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Η μεταναστευτική πολιτική της 
Αυστραλίας προς την Ελλάδα και οι 

έλληνες έποικοι της Νοτίου Αυστραλίας
1917–1930

Μαρία Παλακτσόγλου

The Australian national policy for immigration towards Greece and the Greek set-
tlers of South Australia (1917–1930): In the years after the F�rst World War Austral-
�an Imm�grat�on Pol�cy towards Greece was str�ngent and regulated by the “Wh�te 
Austral�a Pol�cy” and the employment needs of the country. Desp�te all these, dur�ng 
the per�od 1917–1930, Greek settlers or �mm�grants arr�ved �n Austral�a �n greater 
than before numbers, w�th the major�ty of them settl�ng �n Western Austral�a and 
New South Wales. A relat�ve small number of Greek �mm�grants chose South Aus-
tral�a as a place of settlement, where the�r prospect of find�ng employment was rela-
t�vely prom�s�ng and prosperous. W�th many employment opportun�t�es �n the State’s 
West Coast townsh�ps of Port P�r�e and Port Augusta (smelters, gypsum, salt works 
and ra�lway expans�on) Greeks congregated there �n large numbers and formed a 
Commun�ty as early as 1924. In th�s paper we exam�ne the Greek presence �n South 
Austral�a dur�ng the years 1917–1930 �n relat�on w�th the Imm�grat�on Pol�cy of Aus-
tral�a at the t�me.

Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του είκοσι άρχισαν να καταφθάνουν στην Αυστρα-
λία αρκετοί Έλληνες έποικοι με μεγαλύτερη σχετικά συχνότητα από πριν. Οι περισ-
σότεροι από τους εποίκους αυτούς εγκαταστάθηκαν στη Νέα Νότια Ουαλία και στη 
Δυτική Αυστραλία ενώ οι υπόλοιποι προτίμησαν τις άλλες αυστραλιανές πολιτείες. 
Η Νότιος Αυστραλία δέχτηκε ένα σχετικά μικρό αριθμό εποίκων, πολλοί εκ των 
οποίων δεν παρέμειναν στην Αδελαΐδα αλλά αναζήτησαν εργασία σε κωμοπόλεις 
των Δυτικών Ακτών της Πολιτείας, όπως το Port P�r�e, το Port Augusta και το 
Ceduna. Οι κωμοπόλεις αυτές πρόσφεραν διάφορες θέσεις εργασίας, αφού διέθεταν 
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εργοστάσια επεξεργασίας σιδήρου και γύψου, χυτήρια και αλυκές καθώς επίσης και 
ευκαιρίες εργασίας στις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις και στην αλιεία.1

Στο άρθρο αυτό θα κάνουμε αρχικά μια επισκόπηση της μεταναστευτικής πολιτι-
κής της Αυστραλίας, κατά την περίοδο 1917–1930, η οποία καθόρισε την προσέλευση 
και εγκατάσταση Ελλήνων εποίκων στη χώρα· στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε 
την προσέλευση αυτών των Ελλήνων στη Νότιο Αυστραλία, τόσο στην Αδελαΐδα 
όσο και στις Δυτικές Ακτές της Πολιτείας, κατά την περίοδο των τελευταίων φάσεων 
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (1917) μέχρι και το 1930, οπότε, με την παγκό-
σμια οικονομική κρίση, η οποία έπληξε και την Αυστραλία, κάμφθηκε αισθητά η με-
τανάστευση. Ειδικότερα, θα εστιάσουμε την προσοχή μας, αντλώντας αποκλειστικά 
σχεδόν πληροφορίες από τα Εθνικά Αρχεία,2 σε δύο σημεία: πρώτον, στη σχέση της 
μεταναστευτικής πολιτικής της Αυστραλίας και της προσέλευσης Ελλήνων εποί-
κων στη Νότιο Αυστραλία και, δεύτερον, στην παρουσία αυτών στη συγκεκριμένη 
Πολιτεία. Αν και έχουν ήδη γραφτεί διάφορα γι’ αυτή την περίοδο, πιστεύουμε ότι 
η εξέταση της ελληνικής μετανάστευσης ή εποίκησης της Νοτίου Αυστραλίας, μέσα 
από αυτή την προοπτική και βάσει επισήμων πηγών από τα Εθνικά Αρχεία θα δώσει 
νέα στοιχεία στην έρευνα.

Η μεταναστευτική πολιτική της Αυστραλίας προς την 
Ελλάδα (1917–1930)

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1917–1930 η μεταναστευτική πολιτική της Αυστρα-
λίας προς την Ελλάδα ελέγχεται από τρεις σημαντικές παραμέτρους: πρώτον, τα πο-
λιτικά τεκταινόμενα της Ελλάδας, τα οποία καθορίζουν την ελληνική συμμετοχή ή 
μη στη συμμαχία της Αντάντ και τη σύμπλευση της Ελλάδας με την Βρετανική Κοι-
νοπολιτεία και τους συμμάχους της, δεύτερον, την πολιτική της “Λευκής Αυστραλί-
ας” (Wh�te Austral�a Pol�cy) και τρίτον, τις θέσεις εργασίας και το βαθμό ανεργίας 
της χώρας. 

Σύμφωνα με την πρώτη παράμετρο, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου η εν γένει πολιτική της Αυστραλίας προς την Ελλάδα αρχικά επηρεάστηκε 
από τη στάση της δεύτερης προς την Αγγλία και τους συμμάχους της. Ενόσω ο Έλ-
ληνας βασιλιάς αρνιόταν να ταχτεί με το μέρος της Αντάντ, η Αυστραλία, συμπλέο-
ντας με την πολιτική της Αγγλίας, κρατούσε αρνητική στάση προς την Ελλάδα και οι 
Έλληνες, που είτε ζούσαν στη χώρα είτε επιθυμούσαν να μεταναστεύσουν σ’ αυτήν, 

1 Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του είκοσι, στη Νότιο Αυστραλία 
ειδικότερα, ο τομέας της αλιείας δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένος όσο στις άλλες Πολιτείες και ήταν 
λίγοι οι Έλληνες έποικοι που απασχολούνταν σ’ αυτόν. Από στατιστικά στοιχεία της περιόδου που 
υπάρχουν στα Αρχεία του Australian Bureau of Statistics παρατηρούμε ότι ο τομέας αυτός θα προσφέ-
ρει ευκαιρίες απασχόλησης σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων μετά τη δεκαετία του τριάντα. 

2 Στις παραπομπές και στις υποσημειώσεις τα Εθνικά αρχεία (Nat�onal Arch�ves) θα αναφέρονται με τα 
αρχικά “Ν. Α.”. Στα παραθέματα συνήθως ακολουθούμε τη σύνταξη και την ορθογραφία του πρωτό-
τυπου.
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αντιμετωπίζονταν με καχυποψία και χαρακτηρίζονταν ως “εχθρικά στοιχεία”. Όπως 
βλέπουμε μάλιστα από επίσημα έγγραφα, η μετανάστευση των Ελλήνων από και-
ρού εις καιρόν απαγορεύτηκε.3 Έτσι για παράδειγμα, στέλνεται από το γραφείο του 
πρωθυπουργού της Αυστραλίας στον Chairman / Commonwealth Shipping Board το 
ακόλουθο έγγραφο με την ένδειξη “απόρρητο”: 

Melbourne, 12th July, 1918
[...]W�th reference to your memorandum of the 2nd March, No. 4984, relat�ve to Greek 
�mm�grants from Port Sa�d, I am d�rected to �nform you that �t has been dec�ded that, 
�n v�ew of the c�rcumstances created by the war, the adm�ss�on of Greeks �nto the Com-
monwealth at the present t�me �s not perm�tted. A cablegram has been despatched to the 
Secretary of States for the Colon�es, ask�ng that H�s Majesty’s Government w�ll be good 
enough to �nstruct Ambassadors and Consular officers, confident�ally, that passports and 
v�sas for Greeks who �ntend to proceed to Austral�a should not be granted, except�ons to 
be restr�cted to the w�ves and ch�ldren or other relat�ves of persons already �n the Com-
monwealth. W�ll you k�ndly arrange for the Austral�an Naval Transport officer �n Ca�ro 
to be adv�sed w�th the v�ew to prevent�ng any �ntend�ng Greek �mm�grant �n Egypt from 
book�ng passages for Austral�a (N. A., 1918–1950:158).

Παράλληλα όσοι Έλληνες βρίσκονται στην Αυστραλία θεωρούνται πιθανοί “εχθροί” 
και οι αυστραλιανές αρχές ενθαρρύνονται από τους συμμάχους τους να τους “παρα-
κολουθούν”. Σε άλλο απόρρητο έγγραφο οι αυστραλιανές αρχές λαμβάνουν την 
ακόλουθη εντολή από την Αγγλία (1916):

December 30th. Confident�al. Should war ar�se between H�s Majesty and K�ng of Greece 
�t would be [necessary treat] as al�en enem�es all Greek res�dents �n Br�t�sh Emp�re known 
to enterta�n royal�st sympath�es, but as major�ty Greek res�dents abroad are sympath�sers 
w�th Government Ven�zelos �t would be undes�rable to treat as al�en nat�on Hellen�c 
subjects as a whole (Ν.Α., 1916:12).

Στο ίδιο έγγραφο δίνεται ακόμα η “καθοδήγηση” να εντοπιστούν, με τη βοήθεια 
Βενιζελικών, οι φιλοβασιλικοί Έλληνες έποικοι και να απομονωθούν (Ν.Α., 1916:12). 
Με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας και των συμμά-
χων της (1917) ξεκαθαρίζεται τελικά η θέση της Ελλάδας, ως προς την Αντάντ, και 
η πολιτική της Αυστραλίας γίνεται οριακά ανεκτική προς τους Έλληνες. Έτσι αυτοί, 
από το 1919 και μετά, γίνονται αποδεκτοί αν έχουν πρόσκληση από κάποιο συγ-
γενικό τους πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται στην Αυστραλία, είναι υγιείς, διαθέτουν 
καλό ήθος και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τα ναύλα τους.4

3 Σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι οι συγγενείς πρώτου βαθμού, όπως σύζυγοι και παιδιά, οι 
οποίοι προσκαλούνται από Έλληνες, μόνιμους κατοίκους της Αυστραλίας, εξαιρούνται από το απα-
γορευτικό και τους δίνεται άδεια εισόδου στη χώρα (Ν. Α., 1918–1950:156). 

4 Σε τηλεγράφημα από το γραφείο του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας προς το γραφείο του High 
Commissioner (25 Ιουνίου 1920):

The Secretary, Pr�me M�n�ster’s Department.
[...] If Greeks ment�oned are �n sound health and noth�ng known aga�nst character and �f hold�ng 
proper passports, no object�on v�sas be�ng granted for Austral�a. General pol�cy �s not to encourage 
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Η δεύτερη παράμετρος, η οποία ελέγχει τη μεταναστευτική πολιτική της Αυστρα-
λίας προς την Ελλάδα, η πολιτική της “Λευκής Αυστραλία”, είναι σημαντικότερη 
και φαίνεται να καθορίζει για πολλά χρόνια την προσέλευση Ελλήνων στη χώρα. 
Η πολιτική της “Λευκής Αυστραλίας” (“Wh�te Austral�a pol�cy”) ή Imm�grat�on Re-
str�ct�on Act θεσμοθετήθηκε το 1901, λίγο μετά τη δημιουργία της Κοινοπολιτείας, 
και τέθηκε αμέσως σε ισχύ με μικρές τροποποιήσεις, που ακολούθησαν λίγα χρόνια 
αργότερα (Clark, 1987:197–8). Σύμφωνα με την πολιτική αυτή, η Αυστραλία δέχεται 
μόνο εποίκους, που τα φυλετικά τους χαρακτηριστικά συνάδουν με αυτά των Αγ-
γλοσαξώνων, και κατά συνέπεια αποκλείει Ασιάτες, ιθαγενείς Νεοζηλανδούς, Νοτι-
οευρωπαίους και Αφρικανούς. Οι πιθανοί έποικοι αξιολογούνται και η άδειά τους 
για είσοδο στη χώρα κρίνεται βάσει των φυλετικών τους χαρακτηριστικών και της 
καταγωγή τους. Οι λόγοι, που οι Αυστραλοί ακολουθούν τη μεταναστευτική αυτή 
πολιτική, είναι για να κρατήσουν τη φυλετική ομοιογένεια και την κοινωνική τάξη 
στη χώρα.5 Έτσι, σύμφωνα με την πολιτική της “Λευκής Αυστραλίας” πολλοί πιθα-
νοί έποικοι, υποβάλλονται σε δύσκολες διαδικασίες για την έγκριση άδειας εισόδου 
στη χώρα, όπως τα περίφημα διαγωνίσματα ορθογραφίας σε ευρωπαϊκές γλώσσες,6 
και συνεπώς αποκλείονται. Ανεπιθύμητοι μεταξύ άλλων θεωρούνται και οι Έλ-
ληνες,7 των οποίων η “κοινωνική” συμπεριφορά και η “διαφορετικότητα” πολλές 
φορές γίνεται ζήτημα που απασχολεί τον μέσο Αυστραλό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
ένα μικρό άρθρο από την εφημερίδα του Br�sbane, “Truth” (14th June, 1925), με τον 
τίτλο, “Greeks and Girls”:

And the reference to Greek �nsults to g�rls had better have been left alone, as far as the 
Greeks are concerned. It �s a matter of Common knowledge. The d�str�ct secretary of the 
A.W.U at Ca�rns, g�v�ng ev�dence before the Royal Comm�ss�oner, sa�d: “The Greeks are 
most offens�ve and �nsolent to our womenfolk. It �s hardly necessary to emphas�se that.” 
“Where?” quer�ed the Comm�ss�oner. “In the�r restaurants” sa�d the w�tness, who went 
on to say that he had constant compla�nts of Greeks mak�ng �mproper suggest�ons to 
the�r employees (N.A., 1918–1950:104).

Greek �mm�grat�on but not to refuse adm�ss�on to those of good character and sound health who 
defray own passage (N.A., 1918-1950:140).

5 Η φυλετική ομοιογένεια αλλά και η πολιτική και κοινωνική τάξη υπήρξαν σημαντικά ζητήματα τα 
οποία απασχολούσαν και τους Αυστραλούς πολίτες. Διαβάζουμε ένα απόσπασμα από εφημερίδα της 
εποχής (“The Br�sbane Worker”), το οποίο απεικονίζει το κλίμα που επικρατεί: “Austral�a �s to be 
saved from the coloured curse, to be rel�eved from str�kes, to be famous for hav�ng no paupers or 
poor houses, to be governed of, and for the people. Or else to be a mongrel nat�on torn w�th rac�al 
d�ssens�on, bl�ghted by �ndustr�al war, permeated w�th pauper�sm, and governed by cl�ques of lawyers 
and bankers and commerc�al and financ�al adventurers” (Clark, 1987:197).

6 Παραδείγματα διαγωνισμάτων ορθογραφίας τα οποία αποστέλλονται σε όλες τις Πολιτείες της 
Αυστραλίας υπάρχουν σε φάκελλο των Εθνικών Αρχείων (Ν. Α., 1923–1936).

7 Τηλεγράφημα προς το γραφείο του High Commissioner (7th December 1918): “No general proh�b�t�on 
ex�sts. Al�en enem�es not perm�tted to land. Other Europeans �f �n possess�on proper passports may 
land subject usual health restr�ct�ons. Russ�an passports �ssued by revolut�onary Government not 
recogn�sed. Greeks, Maltese not des�red but not absolutely proh�b�ted” (N. A., 1918–1950:152).
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Με την πολιτική της “Λευκής Αυστραλίας”, οι Έλληνες, οι οποίοι συγκαταλέγο-
νται στους Νοτιοευρωπαίους, γίνονται “ανεκτικά” αποδεκτοί ως έποικοι. Η διαδι-
κασία που τους επιβάλλεται για να εισέλθουν στην Αυστραλία είναι η πρόσκληση 
(nomination) ή η απόκτηση άδειας εισόδου στη χώρα (visa) (N. A., 1918–1950:84). 
Σύμφωνα με την πρώτη διαδικασία, οι επίδοξοι έποικοι πρέπει να προσκληθούν στη 
χώρα από κάποιο συγγενικό πρόσωπο, το οποίο εγγυάται τη συντήρησή τους μέχρι 
να βρουν εργασία. Αντίθετα, με τη διαδικασία της άδειας εισόδου ο κάθε έποικος 
πρέπει να περάσει διάφορα στάδια επιλογής, να πληρώσει τα δικά του έξοδα για το 
ταξίδι και να διαθέτει ένα ποσό για να εξασφαλίσει τη συντήρησή του μέχρι να βρει 
δουλειά.

Σύμφωνα με τη μεταναστευτική πολιτική της Αυστραλίας, για να εξασφαλιστεί 
η πληθυσμιακή ισορροπία ανάμεσα στον αριθμό των μεταναστών από κάθε εθνό-
τητα και τον γενικό αυστραλιανό πληθυσμό, καθορίζεται ένα όριο εποίκων ανά 
μήνα, που επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα. Για τους Έλληνες ο αριθμός αυτός, 
ο οποίος θα αποτελέσει αρκετές φορές αφορμή για συζήτηση, ορίζεται στους 100.8 
Η επιβολή βέβαια αυτού του ορίου είναι αρκετά δύσκολη9 και μερικές φορές ο αριθ-
μός των Ελλήνων, που αποβιβάζεται στην Αυστραλία, το ξεπερνά κατά πολύ. Για 
παράδειγμα, τον Ιούνιο και Ιούλιο του 1927 ο αριθμός των Ελλήνων που φτάνουν 
στην Αυστραλία ανέρχεται στους 396, και η ανησυχία των Αυστραλών υπευθύνων 
γίνεται αφορμή να πάρουν ορισμένα μέτρα, όπως να δίνεται προτεραιότητα στους 
αιτούντες που έχουν ήδη άδεια εισόδου και σε αυτούς που διαθέτουν ένα σεβαστό 
ποσό για να εισέλθουν στη χώρα. Σε απόρρητο έγγραφο, που αποστέλλεται στην 
Αθήνα, στον υπεύθυνο έκδοσης αδειών εισόδου στην Αυστραλία, δίνονται οι εξής 
σαφείς οδηγίες:

Confident�al. W�th reference to Fore�gn Office c�rcular 18th June, 1925, relat�ve v�sas 
for Austral�a and part�cularly arrangements l�m�t�ng v�sas to Greeks to w�th�n 100 per 
month, �t �s observed 223 Greeks arr�ved per steamer Cephee dur�ng June and 173 per 
V�lle d’ Am�ens dur�ng July. Presume �ssue v�sas are be�ng l�m�ted �n accordance w�th 
c�rcular and the�r numbers ment�oned have accumulated over more than a month �n each 
case. Glad �f you would �nstruct your officers g�ve preference to Greeks hold�ng Land�ng 
Perm�ts �ssued by Home Terr�tor�es Department, Melbourne, or persons w�th substant�al 
cap�tal. There �s reason bel�eve traffick�ng carr�ed on w�th land�ng money and that £40 
merely obta�ned on loan �n many cases. Governor-General (N. A., 1918–1950:84). 

8 “19th May 1927/Fore�gn �mm�grat�on/ W�th reference to your letter of the 1st Apr�l, H.92, I des�re to 
adv�se you as follows regard�ng the general cond�t�ons under wh�ch fore�gn m�grants, other than those 
of As�at�c or coloured races, are perm�tted to enter Austral�a: [...] Quota restr�ct�on on Jugo-Slavs, 
Greeks and Alban�ans: In v�ew of the arr�val of large numbers of these nat�onals dur�ng the later part 
of 1924, many of whom become stranded, the Br�t�sh author�t�es were requested to arrange that the 
number of v�sas granted to such persons should be l�m�ted as far as pract�cable to w�th�n 100 a month 
for each class” (N. A., 1921–1928:41).

9 Σε εφημερίδα της εποχής (Argus, 1/4/25) χαρακτηρίζεται το μέτρο επιβολής ορίου εποίκων ως 
“Gentlemen’s agreement” και τονίζεται ότι η επιβολή του είναι σχεδόν αδύνατη (Ν. Α., 1924–1928:59).
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Εδώ, παρενθετικά, θα πρέπει να τονίσουμε και κάτι σχετικά άγνωστο μέχρι τώρα. 
Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών είκοσι και τριάντα, ορισμένοι Έλληνες έρχονται 
στην Αυστραλία ακολουθώντας διαδικασίες, που προορίζονται για τον πληθυσμό 
άλλων κρατών, όπως της Ιταλίας, παρακάμπτοντας με τον τρόπο αυτό το καθορι-
σμένο γι’ αυτούς όριο. Έτσι, Έλληνες που προέρχονται από τα Δωδεκάνησα, μετα-
ναστεύουν στην Αυστραλία, άλλοτε ως Έλληνες με Ιταλικό διαβατήριο και άλλοτε 
ως Ιταλοί υπήκοοι, οπότε και εντάσσονται στους Ιταλούς εποίκους.10 Οι περιπτώ-
σεις αυτές, αναφέρονται και από τις επίσημες αυστραλιανές Αρχές. Υπάρχει για 
παράδειγμα η εξής αναφορά του Πρωθυπουργού της Νότιας Αυστραλίας προς τον 
Κοινοπολιτειακό Πρωθυπουργό, όπου γίνεται μια “διαλογή” των Ελλήνων εποίκων 
ανάλογα με τα διαβατήριά τους:

5th September, 1924 [...]
V�lle de Verdun
Br�t�sh 2, Maltese 19, Greeks 35, Ital�ans 14, Jugo-Slavs 4, Serv�ans 2, Span�sh 5, Ind�an 1, 
Greeks (w�th Ital�an passports) 9 (N. A., 1921–1928:205).11

Από το 1928, όταν ο αριθμός των Ιταλών που έρχονται στην Αυστραλία αρχίζει 
να ελέγχεται, δημιουργείται ένα ζήτημα για τους Έλληνες με Ιταλικό διαβατήριο, 
οπότε αρχίζουν ορισμένες συζητήσεις σχετικά με την εγκυρότητα των αδειών εισό-
δου τους στη χώρα. Ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο προέκυψε στο Προξενείο του Port 
Sa�d εμφανίζεται σε έγγραφο (British Consulate, Port Said, 15th October 1929) προς 
τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας. Στο έγγραφο διασαφηνίζεται η πρακτική που 
ακολουθούν οι προξενικές αρχές του Port Sa�d στις περιπτώσεις Ελλήνων, που προ-
έρχονται από τα Δωδεκάνησα, με προορισμό την Αυστραλία, και “καταγγέλεται” η 
αντιφατική, πραγματικότητα που αντιμετωπίζεται εκεί:

I have the honour to refer to a d�spatch addressed by you to H�s Excellency the H�gh 
Comm�ss�oner for Egypt on the 12th March �n regards to persons of Greek descent. 2. In 
the last paragraph of the despatch under reference the des�re �s expressed that no fac�l�t�es 
should be granted to nat�ves or c�t�zens of Levant�ne countr�es unless they hold spec�al 
author�ty to enter Austral�a. 3. In accordance w�th �nstruct�ons from Res�dency conta�ned 
�n the�r despatch No. 19 (3595/49) of the 2nd of July last to th�s Consulate, �t has been the 
pract�ce of Port Sa�d to regard nat�ves of the Dodecanese of Greek descent but of Ital�an 
nat�onal�ty as fall�ng w�th�n th�s category. 4. Recently, however, persons of th�s descr�pt�on 
have produced together w�th the�r Ital�an passports a document needed “Atto d� Ch�a-
mata” (nom�nat�on) wh�ch compr�ses an undertak�ng on the part of a fr�end or relat�ve to 
be respons�ble for the �ntend�ng �mm�grant’s ma�ntenance wh�lst �n Austral�a. 5. I should 
be grateful to be �nformed whether I am correct �n assum�ng that th�s document �n no 
sense const�tutes “spec�al author�ty to enter” Austral�a, and therefore does not just�fy 

10 Στα Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας βρίσκουμε πολλά τέτοια παραδείγματα Ελλήνων εποίκων που 
αναφέρονται ως Ιταλοί: N�cholas Theohar�d�s από την Κάρπαθο, M�k Codogoglous, Jack Koutsouk�s 
και Angelo M�st�l�s από το Καστελόριζο, Stavros F�l�pou από τη Ρόδο, Angelak�s M�ck από τη Σύμη 
και πολλοί άλλοι.

11 Ακολουθούμε την ορθογραφία του πρωτότυπου.
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th�s Consulate �n grant�ng fac�l�t�es, wh�ch, �n the case of Ital�an nat�onals are techn�cally 
supererogatory (s�nce they do not requ�re a v�sa), and appear to be contrary to the sp�r�t 
of the Austral�an Imm�grat�on Regulat�ons wh�ch are des�gned to restr�ct the numbers of 
�mm�grants of spec�fied races (N. A., 1918–1950:60–1). 

Οι οδηγίες που στέλνονται στο εν λόγω Προξενείο είναι ότι, σύμφωνα με τη συμ-
φωνία που έχει η Αυστραλία με την Ιταλία, πρέπει να δίνονται άδειες σε συγγενικά 
άτομα πρώτου βαθμού (σύζυγοι και παιδιά) από τη Δωδεκάνησο να προσέλθουν 
στη χώρα ενώ οι αιτήσεις άλλων μπορούν να κρίνονται και να απορρίπτονται ανά-
λογα με τις περιστάσεις (Ν. Α., 1918–1930:57). 

Οι λόγοι που οι Έλληνες προτιμούν να μεταβούν στην Αυστραλία με Ιταλικό δια-
βατήριο είναι κατά πρώτο λόγο πρακτικής φύσης. Την περίοδο της δεκαετίας του 
είκοσι και μέχρι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο τα Δωδεκάνησα βρίσκονται κάτω από 
Ιταλική διοίκηση και κυριαρχία, οπότε τα διαβατήρια των Δωδεκανησίων εκδίδο-
νται από τις Ιταλικές αρχές. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος, ωφελιμιστικός για 
τους Δωδεκανήσιους, οι οποίοι επιθυμούσαν να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία. 
Η Ιταλία την περίοδο αυτή έχει συνάψει συμφωνία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση 
και οι πολίτες της δεν χρειάζονται να έχουν visa για να γίνουν δεκτοί στην Αυστρα-
λία (N.A., 1921–1928:131). Παράλληλα ο αριθμός των Ιταλών που επιτρέπεται να 
μεταναστεύσει στην Αυστραλία ανά μήνα δεν έχει μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 
τριάντα ένα καθορισμένο όριο, σε αντίθεση με τους Έλληνες που, όπως είδαμε, έχει 
οριστεί στους 100 ανά μήνα. Βέβαια από το 1930 η Αυστραλία θεωρεί απαραίτητο 
τον έλεγχο της ιταλικής μετανάστευσης, οπότε καθορίζει ένα όριο (1.500 για ολό-
κληρο το 1930) Ιταλών εποίκων, που θα εισέρχονται στη χώρα (N. A., 12 Oct 1930–
20 Nov 1941:201).

Σε μια δεύτερη τώρα παρένθεση θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μια κατηγορία 
Ελλήνων, για τους οποίους γίνεται ιδιαίτερη μνεία για να γίνουν αποδεκτοί από 
την Αυστραλία και να μεταναστεύσουν είναι οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Ο 
ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ελευθέριος Βενιζέλος, μέσω του Προξένου 
της Ελλάδας στην Αυστραλία προτρέπει την Αυστραλιανή κυβέρνηση να κάμψει 
την μεταναστευτική της πολιτική και να καταστήσει ικανή τη μετανάστευση στους 
ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Έτσι, η 
Αυστραλία δέχεται έναν αριθμό εποίκων, που προέρχονται από τη Μικρά Ασία, αν 
και οι όροι μετανάστευσης παραμένουν οι ίδιοι: η μετανάστευση των προσφύγων 
εξαρτάται άμεσα από την οικονομική κατάστασή τους, την κατάσταση της υγείας 
τους και το ήθος τους.12 

12 Σε έγγραφο από το γραφείο του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας αναφέρεται: 
Pr�me M�n�ster / Greek Refugees from As�a M�nor and Thrace
The Consul-General for Greece, under date 12th Apr�l, states that he has been requested by Mr 
Ven�zelos, represent�ng Greece �n Great Br�ta�n and France to �nterv�ew the Commonwealth 
author�t�es w�th regard to help�ng Greek refugees from As�a M�nor and Thrace to �mm�grate to and 
settle �n Austral�a. He states that there are thousands who are now homeless and who are expert 
agr�cultur�sts; that they would come to Austral�a prepared to work hard; that they are experts �n 
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Η Τρίτη παράμετρος που καθορίζει την μεταναστευτική πολιτική της Αυστρα-
λίας προς την Ελλάδα, κατά την περίοδο 1917–1930, είναι ο βαθμός ανεργίας σε 
ορισμένους κλάδους εργασίας. Η Αυστραλία είναι προετοιμασμένη να δεχτεί έναν 
αριθμό εποίκων από την Ελλάδα, οι οποίοι θα μπορούσαν να δουλέψουν σε χώρους 
που έχουν ανάγκη από εργατικά χέρια ή χρειάζονται ανάπτυξη, όπως η αγροτική 
καλλιέργεια και η κατασκευή υποδομών. Για τούτο και συνεχώς οι Αυστραλοί επα-
νέρχονται και υπογραμμίζουν αυτή τη μεταναστευτική πολιτική τους στις οδηγίες 
τους προς τις διπλωματικές αρχές τους στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, η εξής καθο-
δήγηση αποστέλλεται στις διπλωματικές αρχές στην Αθήνα: 

11th December 1930

Dur�ng October s�x adult Greeks labourers arr�ved w�th passports v�saed Athens dur�ng 
August September not w�th�n approved categor�es. In v�ew of ser�ous unemployment 
ex�st�ng Austral�a �t �s proposed proh�b�t land�ng �n future Greek �mm�grants of classes 
not el�g�ble rece�ve quota v�sas. It w�ll therefore be apprec�ated �f spec�al care could be 
taken to confirm �ssue v�sas str�ctly to approved classes (N. A., 1918–1950:55). 

Γεγονός είναι ότι ορισμένες τάσεις και συνήθειες των Ελλήνων αντιμετωπίζονται με 
κάποια καχυποψία. Κυρίως επικρατεί η άποψη ότι αυτοί δεν προτιμούν την αγρο-
τική ζωή και την καλλιέργεια της γης, τομείς ζωτικής σημασίας για την Αυστρα-
λία και για τους οποίους προορίζουν τους εποίκους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 
ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία το ποσοστό των Ελλήνων που κατοικούν σε 
αγροτικές περιοχές είναι μόνο 18% ενώ το υπόλοιπο 82% έχουν εγκατασταθεί σε 
αστικά κέντρα (Ν. Α., 1918–1950:92). Αντίθετα οι Έλληνες προτιμούν τα αστικά 
κέντρα, όπου ασχολούνται με διάφορες εργασίες κυρίως σε εστιατόρια ή διάφορα 
άλλα μαγαζιά ομοεθνών τους και πολλές φορές καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας σε 
βάρος “αυστραλών πολιτών”.13 Έτσι οι Έλληνες γίνονται “ασύμφοροι” έποικοι, που 

grow�ng tobacco, figs, sultanas, ra�s�ns, ol�ves and cereals, and that as some of the above �ndustr�es 
are qu�te new, �t would be the means of settl�ng other people to the land later on and encourage 
�ntense cult�vat�on and that the products of such �ndustr�es would �ncrease employment �n other 
d�rect�ons.
In regard to the adm�ss�on of Greeks, the pos�t�on �s that on 25th June the H�gh Comm�ss�oner �n 
London was �nformed by cable that the general pol�cy was not to encourage Greek �mm�grat�on, 
but at the same t�me was not to refuse adm�ss�on to those of good character and health who 
defrayed the cost of the�r own passages. Then aga�n, �n regard to the nom�nated passage system, 
�nstruct�ons were �ssued by the then Pr�me M�n�ster �n July, 1922 that th�s system should apply to 
other that Br�t�sh subjects �n such a way that:
(1) the total number adm�tted shall bear same fixed proport�on to the whole populat�on as �t done 
at present;
(2) the quota from each country except France to be determ�ned �n an equ�table way, hav�ng 
relat�on, to the number of such nat�onal�ty already �n Austral�a, the populat�on of the�r country 
of or�g�n and the des�rab�l�ty of not allow�ng any fore�gn nat�onal�ty to predom�nate (Ν. Α., 1918–
1950:129).

13 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ενστάσεις που προβάλλει το σωματείο ραφής ενδυμάτων 
της Δυτικής Αυστραλίας για Έλληνες ράπτες, που αποβιβάζονται στο Perth (Ν. Α., 1927:1–6).
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πολλές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεργίας και, για τούτο, είτε ζουν εις 
βάρος της Αυστραλίας είτε επιστρέφουν στην Ελλάδα.14

Επιπλέον, ορισμένοι Αυστραλοί πιστεύουν ότι το περιβάλλον των Ελλήνων 
εποίκων είναι “στεγανό” οπότε δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ευρύτερη κοι-
νωνία, παραμένοντας έτσι πάντα απομονωμένοι και ίσως “ύποπτοι” για τη συμπε-
ριφορά τους. Η γνώμη αυτή, αν και γενική και ίσως αμφισβητήσιμη (βλ. N. A., 
1918–1950:113–115 and 119–123), σχολιάζεται πολλές φορές τόσο από πολιτικούς 
όσο και από ορισμένους αυστραλιανούς πολίτες, οι οποίοι φτάνουν σε σημείο να 
διατυπώνουν ρατσιστικές απόψεις εναντίον των Ελλήνων. Σε γράμμα αυστραλια-
νού πολίτη προς τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Melbourne, 25th September, 1924

Dear S�r, 
As you w�ll see from the enclosed newspaper cutt�ng, 500 fore�gners, pr�nc�pally Ital�ans 
and Greeks, landed �n th�s country yesterday by one steamer alone. In add�t�on over 50 
Greeks landed �n Melbourne per the s.s. Osterly on the same date. Now, do you cons�der 
that �t �s to the best �nterests of th�s country to perm�t hordes of southern European scum 
to enter?
If the Wh�te Austral�a pol�cy �s worth anyth�ng then �t should be enforced aga�nst these 
undes�rable fore�gners who are unable to speak the Engl�sh language and who are no 
benefit to th�s country. [...] The Greeks �n part�cular I would debar as they ne�ther 
produce nor to�l; they s�mply hang about the c�t�es monopol�s�ng certa�n clashes of trade, 
benefit�ng themselves only; the money they make they do not spend �n the country, but 
take �t away. The Ch�naman �n my op�n�on �s far better colon�st, as he does produce. There 
are certa�n towns �n Austral�a where the Engl�sh language �s unspoken. I lost a son �n the 
War, and therefore feel acutely the perm�tt�ng of fore�gner hordes �nto the country to the 
detr�ment of good Austral�ans.
Trust�ng you w�ll put a stop to the prom�scuous m�grat�on of fore�gners.
Yours fa�thfully, J.A. Newton (N. A., 1921–1928:146–7)

Παρ’ όλη την αυστηρότητα της μεταναστευτικής πολιτικής της Αυστραλίας προς 
τους Έλληνες, οι αριθμοί τους παρουσίασαν σταδιακά οριακή άνοδο κατά τη δεκαε-
τία του είκοσι. Έτσι στην απογραφή της 4ης Απριλίου 1921 ο αριθμός των Ελλήνων 
εποίκων στην Αυστραλία, που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 3.658, 
αριθμός σχετικά μικρός σε σύγκριση με τον όλο πληθυσμό της χώρας που ανέρχεται 
στα 5.395.528. Οι Έλληνες είναι στην πραγματικότητα πληθυσμιακά στην όγδοη 
θέση μεταξύ των εποίκων της Αυστραλίας μετά τους Βρετανούς, τους Γερμανούς, 
τους Κινέζους, τους Ιταλούς, τους Δανούς, τους Σουηδούς και τους Ρώσους. Μέσα 
σε δέκα σχεδόν χρόνια όμως ο αριθμός των Ελλήνων φαίνεται ότι έχει διπλασιαστεί 
σχεδόν μόνο από τον ερχομό Ελλήνων εποίκων:

14 Ένα πρόβλημα, μεταξύ άλλων, για τις αυστραλιανές αρχές φαίνεται ότι είχε προκαλέσει το γεγονός 
ότι ορισμένοι Έλληνες, της Μελβούρνης, επειδή δεν έβρισκαν δουλειά, ζήτησαν να επαναπατριστούν 
(Ν. Α., 1918–1950:94–5). 
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(a) 1925 only

Πίνακας αφίξεων και αναχωρήσεων εποίκων (Australian Bureau of Statistics, 1934:779)

Από τα στατιστικά στοιχεία της απογραφής του 1933 παρατηρείται ότι ο αριθμός 
των εποίκων που φτάνουν και παραμένουν στην Αυστραλία μέχρι το 1930 ανέρ-
χεται σε 5.208.15 Βέβαια στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι έποικοι που 
έχουν διαβατήριο από άλλη χώρα ή και υπηκοότητα μη ελληνική, όπως Έλληνες της 
Δωδεκανήσου, που είδαμε παραπάνω.

Η περίπτωση της Νοτίου Αυστραλίας

Η Νότιος Αυστραλία κατά την περίοδο 1917–1930 δέχεται αρκετούς Έλληνες, οι 
οποίοι υπερβαίνουν, λίγο πριν τα τέλη της δεκαετίας του είκοσι, τους 1.200. Ο αριθ-
μός αυτός, αν και θεωρείται από πολλούς ερευνητές μικρός, αποτελεί ένα υψηλό πο-
σοστό του συνόλου των Ελλήνων της Αυστραλίας, το οποίο αναφέραμε παραπάνω. 
Έτσι η περίπτωση της συγκεκριμένης Πολιτείας αποτελεί ένα αρκετά ενδιαφέρον 

15 Από τα στατιστικά στοιχεία της περιόδου σημαντικός φαίνεται ότι είναι ο αριθμός των Ελλήνων που 
φεύγουν από την Αυστραλία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του είκοσι, γεγονός που ίσως θα πρέπει 
να ερευνηθεί και να σχολιαστεί περισσότερο (Βλ. παραπάνω πίνακα αφίξεων και αναχωρήσεων εποί-
κων σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του 1933).

Nat�onal�ty or Race Arr�vals Departures
1921–25 1926–30 1933 1921–25 1926–30 1933

Br�t�sh  404,792 386,669 40,696 249,223 281,311 40,787
French      2,738      3,394       642      2,289      3,289       648
German      1,052      3,172       272         847      1,957       220
Greek      4,247      3,842       281         845      2,036       201
Ital�an    17,092    19,170    1,356      3,464      8,587       902
Yugoslav (a)  950      4,426       206 (a)  531      2,274       111
Un�ted States      6,875      8,916       855      4,089      8,096       848
Other European    12,659    15,355       793      4,978      6,951       817

     Total European 450,405 444,944  45,101 266,266 314,501  44,594

Ch�nese   17,133   15,649    1,483    18,327    17,449     1,892

Japanese     2,256     1,762       472      2,712      1,997        286
Ind�a and Ceylon     2,150     2,790       324      2,148      2,686        337
Other Non-European     6,108     5,335       411      5,056      4,389        439

     Total Non-European   27,647   25,536    2,690   28,243   23,921     2,954

     Total 478,052 470,480  47,791 294,509 340,422  47,548

NATIONALITY OR RACE OF ARRIVALS AND DEPARTURES.—AUSTRALIA
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πεδίο έρευνας, που αφορά σε δύο κυρίως σημεία: πρώτον, κατά πόσο η μεταναστευ-
τική πολιτική της Αυστραλίας προς την Ελλάδα επηρεάζει την ελληνική εποίκηση 
της Νοτίου Αυστραλίας και, δεύτερον, αν αυτή η εποίκηση ακολουθεί το ίδιο μοντέ-
λο με αυτή των άλλων Πολιτειών.

Την περίοδο 1917–1930, η ελληνική εποίκηση της Νοτίου Αυστραλίας ελέγχεται 
από τη μεταναστευτική πολιτική της Αυστραλίας προς την Ελλάδα και τους Έλλη-
νες αλλά επηρεάζεται και από την ιδιομορφία της οικονομικής και κοινωνικής της 
κατάστασης.

Ας ξεκινήσουμε με ορισμένες γενικές διαπιστώσεις για την ιδιομορφία της Νοτίου 
Αυστραλίας. Η Νότιος Αυστραλία είναι πληθυσμιακά μία από τις μικρότερες Πολι-
τείες της Αυστραλίας. Στην απογραφή του 1921 ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 
495.160 κατοίκους ενώ το 1933 στους 580.987 (μη συμπεριλαμβανομένων των ιθαγε-
νών) (Austral�an Bureau of Stat�st�cs, 1934:750). Ο μεγαλύτερος αριθμός του πληθυ-
σμού είναι συγκεντρωμένος στην Αδελαΐδα, ενώ η επαρχία είναι αραιοκατοικημένη. 
 

Πίνακας πυκνότητας του πληθυσμού της Αυστραλίας 
(Australian Bureau of Statistics, 1934:754)

Στην Αδελαΐδα και στα περίχωρά της υπάρχουν πολλά εργοστάσια που απασχολούν 
ένα μεγάλο αριθμό εργατών (G�bbs, 1990:181)· στην επαρχία, και ειδικότερα στις 
Δυτικές ακτές, υπάρχουν δύο κωμοπόλεις που παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον, 
το Port P�r�e16 και το Port Augusta, όπου υπάρχουν χυτήρια, αλυκές και ορυχεία 
με παραγωγή μεγαλύτερη αυτή των άλλων Πολιτειών της Αυστραλίας, τα οποία 

16 Από το 1909 το Port P�r�e είναι το τέταρτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αυστραλίας (G�bbs, 1990:182).

Palaktsoglou, Maria. 2009. Η μεταναστευτική πολιτική της Αυστραλίας προς την Ελλάδα και οι έλληνες έποικοι της Νοτίου Αυστραλίας 
1917–1930. In E. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of 
the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2007", Flinders University Department of Languages - 
Modern Greek: Adelaide, 647-664.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΑΚΤΣΟΓΛΟΥ

658

απορροφούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Η Πολιτεία διαθέτει αρκετά κοιτάσματα, 
τα οποία της αποφέρουν κέρδη αλλά στερείται κοιτάσματα λιγνίτη, με τα οποία 
κινούνται οι βιομηχανικές της εγκαταστάσεις και παράγεται η ηλεκτρική της ενέρ-
γεια. Αυτή η “αδυναμία” θα στοιχίσει, στα τέλη της δεκαετίας του είκοσι, τόσο σε 
παραγωγή όσο και σε εργατικό δυναμικό. 

Κατά την περίοδο πριν το 1930, στην ιδιομορφία της Νοτίου Αυστραλίας συμ-
βάλλει και το ποσοστό ανεργίας της. Στις αρχές της δεκαετίας του είκοσι η Νότιος 
Αυστραλία έχει το μικρότερο ποσοστό ανεργίας από όλες τις Πολιτείες της Αυστρα-
λίας (Βλ. Πίνακα ποσοστού ανεργίας), ενώ παράλληλα παρατηρείται μια ζωηρή οικο-
νομική άνθηση, η οποία ενισχύεται από την αναπτυξιακή αύξηση του οικοδομικού 
κλάδου και αυτού της κατασκευής υποδομών, όπως νέων σιδηροδρομικών γραμμών 
(G�bbs, 1990:195–6). Η οικονομική όμως αυτή άνθηση της Νοτίου Αυστραλίας μει-
ώνεται δραματικά προς τα τέλη της δεκαετίας του είκοσι και το ποσοστό ανεργίας 
τελικά ξεπερνά αυτό των άλλων Πολιτειών.

Πίνακας ποσοστού ανεργίας (Australian Bureau of Statistics, 1934:104)

Την περίοδο αυτή, η εποίκηση της Νοτίου Αυστραλίας είναι σε άμεση συνάρτηση με 
το χαμηλό ποσοστό ανεργίας. Έτσι μέχρι το 1927, δέχεται μεγάλο αριθμό εποίκων, 
η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. Ελάχιστος αριθμός 
προέρχεται από άλλα κράτη, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Αν και ο αριθμός 
των Ελλήνων εποίκων είναι μέχρις ενός σημείου ελεγχόμενος, φαίνεται, όπως θα 
δούμε στη συνέχεια, ότι προξενεί προβλήματα στην Πολιτεία. Ο αριθμός των εποί-
κων μειώνεται δραματικά στα τέλη της δεκαετίας του είκοσι, όταν η ανεργία αυξά-
νεται κατακόρυφα ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που πλήττει 
και τη Νότιο Αυστραλία. 

UNEMPLOYMENT—PERCENTAGES—YEARLY 

Period N.S.W Victoria Q’land S. Aust. W. Aust. Tasmania Australia

% % % % % % %

1922 Year 11.5 6.7 10.0 5.7 10.0 8.7 9.3
1923    » 9.2 5.4 7.1 4.6 5.7 3.8 7.1
1924    » 12.6 7.1 6.4 4.6 5.5 3.8 8.9
1925    » 11.0 8.6 6.6 4.3 6.1 7.8 8.8
1926    » 7.4 6.4 8.4 5.2 7.1 13.9 7.1
1927    » 7.0 7.4 5.9 7.2 5.4 11.1 7.0
1928    » 11.3 10.9 7.0 15.0 8.2 10.6 10.8
1929    » 11.5 11.1 7.1 15.7 9.9 13.4 11.1
1930    » 21.7 18.3 10.7 23.3 19.2 19.1 10.3
1931    » 30.8 25.8 16.2 32.5 27.3 27.4 27.4
1932    » 32.5 26.5 18.8 34.0 29.5 26.4 29.0
1933    » 28.9 22.3 15.3 29.9 24.8 19.1 25.1
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Η μεταναστευτική πολιτική της Αυστραλίας προς τους Νοτιοευρωπαίους και ει-
δικότερα τους Έλληνες, ελέγχει οριακά την εποίκηση της Νοτίου Αυστραλίας, αλλά 
η ιδιομορφία της Πολιτείας κάνει δυσκολότερη την απόλυτη εφαρμογή της. Έτσι, η 
προσέλευση των συγκεκριμένων εποίκων, κατά το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του 
είκοσι, φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Πολλοί Νοτιοευρω-
παίοι, μεταξύ των οποίων και Έλληνες καταφθάνουν στην Πολιτεία, προκαλώντας 
πολλές αντιδράσεις (Ν. Α., 1921–1928:205). 

Το 1924 ειδικότερα, παρατηρούνται πολλές ενστάσεις των Νοτιοαυστραλιανών 
Αρχών, που αφορούν στον αριθμό Ελλήνων εποίκων, που εισέρχονται στην Πολιτεία. 
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Νοτίου Αυστραλίας, Gunn, ζητά, μάλιστα, σε γράμμα 
του προς τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας να επέμβει και να θέσει σε άμεση ισχύ 
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της μεταναστευτικής πολιτικής ώστε να αποτραπεί η 
“εύκολη” προσέλευση Ελλήνων εποίκων. Υπογραμμίζει ακόμα το πιθανό πρόβλημα 
ανεργίας, που μπορεί να προκαλέσει η προσέλευση “ανεπιθύμητων” εποίκων στην 
Πολιτεία του.17 Την ίδια άποψη με τον Πρωθυπουργό φαίνεται ότι έχουν και οι Αρχές 
στο Port P�r�e, όπου πολλοί από τους νεοαφιχθέντες εποίκους, καταλήγουν. Έτσι από 
το Town Clerk’s Office του Port P�r�e γίνεται επίσης διαμαρτυρία προς τον Υπουργό 
Μετανάστευσης για τους εποίκους μεταξύ των οποίων είναι και οι Έλληνες:

18th August, 1924/ Dear S�r,
I have been �nstructed by my Counc�l to wr�te you protest�ng aga�nst unrestr�cted �mm�-
grat�on from European Nat�ons wh�ch �s apparently tak�ng place at the present t�me. 
Large numbers have arr�ved �n Port P�r�e of recent date and many of them are qu�te 
unable to obta�n work and are �n d�fficult�es. Th�s Counc�l cons�ders that steps should 
be taken to prevent such a pos�t�on ar�s�ng as �t �s becom�ng a ser�ous menace (N. A., 
1921–1928:207).

Με αυτούς φαίνεται ότι συμφωνεί και ο Κυβερνήτης της Αυστραλίας, ο οποίος 
στοχεύει αποκλειστικά στους Έλληνες και απαιτεί να ελέγχεται αυστηρά η έκδοση 
αδειών για την προσέλευσή τους στην Αυστραλία:

17 Σε απόρρητο έγγραφο του Πρωθυπουργού της Νότιας Αυστραλία διαβάζουμε: 
Dear S�r, 
I des�re to �nv�te your attent�on to the fact that by the s.s. “Moncal�er�” wh�ch arr�ved at Port Adela�de 
on the 31st July, 107 Europeans, v�s: Greeks, Ital�ans, Czech-Slavs, and a few Cypr�ans, Br�t�sh 
subjects, arr�ved �n th�s State. Most of them jo�ned the vessel at Port Sa�d and all of them pa�d full 
passage money, and generally were met by relat�ves or fr�ends. At present such passengers before 
leav�ng Europe are requ�red to present a med�cal cert�ficate and have the�r passports endorsed by 
the Br�t�sh Consul res�dent nearest to the port of embarkat�on. On presentat�on of these papers �t 
�s understood the Customs Department grants them perm�ss�on to land w�thout quest�on. In v�ew 
of the fact that these people land �n Austral�a w�thout any guarantee of employment and w�thout 
prev�ously hav�ng made any land�ng money depos�t the�r presence �n large numbers m�ght create 
a ser�ous problem. In order to safeguard the States aga�nst an undue �nflux of such �mm�grants, �t 
�s suggested that a more str�ngent med�cal exam�nat�on be prov�ded at the port of embarkat�on 
and prov�s�on be made for a substant�al land�ng money depos�t before passports are v�saed by the 
Br�t�sh Consuls concerned.
Yours fa�thfully, /J. Gunn /Prem�er (N. A., 1921–1928:205)
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[...] I have the honour, at the �nstance of my Pr�me M�n�ster, to �nform you that the 
object�on referred to there�n have a spec�al appl�cat�on to Greek �mm�grants, who have 
been com�ng to Austral�a �n cons�derable numbers dur�ng the present year. Many of 
them have �nsuffic�ent funds to ma�nta�n themselves for a reasonable per�od after arr�val, 
and as they have a tendency to congregate at m�n�ng centres such as Broken H�ll and 
Newcastle (New South Wales) and at Port P�r�e (South Austral�a), at wh�ch places the 
unsk�lled labour market �s already overstocked, the cont�nual arr�val of fresh batches at 
those centres �s l�kely to cause ser�ous d�fficult�es.

It �s also �n the �nterests of the �ntend�ng m�grants themselves to real�se that �f they can-
not speak Engl�sh, have �nsuffic�ent funds, and no relat�ves here at whom they can rely 
for ass�stance, they are greatly hand�capped �n the matter of obta�n�ng employment �n 
Austral�a, and not unl�kely to find themselves stranded.

In the c�rcumstances, �t would be apprec�ated �f H�s Majesty’s Consular Officer �n Greece, 
and at Port Sa�d, Alexandr�a, Smyrna, and other pr�nc�pal Med�terranean ports, could 
be confident�ally requested to refra�n, as a general rule, for Austral�a unless such per-
sons, �n add�t�on to the usual qual�ficat�on as to sound health and good character, can 
show that they possess cap�tal of at least £50, or have relat�ves �n Austral�a who w�ll look 
after and ass�st them to obta�n employment on arr�val �n the Commonwealth (N. A., 
1921–1928:133).

Αν και οι διαμαρτυρίες των Κυβερνητικών Αρχών στοχεύουν καθαρά στην προστα-
σία των θέσεων εργασίας της Νοτίου Αυστραλίας, προβάλλονται και τα κοινωνικά 
και ηθικά προβλήματα που θα μπορούσε να προκαλέσει η ανεξέλεγκτη προσέλευ-
ση εποίκων, όπως οι Έλληνες. Φτάνουν λοιπόν μέχρι το βαθμό της κινδυνολογίας, 
λέγοντας ότι η κοινωνία απειλείται “ηθικά” από την παρουσία και τη συμπεριφορά 
τους:

South Austral�a: The Prem�er wrote on several occas�ons the fact that the arr�val of for-
e�gners �n large numbers �n that state would further d�slocate the local labour market at a 
t�me when the Government was faced w�th the problem of unemployment; that as only a 
small number of these �mm�grants are women, a sex and moral problem would be created 
w�th wh�ch the country should not be burdened; and that fa�lure to effect�vely regulate 
the entrance of fore�gn m�grants would land to ser�ous compl�cat�ons and undes�rable  
cond�t�ons (N. A., 1924–1928:132).

Από τις συνεχείς διαμαρτυρίες μπορούμε να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι οι Αρχές 
της Νοτίου Αυστραλίας δεν “εμπιστεύονται” πλήρως τη μεταναστευτική πολιτική 
της Κοινοπολιτείας, αφού δεν ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες τους: τη διασφάλιση 
της φυλετικής ομοιογένειας του πληθυσμού τους και των θέσεων εργασίας. Ακόμα 
και μετά το 1924, οπότε αρχίζει να εφαρμόζεται το μέτρο περί ορίου άδειας εισόδου 
στους Έλληνες, η Νότιος Αυστραλία εξακολουθεί να δέχεται ένα “μεγάλο” αριθμό 
των συγκεκριμένων εποίκων, οπότε η ισχύς της μεταναστευτικής πολιτικής της Αυ-
στραλίας αμφισβητείται περαιτέρω. 

Ποια είναι όμως η παρουσία των Ελλήνων στη Νότιο Αυστραλία; Σύμφωνα με τα 
στοιχεία από τα Εθνικά Αρχεία, οι περισσότεροι Έλληνες έποικοι της περιόδου που 
εξετάζουμε (1917–1930) φτάνουν στη Νότιο Αυστραλία σε μεγαλύτερους αριθμούς 
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από το 1924 και είτε αποβιβάζονται στο Port Adela�de είτε σε άλλες Πολιτείες όπως 
στη Δυτική Αυστραλία και στη Βικτώρια (Μελβούρνη). Μικρός αριθμός έχει ως 
σημείο αποβιβασμού το Port P�r�e, αφού αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια 
της χώρας. Η πληθώρα αυτών των εποίκων προέρχεται από τη Χίο, το Καστελόριζο, 
τη Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα. 

Ορισμένοι από τους Έλληνες που φτάνουν στη Νότιο Αυστραλία παραμένουν 
στην Αδελαΐδα, όπου άλλοι εργάζονται ως εργάτες και άλλοι ανοίγουν τα δικά τους 
μαγαζιά, παντοπωλεία, oyster bars, εστιατόρια και άλλα. Οι συγκεκριμένοι Έλληνες 
βρίσκουν υποστήριξη και από ομοεθνείς τους που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην 
Αδελαΐδα. Στα Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας υπάρχουν πολλά παραδείγματα εποί-
κων, που είχαν ήδη εγκατασταθεί στην Αδελαΐδα από τις αρχές του αιώνα. Για παρά-
δειγμα, ο Thomas Constant�ne, για τον οποίο μάλιστα είχαν γίνει συζητήσεις για να 
πάρει τη θέση του πρώτου επίτιμου προξένου της Ελλάδας στην Αδελαΐδα, πράγμα 
το οποίο δεν έγινε ποτέ, είχε εγκατασταθεί από νεαρή ηλικία στην Αδελαΐδα (1897). 
Ο Thomas Constant�ne διατηρούσε κατά τη δεκαετία του είκοσι μαγαζί στο κέντρο 
της Αδελαΐδας (Ν. Α., 1925–1934:52).18 

Αντίθετα με τους Έλληνες εποίκους των ανατολικών πολιτειών, αυτοί της Αδε-
λαΐδας δεν κατάφεραν να συσπειρωθούν και να δημιουργήσουν οργανωμένη κοινό-
τητα μέχρι το 1930, οπότε και δημιουργήθηκε η Κοινότητα της Νοτίου Αυστραλίας 
(Τάμης, 1997:33 και Τσούνης, 1990:5). Έτσι δεν διέθεταν ούτε εκκλησία αλλά ούτε 
και σχολείο. Αυτό ίσως να οφείλεται στους μικρούς αριθμούς τους και στο γεγονός 
ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για την οργάνωση σχολείου ή εκκλησίας. 

Οι περισσότεροι Έλληνες της Νότιας Αυστραλίας, όντας ανειδίκευτοι εργάτες 
κατευθύνονται προς τις Δυτικές Ακτές της Νότιας Αυστραλίας και εγκαθίστανται 
αρχικά στις κωμοπόλεις Port P�r�e και Port Augusta. Οι λόγοι, που ωθούν αυτούς 
τους εποίκους να εγκατασταθούν στις συγκεκριμένες περιοχές είναι: η πληθώρα 
θέσεων εργασίας, που υπάρχουν στην περιοχή και ο αριθμός των Ελλήνων που ζουν 
μόνιμα στα συγκεκριμένα μέρη. 

Στην περιοχή του Port P�r�e, ειδικότερα, η εγκατάσταση Ελλήνων ανιχνεύεται 
στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα και πρώτος έποικος είναι ο Γιώργος Καρράς 
(1888) (Τάμης, 1997:32). Στις αρχές του εικοστού αιώνα υπάρχουν αρκετοί Έλληνες 
στην κωμόπολη αυτή, ορισμένοι εκ των οποίων κατατάσσονται και πολεμούν με 
τον αυστραλιανό στρατό στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Εθνικά Αρχεία έχου-
με πολλές τέτοιες περιπτώσεις μονίμων κατοίκων του Port P�r�e, όπως του Harry 
Pol�tes, από τη Λευκάδα, και του Apostol� Tal�anges από τη Θεσσαλονίκη. Η μα-
ζική εγκατάσταση Ελλήνων στο Port P�r�e αρχίζει από το 1923 και ο αριθμός τους 
ανεβαίνει κατακόρυφα στα επόμενα χρόνια. Εκεί δημιουργείται η πρώτη Ελληνική 
Κοινότητα (1924), η πρώτη εκκλησία (1924) και το πρώτο ελληνικό σχολείο (1927) 
της Νοτίου Αυστραλίας (Τάμης, 1997:32). 

18 Άλλα παραδείγματα Ελλήνων που ζούσαν μόνιμα στην Αδελαΐδα, δίνονται από τον Hugh G�lchr�st 
στο βιβλίο Australians and Greeks (G�lchr�st, 1992:239).
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Παράλληλα οι Έλληνες εξαπλώνονται και στο 
Port Augusta, όπου υπάρχουν αλυκές και πολλές 
εργασιακές ευκαιρίες στην κατασκευή σιδηρο-
δρομικών γραμμών. Πολλοί Έλληνες, που εγκα-
θίστανται στις περιοχές αυτές παραμένουν εκεί 
για όλη τους τη ζωή και δημιουργούν είτε δικές 
τους επιχειρήσεις είτε προετοιμάζουν τις συνθή-
κες για την επιχειρησιακή ανάπτυξη των παιδιών 
τους. Παράδειγμα Έλληνα έποικου που έφτασε το 
1924 στο Port Augusta και δούλεψε στο Port P�r�e 
είναι ο Μιχάλης Αγγελάκης από τη Σύμη, ο οποί-
ος στις αρχές της δεκαετίας του τριάντα εγκατα-
στάθηκε στην περιοχή Ceduna-Thevenard, όπου 
ασχολήθηκε με την αλιεία.19 Πολλοί άλλοι Έλ-
ληνες εγκαταστάθηκαν επίσης στην περιοχή του 
Port L�ncoln και της Ceduna, όπου εκτός των άλλων, επιδόθηκαν στην αλιεία. Από 
τους μετανάστες αυτούς δημιουργήθηκε, κυρίως στην περιοχή Ceduna – Thevenard, 
στη δεκαετία του τριάντα ένας μικρός αλιευτικός στόλος, ο οποίος συνέβαλλε στην 
ανάπτυξη της αλιείας και της βιομηχανίας επεξεργασίας θαλασσινών, η οποία απέ-
φερε και συνεχίζει να αποφέρει τεράστια κέρδη στη Νότια Αυστραλία και στην Αυ-
στραλία γενικότερα. 

Στα τελευταία δύο χρόνια της δεκαετίας του είκοσι η διεθνής οικονομική κρίση 
πλήττει τη Νότιο Αυστραλία. Στην Αδελαΐδα, πολλές επιχειρήσεις κλείνουν και αυ-
ξάνεται κατακόρυφα η ανεργία (G�bbs, 1990:201–202). Η ανεργία γίνεται ιδιαίτε-
ρα αισθητή στην περιοχή των Δυτικών Ακτών, όπου οι βιομηχανίες δοκιμάζονται 
ιδιαίτερα και πολλοί εργάτες βρίσκονται εκτός εργασίας, αντιμετωπίζοντας άθλιες 
συνθήκες επιβίωσης.20 Την περίοδο αυτή η προσέλευση Ελλήνων στη Νότιο Αυ-
στραλία, όπως άλλωστε και πολλών άλλων μεταναστών, φαίνεται ότι μειώνεται ενώ 
παράλληλα πολλοί εγκαταλείπουν την Πολιτεία ακόμη και την Αυστραλία.

Συμπεράσματα

Από τα παραπάνω θα μπορούσαμε αρχικά να κάνουμε την εξής γενική αποτίμηση: 
από το 1917 μέχρι το 1930 η μεταναστευτική πολιτική της Αυστραλίας λειτουργεί 
μέχρι ενός σημείου στο ίδιο αποτελεσματικό πλαίσιο για όλες τις Πολιτείες. Έτσι, 

19 Τα παιδιά του Μιχάλη Αγγελάκη (Γιώργος και Νικήτας, μαζί με τον Σάββα Σπύρου) δημιούργησαν 
αργότερα δική τους επιχείρηση εισαγωγής και εξαγωγής θαλασσινών που ακόμα λειτουργεί στην 
Αδελαΐδα.

20 Από τον G�bbs διαβάζουμε: “At Port Augusta [...] a number of unemployed gathered �n the hope 
of gett�ng work. Some made the�r “home” �n a group of large concrete p�pes �n the ra�lway yards of 
the town, a place known as the “Thousand Homes” or the “Hotel de P�pe”. The more fortunate local 
c�t�zens d�d what they could to prov�de rel�ef for these unemployed” (G�bbs, 1990:204).
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η πολιτική της “Λευκής Αυστραλίας” και οι θέσεις εργασίας ή ο βαθμός ανεργίας 
ρυθμίζουν τον αριθμό προσέλευσης Ελλήνων εποίκων, ο οποίος παραμένει σε σχε-
τικά χαμηλά επίπεδα. Η μεταναστευτική πολιτική αντικατοπτρίζει και την ευρύτερη 
κοινωνική αρνητική στάση, που επικρατεί για τους Έλληνες και αφορά κυρίως στην 
εργασιακή συμπεριφορά και στο χαρακτήρα τους. Οι Έλληνες είναι για αρκετούς 
Αυστραλούς οι “ασύμφοροι” έποικοι των αστικών κέντρων, οι οποίοι χαρακτηρίζο-
νται από τη “διαφορετικότητά” τους και σφετερίζονται τις θέσεις εργασίας τους. 

Όσο για τους Έλληνες της Νοτίου Αυστραλίας, θεωρούμε ότι η περίπτωσή τους 
είναι ξεχωριστή σε σχέση με αυτή άλλων Πολιτειών. Η ειδοποιός διαφορά τους 
έγκειται στο γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων της Νοτίου Αυστραλίας 
επιλέγουν ως τόπο διαμονής και εργασίας μικρά κέντρα της επαρχίας και λίγοι μόνο 
εγκαθίστανται στην Αδελαΐδα, αντίθετα με τις αστικές τάσεις που χαρακτηρίζουν 
τους Έλληνες άλλων Πολιτειών. Η διαφορά αυτή θα μετριαστεί μετά το 1930, οπότε 
με την οικονομική κρίση πολλοί Έλληνες που θα χάσουν τις θέσεις τους στις επαρ-
χιακές κωμοπόλεις θα στραφούν προς την Αδελαΐδα και τις άλλες πόλεις της Αυ-
στραλίας ή θα επιστρέψουν στην Ελλάδα.
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