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Οι Κρήτες ζητούν τη δηµιουργία 
υπουργείου Αποδήµων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΕΣΙΑΛ 22 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 

ΟΡΓΑΝΩΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2013,
22 Ημέρες Σίδνεϊ, Κύπρο, Λάρνακα, Ιεροσόλυμα, Άγιους Τόπους , Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία, Μακεδονία, Μετέωρα, Πελοπόνησσο, Πάτρα, Αθήνα, Σίδνεϊ .

Ο Σύλλογος μας έχει αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες της παροικίας. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Επιτελούμε κοινωνικό έργο. Μπορείτε με μια προκαταβολή να συμμετέ-
χετε έως τις 29 Δεκεμβρίου 2012. Έτσι κλείνουμε τις αεροπορικές θέσεις . Σε περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να ταξιδέψετε σας επιστρέφονται τα χρήματα σας  με επιβάρυνση 

μόνο $75. Αλλαγή ονόματος επιτρέπεται κατόπιν προειδοποίησης . Επισκεφθείτε μας. Τιμή $ 5.300 περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια Σύνδευ -Κύπρο , Κύπρο – Τέλ Αβίβ , 
Τέλ Αβίβ – Αθήνα ,Αθήνα – Σίδνεϊ . Ξενοδοχεία 4ων αστέρων, λεωφορεία για περιήγηση με Έλληνα ξεναγό όλα τα πρωινά φαγητά και μερικά βραδυνά. Μπορείτε να προμηθευ-

θείτε αναλυτικά το πρόγραμμα από το Γραφείο του Συλλόγου, 279 Forest Rd., Bexley από ώρα 9πμ έως 6μμ Δευτέρα – Σάββατο ή στο τηλέφωνο 9567 6005 
ζητήστε τον κ. Μπεκρή ή τον κ. Μιχάλη .

Απαραιτήτως διαβατήρια θεωρημένα. Ημερομηνία επιστροφής της αρεσκείας σας χωρίς καμία επιβάρυνση. 
Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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Τη δηµιουργία υπουργείου Αποδήµου Ελληνισµού 
ζητά η Παγκόσµια Οµοσπονδία Κρητών, όπως το-
νίζεται στο τρίτο τεύχος του περιοδικού της «Κρη-

ταιείς». Σε σηµείωµα του προέδρου της Παγκόσµιας 
Οµοσπονδίας Κρητών, Αντώνη Τσουρδαλάκη, επιση-
µαίνεται ότι στόχος είναι το συγκεκριµένο περιοδικό 
να γίνει ο σύνδεσµος των απανταχού Κρητών.

«Με κίνητρο την αγάπη για την πατρίδα και το πως µπο-
ρούµε να συµβάλουµε στην αντιµετώπιση της κρίσης και 
πιστεύοντας ότι ο συντονισµός µας σε θέµατα που άπτο-
νται του οικουµενικού ελληνισµού είναι απαραίτητος όσο 
ποτέ, προτείνουµε την ίδρυση υπουργείου Αποδήµων», 
αναφέρεται σε δηµοσίευµα του περιοδικού.

«Τα εκατοµµύρια των Ελλήνων της ∆ιασποράς φτιά-

χνουν µια δεύτερη Ελλάδα που αγωνιά και αγωνίζε-
ται για την γενέτειρα εκτός συνόρων. Μέσα από την 
εµπειρία µας στην αυτό-οργάνωση και τον εθελοντι-
σµό καλούµε κάθε έναν να ενώσει τη δύναµή του και 
τη θέλησή του, να γνωριστούµε, να συµπορευτούµε, 
να προτείνουµε τρόπους µε τους οποίους ο απόδηµος 
Έλληνας, θα συνδέεται στο εξής µε τρόπο ουσιαστικό 
για την πατρίδα», τονίζεται.

Στο µεταξύ, οι Κρητικοί της Αυστραλίας και Νέας Ζηλαν-
δίας θα µεταβούν φέτος στο Περθ της ∆υτικής Αυστραλίας 
που θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Κρητικής Οµοσπον-
δίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, στο διάστηµα 3-8 
Ιανουαρίου 2013. Βεβαίως, τις ίδιες µέρες γίνεται εκεί και 
το συνέδριο της κρητικής νεολαίας.

Επτά οµογενείς περιλαµβάνονται στον κατάλογο των 
150 ισχυρότερων προσωπικοτήτων της Νorthern 
Territory της Αυστραλίας, τον οποίο δηµοσιεύει η 

εφηµερίδα «Νorthern Territory News».  Όλοι τους προ-
έρχονται από το Ντάργουϊν, µια πόλη µε έντονο ελληνικό 
στοιχείο.

Στη 15η σειρά της λίστας βρίσκεται η οικογένεια των 
επιχειρηµατιών Πασπάλη. Οι Πασπάλη κυριαρχούν στον 
κλάδο καλλιέργειας αυστραλιανών µαργαριταριών, που 
πωλούνται µε τη φίρµα «South Sea». Η εταιρεία τους («The 
Paspaley Family») είναι µια από τις πλουσιότερες της Αυ-
στραλίας. Στις δραστηριότητές της συµπεριλαµβάνονται 
φάρµες µε αγελάδες, µία τοπική αεροπορική εταιρεία µε 21 
αεροσκάφη, ένας στόλος 120 αλιευτικών σκαφών, αλλά και 
ακίνητα στο Σίδνεϊ, στο Ντάργουϊν, στη Νέα Υόρκη κ.α.

Σε επίπεδο οµογένειας πάντα, στον κατάλογο των ισχυ-
ρότερων της συγκεκριµένης περιοχής της Αυστραλίας 
και στην 22η θέση ακολουθεί ο κατασκευαστής ακινήτων 
Τζον Χαλίκος. Τεσσαρακοστός στη λίστα είναι ο Ανδρέας 
Λιβέρης, που ηγείται του αµερικανικού κολοσσού «Dow 
Chemical» και είναι σύµβουλος του Αµερικανού Προέδρου 
Μπαράκ Οµπάµα.

Ακολουθούν:
- Στην 66η θέση ο Άντριου Μακρίδης, επικεφαλής της 

εταιρείας παροχής ηλεκτρισµού και νερού στην πολιτεία.
- Στην 90 θέση ο επιχειρηµατίας Μαρκ Μαρκέλις.
- Στην 97η θέση ο Λεν Νοταράς, επικεφαλής µεγάλου νο-

σηλευτικού ιδρύµατος.
- Στην 101η θέση ο ελληνορθόδοξος ιερέας του Ντάρ-

γουϊν Τζόελ Ξάνθος.

ΟΛΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΡΓΟΥΪΝ

Επτά Έλληνες ανάµεσα 
στους 150 ισχυρούς 
της Βόρειας Επικράτειας

Π έντε οµογενείς επέλεξε η τοπική κυβέρνηση 
της Βικτώριας ως «Πρεσβευτές της Ηµέρας 
της Αυστραλίας», προκειµένου να προωθή-

σουν στην αυστραλιανή κοινωνία τις εκδηλώσεις, 
που θα κορυφωθούν την Ηµέρα της Αυστραλίας, 
στις 26 Ιανουαρίου. Οι εκδηλώσεις στοχεύουν στο 
να πείσουν τους κατοίκους της Αυστραλίας, από 
όπου και να προέρχονται, να ζουν αρµονικά και 
να είναι ενταγµένοι στην ευρύτερη αυστραλιανή 
πολυπολιτισµική κοινωνία. Στη Βικτώρια οι οµογενείς 
που ανακηρύχθηκαν «Πρεσβευτές της Ηµέρας της Αυστρα-
λίας» είναι η σοπράνο Στέλλα Αξαρλή, ο επιχειρηµατίας Νικ 
Θεοδόσης, ο εκφωνητής ειδήσεων του τηλεοπτικού δικτύου 
ΤΕΝ, Γιώργος Ντονικιάν, ο πρόεδρος της ανθρωπιστικής 
οργάνωσης «Φροντίδα», Σάκης Ζαφειρόπουλος, και ο γενι-
κός διευθυντής της «Φροντίδας», Γιώργος Λεκάκης.

Στην αντεπίθεση
ο Πίτερ Σλίπερ 

Τουλάχιστον 600 παιδιά της Αυστραλίας γεννήθηκαν 
στην Ελλάδα µε την µέθοδο της εξωσωµατικής γονιµο-
ποίησης IVF που εφαρµόζει ο Ελληνοαυστραλός για-

τρός Κώστας Πάντος στην Κλινική του Κέντρου Ανθρώπινης 
Αναπαραγωγής «Γένεσις».

Αυτό δήλωσε σε συνέντευξή του στο αυστραλιανό κρατικό 
ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της SBS, ο ίδιος ο επιστήµονας µε τις 
επιστηµονικές επιτυχίες και καινοτοµίες του οποίου ασχολεί-
ται συχνά τόσο ο αυστραλιανός όσο και ο διεθνής Tύπος.

Ο ∆ρ. Πάντος λέει πως πολλά από τα ζευγάρια από την Αυ-
στραλία, τα οποία πάνε στην Ελλάδα να πάρουν ξένο ωάριο 
από δότες αλλά και άλλα µε το δικό τους γενετικό υλικό, έχουν 

κάνει πολλές αποτυχηµένες προσπάθειες στην Αυστραλία. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας γυναίκας από τη Μελβούρ-
νη που έκανε 40 προσπάθειες στην Αυστραλία και έµεινε 
έγκυος στην Ελλάδα µε την πρώτη σε δίδυµα. 

Ο Έλληνας επιστήµονας εξηγεί ότι όσοι πάνε στην Ελλάδα 
για ξένο γενετικό υλικό, είναι γιατί στην Αυστραλία ο δότης 
πρέπει να είναι γνωστός και να έχει πρόσβαση στο αρχείο το 
παιδί, οπότε µόλις ενηλικιωθεί έχει το δικαίωµα να επιδιώξει 
να συναντήσει το βιολογικό του πατέρα ή µητέρα. Αυτό απω-
θεί πάρα πολλά ζευγάρια αλλά και δότες τη στιγµή που ξέρουν 
ότι κάποια µέρα θα χτυπήσει την πόρτα ένα παιδί και θα πει 
«µπαµπά» ή «µαµά». 

ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΠΑΙ∆ΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Εξωσωµατική γονιµοποίηση «made in Greece»

ΣΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Πέντε Έλληνες «Πρεσβευτές 
της Ηµέρας της Αυστραλίας»




