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Mποναµά 68 εκατοµµυρίων δολα-
ρίων, παραµονές Πρωτοχρονιάς, 
εξασφάλισε ο αυτοδηµιούργητος 

οµογενής επιχειρηµατίας ∆ιονύσης Πα-
φίτης. Ο κ. Παφίτης πούλησε το 65% 
των µετοχών της εταιρείας καλλυντικών 
Aesop, στη βραζιλιάνικη εταιρεία Natura 
Cosmeticos, έναντι 68 εκατοµµυρίων 
δολαρίων. Ο ίδιος διατηρεί το 25% των 
µετοχών, ενώ ένα άλλο 10% διαθέτουν 
άλλοι µέτοχοι. Μοναχογιός ελληνικής οι-
κογένειας της Μελβούρνης, οι γονείς του 
ανέµεναν από εκείνον να γίνει γιατρός 
ή δικηγόρος ή και τα δύο αν γινόταν. Ο 
πατέρας του είχε κουρείο, όπου εργάστη-

κε και ο ίδιος εκεί για κάποιο διάστηµα. 
Έπειτα όµως τα σχέδιά του άλλαξαν. Εικο-
σιπέντε χρόνια πριν, ο ∆ιονύσης Παφίτης 
ξεκίνησε να παρασκευάζει και να διαθέτει 
τα προϊόντα «Aesop». Ήταν εκείνος που 
ασχολήθηκε µε την ανάπτυξη των βοτανι-
κών συστατικών για χρήση στο δέρµα και 
Στα µαλλιά. Για 20 χρόνια συνεργαζόταν 
µε τους µεγαλύτερους χηµικούς, µικροβιο-
λόγους και επιστήµονες του κόσµου, στην 
παρασκευή των καλλυντικών προϊόντων.

Τα προϊόντα του στηρίζονται στην επι-
στήµη και Στη βοτανική, αλλά και στον 
τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι χρησιµο-
ποιούν τα συστατικά της φύσης.

Σύµφωνα µε την έρευνα του Αυστρα-
λιανού Ιδρύµατος για τις Καρδιακές 
Παθήσεις, τα ποσοστά των ανδρών 

που παρουσιάζουν καρδιακές παθήσεις 
ή πεθαίνουν από καρδιακό επεισόδιο 
τριπλασιάζονται όταν αγωνίζεται η οµά-
δα τους και µάλιστα σε ντέρµπι! 

Ο ∆ρ Ρόµπερτ Γκρένφελ κάλεσε όλους 
τους άνδρες άνω των 45 ετών να κάνουν 
καρδιολογικό τεστ, δηλώνοντας ότι το 

ίδρυµα προσφέρει µια υπηρεσία δωρε-
άν αξιολόγησης για όλους, έτσι ώστε να 
µάθουν αν κινδυνεύουν από τέτοιου εί-
δους πάθηση. 

Η υπηρεσία αυτή, συγκεντρώνοντας 
πληροφορίες για τη χοληστερίνη, την 
πίεση, το ζάχαρο, αλλά και τις καπνιστι-
κές συνήθειες των εξεταζοµένων, µπορεί 
να προβλέψει την πιθανότητα ενός εµ-
φράγµατος σε διάστηµα πενταετίας.

Στους 43 ανήλθε ο αριθµός των θυ-
µάτων των τροχών στην Αυστραλία, 
κατά τη διάρκεια της εορταστικής πε-

ριόδου των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς.

Η Νέα Νότια Ουαλία είχε τα περισσότε-
ρα θύµατα (11) και ακολουθούν η Βικτώ-

ρια µε 8, η ∆υτική Αυστραλία µε επίσης 
8, το Κουίνσλαντ µε 7, η Νότια Αυστρα-
λία µε 5, η Τασµανία µε 3 και η Βόρεια 
Επικράτεια µε 1. Να σηµειωθεί ότι την 
Πρωτοχρονιά σκοτώθηκαν σε τροχαία 
δυστυχήµατα - σε παναυστραλιανή κλίµα-
κα - συνολικά 7 άτοµα.

Tην αισιοδοξία ότι η απόφασή του να 
παντρευτεί στην Ισπανία τον εκλεκτό 
της καρδιάς του, Λιθ Σέµενς, θα ανοί-

ξει τον δρόµο για τη νοµιµοποίηση των γά-
µων ανάµεσα σε οµοφυλόφιλους στην 5η 
ήπειρο, εξέφρασε ο βουλευτής της Νότιας 
Αυστραλίας, Ίαν Χάντερ. Ο κ. Χάντερ, που 
διατελεί  υπουργός Κοινωνικής Ένταξης της 
Νότιας Αυστραλίας, υποθέτει πως θα χρεια-
στούν έξι ή επτά χρόνια προτού η κυβέρνηση 
της Καµπέρας εγκρίνει τους γάµους µεταξύ 
οµοφυλόφιλων.  Όπως είναι γνωστό, τον 
περασµένο Σεπτέµβριο, το Κοινοβούλιο της 
Αυστραλίας είχε απορρίψει την πρόταση να 
νοµιµοποιηθούν οι γάµοι των γκέϊ, ενώ η 
πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ έχει δηλώ-

σει κατηγορηµατικά ότι αντιτίθεται στην πρό-
ταση. Έτσι, ο 52χρονος υπουργός, ο οποίος 
ανήκει στο Εργατικό Κόµµα, χρειάστηκε να 
σφραγίσει τη γαµήλια ευτυχία του στην Ισπα-
νία.  «Θέλω να παντρευτώ, αλλά δεν µπορώ», 
είχε πει το 2009 απευθυνόµενος στον τότε 
πρωθυπουργό Κέβιν Ραντ. «∆εν µπορώ να 
παντρευτώ στη χώρα µου το πρόσωπο που 
αγαπώ. Θέλω να παντρευτώ κι εσύ, Ραντ, µε 
εµποδίζεις». 

Ο γάµος του Χάντερ µε τον σύντροφό του, 
τον καλλιτέχνη Λιθ Σέµενς, τελέσθηκε προ 
ηµερών σε µια γκαλερί τέχνης στην πόλη 
Χουν της Ανδαλουσίας, όχι µακριά από τη 
Γρανάδα. Στην Ισπανία, οι γάµοι µεταξύ οµο-
φυλόφιλων είναι νόµιµοι από το 2005.

Γκέι υπουργός αισιοδοξεί 
ότι είναι θέμα χρόνου η νομιμοποίηση 
των γάμων ανάμεσα σε ομοφυλόφιλους ENANTI $68 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 

43 τα θύµατα των τροχών
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς

Ο ∆. Παφίτης πούλησε το 65% της Aesop 

Τα ποδοσφαιρικά ντέρµπι 
απειλούν την καρδιά!

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ ΤΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Tην οργή και αγανάκτηση των ορ-
γανισµών κοινωνικής πρόνοιας, 
προκάλεσαν τα σχόλια της υπουρ-

γού Οικογενειών, Τζένι Μακλίν, η οποία 
δήλωσε ότι και η ίδια µπορεί να ζήσει µε 
το επίδοµα ανεργίας Newstart, που αντι-
στοιχεί µε $35 την ηµέρα. Ανάµεσα στους 
οργανισµούς που έσπευσαν να ασκήσουν 
αυστηρή κριτική σε βάρος της υπουργού, 
ήταν το Αυστραλιανό Συµβούλιο Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών και το Εθνικό ∆ίκτυο Κοι-
νωνικών ∆ικαιωµάτων. Η δήλωση της κας 
Μακλίν έγινε ανήµερα της Πρωτοχρονιάς, 
ηµέρα που µειώθηκε µέχρι και $110 την 
εβδοµάδα, το επίδοµα σε 80.000 ανύπα-
ντρους γονείς. Η υπουργός είχε ερωτηθεί 

σε συνέντευξη Τύπου αν µπορεί να ζήσει 
µε $35 την ηµέρα. Σύµφωνα µε δηµοσι-
ογραφικές πληροφορίες, η απάντησή της 
ήταν «ναι, θα µπορούσα».

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΠΟΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΞΕΡΕΙ…

Υπουργός δηλώνει ότι μπορεί 
να ζήσει με το επίδομα ανεργίας!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΕΣΙΑΛ 22 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 
ΟΡΓΑΝΩΝOYΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ 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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Το ευτυχές ζεύγος µετά την γαµήλια τελετή… Ο κ. Χάντερ διακρίνεται δεξιά.

ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΝΝΟ


