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Η πρόκληση του πολυπολιτισμού και η 
ελληνοαυστραλιανή παροικία στη 

δεκαετία του 1970

Χρήστος Ν. Φίφης

The challenge of multiculturalism and the Greek-Australian community in the 
1970s: Austral�a and the Greek-Austral�an commun�ty went through cons�derable 
developments and changes �n the 1970s. The beg�nn�ng of the decade �s marked by the 
elect�on of the Wh�tlam Government, the end of the Wh�te Austral�a pol�cy and the 
�ntroduct�on of leg�slat�on recogn�z�ng the mult�cultural character of the Austral�an 
soc�ety. F�nally the Galbally Comm�ttee Report advanced the establ�shment of SBS and 
several other serv�ces for the needs of m�grants.
 At the same per�od, the Greek-Austral�an commun�ty, wh�ch had been over-doubled 
�n the 1960s, was now �n a pos�t�on to seek the attent�on of the Austral�an pol�t�c�ans 
�n matters such as the restorat�on of Democracy �n Greece, the support of the Greek-
Cypr�ot �ssues, �n fields of soc�al welfare and the �ntroduct�on of Greek �n the un�-
vers�t�es and Government schools. Desp�te negat�ve occurrences as the Sydney Greek 
consp�racy case �n 1978, wh�ch eventually proved groundless, the Greek-Austral�an 
commun�ty contr�buted s�gn�ficantly to the Austral�an mult�cultural developments.
 Th�s paper a�ms to present the development and the dynam�cs of the Greek-Austral-
�an commun�ty �n the 1970s.

Εισαγωγή
Η δεκαετία του 1970 είναι μια σημαντική περίοδος στην εξέλιξη της Ελληνοαυστρα-
λιανής Παροικίας. Τη δεκαετία αυτή άρχισαν να διαμορφώνονται και να σταθερο-
ποιούνται στις διάφορες πόλεις της Αυστραλίας, κυρίως όμως στις τρεις μεγαλύτερες 
παροικίες της Μελβούρνης, του Σίδνεϊ και της Αδελαΐδας τα συγκεκριμένα παροι-
κιακά σχήματα και χαρακτηριστικά, σε διάφορους τομείς. Στους τομείς αυτούς θα 
πρέπει να αφαιρέσουμε το Εκκλησιαστικό όπου οι μεγαλύτερες διαμάχες και μάχες 
μεταξύ της Αρχιεπισκοπής και των Κοινοτήτων δόθηκαν στη δεκαετία του 1960. 
Στη δεκαετία του 1970, όμως, οι Κοινότητες και η παροικία γενικότερα, ανοίχτηκαν 
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περισσότερο, έξω απ’ τα παραδοσιακά εκκλησιαστικά ή παπαδικά τους ζητήματα στο 
χώρο των πολυπολιτισμικών εξελίξεων, της εκπαίδευσης (εννοούμε Ελληνομάθειας), 
και των ζητημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Σ’ αυτό συντέλεσε σημαντικά η υιοθέτηση 
και σταδιακή διαμόρφωση της πολυπολιτιστικής πολιτικής των Αυστραλιανών και 
Πολιτειακών κυβερνήσεων.

Μεγέθη και συνθήκες της παροικίας

Στη δεκαετία του 1970 η κινητήρια δύναμη της Παροικίας είναι τα άτομα της 1ης γε-
νιάς. Σύμφωνα με την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία τα ελληνογεννημένα άτο-
μα στην απογραφή του 1961 ήταν 77.333 και στην απογραφή του 1971 ήταν 160.000 
άτομα. Σε μια δεκαετία τα άτομα της 1ης γενιάς υπερδιπλασιάστηκαν αλλά μετά 
άρχισαν να ελαττώνονται. Μετά το 1971 η μετανάστευση από την Ελλάδα άρχισε 
να ελαττώνεται αισθητά. Έτσι, οι νεοφερμένοι ήταν 8.632 το 1971 και μόνο 1.769 το 
1981. Και ο αριθμός των ελληνογεννημένων στην απογραφή του 1981 εμφανιζόταν 
στα 150.200 άτομα. Οι αριθμοί της πρώτης γενιάς ήταν ασφαλώς μεγαλύτεροι αν 
λάβουμε υπόψη Έλληνες που ήρθαν από άλλες χώρες και την Κύπρο — ιδιαίτερα τις 
περίπου 6.000 πρόσφυγες που ήρθαν στην Αυστραλία αμέσως μετά το 1974.

Στις πολιτικές ενδοπαροικιακές διαμάχες υπήρξε επίσης σημαντική ύφεση. Γενικά 
η διετία 1974–1976 σημειώνει μια σταδιακή προσέγγιση των διαφόρων αντιμαχο-
μένων ομάδων που κυρίως γίνεται, όχι τόσο από την κορυφή της ηγεσίας της Αρχι-
επισκοπής και εκείνης των Κοινοτήτων, αλλά από κάτω, από τη βάση. Διάφορα 
γεγονότα και εξελίξεις συνέβαλαν σ’ αυτό. Μέσα σ’ αυτά ήταν η εκλογή της κυβέρ-
νησης Ουίτλαμ το Δεκέμβριο του 1972, η κατάρρευση της στρατιωτικής δικτατο-
ρίας στην Ελλάδα και η αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η Τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο το 1974 και η ανατροπή της κυβέρνησης Ουίτλαμ το Νοέμβρη του 1975.

Οι συνθήκες για τους μετανάστες και τους Έλληνες της Αυστραλίας άρχισαν ν’ 
αλλάζουν στα τελευταία δύο χρόνια της δεκαετίας του 1960 αλλά οι αλλαγές επι-
ταχύνθηκαν μετά την εκλογή της κυβέρνησης Ουίτλαμ το Δεκέμβρη του 1972. Ο 
Γκοφ Ουίτλαμ και ο Υπουργός Μετανάστευσης Αλ Γκράσμπι έγιναν οι ήρωες της 
πλειοψηφίας των Ελλήνων. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι περισσότεροι από 80% 
των Ελλήνων υποστήριζαν το Εργατικό Κόμμα.1

Πώς εξηγείται αυτό; Οι Έλληνες μετανάστες έβλεπαν στα πρόσωπα του Γκοφ 
Ουίτλαμ και του Αλ Γκράσμπι το φίλο και συμπαραστάτη που τον έβλεπαν επί-
σης και στις συγκεντρώσεις και τις εκδηλώσεις τους, όχι μόνο στην τηλεόραση. Το 
Εργατικό Κόμμα έβαζε τις ψηφοφορικές οδηγίες του How to Vote cards και στα 
Ελληνικά. Τα άλλα κόμματα ακολούθησαν αλλά λίγο αργότερα. Πολλοί Έλληνες 
μέσω των συνδικάτων και των ελληνικών παραρτημάτων του Εργατικού Κόμμα-
τος είχαν εύκολη πρόσβαση στα στελέχη και τους Υπουργούς της κυβέρνησης. Οι 

1 “Σύμφωνα με πρόσφατη σφυγμομέτρηση του Gallop Poll το 88% των Ελλήνων ψηφίζουν ALP”, Νέος 
Kόσμος, 3.1.1983:1
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περισσότεροι Έλληνες μετανάστες ήταν εργάτες που κυριολεκτικά αναγκάστηκαν 
να φύγουν από την Ελλάδα για οικονομικούς και συχνά για πολιτικούς λόγους. Για 
τους λόγους αυτούς ήταν εναντίον της Δικτατορίας στην Ελλάδα, αν και συχνά δεν 
τολμούσαν να εκδηλώσουν τα αισθήματά τους γιατί φοβούνταν συνέπειες σε κάποια 
μελλοντική επιστροφή τους ή και συνέπειες ακόμη στην Αυστραλία από τυχόν 
φακελώματα, αφού γνώριζαν αρκετούς αριστερούς στους οποίους οι Αυστραλιανές 
κυβερνήσεις πριν το 1973 αρνούνταν την πολιτογράφηση. 

Οι περισσότεροι Έλληνες επιθυμούσαν κάποια ηθική βοήθεια από την επίσημη 
Αυστραλία εναντίον της Δικτατορίας των συνταγματαρχών. Αντίθετα, όμως, η 
κυβέρνηση του Χάρολντ Χολτ το 1967 απαγόρευσε να δοθεί βίζα στον τότε αντιστα-
σιακό Γιώργο Νικολαΐδη, που διέμενε στη Γαλλία, να επισκεφτεί την Αυστραλία για 
ομιλίες και ενημέρωση των Ελλήνων και Αυστραλών. Τα συνδικάτα και ένα μέρος 
του Τύπου επέκριναν τους χειρισμούς του τότε Υπουργού Μετανάστευσης Μπιλ Σνέ-
ντεν. Μερικοί παραδοσιακοί συντηρητικοί ελληνικοί οργανισμοί, όμως, υποστήριξαν 
τους χειρισμούς αυτούς του Μπιλ Σνέντεν και μάλιστα τον συγχάρηκαν εκ μέρους 
των συντηρητικών κοινοτήτων που ισχυρίζονταν ότι αντιπροσώπευαν τους “75.000 
Έλληνες ορθοδόξους της Μελβούρνης”, με υπογραφές γνωστών συντηρητικών στε-
λεχών τους, όπως ο Θησσέας Μαρμαράς και ο Α. Μούσιας.2

Η αυταρχική αυτή πολιτική των Φιλελεύθερων κυβερνήσεων σταδιακά έγινε πιο 
φιλελεύθερη κι έτσι το 1970 δόθηκε βίζα στο Μάρκο Δραγούμη και το 1972 στο Μίκη 
Θεοδωράκη. Στις πολιτικές συγκεντρώσεις που γίνονταν με ομιλητές τους παραπάνω 
επισκέπτες παραβρίσκονταν συνδικαλιστές και μέλη του Εργατικού Κόμματος. 

Η άνοδος της πολυπολιτισμικής ιδεολογίας

Μετά το τέλος του 1972 με τη νέα κυβέρνηση των Εργατικών η κατάσταση άλλαξε 
εντελώς. Η πολυπολιτισμική φιλοσοφία και η αποδοχή της διαφορετικότητας άρχι-
σαν σταδιακά να εδραιώνονται. Όταν το Μάρτη–Απρίλη του 1974 επισκέφτηκε την 
Αυστραλία ο Ανδρέας Παπανδρέου έγινε δεκτός από τον ίδιο τον πρωθυπουργό 
Γκοφ Ουίτλαμ. Μάλιστα ο τότε Έλληνας πρεσβευτής στην Καμπέρα απείλησε ότι 
κυβερνητικές επαφές με τον Ανδρέα Παπανδρέου θα έθεταν σε κίνδυνο τις Ελληνο-
αυστραλιανές σχέσεις. Ο Γκοφ Ουίτλαμ, όταν το πληροφορήθηκε αυτό κάλεσε στο 
Lounch — την επίσημη πρωθυπουργική κατοικία στην Καμπέρα — για δείπνο, τον 
Ανδρέα Παπανδρέου, τον πρόεδρο του Αυστραλιανού Συνδικαλιστικού Κινήματος 
και αργότερα πρωθυπουργό της Αυστραλίας Μπομπ Χοκ και γνωστά μέλη της αντι-
δικτατορικής Ελληνικής παροικίας όπως ήταν οι τότε δημοσιογράφοι Τάκης Καλδής 
από το Σίδνεϊ και Δημήτρης Γκόγκος από τη Μελβούρνη και φωτογραφήθηκε μαζί 
τους, δίνοντας έτσι, μ’ αυτό τον τρόπο, μια απάντηση και ένα μήνυμα.3 Οι Ελληνοαυ-
στραλοί διάβασαν γρήγορα το μήνυμα και διαπίστωναν τις αλλαγές καθημερινά.

2 Πυρσός, 24.11.1967:9
3 Καλδής, 2003:132–33.
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Ο Ουίτλαμ παρεβρισκόταν σε κάθε σημαντική εκδήλωση της Ελληνικής παροικίας. 
Στην εορτή της 25ης Μαρτίου 1975 που οργανώθηκε από την Ελληνική και Κυπρι-
ακή Κοινότητα της Μελβούρνης την Κυριακή 30 Μαρτίου 1975, στο κατάμεστο 
Festival Hall, παραβρέθηκαν πάνω από 13.000 Έλληνες της Μελβούρνης. Ο Ουίτλαμ 
ως πρωθυπουργός, ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής στην εκδήλωση 
αυτή. Οι εορτάζοντες Έλληνες τον αποθέωσαν. Η μεγάλη εφημερίδα της Μελβούρ-
νης The Age, της επόμενης ημέρας αναφέρει:

Melbourne’s Greek commun�ty yesterday ha�led Wh�tlam as the hero of �ts Nat�onal Day 
celebrat�on w�th a w�ld thunderous welcome at Fest�val Hall.4

Η κυβέρνηση Ουίτλαμ από την πρώτη στιγμή της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο 
πήρε φιλελληνική στάση και βοήθησε μέσω του ΟΗΕ και με αποστολή στην Κύπρο 
μικρής ομάδας αστυνομικών. Έτσι, όταν το Νοέμβρη του 1975 έγινε η ανατροπή της 
κυβέρνησης Ουίτλαμ από τον αντιπρόσωπο της Βασίλισσας, συνειρμικά αυτό σε 
πολλούς Έλληνες θύμιζε την ανατροπή του Γεωργίου Παπανδρέου τον Ιούλιο του 
1965 από τον τότε βασιλιά, και αντέδρασαν ανάλογα.

4 The Age, Monday, 31 March 1975:3.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Γκοφ Ουίτλαμ, ομιλεί σε εκδήλωση της Ελληνικής παροικίας 
της Μελβούρνης για την 25η Μαρτίου (1975)

(80 Years. Greek Orthodox Community of Melbourne and Victoria, 1977)
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Η κυβέρνηση Ουίτλαμ ανταποκρίθηκε νωρίς σε πολλές ανάγκες των μεταναστών. 
Τέτοιες ανάγκες ήταν υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, στελέχωση των σχολείων 
όπου φοιτούσαν τα παιδιά των μεταναστών με επαρκές προσωπικό και ιδιαίτερα 
δασκάλους της Αγγλικής — τότε κυρίως στα εσωτερικά προάστια των πόλεων —, 
χρησιμοποίηση ατόμων μεταναστευτικής καταγωγής σε σχετικές Επιτροπές, συμμε-
τοχή μεταναστευτικών οργανώσεων σε προγράμματα επιχορηγήσεων για παροχή 
υπηρεσιών με το Grant-�n-scheme. Το 1973 δημιουργήθηκε η Emergency Telephone 
Interpreter Serv�ce και το 1975 χρηματοδοτήθηκε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα για την 
εκπαίδευση Διερμηνέων και Μεταφραστών στο RMIT της Μελβούρνης. Για την 
ενημέρωση των μεταναστών στις γλώσσες τους, σχετικά με τα συμβαίνοντα στην 
Αυστραλία και στις πατρίδες καταγωγής τους, δημιουργήθηκαν ιδιαίτεροι ραδιοφω-
νικοί σταθμοί όπως το 2ΕΑ στο Σίδνεϊ και 3ΕΑ και 3ΖΖ στη Μελβούρνη.

Ο Νίκος Πολίτης, διευθυντής τότε της Αυστραλοελληνικής Κοινωνικής Πρόνοιας 
Μελβούρνης, σε μια συνέντευξή του, θυμάται τον τρόπο που η νέα κυβέρνηση ήθελε 
να συμπεριλάβει επίσης μέλη από τις εθνοτικές ομάδες στο σχεδιασμό παροχής υπη-
ρεσιών προς τους μετανάστες:

Al Grassby, M�n�ster of Imm�grat�on �n the newly elected Labor government, asked to 
speak to ethn�c people early �n 1973. The AGWS representat�ves’ names, Mora�t�s, Papa-
dopoulos and Pol�tes, m�ght have caused h�m to wonder as to the�r knowledge of �mm�-
grant needs and local soc�al cond�t�ons, and as to the�r ab�l�ty to express themselves �n 
Engl�sh. He found that there was no problem. We left h�m �n no uncerta�n terms on these 
matters, and he was able to use our serv�ces, both �nformally and �n adv�sory comm�ttees, 
desp�te h�s earl�er trep�dat�on.5

Οι φιλομεταναστευτικές αλλαγές της κυβέρνησης Ουίτλαμ ύστερα από μια μικρή 
περίοδο περικοπών και επανεξέτασης υιοθετήθηκαν μετά το 1976 από τη φιλελεύ-
θερη κυβέρνηση του Μάλκολμ Φρέηζερ. Το πρόγραμμα Διερμηνέων και Μετα-
φραστών του RMIT καταργήθηκε τον Ιανουάριο του 1976 αλλά μετά από μερικές 
επιστολές της Αυστραλοελληνικής Πρόνοιας και της Ελληνικής Κοινότητας Μελ-
βούρνης επαναχορηγήθηκε η λειτουργία του. Στις 4 Απριλίου 1976 ο Αυστραλιανός 
τηλεοπτικός οργανισμός OTC και ο Ελληνικός ΟΤΕ χρηματοδότησαν ένα ελληνικό 
Γλέντι στη Μελβούρνη που έγινε στον ανοιχτό χώρο του Sydney Myer Music Bowl. 
Η διαφήμιση, η παρουσία τηλεοπτικών καμερών που θα έκαναν την ταυτόχρονη 
αναμετάδοση στην Ελλάδα και ο σχετικά καλός καιρός της Μελβούρνης — θαυμά-
σια λιακάδα τις πρώτες απογευματινές ώρες, ξαφνικό μπουρίνι αργότερα — πέτυχε 
μεγάλη προσέλκυση πλήθους, που μερικοί το υπολόγιζαν σε 40.000–60.000 θεατές.6 
Στο Γλέντι αυτό παραβρέθηκαν και μίλησαν ο τότε νεοεκλεγείς Αυστραλός πρωθυ-
πουργός Μάλκολμ Φρέηζερ και ο τότε Επίτροπος Υποθέσεων Κοινοτήτων Αλ Γκρά-
σμπι. Στην πολυπληθή αυτή εκδήλωση ένα μεγάλο μέρος των θεατών γιουχάισε το 

5 F�f�s, 2007a, Interv�ew w�th N�ck Pol�tes, 10.
6 The Age, Monday, 5 Apr�l 1976:1 μιλάει για 15.000, η Νέα Πατρίδα, 6 Απριλίου 1976:1 για 40.000 και 

ο Νέος Κόσμος, 8 Απριλίου 1976:1 για 60.000.
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φιλελεύθερο πρωθυπουργό, Μάλκολμ Φρέηζερ, και αποθέωσε τον πρώην Εργατικό 
Υπουργό Μετανάστευσης, Αλ Γκράσμπι. Η εφημερίδα The Age ανέφερε την επόμενη 
μέρα:

The Pr�me M�n�ster Mr. Fraser rece�ved a no�sy �f m�xed recept�on at the Melbourne 
Greek commun�ty first Glendi Festival, wh�ch was telecast d�rectly to Athens, yesterday. 
Mr Fraser was jeered and cheered by the 15.000 aud�ence on h�s arr�val for the Fest�val at 
the Sydney Myer Music Bowl and dur�ng h�s open�ng speech.7

Ανεξάρτητα, όμως, από τις αποδοκιμασίες και επιδοκιμασίες, αυτό που είχε περισ-
σότερη σημασία ήταν η διακήρυξη από τον πρωθυπουργό Φρέηζερ ότι η κυβέρνησή 
του αναγνώριζε τον πολυπολιτιστικό χαρακτήρα της Αυστραλίας. Σ’ αυτή την ομιλία 
του:

Mr. Fraser told the Greek commun�ty that the days of Anglo-Saxon conform�ty were 
gone for ever, and Austral�a was a better country for �t. (...) Affect�on for one’s b�rthplace 
makes Austral�a a better country.8

Σύντομα το ερώτημα για τη νέα κυβέρνηση των Φιλελευθέρων ήταν τι θα έκαναν 
με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς 2ΕΑ του Σίδνεϊ και 3ΕΑ και 3ΖΖ της Μελβούρ-
νης. Το 3ΖΖ ήταν ένα ιδιαίτερο παράρτημα του ABC και ήταν σταθμός πρόσβασης. 
Το 3ΖΖ διευθυνόταν από Επιτροπή που εκλεγόταν από το κοινό και στις εκλογές 
του 1977 για την Ελληνική Επιτροπή ψήφισαν περισσότεροι από 5.000 Έλληνες. 
Εκλέχτηκαν όλα τα μέλη της Επιτροπής από μια πλατιά συμμαχία της Αριστεράς. Ο 
Υπουργός Τηλεπικοινωνιών Έρικ Ρόμπινσον συμπεριέλαβε το 2ΕΑ και 3ΕΑ σε έναν 
νεοπαγή οργανισμό, την SBS, και υποχρέωσε το ABC να σταματήσει τις δαπάνες 
λειτουργίας του 3ΖΖ και να κλείσει τον αμφιλεγόμενο ραδιοφωνικό σταθμό.  Ήταν 
ένας σταθμός πρόσβασης πολύ δημοφιλής στην Ελληνική παροικία, αλλά φιλοξε-
νούσε συχνά εμπρηστικές αντιφιλελεύθερες πολιτικές εκπομπές και αυτοσχέδιους 
ποιητές που απήγγελλαν ποιήματά τους του τύπου:

Ο Φρέηζερ το κάθαρμα και το μεγάλο κτήνος.9

Το 1978 στο Σίδνεϊ ξέσπασε το σκάνδαλο των συντάξεων. Δεκάδες Ελλήνων διώχθη-
καν δικαστικώς από την Κοινοπολιτειακή Αστυνομία για συμμετοχή σε σπείρα για 
απόχτηση παράνομων συντάξεων αναπηρίας από το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων της Αυστραλίας. Μολονότι πολλοί διώχθηκαν για χρόνια, ταλαιπωρήθηκαν 
και ένας αυτοκτόνησε τελικά κανένας δεν καταδικάστηκε. Οι διώξεις αυτές επιχει-
ρήθηκαν μάλλον από γραφειοκράτες και την Κοινοπολιτειακή Αστυνομία, παρά από 
την κυβέρνηση Φρέηζερ.

7 The Age, Monday, 5 Apr�l 1976, 1.
8 Ib�d.
9 Ελληνικές εκπομπές της περιόδου, 3zz, Access Rad�o, November 1975–1977.
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Η κυβέρνηση Φρέηζερ άλλαξε το Υπουργείο Μετανάστευσης σε Υπουργείο Μετα-
νάστευσης και Εθνοτικών Υποθέσεων, με πρώτο Υπουργό τον Μάικαλ ΜακΚέλλαρ. 
Ανέπτυξε μια δραστήρια πολυπολιτιστική πολιτική με τη βοήθεια του στελέχους του 
Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον Πέτρο Γεωργίου. Το 1978 σχημάτισε 
την Επιτροπή Γκάλμπαλυ για να επανεξετάσει τα προγράμματα και τις υπηρεσίες 
για τους νέους μετανάστες. Αποσκοπούσε κυρίως να σταματήσει τις αναχωρήσεις 
μεταναστών και να τους προσελκύσει να παραμείνουν στην Αυστραλία μόνιμα. Η 
αναφορά Γκάλμπαλυ έκανε έναν αριθμό σπουδαίων εισηγήσεων που σχεδόν όλες 
έγιναν αποδεκτές από την κυβέρνηση. Καθιέρωσαν πολιτικές που στερέωσαν τον 
πολυπολιτισμό για ολόκληρη τη δεκαετία του 1980. Δημιούργησαν τον πολυπολι-
τιστικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό οργανισμό SBS και το Austral�an Inst�tute of 
Mult�cultural Affa�rs με πρώτο διευθυντή του τον Πέτρο Γεωργίου.

Όπως λέει ο Νίκος Πολίτης, που ήταν μέλος της Επιτροπής Γκάλμπαλυ:

The Galbally Comm�ttee was set up �n 1978 by the Fraser Government to determ�ne what 
could be done to avert the return of many post-war �mm�grants back to the�r country of 
or�g�n. The government wanted �mm�grants to stay �n Austral�a under the “populate or 
per�sh” argument, wh�ch was re�nforced by the near-�nvas�on of Austral�a by the Japa-
nese �n 1942, so the Galbally Comm�ttee tr�ed to formulate recommendat�ons to attract 
�mm�grants to rema�n here. Nearly all of �ts recommendat�ons were acted upon, result-
�ng �n the sett�ng up of M�grant Resource Centres, and the �naugurat�on of the Spec�al 
Broadcast�ng Serv�ce to prov�de telev�s�on for �mm�grants. Frank Galbally headed the 
comm�ttee of four, the other members be�ng an Ital�an welfare officer, a Yugoslav school-
teacher, and myself.

… Greeks and other �mm�grants though pleased to have employment, encountered soc�al 
problems here. Austral�a had a h�story as a far-flung colon�al outpost a long way by sea 
from Mother England. The Ital�ans, Greeks and Yugoslavs who came �n large numbers 
�n the post-war years were not always well rece�ved by the local populat�on, desp�te the 
pol�cy of the government. It tr�ed to overcome der�s�ve terms such as “dago” and “wog” 
by suggest�ng a new name for the newcomers, “New Austral�ans”. But �n a short t�me 
that name �tself became a term of abuse too, because the preva�l�ng att�tudes had not 
�mproved very much. Imm�grant ch�ldren found d�fficult�es, not only w�th learn�ng Eng-
l�sh, but also �n soc�al�s�ng w�th other ch�ldren. Many parents des�red that educat�on 
should �nclude more “moral d�rect�on”, as �n the homeland, and older g�rls �n part�cu-
lar were faced w�th problems �n try�ng to go out w�thout a chaperon! So some fam�-
l�es returned to Europe, or sent the ch�ldren back to the�r grandparents to take them to 
“proper” schools. The Galbally Comm�ttee was set up to help overcome such troubles so 
as to keep the populat�on �n Austral�a.10

Συμπεράσματα
Ανακεφαλαιώνοντας, μπορεί να ειπωθεί ότι οι εμφανείς αλλαγές που χαρακτήρισαν 
την εξέλιξη της Ελληνοαυστραλιανής παροικίας στη δεκαετία του 1970, ήταν πολλές 

10 F�f�s, 2007a, Interv�ew w�th N�ck Pol�tes, 11.
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και σπουδαίες και συνδέονταν επίσης με τις σημαντικές αλλαγές της πολυπολιτιστι-
κής πολιτικής των Αυστραλιανών κυβερνήσεων και της σύνθεσης της Αυστραλια-
νής κοινωνίας. Ο πολυπολιτισμός που σταδιακά αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970 
έδωσε μια δυνατή ώθηση στην εξέλιξη της Ελληνικής παροικίας. Μπορεί ακόμη να 
ειπωθεί ότι ο Γκοφ Ουίτλαμ και ο Αλ Γκράσμπι έκαναν τις πρώτες σοβαρές κινήσεις 
προς μία κοινωνία ανοχής και αποδοχής της διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας. 
Ήταν, όμως, η φιλελεύθερη κυβέρνηση του Μάλκολμ Φρέηζερ που έθεσε τις στέρεες 
βάσεις για μια πιο μακρόχρονη ανεκτική πολυπολιτιστική κοινωνία.
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The Australian, Sydney.
The Age, Melbourne.
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Νέος Κόσμος, Μελβούρνη.
Πυρσός, Μελβούρνη.
Φως, Μελβούρνη.
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