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Tη βεβαιότητα ότι έρχονται 
καλύτερες µέρες για την Ελ-
λάδα µε την συµβολή και 

των Ελλήνων του εξωτερικού, 
αποκόµισαν όσοι βρέθηκαν στον 
ετήσιο χορό του Ελληνο-Αυστρα-
λιανού Εµπορικού και Βιοµηχανι-
κού Επιµελητήριου (HACCI), στη 
Μελβούρνη.

Περισσότερα από 400 άτοµα, 
κυρίως από τον επιχειρηµατικό 
κόσµο, έδωσαν το «παρών» στην 
εκδήλωση που έγινε στην εντυ-
πωσιακή αίθουσα Mural Hall της 
βικτωριανής πρωτεύουσας. Κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε 
και η απονοµή των αριστείων του 
HACCI σε οµογενείς που διακρί-
θηκαν στους χώρους των επιστη-
µών, της τέχνης, των επιχειρήσε-
ων, αλλά και του εθελοντισµού.

Το πρώτο βραβείο για τα επιτεύγ-
µατα µιας ζωής απονεµήθηκε στον 
νευροχειρουργό Γεώργιο Παξινό, 
που θεωρείται ο «Μαγγελάνος» 
στον παγκόσµιο χώρο της νευ-
ροεπιστήµης. Τον διακεκριµένο 
οµογενή επιστήµονα παρουσίασε 
ο παγκοσµίου φήµης διαφηµιστής, 
Πίτερ Οικονοµίδης.

«Ο Γεώργιος Παξινός γεννή-
θηκε το 1944 στην Ιθάκη, όπου 

και περάτωσε τις γυµνασιακές του 
σπουδές. Ακολούθως, µετέβη στο 
εξωτερικό και σπούδασε στα πιο 
διάσηµα πανεπιστήµια του κόσµου 
µέχρι και την οριστική εγκατάστα-
σή του, ως καθηγητής στην έδρα 
Ψυχολογίας και Ιατρικών Επιστη-
µών στο Πανεπιστήµιο της Νέας 
Νοτίου Ουαλίας, στο Σίδνεϊ της Αυ-
στραλίας (Scientia Professor, The 
University of New South Wales 
- ∆ιακεκριµένος Καθηγητής), του 
οποίου είναι εκλεγµένο µέλος της 
διοίκησης (Academic Board and 
Council of UNSW), και όπου, σή-
µερα, επιβλέπει 8 ερευνητές µε 
PhD στο εργαστήριό του», σηµείω-
σε ο κ. Οικονοµίδης και πρόσθεσε: 

«Ο Παξινός συγκαταλέγεται µετα-
ξύ των κορυφαίων νευροεπιστηµό-
νων του κόσµου. Είναι κορυφαίος 
στον τοµέα της Νευροανατοµίας 
και των συναφών κλάδων. Οπωσ-
δήποτε είναι ο κορυφαίος Έλληνας 
- εσωτερικού και εξωτερικού - επι-
στήµονας στον ευρύ αυτόν τοµέα 

και έχει τιµηθεί µε σηµαντικά βρα-
βεία για την συνεισφορά του στην 
νευροεπιστήµη».

Ο Γιώργος Παξινός είναι πρόε-
δρος της Εταιρείας Νευροεπιστή-
µης της Αυστραλίας, µέλος του 
Εθνικού Συµβουλίου Υγείας και Ια-
τρικής Έρευνας (NHMRC) της Αυ-
στραλίας, της Ακαδηµίας Κοινω-
νικών Επιστηµών της Αυστραλίας 
(FASSA), της Αυστραλιανής Ακα-
δηµίας Επιστηµών (FAA). Είναι 
επίσης, AO (Officer in the General 
Division of the Order of Australia 
for Service to Neuroscience), Επί-
τιµος ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών, Επίτιµος Πρόεδρος 
στην Σχολή Ψυχολογίας του City 
Unity College (Αθήνα) και συντά-
κτης σε διεθνή επιστηµονικά περι-
οδικά µε κριτές.

Η ευρύτητα, όσο και η ποιότητα 
του έργου του, έχει την αντίστοιχη 
ευρύτητα διεθνούς αναγνώρισης. 
Κάθε αναφορά στον εγκέφαλο, 
είτε ζώου είτε ανθρώπου είναι σε 

µεγάλο βαθµό συνυφασµένη µε το 
όνοµά του.

Ο άτλαντάς του για τον ανθρώπι-
νο εγκέφαλο (σ.σ. έχει µεταφραστεί 
από τα αγγλικά σε πολλές ξένες 
γλώσσες µεταξύ των οποίων ιταλι-
κά, κινέζικα, ιαπωνικά) είναι ο πιο 
ακριβής για τον εντοπισµό περιο-
χών του υποφλοιού.

Στον τοµέα των νευροεπιστηµών, 
είναι ο συγγραφέας της πιο συ-
χνά αναφερόµενης δηµοσίευσης: 
«Ο Εγκέφαλος του Αρουραίου σε 
Στερεοταξικές ορίζουσες» (The Rat 
Brain in Stereotaxic Coordinates, 
Paxinos and Watson, 1986).
F Το βραβείο του κορυφαίου επι-
χειρηµατία της χρονιάς απονεµή-
θηκε στον Πίτερ Μερκούλια, ο 
οποίος γεννήθηκε στη Λακωνία 
και µετανάστευσε σε µικρή ηλικία 
στην Αυστραλία.Σπούδασε στη 
Μελβούρνη και το 1986 µαζί µε 
τον αδελφό του ίδρυσε την οικοδο-
µική εταιρεία Merkon που σήµερα 
απασχολεί δεκάδες άτοµα και έχει 

κερδίσει πολλά βραβεία στον κα-
τασκευαστικό τοµέα. Επίσης, έχει 
ιδρύσει την εταιρεία Vancorp µε 
έδρα το Βανουάτου, που επίσης 
απασχολεί δεκάδες άτοµα.
F Το βραβείο εξαιρετικής επαγγελ-
µατικής απόδοσης απονεµήθηκε 
στην υπεύθυνη του φωτογραφικού 
τµήµατος του εκδοτικού συγκροτή-
µατος Φέρφαξ, Βίκυ Λάσκαρη.
F Το βραβείο Κοινοτικής Προ-
σφοράς απονεµήθηκε από τον 
βουλευτή Γκράαµ Γουάτι στον πρό-
εδρο της «Φροντίδας», Σάκη Ζα-
φειρόπουλο. Η «Φροντίδα» είναι ο 
οµογενειακός φορέας που παρέχει 
πολύτιµες υπηρεσίες σε ηλικιωµέ-
νους οµογενείς µε τα γηροκοµεία 
και τα γηριατρεία που διαθέτει. 
Ο Σάκης Ζαφειρόπουλος, γεννη-
µένος στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε 
πρωτοπόρος εθελοντής και υπη-
ρετεί δεκάδες οµογενειακούς και 
αυστραλιανούς πολιτιστικούς και 
φιλανθρωπικούς φορείς.
F Τέλος το βραβείο για τα επιτεύγ-
µατα νέου απονεµήθηκε στον πια-
νίστα Στέφανο Κασσοµένο που έχει 
εµφανιστεί σε δεκάδες κονσέρτα 
στην Αυστραλία και παγκοσµίως 
και έχει αποσπάσει εγκωµιαστικές 
κριτικές και βραβεία.

ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΞΙΝΟ

Βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι της οµογένειας 

Ο διακεκριµένος οµογενής 
επιστήµονας, Γεώργιος Παξινός.

Aυστραλή δικηγόρος, ειδικευµένη σε θέµατα ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων παρουσιάζει την δική της πρόταση 
για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από τη 

Βρετανία στην Ελλάδα σε ένα βιβλίο της που παρουσιάστηκε 
την Κυριακή στην Καµπέρα. Η Κάθριν-Μανόλια Φίλεϊ, πριν 
ασχοληθεί µε τη νοµική ήταν αρχαιολόγος και εργάστηκε στην 
Ελλάδα. Ως δικηγόρος εργάστηκε ιδιαίτερα και για απόδοση 
δικαιοσύνης στους Αυστραλούς ιθαγενείς. Τίτλος του βιβλίου 
της είναι «How The Greeks Can Get Their Marbles Back- the 
legal argument for the return of the Parthenon Marbles to 
Greece», στο οποίο η συγγραφέας υποστηρίζει πως η Βρετα-
νία δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψει από µόνη της τα Γλυπτά 
για καθαρά «πολιτιστικούς λόγους. Μια τέτοια χειρονοµία, θα 
έκανε άνω-κάτω τα µουσεία όλου του κόσµου».

«Tο Επιχειρηµατικό Συµβούλιο Ελλάδας-Αυστραλί-
ας, πέρα από τη συνεισφορά του στην ενίσχυση 
των διµερών οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των 

δύο χωρών, µπορεί να λειτουργήσει ως φορέας ενός θε-
τικού µηνύµατος, µε ευρύτερη σηµασία για τη χώρα µας. 
Μπορεί να αναδείξει το εξωστρεφές, το δυναµικό, το δη-
µιουργικό κοµµάτι της Ελλάδας. Τις επιχειρήσεις που τολ-
µούν να ανοίγονται εκτός συνόρων, που αναπτύσσονται και 
παράγουν αξία για τις ίδιες, για τους συνεργάτες τους, για 
την ελληνική οικονοµία». Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της Κε-
ντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων και του ΕΒΕ Αθηνών, Κ. 
Μίχαλος, στην εκδήλωση του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου 
Ελλάδας-Αυστραλίας (ΕΣΕΑ) µε τίτλο «Στόχοι, ∆ράσεις και 
Επιχειρηµατικές Πρωτοβουλίες».

Πρόκειται για νέο φορέα, ο οποίος συστήθηκε µε στόχο 
να συµβάλει στην ενδυνάµωση των διµερών οικονοµικών 
σχέσεων και της επιχειρηµατικής συνεργασίας µεταξύ των 

δύο χωρών «σε µια εποχή που η Ελλάδα δίνει τη µάχη για 
την έξοδο από την κρίση και για την αποκατάσταση της δι-
εθνούς εικόνας της, η ίδρυση αυτού του νέου φορέα είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική», σχολίασε ο κ. Μίχαλος.

Οι διµερείς σχέσεις Ελλάδας-Αυστραλίας βρίσκονται σή-
µερα σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, µε παραδείγµατα 
συνεργασίας σε τοµείς όπως η ναυτιλία, τα τρόφιµα, οι Ανα-
νεώσιµες Πηγές Ενέργειας κ.ά. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν 
ακόµη σηµαντικά περιθώρια διεύρυνσης και εµβάθυνσης 
της διµερούς συνεργασίας στους τοµείς της πράσινης οικο-
νοµίας, της ενέργειας και βεβαίως στο εµπόριο τροφίµων, 
µε έµφαση στα προϊόντα µεσογειακής διατροφής.

«Μέσα από τη δραστηριότητα του Επιχειρηµατικού Συµ-
βουλίου Ελλάδας-Αυστραλίας, η ανάδειξη και η αξιοποί-
ηση αυτών των ευκαιριών µπορεί να γίνει µε ουσιαστικό 
και αποδοτικό τρόπο», κατέληξε ο πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Επιµελητηρίων και του ΕΒΕ Αθηνών.

Αυστραλή δκηγόρος 
έγραψε βιβλίο 
για το πως θα πάρουμε πίσω  
τα γλυπτά του Παρθενώνα!

Συστάθηκε το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Αυστραλίας
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