθιέρωσαν και λειτούργησαν τις υπερατλαντικές
ναυτιλιακές τους γραµµές από τον Πειραιά, από το 1860. Κατάφεραν να
εγκαθιδρύσουν πρακτορεία στα κυριότερα µεταναστευτικά κέντρα όπως η
Καλαµάτα, Κόρινθος, Αθήνα, Βόλος και Πάτρα, και από το 1898 στη Θεσσαλονίκη
και στη Φλώρινα, διαφηµίζοντας εξαίρετες συνθήκες εργασίας στις Νέες Χώρες.
Αυτά τα ταξιδιωτικά δίκτυα αξίωσαν µια µέση ετήσια µεταφορά 7000 περίπου
µεταναστών από την απελευθερωµένη περιοχή της Ελλάδας και πάνω από 5000
µεταναστών από την περιοχή της Μακεδονίας που βρισκόταν ακόµα κάτω από
Οθωµανικό ζυγό. Τα µεγάλα κέρδη από την ευδοκιµούσα µεταναστευτική
βιοµηχανία στην Ελλάδα και στις Ελληνικές περιοχές που βρίσκονταν ακόµα κάτω
από Οθωµανικό ζυγό, ώθησε τις υπόλοιπες βρετανικές και ιταλικές ναυτιλιακές
γραµµές να συµµετάσχουν στην επιχείρηση.
Μέχρι το 1924, η µετανάστευση παρέµεινε αυστηρά νησιωτική, αφού η
συντριπτική πλειοψηφία των πρωτοπόρων προερχόταν από 23 νησιά του Ιουνίου και του
Αιγαίου. Απ’ τη χρονιά αυτή, εξαιτίας του εµπάρκο και του περιορισµού στον αριθµό
των µεταναστών, που επέβαλε η Αµερική, αλλά και των πολιτικών και δηµογραφικών
συνεπειών, που προκάλεσε η Μικρασιατική Καταστροφή (1923), άρχισε η µαζική
µετανάστευση απ’ την ηπειρωτική Ελλάδα (1924) µε πρώτους τους Μακεδόνες (Tamis,
1993). Ο τύπος αυτός της µετανάστευσης παρέµεινε σχεδόν αναλλοίωτος, µε
ορισµένους πρόσκαιρους περιορισµούς µέχρι το 1945, εποχή που άρχισε η έλευση
ολίγων ανύπαντρων γυναικών και εξαρτώµενων µελών οικογενειών, προκειµένου να
εναρµονισθεί η δυσαναλογία ανδρών-γυναικών µεταναστών (70:30). Η έλλειψη

γυναικών, ιδιαίτερα στις πόλεις, προκαλούσε σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα στους
αυστραλιώτες Έλληνες.
Οι πρωτοπόροι ωστόσο δεν είχαν ως στόχο την εποίκηση. Η Αυστραλία
αποτελούσε γι’ αυτούς εφήµερο τόπο διαµονής και µέσο γρήγορου πλουτισµού.
Αποµονωµένοι κοινωνικά, ακόµη και µεταξύ τους, περιορίζονταν σε πολύωρη
απασχόληση, συνήθως πάνω από δεκαπέντε ώρες την ηµέρα, ενώ αρκετοί απ’ αυτούς
ταξίδευαν τεράστιες αποστάσεις προς εξεύρεση εργασίας. Η µοναξιά, οι κακουχίες, οι
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, η εκµετάλλευση, και η σκληρή δουλειά επτά ηµέρες την
εβδοµάδα οδηγούσαν τους περισσότερους στον πρόωρο θάνατο. Στα 1900, όταν για
πρώτη φορά ευεργετήθηκε ο αποίµαντος Ελληνισµός της Αυστραλίας µε την άφιξη των
πρώτων Ορθοδόξων ιερέων, ο µέσος όρος της ζωής των εποίκων ήταν το 36ο έτος της
ηλικίας.
Χρυσοθήρες νησιώτες βρέθηκαν στις πόλεις Ballarat και Bendigo της Βικτώριας
και ορισµένοι συµµετείχαν ακόµη και στην ένοπλη εργατική στάση του Eureka Stockate
(1854), που καθιέρωσε το οκτάωρο ηµερήσιας εργασίας και αποτέλεσε σταθµό για την
ιστορία του διεθνούς συνδικαλισµού. Οι µετανάστες εκείνοι στασίασαν εναντίον των
ανυπόφορων όρων εργασίας και των φόρων που επέβαλαν οι Άγγλοι αποικιστές.
Ανάµεσά τους ήταν και ο Ιθακήσιος Ανδρέας Λεκατσάς, ο οποίος είχε αφιχθεί στην
Αυστραλία το 1851 και στάθηκε αφορµή για τη µετανάστευση εκατοντάδων Ιθακησίων
στη Μελβούρνη.
Αρκετοί µετανάστες κατόρθωσαν να διακριθούν στα δύσκολα χρόνια του
κατατρεγµού. Η δυναστεία των Κοµνηνών ίδρυσε στη ΝΝΟ την εκτροφή στρειδιών και
θησαύρισε στα 1890, ο Μυτηληνιός Μιχάλης Μανούσιος έγινε διάσηµος γεωκτήµονας
στην εποχή του, ενώ ο Καστελορίζιος Αθανάσιος Αυγουστής και ο Ανδριώτης Γεώργιος
Φαλάγκας αναδείχθηκαν σε δεινότατους καλλιεργητές και εµπόρους στρειδιών στη ∆Α.
Ο Ιθακήσιος Αντώνιος Λεκατσάς στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ διατηρούσε
καταστήµατα αναψυκτικών, µε επιτυχία επιδόθηκε στην αγορά κτηρίων, ξενοδοχειακών
συγκροτηµάτων και θεάτρου στην πόλη της Μελβούρνης. Οι Καστελορίζιοι αδελφοί
Μιχάλης και Πέτρος Μιχελίδης αναδείχθηκαν ως οι µεγαλύτεροι καπνέµποροι και
καπνοβιοµήχανοι της Αυστραλίας µε έδρα την Πέρθη. Ο Γεώργιος Λυµπερίδης που
θεωρούνταν ως ο µεγαλύτερος σιτοπαραγωγός της Νέας Νοτίου Ουαλίας (ΝΝΟ) και ο
Νικόλαος Λουράντος από τους πλουσιότερους γαιοκτήµονες µε χιλιάδες πρόβατα
καταξιώθηκαν ως µεγάλοι ευεργέτες της Οµογένειας και τιµήθηκαν από την
αυστραλιανή Κυβέρνηση.
Η δηµογραφική και εποικιστική εξέλιξη των ελληνικών παροικιών της
Αυστραλίας πέρασε από διάφορες φάσεις. Μέχρι το 1926 οι πολιτείες της Νέας Νοτίου
Ουαλίας και ∆υτικής Αυστραλίας (∆Α.) συγκέντρωναν περίπου το 50%
των

πρωτοπόρων µεταναστών. Η Βικτώρια, η Κουησλάνδη και η Νότια Αυστραλία (ΝΑ)
τους υπόλοιπους. Ελάχιστοι νησιώτες από τα Κύθηρα ζούσαν στο Hobart της Τασµανίας
και ακόµη πιο λίγοι Κύπριοι και Μικρασιάτες έποικοι στο Darwin της Βόρειας
Επικράτειας. ∆εν είναι λοιπόν άσχετες οι παραπάνω δηµογραµικές εξελίξεις µε το ότι
στο Σύδνεϋ ιδρύθηκε η πρώτη οργανωµένη Κοινότητα του ελληνισµού (1896), στην
Πέρθη της ∆Α. η πρώτη ελληνική Αδελφότητα της Αυστραλίας (1912), και στη
Μελβούρνη άρχισε η πρώτη οργανωµένη εµφάνιση της Ανατολικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας (1892).
Εκκλησιαστικά αποίµαντη, εθνικά ακέφαλη και κοινοτικά ανοργάνωτη παρέµεινε
η παροικία των Ελλήνων της Αυστραλίας στη διάρκεια των πρώτων χρόνων από την
εµφάνιση των πρωτοπόρων µεταναστών στη µακρινή αυτή ήπειρο. Το έµπρακτο
ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας δεν ευαισθητοποιούνταν, εξαιτίας της τυραννίας της
απόστασης, της γεωγραφικής αποµόνωσης, της έλλειψης επαρκούς επικοινωνίας αλλά
και επειδή δεν συνέτρεχαν εµπορικοί λόγοι. Το εµπόριο µε την Ελλάδα είχε περιορισθεί
στη εισαγωγή της σταφίδας, σύκων και ελαιόλαδου µέχρι το 1910 περίπου µε επιτυχία,
εποχή που άρχισε η τοπική παραγωγή της σταφίδας.
Κατά τον εικοστό αιώνα, πρωτοπόροι µετανάστες εγκαθίδρυσαν, µε την
εγκατάστασή τους πανελλήνιους οργανισµούς, τις εθνο-θρησκευτικές κοινότητες για να
ικανοποιούν τις θρησκευτικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές τους ανάγκες, καθώς και
τοπικές αδελφότητες για να θεραπεύουν τις ιδιαίτερες περιφερειακές τους παραδόσεις.
Με µεγάλα κύµατα µετανάστευσης µεταξύ των δύο Παγκοσµίων Πολέµων και την
µαζική άφιξη 270.000 µεταναστών κατά την περίοδο 1952-1975, τα σοβαρά προβλήµατα
οργάνωσης, ενισχυόµενα από την πολιτική διεκδίκησης του απόδηµου Ελληνισµού από
το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, οδήγησαν στην εγκαθίδρυση ενός µεγάλου
αριθµού κοινοτήτων σε µεγάλα αλλά και µικρά αστικά κέντρα.

2.0

∆ηµογραφικά Στοιχεία

Οι Έλληνες εποίκησαν την Ωκεανία (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία) σε τρεις
φάσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώιµης φάσης (1830-1890), εξαιτίας του εφήµερου και
του ολιγάριθµου της εποίκησης δεν ήταν εφικτή η ίδρυση και λειτουργία ελληνικών
κοινοτήτων. Στη δεύτερη περίοδο της εποίκησης (1891-1951), οι πρωτοπόροι
συνειδητοποίησαν την ανάγκη να οργανωθούν σε συλλογικούς φορείς και να ιδρύσουν
θεσµικά όργανα (εκκλησία και εθνική αντιπροσωπεία), ώστε να διασφαλίσουν την
εθνογλωσσική και θρησκευτική τους ταυτότητα. Η εποίκηση της δεύτερης φάσης
διαµορφώθηκε µε γνώµονα (α) τις πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα µετά
τη Μικρασιατική τραγωδία (1922-1923), (β) τους περιορισµούς της µεταναστευτικής

πολιτικής των ΗΠΑ (1924) και (γ) τις αντίξοες οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες που
προκάλεσε στην Αυστραλία η οξύτατη οικονοµική κρίση (1926-1935), η οποία και
καλλιέργησε έντονη προκατάληψη και ξενοφοβία.
Με την υπογραφή της διακρατικής συµφωνίας Αυστραλίας-Ελλάδος (1952),
αρχίζει η τρίτη, η πλέον ουσιώδης, ταραχώδης και µαζική εποίκηση Eλλήνων (19521974). Αποτέλεσµα της κρίσιµης αυτής φάσης ήταν να εποικίσουν την Αυστραλία
270.000 και τη Νέα Ζηλανδία 3500 Έλληνες. Στο µεγαλύτερο ποσοστό τους (87%) οι
έποικοι αυτοί ήσαν αγρότες και ανειδίκευτοι εργάτες των αστικών κέντρων της Ελλάδος
και της Κύπρου. Το µεταναστευτικό αυτό απόθεµα των Ελλήνων της Αυστραλίας και
Νέας Ζηλανδίας έκτοτε διανθίζεται, εµπλουτίζεται, αναµορφώνεται και αναζωγονείται
µε τεχνοκράτες και επιστήµονες σε τέσσερις φάσεις: (α) το 1953, µε την εµφάνιση 5000
προσφύγων-µεταναστών από τη Ρουµανία, (β) την περίοδο 1954-1958, µε την άφιξη
περίπου 9000 Ελλήνων από την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή, (γ) το 1974 µε την
εγκατάσταση 11.000 Κυπρίων και (δ) στην περίοδο 1994-2002 µε την εποίκηση 3000
Ελλήνων από τη Νοτιοαφρικανική Ένωση, κυρίως επιχειρηµατιών και εµπόρων.
Την ηµέρα της τελευταίας απογραφής του 2006, ο αριθµός των
ελλαδογεννηµένων εποίκων της Αυστραλίας ανέρχονταν σε 107.561 άτοµα, ενώ µε
συνεκτιµήσεις και διασταυρώσεις ο αριθµός των Ελλήνων που γεννήθηκαν στην Κύπρο
και σε άλλες χώρες, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, ξεπερνούσε τους 22.000. Ο
αριθµός των αυστραλογεννηµένων ελληνικής καταγωγής, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών µε έναν εκ των δύο γονέων τους ελληνικής καταγωγής, ήσαν 365,147 άτοµα (το
1981 είχαν καταγραφεί 242.000 αυστραλογεννηµένοι). Ο συνολικός αριθµός εποίκων
της Αυστραλίας ελληνικής καταγωγής (Ελλήνων και Κυπρίων) εκτιµάται σε 505.000
άτοµα και σε 3500 της Νέας Ζηλανδίας. (βλέπε Πίνακα 1ον ). Από αυτούς, οι 230.000,
ήτοι το 46% περίπου είναι εγκαταστηµένοι στη Μελβούρνη, την πόλη µε την ισχυρότερη
εθνογλωσσική συγκράτηση της χώρας.
Με εξαίρεση τις Πολιτείες της Κουησλάνδης και της Νοτίου Αυστραλίας, το 93
τοις εκατό των Ελλήνων είναι εγκαταστηµένοι στα µεγάλα αστικά κέντρα των Πολιτειών
της χώρας. Στην αχανή Κουησλάνδη, τα δύο πέµπτα των εποίκων είναι διεσπαρµένα σε
επαρχιακές κωµοπόλεις (Cairns, Home Hill, Innisfail, Townsville, Babinda, Macay),
όπου από το 1928 έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν εκεί οργανωµένες εθνοθρησκευτικές
κοινότητες. Στη Νότιο Αυστραλία λειτούργησαν από ενωρίς (1909) συµπαγείς ελληνικές
παροικίες σε κωµοπόλεις (Port Pirie, Port Augusta) και αγροτικά κέντρα (Renmark,
Barrie, Barossa Valley), όπου συγκεντρώθηκε το 18% του συνόλου των Ελλήνων της
Πολιτείας και απασχολήθηκαν στους απέραντους αµπελώνες και λαχανόκηπους ως
αγρότες, εργάτες και γαιοκτήµονες.
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Πίνακας 1ος
Πηγή: ∆ιασταυρώσεις Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας (2006) & ΕΚΕΜΕ (2008).
*Από τον συνολικό αριθµό των Κυπρίων εποίκων θα πρέπει να αφαιρεθεί το 15% ως
Τουρκοκύπριοι.
Από το 1958, ο αριθµός των Ελλήνων της Αυστραλίας ήταν, και παρέµενε το
2002, αριθµητικά και γλωσσικά ο δεύτερος µεγαλύτερος από τις µη βρεταννικές
εθνότητες που έχουν εποικήσει τη Μεγάλη Χώρα του Νότου, µετά τους Ιταλούς. Η
συντριπτική πλειοψηφία των ελλαδογεννηµένων, ήτοι το 85 τοις εκατό, µετανάστευσαν
στην περίοδο 1952-1974. Μέχρι το 1962 υπήρχε στην Αυστραλία σοβαρότατη
δηµογραφική ανοµοιογένεια µεταξύ των φύλων, σε αναλογία 100 άνδρες προς 53
γυναίκες, επειδή ασκούνταν δρακόντιοι περιορισµοί στη µετανάστευση ανύπαντρων
γυναικών από την Ελλάδα, αλλά και επειδή, εξαιτίας της δύσκολης οικονοµικής
κατάστασης και των δυσκολιών της πρώτης εγκατάστασης, πολλοί είχαν αφήσει αρχικά
τις οικογένειές τους στην Ελλάδα. Η ανισότητα αυτή, η οποία προκαλούσε σωρεία
κοινωνικών και ψυχολογικών προβληµάτων στους πρωτοπόρους της µεταπολεµικής
περιόδου, αντιµετωπίσθηκε συνετά µετά το 1962, όταν προγραµµατίσθηκε, διακρατικά,
η µόνιµη εγκατάσταση χιλιάδων ανύπαντρων γυναικών (έµειναν στην αυστραλιανή
ιστορία µε το όνοµα οι νύφες) από την Ελλάδα.

Το 2008 διατηρείται µία εναρµονισµένη ισορροπία µεταξύ των δύο φύλων σε
αναλογία 50,2 άνδρες προς 49,8 γυναίκες, γεγονός που θεωρητικά περιορίζει και
αποθαρρύνει τις εξωγαµίες στα µεγάλα αστικά κέντρα, όπου είναι εγκαταστηµένος
συµπαγής Ελληνισµός. Ο αριθµός των Ελληνίδων είναι µεγαλύτερος των ανδρών µόνον
στην οµάδα ηλικίας µεταξύ 45 και 54 ετών, όπου το ποσοστό τους είναι υψηλότερο κατά
πέντε τοις εκατό. Χωρίς όµως µετανάστευση από το 1975, το ποσοστό των Ελλήνων που
ευρίσκεται στην οµάδα ηλικίας 45 έως 64 ετών, το 2008 ανερχόταν, στο 63% του
συνολικού αριθµού των ελλαδογεννηµένων, ενώ σε 27% ανέρχονταν οι
ελλαδογεννηµένοι έποικοι που ξεπέρασαν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
Μέχρι το 2015 υπολογίζεται ότι το 90% των Ελλαδογεννηµένων θα είναι
συνταξιούχοι 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 (1997-2007) οκταπλασιάσθηκε], είχε
καταλυτικές συνέπειες για την εθνογλωσσική διατήρηση των επιγόνων τους. Η παρούσα
δοµή ηλικίας των ελλαδογεννηµένων της Αυστραλίας διαφέρει σηµαντικά από αυτή του
µέσου Αυστραλού, που βρίσκεται στις µεσαίες οµάδες ηλικιών, και γεννά σοβαρότατα
προβλήµατα που σχετίζονται µε τον κοινωνικο-οικονοµικό και πολιτικό προγραµµατισµό
της χώρας, όσον αφορά στα θέµατα παιδείας, πολιτισµού καθώς και στην κοινωνική
δικαιοσύνη.
Στη Μελβούρνη, που παραµένει το βιοµηχανικό και στο Σύδνεϋ που είναι το
εµπορικό κέντρο της Αυστραλίας, είναι εγκαταστηµένο το 81% των Ελλήνων, και κατά
συνέπεια οποιαδήποτε κρίση στο χώρο της οικονοµίας έχει σοβαρότατες επιπτώσεις
στους ανειδίκευτους και ηµιειδικευµένους εργάτες και στους νέους που απασχολούνται
στις βιοµηχανικές αυτές πόλεις. Στα επόµενα χρόνια η ελληνική παροικία θα χρειασθεί
µεθοδευµένη πρόνοια, συστηµατικές παροχές και τεράστια τεχνοκρατική βοήθεια για να
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που προκαλούνται από τη µετάλλαξη της δόµησης του
εργασιακού status quo εξαιτίας της γήρανσης των ελληνικών παροικιών, της
επικοινωνιακής επανάστασης, της παγκοσµιοποίησης αλλά και των ραγδαίων εξελίξεων
στο χώρο της τεχνολογίας.
Η συµµετοχή των ελλαδογεννηµένων εποίκων στην κοινωνικο-οικονοµική και
πολιτική ζωή της Αυστραλίας τα τελευταία πενήντα χρόνια εξελίχθηκε µε βάση το
όραµα βραχύχρονης παραµονής τους και όχι ως εποίκων µόνιµης εγκατάστασης. Από το
1974, µε τον τερµατισµό της µετανάστευσης Ελλήνων µεταναστών, ο αριθµός Ελλήνων
και Ιταλών µεταναστών, που αφίχθηκαν στην Αυστραλία την τελευταία δεκαετία (19972007), ήταν ο χαµηλότερος σε σύγκριση µε οποιαδήποτε άλλη εθνότητα. Στο ίδιο
διάστηµα ο αριθµός των Ελλήνων, που παλιννόστησε ήταν κατά 37% υψηλότερος από
τον αριθµό αυτών που εποίκησαν την Αυστραλία. Το 2007, συµφωνα µε δεδοµένα της

Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθµός των Αυστραλών πολιτών που διέµεναν
µόνιµα στην Ελλάδα, ανερχόταν σε 135,000 άτοµα. Οι Έλληνες, ωστόσο, αν και
διατηρούν περισσότερο από τις άλλες εθνοτικές οµάδες τα εθνογλωσσικά και
πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά, εν τούτοις έρχονται πρώτοι στις πολιτογραφήσεις,
έναντι των άλλων εθνικών οµάδων, αφού το 96,1% των οµογενών έχουν πολιτογραφηθεί
Αυστραλοί πολίτες.
Σύµφωνα µε την ανάλυση των δηµογραφικών δεδοµένων, στο 62% των ελληνοαυστραλιανών οικογενειών, ο ένας από τους δύο γονείς δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα. Οι
Έλληνες της Αυστραλίας συνεχίζουν να είναι προσηλωµένοι στα δεδοµένα και στις αξίες
του ελλαδικού πολιτισµού όπως τα µετέφεραν από τις γονικές εστίες πριν από µισό
περίπου αιώνα. Την παρωχηµένη αυτή ιδεολογία συνεχίζουν σχεδόν απαρέγκλιτα και οι
επίγονοί τους, παρά τις σηµαντικές µεταλλάξεις που σηµειώθηκαν στη σύγχρονη
ελλαδική κοινωνία και πολιτισµό. Ακόµη και σε θέµατα που σχετίζονται µε τη
γεννητικότητα, οι Ελληνίδες της Αυστραλίας γεννούν περισσότερα παιδιά (2,8 κατά
µέσο όρο) σε σύγκριση µε το µέσο όρο της γυναίκας της Αυστραλίας (2,1%), ενώ
συγκριτικά χαµηλότερο παραµένει και το ποσοστό των άτεκνων Ελληνίδων σε σύγκριση
µε τον παναυστραλιανό µέσο όρο.
Από το 1952, ο αριθµός των Ορθοδόξων Χριστιανών αυξήθηκε στην Αυστραλία
περισσότερο από κάθε άλλο χριστιανικό δόγµα, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό τους (64 %)
είναι εγκαταστηµένοι στη Μελβούρνη. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η Ορθοδοξία
συνεχίζει το 2008 να είναι αριθµητικά η τέταρτη µεγαλύτερη θρησκεία της χώρας µε
489.000 άτοµα ή το 2,9% του πληθυσµού. Για παράδειγµα, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί,
αποτελούν το δεύτερο ισχυρότερο αριθµητικά δόγµα, µετά τους Καθολικούς, στα
προάστια της Μελβούρνης, Darebin µε 17,269 πιστούς (14,1% του συνόλου των
κατοίκων), στο προάστιο Moreland µε 12.709 (9,8% του συνόλου), στο Whittlesea µε
20.730 (20,4% του συνόλου), και στο Βrimbank µε 17.614 (11,8% του συνόλου).
Σύµφωνα µε διασταυρώσεις και αναλύσεις των δηµογραφικών δεδοµένων της
απογραφής του 2006, διαπιστώνεται ότι το 93% των Ελλήνων είχαν δηλώσει Ορθόδοξοι,
το υπόλοιπο άλλες Οµολογίες (Ευαγγελικοί, Χιλιαστές, Καθολικοί και Αγγλικανοί), ενώ
ένα ποσοστό 0,5% δήλωσε Μουσουλµάνοι. Σηµειώνεται ότι η Ελληνική Ορθόδοξη
Εκκλησία προεξάρχει των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Αυστραλία (ρωσσικής,
αντιοχικής, σερβικής, συρολιβανέζικης και ρουµανικής) ενώ συνεχίζει να µην
αναγνωρίζεται ως κανονική η µακεδονοσλαβική, όπως αυτό είχε ψηφισθεί από τις
Εκκλησίες-µέλη της Συνεδριακής Επιτροπής Κανονικών Ορθοδόξων Εκκλησιών
(Σεπτέµβριος 1979).

3.

Κοινωνική Συγκρότηση

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα (1986), οργανώθηκαν
στην Αυστραλία οι κοινότητες των Ελλήνων ως εθνο-θρησκευτικά σωµατεία. Το 1924
ιδρύθηκε η Μητρόπολη µε πνευµατικό και αποστολικό ρόλο και το Γενικό Προξενείο
της Ελλάδας (1926) στο Σύδνεϋ. Ωστόσο, παρά τη βασικότατη αλλαγή που προκάλεσε η
εµφάνιση του πρώτου Μητροπολίτη, Χριστόφορου Κνήτη και του πρώτου επαγγελµατία
διπλωµάτη, Λεωνίδα Χρυσναθόπουλου, ο ρόλος των Κοινοτήτων δεν διευρύνθηκε.
Συνέχισαν τον εκκλησιαστικοκεντρικό τους ρόλο, ανέγειραν και συντήρησαν ναούς, ως
µοναδικό τους µέληµα και ευθύνη, ίδρυσαν φιλόπτωχες αδελφότητες και επιδόθηκαν σε
αλτρουιστικές δραστηριότητες.
Η ηγεσία των Κοινοτήτων δεν κατόρθωσε να αναπτύξει κοινωνική και
πολιτιστική δράση, δεν αναζήτησε τρόπους ενσωµάτωσης στην καχύποπτη και ξενόφοβη
αγγλοκελτική κοινωνία και το κυριότερο δεν αποδέχθηκε τα νέα θεσµικά όργανα του
Μητροπολίτη και του Γεν. Προξένου, διότι ερµηνεύθηκε ότι περιορίζουν κεκτηµένα
προνόµια εξουσίας των Κοινοτήτων. Έτσι από πολύ ενωρίς (1924), σηµειώθηκε βαθιά
κρίση, προκλήθηκαν ζηµιογόνες έριδες και εδραιώθηκε διχοστασία ανάµεσα στις
Κοινότητες και κυρίως στη Μητρόπολη, από την οποία διεκδικούσαν την αποκλειστική
διοίκηση των ναών. Όταν αργότερα (1959), το Οικουµενικό Πατριαρχείο αποφάσισε να
καταργήσει τους παλαιούς κοινοτικούς οργανισµούς, υιοθετώντας το αµερικανικό
πρότυπο της κοινότητας-ενορίας και αργότερα (1975) το θεσµό των ενοριών µε
διορισµένα από την Αρχιεπισκοπή συµβούλια επιτρόπων, προκλήθηκε εκτροπή (1962)
και θεσµοποιήθηκε το σχίσµα. Μετά το 1962, µε την απόσχιση των παλαιών κοινοτήτων
από την κανονική Εκκλησία, αρχίζει η ταραχώδης περίοδος της ιστορίας του
αυστραλιώτη Ελληνισµού, κατά την οποία κυριαρχεί ο εξοστρακισµός, η
αποστασιοποίηση, η περιθωριοποίηση οργανισµών και ατόµων, χωρίς να λείπει η συχνή
σύγκρουση µεταξύ της Εκκλησίας και των αντιπροσώπων της Ελληνικής και Κυπριακής
Πολιτείας. Οι περισσότερες κοινότητες περιορίσθηκαν στον εκκλησιαστικοκεντρικό τους
ρόλο µε αποτέλεσµα να εµπλέκονται σε συνεχείς προστριβές µε την Εκκλησία και να
µην ενεργοποιούν τον πολιτιστικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό τους ρόλο.
Από το 1912, η ίδρυση των ελληνικών εθνοτοπικιστών αδελφοτήτων και
σωµατείων της Αυστραλίας (το 2006 ο αριθµός των αναγνωρισµένων συλλογικών
φορέων του Ελληνισµού ανερχόταν σε 1024), µε στόχο τη διατήρηση της τοπικής
παράδοσης, ναρκοθέτησε τη συνεκτικότητα του ελληνισµού, αποδυνάµωσε τους
πανελλήνιους οργανισµούς, αποχύµωσε την οργάνωσή τους και κατέστρεψε προοπτικές
και προϋποθέσεις µιας συλλογικότερης παρουσίας των Ελλήνων. Η χρεωκοπία τους
σήµερα είναι εµφανής σε όλα τα επίπεδα, µε την εµφανή απουσία των
αυτραλογεννηµένων επιγόνων από τις εθνοτοπικιστικές οργανώσεις, το µαρασµό και την
ερήµωση εκατοντάδων κτηρίων που αγοράσθηκαν χωρίς περίσκεψη τις τελευταίες
δεκαετίες του 20ου αιώνα και την τελική πώληση ή προσωρινή ενοίκιασή τους σε
ασιάτες νεοµετανάστες.

Η ευρεία ανάπτυξη και γεωγραφική εξάπλωση των Ελληνικών παροικιών στην
Αυστραλία γέννησε διεσπαρµένες και δηµογραφικά ασθενείς παροικίες, κυρίως στα
αστικά κέντρα και στην αχανή επαρχία. Οι παροικίες αυτές ήσαν βασικά εθνοκεντρικές
και θρησκευτικές εστίες µε στόχο τη διατήρηση των ιδεολογιών που έθεσαν και
διαµόρφωσαν οι ελλαδογεννηµένοι έποικοι. Το µέγεθος, ο τύπος και η έκταση της
ελληνικής εποίκησης διαµορφώθηκαν από την πολιτική της Αυστραλιανής Κυβέρνησης
να µεθοδεύσει οργανωµένο σύστηµα εργασιακής αποκέντρωσης. Το µοντέλο της
κοινοτικής διάρθρωσης µε την ύπαρξη ενός κοινοτικού φορέα για κάθε πόλη, υπο τη
διοικητική και οργανωτική κυριαρχία της βάσης καταργήθηκε 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, η ύπαρξη µέτριων ηγετών και ακόµη πιο µέτριων κληρικών και η
πολιτική της Εκκλησίας, από το 1959, να αναλάβει όχι µόνον τον πνευµατικό αλλά και
τον εθναρχικό έλεγχο, προκάλεσαν διοικητική καχεξία, διχοστασία και τέλµα εκτροπής.
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 παροικιών, µε κοινωνικο-οικονοµικούς και πολιτιστικούς
στόχους. Οι νέες οργανώσεις (Ελληνική Λέσχη Καµπέρρας, Ελληνοαυστραλιανή Πρόνοια
Μελβούρνης, Οργανισµός Φροντίδα Μελβούρνης, κ.ά) εγκατέλειψαν την εξάρτησή τους
από την Κοινότητα και την Εκκλησία, στηρίχθηκαν σε αυστραλογεννηµένο έµψυχο
δυναµικό και διεκδίκησαν ρόλο και σχέσεις µε την αυστραλιανή πολιτεία.
Χρησιµοποιώντας πηγές και εισόδηµα της Αυστραλιανής πολιτείας, εξασφάλισαν
ευρωστία, διάρκεια και ζωτικότητα. Οι νέοι οργανισµοί, κινούµενοι στο ευρύτερο φάσµα
της αυστραλιανής κοινωνίας, απέσπασαν από το αυστραλιανό κράτος ρόλους και
υπηρεσίες που στόχευαν στην κοινωνική πρόνοια και φροντίδα των µεταναστευτικών
οµάδων, γεγονός που τους εξασφάλισε αυτάρκεια και εποµένως διάρκεια και
σταθερότητα.
Μετά το 2000, πολλοί κοινοτάρχες αισθανόµενοι την παρακµή που
συντελούνταν, αποφάσισαν να ανοίξουν τους οργανισµούς τους στις νέες µεθόδους
οργάνωσης και εµπέδωσαν στρατηγική και τεχνογνωσία που προσέφεραν επιστηµονικά
θεσµικά όργανα της παροικίας, σε θέµατα πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικοοικονοµικής στρατηγικής. Απότελεσµα της φιλελεύθερης αυτής πολιτικής ήταν να
προκληθεί κινητικότητα στους τοµείς αυτούς και να δηµιουργηθούν σχέσεις εξάρτησης
των Ελλήνων από τα προγράµµατα των Κοινοτήτων αυτών. Ιδρύθηκαν νέοι δίγλωσσοι
παιδικοί σταθµοί, και δίγλωσσα σχολεία κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, πολιτιστικοί
µηχανισµοί προβολής του ελληνικού πολιτισµού και γλώσσας.

Το 2008, η Βικτώρια παραµένει δηµογραφικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο
του αυστραλιώτη Ελληνισµού. Από τις 22 Αυγούστου 1897, που οι ηγέτες των
διακοσίων περίπου Ελλήνων της Μελβούρνης κάλεσαν συνέλευση και ίδρυσαν την
πρώτη οργανωµένη Κοινότητα, ιδρύθηκαν και λειτούργησαν στη Βικτώρια 148
πανελλήνιοι οργανισµοί, συµπεριλαµβανοµένων και 66 κοινοτήτων και ενοριών, 267
εθνοτοπικιστικά σωµατεία αδελφότητες και οργανισµοί µε στόχο τη διατήρηση της
ιδιαίτερης τοπικής παράδοσης, 41 πολιτιστικοί οργανισµοί, 38 αθλητικά σωµατεία, 26
πατριωτικοί σύλλογοι µε στόχο την προώθηση των εθνικών θεµάτων του Ελληνισµού, 19
εκκλησιαστικοί και παρεκκλησιαστικοί οργανισµοί και αδελφάτα και δεκάδες εφήµερα
συλλογικά µορφώµατα µε στόχο τη βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσιών και τη
διατήρηση του Ελληνισµού (βλέπε Πίνακα 2). H διχοστασία που προκαλεί το
Εκκλησιαστικό ζήτηµα έχει ως αποτέλεσµα την κατάτµιση του Ελληνισµού και τη
λειτουργία περισσοτέρων συλλόγων, κοινότητων και εκκλησιαστικών σωµατείων πέρα
και εκτός των παλαιοηµερολογιτών, της αυτοκέφαλης εκκλησίας, χιλιαστών,
ευαγγελικών και άλλων θρησκευτικών δογµάτων.
Από το 1970, µε την εκκλησιαστική επανένταξη της Κοινότητας της Μελβούρνης
στο κλίµα της Αρχιεπισκοπής, από το οποίο είχε αποσχισθεί το 1962, και παρά την
ύπαρξη σχέσεων συγκρατηµένης αποστασιοποίησης, οι κοινοτικοί ναοί ευρίσκονται υπό
την κανονική Εκκλησία. Η Κοινότητα της Μελβούρνης το τελευταίο τέταρτο του 20ού
αιώνα, εγκατέλειψε την εκκλησιαστικοκεντρική της πολιτική και επιχείρησε να
προβάλλει τους πολιτικούς και πολιτιστικούς στόχους της Οµογένειας. Συµµετείχε
ενεργά στη διαµόρφωση της µεταναστευτικής πολιτικής, επηρέασε σθενερά τη
διαµορφούµενη πολιτική του Αυστραλιανού Εργατικού Κόµµατος µέσα από τα Συνέδριά
του, αντιπροσώπευσε τον Ελληνισµό στα κυβερνητικά φόρα, σχετικά µε τα Εθνικά
θέµατα που ταλάνισαν την Ελλάδα (Κυπριακό, Μακεδονικό, Αιγαίο, Επιστροφή των
Μαρµάρων του Παρθενώνα), αλλά και σε µεταναστευτικά ζητήµατα που είχαν ως στόχο
την προστασία των εργατών, τις συντάξεις και γενικά την ανέλιξη των Ελλήνων.
Ουσιώδης υπήρξε η πρόοδος που σηµείωσε στον εκπαιδευτικό χώρο µε την ίδρυση και
λειτουργία Ηµερησίου Σχολείου και ελληνόγλωσσων προγραµµάτων σε νηπιαγωγεία,
παιδικούς σταθµούς και απογευµατινά σχολεία. Θεαµατική υπήρξε η διείσδυση της
Κοινότητας της Μελβούρνης στα πολιτιστικά, µε σηµαντικές εκδηλώσεις προβολής του
ελληνικού πολιτισµού, τέχνης, µουσικής, θεάτρου και κινηµατογράφου. Συγκρατηµένη
ωστόσο παρέµεινε η κοινωνική προσφορά της Κοινότητας στο χώρο της πρόνοιας και
της φροντίδας των Οµογενών.
Στο ίδιο διάστηµα, η επίσηµη Εκκλησία, ανέπτυξε, πέρα από το αποστολικό της
έργο, πλούσιο κοινωνικό πρόσωπο, ιδρύοντας κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, οίκους
ευγηρίας και διατήρησε εναργέστερες σχέσεις µε τα προβλήµατα των µεταναστών. Την
έµφαση στην κοινωνική πρόνοια, είχε άλλωστε πρώτη καθιερώσει η Αυστραλο-Ελληνική
Κοινωνική Πρόνοια (1973) µε τη λειτουργία δεκάδων κοινωνικών προγραµµάτων προς

ανακούφιση των αναξιοπαθούντων, ανέργων και γενικά ατόµων µε κοινωνικά και
εργασιακά προβλήµατα. Το 2008, η Πρόνοια απασχολούσε πάνω από 68 υπαλλήλους και
200 εθελοντές µε προγράµµατα που στήριζε το αυστραλιανό δηµόσιο. Τα τελευταία
χρόνια, ακολουθώντας το παράδειγµα της Πρόνοιας, λειτούργησαν στη Μελβούρνη,
ρωµαλαίοι κοινωνικοί φορείς (Φροντίδα, Αγάπη, Βασιλειάδα) και ανέπτυξαν πλουσιότατη
δράση µε γηριατρεία, γηροκοµεία, παιδικούς σταθµούς, νοσοκοµεία για παιδιά µε ειδικές
ανάγκες και άλλα ιδρύµατα πρόνοιας υπέρ των Ελλήνων εποίκων και των παιδιών τους
Το Σύδνεϋ, παρά την αλλοίωση των προπολεµικών δηµογραφικών δεδοµένων
υπέρ της Μελβούρνης που σηµειώθηκε µε την έναρξη της µαζικής µετανάστευσης του
1952, παρέµεινε η Έδρα του Αρχιεπισκόπου. Με εξαίρεση την Τράπεζα Κύπρου που
εδρεύει στη Μελβούρνη, στο Σύδνεϋ διατηρούν τις διευθύνσεις τους τα Γραφεία Τύπου,
Τουρισµού, Εθνικής Τράπεζας, Ολυµπιακής, Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου και του
Εµπορικού Ακολούθου της Ελλάδας. Κατά την προπολεµική περίοδο, η εγκαθίδρυση του
θεσµού της Μητρόπολης και αργότερα της Αρχιεπισκοπής (1960) από το Οικουµενικό
Πατριαρχείο, γέννησε τη σύγκρουση µεταξύ της αρχαιότερης κοινότητας του
Ελληνισµού της Αυστραλίας (1897) και της Εκκλησίας, µε αποτέλεσµα τη λειτουργία
δύο ναών, ενός για τους «µητροπολιτικούς» και ενός για τους «κοινοτικούς».
Ακολούθησε η περιπόθητη Ένωση των διιστάµενων µερών επί ποιµαντορίας του
Μητροπολίτη Τιµοθέου, για να
αποσχισθεί εκ νέου (1960) η Κοινότητα και να
παραµείνει σε εκκλησιαστική αταξία.. Μετά το 1956, άρχισαν να ιδρύονται στο Σύδνεϋ
οι Κοινότητες-Ενορίες από την Αρχιεπισκοπή, αρχής γενοµένης από την Κοινότητα των
Ορθοδόξων του Rose Bay και να καταργείται το δικαίωµα που αυτόχρηµα απολάµβαναν
οι παλιοί κοινοτικοί οργανισµοί, της ύπαρξης δηλαδή µίας Κοινότητας κατά πόλη. Το
νέο σύστηµα οργάνωσης του Ελληνισµού γέννησε διασπαρµένες και πολύµορφες
κοινότητες, τα συµβούλια των οποίων ενέκρινε η Αρχιεπισκοπή. Η πολιτική αυτή
προκάλεσε βαθύ ρήγµα µεταξύ της παλιάς Κοινότητας, που διατηρούσε τέσσερεις ναούς
και της Αρχιεπικοπής και θεσµοθέτησε τη διχοστασία, µε τις συνέπειες της οποίας
µεγάλωσαν ήδη τρεις γενιές Ελλήνων.

Τύπος
Οργάνωσης
Σύνολo

Αριθµός κατά Πολιτεία
Βικτώρα ΝΝΟ ΝΑ ∆Α Κουησ. Βόρ.Α. Τασ. ACT.

Κοινότητες
Ενορίες
Κοινότητες-ενορίες
Παρα-εκκλησιαστικοί
Φορείς

19
32
19
19

14
7 1
6
17
7 4
3
20 11
4
8
8

2

1

2

3
-

1
1
1

2
1

1
1
1
1

52
64
66
35

Αθλητικά σωµατεία
Πολιτιστικά
Κοινωνικής Πρόνοιας
Πολιτικές Οργανώσεις
Πατριωτικά
Εκπαιδευτικοί φορείς
Εθνοτοπικιστικά σωµατεία
496
Αυστραλοελληνικά

32
41
14
7
26
33
267

ΣΥΝΟΛΟ Αναγν. Σωµατείων

530

21

16
6
3
5
1
14 7
2
4
1
8 3
2
3
1
4 2
1
2
14 8
3
7
3
5
3
1
2
1
98 48
17
34
8

3

2

3

2

226 107

41

79

26

1 2
1 3
2 1
- 3 2
1 1
12
7
2

2

66
73
34
16
66
49
13
43

21 28 1060

Πίνακας 2
Τύπος και αριθµός ορανωµένων φορέων του Ελληνισµού, συµπεριλαµβανοµένων και
των κυπριακών σωµατείων και κοινοτήτων, της Αυστραλίας.
Όπως ήταν φυσικό, η Εκκλησία και η ηγεσία των Κοινοτήτων-Ενοριών, που
ξεπήδησε µέσα από το νέο και ρωµαλέο έµψυχο δυναµικό που έφερε στη χώρα η
µεταπολεµική µετανάστευση, εκµεταλλευόµενη τη διοικητική καχεξία και την κούραση
των µελών της παλιάς Κοινότητας, την οποία ποδηγετούσαν ακόµη µέλη-οικογένειες της
προπολεµικής περιόδου, επιβλήθηκε στο χώρο της παιδείας και κοινωνικής πρόνοιας,
συρρικνώνοντας στο ελάχιστο τις οικονοµικές προοπτικές της παλιάς Κοινότητας. Χωρίς
συγκεκριµένη στρατηγική και πλαίσιο δράσης, µε περιορισµένο όραµα τη διατήρηση της
εθνοθρησκευτικής ταυτότητας των Ελλήνων, η Κοινότητα του Σύδνεϋ παρέµεινε
συγκρατηµένα ζωντανή µέχρι πρόσφατα, µε τη λειτουργία τριών παιδικών σταθµών, ενός
γηροκοµείου, 28 απογευµατινών σχολείων και περιορισµένου αριθµού κοινωνικών
προγραµµάτων. Τα τελευταία χρόνια σηµειώθηκε ανάσχεση της πολιτικής της
συγκρατηµένης αποµόνωσης και άρχισαν να δηµιουργούνται µηχανισµοί πολιτιστικής
επίθεσης και να δροµολογούνται προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας.
Παράλληλα, η Κοινότητα του Σύδνεϋ, διαθέτοντας οικονοµική ευρωστία και ικανούς
ηγέτες, έπαιξε αρχηγετικό ρόλο στη συλλογική παρουσία των παλιών κοινοτικών
οργανισµών συσπειρώνοντάς τους ως µέλη της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων
Αυστραλίας, την οποία το 2008 απάρτιζαν οι αποσχισµένες από την Κανονική Εκκλησία
Κοινότητες.
Η Αρχιεπισκοπή σε συνεργασία µε τις είκοσι Κοινότητες-Ενορίες και τις 17
Ενορίες της στη ΝΝΟ κατόρθωσε να εντάξει και να αξιοποιήσει το έµψυχο δυναµικό της
Οµογένειας που εκδήλωνε αγαστή σύµπλευση δηµιουργώντας στις τάξεις της συλλογικά
σώµατα συγκεκριµένων δράσεων και αναπτύσσοντας πλούσιο πρόγραµµα κοινωνικής
και εκπαιδευτικής δραστηριότητας µε τη λειτουργία, µεταξύ άλλων, τριών Ηµερήσιων
Ελληνικών σχολείων, µεγάλου αριθµού γηροκοµείων και γηριατρείων, παιδικών

σταθµών, µοναστηριών, και της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής του Αποστόλου Ανδρέα.
Πάντως, µε τη γήρανση της Οµογένειας και τη δηµογραφική συρρίκνωση των
ελλαδογεννηµένων, γηρασµένα παρουσιάσθηκαν τα διοικητικά συµβούλια και
ισχνότατος ο αριθµός των µελών των κοινοτικών οργανισµών και ενοριών, οι
περισσότεροι από τους οποίους περιορίσθηκαν στην προσφορά εθνοθρησκευτικών
υπηρεσιών. Ωστόσο και οι υπηρεσίες που προσέφεραν παρουσιάζονταν ανεπαρκείς και
αναχρονιστικές για τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα της πλειοψηφίας των
Αυστραλογεννηµένων, οι οποίοι παρέµεναν αδιάφοροι και ανέντακτοι στον κοινοτικό
ιστό. Το 1990, αναδύθηκαν στο Σύδνεϋ πολιτιστικοί οργανισµοί και ανεξάρτητοι
κοινωνικοί φορείς, οι οποίοι, αρχικά έδειξαν λιγότερο ευαίσθητοι στα ακούσµατα των
παλαιοτέρων γενεών, στη συνέχεια όµως ενεργοποιήθηκαν µε στόχο την προβολή και
διάδοση του ελληνικού πολιτισµού. Σε αυτό βοήθησαν ενεργά οι µηχανισµοί που
ανέπτυξαν φορείς του γυναικείου κινήµατος στη ΝΝΟ, η λειτουργία της πολιτιστικής
Επιτροπής της Κοινότητας του Σύδνεϋ σε επαγγελµατικά πρότυπα, η λειτουργία των
ηµερησίων σχολείων και η λειτουργία του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (ΣΑΕ)
που µεθόδευσε µηχανισµούς σύγκλισης των παροικιακών δυνάµεων.
Η ανάλυση της κοινοτικής εξέλιξης του Ελληνισµού της ∆υτικής Αυστραλίας,
που παρέµενε αποµονωµένος από τους Έλληνες των ανατολικών Πολιτειών, δείχνει ότι
εκεί λειτούργησαν διαφορετικές ευαισθησίες, που διαµόρφωσαν πρώτα τις κοινωνικές
και εκπαιδευτικές προτεραιότητες της παροικίας και τελευταία στράφηκαν στην
εκπλήρωση των θρησκευτικών αναγκών. Η αριθµητική υπεροχή των Καστελλοριζίων
στη ∆υτική Αυστραλία οδήγησε στην ίδρυση του πρώτου τοπικού χαρακτήρα ελληνικού
συλλόγου στην Αυστραλία, της Καστελλοριζιακής Αδελφότητας, µε πανελλήνιους όµως
στόχους το 1913. Το πρώτο ∆. Συµβούλιο του Αθανασίου Γ. Αυγουστή απαρτιζόταν
από στελέχη που αποτέλεσαν και το πρώτο ∆. Συµβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας της
∆υτικής Αυστραλίας που ιδρύθηκε και λειτούργησε εκεί εννέα χρόνια αργότερα (1922).
Από το 1918 λειτουργούσε οργανωµένος όµιλος νέων µε το όνοµα Ελληνική Ένωσις
∆.Α. µε στόχο την πρόσβαση στη µείζονα αυστραλιανή παροικία, την αγαθοεργία, την
προσφορά στους αναξιοπαθούντες και τη συντήρηση της Εσπερινής Ελληνικής Σχολής ο
Πιττακός. Το 1930 ιδρύθηκε από τον καστοριανό Ζήση Νολίδη και λειτούργησε µε
επιτυχία ο Ελληνοµακεδονικός Σύλλογος ο Μέγας Αλέξανδρος. Στην Πέρθη λειτούργησε
µε προσφορά στο χώρο του αθλητισµού και την ψυχαγωγία των εποίκων ο
Ελληνοπροοδευτικός Σύλλογος Αθηνά που αποτελούνταν από αυστραλογεννηµένους
νέους. Κατά τη µεταπολεµική περίοδο ιδρύθηκαν και λειτούργησαν στη ∆υτική
Αυστραλία τέσσερις κοινότητες των Ελλήνων, µία των Κυπρίων, δεκαεφτά εθνοτοπικά
σωµατεία, εννέα εκκλησιαστικοί οργανισµοί και ενορίες, εννέα πανελλήνιοι φορείς και
λέσχες και τρία αθλητικά σωµατεία (Αθηνά, Ολυµπιακός και Ένωση Κυπρίων).
Μικρή και ασήµαντη παρέµεινε η ελληνική παροικία της Αδελαϊδας µέχρι και
τον τερµατισµό του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, εξαιτίας του φερέοικου του πληθυσµού

της. Στις 19 Οκτωβρίου 1930, οι 100 περίπου ενήλικες Έλληνες συγκεντρώθηκαν στο
Panhellenion Club, της Αδελαϊδας και εξέλεξαν τον Κωνσταντίνο Κάβουρα ως πρώτο
Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας. Μετά το 1952, εξαιτίας της
εργασιακής αποκέντρωσης που µεθόδευσαν µέσα από τη µεταναστευτική πολιτική τους
οι Κυβερνήσεις της Αυστραλίας, άρχισε η εγκατάσταση 25.000 Ελλήνων και Κυπρίων
στον ευρύτερο χώρο της Νοτίου Αυστραλίας. Εκεί λειτουργούσαν το 2008, συνολικά
επτά κοινότητες, 11 κοινότητες-ενορίες και επτά ενορίες, από τις οποίες οι 14 στις
επαρχιακές κωµοπόλεις και στα µεγάλα αγροτικά κέντρα της Πολιτείας, 48 εθνοτοπικά
σωµατεία, έξι αθλητικοί φορείς και δεκάδες πανελλήνιοι σύλλογοι πολιτιστικού και
πατριωτικού χαρακτήρα καθώς και δύο Ηµερήσια Ελληνικά σχολεία µε ενισχυµένο
ελληνόγλωσσα προγράµµατα. Ο παλαιός κοινοτικός οργανισµός αποσχισµένα
εκκλησιαστικά από την Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας από το 1960, ίδρυσε
δικούς του ναούς, ανέπτυξε εκπαιδευτική δράση και µερίµνησε ιδιαίτερα για τα
κοινωνικά προβλήµατα του Ελληνισµού. Η χρονίζουσα εκκλησιαστικο-κοινοτική
διχοστασία, προκάλεσε βαθιά κοινωνικά ρήγµατα, λειτούργησε ανασχετικά στην
πολιτιστική δύναµη της Οµογένειας στην Αδελαϊδα, κούρασε τη νεολαία και
περιθωριοποίησε ικανό έµψυχο δυναµικό.
Μικρός σχετικά αριθµός πρωτοπόρων εποίκων οδηγήθηκε στην αχανή Πολιτεία
της Κουησλάνδης και ειδικότερα στη Βρισβάνη. Το 1913 ιδρύθηκε και λειτούργησε εκεί
ο πρώτος ελληνικός Οργανισµός της Κουησλάνδης µε την επωνυµία Queensland
Hellenic Association (Ελληνικός Σύνδεσµος Κουησλάνδης). Το 1924, µετά τους
περιορισµούς στη µετανάστευση που επέβαλε η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση, αρκετές
εκατοντάδες εποίκων µεταφέρθηκαν στα τεράστια αγροκτήµατα, βαµβακοφυτείες και
καπνοκαλλιέργειες της βόρειας Κουησλάνδης και στις φυτείες ζαχαροκάλαµου. Ενώ η
άφιξη του πρώτου Έλληνα εποίκου στη Βρισβάνη χρονολογείται στα 1860, η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα της Βρισβάνης άρχισε να γράφει µέλη απ’ το Μάρτιο του 1928.
∆ωκεκανήσιοι και Τσιριγώτες εποίκησαν την πόλη στις αρχές του εικοστού αιώνα σε
µεγάλους αριθµούς. Εκεί κατά τη διάρκεια των χρόνων της µαζικής µετανάστευσης
(1952-1975) εγκαταστάθηκαν συνολικά πάνω από 12.000 Έλληνες, κυρίως αγρότες, και
ίδρυσαν πάνω από εβδοµήντα οργανισµούς σε ολόκληρη την Πολιτεία,
συµπεριλαµβανοµένων έξι κοινοτήτων, οκτώ κοινοτήτων-ενοριών και τριών ενοριών.
Στην τροπική ζώνη µε επίκεντρο την πόλη Innisfail είχαν εγκατασθεί από το 1910
διακόσοι περίπου νησιώτες, οι οποίοι, οργανώθηκαν το 1925 σε κοινότητα, για τις
εκκλησιαστικές ανάγκες της οποίας ο Μητροπολίτης Τιµόθεος στη συνέχεια (1933),
διόρισε τον πρώτο εφηµέριο και δάσκαλο. Η ελληνική Oµογένεια της αγροτικής βόρειας
Κουησλάνδης εποίκησε την επαρχιακή πόλη του Townsville µαζικά µετά το 1935, όπου
και λειτουργούσε ιερέας από το 1939 και Ορθόδοξος ναός (1947).
Αν και ο πρώτος Έλληνας έφθασε στην Τασµάνια το 1860 ελάχιστοι Έλληνες
από τα Κύθηρα εγκαταστάθηκαν εκεί πριν από το 1953 και εποµένως ήταν φυσιολογικό

να µην ιδρυθεί ενωρίτερα οργανωµένη Κοινότητα. Η µαζική εποίκηση των Ελλήνων
στην Τασµάνια εξαιτίας των µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων είχε ως αποτέλεσµα να
ιδρυθεί Κοινότητα αρχικά στο Hobart (1953) και αργότερα στο Launceston (1984) και
να λειτουργήσουν αθλητικά και πολιτιστικά σωµατεία στην υπηρεσία του Ελληνισµού.
Έλληνες έποικοι δεν εµφανίσθηκαν στη βόρειο Αυστραλία πριν από τους Βαλκανικούς
Πολέµους. Μικρός αριθµός Καστελλοριζίων έφθασε στο Darwin το 1913 και
εγκαταστάθηκε εκεί πριν απ’ την άφιξη Καλύµνιων που αρχικά επιδόθηκαν στο
επικίνδυνο επάγγελµα της αλιείας των µαργαριταριών. Μετά το 1970 σηµειώθηκε
µεγάλη επιχειρηµατική δραστηριότητα σε αναπτυξιακά έργα, µε προεξάρχουσα την
ελληνική παροικία, µε αποτέλεσµα να λειτουργήσει εκεί ρωµαλαία κοινότητα, δίγλωσσο
νηπιαγωγείο, οργανωµένο απογευµατινό σχολείο. Το 2000, η τοπική Κυβέρνηση της
Βόρειας Επικράτειας της Αυστραλίας αναγόρευσε Κυβερνήτη της Πολιτείας τον Έλληνα
επιχειρηµατία Ιωάννη Ανοικτοµάτη, ενώ του επιχειρηµατικού κόσµου της περιοχής
ηγούνταν ο Νικόλαος Πασπάλης, µεγιστάνας των µαργαριταριών.
Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας αποτελεί αριθµητικά την
ισχυρότερη Οµολογία Ορθοδόξων της Αυστραλίας. Η Αρχιεπισκοπή διατηρεί Γραφεία
σε πέντε διοικητικές επικράτειες τη χώρας (Σύδνεϋ, Μελβούρνη, Αδελαίδα, Βρισβάνη
και Πέρθη), όπου είναι διορισµένοι ισάριθµοι Βοηθοί Επίσκοποι. Η διοίκηση και
εξουσία ασκούνται αποκλειστικά από τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος διορίζει και εγκρίνει
όχι µόνο τα ενοριακά συµβούλια, αλλά και τα µέλη του Αρχιεπισκοπικού Συµβουλίου
και των Κληρικολαϊκών Συνελεύσεων, κληρικούς και λαϊκούς. Οι Βοηθοί Επίσκοποι δεν
ασκούν αυτοδύναµη εξουσία, αποτελούν τοποτηρητές του Αρχιεπισκόπου. Από το 1961,
συγκλήθηκαν οκτώ Κληρικολαϊκές Συνάξεις, προκειµένου να συζητήσουν την πορεία
του Ορθόδοξου Ελληνισµού και να αναλύσουν θέµατα που σχετίζονται µε την
πνευµατική αποστολή της Εκκλησίας, την κοινωνική πρόνοια και την εκπαίδευση. Το
Αρχειπισκοπικό Συµβούλιο απαρτίζεται από 16 κληρικούς και 32 λαϊκούς τους οποίους
εκλέγουν τα µέλη της τελευταίας Κληρικολαϊκής Σύναξης.
Πνευµατικό ρόλο ασκεί στις Κοινότητες-Ενορίες και Ενορίες ο ιερέας, υποβοηθούµενος
πάντα από γυνακείους οργανισµούς και φιλόπτωχους συλλόγους. Σε πολλές περιπτώσεις
ο ιερέας, ο οποίος διορίζεται από την Αρχιεπισκοπή, ωστόσο αµείβεται από την
Κοινότητα-Ενορία, αποτελεί επίσης το δάσκαλο της Ελληνικής και τον κοινωνικό
λειτουργό. Από το 1982, η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, δια µέσου των Κοινοτήτων και
των Ενοριών της, έδωσε µεγάλη έµφαση στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό της ρόλο,
ιδρύοντας Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και Ηµερήσια Σχολεία. Σηµαντική για την
εθνογλωσσική ταυτότητα των Ελλήνων της Αυστραλίας είναι η ελληνοκεντρική έµφαση
που επιδεικνύει στις δράσεις της η επίσηµη Αρχιεπισκοπή.
Η αγαθοεργία και ο αλτρουισµός αποτέλεσαν από τον 19ο αιώνα ουσιώδες
µέληµα και φροντίδα του οργανωµένου Ελληνισµού. Τα υπάρχονται έγγραφα και τα

πρακτικά συνεδριάσεων των κοινοτήτων και των εθνοτοπικών οργανισµών
αποκαλύπτουν την εναργή κοινωνική πρόνοια υπέρ των αναξιοπαθούντων και απόρων
µεταναστών που ατύχησαν στα δύσκολα χρόνια της πρώτης εγκατάστασης. Μετά το
1970, µε την κοινωνική ενσωµάτωση των αυστραλογεννηµένων εποίκων, οι Έλληνες
διεκδίκησαν αποφασιστικά και κατοχύρωσαν την κρατική επιχορήγηση στο ευρύτερο
πρόγραµµα της κοινωνικής τους πρόνοιας. Μετά το 1974 λειτούργησαν µεθοδευµένα
πριµοδοτούµενα Ελληνο-Αυστραλιανά Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, τα οποία
επιστελεχώθηκαν µε επιστηµονικό και επαγγελµατικό έµψυχο δυναµικό προς όφελος των
µεταναστών και των παιδιών τους που αντιµετώπιζαν σοβαρά κοινωνικο-οικονοµικά
προβλήµατα. Το 2008, λειτουργούσαν Κέντρα Προνοίας σε όλες τις πρωτεύουσες των
Πολιτειών από κοινοτικούς φορείς και την Αρχιεπισκοπή, µε προεξάρχουσα την
Αυστραλo-Ελληνική Κοινωνική Πρόνοια (Australian Greek Welfare Society) στη
Μελβούρνη, που διατηρούσε πλήθος υπηρεσιών που είχαν σχέση, µεταξύ άλλων, µε την
ανεργία, τα ναρκωτικά, την οικογενειακή βία, τον αλκοολισµό, τις ψυχικές ασθένειες και
την παροχή νοµικών συµβουλών. Χιλιάδες παρέµειναν οι περιπτώσεις των Ελλήνων που
αναζήτησαν την προστασία των Κέντρων Κοινωνικής Προνοίας, του Κοινωφελούς
Οργανισµού Φροντίδα, της Βασιλειάδας και των δεκάδων ελληνικών γηροκοµείων και
γηριατρείων, του Κέντρου Αγάπης για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες και άλλων παρόµοιων
κοινωφελών ιδρυµάτων πρόνοιας Ελλήνων και Κυπρίων της Αυστραλίας.
Οι λιγοστοί Έλληνες έποικοι του Σύδνεϋ και της Μελβούρνης παρέµειναν απλοί
θεατές στις εορταστικές εκδηλώσεις της ίδρυσης της Αυστραλιανής Κοινοπολιτείας το
1901, ωστόσο πανηγύρισαν µε ενθουσιασµό τις νίκες της Ελλάδας στους Βαλκανικούς
Πολέµους και την απελευθέρωση της Ελλάδας το 1945, καθιερώνοντας την Ηµέρα της
Ελλάδας (Greek Day) µε παρελάσεις και εκδηλώσεις στις οποίες συµµετείχαν και οι
Αυστραλοί. Στις εορταστικές αυτές εκδηλώσεις, εκτός από τις παρελάσεις και τις οµιλίες
διενεργούνταν έρανοι υπέρ της Ελλάδας και καλλιεργούνταν σχέσεις αµοιβαίας
εκτίµησης µε τους Αυστραλούς. Μετά το 1952, οι Έλληνες εόρτασαν µαζικότερα την
Ηµέρα της Εθνικής Παλιγγεννεσίας µε δηµόσιες παρελάσεις και σχολικές εκδηλώσεις,
στις οποίες µετά το 1974, προστέθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις, µουσικοί και θεατρικοί
αγώνες µε κωδικούς τίτλους Ελληνική Εβδοµάδα, Ελληνικό Φέστιβαλ, Φέστιβαλ
Αντίποδες και Ελληνικό Γλέντι. Ιδιαίτερες πολιτιστικές εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα
µε πανελλήνια συµµετοχή πήραν το Πολιτιστικό Φέστιβαλ ∆ηµήτρια της Παµµακεδονικής
από τον Οκτώβριο 1981, οι εκδηλώσεις Μνήµης της Μάχης της Κρήτης από το Μάϊο
1979 και οι εκδηλώσεις µνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων από τον Μάϊο του 1992.
Αξιόλογοι από την άποψη της µαζικής συµµετοχής παρέµειναν οι εορτασµοί των
Θεοφανείων, το Φεστιβάλ Αντίποδες της Μελβούρνης, αλλά και επιτόπιες παραδοσιακές
εκδηλώσεις λατρείας τοπικού χαρακτήρα, όπως η Γιορτή του Ταύρου από τους
Μυτιληνιούς, της Φασουλάδας από τους Φλωριναίους, της Σαρδέλλας από τους
Χαλκιδικιώτες, του Μελιού από τους Εφτανήσιους, του Κρασιού από τους Κυπρίους και

της Ντοµάτας από τους Μακεδόνες µε έµφαση τα τοπικά προϊόντα της ιδιαίτερης
πατρίδας τους.
Η Οµογένεια της Αυστραλίας ανέπτυξε πλούσια αθλητική δραστηριότητα από τα
τέλη της δεκαετίας του 1920, µε την εµφάνιση των πρώτων αθλητικών συλλόγων µε
στόχους κοινωνικούς και κίνητρα οικονοµικά. Οι σύλλογοι αυτοί και οι Κοινότητες των
Ελλήνων λειτούργησαν ως πρώτες εστίες πολιτισµικής και κοινωνικής ετερότητας στην
αγγλοκελτική, προ-πολυπολιτιστική κοινωνία της εποχής, παρέχοντας την ευκαιρία στα
αυστραλογεννηµένα παιδιά των εποίκων να συνταυτιστούν µε την ελληνική τους
καταγωγή και να προπονούνται σε ένα ελληνόγλωσσο και ελληνοκεντρικό κοινωνικό
περιβάλλον. Μέσα από τις λέσχες και τους χώρους συνάθροισης των αθλητικών αυτών
συλλόγων αργότερα ξεπήδησε η προπολεµική ηγεσία του Ελληνισµού, µε διαµορφωµένη
συνείδηση και έντονα πολιτιστικά και κοινωνικά ακούσµατα για την Ελλάδα και τους
Έλληνες.
Στην προπολεµική περίοδο, οι Έλληνες υπό την πίεση της αγγλοκεντρικής και
πρεσβυτεριανής κοινωνίας, περιορίσθηκαν σε τοπικές δραστηριότητες. Πολλοί
εντάχθηκαν σε αυστραλιανά αθλητικά σωµατεία όπου επιδόθηκαν σε προσφιλή
αθλήµατα της κοινωνίας της εποχής, ώστε να γίνουν περισσότερο κοινωνικά αποδεκτοί.
Αρκετοί διέπρεψαν σε ιστιοπλοϊκές και ναυτιλιακές λέσχες, άλλοι ως παίκτες του
ράγκµπυ, του κρίκετ και του πόλο. Λειτούργησαν όµως και ελληνικά ποδοσφαιρικά
σωµατεία στις πρωτεύσουσες των Πολιτειών, στα οποία προσέδωσαν αρχαία ελληνικά
ονόµατα (Αθηνά, Απόλλων, Ολυµπιακός, Πανελλήνιος), εξαιτίας της µεγάλης
δηµοτικότητας των κλασσικών σπουδών, καθώς επίσης και γυνακείες αθλητικές οµάδες
δικτυόσφαιρας (net ball). Κατά τη µεταπολεµική περίοδο, µε την άφιξη εκατοντάδων
χιλιάδων νέων µεταναστών η έµφαση δόθηκε στις αθλητικές δραστηριότητες που έφεραν
µαζί τους οι µετανάστες µε κυριότερο σπορ το ποδόσφαιρο. Λειτούργησαν κραταιά
ελληνικά ποδοσφαιρικά σωµατεία, των οποίων οι αντιπρόσωποι έλεγξαν κυριολεκτικά τα
συλλογικά όργανα διοίκησης του Εθνικού Πρωταθλήµατος της χώρας. Στη διάρκεια του
τελευταίου τετάρτου του 20ού αιώνα πέντε από τα 12 σωµατεία του Εθνικού
Πρωταθλήµατος της Αυστραλίας ήσαν ελληνικά, ενώ οι αντιπρόσωποί τους κατέλαβαν
τις κυριότερες θέσεις γοήτρου και εξουσίας.
Με κύριους άξονες αθλητικής δραστηριότητας το ποδόσφαιρο, την
καλαθόσφαιρα, την πετόσφαιρα και το κρίκετ, πολλοί Έλληνες και επίγονοί τους
διακρίθηκαν στην αθλητική ζωή της χώρας και διέπρεψαν στο χώρο τους. Ο Αρκάς
Γιάννης Κούρος, φαινόµενο δροµέα µεγάλων αποστάσεων, κατέρριψε 90 παγκόσµια
ρεκόρ και εκλέχθηκε ο αθλητής της χιλιετίας το 2001, ο Μιχάλης ∆ιαµαντόπουλος
(Michael Diamond) ανακηρύχθηκε παγκόσµιος πρωταθλητής και Ολυµπιονίκης της
σκοποβολής στους Ολυµπιακούς αγώνες της Ατλάντα (1996) και του Σύδνεϋ (2000), ο
Μάρκος Φιλιππούσης διακρίθηκε κατορθώνοντας να αναρριχηθεί έννατος στην

παγκόσµια κατάταξη του τέννις, ενώ πολλοί διέπρεψαν ως ταλαντούχοι επαγγελµατίες
αθλητές της χώρας (Αντώνιος Κουτουφίδης και Παναγιώτης Ντάϊκος).

4.0

Οικονοµικές ∆ραστηριότητες

Οι Έλληνες παρουσιάζουν τη σηµαντικότερη και ταχύτερη ένταξη στην
κοινωνική και οικονοµική ζωή της Αυστραλίας, σε σύγκριση µε οποιαδήποτε άλλη
εθνική οµάδα. Συγκεκριµένα, συνεχίζοντας την παράδοση 600 χρόνων νεότερης
αποδηµίας, διακρίθηκαν ως προικισµένοι επιχειρηµατίες στο χώρο των αναπτυξιακών
έργων και του εµπορίου των µαργαριταριών, ως επιτήδειοι έµποροι τροφίµων και
βιοµήχανοι επεξεργασίας και παραγωγής τροφίµων, ως ικανότατοι επιχειρηµατίες στους
χώρους της φιλοξενίας, τουρισµού και γενικά προσφοράς υπηρεσιών (80% του εµπορίου
επίπλων, αλιείας και ταξί, $20 δισεκατοµµύρια η ελληνική δραστηριότητα στα
αναπτυξιακά έργα και κατασκευές, 2,1 ακίνητα αναλογούν σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό,
0,6 στο µέσο αυστραλιανό). Το 2006, το 37 % του διαµετακοµιστικού εµπορίου της
Αυστραλίας διακινήθηκε από ελληνικά και κυπριακά πλοία.
Οι ραγδαίες οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές που σηµειώθηκαν στην
Αυστραλιανή και παγκόσµια αγορά κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, είχαν ως
αποτέλεσµα να οδηγήσουν εκτός εργασίας δεκάδες χιλιάδες Ελληνίδες στα µεγάλα
αστικά κέντρα της χώρας, κυρίως στη Μελβούρνη και στο Σύδνεϋ µε αποτέλεσµα να
µειωθεί αισθητά το οικογενειακό εισόδηµα και να επηρεασθεί κοινωνικο-οικονοµικά η
ελληνική οικογένεια. Κύριες αιτίες της εξόδου των Ελληνίδων από την εργασιακή αγορά
είναι οι τεχνολογικές αλλαγές που επέβαλαν νέα δεδοµένα στην εργοδότηση, οι
απαιτήσεις της αγοράς, η δραµατική αύξηση των εισαγοµένων προϊόντων µε αποτέλεσµα
τη διάλυση των βιοτεχνιών, και η βιολογική ωρίµανση των ελληνικών παροικιών. Η
γήρανση της ελλαδογεννηµένης παροικίας εξαιτίας της µη ανανέωσης του πληθυσµού σε
συνδυασµό µε την ενασχόλησή τους, στα πρώτα χρόνια της εποίκησης, σε ανθυγιεινά και
βαριά επαγγέλµατα, οδήγησε την πλειοψηφία τους εκτός εργασίας και πολλούς απ’
αυτούς σε µόνιµες αναπηρίες. Το 2001 η πλειοψηφία των ελλαδογεννηµένων ήσαν εκτός
εργασιακής δύναµης, κυρίως εξαιτίας της εξόδου των Ελληνίδων από τις πάλαι ποτέ
κραταιές βιοµηχανίες υφαντουργίας, ραπτικής και υφασµάτων. Οι ανειδίκευτοι
ελλαδογεννηµένοι παραµένουν στην πλειοψηφία τους ανάµεσα στους πλέον
χαµηλόµισθους του πληθυσµού, αφού το 29,7% είχε το 2000 εισόδηµα µεταξύ $80 και
$159 εβδοµαδιαίως, έναντι του µέσου όρου που είναι 15,3%. Επιπλέον ποσοστό 60,4
τοις εκατό των ελλαδογεννηµένων δήλωσε ότι λαµβάνει εισόδηµα λιγότερο των $300
εβδοµαδιαίως σε σύγκριση µε το µέσο ποσοστό που είναι 47,9 %.

Το χαµηλό εισόδηµα των ελλαδογεννηµένων πρoοιωνίζει δύσκολο µέλλον και θα
απαιτηθεί η ανάληψη ειδικών µέτρων, αφού το 2006 το 61% των Ελλαδογεννηµένων
στηρίζονταν οικονοµικά σε κρατικές συντάξεις, επιδόµατα και άλλα βοηθήµατα. Οι
Ελλαδογεννηµένοι συνεχίζουν να εργάζονται κατά κύριο λόγο στις βιοµηχανίες
παραγωγής, σχεδόν σε διπλάσιο ποσοστό, εάν συγκριθούν µε το µέσο όρο του
αυστραλιανού πληθυσµού. Με την κατάρρευση των βιοτεχνιών, µετά το 1980, οι
περισσότερες εργαζόµενες Ελληνίδες στράφηκαν σε επαγγέλµατα προσφοράς
υπηρεσιών, ως πωλήτριες, καθαρίστριες και άλλα συναφή επαγγέλµατα. Το 2001, το
24% των Ελλήνων της Αυστραλίας έχει σχέση µε µικρές επιχειρήσεις, ποσοστό µιάµισυ
φορά µεγαλύτερο από τον µέσο όρο του πληθυσµού της χώρας.
Κύριο χαρακτηριστικό της Αυστραλιανής Οµογένειας παραµένει η
σηµαντικότατη επαγγελµατική ανέλιξη και οι ιδιαίτερες επιδόσεις των Ελληνοαυστραλών στους χώρους της κοινωνίας, της τέχνης και της οικονοµίας. Το 2008, το
ποσοστόν των φοιτητών ελληνικής καταγωγής ανερχόταν στο 11%, ήτοι το υψηλότερο
από όλες τις εθνικές οµάδες που είναι εγκαταστηµένες στην Αυστραλία. Το υψηλότατο
ποσοστό φοίτησης στα ΑΕΙ, έξι φορές µεγαλύτερο σε σχέση προς τη δηµογραφική
παρουσία των Ελλήνων στην Αυστραλία (2.1%), µαρτυρεί τις παραµέτρους της ανέλιξης
της Οµογένειας στα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Τα τελευταία 20 χρόνια της
κοινωνικο-οικονοµικής εδραίωσης του Ελληνισµού (1982-2002), Αυστραλογεννηµένοι
επιστήµονες κατέκτησαν θέσεις κλειδιά όχι µόνο στα λεγόµενα προνοµιούχα
επαγγέλµατα, αλλά διακρίθηκαν µε τις επιδόσεις και τον υψηλό αριθµό συµµετοχής τους
ως δηµοσιογράφοι, παραγωγοί και διευθυντές τηλεοπτικών προγραµµάτων, σκηνοθέτες
και παραγωγοί ταινιών και όπερας, δικαστικοί, εισαγγελείς, πολιτικοί, διευθυντές
πολυεθνικών επιχειρήσεων, υψηλόβαθµοι λειτουργοί πολυµέσων και της πληροφοριακής
τεχνολογίας.
Ιδιαίτερες επαγγελµατικές επιδόσεις σηµείωσαν χιλιάδες οµογενείς στο χώρο των
επιχειρήσεων, είτε ως διευθυντές και κτήτορες των επιχειρήσεων αυτών είτε ως
υψηλόβαθµα στελέχη τους. Θέσεις που για χρόνια παρέµεναν «κλειστές και
ελεγχόµενες», κατακτήθηκαν από τους Οµογενείς, οι οποίοι και διέπρεψαν αποσπώντας
οικονοµικές διακρίσεις και αναγνώριση από την Πολιτεία και τους φορείς της. Οι
Οµογενείς µοιράζονται µε τους Εβραίους το υψηλότερο ποσοστό µικρών επιχειρήσεων
στη χώρα (17.8%), µε ιδιαίτερες επιδόσεις στο χώρο προσφοράς υπηρεσιών, επιχειρήσεις
catering, καθαρισµού και εστιατορίων, ενώ διπλάσιο από το µέσο επίπεδο της χώρα είναι
το ποσοστό των Οµογενών που ασχολούνται µε επαγγέλµατα που έχουν σχέση µε τις
δηµόσιες συγκοινωνίες, τα νοσοκοµεία, τα λιµάνια και τους σιδηροδρόµους. Σχεδόν
απόλυτη είναι η κατάκτηση συγκεκριµένων βιοµηχανιών από τους Οµογενείς, όπως αυτή
της αλιείας και κατασκευής επίπλων (72%), παραγωγής τροφίµων (61%), της
συµµετοχής σε αναπτυξιακά έργα (developing και real estate), όπου οι Έλληνες έχουν
υπό την κυριότητά τους σχεδόν αποκλειστικά τεράστια οικοδοµήµατα και συµπλέγµατα

κτηριακών εγκαταστάσεων και εµπορικών κέντρων ακόµη και στα µικρότερα αστικά
κέντρα της Αδελαίδας, Darwin, Canberra και Hobart.
Το Ελληνο-Αυστραλιανό Επιµελητήριο Εµπορίου και Βιοµηχανίας (Greek
Australian Chambers of Commerce) λειτούργησε αρχικά στην πρώιµη φάση της
εγκατάστασης των Ελλήνων (1947), απαρτιζόµενο κυρίως από εποίκους της
προπολεµικής περιόδου. Η δράση του σωµατείου αυτού υπήρξε περιορισµένη εξαιτίας
του πτωχού οικονοµικού του εκτοπίσµατος και του µικρού αριθµού των Ελλήνων. Toν
Ιούνιο του 1981, o Πρέσβης της Ελλάδας, Αλέξανδρος Βαγενάς εγκαινίασε στο Σύδνεϋ
την επανασύσταση του φορέα µε τον τίτλο Ελληνικό Εµπορικό Επιµελητήριο (Hellenic
Chamber of Commerce). Από τις αρχές του 1970, ως αποτέλεσµα της γόνιµης
συµµετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων στην οικονοµία της Αυστραλίας, ιδρύθηκαν
και λειτούργησαν συλλογικά όργανα Ελλήνων επιχειρηµατιών, εµπόρων, βιοµηχάνων,
τεχνοκρατών και επαγγελµατιών σε όλες τις Πρωτεύουσες των Πολιτειών. Ιδιαίτερα
αισθητή ήταν η δραστηριότητα των Ελλήνων επιχειρηµατιών στις κατασκευές, στη
βιοµηχανία τροφίµων και διακίνησή τους και στο εµπόριο. Λειτούργησαν µε επιτυχία,
εφήµεροι και µακρόβιοι ρωµαλέοι ελληνικοί συντεχνιακοί φορείς, και κονσόρτσια σε
όλες τις πόλεις της αχανούς Αυστραλίας, µεγιστοποιώντας την επιχειρηµατική τους
παρουσία, η οποία υπολογιζόταν ότι το 2008 ξεπερνούσε τα ΑU$20 δις. Για παράδειγµα,
στην Καµπέρρα λειτούργησαν από το 1984 εύρωστοι συλλογικοί φορείς, όπως ο
Οργανισµός Κτηµατιών Καµπέρρας (Canberra Property Owners Associations), µε ύψος
επενδύσεων σε ακίνητα πάνω από ένα δισεκατοµµύριο δολλάρια, η Κοινοπραξία
Καµπέρρας (Canberra Holdings), η Ένωση Εµπόρων Μάνουκας (Manuka Traders
Association) και άλλα εφήµερα, κυρίως, κονσόρτσια µε στόχο την επιτυχή ανάληψη
συγκεκριµένων κατασκευαστικών έργων. Το 2008, ενεργοποιηµένοι ελληνικοί
συλλογικοί επιχειρηµατικοί φορείς και συντεχνίες περιελάµβαναν, σε παναυστραλιανή
βάση, το Ελληνο-Αυστραλιανό Επιµελητήριο Εµπορίου και Βιοµηχανίας (HACCI), το
Ελληνικό Εµπορικό Επιµελητήριο (Hellenic Chambers of Commerce), ενώ λειτουργούσαν
επιπλέον στη Μελβούρνη το Φόρουµ των Ελληνικών Επιχειρήσεων (Hellenic Business
Forum), και η Ένωση Ελλήνων Επιχειρηµατιών (Union of Greek Australian
Businessmen), στην Πέρθη και στο Σύδνεϋ η Ένωση Ελλήνων Επιστηµόνων και
Επαγγελµατιών (Greek Professional Association).
H επιχειρηµατική κοινότητα επηρεάζει σηµαντικά τις σχέσεις που διατηρεί η
Οµογένεια µε τις Κυβερνήσεις και το κράτος και ενισχύει την πολιτική δύναµή του
Ελληνισµού. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι συχνά η µεταναστευτική και ως ένα βαθµό
η εξωτερική πολιτική της Αυστραλίας δέχονται τη λειτουργική παρέµβαση της ηγεσίας
της Οµογένειας, ιδιαίτερα όταν επηρεάζονται εθνικά συµφέροντα της Ελλάδας. Πολλοί
επιχειρηµατίες διατηρούν επικοινωνία και συµµετέχουν σε πολιτικά φόρα που
επηρεάζουν οικονοµικές αποφάσεις. Η οικονοµική ωρίµανση της Παροικίας και το
γόητρο που απολαµβάνει ως η πλέον ισχυρή εθνική οµάδα της χώρας µαζί µε τους

Ιταλούς, έχει και αρνητικές συνέπειες. Εκλαµβάνεται ως κοινωνικά εδραιωµένη µε
αποτέλεσµα να στερούνται συχνά οι οµογενειακοί οργανισµοί την ισότιµη πρόνοια και
χορηγίες που απολαµβάνουν οι λιγότερο ισχυρές εθνικές οµάδες της χώρας.
Έλληνες επιχειρηµατίες άρχισαν να επενδύουν στην Ελλάδα από το 1975, και
µετά το 1992 στις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στο εµπόριο και ελαφρά
βιοµηχανία και να ιδρύουν βιοτεχνίες και τυπογραφεία, βιοµηχανίες τροφίµων και
ξενοδοχεία. Πολλοί από τους βιοµηχάνους αναδείχθηκαν µεγάλοι ευεργέτες του
Ελληνισµού και µαικήνες των γραµµάτων και τεχνών. Η περίπτωση του Σιατιστινού
Ζήση ∆αρδάλη, ο οποίος µετανάστευσε το 1960 και αναδείχθηκε σε επιτυχηµένο
βιοµήχανο παραγωγής τροφίµων µε πλούσια δράση στον αλτρουισµό και την παιδεία
είναι χαρακτηριστική. Με γενναιόδωρες προσφορές στον ελληνικό αθλητισµό, τον
πολιτισµό και την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση αλλά και µε την ευρύτερη ανθρωπιστική
του δραστηριότητα ως ευεργέτης νοσοκοµείων, γηροκοµείων και άλλων ευαγών
ιδρυµάτων, ο Μακεδόνας αυτός επιχειρηµατίας απέσπασε το σεβασµό των Αυστραλών
και της Ελληνικής πολιτείας.
Με τη γήρανση της Οµογένειας το θέµα της συνταξιοδότησης αποκτά µεγάλες
διαστάσεις και αποτελεί καθοριστικό κοινωνικό παράγοντα για το µέλλον των
Ελλαδογεννηµένων εποίκων, ιδιαίτερα µετά την οικονοµική καταξίωση και την έξοδο
των παιδιών τους από τις πατρογονικές τους εστίες. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι
µεγάλο ποσοστό Ελλαδογεννηµένων µεταναστών άνω των 45 ετών, δε διαθέτει
γλωσσική επάρκεια στην Αγγλική, µε αποτέλεσµα πολλοί από αυτούς να ζουν
αποµονωµένοι µε σοβαρά ψυχολογικά προβλήµατα. Ιδιαίτερα προβληµατικός παραµένει
το 2002 ο υψηλός δείκτης ανεργίας ανάµεσα στους Έλληνες νέους της δεύτερης και
τρίτης γενιάς (15,6% έναντι 8,4 που είναι ο µέσος για τους νέους της Αυστραλίας) και το
µεγάλο ποσοστό των Ελληνίδων της πρώτης γενιάς (86%) που βρίσκεται εκτός
εργασιακής δύναµης της χώρας.

5.0

Πολιτισµός

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι χώρες µεταναστευτικές. Το κρατικό τους
µόρφωµα, είναι αποτέλεσµα της κοινωνικής και πολιτικής ενσωµάτωσης πολιτών
δεκάδων εθνοτήτων, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από το κυρίαρχο αγγλοκελτικό και
πρεσβυτεριανό καθεστώς ως εθνότητες. Αυτό σηµαίνει ότι η σύγχρονη αυστραλιανή
κοινωνία είναι το προϊόν µόνον πολιτιστικής σύνθεσης δεκάδων εθνοτήτων, οι οποίες
συνέβαλαν στη διαµόρφωση µίας πολυπολιτιστικής κοινωνίας µε κύριο άξονα
οργάνωσης και λειτουργίας τις δοµές και τις εκφάνσεις του βρεταννικού συστήµατος. Ο
αυστραλιανός πολυπολιτισµός παραµένει ουσιαστικά χωρίς δια-πολιτισµική λειτουργία,

διότι πιστεύεται ότι µε τη διάχυση των εθνοτικών πολιτισµών προσβάλλεται η κοινωνική
συνοχή και πολιτική συνεκτικότητα της χώρας.
Η έλλειψη λειτουργικής και µεθοδευµένης διαπολιτισµικότητας σε ένα
πολυπολιτιστικό καθεστώς όπως η Αυστραλία, δεν επιτρέπει τη λειτουργική παρείσδυση
και πρωταγωνιστικότητα άλλων εθνικοτήτων, πλην της κυρίαρχης. Η ύπαρξη
πολυπολιτισµού χωρίς διαπολιτισµικότητα επίσης εκφράζεται µε τη µονογλωσσία. Έτσι,
ενώ στα 2001 οµιλούνταν στην Αυστραλία 95 γλώσσες, σε δικούς τους κοινωνικοοικονοµικούς χώρους και ως οικόλεκτοι, εν τούτοις µετά την ανάδυση της τέταρτης
γενιάς (2030 µ.Χ.), το γλωσσικό καθεστώς στην Αυστραλία αναµένεται να είναι κυρίως
αγγλόφωνο. Σε αυτό βέβαια συντείνει η αποδεκτικότητα της Αγγλικής ως «διεθνούς»
γλώσσας, µε την ευχερή παγκοσµιοποίηση της γνώσης και της πληροφορίας αλλά και
την επικοινωνιακή επανάσταση δια της τηλεφωνίας, του διαδυκτίου και της ψηφιακής
τεχνολογίας.
Μέσα στα πλαίσια διαµόρφωσης µιας ενιαίας και οµοιογενούς αυστραλιανής
κοινωνίας, αρχικά βρετανοκρατούµενης, στη συνέχεια λευκής και τέλος,
πολυπολιτιστικής, οι Κυβερνήσεις της Αυστραλίας και λιγότερο της Νέας Ζηλανδίας
εξέδωσαν κατά καιρούς νόµους και ψηφίσµατα και καθιέρωσαν στρατηγικές διαδικασίες
που είχαν ως στόχο τους την προστασία του κοινωνικού, πολιτικού και γλωσσικού status
quo. Οι απαγορευτικοί περιορισµοί στην εκπαίδευση και στο Τύπο, όσον αφορά τη
χρήση γλωσσών εκτός της Αγγλικής, που καθιέρωσαν διαδοχικές κυβερνήσεις των
Πολιτειών-αποικιών της Αυστραλίας (1798-1900) αλλά και η Κοινοπολιτεία (>1901)
είχαν ως στόχο τους την εθνογλωσσική αφοµοίωση των µεταναστών και των παιδιών
τους.
Οι αυστηροί ρατσιστικοί περιορισµοί που ψήφιζαν, ιδιαίτερα από το 1860 µέχρι
και το 1968, τα κοινοβούλια της χώρας δεν απέβλεπαν τόσο στην περιθωριοποίηση των
µεγάλων εθνοτικών οµάδων της χώρας (Γερµανών, Ελλήνων και Ιταλών), όσο στον
έλεγχο του ασιατικού στοιχείου, κυρίως των Κινέζων εµιγκρέδων και µεταναστών. Μέσα
στα πλαίσια της στρατηγικής που έθετε υπό έλεγχο την κοινωνική και γλωσσική
συµπεριφορά των µεταναστών, θεσπίσθηκαν νόµοι που είχαν ως στόχο τους την
προοδευτική ένταξη και αφοµοίωση των εθνοτικών οµάδων. Για παράδειγµα, οι
περιορισµοί του νόµου περί Εκδόσεως Εφηµερίδων σε Ξένη Γλώσσα (Publication of
Newspapers in Foreign Languages Regulations- Statutory Rules 1934) απαγόρευαν,
µεταξύ άλλων, τη χρήση άρθρων µε ανατρεπτικό ή επαναστατικό περιεχόµενο και τη
δηµοσίευση άρθρων που αντιδρούσαν στην πολιτική της αφοµοίωσης των νέων
εποίκων.
Παρά τους περιορισµούς και την αντιµεταναστευτική νοοτροπία που
καλλιεργήθηκε εντονότερα κατά την περίοδο 1880-1935, µεγάλος ήταν ο αριθµός των

ελληνόγλωσσων εφηµερίδων που εκδόθηκαν στην Αυστραλία, µε προεξάρχουσα την
πόλη της Μελβούρνης. Συγκεκριµένα από το 1913, που εκδόθηκε η πρώτη
ελληνόγλωσση εφηµερίδα στην Αυστραλία, µέχρι τον Ιούνιο του 2001, εκδόθηκαν
συνολικά 204 εφηµερίδες και περιοδικά ευρείας αναγνωσιµότητας σε όλες τις
πρωτεύουσες των Πολιτειών, αλλά και σε αρκετές κωµοπόλεις της επαρχίας.
Ανάλογα µε το εύρος και τον τύπο της αναγνωσιµότητας, γενικά δύο υπήρξαν οι
κυριότερες κατηγορίες των εφηµερίδων που κυκλοφόρησαν: (α) τα έντυπα ειδικής
αναφοράς, µε εθνοτοπικό ή εξειδικευµένο χαρακτήρα και περιορισµένη
αναγνωσιµότητα, και (β) τα έντυπα γενικής και πανελλήνιας αναφοράς µε εµπορικά
κυρίως κίνητρα. Κύρια χαρακτηριστικά του ελληνόγλωσσου τύπου ήσαν (α) η
βραχυβιότητα των εντύπων και (β) ο πλουραλισµός τους. Η βραχυβιότητα των
εντύπων που εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν στην Αυστραλία οφειλόταν στην πρόσκαιρη
εξυπηρέτηση εφήµερων πολιτικών και κοινωνικών στόχων, την απειρία των εκδοτών και
την κακή εκτίµηση εύκολου κέρδους, την οφελιµιστική, ιδιοτελή διάθεση των εκδοτών
(κτηµατοµεσίτες, τυπογράφοι, κινηµατογραφιστές, κ.ά). Για παράδειγµα, αµέσως µετά
τον τερµατισµό του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, η σχετική οικονοµική ευεξία που
σηµειώθηκε εξώθησε πολλούς εύρωστους οικονοµικά παροικιακούς παράγοντες και
οργανισµούς να εκδώσουν δικά τους φύλλα µε εφήµερη διάρκεια. Ο εκδοτικός
πλουραλισµός των εντύπων που κυκλοφόρησαν οφείλεται στην ύπαρξη ισχυρής βάσης
αναγνωστών, οι οποίοι υπολογίζονται σε 160.000, στο αναπτυγµένο εθνοτοπικιστικό
συναίσθηµα του Έλληνα, στο σύνδροµο της ιδιαιτερότητας και προσήλωσής του στην
τοπική του παράδοση. Η ύπαρξη 1050 αναγνωρισµένων ελληνικών αδελφοτήτων και
σωµατείων στην Αυστραλία και άλλων 300 µη αναγνωρισµένων αποδεικνύει το εύρος
της εθνοτοπικιστικής ιδιαιτερότητας, γεγονός που γέννησε όχι µόνον το σωµατειακό
πλουραλισµό αλλά και την έκδοση δεκάδων εφηµερίδων µε εθνοτοπικό χαρακτήρα.
Ο πλουραλισµός των ελληνικών εφηµερίδων σχετίζεται επίσης µε την ταραχώδη
πολιτική και κοινωνική ιστορία των Ελλήνων της Αυστραλίας και το βαθµό των ενδοκοινοτικών συγκρούσεων. Το γεγονός ότι υπήρξαν 26 εφηµερίδες και περιοδικά που
εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν από ιερείς, µεταξύ των οποίων και η αγορά της
αρχαιότερης εφηµερίδας του Ελληνισµού της Αυστραλίας Εθνικό Βήµα από την
Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας τον Ιούνιο του 2001, αποδεικνύει την ένταση και
το πάθος. Η έµφυτη τάση του Έλληνα να αυτοσχεδιάζει και να πολιτεύεται,
συµπεριλαµβανοµένης και της ανταγωνιστικότητας των ίδιων των εκδοτών προκάλεσε
την έκδοση δεκάδων νέων εφηµερίδων µε στόχο τον αντιπερισπασµό. Στην περίοδο
(1990-2001) κυκλοφόρησαν τουλάχιστον έξι µεγάλες εµπορικές εφηµερίδες του
Ελληνισµού της Αυστραλίας ως αποτέλεσµα αυτής της ανταγωνιστικότητας, µε
τελευταίο το Ανεξάρτητο Βήµα στο Σύδνεϋ. Η εφηµερίδα αυτή κυκλοφόρησε τον Ιούνιο
του 2001 µόλις ανακοινώθηκε ότι η Αρχιεπισκοπή απέκτησε την εφηµερίδα Εθνικό
Βήµα.

Τελικά, ο εκδοτικός αγώνας εφηµερίδων περιορίσθηκε µεταξύ των επιτυχέστερων
συγκροτηµάτων, τα οποία πρυτανεύουν το καθένα στο δικό του χώρο κύρους. Για
παράδειγµα, στη Μελβούρνη το συγκρότηµα Ethnic Publications του Χιώτη ∆. Γκόγκου
διατηρεί το µεγαλύτερο ποσοστό της διαφηµιστικής αγοράς µε τις εφηµερίδες του Νέος
Κόσµος (1957) και Νέα Ελλάδα (1972), στο Σύδνεϋ το συγκρότηµα Foreign Language
Publications του Λάκωνα Θεόδωρου Σκάλκου κυριαρχεί στην τυπογραφική αγορά και
εκδίδει τον Πανελλήνιο [Ελληνικό] Κήρυκα (1926) και τη Νέα Πατρίδα (1968), ενώ
τέλος, πάλι στη Μελβούρνη, το Media Press του Ηπειρώτη επιχειρηµατία Σπύρου
Σταµούλη στηρίζει την ευρωστία του στις πολύµορφες άλλες επιχειρησιακές του
δραστηριότητες και εκδίδει την εφηµερίδα Τα Νέα (1994), παράλληλα µε το
ραδιοφωνικό σταθµό 3ΧΥ και το τηλεοπτικό πρόγραµµα Ελλάς.
Κατά τη διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου (1949-2001), εµφανίσθηκαν έγκριτες
εφηµερίδες αλλά και έντυπα µειωµένου κύρους, απευθυνόµενα σε περιορισµένο ή
ευρύτερο κοινό, µε περιεχόµενο πολιτικό, εκκλησιαστικό, κοινοτικό, κοινωνικοοικονοµικό, πολιτιστικό, συντεχνιακό και αθλητικό. Οι περισσότερες εκδόσεις έλαβαν
χώρα στη Μελβούρνη, που παραµένει κέντρο του συµπαγούς αυστραλιώτικου
Ελληνισµού. Ωστόσο δηµιουργική παρέµεινε η εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων
σε όλες τις Πολιτείες της Αυστραλίας, από την άποψη της κυκλοφορίας των εφηµερίδων,
κυρίως στα αστικά κέντρα και λιγότερο στην επαρχία (3%). Ο ελληνόγλωσσος τύπος
υπήρξε καθοριστικός (α) στη διαµόρφωση και εδραίωση του Ελληνισµού στην
Αυστραλία (ενδοκοινοτικός ρόλος), (β) στις σχέσεις του µε τα δύο εθνικά κέντρα του
Ελληνισµού, Αθήνα και Λευκωσία και την Καµπέρρα (διακρατικός ρόλος), (γ) στη
διατήρηση και ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας µε όλες τις γλωσσικές και πολιτιστικές
της εκφάνσεις (εθνογλωσσικός ρόλος), και (δ) στις σχέσεις του µε το ευρύτερο
δηµοσιογραφικό και δηµοσιονοµικό καθεστώς της χώρας (ιστορικός ρόλος).
Συγκεκριµένα, η λειτουργική παρουσία του ελληνόγλωσσου τύπου, από το 1913,
είχε ως αποτέλεσµα την άµεση και καθοριστική επιρροή στη διαµόρφωση συγκεκριµένης
πολιτικής των Κυβερνήσεων της Ελλάδας, της Αυστραλίας και της Κύπρου, στη
διατήρηση και ανάπτυξη της εθνοτικής, πολιτιστικής και γλωσσικής φυσιογνωµίας του
Ελληνισµού της Αυστραλίας, στη διακίνηση και διάδοση ιδεών, γνώσης και
πληροφορίας, δύναµη κινητοποίησης και συνεκτικότητας του Ελληνισµού. Η µαζικότητα
των συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία και την Κύπρο, δεν ήσαν αποτέλεσµα απλά του
πάθους των ηµερών. Λειτουργική ήταν η περέµβαση του Τύπου. Όπλο προστασίας της
Οµογένειας από αυθαιρεσίες της εξουσίας αποτέλεσε ο ελληνόγλωσσος τύπος και
ραδιόφωνο. Για παράδειγµα, το φιάσκο του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, µεταξύ
άλλων, σε βάρος των Ελλήνων του Σύδνευ(1979), ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε εξαιτίας
των πιέσεων που ασκούσε ο ελληνόγλωσσος Τύπος. Την ίδια τύχη είχαν και άλλα ατυχή
εγχειρήµατα της εξουσίας εναντίον της Ελλάδας και του Ελληνισµού, όπως το θέµα της

εγκατάστασης κατασκοπευτικών δορυφόρων σε βάρος της Ελλάδας στο Pine Gap (1985)
κ.ά.(βλέπε παρακάτω).
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα των Κοινοτήτων στα πρώτα πενήντα χρόνια της
οργανωµένης εποίκησης της Αυστραλίας κρίνεται ως περιορισµένη και ανεπαρκής
εξαιτίας των δηµογραφικών περιορισµών, και της φύσης της µετανάστευσης. Οι
παράγοντες αυτοί δεν επέτρεψαν τη λειτουργία οργανωµένων σχολείων µε εξαίρεση την
Πέρθη, όπου από το 1929 προσέφερε τις υπηρεσίες του αποσπασµένος εκεί
εκπαιδευτικός από την Ελλάδα, το µισθό του οποίου κατέβαλε η Κοινότητα. Στο Σύδνεϋ
υπήρξε µεθοδευµένη πρόνοια, κυρίως εξαιτίας του συναγωνισµού που προκαλούσε, από
το 1926, η διχοστασία της εκεί παροικίας σε «κοινοτικούς» και «παπαδικούς».
Ιδρύθηκαν και λειτούργησαν δύο σχολεία, τα οποία και χρησιµοποιήθηκαν ως βάσεις
πολιτικής δύναµης από τα εκάστοτε Συµβούλια στις µεταξύ τους διενέξεις. Η
κατάσταση ήταν απελπιστική στην Αδελαϊδα όπου σχολείο λειτούργησε συστηµατικά
µετά το 1936. Στη Μελβούρνη η Κοινότητα δεν µπόρεσε να εξασφαλίσει τις
προϋποθέσεις οργάνωσης σχολείου µέχρι και τη δεκαετία τουΠενήντα. Η γενναιοδωρία
των εθνοτοπικών οργανισµών, η φιλοτιµία ιδιωτών, κυρίως επιχειρηµατιών, η
ευσυνειδησία των διδασκόντων και η αγωνία των γονέων είχε ως αποτέλεσµα να
υπολειτουργεί µεταφερόµενο από τα πατάρια εστιατορίων σε ανοίκιαστες αίθουσες το
απογευµατινό σχολείο, του οποίου η λειτουργία διακοπτόταν ανάλογα µε την οικονοµική
κατάσταση και την όποια παραταξιακή διχοστασία.
Στο χώρο της παιδείας και των τεχνών θεαµατική ήταν η ανέλιξη της δεύτερης
και τρίτης γενιάς των Ελλήνων. Το 2002, συνολικά φοιτούσαν 41.000 σπουδαστές στα
ελληνόγλωσσα προγράµµατα της χώρας, τα οποία προσέφεραν συνολικά 11 φορείς, από
τους οποίους το 31% είναι αλλοεθνείς και αλλόγλωσσοι. Η Ελληνική προσφερόταν ως
µάθηµα διδασκαλίας σε 194 κρατικά και 27 ανεξάρτητα σχολεία της Αυστραλίας, ενώ
λειτουργούσαν ελληνόγλωσσα προγράµµατα σε εννέα πανεπιστήµια της χώρας. Οι
περισσότεροι από τους σπουδαστές της Ελληνικής παρακολουθούσαν τα κοινοτικά και
εκκλησιαστικά απογευµατινά σχολεία (35 %), τα κρατικά (34%) και ανεξάρτητα
ελληνικά απογευµατινά (31%). Το ποσοστό φοιτητών ελληνικής καταγωγής στα
πανεπιστήµια της χώρας ήταν το µεγαλύτερο σε σύγκριση µε οποιαδήποτε άλλη εθνική
οµάδα (11%). Οι ελληνικής καταγωγής φοιτητές διατηρούν τον υψηλότερο δείκτη
συγκράτησης στις σπουδές τους µε ποσοστό που πλησιάζει το 83%. Από το 1997,
λειτουργεί στη Μελβούρνη το Εθνικό Κέντρο Ελληνικών Μελετών και Έρευνας
(ΕΚΕΜΕ) µε έδρα το Πανεπιστήµιο La Trobe Μελβούρνης µε στόχο τη σπουδή, µελέτη
και έρευνα του ελληνικού πολιτισµού, παιδείας και ιστορίας της ελληνικής ∆ιασποράς.
Το ΕΚΕΜΕ διαθέτει τα Ινστιτούτα Κυπριακών, Μακεδονικών, Ποντιακών και λοιπών
Μικρασιατικών Μελετών, τα Αρχεία ∆αρδάλη της Ελληνικής ∆ιασποράς, πλουσιότατο
Ηλεκτρονικό Κέντρο Ψηφιογράφησης των Αρχείων της ∆ιασποράς, εκδοτικό οίκο,
βιβλιοθήκες και Κέντρο προώθησης της Ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού. Στο

Πανεπιστήµιο RMIT της Μελβούρνης λειτουργεί επίσης το Κέντρο Παροικιακής
Ιστορίας, µε έµφαση την εκπαιδευτική και παιδαγωγική δράση.
Με τον τερµατισµό της µετανάστευσης το 1975, το µέλλον της εθνογλωσσικής
διατήρησης των Ελλήνων στην Αυστραλία θα πρέπει να αξιολογηθεί µε γνώµονα τη
θεσµική διάρθρωση και οργάνωση της Ελληνικής Παροικίας, τους περιορισµούς και τις
δυνατότητες της Οµογένειας να αξιοποιήσει λειτουργικά τις οικονοµικές και
επαγγελµατικές ευκαιρίες που γεννά ο πολυπολιτισµός, και την ικανότητα των
ελληνικών παροικιών να σπάσουν τα ενδο-κοινοτικά στεγανά και να προωθήσουν τις
κύριες εκφάνσεις του ελληνικού πολιτισµού στην ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία.
Πάντως είναι θεµιτό να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα, ότι η Ελληνική θα συνεχίσει µέχρι
το 2025 να χρησιµοποιείται ευρέως ως οικόλεκτος και όργανο επικοινωνίας σε ελληνικές
λέσχες και οργανώσεις, ως γλώσσα τελετουργικού της Ορθοδοξίας καθώς και ως µέσο
επαφής πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Οµογένειας.
Η Ελληνική χρησιµοποιείται στην Αυστραλία ως οικόλεκτος και ως µέσον
επικοινωνίας στις πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της Οµογένειας, µεταξύ των
Ελλαδογεννηµένων. Το 2008, η Ελληνική και οι διάλεκτοί της (κυρίως ποντιακή και
κυπριακές), χρησιµοποιούνταν ως γλώσσα θεάτρου, µουσικών συνθέσεων, όπερας και
άλλων δηµιουργιών, για πράδειγµα, δισκογραφιών. Η Ελληνική επίσης
χρησιµοποιούνταν ως γλώσσα της Ελληνικών Οµολογιών (Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή,
Παλαιοηµερολογίτες, Αυτοκέφαλη Εκκλησία, Ευαγγελικοί, Χιλιαστές κ.α), ως γλώσσα
στους χώρους του τύπου και λοιπών µέσων ευρείας ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένης
και της τηλεόρασης, τουρισµού, εµπορίου, γηροκοµείων, παιδικών σταθµών,
προσχολικών κέντρων εκπαίδευσης, ηµερήσιων ελληνικών σχολείων, τριτοβάθµιων
ιδρυµάτων, και λιγότερο, ως γλώσσα κέντρων υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και λοιπών
κέντρων προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών.
Στην περίπτωση της Μελβούρνης, για παράδειγµα, η Ελληνική παρέµενε το 2002
η ισχυρότερη γλώσσα, εκτός της Αγγλικής, στους ∆ήµους του Monash, Manningham,
Kingston, Glen Eira, Whitehorse, και ισχυρότερη εκτός της Αγγλικής και Ιταλικής στους
δήµους Stonnington, Darebin, και Moreland. Ωστόσο σηµειώνεται ισχυρή γλωσσική
απόκλιση σε διαγενεολογικό επίπεδο προς την Αγγλική εξαιτίας (α) του υψηλού αριθµού
των διεθνικών γάµων, (β) της συµβολικής λειτουργίας της Ελληνικής, δηλαδή όχι ως
γλώσσας επικοινωνίας αλλά ως γλώσσας ταυτότητας και (γ) της αναπόφευκτης φθοράς
που προκαλεί το πολυπολιτιστικό περιβάλλον της χώρας, το οποίο απαιτεί κοινό
επικοινωνιακό όργανο µεταξύ των εθνοτικών οµάδων, που είναι βέβαια η Αγγλική.
Η ισχυρή γλωσσική σύγκλιση και συγκράτηση που διακρίνει τις ελληνικές
παροικίες της Αυστραλίας (η πλέον ισχυρή ανάµεσα σε όλες τις εθνικές οµάδες της
χώρας) οφείλεται στην επιθυµία των Ελλήνων να διατηρήσουν την ιδιαίτερη πολιτιστική

και εθνοτική τους ταυτότητα. Άλλοι λόγοι που ενισχύουν την τάση αυτή είναι η
κοινωνική αποµόνωση µεγάλου µέρους των Ελλήνων και ο χαµηλότατος δείκτης
κοινωνικών σχέσεων µε τους αλλόγλωσσους και αλλοεθνείς, ο υψηλότατος δείκτης
συµπαγούς εποίκησης σε συγκεκριµένα προάστια, η σταθερότητα του ποσοστού
συγκράτησης των διεθνικών γάµων στο ποσοστό του 38%, η λειτουργικότητα και
αποδεκτικότητα της Ελληνικής στους αποδέκτες της δεύτερης και τρίτης γενιάς, η
ίδρυση και λειτουργία θεσµικών οργάνων συγκράτησης και προώθησης της Ελληνικής, η
αποδεκτικότητα της Ελληνικής ως γλώσσας προτεραιότητας από τον κυβερνητικό
µηχανισµό και τις υπηρεσίες της Αυστραλίας. Για παράδειγµα, το 2002 ξένες
βιοµηχανίες διαφήµιζαν προϊόντα τους στην Ελληνική, η Καθολική Εκκλησία είχε
υιοθετήσει κατά τη διάρκεια του Πάσχα του 2000 την Ελληνική και την Ιταλική γλώσσα
για να περάσει µηνύµατα στους πιστούς ενώ ευχές στην Ελληνική για το Ορθόδοξο
Πάσχα στόλιζαν τις αίθουσες του αεροδροµίου της Μελβούρνης.
Η χρήση της Αγγλικής µεταξύ των ελλαδογεννηµένων εποίκων της Αυστραλίας
είναι περιορισµένη εξαιτίας της ιδιαίτερης έµφασης που προσδίδουν στη διατήρηση της
Ελληνικής, του υψηλού αριθµού των ατόµων που δεν διατηρούν σχέσεις µε τα µέλη της
µείζονος αγγλο-αυστραλιανής κοινωνίας, και του περιορισµένου πλέον αριθµού των
Ελλαδογεννηµένων στο εργασιακό δυναµικό της χώρας (το 2002 εκτιµούνταν ότι το 64%
των Ελλαδογεννηµένων παρέµενε εκτός εργασιακού δυναµικού). Σύµφωνα µε την
ανάλυση των δηµογραφικών δεδοµένων, το 2001, ο αριθµός των Ελλήνων που δήλωναν
γλωσσική επάρκεια στην Αγγλική ανερχόταν στο ποσοστό του 69% (για τους Ιταλούς το
ποσοστό έφθανε στο 63%). Τα ποσοστά αυτά- τα υψηλότερα στη χώρα µεταξύ των
εθνοτικών οµάδων- διακαιολογούνται από την έλλειψη νεοµεταναστών.
Η γλωσσική απόκλιση προς την Αγγλική σε διαγενεολογικό επίπεδο σηµείωσε
ελαφριά αύξηση τα τελευταία δέκα χρόνια (1996-2006), ωστόσο οι χρήστες της
Ελληνικής το 2002 σε ανέρχονταν 360.000. Ο βαθµός της γλωσσικής επάρκειας των
Ελλαδογεννηµένων στην Αγγλική είναι χαµηλότερος, αφού µόνον το 62,8 τοις εκατό
δήλωσε υψηλή επάρκεια στην Αγγλική, ενώ ο µέσος όρος για τους Έλληνες µη
γεννηµένους στην Αυστραλία είναι 72,8% . Προβλήµατα µε την Αγγλική γλώσσα έχουν
ιδιαίτερα οι Ελληνίδες εξαιτίας κυρίως του µεγάλου ποσοστού γυναικών που παραµένει
εκτός εργασιακής δύναµης της χώρας. ΄Ετσι µόνον το 58,1% των Ελληνίδων οµιλεί την
Αγγλική επαρκώς έναντι του 67,5% των ανδρών. Σύµφωνα µε την ανάλυση των
δεδοµένων, αυτοί που διαθέτουν καλύτερη γλωσσική επάρκεια στην Αγγλική διαµένουν
σε προάστια µε µεγαλύτερη κοινωνικο-οικονοµική επιφάνεια.
Πρόσφατες έρευνες πιστοποιούν ότι η Ελληνική εξακολουθεί να είναι η τρίτη
δηµοφιλέστερη γλώσσα της Αυστραλίας (µετά την Αγγλική και την Ιταλική) και ότι οι
Έλληνες έποικοι και τα παιδιά τους αντιστέκονται στην εθνογλωσσική αφοµοίωση
περισσότερο από τις άλλες µεταναστευτικές και εθνοτικές οµάδες της χώρας. Σύµφωνα

µε τα στοιχεία την Ελληνική εξακολουθούν να µιλούν 259.000 πολίτες άνω των πέντε
ετών ενώ άλλες 78.000 άνω των πέντε ετών την κατανοούν αλλά δεν τη χρησιµοποιούν,
συνολικά το 2,2% του πληθυσµού της χώρας. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το
53,7% των οµογενών που δήλωσε ότι χρησιµοποιεί την Ελληνική έχει γεννηθεί στην
Ελλάδα ή την Κύπρο και το 46,7 % στην Αυστραλία, ενώ από τους 78.000 που την
κατανοούν µόνον το επτά τοις εκατό έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων είναι ότι οι
Έλληνες της δεύτερης και τρίτης γενιάς διατηρούν, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη
εθνική οµάδα, τη µητρική τους γλώσσα. Για παράδειγµα, το ποσοστό των
αυστραλογεννηµένων Ελλήνων (δεύτερη και τρίτη γενιά) που χρησιµοποιούν την
Ελληνική ανέρχεται σε 46,7 % (και µε την αυξοµείωση αυτών που την κατανοούν) σε
64,8 %, ενώ το αντίστοιχο των Ιταλών είναι 40,7%, των Γερµανών 18,9% και των
Ισπανών 15,2%. Σηµειώνεται ότι συνολικά 2.580.000 πολίτες της Αυστραλίας άνω των
πέντε ετών (15,5% του πληθυσµού) οµιλεί µια γλώσσα εκτός της Αγγλικής. Οι
περισσότεροι κάτοικοι της Αυστραλίας που οµιλούν την Ελληνική και αυτοί που απλά
την κατανοούν ζουν κατά 49,7 % στη Μελούρνη και το 31 % στο Σύδνεϋ.
Από την εποχή που εµφανίσθηκε ο πρώτος ερασιτεχνικός θεατρικός όµιλος
(1916) στο Σύδνεϋ, περισσότεροι από 40 θεατρικοί θίασοι λειτούργησαν στην
Αυστραλία. Το 1919 ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Φίλων του ∆ράµατος στη ΝΝΟ, που
ανέπτυξε πλούσια καλλιτεχνική και κοινωφελή δράση και στάθηκε αιτία να περιοδεύσει
την Αυστραλία ο ελλαδικός Θίασος των Νέζερ, Προφάνη και Κουρούκλη µε
παραστάσεις του Οιδίποδα. Το 1924 ανέβηκε το πρώτο θεατρικό έργο του αυστραλιώτη
Ελληνισµού γραµµένο από τον Μελβουρνιώτη γιατρό Κωνσταντίνο Κυριαζόπουλο µε
τίτλο «Αδιάκριτος Μουσαφίρης». Το 1936 ο Γιώργος Παϊζης ίδρυσε τον Ελληνικό
Θεατρικό Όµιλο Αυστραλίας µε δική του ορχήστρα που διεύθυνε ο Όµηρος Παλµίστρας,
για να ακολουθήσει η ίδρυση θεατρικών θιάσων σε όλες τις πρωτεύουσες των
Πολιτιειών της χώρας µε κύριο στόχο τον εκπορισµό εισοδηµάτων για αλτρουιστικούς
στόχους.
Στα χρόνια της κοινωνικο-οικονοµικής εδραίωσης της ελληνικής εποίκησης
(1970-1995), πέρα από τη λειτουργία του θεατρικού θιάσου της Ένωσης Ελλήνων
Αιγύπτου και Μέσης Ανατολής, ο οποίος ανέπτυξε πλουσιότατη καλλιτεχνική δράση, η
Μελβούρνη αναδείχθηκε σε πολιτιστικό κέντρο του Ελληνισµού της Αυστραλίας, µε τη
λειτουργία όχι µόνον θεατρικών θιάσων, αλλά και επαγγελµατικών θεατρικών σχολών,
από τις οποίες αποφοίτησαν δεκάδες ηθοποιοί. Το 1972 ο ηθοποιός και σκηνοθέτης του
Κρατικού Θεάτρου Πειραιά, Νικόλαος Σκιαδόπουλος ιδρύει την επαγγελµατική θεατρική
σχολή Γέφυρα και προσελκύει δεκάδες χαρισµατικούς καλλιτέχνες. Το παράδειγµα του
Σκιαδόπουλου ακολούθησαν πολλοί µαθητές του οι οποίοι στη συνέχεια ίδρυσαν
θεατρικούς θιάσους και οµίλους στη Μελβούρνη και άλλες πολιτείες ή ίδρυσαν δικές

τους θεατρικές σχολές, για παράδειγµα τη Λαϊκή Σκηνή. Το 1973 ο ∆ηµήτρης
Κατσούλης εισάγει στην Αυστραλία παραστάσεις του Καραγκιόζη, ενώ ο σκηνοθέτης
Μιχάλης Νικολούδης πέντε χρόνια αργότερα ίδρυσε το Ελληνικό Θέατρο Αυστραλίας,
για να ακολουθήσουν το Θέατρο τέχνης (1984), το Πειραµατικό Θέατρο Αυστραλίας
(1985), Θίασος Λαϊκής Σκηνής Μελβούρνης (1986), το Αυστραλιανό Ποντιακό Θέατρο
Αυστραλίας (1990). Στο Σύδνεϋ λειτούργησαν στην ίδια περίοδο σε ηπιότερη ένταση
τουλάχιστον τέσσερις θίασοι και ανέβηκαν δεκάδες έργα, κυρίως κωµωδίες, αλλά και
δράµατα που συνέγραψαν πάροικοι, µε κύριους θεατρικούς συγγραφείς τους Σοφία
Καθαρείου και Θεόδωρο Πατρικαρέα.
Η καλλιτεχνική δηµιουργία του Ελληνισµού της Αυστραλίας ξεκινά από την
προπολεµική περίοδο µε την εµφάνιση καταξιωµένων ζωγράφων και σκιτσογράφων µε
παναυστραλιανό κύρος. Ο Ζήσης Ζανάλης, για παράδειγµα, επιδίδεται και διακρίνεται
ως αγιογράφος στην Πέρθη, Μελβούρνη και Σύδνεϋ και στη συνέχεια ως ζωγράφος της
ηθογραφίας των Ιθαγενών της Αυστραλίας και ανακαλύπτεται από τους κριτικούς της
τέχνης µε άρθρα τους αλλά και µονογραφίες. Στην ίδια χρυσή περίοδο πολιτιστικής
δηµιουργίας του Ελληνισµού (1970-1995), πάνω από 200 Ελληνο-αυστραλοί
καλλιτέχνες δηµιούργησαν πλούσια καλλιτεχνική δράση στα εικαστικά, κυρίως ως
ζωγράφοι, γλύπτες, σχεδιαστές και δηµιουργικοί αρχιτέκτονες. Πολλοί από αυτούς
ανέπτυξαν ιδιαίτερο ταλέντο και διακρίθηκαν µε εύσηµα στην Αυστραλία και διεθνώς.
To 1958 λειτούργησε η πρώτη Έκθεση Ελληνο-Αυστραλών ζωγράφων στη Μελβούρνη,
στην οποία συµµετείχαν 20 καλλιτέχνες και γλύπτες. Οι κυριότεροι συγκαιρινοί Ελληνοαυστραλοί ζωγράφοι είναι ο Νίκος Κυπραίος, ο οποίος από το 1972 ανέπτυξε
πλουσιότατη καλλιτεχνική δράσηστη Μελβούρνη και ο Νικόλας Τσούτας στο Σύδνεϋ.
Μεταξύ των πλέον αντιπροσωπευτικών ζωγράφων των αντιπόδων συγκαταλέγονται οι
Γιώργος Μιχελακάκης, Ανδρέας Αρναουτόπουλος, Κωνστάνς Ζίκου, Ιωάννης Κονόµος,
Ευγενία Ρασκοπούλου, Ορφέας Αρφάρας, Λεωνίδας Ρούµπος, Αντώνιος Συνδίκας,
Ανδρέας Κασαπίδης, Νίκος Νοµικός, Φρίξος Ιωαννίδης, Απόστολος Λασπαντζής.
Σηµαντικότατη είναι η καλλιτεχνική παρουσία µεταξύ άλλων στη γλυπτική των Λεωνίδα
και Κώστα Καλαµάρα, στη χαρακτική του Νίκου Νεδελκόπουλου, στη φωτογραφική του
Αλέξη Συνδίκα, Γεωργίας και Ελισάβετ Γερτσάκη, στη σκιτσογραφία του παγκοσµίως
γνωστού Τώνη Ραφτόπουλου, στη διακόσµηση και δοµήσεις της Νίκης Σάββα, στην
προσθετική και το µέταλλο του Στέλιου Αρκαδίου, στα πολυµέσα του Φίλιππου
Γεωργίου, στην αφηρηµένη και δοµηµένη τέχνη της Βίκης Βαρβαρέσσου, στη
σκηνοθεσία και ενδυµατική της Αφροδίτης Κοντού.
Η µουσική παρουσία των συγκαιρινών Ελληνο-Αυστραλών συνθετών, µουσικών,
στιχουργών και διευθυντών ορχήστρας χαρακτηρίζεται από την έντονη αγωνία τους να
µπολιάσουν την ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά (αρχαία, βυζαντινή και δηµοτική), µε
τα νέα αυστραλιανά δεδοµένα και τους ιθαγενείς. Οι περισσότεροι έχουν συνθέσει έργα
για θέατρο και κινηµατογράφο, ορισµένοι για όπερα, ενώ αρκετοί διέπρεψαν στην

κλασική και µετα-µοντέρνα µουσική. Κυριότεροι εκφραστές της µουσικής δηµιουργίας
των Ελληνο-Αυστραλών καλλιτεχνών είναι ο Θέµης Μέξης στο Σύδνεϋ, οι Τάσος
Ιωαννίδης, Στέλιος Τσιόλας, Γιάννης Απέητος και Κώστας Τσικαδέρης στη Μελβούρνη,
ο Σπύρος Ράντος στη Βρισβάνη. Μετά το 1990 αναδείχθηκε η γενιά των
µουσικοσυνθετών που διέπρεψαν και ως διευθυντές ορχήστρας, όπως ο Παναγιώτης
Μουσαφιριάδης, ο Αχιλλέας Γιαγκουλής και η Μπέτη Εξηντάρη, ενώ άλλοι επιδόθηκαν
στο παραδοσιακό και ρεµπέτικο τραγούδι, όπως ο Θύµιος Σταθουλόπουλος, ο οποίος
ίδρυσε τη Ρεµπέτικη Κοµπανία στη Μελβούρνη. Ορισµένοι καλλιτέχνες επιδόθηκαν
στην κλασική µουσική όπου και διακρίθηκαν στον αυστραλιανό χώρο, όπως οι Αλίκη
Κατσικά και ο Μιχάλης Χριστοφορίδης, ενώ διεθνή αναγνώριση επέτυχαν οι Στέλλα
Αξαρλή, Ειρήνη Κασσιµάτη, Τρούδη Καπουλίτσα, Λιάνα Κανελλοπούλου και Έλη
Κρίζου ως σοπράνο και ο Κώστας Φιλιππάτος ως βαρύτονος.
Από το 1916 που εκδόθηκε το πρώτο ελληνο-αυστραλιανό βιβλίο από τον Ιωάννη
∆. Κόµηνο, πάνω από 370 βιβλία εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν στην Αυστραλία από
140 περίπου συγγραφείς. Τα περισσότερα (78%) εκδόθηκαν στην Ελληνική από
τυπογραφεία, εφηµερίδες, εκδοτικούς οίκους και πανεπιστηµιακά κέντρα σπουδής και
µελέτης του ελληνικού πολιτισµού και παιδείας. Τα περισσότερα κυκλοφόρησαν στη
Μελβούρνη και στο Σύδνεϋ καλύπτοντας θέµατα που είχαν σχέση µε τη λογοτεχνία, το
θέατρο και την ιστορία. Μετά το 1970, σηµειώθηκε ιδιαίτερη πρόοδος στην έκδοση
λογοτεχνικών έργων, µε την καθιέρωση κυβερνητικών χορηγιών, κινήτρων αναγνώρισης
από πολιτιστικούς συλλόγους και την κοινωνικο-οικονοµική εδραίωση των λογοτεχνών.
Μετά το 1980, µε τη ίδρυση και λειτουργία πανεπιστηµιακών εδρών και Κέντρων
ελληνικών σπουδών, εµφανίσθηκαν αξιόλογα µυθιστορήµατα και ποιητικές συλλογές,
ενώ αυξήθηκε η παραγωγή θεατρικών έργων, κυρίως ηθογραφιών και κωµωδιών. Κύριοι
εκφραστές της ποιητικής λογοτεχνίας του Ελληνισµού της Αυστραλίας είναι ο ∆ηµήτρης
Τσαλουµάς, ο Νίκος Νοµικός και ο Στυλιανός Χαρκιανάκης, στην πεζογραφία αξιόλογο
έργο παρουσίασαν οι Αντιγόνη Κεφάλα, η Βάσω Καλαµάρα, η Έρµα Βασιλείου, και ο
∆ηµήτρης Τζουµάκας, στο θεατρικό σενάριο η Σοφία Καθαρείου και ο Θεόδωρος
Πατρικαρέας, στο ευθυµογράφηµα ο Πάνος Γεωργίου. Τα τελευταία είκοσι χρόνια
σηµειώθηκε έντονη βιβλιογραφική δραστηριότητα στο χώρο της καταγραφής της
ιστορίας των Ελλήνων της διασποράς µε κύριους ιστοριογράφους τους Hugh Gilchrist,
Γιώργο Καναράκη, Αναστάσιο Τάµη και Μιχάλη Τσούνη, ενώ στο κριτικό κείµενο
διακρίθηκαν µε τα έργα τους ο Ευστάθιος Gauntlett, o Βρασίδας Καραλής και o Μιχάλης
Τσιανίκας.
To 1951 άρχισε η εκποµπή του πρώτου ελληνόφωνου προγράµµατος στην
κωµόπολη Wangaratta, 200 σχεδόν χιλιόµετρα βορειοανατολικά της Μελβούρνης.
Έκτοτε λετούργησαν διάφορα ένθετα ελληνόφωνα προγράµµατα, συνήθως διαρκείας 60
λεπτών σε αυστραλιανούς ραδιοφωνικούς σταθµούς. Από το 1973, η Οµογένεια άρχισε
να ασκεί µεθοδευµένα πίεση στον κρατικό ραδιοσταθµό Australian Broadcasting

Commission (ABC), προκειµένου να τροποποιήσει το Καταστατικό Λειτουργίας του και
να επιτρέψει τη µετάδοση αλλόγλωσσων προγραµµάτων, µέσα στα πλαίσια της
ευρύτερης πολιτικής του πολυπολιτισµού. Το 1975, υπό τη συνεχή πίεση της ηγεσίας
κυρίως των δύο ισχυροτέρων παροικιών, της Ιταλικής και της Ελληνικής, η διεύθυνση
του ABC, αποφάσισε να ιδρύσει το 3ΖΖ ως ειδικό σταθµό πρόσβασης των εθνικών
οµάδων της χώρας. Το ίδιο έτος η Κοινοπολιτειακή Κυβέρνηση της Αυστραλίας ίδρυσε
τον Πολυεθνικό Κρατικό Σταθµό Ραδιοφωνίας (2ΕΑ στο Σύδνεϋ και 3ΕΑ στη
Μελβούρνη) και τηλεόρασης (SBS), προσφέροντας ελληνόγλωσσα προγράµµατα και
προβάλλοντας ελληνικά έργα. Από το 1982 άρχισαν να λειτουργούν ελληνόφωνα
ραδιοφωνικά προγράµµατα σε όλες τις πρωτεύουσες των Πολιτειών της χώρας. Στη
δεκαετία 1984-1994 λειτούργησαν ελληνόγλωσσοι ραδιοφωνικοί σταθµοί περιορισµένης
εµβέλειας, µέχρι το 1994 που ο επιχειρηµατίας Σπύρος Σταµούλης ίδρυσε τον πρώτο
ραδιοφωνικό σταθµό επί 24ώρου βάσεως στη Μελβούρνη, το 3ΧΥ, προσφέροντας στην
Παροικία όχι µόνον ελληνόγλωσση ακρόαση, αλλά και την ευκαιρία και δυνατότητα
µαζικής και ταχύτατης κινητοποίησης.
6

Πολιτική Παρέµβαση

Ανεπαρκές υπήρξε το ενδιαφέρον της επίσηµης ελληνικής Πολιτείας προς τους
Έλληνες της Αυστραλίας, µέχρι και την περίοδο της µεταπολίτευσης (1974). Τα δεινά
που επισώρευσε στην Ελλάδα η Κατοχή (1941-1945) και οι τραγικές συνέπειες του
Εµφυλίου (1946-1949), δεν επέτρεψαν σχέσεις λειτουργικής συνεργασίας. Μεγάλος
αριθµός προσφύγων της αγροτικής Ελλάδας µετά το 1949 (η Ειδική Βαλκανική Επιτροπή
των Ενωµένων Εθνών εκτιµούσε τον αριθµό των προσφύγων σε 706.086), ιδιαίτερα
αυτοί που είχαν συγγενείς στην Αυστραλία, διεκδίκησαν µε επιτυχία θέσεις στους
καταλόγους των νέων µεταναστών. Περιστασιακές όµως και πληµµελείς υπήρξαν οι
αρχικές συµφωνίες που αφορούσαν τους πρώτους εκείνους µεταπολεµικούς µετανάστες.
Πριν από τη διακρατική συµφωνία µετανάστευσης που υπογράφηκε το Μάρτιο του 1952,
είχε προηγηθεί µόνο η διµερής συµφωνία που επέτρεπε τη µεταφορά των περιουσιακών
στοιχείων των µεταναστών (23 Σεπτεµβρίου 1949). Η έλλειψη διακρατικής συµφωνίας
µεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας σε θέµατα µετανάστευσης, πολιτιστικών και
κοινωνικών θεµάτων, στέρησε από τις οργανωµένες κοινότητες των Ελλήνων της
Αυστραλίας το δικαίωµα διεκδίκησης παροχών, που θα βοηθούσαν αποδοτικότερα όχι
µόνον τη λειτουργικότερη εγκατάσταση των Ελλήνων στην Αυστραλία αλλά και την
εναργέστερη επικοινωνία τους µε την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Η απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να ιδρύσει µονοµερώς Ελληνική
Πρεσβεία στην Αυστραλία (Ιούλιος 1952) και η εµφάνιση της αυστραλιανής
διπλωµατικής αποστολής δέκα χρόνια αργότερα (Φεβρουάριος 1962), συνέτειναν στην
οργανωµένη πλέον αντιπροσώπευση των Ελλήνων, στην έλευση από το 1978,
αποστολών πολιτικών προσώπων και στην υπογραφή µορφωτικών συµφωνιών, της µεν

πρώτης το 1979, χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο και της δεύτερης και ουσιαστικότερης το
1982. Με την άφιξη του Έλληνα Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, Κωνσταντίνου Καραµανλή
(Μάρτιος 1982), ενεργοποιήθηκε ακαδηµαϊκή και επιστηµονική διακρατική συµφωνία
και δηµιουργήθηκαν υγιείς προϋποθέσεις συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων, πόλεων, και εµπορικών και βιοµηχανικών φορέων των δύο χωρών. ΄Εκτοτε,
σηµειώθηκε ρωµαλέα κινητοποίηση σε διπλωµατικό και πολιτικό επίπεδο,
αναβαθµίσθηκε ο ρόλος της Οµογένειας, και µεθοδεύτηκε από πλευράς της Ελλάδας
συστηµατική πρόνοια υπέρ των Ελλήνων εποίκων και των παιδιών τους σε θέµατα
κυρίως παιδείας και πολιτισµού.
Οι υποχρεώσεις που δηµιουργούσε η διπλή υπηκοότητα των Ελλήνων εποίκων,
όσον αφορά τα θέµατα που είχαν σχέση µε την υποχρεωτική στρατολόγησή τους στην
Ελλάδα, τη συνταξιοδότηση, το διαφορετικό νοµικό καθεστώς, την άγνοια των Ελλήνων
να δηλώνουν οικογενειακή µερίδα στην Ελλάδα προκαλούσαν σοβαρά προβλήµατα στις
σχέσεις των εποίκων µε την παλιά τους πατρίδα. Οι ελληνικές διπλωµατικές αρχές
διατήρησαν λειτουργικό ρόλο, συµµορφούµενες στις παρεµβάσεις και υπερβάσεις που
υπαγόρευε η Υπηρεσία τους σε περιόδους καθεστωτικής εκτροπής στην Ελλάδα και
ιδεολογικής κρίσης, καθώς και σε περιόδους σύγκρουσης µε άλλες θεσµικές εξουσίες
του Ελληνισµού, κυρίως την επίσηµη Εκκλησία. Σε πολλές περιπτώσεις οι διπλωµάτες
µερίµνησαν για επαναπατρισµούς απόρων, εξέφρασαν µέριµνα και στοργή σε θέµατα
παιδείας και εθνογλωσσικής ταυτότητας των µεταναστών, ωστόσο σε άλλες µεθόδευσαν
εκστρατεία φακελλώµατος Ελλήνων εποίκων, περιθωριοποίησης αντικαθεστωτικών και
αποµόνωσης και διωγµού έντιµων Ελλήνων που απλά εξέφραζαν ιδεολογία ή απόψεις
διαφορετικές από αυτές των ίδιων των εκπροσώπων των θεσµικών εξουσιών που
αντιπροσώπευαν.
Ο Ελληνισµός της Αυστραλίας διατήρησε ακµαία τη συνείδηση της εξάρτησής
του από την Ελλάδα, γενναιόδωρα προσέφερε σε στιγµές κρίσης και εθνικής τραγωδίας
(πολέµους, σεισµούς και καταστροφές), αυθόρµητα συνήργησε σε εθνικά θέµατα,
οργανώνοντας συλλαλητήρια και διαδηλώσεις υπέρ της Ελλάδας, στρεφόµενος ακόµη
και εναντίον της Αυστραλιανής Κυβέρνησης. Με την επιστροφή των 17.000 Αυστραλών
στρατιωτών το 1945 από τα ελληνικά µέτωπα της Μακεδονίας και της Κρήτης,
καλλιεργήθηκαν έντονες σχέσεις φιλίας και συνεργασίας µεταξύ των Ελλήνων εποίκων
και των Κυβερνήσεων της Αυστραλίας. Οι τελευταίες οργάνωσαν εκστρατείες βοηθείας
των πολεµόπληκτων Ελλήνων και στη συνέχεια των προσφύγων και απόρων, που κατά
εκατοντάδες συνέρρεαν στα µεγάλα αστικά κέντρα της Μακεδονίας. Η Αυστραλία
µεθόδευσε αλτρουιστική εκστρατεία µε φοροαπαλλαγές στα προϊόντα που µεταφέρονταν
στην Ελλάδα, ειδικές αποστολές τροφίµων, φαρµακευτικού υλικού, µαλλιού και
ρουχισµού.

Οι σχέσεις της Οµογένειας προς τη µείζονα αυστραλιανή κοινωνία και την
πολιτική και εκκλησιαστική εξουσία της χώρας κρατήθηκαν ήπιες και εναρµονισµένες,
ενώ αξιοσέβαστοι θεωρούνταν οι Έλληνες πριν και µετά τα δύσκολα πρώτα χρόνια του
κατατρεγµού (Τάµης, 1994, 1997). Παράλληλα οι Κοινότητες των Ελλήνων και η
Ορθόδοξη Εκκλησία έµπρακτα συµµετείχαν σε εκδηλώσεις ευρύτερου κοινωνικού
ενδιαφέροντος, για παράδειγµα, εράνους, αθλητικές συναντήσεις, και δωρεές υπέρ
αυστραλιανών κοινωφελών ιδρυµάτων, δεινοπαθούντων πολιτών από φυσικές
καταστροφές, πληµµύρες και πυρκαγιές. Πολλοί ελληνικοί οργανισµοί οργάνωναν
οµαδικές συνεστιάσεις, συσσίτια για απόρους και ενδεείς Αυστραλούς συµπατριώτες
τους, ενώ αρκετοί Έλληνες επιχειρηµατίες αναδείχθηκαν µεγάλοι ευεργέτες της
Αυστραλίας µε γενναιόδωρες προσφορές σε αυστραλιανά νοσοκοµεία και ευαγή
ιδρύµατα. Μεγάλος αριθµός Ελλήνων υπηρέτησε εθελοντικά και συνεργάσθηκε µε τις
αυστραλιανές υπηρεσίες για την εναργέστερη εγκατάσταση των νεοµεταναστών και την
ανακούφιση ανέργων και απόρων σε περιόδους οξείας οικονοµικής κρίσης. Η Οµογένεια
συµµετείχε επίσης σε εκδηλώσεις συµπαράστασης της Αυστραλίας και πρωτοστάτησε σε
οργανωµένες εκφράσεις του λαϊκού συναισθήµατος.
Στη δεκαετία του εξήντα, πάροικοι µε έντονη πολιτική συνείδηση εντάχθηκαν σε
αυστραλιανές τοπικές κοµµατικές οργανώσεις και αποτέλεσαν τα ελληνόφωνα τµήµατά
τους. Μέσα από τις οργανώσεις αυτές, είκοσι χρόνια αργότερα, οι αυστραλογεννηµένοι
επίγονοί τους αναδείχθηκαν υπουργοί και βουλευτές, γερουσιαστές και ∆ήµαρχοι,
σύµβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης και διευθυντές πρωθυπουργικών γραφείων. Το
2002 οι εκλεγµένοι πολιτικοί ελληνικής καταγωγής στην Αυστραλία ήταν 28, ενώ πλέον
των 120 είναι οι δηµαρχιακοί σύµβουλοι. Στη συναντίληψη βουλευτών ελληνικής
καταγωγής της Αυστραλίας προσέφυγαν τακτικά οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας,
προκειµένου να ασκήσουν αποτελεσµατικότερη εξωτερική πολιτική στο χειρισµό
εθνικών της θεµάτων.
Ωστόσο δεν έλειψαν και οι διακριτικές παρακολουθήσεις Ελλήνων προκρίτων
από το επίσηµο κράτος. Από την περιόδο ακόµη της αποικιοκρατίας, µε διάφορες
προφάσεις, µυστικές υπηρεσίες της Αυστραλίας κατέγραφαν τη δράση των ηγετών των
ελληνικών παροικιών. Εντύπωση προκαλεί ο αριθµός των εγγράφων κα η ποικιλία τω
θεµάτων που διαλάµβαναν οι αναφορές αρχικά των πρακτόρων του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, στη συνέχεια της Ειδικής Υπηρεσίας και τέλος ο Αυστραλιανός
Οργανισµός Κατασκοπευτικής Ασφάλειας (Australian Security Intelligence Organisation
-ASIO), µε τα οποία πληροφορούσαν Υπουργεία της χώρας. Κύρια θέµατα αναφοράς
τους ήσαν «η κοµµουνιστική διείσδυση και κατήχηση», «η αντιβρετανική
δραστηριότητα Ελλήνων και Κυπρίων», «η αριστερή δράση Ελλήνων ναυτικών και
λιµεργατών», «η παράνοµη χαρτοπαιξία και ο τζόγος» και θέµατα ενδοκοινοτικής
οργάνωσης. Σε διαρκή παρακολούθηση του ΑSΙΟ ήσαν εκαντοντάδες Έλληνες
στελεχωµένοι σε αριστερά κόµµατα, µέλη ελληνικών αριστερών σωµατείων, µέλη της

Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων, δηµοσιογράφοι και εκδότες αριστερών
εφηµερίδων, καθώς και µέλη αριστερών συνδικαλιστικών σωµατείων. Στις αναφορές
τους εκτιµούσαν την επίδραση που ασκούσαν Έλληνες κοµµουνιστές στην οργανωµένη
παροικία των Ελλήνων και των Κυπρίων, κατέγραφαν τους εράνους που διεξήγαγαν
παράγοντες της Οµογένειας υπέρ των ελλαδικών κοµµάτων, και συµβούλευαν την
παρακολούθηση ατόµων που θεωρούσαν «εθνικό κίνδυνο».
Γενικά οι σχέσεις της Οµογένειας προς τη µείζονα αυστραλιανή κοινωνία και τις
Κυβερνήσεις της χώρας, ενώ υπήρξαν αγαστότατες, ωστόσο επηρεάσθηκαν σηµαντικά
από την έλλειψη συντονισµού των οργνωµένων φορέων της Παροικίας, παρά το γεγονός
ότι η Αυστραλιανή Συµπολιτεία προσέφερε στον Ελληνισµό σωρεία ευκαιριών. Κατά τη
διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου, το Κυπριακό, το Μακεδονικό και το
Βορειοηπειρωτικό υπήρξαν τα κυριότερα θέµατα που απασχόλησαν τον Ελληνισµό της
Αυστραλίας. Η Οµογένεια αντέδρασε στα θέµατα αυτά µε αποφασιστικότητα,
οργανώνοντας µαζικότατα συλλαλητήρια και διαµαρτυρίες, συγκεντρώσεις διαφώτισης,
εράνους, θεατρικά έργα, µουσικούς αγώνες, µαθητικούς διαγωνισµούς και συστηµατική
εκστρατεία επηρεασµού των Αυστραλών πολιτικών. Αποτέλεσµα της ελληνικής
παρουσίας και της άσκησης συντονισµένης πολιτικής πίεσης στον πολιτικό κόσµο της
χώρας ήταν η ευθυγράµµιση της πολιτικής της Αυστραλίας προς τα δίκαια της Ελλάδας,
η αναγνώριση των κατοίκων της ΠΓ∆Μ ως «Σλαβοµακεδόνων» από την
Κοινοπολιτειακή Κυβέρνηση, και της γλώσσας τους ως «Σλαβοµακεδονικής» από την
Κυβέρνηση του φιλέλληνα πρωθυπουργού Jeff Kennett, η επιµονή της Αυστραλίας στην
εφαρµογή των αποφάσεων των Ενωµένων Εθνών για το Κυπριακό και η αποστολή
ειρηνευτικής αστυνοµικής δύναµης στην Κύπρο. Η εµπλοκή του Μακεδονικού
Προβλήµατος στην Αυστραλία χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του 1920 µε τις
συγκρούσεις Ελλήνων και Βουλγάρων εποίκων, αρχικά στην Πέρθη και αργότερα στη
Μελβούρνη και στο Σύδνεϋ (Τάµης, 1994). Ο εθνικός και θρησκευτικός αλυτρωτισµός
των Μακδεονοσλάβων που προέρχονταν από τη ∆υτική Μακεδονία προκάλεσε, κατά τη
µεταπολεµική περίοδο, έξαρση του προβλήµατος, βίαιες εξεγέρσεις και έντονη
διχοστασία. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι βρήκε αρχικά τον
Ελληνισµό της Αυστραλίας οργανωτικά απροετοίµαστο, ωστόσο οι συνέπειες της
εθνικής τραγωδίας είχαν ως αποτέλεσµα να µετριασθεί η ενδοκοινοτική ιδεολογική
έξαρση, και να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για συνεκτικότερη παρουσία των Ελλήνων
και των Κυπρίων.
Αποτελεσµατική και ανένδοτη εµφανίσθηκε η οργανωµένη παροικία σε θέµατα
που προσέβαλαν το κύρος και την εντιµότητα του Ελληνισµού της Αυστραλίας και
έθεταν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και το γόητρο της Ελλάδας. Σύµφωνα µε τα
υπάρχοντα στοιχεία, από το 1969 άρχισε ο οργανωµένος Ελληνισµός να πιέζει την
Κοινοπολιτειακή Κυβέρνηση της χώρας και να διεκδικεί συλλογικά, ως εθνικότητα,
θετικότερες συνθήκες σε θέµατα κοινωνικής πρόνοιας και διατήρησης της

εθνογλωσσικής του ταυτότητας. Σε στενή συνεργασία µε τις µεγάλες αριθµητικά
εθνοτικές οµάδες των Ιταλών και των Γερµανών, κατόρθωσε να εξασφαλίσει το
δικαίωµα µεταφοράς των συντάξων στην Ελλάδα (1972), να έχει λόγο και να εισηγείται
στην Κυβέρνηση απόψεις σε θέµατα ανεργίας (1969), να πιέζει συστηµατικά την
Κυβέρνηση σε θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής αξιώνοντας αύξηση του αριθµού
µεταναστών (1985). Το 1983, συντονισµένα ο Ελληνισµός διαµαρτυρήθηκε µε έκθεσή
του στο ∆ικαστήριο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων κατά του Νόµου Περί Μετανάστευσης
1958, διότι εµπεριείχε «αναχρονιστικά εδάφια» που αναγνώριζαν κάποιες προνοµιούχες
εθνικότητες έναντι άλλων, ενώ από το 1984 η συµµετοχή των Ελλήνων στα Συνέδρια
των Κοµµάτων, όπου χαράζονταν τα προγράµµατα και η πολιτική τους, ήταν εµφανής.
Αµείλικτα σκληρή και αποφασιστική υπήρξε η στάση του οργανωµένου
Ελληνισµού σε δύο θέµατα που έθεταν σε αµφισβήτηση την εντιµότητα του
αυστραλιώτη Ελληνισµού και την ασφάλεια της Ελλάδας. Το 1979, το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης κατηγόρησε την Οµογένεια του Σύδνεϋ ότι συστηµατικά συνωµοτούσε σε
βάρος του αυστραλιανού δηµοσίου, προκειµένου να κατασκευάσει αναπηρίες και να
αποσπάσει συντάξεις υγείας (Greek Conspiracy Case). Η κατηγορία της συνωµοσίας
εξυφάνθηκε τον Μάρτιο του 1979, και ονοµάσθηκε «Το Κόλπο». Σύµφωνα µε το
κατηγορητήριο 1400, µέλη της ελληνικής παροικίας του Σύδνευ, µε τη βοήθεια ιατρών
και δικηγόρων ελληνικής καταγωγής, είχαν συστήσει σπείρα, προκειµένου να αποσπούν
συντάξεις αναπηρίας από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Η δίκη άρχισε τον
Απρίλιο του 1979 και διήρκεσε για 18 µήνες. Η συντηρητική Κυβέρνηση της
Αυστραλίας, ανήµπορη να καταθέσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και ύστερα από
διαρκείς διαµαρτυρίες του Ελληνισµού, αναγκάστηκε να ανακαλέσει το κατηγηρητήριο
και να ζητήσει συγγνώµη. Το 1986, έγινε γνωστό ότι από τις αµερικανικές βάσεις του
Pine Gap της κεντρικής Αυστραλίας, οι Αµερικανοί µε την ανοχή της Αυστραλίας, είχαν
εγκαταστήσει µηχανισµούς κατασκόπευσης µέσω δορυφόρων των τηλεφώνων και των
επικοινωνιών της Κυβέρνησης της Ελλάδας. Η Οµογένεια συντονισµένα
διαµαρτυρήθηκε µε αντιπροσωπεία της στον Πρωθυπουργό της χώρας R.J. Hawke, ο
οποίος αναγκάστηκε να δηλώσει ότι «η Αυστραλία ουδέποτε θα προέβαινε σε πράξη που
θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ελλάδας».
Τα τελευταία δέκα χρόνια (1996-2006), ένας διαρκώς αυξανόµενος αριθµός
εποίκων άρχισε να αναδύεται στο κοινωνικο-οικονοµικό καθεστώς της χώρας ως
επαγγελµατίες, διευθυντές επιχειρήσεων, διοικητές και γενικά σε θέσεις που
λαµβάνονται αποφάσεις. Ο χώρος όπου υστερούσαν οι Ελλαδογεννηµένοι έποικοι ήταν ο
δηµοσιο-υπαλληλικός, χώρο που κατέκτησαν βέβαια οι επίγονοί τους, οι οποίοι και
διαδραµατίζουν συγκαιρινά πρωταγωνιστικό ρόλο. Με την ανατολή του 21ου αιώνα, ο
Ελληνισµός της Αυστραλίας παρουσιαζόταν ρωµαλέος οικονοµικά και κοινωνικά, µε
ισχυρούς µηχανισµούς συγκράτησης των εθνογλωσσικής του ταυτότητας και προοπτικές
διατήρησης και διάδοσης της πολιτιστιµικής του παράδοσης. Ο Πρέσβης της Ελλάδας,

Αλέξανδρος Βαγενάς, έγραφε σε απόρρητη αναφορά του προς την προϊσταµένη του
αρχή: «µε τα σηµερινά δεδοµένα, αισιόδοξες είναι οι προοπτικές για το ρόλο που µπορεί
να διαδραµατίσει ο αυστραλιώτης Ελληνισµός στη νέα του πατρίδα. Ίσως µάλιστα
αποδειχθεί σηµαντικότερος, κατ΄αναλογία, από την Οµογένειά µας στις Ηνωµένες
Πολιτείες» (Τάµης, 1999).
Στους σηµαντικότερους παράγοντες εδραίωσης του αυστραλιώτη Ελληνισµού θα
πρέπει να συγκαταλεχθούν και οι εξής: ο Ελληνισµός δηµογραφικά αποτελεί σηµαντικό
ποσοστό του γενικού συνόλου (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 δε λειτούργησε το κοινωνικό και οικονοµικό «κατεστηµένο» στα
αµερικανικά πρότυπα. Η πολιτική της εθνογλωσσικής ισοπέδωσης των εθνικών οµάδων
που εφαρµόσθηκε ως δόγµα στις ΗΠΑ, δεν είχε αναγνώριση και αποδοχή στους
πολιτικούς κύκλους της Αυστραλίας, στο γραφειοκρατικό κατεστηµένο και στα µέσα
ευρείας ενηµέρωσης για να εµπεδωθεί. Η έµφαση που έδωσε η Κυβέρνηση του Gough
Whitlam από το 1972 στην καλλιέργεια της πολιτισµικής κληρονοµιάς των εθνοτήτων
και η εφαρµογή του πολυπολιτισµού ως του κοινωνικού καθεστώτος της χώρας, σήµαινε
την αναγνώριση της καταγωγής και του παρελθόντος των µεταναστών, γεγονός που
εξασφάλιζε κοινωνική αρµονία και οικονοµική καταξίωση.

