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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία επιτροπή  
οργανώνει ολοήμερη εκδρομή για προσκύνημα  

στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Queanbeyan,
την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012 όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.

Μετά το πέρας της λειτουργίας θα γευματίσουμε στο χολ της εκκλησίας.
Μερίδα σουβλάκια, σαλάτα και ψωμάκια, τιμή $15.

Μετά το φαγητό περιοδεία στην πόλη της Καμπέρας  
και καφέ στην Ελληνική Λέσχη.  

Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις 6 το πρωΐ από Surry Hills, Coles Earlwood,  
Punchbowl, 11 ROSSMORE Av. ΤΙΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ $30. 

Κλείστε τις θέσεις εγκαίρως για καλύτερη οργάνωση.
Τηλεφωνήστε στο γραφείο του συλλόγου από 9 έως 6, Δευτέρα - Σάββατο 9567 6005.

Ζητήστε τον Μιχάλη ή Δημήτρη στον κο Αδαμόπουλο 9599 4662,  
στην κα Μπαντούνα  9708 2450, κα Στασινοπούλου 9787 2279,  

κα Βασιλοπούλου 9597 5218, κα Ρένα 9558 5997.
Όλοι ευπρόσδεκτοι

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720 14
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Το Ραδιοφωνικό ∆ίκτυο Macquarie 
ανακοίνωσε ότι διακόπτει προσω-
ρινά όλες τις διαφηµίσεις στη διάρ-

κεια του πρωϊνού προγράµµατος του κο-
ρυφαίου ραδιοσχολιαστή, Άλαν Τζόουνς. 
Η απόφαση ελήφθη µετά τα προσβλητικά 
σχόλια τα οποία έκανε ο Άλαν Τζόουνς 
σε βάρος της πρωθυπουργού Τζούλια 
Γκίλαρντ, τα οποία προκάλεσαν σάλο στη 
χώρα και υποχρέωσαν κορυφαίες εταιρεί-
ες να αποσύρουν τις διαφηµίσεις τους από 
την εκποµπή του στον ραδιοφωνικό σταθ-
µό 2GB του Σίδνεϊ. Υπενθυµίζεται πως ο 
Άλαν Τζόουνς µιλώντας σε εκδήλωση της 
νεολαίας του Φιλελεύθερου Κόµµατος, 
στο Πανεπιστήµιο του Σίδνεϊ, είπε ότι ο 
πατέρας της πρωθυπουργού - ο Τζον Γκί-
λαρντ - πέθανε από ντροπή για τα ψέµατα 
της κόρης του. Συγκεκριµένα είπε: «Όλοι 
γνωρίζετε ότι κάθε µέλος του Εργατικού 
Κόµµατος έχει αντιληφθεί ότι η Τζούλια 
Γκίλαρντ είναι µία ψεύτρα. Ο γέρος πέθα-
νε πριν µερικές εβδοµάδες από ντροπή. 
Από ντροπή, γνωρίζοντας ότι η κόρη του, 
κάθε φορά που µιλά στο Κοινοβούλιο, ξε-
στοµίζει ψέµατα» Ο ίδιος ο κ. Τζόουνς µετά 

τον σάλο που προκάλεσαν τα σχόλιά του, 
ζήτησε συγνώµη από την πρωθυπουργό, 
που όµως δεν την έκανε δεκτή και δήλω-
σε ότι δεν πρόκειται να παρουσιαστεί ξανά 
στην εκποµπή του κορυφαίου ραδιοσχο-
λιαστή. Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ραδιο-
φωνικού ∆ικτύου Macquarie, Ράσελ Τέϊτ, 
δήλωσε ότι το κύµα αντιδράσεων που 
προκάλεσαν τα σχόλια του κ. Τζόουνς, τον 
υποχρεώνουν «να ζητήσει ‘τάϊµ άουτ’ για 
τις εταιρίες που διαφηµίζουν στην συγκε-
κριµένη εκποµπή».

«Ο σάλος που προκάλεσαν τα σχόλια 
του Άλαν Τζόουνς και ιδιαίτερα οι απειλές 
που εκτοξεύονται από κοινωνικά µίντια σε 
εταιρίες που διαφηµίζουν στην εκποµπή 
του, µας οδήγησαν στην απόφαση αυτή», 
τόνισε ο κ. Τέϊτ. Στο µεταξύ η αυτοκινη-
τοβιοµηχανία Mercedes Benz, που έχει 
αποσύρει τις διαφηµίσεις της από την εκ-
ποµπή του Άλαν Τζόουνς, ζήτησε από τον 
ραδιοσχολιαστή να επιστρέψει την µαύρη 
Μερσεντές S-Class που του παραχώρησε 
στο πλαίσιο της αρχικής συµφωνίας που 
είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές, εφόσον 
η συµφωνία αυτή έχει πλέον ακυρωθεί.

Οποια πέτρα και να σηκώσεις στον 
κόσµο θα βρεις κι από έναν Έλλη-
να. Το ίδιο ισχύει και µε τις λίστες 

των πιο επιτυχηµένων εταιρειών στον 
κόσµο όπου οι ελληνικές παρουσίες 
αποτελούν σταθερή αξία. Στην Αυστρα-
λία, οκτώ οµογενειακές επιχειρήσεις 
βρίσκονται µέσα στις 500 µεγαλύτερες 
εταιρείες της χώρας. O ταξιδιωτικός ορ-
γανισµός Consolidated Travel, ο οποίος 
ανήκει στο Σπύρο Αλυσανδράτο, είναι 
η πιο επιτυχηµένη οµογενειακή επιχεί-
ρηση της χώρας και κατατάσσεται στην 
46η θέση των µεγαλύτερων αυστραλια-
νών εταιρειών. Ο όµιλος συγκαταλέγε-
ται επίσης ανάµεσα στις 100 κορυφαίες 
ταξιδιωτικές επιχειρήσεις του πλανήτη, 
µε τον κύκλο εργασιών του να φτάνει 

τα 854 εκατ. δολάρια. Οι υπόλοιπες 
επτά οµογενειακές επιχειρήσεις είναι: η 
Moraitis Group, η οποία δραστηριοποι-
είται στην αγορά οικιακών ειδών µε κύ-
κλο εργασιών 526 εκατ. δολάρια, η κα-
τασκευαστική Georgiou Group, µε 450 
εκατ. δολάρια, η Kailis Bros, η οποία 
πουλάει οικιακές συσκευές και έχει κύ-
κλο εργασιών 428 εκατ. δολάρια. 

Ακολουθούν η κατασκευαστική Doric 
Group, µε 177 εκατ. δολάρια, η A. 
Raptis & Sons, µε αντικείµενο την αλι-
εία και την αγροτική παραγωγή και 103 
εκατ. δολάρια, η MGKailis, µε 97 εκατ. 
δολάρια και η Poulos Bros, η οποία δρα-
στηριοποιείται στο εµπόριο τροφίµων 
και την παραγωγή καπνού µε κύκλο ερ-
γασιών 92 εκατ. δολάρια.

Χωρίς διαφηµίσεις
η εκποµπή 
του Άλαν Τζόουνς

Οι χρυσές ομογενειακές 
επιχειρήσεις της Αυστραλίας 




