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Αν θέλετε να µάθετε πόσοι Έλληνες ζουν σε 
κάθε γωνιά της Αυστραλίας, πότε µετανά-
στευσαν, αν µιλούν ελληνικά, είναι πολύ 

απλό αρκεί να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
Ελληνικού Προγράµµατος της κρατικής Ραδιο-
φωνίας SBS, www.sbs.com.au/greek.

Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εργα-
λείο που βοηθά τον κάθε ενδιαφερόµενο να πλη-
ροφορηθεί τα ιδιαίτερα στοιχεία της Απογραφής 
του 2011, που αφορούν την οµογένεια.

Αυτός ο «ερευνητής» χρησιµοποιεί τα στοιχεία 
και τα τοποθετεί στον χάρτη της Αυστραλίας, µε 
γραφικά σχήµατα. Με ένα απλό πάτηµα πάνω 
από ένα προάστιο, µπορείτε να δείτε π.χ. πόσοι 
µιλούν ελληνικά στην περιοχή, πότε πήγαν στην 

Αυστραλία, πόσοι είναι άνδρες και πόσες γυναί-
κες και άλλες πληροφορίες. Το ίδιο ισχύει για 
οποιοδήποτε σηµείο της Αυστραλίας επιθυµεί ο 
επισκέπτης να πληροφορηθεί.

Στην ίδια ιστοσελίδα παρέχονται πληροφορίες 
για τα χρόνια που έφτασαν οι ελληνικής καταγω-
γής µετανάστες στην Αυστραλία, σε ποιες χώρες 
γεννήθηκαν, ποιο το φύλο και η ηλικία τους, σε 
ποιο ποσοστό είναι Αυστραλοί υπήκοοι, ποιο το 
εισόδηµά τους, ποιες είναι οι γραµµατικές γνώ-
σεις τους και άλλα παρεµφερή στοιχεία.

Ο επισκέπτης µπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να 
επισκεφτεί και τις άλλες γλώσσες στις οποίες εκ-
πέµπει η Ραδιοφωνία SBS και να λάβει τις αντί-
στοιχες πληροφορίες. 

Μάθετε για τον Ελληνισµό 
της Αυστραλίας µε ένα «κλικ»!

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ∆ΙΝΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2011

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ»
2 WOOLCOTT ST, EARLWOOD ΤΗΛ: 9718 7195

Ζητούνται Υπάλληλοι
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ ζητάει να προσλάβει υπεύθυνα άτομα 

για μόνιμη ή μερική απασχόληση 
στον Οίκο Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» στο Earlwood. 

Οι λειτουργικές θέσεις εργασίας είναι για άτομα που θέλουν να εργαστούν σαν 
Προσωπικοί Φροντιστές Ηλικιωμένων (Personal Care Assistant)

και Εκπαιδευμένοι Νοσοκόμοι (RN), κατηγ. 1.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με τον Οίκο Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» στο Τηλ: (02) 9718 7195 14
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Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219 • Mob 0407 182 938
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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H αυστραλιανή κυβέρνηση υπενθύµισε ότι 
έως τις 6 Ιουλίου θα δέχεται υποψηφιό-
τητες για άτοµα που θα στελεχώσουν τις 

Υπουργικές Συµβουλευτικές Επιτροπές της από 
την ελληνική και άλλες µεγάλες µεταναστευτικές 
κοινότητες της χώρας, ο οποίες θα γίνουν δίαυ-
λοι επικοινωνίας των κοινοτήτων τους µε τα κυ-
βερνητικά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Σύµφωνα µε κοινή ανακοίνωση του υπουρ-
γού Μετανάστευσης, της υπουργού Πολυπολιτι-
σµικών Υποθέσεων και των οµογενών βουλευ-
τών Μαρίας Βαµβακινού και Στιβ Γεωργανά, η 
Ελληνική Επιτροπή θα απαρτίζεται από δέκα 
αντιπροσώπους της οµογένειας µε τεκµηριωµέ-
νες γνώσεις και ευρεία δράση στους τοµείς επαγ-
γελµατικής ή εθελοντικής δραστηριότητάς τους. 
Συµπρόεδροι της Ελληνικής Επιτροπής θα είναι 
η Μαρία Βαµβακινού και ο Στιβ Γεωργανάς, τα 
δύο µέλη της Εργατικής κυβέρνησης Γκίλαρντ, 
που αγωνίζονται σε όλα τα επίπεδα για τα συµφέ-
ροντα της οµογένειας.

Οι οµογενείς, που θα ενδιαφερθούν να στελε-
χώσουν την Επιτροπή, πρέπει να είναι άτοµα µε 
γνώσεις των αναγκών της οµογένειας, γνώστες 
του τρόπου λειτουργίας του πολιτικού συστήµα-
τος, να έχουν απήχηση στην οµογένεια, πείρα 
στις συναλλαγές και συνεργασία µε την πολιτική 
εξουσία και επικοινωνιακές ικανότητες.

Ο κ. Γεωργανάς χαρακτήρισε την πρωτο-
βουλία της κυβέρνησης «πρωτοποριακή», που 
ανοίγει νέα σελίδα στην επικοινωνία και τη συ-
νεργασία των εθνοτικών οµάδων µε την οµο-
σπονδιακή κυβέρνηση.

Για τον ρόλο του αλλά και το ρόλο της Μα-
ρίας Βαµβακινού, ως συµπρόεδροι της Ελληνι-
κής Επιτροπής, ο κ. Γεωργανάς δηλώνει, ότι «θα 
είναι οι σύνδεσµοι της οµογένειας µε την πρω-
θυπουργό και τους υπουργούς και οι φωνές του 
Ελληνισµού στις συζητήσεις και το σχεδιασµό 
πολιτικής της κυβέρνησης Γκίλαρντ».

Η κα Βαµβακινού συµφωνεί απόλυτα µε το συ-
µπρόεδρό της και προσθέτει ότι «η επιλογή των 
κατάλληλων αντιπροσώπων µας δεν θα είναι 
εύκολη υπόθεση», αλλά υπογραµµίζει, και αυτή, 
την ανάγκη «να επιλέξουµε τους καλύτερους από 
την πρώτη και τη δεύτερη γενιά Ελληνοαυστρα-
λών, διότι κάθε γενιά Ελλήνων έχει τις δικές τη 
ανάγκες, για τις οποίες θα πρέπει να φροντίζουµε 
χωρίς ηλικιακά κριτήρια, αλλά µε βασικό κριτή-
ριο την εξασφάλιση των αναγκαίων υπηρεσιών 
από το κράτος». Η κα Βαµβακινού εξηγεί, ότι η 
Ελληνική Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά υπό 
την προεδρία της ίδιας και του κ. Γεωργανά και 
«τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο µε τον υπουρ-
γό Μετανάστευσης και την υπουργό Πολυπολιτι-
σµικών Υποθέσεων. Επιπροσθέτως, η επιτροπή 
θα συναντάται µία φορά το χρόνο µε την πρωθυ-
πουργό και άλλους υπουργούς της κυβέρνησης, 
σε ειδική συνεδρίαση που θα οργανώνεται µε 
κυβερνητική µέριµνα».

Τέλος, η κα Βαµβακινού δηλώνει βέβαιη, ότι 
«η οµογένεια θα ανταποκριθεί µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στην πρόκληση συγκρότησης 
Ελληνικής Επιτροπής, η οποία θα ιεραρχήσει 
σωστά και θα προωθήσει µε θέρµη και απο-
τελεσµατικότητα τις ανάγκες του Ελληνισµού».

Δίαυλος επικοινωνίας 
της αυστραλιανής κυβέρνησης 
με την ομογένεια

«ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ» ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ


