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Ε: Η τριπλή υπόσταση της Εκκλησίας ως ‘ξένο’ σώμα
Εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε και μιά τρίτη διάσταση στη σύνθεση του ξένου 
( προς το δημοκρατικά παροικιακό ήθος) σώματος που είναι η Αρχιεπισκοπή. Η 
πολιτική λογική του εντός-εκτός δημιουργεί στην ελληνική Εκκλησία αυτό που θα 
μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως αρχιεπισκοπικό ‘κόμπλεξ’. Από την οπτική 
του ηγεμονικού εισβολέα η Αρχιεπισκοπή πολιτικά φοβάται και ιδεολογικά απε-
χθάνεται τις παροικίες ως εν δυνάμει φορείς πολιτικής αξιοπρέπειας και οντότη-
τας με δημοκρατικό φρόνημα και παραδόσεις αντίστασης στον αυταρχισμό της. 
Αυτό όμως σημαίνει ότι η εκκλησία της αγάπης δεν αγάπησε ποτέ και δεν αγαπά 
τις παροικίες. Απλώς τις πειθαρχεί. Το πρόβλημα που δημιουργείται εδώ είναι 
βαθύ γιατί η εκκλησία προβάλλει το συλλογικό σώμα της εκάστοτε ηγεσίας της 
ως φορέα γνήσιας αγάπης. 
Η υπόσταση του ξένου σώματος λοιπόν είναι τριπλή για την Αρχιεπισκοπή: είναι 
ξένη προς τις παροικίες, ξένη προς την Αυστραλιανή κοινωνία, και ξένη προς το 
βαθύτερο νόημα της ίδιας της πίστης της. Αυτή την τριπλή υπόσταση του ξένου 
εκκλησιαστικού σώματος ξεσκέπαζαν με την αντίστασή τους οι παροικίες. Ένα 
σημαντικό μέρος της  ιστορικής σημασίας των ελληνικών παροικιών της Αυστρα-
λίας σχετίζεται με την περήφανη στάση τους απέναντι  στους Αγγλοσάξονες και 
την Εκκλησία, αντίσταση η οποία έχει ιστορικά αποδείξει ότι είναι αδύνατον για 
τους πρώτους να μην είναι ρατσιστές και για την Αρχιεπισκοπή να αγαπά, να 
μην ηγεμονεύει, και να μην συμπεριφέρεται αποικιοκρατικά ως ο τοποτηρητής 
του αποικιοκράτη. Μαζί με την αντίστασή τους απέναντι στον Αγγλοσαξονικό 
ρατσισμό, η αντίστασή τους προς τον Αρχιεπισκοπικό ηγεμονισμό αποτελεί ένα 
πράγματι λαμπρό λαϊκό παράδειγμα απλών ανθρώπων υπεράσπισης της πολιτι-
κής τους αξιοπρέπειας και αυτονομίας.  Οι ιστορικές Κοινότητες θα πρέπει αυτό 
να το αναγνωρίζουν με περηφάνια, όχι να το κρύβουν.
Θα παραθέσουμε εδώ δύο αποσπάσματα από τον ιστορικό Μιχάλη Τσούνη, ο 
οποίος πριν χρόνια με ακρίβεια έξέφρασε αυτή την τριπλή υπόσταση του ξένου 
σώματος με τις διαπλεγμένες διαστάσεις του αυταρχισμού προς τις παροικίες  
και υποτέλειας προς τους Αγγλοσάξονες:
‘διαμαρτυρίες ενάντια στην ελληνική κυβέρνηση ήταν πράξεις προδοσίας, η 
συμμετοχή των ελλήνων μεταναστών στις πορείες της Πρωτομαγιάς και στα 
φεστιβάλ νεολαίας στα οποία παρηλαύνανε με ελληνικές σημαίες και εθνικές 
ενδυμασίες, καθώς και η συμμετοχή τους στα συνδικάτα και σε αριστερές πολι-
τικές κινήσεις δυσφημούσαν το καλό ελληνικό όνομα. Εξ΄ ίσου άσχημες και επι-
κίνδυνες θεωρούνταν κριτικές και ενέργειες ενάντια στις αυστραλιανές μετανα-
στευτικές αρχές και ενάντια στο αυστραλιανό κατεστημένο στην ολότητά του.’
Επίσης ο Τσούνης αναφέρεται με δικαιολογημένη οργή στο
‘αδιάψευστο και τρομακτικό γεγονός της ιστορίας μας ότι σε καμιά από τις 
χιλιάδες εγκυκλίους που έχουν δημοσιευτεί εν ονόματι της επίσημης Ελληνικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας από το 1924 μέχρι το 1983 δεν γίνεται λόγος για τα 
οικονομικό-κοινωνικά προβλήματα των πιστών μέσα στην αυστραλέζικη καπιτα-
λιστική κοινωνία.’
Άραγε δεν θα έπρεπε ο νέος Αρχιεπίσκοπος να ζητήσει συγχώρηση από τους 
χιλιάδες Έλληνες μετανάστες στους οποίους ποτέ δεν συμπαραστάθηκε η Εκ-
κλησία σε καιρούς ιδιαίτερα σκληρούς και απάνθρωπους, αναπτύσσοντας έναν 
ειλικρινή λόγο κριτικής και ελέγχου των υπεύθυνων θεσμών;

Ζ: Έλλειψη αυθεντικού μεταναστευτικού λόγου
Ο πυρήνας της ιστορικής παρέμβασης λοιπόν των παροικιών (ως δημοκρατικά 
συγκροτημένοι ‘ξένοι’ ή μαχόμενοι πολίτες), παράλληλα με τους κοινωνικούς, 
πολιτικούς, και ταξικούς αγώνες, περιστρεφόταν, άμεσα ή έμμεσα, γύρω από 
τους πλέον κεντρικούς όρους της λευκής Αυστραλιανής αυτογνωσίας, αυτούς 
της πατρίδας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα ιδεολογικά θεμέλια της Αυ-
στραλιανής κοινωνίας στην κυριολεξία συντρίβονται κάθε φορά που γίνεται 
προσπάθεια να κατανοήσουμε τη σημασία τους. Δεν είναι όμως το νοσταλγι-
κό ερώτημα για την ‘μητέρα’  πατρίδα που χάσαμε, και για την καλή  ‘μητριά’ 
που βρήκαμε. Είναι το ιστορικά δύσκολο ερώτημα για το εάν αυτός εδώ ο 
τόπος είναι, η μπορεί να γίνει, πατρίδα μας με γνώμονα την προάσπιση της 

πολύπλευρης κοινωνικής δικαιοσύνης. 
 Σήμερα μπαίνουν επί τάπητος θεμελιακά ζητήματα. Όπως τονίσαμε το θέμα των 
ιθαγενών είναι το πρώτο και το κυριότερο. Ποια είναι η σχέση μας απέναντί τους; 
Μπορούμε να διδάσκουμε τα παιδιά μας για την ελληνική σκλαβιά τεσσάρων αι-
ώνων και για τον αγώνα μας για λευτεριά, συμμετέχοντας σιωπηρά στην κατά-
κτηση της γης του ιθαγενή ο οποίος αγωνίζεται δυο αιώνες τώρα για τη δική του 
λευτεριά; Στον βαθμό που αυτό δεν αναγνωρίζεται, όπως το έχουν αναγνωρίσει 
άλλοι, γιορτές όπως για παράδειγμα αυτή της 25ης Μαρτίου, στην καλύτερη περί-
πτωση είναι πανηγύρια εθελοτυφλίας. Τη δεκαετία του 1960 οι αγγλοαυστραλοί 
δεν έστελναν τα παιδιά τους σε σχολεία στα οποία φοιτούσαν πολλά μεταναστό-
πουλα. Σήμερα τα δικά μας παιδιά δεν στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία που 
φοιτούν παιδιά μουσουλμάνων. Ποιός θα μιλήσει για τον εγχώριο ρατσισμό μας; 
Πού είναι η υποστήριξή μας προς τους μουσουλμάνους Αυστραλούς και τους ‘λα-
θρομετανάστες’, οι οποίοι υποφέρουν - όπως υποφέραμε και εμείς - από το ρατσι-
σμό, στην σημερινή περίοδο σκοταδισμού και απανθρωπιάς για τη χώρα μας (την 
Αυστραλία); Ποιά είναι η άποψή μας για την ιστορία μας ως μετανάστες; Ποιός 
θα τη γράψει, και πότε θ’ αρχίσουμε να την παρουσιάζουμε στα παιδιά μας με 
την περηφάνια της κεκτημένης αυτογνωσίας; Πότε θ’ αγκαλιάσουμε τους δικούς 
μας πνευματικούς ανθρώπους που ήδη παρεμβαίνουν με αξιώσεις στον ευρύτερο 
κοινωνικό διάλογο για συλλογική αυτογνωσία, ως καλλιτέχνες, πανεπιστημιακοί 
κτλ. αλλά είναι άγνωστοι στις παροικίες; Πότε θα τιμήσουμε και θα μνημονεύσου-
με τους πάροικους που σήκωσαν το ανάστημά τους ενάντια στην αδικία για να 
θεωρούμε εμείς τους εαυτούς μας ισότιμους πολίτες; Πότε θα βρούμε το θάρρος 
να συζητήσουμε κριτικά τον ιστορικό ρόλο της επίσημης Εκκλησίας, οι αντιπρό-
σωποι των οποίων εδώ και σχεδόν έναν αιώνα μας αντιμετωπίζουν ως  αποικία 
‘αμνών’ στην ξενιτιά που έχουν ανάγκη από ‘ποιμένες’, μας χειραγωγούν και μας 
κολακεύουν ως ‘γνήσιους’ Έλληνες και Χριστιανούς εκ του πονηρού;  
Αυτά βέβαια είναι μόνο λίγα από τον ωκεανό θεμάτων που μας πολιορκούν ως 
οργανικό κομμάτι του Αυστραλιανού λαού, και ως ΄Ελληνες μετανάστες που στά-
θηκαν στα πόδια τους μόνοι, χωρίς τα δεκανίκια κανενός και παρά την έχθρα των 
επίσημων αρχών, για να δημιουργήσουν τη δικιά τους ιστορία. 
Την ιστορική αυτή στιγμή όμως το να αναπτυχθεί ξανά ένας τέτοιος προβλημα-
τισμός είναι μιά ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση γιατί ζούμε πλέον την συρρίκνωση 
και μεθοδευμένη παρακμή της ανοιχτής, και προς τον εαυτόν της και προς την ευ-
ρύτερη κοινωνία, παροικίας. Στο δημόσιο χώρο των παροικιών δεν ενθαρρύνεται 
πλέον η ουσιαστική διακίνηση ιδεών για τη φυσιογνωμία μας και τη θέση μας σε 
αυτή τη χώρα. Στην πλειοψηφία τους σήμερα οι παροικιακοί φορείς, και ιδιαίτερα 
οι ιστορικές Κοινότητες της Μελβούρνης και του Σίδνεϊ, είναι ενσωματωμένοι σε 
μια πολυδιάστατη κατάσταση εφησυχασμού, και μεθοδικά καλλιεργημένης εσω-
τερικής αμνησίας. Δυστυχώς στεκόμαστε ήδη απαξιωτικά απέναντι στην πολιτική 
μας ιστορία ως μετανάστες και πολίτες Ελληνικής καταγωγής που προβληματίστη-
καν και πρωτοστάτησαν σε μεγάλες κοινωνικές και ιδεολογικές ανακατατάξεις. 
Έχουμε ήδη εισέρθει σε μια πορεία συλλογικού εγκλωβισμού στην εικόνα που 
έχουν διαμορφώσει και προωθούν διάφορα κέντρα του γραφικού, εθνολάτρη, 
αρχαιολάτρη, και ‘χριστιανίζοντα’ ΄Ελληνα που ‘διαπρέπει’ στην ‘ξενιτιά’ και πα-
ρουσιάζεται ως πετυχημένος στον κυρίαρχο Αγγλοσάξονα. Σταδιακά χάνουμε την 
πολιτική μας αξιοπρέπεια με το να χάνουμε την ίδια την ιστορική μας μνήμη. 
Μέσα σε αυτό το κενό εν εξελίξει θα πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε την 
καινούργια φάση της Αρχιεπισκοπικής πολιτικής και ιδεολογικής παρέμβασης που 
σηματοδότησε ο ερχομός του νέου Αρχιεπισκόπου. Είναι μέσα στον ορίζοντα 
του μεθοδευμένου τραύματος της αμνησίας των ‘πετυχημένων΄ παροικιών, της 
βιολογικής πλέον υποχώρησης των συμπάροικων της ‘ηρωικής’ θα λέγαμε πρώτης 
γενιάς, και των ξεχασμένων ιδανικών μιας εποχής οραμάτων,  που παρεμβαίνει 
ο Αρχιεπίσκοπος με την σιωπηρή συγκατάθεση ιστορικών Κοινοτήτων οι οποίες 
φαίνεται να έχουν χάσει οριστικά την πολιτική τους πυξίδα ως συλλογικοί φορείς 
ουσιαστικής αυτογνωσίας και αναζήτησης.

(Θερμές ευχαριστίες στον Η. Διακολαμπριανό  
και τον Γ. Μιχελακάκη για τις παρατηρήσεις τους)

To ‘1821’ στην Αυστραλία: Μνήμη ή Αμνησία;
Αποικιοκρατία, μετανάστευση, και αναζήτηση «πατρίδας»
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Β: ‘Τίνος πατρίδα είναι;’
Η σύγχρονη Αυστραλία είναι όντως ο 
τόπος του τραγικού ερωτήματος: «Τί-
νος πατρίδα είναι;» (Χ. Φίφης), που η 
περήφανη στάση των Ιθαγενών μας 
επιβάλει να απαντήσουμε. Το ερώτη-
μα αυτό  ξεπερνά τα πανηγύρια της 
Αρχιεπισκοπής και τις κολακείες των 
πολιτικών για να μας τοποθετήσει 
στον πυρήνα του γεγονότος που δια-
μορφώνει τούτη τη χώρα από τη στιγ-
μή της άφιξης των Ευρωπαίων: την βί-
αιη αρπαγή της γης κάποιων άλλων, οι 
οποίοι, όπως αναφέραμε, αντιστέκο-
νται ασίγαστα για δύο αιώνες τώρα. 
Με την αντίσταση αυτή εισερχόμαστε 
στην ουσία και στα ‘άδυτα’ της ιστο-
ρικής και υπαρξιακής πρόκλησης προς 
τον λευκό αποικιοκράτη. Ποιό συγκε-
κριμένα, η αντίσταση των Ιθαγενών 
καθιστά αδύνατο για τον Αγγλοαυ-
στραλό καταχτητή (και κατ΄επέκταση 
και για τους νεομετανάστες), ν’ απο-
καλέσει με έγκυρο και κατηγορηματι-
κά άμεσο τρόπο την Αυστραλία πα-
τρίδα του. Το επιδιώκει όμως έμμεσα, 
μέσω νεομεταναστών όπως εμείς, οι 
οποίοι με την παρουσία μας εδώ, με 
την ανοχή μας, και με τα πανηγύρια 
μας τον διασκεδάζουμε και τον νομι-
μοποιούμε ως ‘πραγματικό’ ιδιοκτήτη 
αυτού του τόπου. Γι’ αυτό άλλωστε οι 
Αγγλοαυστραλοί μας αντιμετωπίζουν 
ως αιώνια ξένους. Πέρα από τα οικο-
νομικά οφέλη μιας ασίγαστης ταξικής 
εκμετάλλευσης, μας χρειάζονται ως 
υπάκουους και μόνιμα «ξένους», που 
δεν διαμαρτύρονται, δεν διεκδικούν, 
και προπάντων δεν αμφισβητούν την 
κοινωνική τους θέση ως ‘φερτοί’ στην 
‘φιλόξενη’ πατρίδα τους. ΄Ετσι τους 
προσφέρουμε το ‘άλλοθι’ ότι πράγ-
ματι αυτοί είναι οι γνήσια ‘αιώνια 
ντόπιοι’. Άλλοθι, μέσω του οποίου 
καθησυχάζουν την οντολογική ανα-
σφάλεια που συνεχώς νοιώθουν λόγω 
της ασυμβίβαστης και μαχητικής πα-
ρουσίας των Ιθαγενών. Οι παροικίες 
μεταναστών όπως οι δικές μας, μέσω 
θεσμών όπως η Αρχιεπισκοπή, γίνο-
νται τα ιδεολογικά ‘δεκανίκια’ του 
κυρίαρχου Αγγλοσάξονα. Αυτός είναι 
ο ιστορικός ρόλος που τους έχει ανα-
τεθεί από τη δημιουργία τους μέχρι 
σήμερα, και που, εκτός από την ελ-
ληνοαυστραλιανή Αριστερά, οι ίδιοι 
υιοθέτησαν. Αυτός κατέλιξε τελικά να 
είναι ο απώτερος κυβερνητικός στό-
χος και το αποτέλεσμα της πολιτικής 
του πολυπολιτισμού – η ενσωμάτωσή 
μας στον ιστορικό ορίζοντα του λευ-
κού καταχτητή η οποία περιστρέφεται 
γύρω από την ιδεολογία του ‘άβου-
λου’ και παράλληλα ‘βολεμένου’ ξέ-
νου ο οποίος σε κάθε ευκαιρία δείχνει 
την ευγνωμοσύνη του στον Αγγλοσά-
ξονα οικοδεσπότη. 

Εντός αυτού του ιστορικού ορίζοντα, 
οι εορτασμοί για το 1821 δημιουρ-
γούν για τους ελληνοαυστραλούς 
έναν αγεφύρωτο διχασμό. Θέλουμε 
να γιορτάσουμε την Ελλάδα στην Αυ-
στραλία ως την πατρίδα που ‘αναστή-
σαμε’ μέσω της αντίστασής μας προς 
τον Οθωμανό καταχτητή. Παράλλη-
λα δεν μπορούμε να γιορτάσουμε την 
Αυστραλία ως (νέα) ‘πατρίδα’ λόγω 
της αντίστασης των Ιθαγενών. Μέχρι 
τώρα τον διχασμό αυτόν τον ‘ξορκί-
ζουμε’ με το να περνάμε στην άλλη 
μεριά του δρόμου, όπως ο ‘ιερεύς’ και 
ο ‘Λευίτης’, στην οποία μας καλωσο-
ρίζει ο ‘φιλόξενος’ Αγγλοαυστραλός 
ως χρήσιμα μέλη της πατρίδας του . 
Μέσω λοιπόν της άρνησης της ιστο-
ρικής αλήθειας και των ανάλογων 
ευθυνών, ο Αγγλοσάξονας ‘ντόπιος’ 
καταχτητής και ο ‘ξένος’ νεό-άποι-
κος μετανάστης τελικά συναντιού-
νται στον ορίζοντα του ερωτήματος 

της ‘πατρίδας΄ και αντιπαραθέτονται 
στον Ιθαγενή τον οποίον και εκτοπί-
ζουν ως το μόνο αυθεντικό και νόμιμο 
πατριώτη. Αυτό ακριβώς πέτυχε η Αρ-
χιεπισκοπή με την εν λόγω εκδήλωση, 
η οποία και συμβολικά πλέον έκφρα-
σε την οντοπαθολογική ιστορική ωρί-
μανση αυτού του θεσμού. Σήμερα οι 
αντιπρόσωποί του αισθάνονται τόσο 
σίγουροι ως κυρίαρχοι των παροι-
κιών που απονέμουν στους εαυτούς 
τους το δικαίωμα να ξαναγράψουν 
την ιστορία μας ως μετανάστες, και 
να την παρουσιάσουν ως οργανικό 
κομμάτι της λευκής ιστορίας στον κυ-
βερνητικό αντιπρόσωπο για να τον δι-
αβεβαιώσουν ότι είναι πλέον γεγονός 
ότι ‘Greek Australians have inscribed 
themselves in this land’, και ότι ‘there 
is a Greek Australian dreaming going 
on’. 

Βέβαια τα λόγια του Αρχιεπισκόπου 

και οι δηλώσεις του υπουργού που 
χαρακτήρισε την ιστορία μας ως ‘an 
extraordinary history’ η οποία ‘has 
made a huge contribution to Australia’ 
έξέφρασαν κάτι που δεν είναι ιδιαίτε-
ρα πρωτότυπο. Αν ανατρέξει κάποιος 
στα ιστορικά αρχεία από τότε που 
δημιουργήθηκαν οι πρώτες ελληνικές 
κοινότητες στην Μελβούρνη και στο 
Σίδνεϊ (1897,1898) και από τότε 
που η Αυστραλία έγινε ομοσπονδία 
(1901) το πνεύμα αυτών των δηλώ-
σεων πάντα συνοδεύει κάθε δημόσια 
συνάντηση αντιπροσώπων νεομετανα-
στών, οι οποίοι κατά κανόνα παρου-
σιάζονται ως υπάκουοι και χρήσιμοι 
‘ξένοι’, και Αγγλοσαξόνων κυβερνητι-
κών φορέων οι οποίοι συμπεριφέρο-
νται ως γενναιόδωροι οικοδεσπότες, 
φορείς ενός ανώτερου πολιτισμού. Το 
ιδιαίτερο εδώ σχετίζεται με το ότι οι 
εν λόγω δηλώσεις συνδυάστηκαν με 
μία εκδήλωση η οποία κάνει αναφο-
ρά σε τρεις ιστορικές αφετηρίες. Την 
αρχή της Ελληνικής επανάστασης για 
την δημιουργία της σύγχρονης Ελλά-
δας, την αφετηρία της μετανάστευ-
σης των Ελλήνων στην Αυστραλία και 
την ιστορία τους, αλλά και τα πρώτα 
στάδια  της ανάπτυξης και εδραίωσης 
των Ευρωπαίων σε αυτή την ήπειρο. 
Συνήθως ερμηνεύουμε την ιστορία με 
το να ερμηνεύουμε τις απαρχές της. 
Γι΄αυτό η γιορτή αυτή είναι τόσο ση-
μαδιακή και εκφράζει με σαφήνεια 
αποικιακές νοοτροπίες ανωτερότη-
τας, υποτέλειας, και συγκάλυψης της 
αλήθειας. 

H συνέχεια στην επόμενη έκδοση
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Α: Σύμβολα και η ευθύνη της ιστορικής αλήθειας
Πρόσφατα στο Πίκτον, NSW, με την παρουσία 
αντιπροσώπων της Αυστραλιανής κυβέρνησης, 
του Ελληνικού κράτους, και της Κοινότητας του 
Σίδνεϊ, η Αρχιεπισκοπή τίμησε τον πρωτοπόρο Έλ-
ληνα άποικο στην Αυστραλία, τον Αντώνη Μανώ-
λη (1829). Η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν και η 
αφετηρία των εορτασμών της Ελληνικής εκκλησίας 
για την επέτειο των δύο αιώνων από την απαρχή 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 
Σύμφωνα με τον τύπο και τις ανακοινώσεις:
‘Η εκδήλωση ... περιλάμβανε τέσσερεις δράσεις: 
Τρισάγιο στον τάφο του πρωτοπόρου Έλληνα της 
Αυστραλίας, τα αποκαλυπτήρια σήμανσης οδού 
επ’ ονόματι του, κατάθεση στεφάνων στο Πολεμικό 
Μνημείο του Picton προς διατράνωση των κοινών 
ιδεωδών που καθ’ όλη την ιστορία τους ενέπνευσαν 
και συνεχίζουν να εμπνέουν Έλληνες και Αυστρα-
λούς, καθώς και δεξίωση με ενημερωτική ιστορική 
ομιλία για τις πληροφορίες που μας παρέχουν τα 
αυστραλιανά αρχεία σχετικά με το πρόσωπο και τη 
δράση του Αντώνη (του) Μανώλη.’
Ποιά ακριβώς ήταν η σημασία της όλης εκδήλω-
σης; Mε δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος Μακάρι-
ος τόνισε ότι ο Αντώνης Μανώλης ‘proclaimed a 
good name for Hellenes in Australia…This is why 
we remember him. This is why he makes 1821 
so relevant to Australia…This street is nothing 
than a sign that Greek Australians have inscribed 
themselves in this land and have become part 
of it…This street is a proof that there is a Greek 
Australian dreaming going on, a dreaming that 

we will advance and bear more and more fruits 
for all Australians.’
Σύμφωνα με τον υπουργό: ‘It is absolutely fantastic 
to celebrate the history of the Greek Community 
in Australia. It is an extraordinary history and has 
made a huge contribution to Australia.’
Η τιμητική αυτή χειρονομία στο πλαίσιο της επε-
τείου της Επανάστασης ήταν όντως ένα ιδιαίτερο 
γεγονός με ιστορικά βαρύτατο συμβολισμό που 
συνήθως συνοδεύει εκδηλώσεις οι οποίες κάνουν 
αναφορές σε σημαντικές ιστορικές αφετηρίες. Όχι 
όμως για τους λόγους που μας εξέθεσαν οι οργα-
νωτές της. 
Από την σκοπιά της σύγχρονης Αυστραλιανής ιστο-
ρίας η εκδήλωση της Αρχιεπισκοπής, στο όνομα 
μιας πολυδιάστατης μνήμης,  ανάχθηκε σε γεγονός 
απόσβεσής της. Η μνήμη αυτή συνδυάζει το νόημα 
του 1821 με την έννοια της παράλληλης δημιουρ-
γίας δύο «πατρίδων», αυτών της λευκής Αυστρα-
λίας και της σύγχρονης Ελλάδας, καθώς και με την 
ιστορική σημασία μεταναστευτικών ομάδων όπως 
η δική μας. Οι εορτασμοί της Ελληνικής εκκλησίας 
για να τιμήσει ένα κατεξοχήν απελευθερωτικό γε-
γονός ενάντια στον καταχτητή (τους Οθωμανούς) 
άρχισαν με μία συμβολική (αλλά και ουσιαστική) 
επιβεβαίωση της συνεχιζόμενης ιδεολογικής υπο-
ταγής νεομεταναστών προς τον εδώ καταχτητή (τον 
Αγγλοσάξονα). 
Θα περιμέναμε να άρχιζαν οι εορτασμοί της Εκκλη-
σίας για το 1821 ως χειρονομία  συμπαράστασης 
στους Ιθαγενείς από υπεύθυνους και ισότιμους Αυ-
στραλούς πολίτες ελληνικής καταγωγής με βαθιά 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
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επίγνωση του συμπλέγματος των ιστοριών 
μας. Να ξεκινούσαν δηλαδή οι εορτασμοί 
με την άνευ όρων αναγνώριση της γης που 
βρίσκεται ενταφιασμένος ο Αντώνης Μα-
νώλης ως αποκλειστικά δική τους γη, ως 
καταχτημένη πατρίδα. Άλλωστε το Πίκτον 
ανήκει σε μια περιοχή της Αυστραλίας στην 
οποία, την ίδια περίοδο της μεταγωγής του 
επαναστάτη Αντώνη Μανώλη από τους 
Βρετανούς, σημειώθηκαν γενοκτονίες, πάλι 
από τους Βρετανούς, οι οποίες θεμελίωσαν 
το έγκλημα της κατάκτησης και ανεξίτηλα 
σημάδεψαν την φυσιογνωμία αυτής της 
χώρας. Σημειώθηκαν όμως και θαυμα-
στές πράξεις αντίστασης των Ιθαγενών που 
ασυμβίβαστα και ακατάπαυστα συνεχίζο-
νται για δυο αιώνες τώρα. Αντί μιας τέτοιας 
συμπαράστασης οι εορτασμοί της Εκκλησί-
ας ξεκίνησαν  με την μεταβολή του μνήμα-
τος του επαναστάτη συμπατριώτη μας, σε 
οργανικό σύμβολο  της λευκής αμνησίας, 
η οποία τυραννά και βαραίνει την ιστορική 
συνείδηση αυτής της χώρας. Είναι όντως 
συγκλονιστικό, και ιστορική τραγωδία, το 
ότι η Αρχιεπισκοπή και οι Κοινότητες που 
φιλοδοξούν να αντιπροσωπεύουν  τα μέλη 
ενός λαού με βαθιά ιστορική μνήμη πατρι-
ωτικών αγώνων, ενάντια σε κάθε είδους 
καταχτητή, (με τραύματα γενοκτονιών στο 
συλλογικό μας σώμα), να αρνούνται να 
συναντήσουν τον Ιθαγενή πατριώτη. Να 
αρνούνται επίμονα να τον συναντήσουν 
συνειδητοποιώντας με θάρρος, ειλικρίνεια, 
και ευθύνη, τη θέση μας σε αυτή την κοι-
νωνία και την σιωπηρή συμμετοχή μας στη 
διαιώνιση του εγκλήματος της συνεχιζόμε-
νης κατάχτησης της γης του.  

Η συνέχεια την άλλη Παρασκευή

Μέσα στο 2021 κλείνουν 200 χρόνια από την επίσημη έναρξη του αγώ-
να των ελλήνων για την ανεξαρτησία από τον τουρκικό δεσποτισμό. 
Την επανάσταση προετοίμασε ο δυνατός αέρας ελευθερίας που φύσηξε 
στην Ευρώπη με τον «Διαφωτισμό» και τις κοινωνικές ιδέες της Γαλλικής 
Επανάστασης. Οι έλληνες ξεσηκώθηκαν πολλές φορές και τελικά η επα-
νάσταση του 1821 οδήγησε στην απελευθέρωση μικρής γεωγραφικής 
έκτασης, (με τη βοήθεια ξένων δυνάμεων και συμφερόντων).
Όμως, αν και η πατρίδα μεγάλωνε τμηματικά, μέχρι και το 1948 την 
έκτασή της, οι έλληνες συνεχώς ξενιτεύονταν. Η μετανάστευση έγινε μό-
νιμο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια μέχρι 
σήμερα.
Γιατί η απελευθέρωση της χώρας δεν έφερε την κοινωνική ευημερία; 
Γιατί η εξωγενή και ενδογενή πολιτική οδήγησε στον κατακερματισμό 
του πληθυσμού σε «προνομιούχους» και μη; Γιατί ακόμα και στη μετα-
νάστευση οι έλληνες είναι διχασμένοι μεταξύ εκείνων που βολεύονται 
στον ρόλο του «νομοταγή» προς τους βρετανούς, και σε εκείνους που 
ορθώνουν έναν λόγο κρητικό;
Το παρακάτω άρθρο της Τούλας Νικολακοπούλου και του Γιώργου 
Βασιλακόπουλου, που φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα, διερευνά το 
σύνθετο πρόβλημα του γιορτασμού της απελευθέρωσης της Ελλάδας, 
σε μια χώρα σαν την (Αυστραλία), που οι ιθαγενείς κάτοικοι, δεν ορί-
ζουν τη δική τους χώρα, αλλά είναι ακόμα υπό βρετανική κυριαρχία. 

Μπαίνουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πώς γιορτάζουμε την ελευ-
θερία. Ως πανανθρώπινη έννοια; Ή ως φυλετική έννοια που χωρίζει 
τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους;
Οι συγγραφείς του άρθρου αυτού με παρρησία, ελέγχουν τους παροικι-
ακούς μας οργανισμούς: την εκκλησία και τις Κοινότητες, για αμνησίας 
και λήθη, προκειμένου να επιτευχθεί μια επιφανειακή  ενότητα μεταξύ 
των ελλήνων μεταναστών και μια παθητική  στάση απέναντι στο Αυστρα-
λιανό λευκό οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο. 
Η Τούλα Νικολακόπουλου και ο Γιώργος Βασιλακόπουλος διδάσκουν 
στο  τμήμα φιλοσοφίας του πανεπιστημίου  La Trobe  της Μελβούρνης, 
από το  2000
Έχουν ειδικευτεί στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία, από τον Πλάτωνα μέχρι 
τον Χέγκελ, και από τον Χάιντεγκερ μέχρι τον Κορνήλιο Καστοριάδη. 
Έχουν δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε περιοδικά σε όλο τον κόσμο και 
βιβλία όπως ενδεικτικά: Υποτέλεια και Eλευθερία: Έλληνες Μετανάστες 
στη Λευκή Αυστραλία και Κοινωνική Αλλαγή, Indigenous sovereignty 
and the being of the occupier, The Logical Structure of Love, Monumental 
Fragments, The Disjunctive Logic of the World, The Radical Critique of 
Liberalism, (Un)Willing Collectives. 
Προς το παρών πεξεργάζωνται δυο μελέτες με τίλους: The Void Prayer: 
Christianity, Proprietary Being, History και Blood and Concepts: on the 
Agency of the European Colonizer

Πρόλογος: Γιώργος Μιχελακάκης

To ‘1821’ στην Αυστραλία: Μνήμη ή Αμνησία;
Αποικιοκρατία, μετανάστευση, και αναζήτηση «πατρίδας»

Γράφουν η Τούλα Νικολακόπουλου και ο Γιώργος Βασιλακόπουλος

FRIDAY 18 DECEMBER 2020

To ‘1821’ στην Αυστραλία: Μνήμη ή Αμνησία;
Αποικιοκρατία, μετανάστευση, και αναζήτηση «πατρίδας»

Mέρος β’
Γράφουν οι Δρ. Τούλα Νικολακοπούλου και Δρ. Γιώργος Βασιλακόπουλος 

(Πρόγραμμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Λατρόμπ).
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Β: ‘Τίνος πατρίδα είναι;’
Η σύγχρονη Αυστραλία είναι όντως ο 
τόπος του τραγικού ερωτήματος: «Τί-
νος πατρίδα είναι;» (Χ. Φίφης), που η 
περήφανη στάση των Ιθαγενών μας 
επιβάλει να απαντήσουμε. Το ερώτη-
μα αυτό  ξεπερνά τα πανηγύρια της 
Αρχιεπισκοπής και τις κολακείες των 
πολιτικών για να μας τοποθετήσει 
στον πυρήνα του γεγονότος που δια-
μορφώνει τούτη τη χώρα από τη στιγ-
μή της άφιξης των Ευρωπαίων: την βί-
αιη αρπαγή της γης κάποιων άλλων, οι 
οποίοι, όπως αναφέραμε, αντιστέκο-
νται ασίγαστα για δύο αιώνες τώρα. 
Με την αντίσταση αυτή εισερχόμαστε 
στην ουσία και στα ‘άδυτα’ της ιστο-
ρικής και υπαρξιακής πρόκλησης προς 
τον λευκό αποικιοκράτη. Ποιό συγκε-
κριμένα, η αντίσταση των Ιθαγενών 
καθιστά αδύνατο για τον Αγγλοαυ-
στραλό καταχτητή (και κατ΄επέκταση 
και για τους νεομετανάστες), ν’ απο-
καλέσει με έγκυρο και κατηγορηματι-
κά άμεσο τρόπο την Αυστραλία πα-
τρίδα του. Το επιδιώκει όμως έμμεσα, 
μέσω νεομεταναστών όπως εμείς, οι 
οποίοι με την παρουσία μας εδώ, με 
την ανοχή μας, και με τα πανηγύρια 
μας τον διασκεδάζουμε και τον νομι-
μοποιούμε ως ‘πραγματικό’ ιδιοκτήτη 
αυτού του τόπου. Γι’ αυτό άλλωστε οι 
Αγγλοαυστραλοί μας αντιμετωπίζουν 
ως αιώνια ξένους. Πέρα από τα οικο-
νομικά οφέλη μιας ασίγαστης ταξικής 
εκμετάλλευσης, μας χρειάζονται ως 
υπάκουους και μόνιμα «ξένους», που 
δεν διαμαρτύρονται, δεν διεκδικούν, 
και προπάντων δεν αμφισβητούν την 
κοινωνική τους θέση ως ‘φερτοί’ στην 
‘φιλόξενη’ πατρίδα τους. ΄Ετσι τους 
προσφέρουμε το ‘άλλοθι’ ότι πράγ-
ματι αυτοί είναι οι γνήσια ‘αιώνια 
ντόπιοι’. Άλλοθι, μέσω του οποίου 
καθησυχάζουν την οντολογική ανα-
σφάλεια που συνεχώς νοιώθουν λόγω 
της ασυμβίβαστης και μαχητικής πα-
ρουσίας των Ιθαγενών. Οι παροικίες 
μεταναστών όπως οι δικές μας, μέσω 
θεσμών όπως η Αρχιεπισκοπή, γίνο-
νται τα ιδεολογικά ‘δεκανίκια’ του 
κυρίαρχου Αγγλοσάξονα. Αυτός είναι 
ο ιστορικός ρόλος που τους έχει ανα-
τεθεί από τη δημιουργία τους μέχρι 
σήμερα, και που, εκτός από την ελ-
ληνοαυστραλιανή Αριστερά, οι ίδιοι 
υιοθέτησαν. Αυτός κατέλιξε τελικά να 
είναι ο απώτερος κυβερνητικός στό-
χος και το αποτέλεσμα της πολιτικής 
του πολυπολιτισμού – η ενσωμάτωσή 
μας στον ιστορικό ορίζοντα του λευ-
κού καταχτητή η οποία περιστρέφεται 
γύρω από την ιδεολογία του ‘άβου-
λου’ και παράλληλα ‘βολεμένου’ ξέ-
νου ο οποίος σε κάθε ευκαιρία δείχνει 
την ευγνωμοσύνη του στον Αγγλοσά-
ξονα οικοδεσπότη. 

Εντός αυτού του ιστορικού ορίζοντα, 
οι εορτασμοί για το 1821 δημιουρ-
γούν για τους ελληνοαυστραλούς 
έναν αγεφύρωτο διχασμό. Θέλουμε 
να γιορτάσουμε την Ελλάδα στην Αυ-
στραλία ως την πατρίδα που ‘αναστή-
σαμε’ μέσω της αντίστασής μας προς 
τον Οθωμανό καταχτητή. Παράλλη-
λα δεν μπορούμε να γιορτάσουμε την 
Αυστραλία ως (νέα) ‘πατρίδα’ λόγω 
της αντίστασης των Ιθαγενών. Μέχρι 
τώρα τον διχασμό αυτόν τον ‘ξορκί-
ζουμε’ με το να περνάμε στην άλλη 
μεριά του δρόμου, όπως ο ‘ιερεύς’ και 
ο ‘Λευίτης’, στην οποία μας καλωσο-
ρίζει ο ‘φιλόξενος’ Αγγλοαυστραλός 
ως χρήσιμα μέλη της πατρίδας του . 
Μέσω λοιπόν της άρνησης της ιστο-
ρικής αλήθειας και των ανάλογων 
ευθυνών, ο Αγγλοσάξονας ‘ντόπιος’ 
καταχτητής και ο ‘ξένος’ νεό-άποι-
κος μετανάστης τελικά συναντιού-
νται στον ορίζοντα του ερωτήματος 

της ‘πατρίδας΄ και αντιπαραθέτονται 
στον Ιθαγενή τον οποίον και εκτοπί-
ζουν ως το μόνο αυθεντικό και νόμιμο 
πατριώτη. Αυτό ακριβώς πέτυχε η Αρ-
χιεπισκοπή με την εν λόγω εκδήλωση, 
η οποία και συμβολικά πλέον έκφρα-
σε την οντοπαθολογική ιστορική ωρί-
μανση αυτού του θεσμού. Σήμερα οι 
αντιπρόσωποί του αισθάνονται τόσο 
σίγουροι ως κυρίαρχοι των παροι-
κιών που απονέμουν στους εαυτούς 
τους το δικαίωμα να ξαναγράψουν 
την ιστορία μας ως μετανάστες, και 
να την παρουσιάσουν ως οργανικό 
κομμάτι της λευκής ιστορίας στον κυ-
βερνητικό αντιπρόσωπο για να τον δι-
αβεβαιώσουν ότι είναι πλέον γεγονός 
ότι ‘Greek Australians have inscribed 
themselves in this land’, και ότι ‘there 
is a Greek Australian dreaming going 
on’. 

Βέβαια τα λόγια του Αρχιεπισκόπου 

και οι δηλώσεις του υπουργού που 
χαρακτήρισε την ιστορία μας ως ‘an 
extraordinary history’ η οποία ‘has 
made a huge contribution to Australia’ 
έξέφρασαν κάτι που δεν είναι ιδιαίτε-
ρα πρωτότυπο. Αν ανατρέξει κάποιος 
στα ιστορικά αρχεία από τότε που 
δημιουργήθηκαν οι πρώτες ελληνικές 
κοινότητες στην Μελβούρνη και στο 
Σίδνεϊ (1897,1898) και από τότε 
που η Αυστραλία έγινε ομοσπονδία 
(1901) το πνεύμα αυτών των δηλώ-
σεων πάντα συνοδεύει κάθε δημόσια 
συνάντηση αντιπροσώπων νεομετανα-
στών, οι οποίοι κατά κανόνα παρου-
σιάζονται ως υπάκουοι και χρήσιμοι 
‘ξένοι’, και Αγγλοσαξόνων κυβερνητι-
κών φορέων οι οποίοι συμπεριφέρο-
νται ως γενναιόδωροι οικοδεσπότες, 
φορείς ενός ανώτερου πολιτισμού. Το 
ιδιαίτερο εδώ σχετίζεται με το ότι οι 
εν λόγω δηλώσεις συνδυάστηκαν με 
μία εκδήλωση η οποία κάνει αναφο-
ρά σε τρεις ιστορικές αφετηρίες. Την 
αρχή της Ελληνικής επανάστασης για 
την δημιουργία της σύγχρονης Ελλά-
δας, την αφετηρία της μετανάστευ-
σης των Ελλήνων στην Αυστραλία και 
την ιστορία τους, αλλά και τα πρώτα 
στάδια  της ανάπτυξης και εδραίωσης 
των Ευρωπαίων σε αυτή την ήπειρο. 
Συνήθως ερμηνεύουμε την ιστορία με 
το να ερμηνεύουμε τις απαρχές της. 
Γι΄αυτό η γιορτή αυτή είναι τόσο ση-
μαδιακή και εκφράζει με σαφήνεια 
αποικιακές νοοτροπίες ανωτερότη-
τας, υποτέλειας, και συγκάλυψης της 
αλήθειας. 

H συνέχεια στην επόμενη έκδοση

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΘΕΤΟ FRIDAY 11 DECEMBER 2020
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Α: Σύμβολα και η ευθύνη της ιστορικής αλήθειας
Πρόσφατα στο Πίκτον, NSW, με την παρουσία 
αντιπροσώπων της Αυστραλιανής κυβέρνησης, 
του Ελληνικού κράτους, και της Κοινότητας του 
Σίδνεϊ, η Αρχιεπισκοπή τίμησε τον πρωτοπόρο Έλ-
ληνα άποικο στην Αυστραλία, τον Αντώνη Μανώ-
λη (1829). Η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν και η 
αφετηρία των εορτασμών της Ελληνικής εκκλησίας 
για την επέτειο των δύο αιώνων από την απαρχή 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 
Σύμφωνα με τον τύπο και τις ανακοινώσεις:
‘Η εκδήλωση ... περιλάμβανε τέσσερεις δράσεις: 
Τρισάγιο στον τάφο του πρωτοπόρου Έλληνα της 
Αυστραλίας, τα αποκαλυπτήρια σήμανσης οδού 
επ’ ονόματι του, κατάθεση στεφάνων στο Πολεμικό 
Μνημείο του Picton προς διατράνωση των κοινών 
ιδεωδών που καθ’ όλη την ιστορία τους ενέπνευσαν 
και συνεχίζουν να εμπνέουν Έλληνες και Αυστρα-
λούς, καθώς και δεξίωση με ενημερωτική ιστορική 
ομιλία για τις πληροφορίες που μας παρέχουν τα 
αυστραλιανά αρχεία σχετικά με το πρόσωπο και τη 
δράση του Αντώνη (του) Μανώλη.’
Ποιά ακριβώς ήταν η σημασία της όλης εκδήλω-
σης; Mε δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος Μακάρι-
ος τόνισε ότι ο Αντώνης Μανώλης ‘proclaimed a 
good name for Hellenes in Australia…This is why 
we remember him. This is why he makes 1821 
so relevant to Australia…This street is nothing 
than a sign that Greek Australians have inscribed 
themselves in this land and have become part 
of it…This street is a proof that there is a Greek 
Australian dreaming going on, a dreaming that 

we will advance and bear more and more fruits 
for all Australians.’
Σύμφωνα με τον υπουργό: ‘It is absolutely fantastic 
to celebrate the history of the Greek Community 
in Australia. It is an extraordinary history and has 
made a huge contribution to Australia.’
Η τιμητική αυτή χειρονομία στο πλαίσιο της επε-
τείου της Επανάστασης ήταν όντως ένα ιδιαίτερο 
γεγονός με ιστορικά βαρύτατο συμβολισμό που 
συνήθως συνοδεύει εκδηλώσεις οι οποίες κάνουν 
αναφορές σε σημαντικές ιστορικές αφετηρίες. Όχι 
όμως για τους λόγους που μας εξέθεσαν οι οργα-
νωτές της. 
Από την σκοπιά της σύγχρονης Αυστραλιανής ιστο-
ρίας η εκδήλωση της Αρχιεπισκοπής, στο όνομα 
μιας πολυδιάστατης μνήμης,  ανάχθηκε σε γεγονός 
απόσβεσής της. Η μνήμη αυτή συνδυάζει το νόημα 
του 1821 με την έννοια της παράλληλης δημιουρ-
γίας δύο «πατρίδων», αυτών της λευκής Αυστρα-
λίας και της σύγχρονης Ελλάδας, καθώς και με την 
ιστορική σημασία μεταναστευτικών ομάδων όπως 
η δική μας. Οι εορτασμοί της Ελληνικής εκκλησίας 
για να τιμήσει ένα κατεξοχήν απελευθερωτικό γε-
γονός ενάντια στον καταχτητή (τους Οθωμανούς) 
άρχισαν με μία συμβολική (αλλά και ουσιαστική) 
επιβεβαίωση της συνεχιζόμενης ιδεολογικής υπο-
ταγής νεομεταναστών προς τον εδώ καταχτητή (τον 
Αγγλοσάξονα). 
Θα περιμέναμε να άρχιζαν οι εορτασμοί της Εκκλη-
σίας για το 1821 ως χειρονομία  συμπαράστασης 
στους Ιθαγενείς από υπεύθυνους και ισότιμους Αυ-
στραλούς πολίτες ελληνικής καταγωγής με βαθιά 
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επίγνωση του συμπλέγματος των ιστοριών 
μας. Να ξεκινούσαν δηλαδή οι εορτασμοί 
με την άνευ όρων αναγνώριση της γης που 
βρίσκεται ενταφιασμένος ο Αντώνης Μα-
νώλης ως αποκλειστικά δική τους γη, ως 
καταχτημένη πατρίδα. Άλλωστε το Πίκτον 
ανήκει σε μια περιοχή της Αυστραλίας στην 
οποία, την ίδια περίοδο της μεταγωγής του 
επαναστάτη Αντώνη Μανώλη από τους 
Βρετανούς, σημειώθηκαν γενοκτονίες, πάλι 
από τους Βρετανούς, οι οποίες θεμελίωσαν 
το έγκλημα της κατάκτησης και ανεξίτηλα 
σημάδεψαν την φυσιογνωμία αυτής της 
χώρας. Σημειώθηκαν όμως και θαυμα-
στές πράξεις αντίστασης των Ιθαγενών που 
ασυμβίβαστα και ακατάπαυστα συνεχίζο-
νται για δυο αιώνες τώρα. Αντί μιας τέτοιας 
συμπαράστασης οι εορτασμοί της Εκκλησί-
ας ξεκίνησαν  με την μεταβολή του μνήμα-
τος του επαναστάτη συμπατριώτη μας, σε 
οργανικό σύμβολο  της λευκής αμνησίας, 
η οποία τυραννά και βαραίνει την ιστορική 
συνείδηση αυτής της χώρας. Είναι όντως 
συγκλονιστικό, και ιστορική τραγωδία, το 
ότι η Αρχιεπισκοπή και οι Κοινότητες που 
φιλοδοξούν να αντιπροσωπεύουν  τα μέλη 
ενός λαού με βαθιά ιστορική μνήμη πατρι-
ωτικών αγώνων, ενάντια σε κάθε είδους 
καταχτητή, (με τραύματα γενοκτονιών στο 
συλλογικό μας σώμα), να αρνούνται να 
συναντήσουν τον Ιθαγενή πατριώτη. Να 
αρνούνται επίμονα να τον συναντήσουν 
συνειδητοποιώντας με θάρρος, ειλικρίνεια, 
και ευθύνη, τη θέση μας σε αυτή την κοι-
νωνία και την σιωπηρή συμμετοχή μας στη 
διαιώνιση του εγκλήματος της συνεχιζόμε-
νης κατάχτησης της γης του.  

Η συνέχεια την άλλη Παρασκευή

Μέσα στο 2021 κλείνουν 200 χρόνια από την επίσημη έναρξη του αγώ-
να των ελλήνων για την ανεξαρτησία από τον τουρκικό δεσποτισμό. 
Την επανάσταση προετοίμασε ο δυνατός αέρας ελευθερίας που φύσηξε 
στην Ευρώπη με τον «Διαφωτισμό» και τις κοινωνικές ιδέες της Γαλλικής 
Επανάστασης. Οι έλληνες ξεσηκώθηκαν πολλές φορές και τελικά η επα-
νάσταση του 1821 οδήγησε στην απελευθέρωση μικρής γεωγραφικής 
έκτασης, (με τη βοήθεια ξένων δυνάμεων και συμφερόντων).
Όμως, αν και η πατρίδα μεγάλωνε τμηματικά, μέχρι και το 1948 την 
έκτασή της, οι έλληνες συνεχώς ξενιτεύονταν. Η μετανάστευση έγινε μό-
νιμο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια μέχρι 
σήμερα.
Γιατί η απελευθέρωση της χώρας δεν έφερε την κοινωνική ευημερία; 
Γιατί η εξωγενή και ενδογενή πολιτική οδήγησε στον κατακερματισμό 
του πληθυσμού σε «προνομιούχους» και μη; Γιατί ακόμα και στη μετα-
νάστευση οι έλληνες είναι διχασμένοι μεταξύ εκείνων που βολεύονται 
στον ρόλο του «νομοταγή» προς τους βρετανούς, και σε εκείνους που 
ορθώνουν έναν λόγο κρητικό;
Το παρακάτω άρθρο της Τούλας Νικολακοπούλου και του Γιώργου 
Βασιλακόπουλου, που φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα, διερευνά το 
σύνθετο πρόβλημα του γιορτασμού της απελευθέρωσης της Ελλάδας, 
σε μια χώρα σαν την (Αυστραλία), που οι ιθαγενείς κάτοικοι, δεν ορί-
ζουν τη δική τους χώρα, αλλά είναι ακόμα υπό βρετανική κυριαρχία. 

Μπαίνουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πώς γιορτάζουμε την ελευ-
θερία. Ως πανανθρώπινη έννοια; Ή ως φυλετική έννοια που χωρίζει 
τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους;
Οι συγγραφείς του άρθρου αυτού με παρρησία, ελέγχουν τους παροικι-
ακούς μας οργανισμούς: την εκκλησία και τις Κοινότητες, για αμνησίας 
και λήθη, προκειμένου να επιτευχθεί μια επιφανειακή  ενότητα μεταξύ 
των ελλήνων μεταναστών και μια παθητική  στάση απέναντι στο Αυστρα-
λιανό λευκό οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο. 
Η Τούλα Νικολακόπουλου και ο Γιώργος Βασιλακόπουλος διδάσκουν 
στο  τμήμα φιλοσοφίας του πανεπιστημίου  La Trobe  της Μελβούρνης, 
από το  2000
Έχουν ειδικευτεί στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία, από τον Πλάτωνα μέχρι 
τον Χέγκελ, και από τον Χάιντεγκερ μέχρι τον Κορνήλιο Καστοριάδη. 
Έχουν δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε περιοδικά σε όλο τον κόσμο και 
βιβλία όπως ενδεικτικά: Υποτέλεια και Eλευθερία: Έλληνες Μετανάστες 
στη Λευκή Αυστραλία και Κοινωνική Αλλαγή, Indigenous sovereignty 
and the being of the occupier, The Logical Structure of Love, Monumental 
Fragments, The Disjunctive Logic of the World, The Radical Critique of 
Liberalism, (Un)Willing Collectives. 
Προς το παρών πεξεργάζωνται δυο μελέτες με τίλους: The Void Prayer: 
Christianity, Proprietary Being, History και Blood and Concepts: on the 
Agency of the European Colonizer

Πρόλογος: Γιώργος Μιχελακάκης

To ‘1821’ στην Αυστραλία: Μνήμη ή Αμνησία;
Αποικιοκρατία, μετανάστευση, και αναζήτηση «πατρίδας»

Γράφουν η Τούλα Νικολακόπουλου και ο Γιώργος Βασιλακόπουλος

FRIDAY 18 DECEMBER 2020

To ‘1821’ στην Αυστραλία: Μνήμη ή Αμνησία;
Αποικιοκρατία, μετανάστευση, και αναζήτηση «πατρίδας»

Mέρος β’
Γράφουν οι Δρ. Τούλα Νικολακοπούλου και Δρ. Γιώργος Βασιλακόπουλος 

(Πρόγραμμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Λατρόμπ).

Γράφουν οι Δρ. Τούλα Νικολακοπούλου 
και Δρ. Γιώργος Βασιλακόπουλος 
(Πρόγραμμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Λατρόμπ).


