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GREEK ORTHODOX 
ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA

GREEK 
WELFARE CENTRE

Ελληνικό Κέντρο Προνοίας
378A  King St, Newtown

Τρίτη 30 Οκτωβρίου και 6 & 13 Νοεμβρίου 2012
9:30πμ – 1:00μμ

Για να πάρετε κι εσείς μέρος στην Εκπαίδευση Εθελοντών 
επικοινωνήσετε με το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας, Τηλ: 9516 2188.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Εάν θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι πολύτιμο τον ελεύθερο χρόνο  
σας και να προσφέρετε κάτι το αξιόλογο στον συνάνθρωπό σας,  
ή απλώς, αν θέλετε να αποκτήσετε καινούργιες γνώσεις, τότε  
η Εκπαίδευση Εθελοντών θα σας είναι πολύ χρήσιμη.

Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και θα λάβει μέρος στο:

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΙΣ Ν.Ν.Ο.

Σύσσωμα τα μέλη της Πανηπειρωτικής  Ένωσης Σίδνεϊ και ΝΝΟ έδωσαν το 
παρών στο κάλεσμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία έγινε την 7η 
Οκτωβρίου 2012 στο κτήριο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας στο Λακέμπα, 
με κύριο σκοπό την διεξαγωγή Εκλογών οι οποίες γίνονται κάθε δύο χρόνια.

Την έναρξη κήρυξε ο Πρόεδρός μας κ. Γκατζιάς, ο οποίος καλωσόρισε και 
ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους. Ακολούθως τον λόγο πήρε ο κ. 
Βεγέρακας ο οποίος ζήτησε από τον Γραμματέα την ανάγνωση και επικύρωση 
των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης και από τον Ταμία κ. Ε. 
Τασιούλα αναφορά σε ότι αφορά τα οικονομικά θέματα.

Έγιναν συζητήσεις γενικών και διαφόρων θεμάτων σε ατμόσφαιρα απόλυτα 
ήρεμη και καθώς πρέπει. Ακολούθησε δια προτάσεων η εκλογή κηδεμόνων και 
εφορευτικής επιτροπής, η οποία διενήργησε επιτυχώς τις εκλογές.

Η Εφορευτική Επιτροπή ευχαριστεί τον κ. Τσιουρή, ο οποίος προσέφερε όπως 
πάντα τις υπηρεσίες του στον έλεγχο των ψηφοδελτίων και των εκλογών γενικά
Επίσης το απερχόμενο και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούν καθήκον να 
ευχαριστήσουν τον κ. Τσιουρή για τις πολύχρονες υπηρεσίες του ως Γραμματέας 
της ενώσεώς μας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Νίκος Βαγεράκας

Γραμματέας

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κιτσαντώνης Κώστας
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γκατζιάς Κώστας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαγέρακας Νικόλαος
Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσίρκας Γεώργιος
ΤΑΜΙΑΣ: Τασιούλας Άγγελος
Β. ΤΑΜΙΑΣ: Λουκάς Περικλής
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Μητσόπουλος Γιάννης, Δήμος Αλέξανδρος, 

Τσούμπρης Γεώργιος, Σιαφάκας Νικόλαος, 
Τασοβασίλης Άγγελος, Τζοβάρας Άρης

Tο ινστιτούτο «The Reputation Institute» 
αποκαλύπτει τη λίστα µε τις χώρες που 
έχουν την καλύτερη φήµη στον κόσµο, 

αλλά και εκείνες µε την πιο αυξηµένη αυτό-
αντίληψη. Το ινστιτούτο µελέτησε θέµατα 
όπως η εµπιστοσύνη, η εκτίµηση, ο θαυ-
µασµός και τα συναισθήµατα που δηµιουρ-
γούνται στο κοινό, απέναντι σε 50 χώρες, 
καθώς και τις αντιλήψεις του κόσµου για 
την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια και την 
περιβαλλοντική συνείδηση. 

Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, ο Κα-
ναδάς είναι η χώρα που έχει την καλύτερη 
φήµη στον κόσµο, σύµφωνα µε την τελευ-
ταία έρευνα του ινστιτούτου The Reputation 
Institute, µιας εταιρείας συµβούλων διαχεί-
ρισης της… φήµης.

Το Ιράκ έχει τη χειρότερη φήµη από τις 
50 χώρες που συµπεριλαµβάνονται στη 
λίστα και οι Αυστραλοί είναι εκείνοι που 
αγαπούν τον εαυτό τους περισσότερο, ενώ 
η Ελλάδα βρίσκεται στην 38η θέση, πέφτο-
ντας κατά 17 θέσεις σε σχέση µε πέρυσι.

Η έρευνα, µε τίτλο «2012 Country 
RepTrak», περιλαµβάνει τις απαντήσεις 
36.000 καταναλωτών των G8 του κόσµου - 
Καναδά, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ιαπωνία, 
Ρωσία, Ηνωµένο Βασίλειο και Ηνωµένες 
Πολιτείες - όσον αφορά στη φήµη 50 χω-
ρών όλου του κόσµου.

Η ΕΥΡΩΠΗ ∆ΕΣΠΟΖΕΙ ΣΤΟ TOP 10
Με την παγκόσµια φήµη του να βαθµολο-

γείται µε 77,77, ο Καναδάς παρέµεινε η πιο 
σεβαστή χώρα. Είναι η χώρα που οι συµµε-
τέχοντες στην έρευνα ψήφισαν ως πιο ελκυ-
στική για να την επισκεφτεί κανείς, για να 
ζει, να εργάζεται και να σπουδάζει. Η έρευνα 
µέτρησε τις αντιλήψεις σχετικά µε τις διά-
φορες χώρες, µε βάση 16 χαρακτηριστικά 
τριών κατηγοριών: προηγµένη οικονοµία, 
ελκυστικό περιβάλλον και αποτελεσµατική 
κυβέρνηση. Η Αυστραλία έλαβε τη δεύτερη 
θέση εκτοπίζοντας τη Σουηδία από πέρυσι, 
η οποία φέτος πήρε την τρίτη θέση, ενώ η 
Ελβετία και η Νορβηγία ολοκληρώνουν την 
πρώτη πεντάδα. Η Νέα Ζηλανδία, η έκτη 
πιο σεβαστή χώρα, είναι η δεύτερη µη ευ-
ρωπαϊκή χώρα στο top 10.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στη 12η θέση και 
αποτελεί την πιο αξιόπιστη ασιατική χώρα. 
Λίγο πιο κάτω βρίσκονται η Σιγκαπούρη 
και η Ταϊλάνδη, στην 20η και την 22η θέση. 
Η αντίληψη του κόσµου για τις Ηνωµένες 
Πολιτείες παρέµεινε αµετάβλητη καθώς βρί-
σκεται στην 23η θέση, µετά την Ταϊλάνδη.

Η Κίνα, στην 43η θέση, είναι ανάµεσα 
στους τελευταίους στη λίστα για δεύτερη 
συνεχή χρονιά. Άλλες χώρες µε παρόµοιες 
θέσεις, κατά φθίνουσα σειρά, είναι η Βολι-
βία, η Ουκρανία, η Κολοµβία, η Ρωσία, η 
Σαουδική Αραβία, η Νιγηρία, το Πακιστάν, 
το Ιράν και το Ιράκ.

ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ… ΕΑΥ-
ΤΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;

Εκτός από τη συνολική βαθµολογία σε 
παγκόσµιο επίπεδο, η έρευνα εξέτασε και το 
ποιες χώρες αγαπούν τον εαυτό τους περισ-
σότερο, δηλαδή την εικόνα που έχει κάθε 
χώρα για τον εαυτό της. Η Αυστραλία, η 
Νορβηγία και η ∆ανία βρίσκονται στην κο-
ρυφή αυτής της λίστας. Η Τουρκία παρουσι-
άζει το µεγαλύτερο χάσµα µεταξύ της συνο-
λικής βαθµολογίας (44.37) και της εικόνας 
για τον εαυτό της (75,41), ενώ ακολουθεί 
και η Κίνα. Η Ιαπωνία και το Βέλγιο είναι 
οι µόνες δύο χώρες που βαθµολόγησαν τον 
εαυτό τους χειρότερα σε σχέση µε την συνο-
λική βαθµολογία.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑ-
ΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟ∆ΟΣ

Άλλα σηµαντικά στοιχεία που προκύ-
πτουν από την έρευνα είναι η εµφάνιση των 
αναδυόµενων χωρών: Βραζιλία, Κολοµβία, 
Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Ουκρανία, οι 
οποίες εµφανίζουν ένα ευνοϊκό περιβάλ-
λον για επιχειρηµατική δραστηριότητα και 
έχουν ανέβει κατά 10 περίπου θέσεις κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η Ιταλία και η Ελλάδα βρίσκονται σε 
ελεύθερη πτώση, ενώ η Ισπανία βρίσκε-
ται σε αµφίβολη θέση. Ελλάδα και Ιταλία 
παρουσίασαν τις µεγαλύτερες πτώσεις στη 
βαθµολογία και κατάταξη φέτος, ενώ η 
Ισπανία διατήρησε την ίδια βαθµολογία και 
κατάταξη µε πέρυσι.

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΗΜΗ
  1. Καναδάς 77.77
  2. Aυστραλία 75.21
  3. Σουηδία 75.16
  4. Ελβετία 74.78
  5. Noρβηγία 73.90
  6. Nέα Ζηλανδία 72.94
  7. Φινλανδία 72.05
  8. ∆ανία 71.72
  9. Aυστρία 70.55
10. Ολλανδία 69.52

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΦΗΜΗ
41. Bολιβία 41.97
42. Ουκρανία 41.79
43. Κίνα 39.72
44. Κολοµβία 37.46
45. Ρωσία 36.77

46. Σαουδική Αραβία 36.74
47. Nιγηρία 31.54
48. Πακιστάν 26.59
49. Iράν 21.34
50. Iράκ 20.32

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΑΥΤΟ-ΑΝΤΙΛΗΨΗ
  1. Aυστραλία 88.70
  2. Nορβηγία 87.78
  3. ∆ανία 85.32
  4. Nέα Ζηλανδία 84.81 
  5. Καναδάς 84.49
  6. Φινλανδία 83.13
  7. Ελβετία 80.81
  8. Σουηδία 79.14
  9. Iνδονησία 78.30
10. Σιγκαπούρη 76.49

Ο ΚΑΝΑ∆ΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ 

Η Αυστραλία 
2η χώρα στον κόσµο 
µε την καλύτερη φήµη 


