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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
ΣΙ∆ΕΡΑ∆ΕΣ OIKO∆ΟΜΩΝ

(Steel Workers) 
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλ. 0418 266 998
και ζητήστε τον Πέτρο Μαυρίδη

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο 2ΜΜ για 6η χρονιά στο πλευρό 
του δοκιµαζόµενου ελληνικού λαού!

Ο καθιερωµένος πλέον ετήσιος έρανος του 2ΜΜ για τη στήριξη παιδιών σε 
ιδρύµατα καθώς και σε άπορους Έλληνες θα πραγµατοποιηθεί και φέτος.

Την Τετάρτη, 22 Μαρτίου θα πραγµατοποιηθεί ο φετινός έρανος 
από τις 9.00 έως τις 22.00.

Στηρίζοντας µας, στηρίζετε και τους συµπατριώτες µας 
στις δύσκολες στιγµές της πατρίδας.

Σας θέλουµε κοντά µας, δίπλα µας για ν’ αποδείξουµε άλλη µια φορά 
ότι ο Ελληνισµός της Αυστραλίας έχει ανθρωπιά 

και η καρδιά του χτυπά στην Ελλάδα.
Ακούστε µας από τις συχνότητες 1665 ΑΜ Sydney, 1656 AM 

Darwin και 99.3 FM Wollongong ή ακούστε µας από το διαδίκτυο 
www.2mm.com.au  και από Tune In στο κινητό σας τηλέφωνο.

Ευελπιστούµε στη συµµετοχή σας.
Γιάννης Μεράβογλου

∆ιευθυντής

Ο 2ΜΜ για 6η χρονιά στο πλευρό 
του δοκιµαζόµενου ελληνικού λαού!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ

Σύδνεϋ, 3 Μαρτίου 2017
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ προκηρύσσει την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ως Ιδιαι-
τέρου Γραµµατέα κ. Γενικού Προξένου, ο οποίος σε περίπτωση υπηρεσιακών αναγκών θα µπορεί να 
εκτελέσει δευτερεύοντα καθήκοντα του Γενικού Προξενείου.  

Η πρόσληψη θα γίνει µε σύµβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρό-
νου, διετούς διαρκείας, µε δυνατότητα ανανέωσης (κατόπιν έγκρισης από την Κεντρική Υπηρεσία).

Στο πλαίσιο των αναλαµβανοµένων καθηκόντων εµπίπτουν κατ’ εξοχήν :
•  η επικοινωνία µε το Department of Foreign Affairs and Trade και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες στο 

Σύδνεϋ,
• η επικοινωνία µε τα άλλα Γενικά Προξενεία,
• η επικοινωνία µε τα οµογενειακά σωµατεία κι οργανώσεις και
• η γραµµατειακή υποστήριξη.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι: 
• 21 έως 60 ετών
• µόνιµοι κάτοικοι Αυστραλίας (citizen ή permanent resident)
• τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου
•  να γνωρίζουν πολύ καλά την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα – γραπτώς και προφορικώς
• να χειρίζονται µε ευχέρεια ηλεκτρονικό υπολογιστή στις δύο γλώσσες

Τυχόν πρόσθετα προσόντα -όπως σχολή γραµµατέων, πανεπιστηµιακός τίτλος ή προϋπηρεσία σε παρό-
µοια θέση- θα συνεκτιµηθούν.

Αιτήσεις των ενδιαφεροµένων συνοδευόµενες από λεπτοµερή βιογραφικά σηµειώµατα και απλά αντί-
γραφα των επικαλουµένων αποδεικτικών/τίτλων σπουδών, θα πρέπει να υποβληθούν έως και τη ∆ευ-
τέρα 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 14.00 στο Γενικό Προξενείο – Level 2/219-223 Castlereagh St., Sydney, 
NSW 2000 ή στο grgencon.sid@mfa.gr  

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν την Τετάρτη απόγευµα 29 Μαρτίου 2017 µε ηλεκτρονικό 
µήνυµα, για να προσέλθουν σε προσωπική εξέταση την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, ενώπιον τριµελούς 
επιτροπής, στην οποία θα περιλαµβάνεται εκτός της συνέντευξης, υπαγόρευση ελληνικού κειµένου 5 
γραµµών από ελληνική εφηµερίδα και µετάφρασή του στην αγγλική. Κατά την εν λόγω συνάντηση, οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν µαζί τους και τα πρωτότυπα επικαλούµενα δικαιολογητικά.

Οι υποβαλλόµενοι φάκελοι ή τα ηλεκτρονικά µηνύµατα πρέπει να τιτλοφορούνται «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕ-
ΩΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» και η επικοινωνία µε τους υποψηφίους θα πραγµατοποιείται αποκλειστι-
κά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου grgencon.sid@mfa.gr

        Εκ του Γενικού Προξενείου

Σύδνεϋ, 3 Μαρτίου 2017

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ προκηρύσσει την πρόσληψη ενός υπαλλήλου 
ως Τηλεφωνητή Γενικού Προξενείου, ο οποίος σε περίπτωση υπηρεσιακών αναγκών θα 
µπορεί να εκτελέσει δευτερεύοντα καθήκοντα του Γενικού Προξενείου.  

Η πρόσληψη θα γίνει µε σύµβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου, διετούς διαρκείας, µε δυνατότητα ανανέωσης (κατόπιν έγκρισης από την 
Κεντρική Υπηρεσία).

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι: 
• 21 έως 60 ετών
• µόνιµοι κάτοικοι Αυστραλίας (citizen ή permanent resident)
• τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου
• να γνωρίζουν πολύ καλά την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα – γραπτώς και προφορικώς

Τυχόν πρόσθετα προσόντα -όπως χειρισµός Η/Υ, πανεπιστηµιακός τίτλος ή προϋπηρεσία σε 
παρόµοια θέση- θα συνεκτιµηθούν.

Αιτήσεις των ενδιαφεροµένων συνοδευόµενες από λεπτοµερή βιογραφικά σηµειώµατα και 
απλά αντίγραφα των επικαλουµένων αποδεικτικών/τίτλων σπουδών, θα πρέπει να υποβλη-
θούν έως και τη ∆ευτέρα 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 14.00 στο Γενικό Προξενείο – Level 
2/219-223 Castlereagh St., Sydney, NSW 2000 ή στο grgencon.sid@mfa.gr  

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν την Τετάρτη απόγευµα 29 Μαρτίου 2017 µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα, για να προσέλθουν σε προσωπική εξέταση την Τετάρτη 5 Απριλίου 
2017, ενώπιον τριµελούς επιτροπής, στην οποία θα περιλαµβάνεται εκτός της συνέντευξης, 
υπαγόρευση ελληνικού κειµένου 5 γραµµών από ελληνική εφηµερίδα και µετάφρασή του 
στην αγγλική. Κατά την εν λόγω συνάντηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν µαζί τους και τα 
πρωτότυπα επικαλούµενα δικαιολογητικά.

Οι υποβαλλόµενοι φάκελοι ή τα ηλεκτρονικά µηνύµατα πρέπει να τιτλοφορούνται «ΠΡΟΚΗ-
ΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ» και η επικοινωνία µε τους υποψηφίους θα πραγµατοποιείται 
αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου grgencon.sid@mfa.gr
 
        Εκ του Γενικού Προξενείου

Η Οµογένεια θυµάται και τιµά

Τ αξίδεψαν µε πλοία της εποχής, ένα µήνα σε δύο ωκεανούς για να φτάσουν 
στο απόλυτο άγνωστό… Στο λιµάνι της Μελβούρνης, στη µακρυνή Αυστραλία, 
σε µια εποχή που δεν κυριαρχούσε η τηλεοπτική εικόνα αλλά οι διηγήσεις, 
έφταναν φοβισµένοι και ταυτόχρονα γεµάτοι ελπίδα και όνειρα. Οι Έλληνες µε-

τανάστες της δεκαετίας του 50 που έφτασαν στη µακρυνή ήπειρο εργάστηκαν σκληρά 
για δεκαετίες, προσαρµόστηκαν σε έναν διαφορετικό κόσµο αλλά, πότε, δεν ξέχασαν 
τις ρίζες τους. Πρώτος σταθµός µετά την άφιξη µε τα πλοία, το πρώην στρατόπεδο 
και τότε κέντρο υποδοχής µεταναστών στη Μπονεγκίλα. Απευθείας από το πλοίο, 
επιβίβαση στο τραίνο και µετάβαση µέσα από άγνωστα µέρη και τοπία στο κέντρο που 
έµελε να αποτελέσει την «πύλη εισόδου» στο Νέο Κόσµο. Συντροφιά µιά βαλίτσα µε τα 
ελάχιστα απαραίτητα, κάποια γράµµατα από τη φαµίλια και η ελπίδα για ένα καλύτερο 
αύριο. Πολλοί ήταν οι µετανάτες που ήρθαν από ιδιαίτερα δοκιµαζόµενες περιοχές της 
Ελλάδας όπως η Ήπειρος και η περιοχή της Φλώρινας. Μετά την παραµονή στις πα-
ράγκες της Μπονεγκίλα, όποιος έβρισκε δουλειά, -από τις προσφερόµενες τότε µέσω 
του διακρατικού προγράµµατος µετανάστευσης- έφευγε προς το άγνωστο, µε βάρκα 
την ελπίδα. Τηλέφωνα και επικοινωνίες είτε µε φίλους, είτε ακόµη περισσότερο µε 
τη φαµίλια στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Αρκετοί έτυχε να βρεθούν µεταξύ 
τους µετά την παραµονή στη Μπονεγκίλα, 10 ή και 20 χρόνια µετά… Οι άνθρωποι 
που έζησαν αυτές τις σκληρές αλλά αληθινές εµπειρίες, δεν ξέχασαν: -Με πρωταγω-
νιστή έναν µαχόµενο οµογενή, επί χρόνια πρωταγωνιστή της δράσης των Ελληνικών 
Κοινοτήτων στην Αυστραλία, Θεοφάνη Εµµανουηλίδη, η ιστορία και το κέντρο άφιξης 
µεταναστών της Μπονεγκίλα, διασώθηκε στο χρόνο και σήµερα αποτελεί ένα µνηµείο 
της πρόσφατης ιστορίας της Αυστραλίας, ένα σηµείο αναφοράς για το πως και κυρίως 
από ποιούς χτίστηκε η σύγχρονη Αυστραλία. Ο κ. Εµµανουηλίδης µε παρεµβάσεις 
του στις Αυστραλιανές Αρχές κατάφερε να προστατευθεί η Μπονεγκίλα ως ένα Αυ-
στραλιανό µνηµείο πολιτιστικής κληρονοµιάς και κάθε χρόνο διοργανώνει «εκδρο-
µές µνήµης» µε τη συµµετοχή παλιών µεταναστών που διέµηναν εκεί, αλλά και των 
παιδιών και των εγγονών τους, ώστε να γνωρίσουν πως ξεκίνησαν τη ζωή τους στην 
άλλη άκρη του κόσµου οι γονείς και οι παππούδες. Πριν λίγες ηµέρες τα πούλµαν µε 
τους παλιούς «ένοικους» της Μπονεγκίλα, κατεύθασαν και πάλι και οι επιβαίνοντες 
είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν εκ νέου στο «πρώτο τους σπίτι στην Αυστραλία». Η 
συγκίνηση ήταν και πάλι διάχυτη. Και οι µνήµες, οι περιγραφές στους νεώτερους αλλά 
και τα δάκρυα, άλλοτε χαράς για ότι κατάφεραν και άλλοτε πόνου για την πατρίδα που 
άφησαν πίσω. Η επίσκεψη στη Μπονεγκίλα είναι ένα ταξίδι µνήµης το οποίο ο οµογε-
νής Θεοφάνης Εµµανουηλίδης φροντίζει να διατηρεί ζωντανό, ενω παράλληλα µε τις 
δικές του πρωτοβουλίες έχει συγκεντρωθεί και διασωθεί όλο το αρχείο µετανάστευσης 
Ελλήνων στη Μελβούρνη, ένας πολύ σηµαντικός αριθµός φωτογραφιών της εποχής 
αλλά και τα προσωπικά αντικείµενα άφιξης δεκάδων χιλιάδων Οµογενών που κατέ-
φθασαν στην µακρυνή  Ήπειρο τις περασµένες αλλά όχι ξεχασµένες, προηγούµενες 
δεκαετίες. (Πηγή: ΕΡΤ, Αλέκος Μάρκελλος)




