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Με την υποστήριξη 
της Πρεσβείας της 
Αυστραλίας στην 

Αθήνα, το Αυστραλιανό 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 
Αθηνών σε συνεργασία με 
την Εν Αθήναις Αρχαιολο-
γική Εταιρία, διοργανώνει 
συνέδριο στις 20-22 Μαΐου 
2012 με θέμα, “Ο αρχαιο-
λογικός χώρος της Ζαγοράς 
στο πλαίσιο των οικισμών 
της Γεωμετρικής Εποχής 
(900-700 π.Χ.)”.

Το συνέδριο θα ανοίξει 
η Α.Ε. καθ. Μαρί Μπασίρ, 
Κυβερνήτης της Πολιτείας 
της Νέας Νότιας Ουαλίας της 

Αυστραλίας, την Κυριακή 
20 Μαΐου 2012 στις 19:00  
στο Μέγαρο της Εν Αθήναις 
Αρχαιολογικής Εταιρίας 
(Πανεπιστημίου 22, Αθή-
να). Η ανασκαφή και τα ευ-
ρήματα του αρχαιολογικού 
χώρου της Ζαγοράς, του 
καλύτερα διατηρημένου οι-
κισμού της περιόδου, παρέ-
χουν σημαντικά στοιχεία για 
τη ζωή στο Αιγαίο κατά τον 
όγδοο αιώνα π.Χ. - εποχή 
όπου σύμφωνα  με πολλούς 
ερευνητές χρονολογείται ο 
Όμηρος, οι απαρχές της πό-
λης-κράτους και της αθηνα-
ϊκής δημοκρατίας. Κανένας 

άλλος χώρος στον ελλαδικό 
κόσμο δεν προσφέρει μια 
τόσο καθαρή εικόνα της 
ιδιωτικής ζωής κατά την 
εν λόγω περίοδο. Τριάντα 
επιστήμονες από την Ευ-
ρώπη, Βόρεια Αμερική και 
Αυστραλία θα παρουσιά-
σουν τα νέα ευρήματα του 
σημαντικού αυτού οικισμού 
και τη συμβολή τους στην 
μελέτη της περιόδου, καθώς 
επίσης θα αναφερθούν στις 
ομοιότητες και διαφορές 
ανάμεσα στους διαφορετι-
κούς οικισμούς της Γεωμε-
τρικής Εποχής στον ελλαδι-
κό χώρο.

Το Αυστραλιανό Αρχαιο-
λογικό Ινστιτούτο Αθηνών 
είναι ένας αυτοχρηματο-
δοτούμενος οργανισμός 
αποτελούμενος από Αυ-
στραλούς ευρευνητές που 
διεξάγει αρχαιολογικές 
έρευνες και συμμετέχει σε 
αρχαιολογικές ανασκαφές 
στην Ελλάδα.  Ο ιδρυτής 
και διευθυντής του καθ. 
Αλέξανδρος Καμπίτογλου, 
τότε καθηγητής στο Πανε-

πιστήμιο του Σίδνεϊ, διεξή-
γαγε ανασκαφές στη Ζαγορά 
κατά το 1967-1977  υπό 
την αιγίδα της Εν Αθήναις 
Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Η πρέσβης της Αυστραλί-
ας στην Ελλάδα, κα Πολυξέ-
νη (Τζένη) Μπλούμφιλντ, 
δήλωσε: «Το Αυστραλιανό 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 
Αθηνών αποτελεί σημαντι-
κό συνδετικό κρίκο μεταξύ 
της Αυστραλίας και της Ελ-

λάδας στον αρχαιολογικό 
τομέα.  Θα ήθελα να συγ-
χαρώ τον διευθυντή Καθ. 
Αλέξανδρο Καμπίτογλου 
και τους συνεργάτες του για 
τη σημαντική συμβολή του 
Ινστιτούτου στην ανάδειξη 
και προβολή του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού και 
της τεράστιας συνεισφοράς 
του στην ανθρωπότητα”.

Η εκδήλωση είναι ανοι-
χτή στο κοινό.

Το σύνολο των αυστρα-
λιανών Μέσων απο-
τυπώνει την αβεβαιό-

τητα, εξαιτίας του πολιτικού 
περιβάλλοντος που δια-
μορφώνεται στην Ελλάδα. 
Πληθώρα ρεπορτάζ ξένων 
ανταποκριτών κατέγραψαν 
τις τελευταίες προσπάθειες 
του προέδρου της Δημοκρα-
τίας Κάρολου Παπούλια για 
την ανάδειξη κυβερνητικού 
σχηματισμού «προσωπικο-
τήτων» και την «άρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει σε 
οποιοδήποτε σχήμα υπο-
στηρίζει τη συνέχιση του 
προγράμματος λιτότητας». 

Τις τελευταίες ημέρες 
υπογραμμιζόταν ότι είναι 
«ιδιαίτερα αυξημένο το εν-
δεχόμενο διενέργειας επα-
ναληπτικών εκλογών, ενώ, 
όπως όλα δείχνουν, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα είναι το κόμμα που 

θα επικρατήσει, προοπτική 
η οποία προκαλεί έντονη 
ανησυχία στις παγκόσμιες 
αγορές γενικότερα, και στη 
Γερμανία ειδικότερα». 

Ο «φόβος» που κυριαρχεί 
στις αγορές, εξάλλου, δι-
αφαίνεται στις σημαντικές 
απώλειες που καταγράφουν 
τα διεθνή χρηματιστήρια, με 
πτώση των μετοχών και τις 
τιμές του αυστραλιανού δο-
λαρίου να υποχωρούν κάτω 
του αμερικανικού. Τέλος, η 
πλειονότητα των ρεπορτάζ 
και των δημοσιευμάτων 
σχολιάζει ότι «η πιθανότητα 
εξόδου της Ελλάδας από την 
ευρωζώνη ενισχύεται ολοέ-
να και περισσότερο», γεγο-
νός το οποίο θα σημάνει και 
την έξοδο της χώρας από 
την ΕΕ. Μάλιστα, σε εκτενές 
ρεπορτάζ του δικτύου SBS 
διερευνάται η δυνατότητα 

εξόδου της χώρας από το 
ενιαίο νόμισμα με βάση τις 
ιδρυτικές συνθήκες της ΕΕ.

Αποδεικνύεται ότι «μόνο 
η ΕΚΤ είναι αρμόδια να κό-
βει νόμισμα και οτιδήποτε 
διαφορετικό συνιστά πα-
ραβίαση των συνθηκών με 
άμεση συνέπεια την αποπο-
μπή από την Ένωση».

Ωστόσο, σχολιάζεται ότι 
«είναι βέβαιο ότι μπορεί 
να βρεθεί λύση εκτός του 
πλαισίου των συνθηκών» 
και μάλιστα ότι «αποτελεί 
κοινό μυστικό ότι η διάχυση 
της κρίσης έχει ήδη συμβεί, 
αλλά δε διατυπώνεται ρητά, 
ενώ από καιρό προετοι-
μάζεται και το ευρωπαϊκό 
τραπεζικό και οικονομικό 
σύστημα για τη συγκεκριμέ-
νη προοπτική αποτυχίας της 
Ελλάδας να παραμείνει στη 
ζώνη του ευρώ».

Τις τελευταίες εξελίξεις 
στο Αφγανιστάν συζή-
τησε με τον Αμερικανό 

πρόεδρο, Μπαράκ Ομπάμα, 
η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ, σε τηλεφωνική 
τους συνομιλία την Τρίτη. Οι 
δύο ηγέτες μίλησαν για περί-
που 10 λεπτά, ενόψει της Συ-
νόδου Κορυφής του  ΝΑΤΟ 
που θα γίνει στο Σικάγο την 
ερχόμενη βδομάδα. Συζήτη-
σαν κυρίως την πρόσφατη 
ανακοίνωση που έκανε ο 
πρόεδρος του Αφγανιστάν, 
Χαμίντ Καρζάϊ, ότι σύντομα 
θα αρχίσει η μεταβίβαση της 
ευθύνης  της ασφάλειας, η 
οποία και θα ολοκληρωθεί 

μέχρι το 2014. Στο μεταξύ, 
ανακοινώθηκε χθες ότι η 
Αυστραλία θα ενισχύσει τις 
αμυντικές δυνάμεις του Αφ-

γανιστάν με επιπλέον $300 
εκατομμύρια, μετά την απο-
χώρηση των στρατευμάτων 
της από τη χώρα.

Συνέδριο του Αυστραλιανού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών
για τα ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου της Ζαγοράς στην Άνδρο

Οι εξελίξεις στην Ελλάδα 
απασχολούν τα αυστραλιανά ΜΜΕ

Τηλεφωνική συνομιλία Γκίλαρντ-Ομπάμα

ΑγγειΑκό & ενδόΑγγειΑκό ιΑτρειό
δρ. δημητριός (Jim) ηλιόπόυλός
BSc (Med), MB BS (HonS 1), PHd, FRAcS (cARdiotHoRAcic SuRgeRy), FRAcS (VASculAR SuRgeRy)

ΑγγειΑκός κΑι ενδόΑγγειΑκός Χειρόυργός

Ο Ιατρός Δημήτριος (Jim) Ηλιόπουλος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές 
του ως ειδικός στην Αγγειακή Χειρουργική και στην Καρδιοθωρακική 
Χειρουργική, καθώς επίσης και ένα Διδακτορικό (PhD) στην Θωρακική 
Αορτική Χειρουργική.
Ο Δρ. Ηλιόπουλος παρέχει μια ποικιλία αγγειακών υπηρεσιών (αμφότερα 
ενδοαγγειακές και ανοικτές αγγειακές εγχειρήσεις) για την διευθέτηση των 
κάτωθι:
 • Καρωτιδικές αρτηριακές παθήσεις
 • Θωρακικές και κοιλιακές αορτικές παθήσεις
 • Περιφερειακές αγγειακές παθήσεις
 • Φλεβώδεις παθήσεις & Κιρσογενείς φλέβες
 • Νεφρική /διάλυση προσέγγιση
 • Μεσεντερική αγγειώδης πάθηση.
Επιπρόσθετα, ασχολείται με την ενδοαγγειακή θεραπευτική αγωγή των 
θωρακικών και κοιλιακών αορτικών ανευρισμάτων.

St George Consulting Rooms Liverpool Consulting Rooms
Suite 7J-7K, Suite 1,
Level 5, 181 Bigge Street,
1 South Street, Liverpool NSW 2170
Kogarah NSW 2217 Appointments: (02) 9822 4288
Appointments: (02) 9587 5552

macquarie Consulting Rooms Campbelltown Consulting Rooms
Suite 302, Suite B204,
Level 3, Clinical Care Centre, 4 Hyde Parade,
2 Technology Place, Campbelltown NSW 2560
Macquarie University NSW 2109 Appointments: (02) 4627 0349
Appointments: (02) 9887 8899

Current Visiting medical Officer appointments
Liverpool Hospital St George (Public) Hospital
Bankstown Hospital The Sutherland Hospital
St George (Private) Hospital Campbelltown Hospital
Macquarie University Hospital Sydney Southwest Private Hospital 14
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O σύλλογος φιλάθλων οπαδών ΑΕΚ Σίδνεϊ γνωστοποιεί προς τα μέλη του 
και προς τους φίλους του συλλόγου ότι την Κυριακή 20 Μαΐου 
και ώρα 2 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση  
του συλλόγου στο PANARCADIAN HALL, 51-55 King St., Ashbury.
ΘΕμΑτΑ προΣ ΣυζήτήΣή

1) Αναφορά προέδρου για τα πεπραγμένα της προηγούμενης περιόδου
2) Αναφορά ταμία
3) Γενικές εργασίες
4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Να τονίσουμε την ανάγκη παρουσίας όλων των μελών αλλά και των φίλων 
του συλλόγου για να μπορέσει ο σύλλογος να συνεχίσει την πορεία του 
αλλά και την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών με νέες ιδέες.
μετά την συνεδρίαση θα προσφερθούν γλυκά και αναψυκτικά.
με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, ο επί των δημοσίων σχέσεων
Κώστας Καποδίστριας

THE AEK SUPPORTERS CLUB OF SYDNEY (AUSTRALIA)
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ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ


