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Κ ατόπιν πρόσκλησης της αυ-
στραλιανής πρεσβείας, η 
οµογενής φωτογράφος και 
ο ιστορικός παρουσιάζουν 

την επόµενη εβδοµάδα την οµιλία 
‘In Their Own Image: A History of 
the Hellenic Presence in Australia, 
1810’s to Present’.

Εάν βρίσκεστε την επόµενη εβδοµά-
δα στην Αθήνα, φροντίστε να κανο-
νίσετε µια επίσκεψη στο κτίριο της 
αυστραλιανής πρεσβείας και πιο συ-
γκεκριµένα την Πέµπτη 27 Ιουνίου, 
οπότε και θα λάβει χώρα µια ξεχωρι-
στή παρουσίαση που καταφέρνει να 
αποτυπώσει συνοπτικά αλλά εµπερι-
στατωµένα το χρονικό της ελληνοαυ-
στραλιανής µετανάστευσης.

Ο λόγος για την αγαπηµένη από το 
κοινό της παροικίας διάλεξη του 
ιστορικού Leonard Zaniszewski και 
της οµογενούς φωτογράφου Έφης 
Αλεξάκη µε τίτλο ‘In Their Own 
Image: A History of the Hellenic 
Presence in Australia, 1810’s to 
Present’.

Το καλλιτεχνικό δίδυµο είναι γνωστό 
µεταξύ άλλων για το ερευνητικό τους 
έργο που έχει οδηγήσει στην έκδοση 
του βιβλίου ‘Greek Cafes and Milk 
Bars of Australia” και τη διοργάνω-
ση διαλέξεων µεταξύ άλλων που ανα-
δεικνύουν τη σύνδεση του ελληνικού 
στοιχείου µε τη γέννηση του φαινοµέ-
νου µιλκ µπαρ στη χώρα.

Η συγκεκριµένη διάλεξη όµως είναι 
ευρύτερη και καλύπτει τα στάδια της 
ελληνικής παρουσίας στην Αυστρα-
λία σε βάθος 200 χρόνων.

Ξεκινώντας από τις πρώτες δεκα-
ετίες του 19ου αιώνα, το ελληνικό 
στοιχείο άρχισε να επεκτείνεται µε 
δέλεαρ το “κυνήγι του χρυσού”, 
ενώ µέχρι και το 1890 περίπου οι 
πρώτες κοινότητες Ελλήνων είχαν 
ήδη εγκατασταθεί σε Μελβούρνη 
και Σίδνεϊ.

Η αναδροµή του Zaniszewski και της 
Αλεξάκη ξεκινά από εκείνη την επο-
χή και προχωρά σταδιακά στις περιό-
δους της µαζικής µετανάστευσης µετά 
τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο, καλύπτο-
ντας πτυχές ιστορικής αλλά και κοι-
νωνικοπολιτικής βαρύτητας όπως τα 
κέντρα κράτησης µεταναστών και τα 
πλοία που έρχονταν γεµάτα…νύφες.

Η διάλεξη ταξιδεύει το κοινό µέχρι 
τη διαµόρφωση της σύγχρονης ει-
κόνας της οµογένειας στην Αυστρα-
λία, µε τον πληθυσµό των Ελλήνων 
– συµπεριλαµβανοµένων των δεύ-
τερης και τρίτης γενιάς – να εκτιµά-
ται πως ξεπερνά πλέον τις 500.000.

Η φωτογραφία από το 1984, της ελ-
ληνικής σηµαίας µε φόντο το Opera 
House και το Harbour Bridge στο 
Σίδνεϊ επίσης από τη συλλογή της 
Έφης Αλεξάκη ‘In Their Own Image: 
Greek-Australians’ National Project 

Αριστερά: Ο Bill Florence (Βασίλης Φλωριάς) κατά το καλωσόρισµά του στην Αυστραλία το 1922. Γεννηµένος στην Ιθάκη ο Bill έφτασε στην Αυστραλία ως έφηβος ακολουθώντας τον πατέρα και τα τρία 
του αδέλφια που είχαν ήδη µεταναστεύσει νωρίτερα. Φωτο: Ευγενική παραχώρηση των S. Raftopoulos and J. Florence από τη συλλογή της Εφης Αλεξάκη In Their Own Image: Greek-Australians’ 
National Project Archives, Macquarie University, Sydney. ∆εξιά: Ο εγγονός του Γεράσιµου Βασιλάκη (Jeremiah Williams) Laurence George Williams κρατώντας το πορτραίτο του παππού του. Ο Βασι-
λάκης γεννήθηκε στα νησιά του Ιονίου το 1838 και έφτασε στη ΝΝΟ το 1863. Βρήκε δουλειά στα χρυσωρυχεία και εγκαταστάθηκε σε µια κοινότητα που πήρε την ονοµασία ‘Ελληνική Πόλη’! Φωτο: Εφη 
Αλεξάκη, από τη συλλογή In Their Own Image: Greek-Australians’ National Project Archives, Macquarie University, Sydney
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Η δηµοφιλής διάλεξη των Αλεξάκη – Janiszewski 
για την ελληνοαυστραλιανή µετανάστευση 
“ταξιδεύει” στην Αθήνα!

Archives, Macquarie University, 
Sydney.
Το σηµαντικότερο ίσως στοιχείο 
που αναδεικνύει η ιστορική παρου-
σίαση, επισηµαίνουν οι δύο ερευ-
νητές, είναι η διαφορετικότητα και 
ανοµοιογένεια εντός της ελληνικής 
κοινότητας, µια µικρογραφία της 
πολυπολιτισµικής κοινωνίας της 
Αυστραλίας όπου και εντάσσεται.
*  Η διάλεξη ‘In Their Own Image: A 

History of the Hellenic Presence in 
Australia, 1810’s to Present’ θα πα-
ρουσιαστεί την Πέµπτη 27 Ιουνίου 
και ώρα 6.30µ.µ. στο κτίριο της αυ-
στραλιανής πρεσβείας στην Αθήνα, 
Χατζηγιάννη Μέξη 5.

Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 
τηλέφωνο 2108704032 ή στείλτε 
µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση lousi.kalfagian@dfat.gov.au

(Αναδηµοσίευση από την εφηµερίδα ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ)




