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Aντιµέτωπος της θανατικής 
ποινής στη Μαλαισία εί-
ναι ένας 32χρονος από τη 

∆υτική Αυστραλία, ο οποίος βα-
ρύνεται µε την κατηγορία της δι-
ακίνησης ναρκωτικών. Πρόκειται 
για τον Dominic Jude Christopher 
Bird, από το Περθ, ο οποίος προ-
σήχθη τη ∆ευτέρα σε δικαστήριο 
της Κουάλα Λουµπούρ, όπου του 
απαγγέλθηκε µία κατηγορία για 
διακίνηση ναρκωτικών και µία 
κατηγορία για χρήση. Στην κατοχή 
του είχαν βρεθεί 167 γραµµάρια 
µεταµφεταµίνων. Ο Bird συνελή-
φθη την 1η Μαρτίου σε καφετέρια 
της Κουάλα Λουµπούρ, την ώρα 
που επιχειρούσε να πουλήσει 228 

γραµµάρια ναρκωτικών. Στη Μα-
λαισία, η κατοχή περισσότερων 
από 50 γραµµαρίων µεταµφεταµι-
νών επισείει την θανατική ποινή. 
Ο Bird - ο οποίος έχει προφυλα-
κιστεί - θα δικαστεί στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο της Μαλαισίας τον ερ-
χόµενο Νοέµβριο.

Να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα 
στη Μαλαισία έχουν καταδικαστεί 
σε θάνατο και εκτελεστεί, τρεις Αυ-
στραλοί, για κατοχή και διακίνηση 
ναρκωτικών. Πρόκειται για τους 
Kevin Barlow και Brian Chambers 
που απαγχονίστηκαν τον Ιού-
λιο του 1986, και τον  Michael 
McAuliffe που επίσης απαγχονί-
στηκε τον Ιούνιο του 1993.

T ον ερχόµενο µήνα θα ανα-
κοινωθούν τα πορίσµατα 
της νέας ιατροδικαστικής 

έρευνας που έγινε σχετικά µε την 
εξαφάνιση της µικρής Αζάρια 
Τσάµπερλεϊν πριν 32 χρόνια. 
Όπως ανακοίνωσε η ιατροδικα-
στής της Βόρειας Επικράτειας, 
Ελίζαµπεθ Μόρις, τα πορίσµατα 
της έρευνας που διενήργησε τον 
Φεβρουάριο, θα ανακοινωθούν 
στις 12 Ιουνίου. Τα πορίσµατα της 
έρευνας πιστεύεται ότι θα είναι το 
τελευταίο κεφάλαιο σε µία από τις 
πιο µακροχρόνιες υποθέσεις που 
γνώρισε στην ιστορία της η χώρα.

Η αρπαγή της Αζάριας από ντί-
γκο το 1980 από το αντίσκηνο των 
γονέων της, που παραθέριζαν στην 
περιοχή Ayres Rock της Κεντρικής 
Αυστραλίας, είχε συγκλονίσει την 

αυστραλιανή κοινή γνώµη. Στην 
πολύκροτη δίκη, που διεξήχθη το 
1982, η µητέρα της Αζάρια, Λίντι, 
υποστήριξε, ότι είδε ένα ντίγκο να 
αρπάζει την Αζάρια, αλλά δεν έγι-
νε πιστευτή από τους ενόρκους. Το 
∆ικαστήριο είχε καταδικάσει, τότε, 
την Λίντι σε ισόβια κάθειρξη, και 
το σύζυγό της, Μάϊκλ, µε αναστο-
λή, για συνέργεια στην κάλυψη του 
φόνου της κόρης τους. Βασιλική 
Έρευνα που διενεργήθηκε το 1987, 
αθώωσε το ζεύγος Τσάµπερλεϊν και 
ακύρωσε τις ποινές τους. Όµως, νέα 
ιατροδικαστική έρευνα, που έγινε 
το 1995, δεν κατέληξε σε οριστι-
κά συµπεράσµατα για την τύχη της 
Αζάρια. Η ιατροδικαστική  έρευνα 
που άρχισε στις 24 Φεβρουαρίου, 
επικεντρώθηκε σε νέα στοιχεία για 
τη συµπεριφορά των ντίγκο.

Αυστραλός 
αντιµετωπίζει 
την θανατική ποινή 
στη Μαλαισία

«Στροφή» του επιμελητηρίου Ηρακλείου 
στην αγορά της Αυστραλίας 

Τον ερχόμενο μήνα τα πορίσματα
της ιατροδικαστικής έρευνας 

Ι∆ΡΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ Η ΑΥΣΤΡΑΛΗ ΠΡΕΣΒΗΣ

ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΑΖΑΡΙΑMε παραµύθι µοιάζει η 

ιστορία του 95χρονου 
οµογενή Βύρωνα Θεο-

φάνη, που ήταν η πηγή έµπνευ-
σης για τη συγγραφή του βιβλίου 
«Οι Έλληνες στην Άπω Ανατο-
λή» του καθηγητή Αναστάσιου 
Τάµη. Ο ίδιος ο συγγραφέας το 
αναγνώρισε αυτό, σε πρόσφατη 
οµιλία του, δίνοντας στοιχεία για 
τον κ. Θεοφάνη για τον οποίο 
είπε, µεταξύ άλλων: «Η έρευ-
να και η συγγραφή του βιβλίου 
οφείλεται σ΄ έναν πρωτοπόρο 
Έλληνα έποικο, ο οποίος βίωσε 
το οδοιπορικό του Ελληνισµού 
στην Κίνα, Μαντζουρία, Ιαπω-
νία και Αυστραλία και ο οποίος 
αποτέλεσε το έναυσµα, το εφαλ-
τήριο και την πηγή έµπνευσης 
του βιβλίου. Ο ίδιος άνθρωπος 
περιέβαλε µε περισσή αγάπη το 
Εθνικό Κέντρο Ελληνικών Με-
λετών (ΕΚΕΜΕ), προσφέροντας 
100.000 δολάρια».

Σύµφωνα µε τον καθηγητή 
Τάµη, ο Βύρων Θεοφάνης βρέθη-
κε νεώτατος στην Κίνα, εµπορεύ-
τηκε ποτά στο Μούγντεν και στο 
Χαρµπίν, ανέλαβε εργοστάσιο 

επεξεργασίας βότκας στη Σαγκάη, 
γνώρισε και σχετίστηκε φιλικά µε 
την οικογένεια του Χαράλαµπου 
∆ουκάκη (συγγενή του Μιχάλη 
∆ουκάκη, υποψηφίου προέδρου 
των ΗΠΑ) στο Τιεντσίν και το Πε-
κίνο και τις τρεις θυγατέρες του, 
οι δύο εκ των οποίων, η Τρούλα 
και η Μάχη ∆ουκάκη, βρίσκονται 
στην Αυστραλία, διέφυγε στην 
Ιαπωνία το 1950, εργάστηκε ως 
άτυπος πρέσβης του Ελληνισµού, 
διέσωσε από τον πόλεµο της Κο-
ρέας τον Νικήτα Βενιζέλο, ευεργέ-
τησε παλιννοστούντες Έλληνες, 
ίδρυσε µε άλλους Έλληνες τον 
Ελληνο-Ιαπωνικό Σύνδεσµο, την 
Κοινότητα των Ελλήνων στο Τό-
κιο, και άνοιξε κατάστηµα σουβε-
νίρ στη Γιοκοχάµα µε τον αδελφό 
του Πλάτωνα Θεοφάνη (ο οποίος 
είχε νυµφευτεί στο Μούγτεν τη 
γοητευτική Κλαύδια Στεφανίδη, 
θυγατέρα του εκδιωγµένου από 
το σταλινικό καθεστώς Πόντιου 
πρόσφυγα δασκάλου, Βλαδίµη-
ρου Στεφανίδη).

Η Κλαύδια και τα παιδιά τους, 
που γεννήθηκαν στην Κίνα και 
στην Ιαπωνία και που σήµερα 

ζουν στην Αυστραλία, προστάτευ-
σαν δεκάδες Έλληνες στρατιώτες 
της κορεατικής εκστρατείας και 
παρασηµοφορήθηκαν από την 
ελληνική Πολιτεία, για τη εθνι-
κή τους δράση στην Ιαπωνία. Ο 
Βύρων Θεοφάνης, περιζήτητος 
γαµπρός - σχετίστηκε µε τη δηµο-
φιλέστερη ηθοποιό της Ιαπωνί-
ας της περιόδου 1946-1962, τη 
γοητευτική και θρυλική για τους 
φίλους του παγκόσµιου κινηµα-
τογράφου, Sugi Yoko, την οποία 
δεν νυµφεύθηκε (δεν το επέτρε-
ψαν οι γονείς της) - αφού επι-
σκέφτηκε σύντοµα την Ελλάδα, 
εγκαταστάθηκε µαζί µε τον αδελ-
φό του, Πλάτωνα, στη Μελβούρ-
νη. Εκεί γνώρισε την αείµνηστη 
σύζυγό του, Γκόλφω, άνοιξε δικό 
του εργαστήριο και αργότερα 
εργοστάσιο καφέ, το περίφηµο 
Oassis Coffee, έκανε οικογένεια 
µε τρία παιδιά (τους Βασίλη, Ει-
ρήνη και Τίνα) υπηρέτησε τους 
ΑΧΕΠΑ, ενίσχυσε τις ελληνικές 
σπουδές, τα γράµµατα και προ-
σπάθησε να σηκώσει την Ελλάδα 
ψηλότερα, κάτι που συνεχίζει να 
κάνει ακόµα και στα 95 του!

Έλληνας διέπρεψε σε Κίνα, 
Ιαπωνία και Αυστραλία  

ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΑΠO ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α. ΤΑΜΗ

Oι δυνατότητες ανάπτυξης 
επιχειρηµατικών σχέσεων 
µε την Αυστραλία και οι 

ευκαιρίες που παρουσιάζει η συ-
γκεκριµένη αγορά για τις επιχει-
ρήσεις της Κρήτης, τίθενται στο 
επίκεντρο εκδήλωσης που διορ-
γανώνει το Επιµελητήριο Ηρα-
κλείου. Η εκδήλωση θα πραγ-
µατοποιηθεί αύριο, Πέµπτη, 
στο Επιµελητήριο Ηρακλείου. 
Θα συµµετέχει η πρέσβης της 
Αυστραλίας στην Αθήνα, κα 
Τζένη Μπλούµφιλντ, η οποία 
θα παρουσιάσει (στα ελληνικά) 
την αγορά της Αυστραλίας στους 
επιχειρηµατίες του νοµού Ηρα-
κλείου και θ’ ανακοινώσει την 
ίδρυση Ελληνο-Αυστραλιανού 
Επιµελητηρίου. Θα ακολουθή-
σουν οµιλίες από τον πρόεδρο 
του Επιµελητηρίου Ηρακλεί-
ου κ. Μανώλη Αλιφιεράκη και 
τον πρόεδρο ∆Σ & ∆ιευθύνο-
ντα Σύµβουλο του Οργανισµού 
Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ), 
κ. Αλκιβιάδη Καλαµπόκη, οι 
οποίοι θ’ αναφερθούν στην εξω-
στρέφεια των τοπικών επιχειρή-
σεων, τη δυνατότητα εξαγωγών, 
τις σχετικές χρηµατοδοτήσεις 
και τις ευκαιρίες που υπάρχουν. 

Επίσης θα παρουσιαστούν οι 

επιτυχηµένες πρακτικές τριών 
κρητικών επιχειρήσεων που 
πραγµατοποιούν ήδη εξαγωγές 
στην Αυστραλία, η ΓΕΑ ΑΕ, η 
TERRA CRETA SA και η CRETA 
FARM AEBEE. Να σηµειωθεί 
ότι η Αυστραλία θεωρείται µια 

από τις σηµαντικότερες και πιο 
δυναµικές αγορές του κόσµου, η 
οποία µπορεί ν’ αποτελέσει διέ-
ξοδο για την εξαγωγική δραστη-
ριότητα των επιχειρήσεων της 
Κρήτης, δεδοµένης και της ισχυ-
ρής παρουσίας της οµογένειας.

Η πρέσβης της Αυστραλίας στην Αθήνα, κα Τζένη Μπλούµφιλντ.

Ο 32χρονος 
Dominic Jude 
Christopher Bird.


