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ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
 
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας ζητάει να προσλάβει εκπαιδευτικούς  

για να διδάξουν στα Σχολεία της Κοινότητας. 

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα: 

1) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: manager@goc.com.au  ή 

2) στην ταχυδρομική διεύθυνση: 206‐210 Lakemba St LAKEMBA NSW 2195 ή 

3) στα Γραφεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο., επικοινωνήστε στον αριθμό 

9740 6022 
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τα πρώτα χρόνια της κρίσης 
στην Ελλάδα, η µαζικότερη 
και αρχαιότερη οµογενειακή 
οργάνωση της Αυστραλίας, η 

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελ-
βούρνης και Βικτώριας (ΕΟΚΜΒ), 
επαναφέροντας στο προσκήνιο µια 
παλαιότερη ιδέα, προσπαθώντας να 
βοηθήσει έµπρακτα τη γενέτειρα, και 
µε τη συνδροµή και άλλων οµογενών 
πολιτικών, επέτυχε κάτι σηµαντικό 
για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Επέτυχε να πείσει την τότε εργατι-
κή κυβέρνηση της Αυστραλίας να 
προχωρήσει σε µνηµόνιο αµοιβαίας 
συνεργασίας µε την Ελλάδα για τη 
χορήγηση τουριστικής βίζας (υποκα-
τηγορία 462) µε δικαίωµα σπουδών 
και εργασίας µέχρι 1 χρόνο (τώρα 
µπορεί να επεκταθεί και στα 2 χρό-
νια), για 500 νέους ηλικίας από 18 
µέχρι 30 ετών.

Η επίσηµη υπογραφή της συµφωνίας, 
επί συντηρητικών κυβερνήσεων και 
στις δύο χώρες, έγινε στην Καµπέρα 
τον Μάιο του 2014. Επρεπε να πε-
ράσουν άλλα 3 χρόνια για να γίνει 
η σχετική επικύρωση της συµφωνίας 
από την ελληνική Βουλή τον Ιούνιο 
του 2017, καθώς και η σχετική δηµο-
σίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως (ΦΕΚ Β’ 4488/2017). 

Οµως... βρισκόµαστε στις αρχές του 
2019 και οι σχετικές ρυθµιστικές λε-
πτοµέρειες, δηλαδή η σχετική εγκύ-
κλιος που υποτίθεται είναι ευθύνη 
του υπουργείου Ερευνας, Παιδείας 
και Θρησκευµάτων (Γενική Γραµµα-
τεία ∆ιά Βίου Μάθησης και Νέας Γε-
νιάς), δεν έχει ακόµη κυκλοφορήσει! 
Με άλλα λόγια, µπορεί η Ελλάδα να 
έχει ήδη χάσει εκατοντάδες χιλιάδες 
νέους που έχουν φύγει αναζητώ-
ντας εργασία στο εξωτερικό, µπορεί 

η ανεργία των νέων να είναι ακόµη 
στατιστικά γύρω στο 50%, µπορεί 
αµέτρητοι νέοι και νέες να υποχρεώ-
νονται να εργάζονται µε εξευτελιστι-
κές αµοιβές και συνθήκες, να είναι 
σε εργασιακή οµηρεία απλήρωτοι, ή 
συµβασιούχοι, αλλά...

Η γνωστή αυτοκαταστροφική νεοελ-
ληνική ανεπάρκεια και αναλγησία, 
πολιτείας και πολιτικής ηγεσίας, πολι-
τικής ηγεσίας ανεξαρτήτως προσήµου, 
στέρησε την ευκαιρία σε τουλάχιστον 
2.000 νέους και νέες της Ελλάδας τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια στην περί-
πτωση της Αυστραλίας να ζήσουν και 
να εργαστούν, αποκτώντας ανάλογα 
προσόντα και βιώµατα, εργασιακά και 
πολιτισµικά, σε µια προηγµένη χώρα 
και οικονοµία, σε µια φιλική προς την 
Ελλάδα και τους κατοίκους της χώρα, 
συνεχούς οικονοµικής ανάπτυξης για 
τα τελευταία 27 χρόνια!

Από τον Μάιο του 2014 που υπογρά-
φηκε το σχετικό µνηµόνιο αµοιβαίας 
συνεργασίας ανάµεσα στην Ελλάδα 
και στην Αυστραλία µέχρι σήµερα, 
άλλες 15 χώρες του κόσµου υπέ-
γραψαν και έχουν ήδη υλοποιήσει 
προς όφελος των δικών τους νέων 
ανάλογη συνεργασία! Μόνο για την 
περίοδο 2017-2018, περισσότερες 
από 210.000 βίζες εργασίας (υποκα-
τηγορία 462 και υποκατηγορία 417) 
χορηγήθηκαν από την Αυστραλία κυ-
ρίως σε νέους και νέες πολλών ευρω-
παϊκών χωρών, π.χ. Ιταλία, Γαλλία, 
Ισπανία κ.ά.
Να σηµειωθεί πως οι βίζες «υποκατη-
γορίας 417», που ισχύουν ακόµη για 
19 χώρες, αρχικά δεν είχαν ανώτατο 
πλαφόν συµµετοχής νέων.

(Το άρθρο πρωτοδηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα 
«Έθνος», στις 16 Ιανουαρίου 2019)

Γράφει ο Γρηγόρης Χρονόπουλος

Τ ι είναι Έθνος; Εθνικός;  Ethnic; 
Το ακούσαµε πολλές φορές 
σαν ευγενικό χαρακτηρισµό 
του «παρακατιανός». Σαν τους 

πρώτους χριστιανικούς χρόνους που 
το εθνικός εννοούσε  ειδωλολάτρης 
και στην ουσία ΄Έλληνας.

Γιατί η λέξη Έθνος σηµαίνει σύνο-
λο. Κοινή, ιστορική καταγωγή, κοινή 
γλώσσα, παράδοση, ήθη και έθιµα, 
θρησκεία, αντίληψη και ενατένιση 
του µέλλοντος.  Και οι Έλληνες ήταν 
Έθνος κι ας ήταν  χωρισµένοι σε 
Πολιτείες κι ας πολεµούσαν µεταξύ 
τους. Οι Πόντιοι, αιώνες αποµονω-
µένοι. 

Πολλές οι ξένες επιδράσεις, η πί-
στη όµως, η εθνότητα ελληνική. Η 
γλώσσα βασισµένη στη αρχαία, στην 
οµηρική γλώσσα. Ο βότρυς σου λέει, 
το ξεχάσαµε εµείς αλλά αυτή είναι 
η ελληνική λέξη για το σταφύλι, το 
βοτρύδι. Το ίδιο οι Κύπρος. Κοινή 
καταγωγή, κοινή ιστορία, παράδοση 
και κοινή η γλώσσα. Έθνος λοιπόν. 
∆εν είναι µένουµε εδώ είµαστε ντό-
πιοι. Άλλο πολίτης, άλλο υπήκοος 
και άλλο εθνικότητα. Και σκέφτεται 
κανείς, είναι η Αυστραλία έθνος; Στο 
ξεκίνηµα µπορούµε να την αποδώ-
σουµε στη βρετανική εθνότητα. Κι 
εδώ έχουµε το φαινόµενο της ελλη-

νικής αρχαιότητας. Γιατί έχουµε, Αγ-
γλία, Σκωτία, Ιρλανδία και Ουαλία… 
Όλα όµως είναι Βρετανία. Εθνό-
τητα Βρετανική. Όµως αυστραλια-
νή Εθνότητα; Θα πάρει χρόνια και 
γενεές για να µπορούµε να µιλάµε 
για ΕΘΝΟΤΗΤΑ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ. 
Μόνο οι γηγενείς, οι Αµπορίτζινις 
µπορούν να πουν είναι εθνικότητας 
αυστραλιανής αλλά αυτοί δεν έγιναν 
ποτέ έθνος.

Το Έθνος είναι δηµιούργηµα ιστορι-
κό. ∆εν είναι φυσική πραγµατικότη-
τα.
∆ηλαδή δεν είναι ήρθαµε εδώ, έχου-
µε µια οµοιογενή κοινότητα, θέλου-
µε να κάνουµε κράτος, παίρνουµε κι 
ένα όνοµα και… άντε γίναµε έθνος! 
Το Έθνος είναι µια συλλογική ιστο-
ρική παρουσία  µέσα στο χρόνο. 
Κοινή καταγωγή, κοινή παράδοση, 
γλώσσα, ιστορία, κληρονοµιά, κοι-
νή συνείδηση εκείνο που λέµε κοινή 
Μοίρα.

Η Αυστραλία δεν είναι έθνος, είναι 
όµως σε καλό δρόµο, ο πολυπολιτι-
σµός λειτουργεί καλά και είναι πλέον 
αποδεκτός. Το σηµαντικό   είναι ότι 
είναι µια χώρα νοικοκυρεµένη και 
όσο για Εθνικότητα… άλλα θε νάρ-
θουνε παιδιά, καινούριους κλώνους 
και κλαδιά…

Γράφει ο Κώστας Καραµάρκος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ελληνικό  Σουβλάκι – Restaurant

Πλήρης Εξοπλισµός 2 ετών καινούριος
Μεγάλη κουζίνα κατάλληλη για catering

Σάλα 40 ατόµων – 
Εξωτερικός Χώρος 40-50 ατόµων

Σε πολύ καλό σηµείο στο κέντρο του Cairns
Πωλείται ή ενοικιάζεται σε πολύ καλή τιµή 

λόγω µετοίκισης.
Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνήστε 0431 125 376




