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Η µικτή διοργανωτική επι-
τροπή της Παµµακεδονικής  
Ένωσης Νέας Νότιας Ουα-

λίας και του Ελληνο-Αυστραλια-
νού Συµβουλίου ΝΝΟ προσκα-
λεί τους Μακεδόνες και όλους 
τους Έλληνες στις φετινές εκδη-
λώσεις για τα «∆ηµήτρια 2012» 
και για τα 100 χρόνια από την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονί-
κης και της ∆υτικής Μακεδονίας, 
1912-2012. Οι εκδηλώσεις θα 
είναι διάρκειας πολλών µηνών 
φέτος ως τα µέσα της επόµενης 
χρονιάς, µε µία σειρά διάφορων 
δρώµενων. 

Απόψε, στις 7 µ.µ. στην Αί-
θουσα της ΑΗΕΡΑ στο Ρόκντεϊλ  
(394 Princes Highway) θα γίνει 
παρουσίαση του Α’ προγράµµα-

τος των Μακεδονικών εκδηλώ-
σεων από τους Συντονιστές και 
καλωσόρισµα ενώπιον επίση-
µων προσώπων και της Ελληνι-
κής Παροικίας του Σίδνεϊ. Την 
επίσηµη έναρξη θα τιµήσει µε 
την παρουσία του ο Μακεδόνας 
στην καταγωγή, Γενικός Πρό-
ξενος της Ελλάδας κ. Βασίλειος 
Τόλιος.

Το ίδιο βράδυ, ξεκινάει και 
η εβδοµαδιαία σειρά οµιλιών 
«Μία σύντοµη ιστορία της Μακε-
δονίας» µε παρουσιαστή τον ∆ρ 
Παναγιώτη ∆ιαµάντη, Καθηγητή 
Ιστορίας και Γραµµατέα του Ελ-
ληνο-Αυστραλιανού Συµβουλίου 
ΝΝΟ.

Ταυτόχρονα θα γίνει και η πα-
ρουσίαση του βιβλίου «‘Macedon: 

Child of a God’» του Paul Hansen 
µε παρουσιαστή τον ∆ρ Βασίλη 
Αδραχτά, Καθηγητή στο Τµήµα 
Νεοελληνικών Σπουδών, Πανε-
πιστήµιο Macquarie.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. To 
υπόλοιπο πρόγραµµα από τον 
Αύγουστο ως τον ∆εκέµβριο θα 
κοινοποιηθεί και θα διανεµηθεί 
στους παραβρισκόµενους στην 
αποψινή εκδήλωση.

Για περισσότερες πληροφορί-
ες, αποτανθείτε στον Συντονιστή, 
∆ηµήτρη Καµετόπουλο, στο τη-
λέφωνο   0414 714 807, απο-
γευµατινές ώρες ή στο ηλεκτρο-
νικό ταχυδροµείο στο: nsw@ 
helleniccouncil.org.au και στο: 
macedonianfestivalsydney@ 
yahoo.com.au

Η Ουάσινγκτον απέρριψε κατη-
γορηµατικά τους ισχυρισµούς 
του ιδρυτή της WikiLeaks, 

Τζούλιαν Ασάνζ, ότι βρίσκεται πίσω 
από ένα σχέδιο για να παραδοθεί ο 
41χρονος Αυστραλός στις ΗΠΑ και 
να δικαστεί, εξαιτίας της δηµοσιο-
ποίησης 250.000 απόρρητων δι-
πλωµατικών τηλεγραφηµάτων από 
αµερικανικές πρεσβείες σε όλο τον 
κόσµο, το 2010.

Η εκπρόσωπος του Στέϊτ Ντιπαρ-
τµεντ, Βικτόρια Νιούλαντ, υποστή-
ριξε ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν 
έχουν καµία ανάµειξη στις προσπά-
θειες που καταβάλλει η Βρετανία για 
να εκδοθεί ο Ασάνζ στις Σουηδικές 
αρχές. Η παραµονή του Τζούλιαν 
Ασάνζ στην πρεσβεία του Ισηµερινού 
στο Λονδίνο, το «σπίτι» του ιδρυτή 
του WikiLeaks τους τελευταίους δύο 
µήνες, διαγράφεται µακρά καθώς δεν 
διαφαίνεται σύντοµα στον ορίζοντα 
η άρση του διπλωµατικού αδιεξόδου 
παρά τις δηλώσεις της Βρετανίας ότι 

επιθυµεί «φιλική λύση» στη διαµάχη 
που ξέσπασε µε τον Ισηµερινό µετά 
τη χορήγηση πολιτικού ασύλου. 

Η Βρετανία δήλωσε διά του εκ-
προσώπου του Φόρεϊν Όφις ότι 
«επιθυµεί φιλική λύση» στη διένεξη 
που έχει ανακύψει µε τον Ισηµερινό. 
Η σχετική δήλωση ήλθε αφότου η 
κυβέρνηση του Ισηµερινού ανακοί-
νωσε ότι έλαβε τηλεφώνηµα από το 
βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών µε 
το µήνυµα ότι αµφότερες οι πλευρές 
πρέπει να ρίξουν τους τόνους.

Ο Τζούλιαν Ασάνζ όπως είναι 
γνωστό, εµφανίστηκε δηµοσίως για 
πρώτη φορά από τον Μάρτιο στο 
µπαλκόνι της πρεσβείας του Ισηµε-
ρινού στο Λονδίνο και ευχαρίστησε 
όσους τον έχουν βοηθήσει, κυρίως 
τη χώρα αυτή που του χορήγησε 
πολιτικό άσυλο, ενώ ζήτησε από τις 
ΗΠΑ να σταµατήσουν «το κυνήγι µα-
γισσών» εναντίον του ιστότοπου. 

«Όπως απειλείται ο WikiLeaks, 
έτσι απειλείται και η ελευθερία της 

έκφρασης και η υγεία όλων των 
κοινωνιών µας», είπε ο Ασάνζ που 
φορούσε µπλε πουκάµισο και καφέ 
γραβάτα. 

«Ζήτησα από τον (αµερικανό) πρό-
εδρο Μπαράκ Οµπάµα να κάνει το 
σωστό. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να συ-
νεχίσουν αυτό το κυνήγι µαγισσών 
εναντίον του WikiLeaks», πρόσθεσε. 

Εξάλλου, ο Ασάνζ ευχαρίστησε τον 
Ισηµερινό που του χορήγησε πολιτι-
κό άσυλο, όµως δεν είπε τίποτε για 
να επόµενα σχέδιά του. 

Ο ιδρυτής του WikiLeaks έκανε 
αυτές τις δηλώσεις από το µπαλκόνι 
της πρεσβείας του Ισηµερινού, όπου 
έχει καταφύγει από τις 19 Ιουνίου, 
την ώρα που από κάτω είχαν πα-
ραταχθεί βρετανοί αστυνοµικοί µε 
σκοπό να τον συλλάβουν και να τον 
εκδώσουν στη Σουηδία, βάσει της 
απόφασης βρετανικού δικαστηρίου. 

Ο Ασάνζ µίλησε περίπου 10 λεπτά 
προτού επιστρέψει στο εσωτερικό 
της πρεσβείας.

Μακεδονικές εκδηλώσεις «∆ηµήτρια 2012» στο Σίδνεϊ

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τους ισχυρισμούς 
του Τζούλιαν Ασάνζ για «κυνήγι μαγισσών»

Οι απογραφές πληθυσµού του 2006 και 2011 κατέγρα-
ψαν σηµαντικές δηµογραφικές αλλαγές στο χώρο της 
οµογένειας, µε σηµαντικότερη αλλαγή τη µείωση του 

αριθµού των Ελληνοαυστραλών που έχουν γεννηθεί στην 
Ελλάδα (πρώτη γενεά Ελλήνων µεταναστών).

Η απογραφή του 2011 έδειξε, ότι ο ελληνικός πληθυσµός 
της Αυστραλίας είναι 378.000 περίπου ή 1,9% του συνολι-
κού πληθυσµού της χώρας. Εξ αυτών το 30,9% (110.000) 
είναι Έλληνες πρώτης γενιάς, το 44,8% δεύτερης γενιάς και 
το 24,3% τρίτης και άνω γενιάς.

Βεβαίως στα στοιχεία αυτά δεν περιλαµβάνονται οµογενείς 
που µετανάστευσαν στην Αυστραλία από άλλες χώρες και δεν 
είναι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου (Μέση Ανατολή, Μι-
κρά Ασία, Ανατολική Ευρώπη κ.α.).

Επίσης στην απογραφή δεν καταγράφεται η αύξηση του 
αριθµού της οµογένειας, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα.

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, η Αυστραλία εξέδωσε 
σε Έληνες 26 βίζες για επαγγελµατική µετανάστευση από τον 
Ιούλιο του 2011 έως τον Απρίλιο του 2012 και αντίστοιχα 
253 βίζες για οικογενειακή µετανάστευση. Τέλος, 442 είναι 
οι φοιτητές ελληνικής υπηκοότητας που σπουδάζουν στη 
Αυστραλία. Συνολικά, δηλαδή, µετανάστευσαν 721 Έλληνες 
στην Αυστραλία στους εννέα µήνες από τον Ιούνιο του 2011 
έως τον Απρίλιο του 2012.

Ο αριθµός αυτός είναι πολλαπλάσιος των προηγούµενων 
χρόνων. Και στον αριθµό αυτό δεν υπολογίζονται οι οµο-
γενείς, κάτοχοι αυστραλιανών διαβατηρίων που επέστρεψαν 
στην Αυστραλία από την Ελλάδα (και υπολογίζονται σε µερι-
κές χιλιάδες) µιας και θεωρούνται Αυστραλοί.

Η απογραφή του 2011 έδειξε, επίσης, ότι ο αριθµός των 
Ελλήνων της Αυστραλίας που χρησιµοποιούν την ελληνική 
γλώσσα ανέρχεται σε 250.000 ή 1,2% του συνολικού πλη-
θυσµού της χώρας. Παράλληλα µε τη µείωση του αριθµού 
των Ελλήνων της Αυστραλίας µειώθηκε και ο αριθµός των 
χρηστών της ελληνικής γλώσσας από 1,3% του συνολικού 
πληθυσµού το 2006 σε 1,2%, µείωση που κατατάσσει την ελ-
ληνική γλώσσα έκτη στον κατάλογο των γλωσσών µε υψηλό 
ποσοστό χρηστών, από τρίτη που είχε καταταγεί στην απο-
γραφή του 2006.

Η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της απογραφής 
2011, για τη χρήση της ελληνικής γλώσσας ανά Πολιτεία, 
δείχνει µικρή, αλλά αξιοσηµείωτη πτώση από το 2006 του 
αριθµού των χρηστών της ελληνικής γλώσσας στη Βικτωρία, 
τη Νότια Αυστραλία και την Τασµανία, αλλά σταθεροποίηση 
του ποσοστού των χρηστών στη Νέα Νότια Ουαλία και τη 
Βόρεια Επικράτεια (Northern Territory).

Η περίληψη της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού στο 
Εθνικό Πρόγραµµα ∆ιδακτέας Ύλης, National Curriculum, 
δηµιουργεί σοβαρές προϋποθέσεις για προώθησή της στο 
ευρύ κοινό.

Μικρή μείωση 
στον αριθμό των ομογενών 
της Αυστραλίας


