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      ΚΑΘΕ χρόνο Δήμοι και Κοινότητες σε όλη 
τη χώρα ετοιμάζονται να γιορτάσουν την Εθνική 
Ημέρα της Αυστραλίας, το AUSTRALIA DAY. 
Όλες οι Πολιτείες και ειδικά στο Σύδνεϊ με με-
γαλοπρεπείς εκδηλώσεις γιορτάζαμε τη μεγάλη 
αυτή Γιορτή, που είναι Επέτειος Εγκατάστασης 
των Ευρωπαίων στη μακρινή Νέα Ήπειρο! Αυτό 
το χρόνο όμως λόγω της θανατηφόρας αρρώ-
στιας του κορωνοϊού η φετεινή γιορτή θα αλλάξει 
όψη, δεν θα τη γιορτάσουμε όπως τα προηγού-
μενα χρόνια. Πρέπει όμως όλοι να θυμόμαστε 
πως την ημέρα αυτή το 1788, ο Κάπταιν Άρ-
θουρ Φίλιπς αποβιβάστηκε στο τότε λιμάνι του 
Σύδνεϊ και διακήρυξε την κατάκτηση του χώρου 
που ο Τζέιμς Κουκ είχε ονομάσει Νέα Νότια Ου-
αλία. Στις 7 Φεβρουαρίου 1788 διαβάστηκε η 
επίσημη προκήρυξη δημιουργίας της Αποικίας 
υπό την διακυβέρνηση του Αrthur Phillip. Η 
κατοχύρωση του συνόλου της Γης έγινε υπό τον 
βασιλεύοντα βρετανό μονάρχη Γεώργιο Γ΄ και 
χρονολογείται στις 7/ 2/ 1788. Μέχρι το 1825 
οι κατακτήσεις της Αγγλίας περιορίζονταν στο 
Ανατολικό ήμισυ της Αυστραλιανής Ηπείρου 
και το υπόλοιπο εξακολουθούσε να ονομάζεται 
«Νέα Ολλανδία» από το όνομα που του είχε δώ-
σει ο Ολλανδός εξερευνητής Άβελ Τάσμαν το 
1644. Το 1825 τα σύνορα της ΝΝΟ έφταναν 
μέχρι τον 129ο παράλληλο και το Δυτικό μέρος 
της Ηπείρου παρέμενε στα αζήτητα.

      ΛΙΓΑ χρόνια όμως αργότερα ήρθαν άποικοι 
καλύτερης ποιότητας σε σύγκριση με τις αρχι-
κές καραβιές των καταδίκων, και άρχισαν να 
δημιουργούν αποικία στον ποταμό Σουάν στη 
σημερινή Δυτική Αυστραλία,  και την αποικία 
στη Νότια Αυστραλία. Στην προσπάθειά τους να                                                                                                                                               
διατηρούν καλύτερες συνθήκες, η Δυτική και η 
Νότια Αυστραλία σήκωσαν δική τους σημαία 
και απαγόρευσαν τη μεταφορά καταδίκων από 
τα σύνορά τους. Οι διαμάχες, οι ζημώσεις και 
οι διαξιφισμοί των Άγγλων νεοαποίκων της 
Αυστραλίας συνεχίστηκαν μέχρι την 1η Ιανουα-
ρίου του 1901, όταν μετά από πολλές διαπραγ-
ματεύσεις ιδρύθηκε η Αυστραλιανή Ομοσπον-
δία.  Πολλοί λένε ότι κανονικά η Ημέρα της 
Αυστραλίας πρέπει να είναι η 1η Ιανουαρίου, 
που την ημέρα αυτή ιδρύθηκε η Αυστραλιανή 
Ομοσπονδία, αλλά έχει επικρατήσει η 26η Ια-
νουαρίου, που κηρύχθηκε αργία από το 1838, 
ενώ γιορταζόταν από το 1817. Έτσι στις 26 Ια-
νουαρίου Δήμοι και Κοινότητες σε όλη τη χώρα 
γιορτάζουν μια από τις μεγαλύτερές μας αργίες 
το Australia Day.

       ΤΑ Γενέθλια της Αυστραλίας και της ημέ-
ρας εγκατάστασης των λευκών στην Ήπειρο, 
δεν έχει την ίδια εθνική ανταπόκριση από τις 
Οργανώσεις των Ιθαγενών της Ηπείρου, των 
Αμπορίτζινις. Για τους λευκούς Αυστραλούς η 
26η Ιανουαρίου είναι η αποδεκτή μέρα Εθνι-
κού Εορτασμού και Εθνικής ομοψυχίας, γιατί 
σηματοδοτεί την Επέτειο της άφιξης του Πρώ-

του Στόλου των Βρετανικών πλοίων στο Port 
Jackson στη Νέα Νότια Ουαλία και την ύψωση 
της Βρετανικής Σημαίας στο Σύδνεϊ Cove από 
τον Κυβερνήτη Arthur Phillip.  Οι Αυτόχθονες 
όμως μέχρι σήμερα την θεωρούν «ημέρα πέν-
θους»,  γιατί η Ημέρα αυτή έχει σηματοδοτηθεί 
από τους Αυτόχθονες Αυστραλούς ως Επέτειο 
Εισβολής των Ευρωπαίων στη Γη τους, γι’αυ-
τό διαμαρτύρονται. Η ημέρα αυτή τους θυμίζει 
το πρώτο καράβι του περιβόητου Κάπταιν Κουκ 
που έφτασε στο Sydney Cove και στη συνέχεια 
ξεκίνησε η μεγάλη αιματοχυσία και ο αργός θά-
νατος της φυλής τους. Τους θυμίζει τα δηλητη-
ριασμένα σακιά με αλεύρι ή ζάχαρη για να γίνει 
ακόμα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά η δο-
λοφονική δουλειά των λευκών. Και ακόμη τους 
θυμίζει την «κλεμμένη γενιά». Που άρπαζαν από 
της μάνας την αγκαλιά τα παιδιά τους δήθεν για 
να εκπαιδεύσουν τα μεν κορίτσια για οικιακές 
βοηθούς, τα δε αγόρια για βοηθούς στις φάρ-
μες, ενώ στην ουσία επρόκειτο για καθαρό δου-
λεμπόριο. Ενέργειες που αν γίνονταν σήμερα, 
θα καταδικάζονταν ως ειδεχθή εγκλήματα απευ-
θείας από τα Ηνωμένα Έθνη.

       ΕΧΕΙ χορηγηθεί πλήρης Αυστραλιανή Υπη-
κοότητα στους Αμπορίτζινις  από το 1967 και 
συμπεριλήφθηκαν στην απογραφή του 1971, με 
εκτιμώμενο πληθυσμό 140.000 περίπου άτομα. 
Η «Πράξη για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων 
στη Γη», τέθηκε σε ισχύ το 1976, ενώ η Πράξη 
για την Πολιτιστική Κληρονομιά των Αυτοχθό-
νων και των Νησιωτών το 1984 έγινε εξαιτίας 
της δημογραφικής αύξησης που οδήγησε τους 
Αυτόχθονες στον πληθυσμό των 300.000 στα 
μέσα της δεκαετίας το 1990. Και εδώ πρέπει να 
αναφέρουμε αυτά που έγραψε στη βιογραφία 
του ο ελληνικής καταγωγής αείμνηστος Αλίκ 
Τζάκομος, πως βοήθησε τον πατέρα του που 
μάζευε υπογραφές για το επικείμενο δημοψή-
φισμα το 1967 που σηματοδότησε την ιστορία 
της Αυστραλίας, αφού μέσω αυτού αναγνωρί-
στηκαν οι Αμπορίτζινις ως ισότιμοι κάτοικοι της 
χώρας και αποσύρθηκαν οι ρατσιστικοί νόμοι, 
όπως αυτός που τους εξαιρούσε από τις απο-
γραφές πληθυσμού της χώρας. Ο Αλίκ Τζάκο-
μος, έμεινε στην ιστορία γιατί αν και δεν ήταν 
Αμπορίτζινας, έγινε πλήρως αποδεκτός από την 
κοινότητά τους, την οποία υποστήριξε σε όλα τα 
επίπεδα.

     ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ του 1967 έδωσε τη δυνα-
τότητα στον τότε Πρωθυπουργό, αλλά και στους 
μετέπειτα μέχρι σήμερα να ζητήσουν Συγγνώμη, 
όπως όφειλαν στους μαύρους Αυστραλούς, σε 
μια προσπάθεια Συμφιλίωσης με τους Αυτόχθο-
νες. Η αλλαγή του Συντάγματος που έγινε ανα-
γνωρίζει τους Αμπορίτζινις ισότιμους πολίτες 
της χώρας. Αυτό ήταν η απαρχή, όπου η Διε-
θνής εικόνα της Αυστραλίας σαν Πολυπολιτι-
σμική χώρα σέβεται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
των πολιτών της. Και η 26η Ιανουαρίου έχει 

παύσει να είναι η Επέτειος της Εισβολής των 
Λευκών και γιορτάζεται πραγματικά από όλους 
τους Αυστραλούς ως η Australia Day!     
Στην Αποδεκτή αυτή Εθνική Ημέρα της Αυστραλί-
ας, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε Όλους τους Αυστραλούς!   

ΣΧΟΛΙΑ

Εθνική Ημέρα της Αυστραλίας
η 26η Ιανουαρίου!

ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει η Δέσποινα Μπαχά  despina.bahas@kosmos.com.au
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HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
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