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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
γιορτή τoy πατερα 
το Σάββατο 7 Σεπτεβρίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή διοργανώνει χορό το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 7 μ.μ.  
στο κτήριο του Συλλόγου 279 Forest Rd, Bexley, γωνία με Princess St. τη γιορτή του Πατέρα (Father’s Day). 

ΤΙΜΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΟΥ $50.00
Οι Πατέρες που είναι life members του Συλλόγου και παιδιά κάτω των 12 ετών είναι δωρεάν. Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως. 

Τηλέφωνα: Γραφείου 9567 6005, κ. Θόδωρος Αδαμόπουλος 9599 4662, κ. Ρένα 9558 5997, κ. Ανδρέα Χάρδας 0405 749 582. 

ΟλΟΙ ΕΥΠρΟΣδΕΚΤΟΙ

Γιος Ελλήνων μεταναστών, ο Athanasios 
Theodore Tzortzatos γεννήθηκε στο Σίδ-
νεϊ το 1915 και πέρασε δύσκολα παιδι-
κά χρόνια. Μεγάλωσε στις γειτονιές του 
Surry Hills και του Kensington και όπως 
είχε αναφέρει σε παλιότερη συνέντευξη 
του στον ιστότοπο kythera-family.net: 
“πάλεψα πολύ για να τα καταφέρω. Το 
σχολείο τη δεκαετία του 20 ήταν πεδίο 
μάχης. Πολλές φορές δεχόμουν τις επιθέ-
σεις των άλλων παιδιών. Κάποιες φορές 
με είχαν χτυπήσει. 
Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε το μοντέ-
λο της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και 
η επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο ήταν 
περιορισμένη. Μόνο οι εκατομμυριούχοι 
πήγαιναν στην Ευρώπη. Δεν υπήρχε τη-
λεόραση και ξένες εφημερίδες. Στα μάτια 
των Αυστραλών φαινόμασταν παράξενοι 
άνθρωποι που έτρωγαν μακαρόνια και 
ελιές. Οι άνθρωποι ήταν ανταγωνιστικοί 
και φοβόταν ότι δεν γνώριζαν. Λέγανε στη 
μητέρα μου στο λεωφορείο σταμάτα να 
μιλάς αυτή τη γλώσσα ή γύρνα από εκεί 
που ήρθες. Μετά τον πόλεμο τα πράγματα 
άλλαξαν. Μιλούσαμε ελληνικά στο σπίτι. 
Ήταν δύσκολο να ισορροπήσεις ανάμεσα 
στις δύο κουλτούρες στο σχολείο. Αλλά τα 
πράγματα ήταν ακόμη πιο δύσκολα μετά 
τις σπουδές μου στην Νομική. Δεν είχα 
βλέπεις, τις κατάλληλες γνωριμίες”.
To 1938, μια εποχή που οι ελληνικής 
καταγωγής δικηγόροι ήταν ελάχιστοι, 
άνοιξε το πρώτο του δικηγορικό γραφείο 

στο Martin Place. Στη συνέχεια, δραστη-
ριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό κόσμο, 
από τα milk bar και τα ταξί μέχρι τον κα-
τασκευαστικό τομέα.
Μεταξύ άλλων, προσέφερε τις υπηρεσίες 
του ως νομικός σύμβουλος της Ελληνι-
κής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής και ως 
πρόεδρος του Association of Classical 
Archaeology, του πανεπιστημίου του Σίδ-
νεϊ που τον έχει τιμήσει και με τον τίτλο 
του Επίτιμου Εταίρου (Ηonorary Fellow). 
Μια από τις πολλές φιλανθρωπικές του 
δραστηριότητες ήταν η οικονομική ενί-
σχυση φοιτητών καθώς όπως έλεγε και 
αυτός είχε βοηθηθεί στα πρώτα του βή-
ματα από κάποιον που δεν γνώριζε πριν.
Ο Sir George χρίστηκε ιππότης (Sir) από 
τη βασίλισσα Ελισάβετ το 1972 για τις 
υπηρεσίες που προσέφερε στην ελληνική 
κοινότητα της Αυστραλίας. Τη δεκαετία 
του ‘60 και του ’70, ο εκλιπών συνέβα-
λε αποφασιστικά με το έργο του ώστε να 
βγει το αυστραλιανό ποδόσφαιρο από την 
αφάνεια και να αναπτυχθεί καθώς μέχρι 
τότε δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές.
Ο Sir Arthur George διετέλεσε πρόεδρος 
της Αυστραλιανής Ομοσπονδίας Ποδο-
σφαίρου από το 1969 ως το 1988. Αυτή 
την περίοδο η Αυστραλία έκανε και την 
πρώτη της εμφάνισή στο στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου (1974). Την ίδια 
εποχή, το 1977, δημιουργήθηκε και το 
εθνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου (NSL).
Ήταν ο πρώτος Αυστραλός που εκπρο-

σώπησε τη χώρα στην Παγκόσμια Ομο-
σπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA), ενώ για 
του απονεμήθηκε το παράσημο αρετής 
(Order Of Merit) που αποτελεί την υψη-
λότερη διάκριση του διεθνούς οργανι-
σμού, για τις εξέχουσες υπηρεσίες που 
προσέφερε στον κόσμο του αθλητισμού.
Ήταν επίσης ισόβιο μέλος της Ποδοσφαι-
ρικής Συνομοσπονδίας της Ωκεανίας 
(OFC), παρά το γεγονός ότι προσπάθη-
σε τρεις φορές να εντάξει την Αυστραλία 
στην Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδο-
σφαίρου, χωρίς επιτυχία.
Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας της Αυστραλίας (FFA), Frank 
Lowy, αναγνωρίζοντας την μεγάλη του 
προσφορά δήλωσε ότι “ο Sir Arthur 
George υπηρέτησε για σχεδόν 20 χρό-
νια ως επικεφαλής του ASF και επιδίω-
ξε πάντα αυτό που ήταν το καλύτερο για 
την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην Αυ-
στραλία. 
Αγωνίστηκε για την επιτυχία και την δι-
άδοση του αθλήματος και μεταξύ των 
πολλών επιτευγμάτων του ήταν και η 
πρώτη συμμετοχή της εθνικής ομάδας της 
Αυστραλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εκ 
μέρους της ποδοσφαιρικής κοινότητας 
εκφράζω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του”.
Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην 
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου στην οδό Newcastle, στο Rose 
Bay, την επόμενη Τρίτη.

Ο

O επιχειρηματίας και υποψήφιος στις ομοσπονδι-
ακές εκλογές του Σαββάτου, Clive Palmer, εξαπέ-
λυσε χθες επίθεση εναντίον του Rupert Murdoch 
και απείλησε να τον μηνύσει καθώς τα έντυπα 
του αμφισβητούν τα πλούτη και τα προσόντα του 
μεγιστάνα από το Κουήνσλαντ. Ο κ. Πάλμερ δεν 
δίστασε μάλιστα να ισχυριστεί ότι η σύζυγος του με-
γιστάνα των μέσων ενημέρωσης είναι κατάσκοπος 
της Κίνας.
Κατά τη διάρκεια πρωινής τηλεοπτικής συνέ-
ντευξης, ο κ. Palmer απείλησε να μηνύσει τον κ. 
Murdoch καθώς άρθρο που δημοσιεύθηκε χθες, 
αμφισβητεί πως είναι δισεκατομμυριούχος, ενώ 
υποστηρίζει πως απέκτησε τον τίτλο του καθηγητή 
πανεπιστημίου και αυτόν του πρόεδρου του Πα-
γκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, χάρη στις μεγάλες 
του δωρεές.
Το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “The 
Australian” με τίτλο «γιατί πρέπει να ανησυχούμε 
για τον πραγματικό Clive Palmer», αναρωτιέται για-
τί αν αξίζει να δώσουν οι Αυστραλοί ψηφοφόροι τη 
δυνατότητα σε ένα αποτυχημένο επιχειρηματία να 
αποκτήσει μεγάλη πολιτική δύναμη. Σύμφωνα με 
τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο κ. Palmer Palmer 
και το United Party έχει πολλές πιθανότητες να 
κερδίσουν αρκετές θέσεις στη Γερουσία.
Ο Palmer κατηγόρησε τον Murdoch λέγοντας ότι 
αυτός υπαγόρευσε στον βραβευμένο δημοσιογρά-
φο, Thomas Hedley, τι να γράψει. “Θα οδηγήσω 
τον Μέρντοκ στο Ανώτατο Δικαστήριο”, δήλωσε ο 
κ. Πάλμερ στο πρόγραμμα Sunrise του τηλεοπτικού 
δικτύου 7 και πρόσθεσε πως “ήρθε η ώρα αυτός ο 
άνθρωπος να τιμωρηθεί, αυτός ο ξενομπάτης που 
θέλει να μας υπαγορεύσει τι κάνουμε”.
Ερωτηθείς σχετικά με την περιουσία του, ο κ. 
Palmer είπε ότι ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι είναι ένας 
μεγιστάνας των ορυχείων και δεν ξέρει καν αν εί-
ναι δισεκατομμυριούχος. “Το μόνο που έχω πει 
είναι ότι είμαι ένας Αυστραλός και θέλω να διεκδι-
κήσω την ψήφο των πολιτών στις εκλογές”.
Ο κ. Palmer κατηγόρισε τον Μέρντοκ και για την εν 
διαστάσει σύζυγό του, Wendi Deng, για την οποία 
είπε ότι τον κατασκόπευε για χρόνια. “Η Wendi 
Deng είναι μια Κινέζα κατάσκοπος που εκπαιδεύτη-
κε στη νότια Κίνα και γι ‘αυτό την χώρισε ο Rupert. 
Αυτός ο τύπος θέλει να ελέγξει την αυστραλιανή 
πολιτική και να σας υπαγορεύσει πως να σκέφτε-
στε. Ρίξτε μια ματιά στις εφημερίδες του”, είπε ο κ. 
Πάλμερ. 
Η δήλωση ότι θα μηνύσει τον κ. Murdoch έγινε 
μόλις ένα εικοσιτετράωρο ώρες μετά την κατάθε-
ση άλλης μήνυσης, αυτή τη φορά για συκοφαντική 
δυσφήμηση εναντίον του υποψηφίου του Συνασπι-
σμού, Mal Brough.
Ο μεγιστάνας προβλέπει ότι το κόμμα του θα κερδί-
σει 10 έδρες στις εκλογές του Σαββάτου και δήλω-
σε ότι φοβάται για το μέλλον της Αυστραλίας με τον 
Κέβιν Ραντ ή τον Τόνι Άμποτ στο τιμόνι.

Έφυγε ο Sir Arthur George σε ηλικία 98 ετών
Ο Sir Arthur George, ο μακροβιότερος πρόεδρος της Αυστραλιανής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ASF), έφυγε 
χθες από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών. 

O Πάλμερ απειλεί να 
μηνύσει τον Μέρντοκ 


