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Απογραφή 2016: Φεύγουν µαζικά από το Σίδνεϊ 
µε προορισµό άλλες πόλεις της Αυστραλίας

Τι υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκη 
για την ψήφο της οµογένειας

Τ ο Σύδνεϋ χάνει κατοίκους σε σχέση µε την 
υπόλοιπη χώρα, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της τελευταίας απογραφής. Τα στοιχεία για 
τη µετακίνηση του πληθυσµού που δηµοσι-

εύθηκαν τη ∆ευτέρα δείχνουν ότι παρόλο που το 
Σύδνεϋ επωφελήθηκε από µια τεράστια εισροή 
µεταναστών (399.620) στα τελευταία πέντε χρό-
νια πριν την απογραφή, αρκετοί από τους κατοί-
κους του µετανάστευσαν σε άλλες περιοχές της 
χώρας. Αναλυτικά, από το Σίδνεϊ µετακινήθηκαν 
27.670 κάτοικοι προς τη Μελβούρνη, πολύ πε-
ρισσότεροι από τους 19.100 κατοίκους της Μελ-
βούρνης που µετακόµισαν στο Σίδνεϊ. Από το 
Σίδνεϊ έφυγαν, επίσης, 21.480 κάτοικοι προς το 

Μπρίσµπεϊν, πολύ περισσότεροι από τους 15.570 
κατοίκους του Μπρίσµπεϊν που µετακόµισαν στο 
Σίδνεϊ. Επίσης 27.670 κάτοικοι του Σίδνεϊ έφυ-
γαν µε προορισµό τις επαρχιακές πόλεις του Κου-
ίνσλαντ, πολύ περισσότεροι από τους 19.100 
κάτοικους επαρχιακών πόλεων του Κουίνσλαντ 
που µετακόµισαν στο Σίδνεϊ. Από το Σίδνεϊ προς 
το Περθ µετακόµισαν 10.200 κάτοικοι, πολύ πε-
ρισσότεροι από τους κατοίκους του Περθ (8,660) 
που επέστρεψαν στο Σίδνεϊ. Η µετακίνηση ήταν 
ιδιαίτερα έντονη προς την επαρχιακή ΝΝΟ που 
δέχτηκε 105.060 κατοίκους από το Σίδνεϊ, ενώ 
µόλις 62.470 κάτοικοι µετακινήθηκαν από την 
επαρχία προς το Σίνδεϊ.

Οµιλία της Αναστασίας  
∆ιασάκου Αναστασιάδη 
στο Γηροκοµείο  
της Κοινότητας
Οµιλία στο πλαίσιο προγραµµατισµέ-
νων δραστηριοτήτων για τον µήνα 
Οκτώβριο θα δώσει η κα Αναστασία ∆ι-
ασάκου Αναστασιάδη στο Γηροκοµείο 
της Κοινότητας την Πέµπτη και ώρα 
11:00 π.µ. Η κα Αναστασιάδη θα µι-
λήσει στους ηλικιωµένους ενοίκους 
µε θέµα την 28η Οκτωβρίου και την 
εορτή του Αγίου ∆ηµητρίου.

To ρεπορτάζ από την βράβευση 
της διακεκριµένης ερευνήτριας 
Μαρίας Καβαλάρη θα δηµοσιευ-
τεί στην έκδοση της Παρασκευής 
καθώς καθυστέρησε η αποστολή 
των φωτογραφιών προς την εφη-
µερίδα µας. Στη φωτογραφία η 
Μαρία Καβαλάρη και η Πρέµιερ 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, Γκλά-
ντις Μπερετζικλιάν.

Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να υπε-
ρέβαλε σε θετικά σχόλια για την 
οµογένεια, κατά το πρόσφατο ταξί-
δι του στις ΗΠΑ, ωστόσο ο Πρόε-
δρος της Νέας ∆ηµοκρατίας Κυριά-
κος Μητσοτάκης έκανε τη δική του 
ρελάνς. Με προσωπική δήλωση 
αλλά και επανακαταθέτοντας την 
πρόταση νόµου της Ν.∆. για την 
ψήφο των Ελλήνων που διαµέ-
νουν εκτός Ελλάδος, ο Πρόεδρος 
της Ν.∆. θέλησε να καταδείξει τη 
διαφορά µεταξύ λόγων και έργων 
και να στιγµατίσει ως υποκριτικό 
το ενδιαφέρον του Πρωθυπουρ-
γού. Παράλληλα, ανέδειξε και µία 
κοινοβουλευτική παραδοξότητα, 
µία πρόταση νόµου να έχει κατα-
τεθεί εδώ και 18 µήνες και να µην 
έχει έλθει προς συζήτηση στην 
Ολοµέλεια, µε προφανή ευθύνη 
του Προεδρείου. Αξίζει, πάντως, 
να σηµειωθεί ότι η πρόταση, επί 
της ουσίας, αφορά του «Έλληνες 
του εξωτερικού», δηλαδή όσους 
είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα 
της χώρας και όχι σε οµογενείς 
δεύτερης ή τρίτης γενιάς. Προϋ-
ποθέτει, δηλαδή, την ύπαρξη της 

ιδιότητας του Έλληνα πολίτη (να 
είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτο-
λόγια) για τη δυνατότητα άσκησης 
του εκλογικού δικαιώµατος και 
δεν υπεισέρχεται στη διαχείριση 
του λεπτού, όντως, και σύνθετου 
ζητήµατος των δικαιωµάτων της 
Οµογένειας. Κατά το παρελθόν, επί 
κυβερνήσεως Σαµαρά, είχε πάντως 
παρουσιαστεί και η ιδέα της δηµι-
ουργίας ενός «συµβουλευτικού» 
οργάνου, µε «βουλευτές» από την 
Οµογένεια στις ΗΠΑ, τον Καναδά, 
την Αυστραλία, την Αφρική κ.ο.κ. 
Ωστόσο, η κίνηση Μητσοτάκη δεν 
αποσκοπούσε µόνον στην ανάδει-
ξη της αναντιστοιχίας λόγων και 
έργων του πρωθυπουργού. Για τον 
Πρόεδρο της Ν.∆. είναι κάτι περισ-
σότερο, γι αυτό άλλωστε και πολύ 
συχνά οι πολιτικές του παρεµβά-
σεις επικεντρώνονται όχι µόνον 
στην αντιµετώπιση του brain drain 
αλλά και στην αναστροφή του, µε 
τη χορήγηση κινήτρων επιστρο-
φής ελλήνων επιστηµόνων στη 
γενέτειρά τους. Πρόκειται για ένα 
σηµαντικό κοµµάτι του εκλογικού 
σώµατος καθώς, σε κάθε περίπτω-

ση, πρόκειται για σχεδόν 500.000 
Έλληνες, νεότερης ηλικίας, που 
εγκατέλειψαν την Ελλάδα στην 
8ετία της κρίσης. Οι Έλληνες αυτοί 
δεν έχουν αποστασιοποιηθεί όπως 
οι οµογενείς δεύτερης και τρίτης 
γενιάς αλλά έχουν πολύ έντονο εν-
διαφέρον για τα τεκταινόµενα στη 
χώρα µας καθώς εδώ µένουν οι 
οικογένειές τους και πολύ συχνά 
τα παιδιά τους, καθώς υπάρχουν 
περιπτώσει γονέων που µετανά-
στευσαν χωρίς να πάρουν όλη την 
οικογένεια µαζί τους. Με την πα-
ρέµβασή του, ο κ. Μητσοτάκης επι-
χειρεί, επί της ουσίας δύο πράγµα-
τα: αφενός να ικανοποιήσει ένα 
δίκαιο αίτηµα – δικαίωµα όσων 
αναγκάστηκαν να βγουν εκτός συ-
νόρων λόγω της κρίσης αλλά θέ-
λουν να έχουν λόγο για την πορεία 
της χώρας, αφετέρου δε να προ-
σκαλέσει, ουσιαστικά, αυτόν τον 
κόσµο – και όσους επηρεάζει να 
στηρίξουν το σχέδιο της Ν.∆. ως 
προϋπόθεση για τη βελτίωση των 
οικονοµικών και κοινωνικών συν-
θηκών και, τελικά, και των πιθα-
νοτήτων επιστροφής στην Ελλάδα.




