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Καναράκη, Greek Voices in Australia: A Tradition 
of Prose, Poetry and Drama (Canberra, ANU Press, 
1987, 2nd edition 1991), η Εισαγωγή του στο 
βιβλίο αυτό αποτελεί «µια εξαιρετική επισκό-
πηση της εξέλιξης, της ανάπτυξης και της µετά-
βασης του Έλληνα µετανάστη στην Αυστραλία». 
Παρακολουθεί, δηλαδή, τον µετασχηµατισµό της 
λογοτεχνικής τους γραφής και παραγωγής, ανά-
λογα µε τις κοινωνικό-πολιτικές συνθήκες στην 
Αυστραλία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά 
και µε τις αλλαγές στην προσωπικότητα και στη 
ζωή των ίδιων των δηµιουργών στο πέρασµα του 
χρόνου και στη σταδιακή τους ενσωµάτωση στην 
αυστραλιανή κοινωνία. Με µεγάλη πιστότητα και 
σεβασµό στο πρωτότυπο υλικό του, µεταφέρει ο 
κ. Κναράκης τις φωνές τους µεταφράζοντας στα 
αγγλικά τα ποιήµατα και τα πεζά τους κείµενα, 
έργο δύσκολο και πολυ υπέυθηνο. Επιπλέον, 
αποτυπώνει και διαγενεακά την εξέλιξη της λογο-
τεχνίας αυτής, αφού µελετά και παρουσιάζει και 
το έργο των δεύτερης γενιιάς Ελληνοαυστραλών 
λογοτεχνών που γράφουν πλέον στην αγγλική 
γλώσσα.
Το µεγάλο αυτό έργο συµπληρώνεται από τον 
συγγραφέα του µε την έκδοση το 2003 του βι-
βλίου του, Όψεις της Λογοτεχνίας των Ελλήνων της 
Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Εδώ πλέον θεµα-
τικά σε ξεχωριστές ενότητες εξετάζονται διάφορες 
διαστάσεις της ελληνοαυστραλιανής λογοτεχνί-
ας.... Για το έργο αυτό, ο κ. Γιώργος Βέης, λογοτέ-
χνης, κριτικός και Πρέσβης της Ελλάδος επί τιµή, 
στην προλογική του αποτίµηση γράφει τα εξής: 
«Το έργο αυτό... του ακούραστου και ρηξικέλευ-
θου ερευνητή Γιώργου Καναράκη συνιστά τοµή 
στην ουσιαστική µελέτη του λογοτεχνικού έργου 
των Ελλήνων της Ωκεανίας.... Η σωρεία των αυ-
στηρά επιλεγµένων πηγών, η διασταύρωση των 
επιµέρους στοιχείων, η αιτιολογηµένη αξιολόγη-
ση των κειµένων και η ακριβής, ολοκληρωµένη 
κατάταξη του πράγµατι πολύµορφου αυτού υλι-
κού προσδίδουν στον τόµο αυτόν ένα ιδιαίτερο 
γραµµατολογικό κύρος.... Το έργο αυτό... συνιστά 
ακριβώς µια γενναιόδωη πράξη δικαίου εν ευ-
ρεία εννοία».
Στην παρουσίασή µου δεν σχολιάζω µε τα γλωσσι-
κά και γλωσσολογικά δηµοσιεύµατα του Γιώργου 
Καναράκη, εξαιρετικής σηµασίας και εµβέλειας 
και επιστηµονικού ενδιαφέροντος σε παγκόσµια 
κλίµακα, αφού σε αυτά αναφέρθηκε ο προλαλή-
σας αρµοδιότερος καθ’ύλην Οµότιµος Καθηγητής 
Γλωσσολογίας του Ππανεπιστηµίου Αθηνών, κ. 
Χριστόφορος Χαραλαµπάκης.... Έχοντας αναφερ-
θεί στις µελέτες του για την ελληνοαυστραλιανή 
λογοτεχνία, θα πω λίγα λόγια γι το σηµαντικό βι-
βλίο του, Ο Ελληνικός Τύπος στους Αντίποδες, Αυ-
στραλία και Νέα Ζηλανδία, που δηµοσιεύθηκε το 
2000. Πρόκειται για ένα ακόµη έργο υποδοµής 
του Γιώργου Καναράκη, το οποίο µε ολοκληρω-
µένο τρόπο παρουσιάζει και σχολιάζει κριτικά 

τον οµοηενειακό Τύπο της Αυστραλίας και της 
Νέας Ζηλανδίας, θέµα έως τότε τελείως άγνωστο 
στην ελληνική γραµµατολογία. Με ιστορική και 
κοινωνιολογική προσέγγιση ο κ. Καναράκης δι-
ερευνά τον Τύπο των Αντιπόδων, µε τις ιδιαιτε-
ρότητες της φύσης, των σκοπών και των πειτουρ-
γιών του, έτσι όπως φέρνει κοντά του Έλληνες 
της διασποράς µε την Ελλάδα, αλλά και µεταξύ 
τους, ενισχύοντας τη συγκρότηση ενσωµάτωσή 
τους στην αυστραλιανή – και στη νεοζηλανδέζικη 
– κοινωνία.... Ὀπως σηµειώνει ο Κυριάκος Αµα-
νατίδης, ελληνιστής και κριτικός (στο περιοδικό 
Αντίποδες της Μελβούρνης, τεύχ. 47 του 2001, 
σελ. 47-53), «...εκτός από την αδιαµφισβήτητη 
επιστηµονική του αξία, [το βιβλίο αυτό] είναι και 
έργο υψίστης εθνικής σηµασίας, καθότι εντάσσει 
στον κορµό της ελληνικής γραµµατολογίας και 
τον ελληνικό Τύπο των Αντιπόδων, που για ένα 
αιώνα λειτουργεί ως πνεύµονας και καρδιά, αλλά 
και ως δίαυλος επικοινωνίας µε τη γενέτειρα, για 
τους οµογενείς της Ωκεανίας».
Από τα αγαπηµένα µου βιβλία του Γιώργου Κανα-
ράκη είναι το In the Wake of Odysseus: Portraits of 
Greek Settlers in Australia [= στα Ίχνη του Οδυσ-
σέα: Πορτραίτα Ελλήνων της Αυστραλίας], έκ-
δοση του πανεπιστηµίου RΜΙΤ της Μελβούρνης 
το 1997. Και τούτο διότι έχω κι εγώ ασχοληθεί 
πολύ µε την ιστορία, και µάλιστα την προφορική 
ιστορία των Ελλήνων της Αυστραλίας και συγκι-
νούµαι κρατώντας στα χέρια µου αυτόν τον τόπο 
µνήµης της σηµαντικής γενιάς των πρωτοπόρων 
που δηµιούργησαν, ο καθένας µε τον δικό του 
τρόπο και την τέχνη, υποδοµές και πλαίσια για 
την ύπαρξη και την άνθιση της ελληνικής κοι-
νότητας στους Αντίποδες.... Μέσα από το έργο 
αυτό, ο Γιώργος Καναράκης υπηρετεί κατ’εξοχήν 
τον χώρο της ιστοριογραφίας της ελληνικής δια-
σποράς της Αυστραλίας, καθιστώντας γνωστό το 
εύρος και την πολυµορφία της κοινωνίας της στο 
αυστραλιανό και στο διεθνές αναγνωστικό κοινό.
Η πιο πρόσφατη έρευνα των έξι τελευταίων χρό-
νων του Γιώργου Καναράκη, δηµοσιευµένη σε 
µια σειρά τεσσάρων άρθρων του στα αγγλικά και 
στα ελληνικά, αναφέρεται στις διαπολιτισµικές 
σχέσεις και ανταλλαγές ιθαγενών Αυστραλών 
και Ελλήνων της Αυστραλίας, σε διάφορα πεδία 
δηµιουργίας.... Η µελέτη αυτή, βασισµένη στην 
πολύχρονη έρευνα και βιωµατική εµπειρία της 
αυστραλιανής κοινωνίας του συγγραφέα, εξετάζει 
τις άµεσες και τις έµµεσες επαφές και επιδράσεις 
αφενός µεν του τρόπου ζωής και των παραδό-
σεων των αυτοχθόνων Αυστραλών, όπως αυτές 
προβάλλονται στις πνευµατικές και άλλες καλλι-
τεχνικές δηµιουργίες των Ελλήνων µεταναστών 
της Αυστραλίας, και αφετέρου της ιστορίας και 

των παραδόσεων των Ελλήνων της Αυστραλίας 
στα αντίστοιχα έργα των αυτοχθόνων Αυστρα-
λών αλλά και των προερχόµενων από µικτούς 
γάµους. Οι διαπολιτισµικές αυτές επαφές, οι 
οποίες, όπως σηµειώνει ο κ. Καναράκης, συνε-
χίζονται αµείωτα, εκφράζουν και την αυξάνουσα 
ενσωµάτωση του ελληνισµού της Αυστραλίας 
στη χώρα αυτήν, της οποίας καρδιά και σύµβολο 
αποτελούν οι Aborigines.
Κλείνοντας την οµιλία µου, θα ήθελα να τονίσω 
ότι το έργο του τιµώµενου σήµερα κ. Γιώργου Κα-
ναράκη είναι γλωσσικό/γλωσσολογικό, κοινωνι-
κο-ιστορικό, διαπολιστισµικό, και πάνω απ’όλα, 
επιστηµονικό και βαθιά ανθρωπιστικό. Είναι και 
έργο εθνικό, µε την ευρεία έννοια του όρου, τόσο 
για τους Έλληνες όσο και για τους Αυστραλούς. 
Στο πρόσωπό του τιµάται ο Έλληνας της διασπο-
ράς, ο επιστήµονας αλλά και ο µέσος άνθρωπος.
Ο κ. Καναράκης µας εµπνέει µε το παράδειγµά 
του, µε την επιµονή, την υποµονή, την εργατι-
κότητα, την προσήλωση στη συστηµατική µελέτη 
και τεκµηρίωση των θεµάτων τα οποία ερεύνησε, 
µε το όραµά του για τη δηµιουργία πλαισίου και 
υποδοµών στις ελληνοαυστραλιανές σπουδές, τις 
οποίες το οφείλουµε και σε αυτόν, να συνεχίσου-
µε και να εµπλουτίσουµε. Μας εµπνέει επιπλέον 
µε την αγάπη του στον άνθρωπο, που αναβλύζει 
από τα έργα του, αλλά και από τις σχέσεις του 
µαζί µας, ως φίλος, δάσκαλος και συνεργάτης. 
Γράφει η Helen Nickas, κριτικός και εκδότρια, 
πρώην συντονίστρια του Προγράµµατος Ελλη-
νικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο La Trobe της 
Αυστραλίας τον Σεπτέµβριο του 2017, µε αφορ-
µή την έκδοση του βιβλίου του, The Legacy of 
the Greek Language: (µεταφράζω από τα αγγλικά) 
«Πάντα θα µιλώ µε µεγάλο θαυµασµό για το έργο 
σου. Επιπλέον, δεν µπορώ να ξεχάσω ότι εξαιτί-
ας σου και εξαιτίας της πρωτοποριακής δουλειάς 
σου για την ελληνοαυστραλιανή λογοτεχνία, εν-
διαφέρθηκα για τη µελέτη αυτού του πεδίου. Θα 
σου είµαι πάντα ευγνώµων γι’αυτό. Άνοιξες ορί-
ζοντες που πλούτισαν τη ζωή µου και µου επέτρε-
ψαν να προσφέρω κι εγώ τη µικρή µου συµβολή 
στην ελληνοαυστραλιανά γράµµατα».
Νοµίζω ότι αυτή η ρεαλιστική όσο και συναι-
σθηµατική έκφραση αναγνώρισης του έργου του 
Γιώργου Καναράκη, λέει πολλά για την πολυτρο-
πική και πολυσχιδή δηµιουργία υποδοµών και 
συνέχειας. Κλείνω λοιπόν την οµιλία µου ευ-
χόµενη στον ίδιο, τον αγαπητό φίλο Γιώργο, να 
συνεχίσει για πολλά ακόµη χρόνια, µε κέφι και 
αγάπη.




