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Ημερ. παραγωγής: 1942-1959  Μέγεθος: 2 φάκελοι 
 
Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο. 
 

Πλαίσιο παραγωγής 
 

Όνομα παραγωγού (-ών): James G. Galanis. 
 
Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό σημείωμα: 
Ο James Galanis γεννήθηκε στο Sydney της Αυστραλίας  στις 13 Απριλίου 1910. Οι γονείς 
του κατάγονταν από τα Κύθηρα και ήταν από τους πρώτους μετανάστες στη Νέα Νότια 
Ουαλλία. Τον Φεβρουάριο του 1914 ο πατέρας του, που είχε κάνει ήδη αρκετά χρήματα στην 
Αυστραλία, αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του, τα Κύθηρα, και να εγκατασταθεί 
μόνιμα στο χωριό Αρωνιάδικα. Ο J.G. πήγε  στο Δημοτικό σχολείο στα Κύθηρα (1915-1921) 
και στη συνέχεια στο Σχολαρχείο (1921-1924). Ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος όμως, 
δημιούργησε σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην οικογένεια που είδε να υποτιμάται 
δραματικά η αξία της περιουσίας της, γι’αυτό και τον Νοέμβριο του 1924 πατέρας και γιος 
αποφάσισαν να γυρίσουν στην Αυστραλία. Εγκαταστάθηκαν στο Macksville, όπου άνοιξαν 
ένα γαλακτοπωλείο. Μετά τον θάνατο του πατέρα του ο J.G πούλησε την οικογενειακή 
επιχείρηση και το 1935 πήγε στο Sydney όπου βρήκε δουλειά ως αντιπρόσωπος της εταιρείας 
καφέ  των αδελφών Ανδρόνικου. Το 1937 και για τα επόμενα χρόνια εργάστηκε ως 
μεταφραστής στα επιβατικά πλοία της Pacific & Orient Co στη γραμμή Ευρώπης-
Αυστραλίας. 
Το 1941 κατετάγη στον αυστραλιανό στρατό και υπηρέτησε στη Ν.Γουινέα και στα νησιά 
του Ειρηνικού, ενώ το 1943 μετατέθηκε στο Bathurst και στο Wollongong της Νέας Νότιας 
Ουαλλίας. Για τη στρατιωτική του υπηρεσία διακρίθηκε με διάφορα μετάλλια. Μετά τον 
πόλεμο εγκαταστάθηκε στο Newcastle, όπου μαζί με τα αδέλφια του ξεκίνησε νέα επιχείρηση 
τροφίμων και εισαγωγής ελληνικών προϊόντων, το δε Μάϊο του 1959 μετακόμισε στο 
Sydney, όπου μέχρι το τέλος της ζωής του ασχολήθηκε με παρόμοια επιχείρηση.  
Ο J.G. ασχολήθηκε παράλληλα με τη λογοτεχνία, γράφοντας, με την ίδια ευκολία και άνεση 
στα αγγλικά και στα ελληνικά, κυρίως διηγήματα και αρθρογραφώντας σε εφημερίδες και 
περιοδικά της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Πρωτάρχισε να γράφει το 1933, ενώ η 
λογοτεχνική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1941, όταν στο στρατό γνώρισε τον Frank Hardy 
με τον οποίο οργάνωσαν μία Λέσχη συγγραφέων. Έγραψε διηγήματα, ταξιδιωτικά κείμενα, 
κριτικές, μεταφράσεις, άρθρα, βιβλιοπαρουσιάσεις σε εφημερίδες και περιοδικά της 
Αυστραλίας, τα οποία ήταν εμπνευσμένα κυρίως από τη ζωή και τα προβλήματα των 
Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία ή την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι 
παραμένουν ανέκδοτες οι συλλογές διηγημάτων του North of the Atebrin Line και Crosses 
without Names. Το 1954 βραβεύθηκε στο διαγωνισμό του περιοδικού Κρίκος (Greek 
Anecdotes Competition), ενώ συμμετείχε σε διάφορες κριτικές επιτροπές όπως στο 
διαγωνισμό διηγήματος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ορθοδόξων Κοινοτήτων το 1964. Ο 
J.G. ήταν μέλος της Australian Society of Authors και της Australian Writer’s Guild.  
Πέθανε στην Αυστραλία στις 26 Ιουνίου 1970, σε ηλικία εξήντα χρόνων. 
[Βλέπε βιογραφικό του J.Galanis γραμμένο από τον G.Kanarakis στο «Greek Voices in 
Australia » (ANU Press, 1987) που ευγενικά μας γνωστοποίησε ο αυστραλός ερευνητής στο 
ΕΛΙΑ, Tony Gormann και που ,φωτοτυπία του, βρίσκεται στο πρώτο φάκελο του αρχείου.] 
 
Ιστορικό διατήρησης: 
  
Διαδικασία πρόσκτησης: Αγορά , Απρίλιος 1999. 
 

Περιεχόμενο 
 



Παρουσίαση περιεχομένου:  
Συλλογές διηγημάτων και άρθρων του J.Galanis, στα αγγλικά, σε εφημερίδες και περιοδικά 
της Αυστραλίας: 
- North of the Atebrin Line (2 δφα αντίγραφα, 110 σελ.). 
- Crosses without Names (1 δφο αντίγραφο, 110 σελ.). 
- Travellers Impressions (1937-1942). 
- War Book (1942-1944). 
- Seasons of Kythera (3 αντίγραφα: 1 χφο, 1 δφο με χφες διορθώσεις και εισαγωγή, 1 δφο), 
1941-1944. 
- The Greek Liberation Front, 20/8/1944 (2 δφα αντίγραφα, 35 σελ.). 
- The Intricaries of Greek Grammar, 17/4/1946 (1 χφο και 1 δφο αντίγραφο, 20 σελ.). 
- Travel, Poems, Translation. 
- Διάφορα άρθρα γραμμένα την περίοδο που ζούσε στο Newcastle (1946-1959). 
 
Επιλογή και εκκαθάριση, κανόνες διατήρησης: Δεν έγινε καμμία εκκαθάριση. 
 
Προσθήκες υλικού: Δεν αναμένονται. 
 
Σύστημα ταξινόμησης:  

 
Πρόσβαση και χρήση 

 
Νομικό πλαίσιο: Ιδιωτικό αρχείο. 
Όροι πρόσβασης: Δεν υπάρχουν περιορισμοί. 
Πνευματικά δικαιώματα / Όροι αναπαραγωγής: 
Γλώσσα αρχειακού υλικού: Αγγλικά. 
Φυσικά χαρακτηριστικά: 
Εργαλεία έρευνας: 

 
Συμπληρωματικές πηγές 

 
Εντοπισμός πρωτοτύπων: 
Ύπαρξη αντιγράφων: 
Συμπληρωματικές πηγές στο Ε.Λ.Ι.Α.:  
Συμπληρωματικές πηγές σε άλλες αρχειακές υπηρεσίες / φορείς: 
Βιβλιογραφία: 

 
Παρατηρήσεις 

 
Παρατηρήσεις: 
 

Θεματολογία 
 
Θέματα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ /  ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
Όνομα συντάκτη / συντάκτριας: Χριστίνα Βάρδα 
Ημερομηνία: 16/5/2001 


	- Travel, Poems, Translation.

