
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 19 FEBRUARY 2020 29

Οι Έλληνες μετανάστες στο Σύδνεϋ

Οι αγγλοσάξονες Αυστραλοί

Αρχές του 1960 που έφτασε ο Πέτρος την Αυ-
στραλία πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Μένζις 
του φιλελεύθερου κόµµατος, ένας σκληρός άντρας 
πιστός την βασίλισσα Ελισάβετ και στο κεφάλαιο. 
Άλλωστε αυτός ήταν ο λόγος που τόσες µεγάλες 
επενδύσεις είχαν γίνει σε αυτή τη χώρα. Η κυ-
βέρνηση τότε ήθελα να κρατήσει την Αυστραλία 
άσπρη δηλαδή δεν επιτρεπόταν να έρχονται µαύ-
ροι, ασιάτες, µουσουλµάνοι ή τούρκοι λόγω της 
Καλλίπολης. Γι’ αυτό προτιµούσαν να φέρνουν 
µόνο Ευρωπαίους. Μα αν και η κυβέρνηση έδι-
νε τυπικά ίσα δικαιώµατα στους µετανάστες δεν 
ήταν το ίδιο µε τους αγγλοσάξονες που θεωρού-
σαν τους µετανάστες σαν δεύτερης κατηγορίας πο-
λίτες. Στα εργοστάσια οι µετανάστες θα δούλευαν 
στις πιο σκληρές δουλειές. Μαθηµένος ο Πέτρος 
από το χαµόγελο του Νοτιαµερικανών στην Αυ-
στραλία δυσκολεύτηκε πολύ να τους καταλάβει. 
Αυτοί είχαν το δικό τους τρόπο ζωής. Μετά τη 
δουλειά έτρεχαν στις µπυραρίες να τις προλάβουν 
ανοιχτές, τότε έκλεινα στις έξι το απόγευµα. Αν 
σε καλούσα να πιεις µαζί τους και αρνιόσουν το 
θεωρούσα προσβολή, ότι µάλλον δεν καταδεχό-
σουνα τους κάνεις παρέα. Έφταναν λοιπόν µια 
παρέα 5-6 άτοµα στο χοτέλ όπως έλεγαν τις µπυ-
ραρίες και έπρεπε να κεράσουν όλοι µε τη σειρά, 
όρθιοι στο µπαρ µε µεγάλα ποτήρια, σκούνες, να 
αφήσεις να κεράσουν όλοι µε τη σειρά. Ήταν προ-
σβολή να µην πιεις από έναν. Τα µεγάλα µαγαζιά 
έκλειναν στις έξι το απόγευµα τις καθηµερινές και 
στις 12 το µεσηµέρι τα Σάββατα. Αυτό δεν ήταν 
άσχηµο, δινόταν η ευκαιρία στα µικρά µαγαζιά 
της γειτονιάς να δουλέψουν κι αυτά. Η κυβέρνη-
ση του Μένζις κράτησε για πολλά χρόνια. Σε κά-
ποιες εκλογές κέρδισαν οι Εργατικοί. ∆εν έµειναν 
πολύ στην κυβέρνηση και στις επόµενες κέρδι-
σαν πάλι οι φιλελεύθεροι µε πρωθυπουργό τώρα 
τον Μάλκολµ Φρέιζερ που κυβέρνησε τέσσερα 
χρόνια. Με το σύνθηµα ήρθε η ώρα της αλλαγής 
κέρδισαν την κυβέρνηση οι Εργατικοί µε πρωθυ-
πουργό τον Γκοφ Γουίτλαµ. Τελείως διαφορετικός 
από τον προκάτοχό του. Ο Γουίτλαµ µόλις ανέ-
λαβε την κυβέρνηση άλλαξε τον εργατικό νόµο, 
έδωσε µεγάλες αυξήσεις τους εργαζόµενους, έδω-
σε δικαιώµατα στους µετανάστες και ειδικά στην 
ελληνική παροικία που εκτιµούσε ιδιαιτέρως. 
Αναγνώρισε ότι Αυστραλία είναι µια πολυεθνική 
χώρα και άνοιξε τις πόρτες στους µετανάστες από 
όλο τον κόσµο ανεξαρτήτως του χρώµατος του 
δέρµατος. Τότε άρχισαν να έρχονται ασιάτες και 
τούρκοι αφού εντωµεταξύ είχε γίνει συµφιλίωση 
µε την Τουρκία. Έκανε παράνοµο το ρατσισµό, 
τιµωρούσε µε πρόστιµο όποιον φερόταν ρατσι-

στικά σε οποιοδήποτε άτοµο για το χρώµα του ή 
την καταγωγή του. Το πρόβληµα όµως ήταν ότι ο 
Γουίτλαµ δεν είχε την πλειοψηφία στην Ρωσία και 
τις µεταρρυθµίσεις που περνούσε στη Βουλή. Τις 
πιο πολλές δεν τις ψήφιζαν γερουσιαστές. Πέρασε 
ο πρώτος χρόνος και όταν έφτασε ο καιρός για 
τον προϋπολογισµό του κράτους η Γερουσία των 
καταψήφισε. Τρεις φορές το παρουσίασε στην Γε-
ρουσία προς ψήφιση όπως λέει το Σύνταγµα και 
τις τρεις καταψηφίστηκε. Χωρίς όµως να ψηφιστεί 
δεν µπορούσε να πάρει τα χρήµατα που χρειαζό-
ταν η κυβέρνηση να πληρώσει τους δηµόσιους 
υπαλλήλους. Πάνω στην απελπισία του ο Γουίτ-
λαµ βρήκε κάποιον µεσίτη που θα του έβρισκε τα 
χρήµατα µε τόκο µέχρι να ψηφιστεί ο προϋπολο-
γισµός και τότε έγινε κάτι που κανένας δεν το πε-
ρίµενε. Ο Γενικός Κυβερνήτης, ο αντιπρόσωπος 
της βασίλισσας, τον κάλεσε στο κυβερνητικό µέγα-
ρο και τον έδιωξε από πρωθυπουργό διορίζοντας 
πρωθυπουργό τον αρχηγό της αντιπολίτευσης και 
πρώην πρωθυπουργό Μάλκολµ Φρέιζερ. Κανένας 
δε γνώριζε ότι ο γενικός κυβερνήτης είχε τόσο µε-
γάλη δύναµη να απολύει πρωθυπουργούς.
 Έγιναν εκλογές, κέρδισε ο Φρέιζερ. Σε ένα του 
λόγο είχε πει το χαρακτηριστικό, «η ζωή δεν είναι 
φτιαγµένη να είναι εύκολη». Πέρασαν πολλά χρό-
νια ώσπου να ξανακερδίσουν οι Εργατικοί πολλοί 
όµως νόµοι τους έχουν µείνει ακόµη. Ειδικά ο νό-
µος της δωρεάν ιατρικής περίθαλψης σε όλους.

Μια µατιά στους ιθαγενείς

Είδαµε πιο πάνω ότι ο Αβοριγίνας που είδε τον 
κάπτεν Φίλιπ το 1777 να έρχεται στην Αυστραλία 
πήρε την οικογένεια του και έφυγε για το κέντρο. 
Πέρασε την ζωή του ήσυχα στην σηµερινή Βόρεια 
Επικράτεια µέσα στην ζούγκλα τρώγοντας φίδια, 
κυνηγώντας τα καγκουρό µε τα ξίφη ή σκουλή-
κια από τον κορµό των δέντρων, τον ευκάλυπτο 
που είναι σε όλη την ήπειρο της Αυστραλίας. Το 
βράδυ µαζευόταν όλοι της φυλής µετά το φαγητό 
διασκέδαζαν χορεύοντας κτυπώντας τα πόδια τους 
µε δύναµη κάτω στο χώµα βγάζοντας δυνατές  φω-
νές στους  ήχους  του ντιτζεριντού, ένας στραβός 
κορµός µικρού δέντρου που το έχουν ανοίξει από 
µέσα βγάζοντας την ψίχα και στο φύσηµα βγάζει 
κάποιο ήχο.

(Χωρίς καµιά έννοια περνούσαν τον καιρό τους. Να 
όµως που ήλθαµε εµείς οι έξυπνοι να τους µάθουµε το 
πιοτό να µεθάνε, να κακοποιούν τις γυναίκες τους. ∆εν 
το αντέχουν οι ιθαγενείς το πιοτό και γρήγορα γίνο-
νται αλκοολικοί. Όταν δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν 
αγοράζουν βενζίνα την βάζουν σε ένα δοχείο που το 
µυρίζουν δυνατά µέχρι να πέσουν κάτω).

Έκανε λοιπόν πολλά παιδιά εγγόνια και δισέγγο-
να. ∆εν τα είδε όµως όλα. ∆εν ζούσαν οι ιθαγε-
νείς πολλά χρόνια. Πέρασαν πολλά φεγγάρια από 
τότε,  4 ολόκληρες γενεές, τίποτε δεν είχε αλλάξει 
στην ζωή τους. Έβλεπαν κάπου κάπου να περνά-
ει ένα πράγµα σαν µικρή καλύβα φτιαγµένο όχι 
µε χόρτα αλλά έλαµπε στον ήλιο που έτρεχε πολύ 
γρήγορα δεν ήξεραν τι ήταν αυτό και στο κάτω 
κάτω ούτε τους ένοιαζε. ∆εν φαινόταν ότι ήταν 
κάτι που θα µπορούσαν να φάνε µόνο αυτό τους 
διάφερε. Από τίποτε άλλο δε είχαν ανάγκη. Ρού-
χα δεν είχαν µάθει να φορούν. Όταν έκανε πολύ 
κρύο διπλωνόταν µε το δέρµα καµιά κανγκαρούς 
που είχαν σκοτώσει νωρίτερα. 
Μια µέρα αυτό το παράξενο πράγµα φάνηκε πάλι. 
Αυτή όµως την φορά ερχόταν κατευθείαν προς τις 
καλύβες των. Αρπάξαν τα όπλα τους και βγήκαν 
να δουν ποιοί ήταν αυτοί µε το άσπρο δέρµα  που 
τολµήσαν να τους χαλάσουν τόσων αιώνων ησυ-
χία. Το φορτηγάκι, γιατί αυτό ακριβώς ήταν,  ένα 
στρατιωτικό αυτοκίνητο µε οπλισµένους στρατιώ-
τες που πήδησαν έξω και αρχίσαν µανιασµένοι 
να κυνηγούν τα παιδιά τους. Όσα παιδιά πρόλα-
βαν να αρπάξουν τα έσπρωξαν µέσα στην κλού-
βα. Μετά άρχισαν µε τα αυτόµατα όπλα τους να 
πυροβολούν τους µεγάλους. Φεύγοντας έβαλαν 
φωτιά στης καλύβες. Οι γυναίκες φωνάζαν απε-
γνωσµένα κανείς όµως δεν τους έδινε σηµασία. 
Ο νοµός έπρεπε να εφαρµοστεί και έλεγε καθαρά 
έπρεπε να γίνει αυτό το παιδοµάζωµα να κλείσουν 
τα παιδιά σε χριστιανικά κολέγια να τους µάθουν 
τους δικούς τους τρόπους ζωής, να του δώσουν 
ονόµατα µε αγγλοσαξονικά επώνυµα για να ξεχά-
σουν τις ρίζες τους. Ένα παράδειγµα, δυο ξαδελ-
φάκια βρέθηκαν στο ίδιο µέρος. Η διοίκηση είχε 
φτιάξει δυο γραµµές, µια οι καθολικοί και µια οι 
προτεστάντες που θα έπαιρναν τα παιδιά. Μόλις 
κατάλαβαν ότι αυτά τα παιδιά ήταν ξαδέλφια δια-
τάξαν τα παιδιά το ένα να πάει στην µια γραµµή 
και το άλλο στην άλλη για να µην µεγαλώσουν 
µαζί. Χρειάστηκε να περάσουν 50 χρόνια για να 
αναγνωριστεί το παιδοµάζωµα τον αµπορίτζινι 
και να τους ζητήσει συγγνώµη ο πρωθυπουργός 
εκ µέρους των κατοίκων της χώρας . Τελειώνο-
ντας µε την σελίδα των ιθαγενών πρέπει να πού-
µε ότι για την Αυστραλία αυτή είναι µια µαύρη 
σελίδα της ιστορία της. ∆εν δούλεψαν ποτέ τους, 
το κράτος τους επιδοτεί και ποτέ δεν είναι ευχα-
ριστηµένοι. Κάποτε τους έφτιαξε σπίτια και τους 
έδωσε καινούργια έπιπλα. Μετά από λίγο καιρό 
δεν υπήρχαν έπιπλα. Τι έγιναν; Τα έκαψαν στην 
φωτιά για να ζεσταθούν.

Μέρος δέκατο τέταρτο

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Tώρα ας πούµε και την καλή πλευρά της ελληνικής παροικίας του Σίδνεϊ. Οι Έλληνες και οι Ελλη-
νίδες της Αυστραλίας δούλεψα σκληρά. Αυτοί οι όχι και τόσο πολύ µορφωµένοι άνθρωποι στην 
πλειοψηφία, αφού ήρθαν από τα χωριά µετά από την κατοχή, οι πιο πολλοί ούτε δηµοτικό δεν εί-
χαν βγάλει, εντούτοις κατάφερα να σπουδάσουν τα παιδιά τους σπρώχνοντας τα στα γράµµατα και 
σήµερα στην Αυστραλία να υπάρχουν πολλοί ελληνικής καταγωγής επιστήµονες. Στην πλειοψηφία 
κράτησαν τα ήθη και τα έθιµα των γονιών τους. Αν θα συνεχίσει επόµενη γενιά είναι άγνωστο.




