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EARTHQUAKE APPEAL
The Pan-Lesvian Federation of Aus & NZ in conjunction  
with the Mytilenian Brotherhood of Sydney & NSW  
& the Hellenic Emergency Relief Fund 
has set up a Lesvos Earthquake Appeal.
To donate 
bank details are
Bank of Sydney 
ACCOUNT NAME: Panlesvian Federation of Australia & NZ
BSB 942201, Acc 1301381  
Thanking you for support and all money raised will go directly 
to families affected by the recent Earthquake in Lesvos 

President Mytilenian Brotherhood of Sydney & NSW 
Peter Psomas, 0402207546 

225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED

Η ομογένεια στηρίζει την ανάδειξη της  
Ελλάδας ως προορισμού τουρισμού υγείας
Σ υνέδριο µε αντικείµενο τον του-

ρισµό υγείας και την ανάδειξη 
της Ελλάδας σε κορυφαίο του-
ριστικό προορισµό 12 µήνες το 

χρόνο, θα πραγµατοποιηθεί στη Μελ-
βούρνη, στις 25 και 26 Νοεµβρίου 
2017. Τις προοπτικές ενίσχυσης του 
ιατρικού τουρισµού στη χώρα µας προς 
όφελος της ανάπτυξης και των τοπικών 
κοινωνιών, µέσα από συνέργειες µε την 
οµογένεια της Αυστραλίας, συζήτησαν ο 
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών και της ΚΕ∆Ε Γιώργος Πατούλης, 
µε τον ελληνικής καταγωγής υπουργό 
Μικρών Επιχειρήσεων, Έρευνας και 
Εµπορίου της πολιτείας Βικτώρια Φ. 
∆αλιδάκη, ο οποίος βρίσκεται στην 
Αθήνα.
Στη συνάντηση µετείχαν ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Κοινότητας της Μελ-
βούρνης Β. Παπαστεργιάδης, ο Γ.Γ. 
της Κοινότητας Κ. Μάρκος και ο Αντι-
πρόεδρος του Παγκόσµιου Ινστιτούτου 
Ελλήνων Ιατρών Κ. Πάντος. Στο επίκε-
ντρο της συζήτησης βρέθηκε το επικεί-
µενο συνέδριο στο οποίο θα συµµετά-
σχουν 160 ιατροί, Έλληνες οµογενείς 
που δραστηριοποιούνται στην Αυστρα-
λία, κορυφαίες προσωπικότητες από το 
χώρο του επιχειρείν, της Ακαδηµαϊκής 
Κοινότητας, της Υγείας και του Τουρι-
σµού της Αυστραλίας. Εκεί αναµένεται 
να οριστικοποιηθούν οι κοινές δρά-
σεις και οι πρωτοβουλίες προώθησης 
του τουρισµού υγείας στη χώρα µας. 
Ο κ. Πατούλης εστίασε στα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα που διαθέτει η Ελλάδα 
για να ενισχύσει τη θέση της στην αγο-
ρά του Τουρισµού Υγείας αλλά και στο 

ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση στη διαµόρφωση 
του ανταγωνιστικού προφίλ και της διε-
θνούς προβολής των πακέτων ιατρικών 
υπηρεσιών τουρισµού, προς όφελος 
των τοπικών κοινωνιών. Από την πλευ-
ρά τους τόσο ο υπουργός Επιχειρήσεων 
και Έρευνας όσο και ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας εξέφρασαν τη 
διάθεση και τη βούληση να συµβάλουν 
στην ενίσχυση του τουρισµού υγείας 
στη χώρα µας αλλά και στη διεύρυνση 
των επενδυτικών προοπτικών της χώ-
ρας. Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης τό-
νισε: «Η συζήτηση µε τον υπουργό αλλά 

και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινό-
τητας της Μελβούρνης ήταν ιδιαίτερα 
γόνιµη και εποικοδοµητική. Η ελληνι-
κή οµογένεια της Αυστραλίας είναι από 
τις πιο ενεργές και δραστηριοποιείται 
ιδιαίτερα εποικοδοµητικά προς όφελος 
της µητέρας-πατρίδας. Αυτή τη διάθεση 
προσφοράς έχουµε χρέος και καθήκον 
να την αξιοποιήσουµε. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία 
µε την επιστηµονική κοινότητα αλλά 
και την ελληνική οµογένεια σε όλο τον 
κόσµο, ενωµένη, θα εργαστεί µε στρα-
τηγικό και όραµα µε ένα κοινό στόχο: 
να ενεργοποιηθεί η χώρα σε κεντρικό 

επίπεδο και να διεκδικήσει ένα σηµα-
ντικό µερίδιο στη διεθνή αγορά ιατρι-
κού τουρισµού. Αναπτύσσουµε πρωτο-
βουλίες, αξιοποιούµε τον δυναµισµό 
των Ελλήνων σε κάθε γωνιά, προω-
θούµε συνεργασίες, αναδεικνύουµε και 
προβάλλουµε τα ανταγωνιστικά πλεονε-
κτήµατα της πατρίδας µας, µε στόχο την 
ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο του-
ριστικό προορισµό 12 µήνες το χρόνο.
Πρόκειται για µία εθνική προσπάθεια 
την οποία θα συνεχίσουµε να στηρί-
ζουµε µε όλες µας τις δυνάµεις, προς 
όφελος των τοπικών κοινωνιών και της 
εθνικής ανάκαµψης».

Άρειος Πάγος: Ο Σώρρας δεν είναι 
διαχειριστής 600 δισ. δολαρίων
Αλλη µια καταδικαστική απόφαση για τον 
απατεώνα “σωτήρα της Ελλάδας” που δυστυχώς 
είχε κάνει και κάποιους ευκολόπιστους οµογενείς 
να περιµένουν την αποπληρωµή του ελληνικού 
χρέους από τα δήθεν αµύθητα πλούτη του…
    
Παρελθόν αποτελεί για τον Αρτέµη Σώρρα η 
αθωωτική απόφαση του Τριµελούς Πληµµελει-
οδικείου της Αθήνας µετά την αναίρεση υπέρ 
του νόµου που ασκήθηκε από την Ολοµέλεια 
του Αρείου Πάγου. Οι ανώτατοι δικαστές… 
εξαφάνισαν µε την απόφασή τους παλαιότερη 
δικαστική απόφαση πρωτοβάθµιου δικαστική 
απόφαση πρωτοβάθµιου δικαστηρίου µε την 
οποία ουσιαστικά αναγνωριζόταν πως ο Αρτέ-
µης Σώρρας είναι διαχειριστής 600 δις δολα-
ρίων (ποσό το οποίο έχει ενσωµατωθεί σε 6 
διεθνή γραµµάτια του αµερικανικού ταµείου, 
ονοµαστικής αξίας 100 δισ. το καθένα). 
Υπενθυµίζεται ότι µε την επίµαχη απόφαση ο 
Σώρρας, ο οποίος παραµένει άφαντος για τις 
δικαστικές αρχές, είχε αθωωθεί για το αδίκηµα 
της διασποράς ψευδών ειδήσεων σε σχέση µε 
την διαχείριση του εν λόγω ποσού. Αναλυτικό-
τερα, η πλήρης Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου µε 
την υπ΄ αριθµ. 2/2017 απόφασή της δεχόµε-
νη την αίτηση της αντεισαγγελέως του Αρείου 
Πάγου Ευσταθίας Σπυροπούλου, αναίρεσε υπέρ 

του νόµου την επίµαχη απόφαση του Πληµµε-
λειοδικείο Αθηνών. Η Ολοµέλεια έκρινε ότι η 
εν λόγω απόφαση του Μονοµελούς Πληµµελει-
οδικείου Αθηνών έτους 2013 που είχε διαβιβα-
στεί στο Ανώτατο ∆ικαστήριο από τον Υπουργό 
∆ικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή έχει µη ειδική, 
εµπεριστατωµένη και ελλείπει αιτιολογία, ενώ 
σε πολλά σηµεία έχει εσφαλµένη και ασαφή αι-
τιολογία.
Αναλυτικότερα, η απόφαση της Ολοµέλειας 
αναφέρει ότι η απόφαση του Η΄ Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου για το υπέρογκο ή αµύθη-
το - όπως το χαρακτηρίζει - ποσό των 600 δις 
δολαρίων δεν προσδιορίζει µε ποιό αµετάκλητο 
πληρεξούσιο είναι διαχειριστής του ο Αρτέµης 
Σώρρας, µε συνέπεια να υπάρχει ελλιπής αιτιο-
λογία για το πώς είναι διαχειριστής του ποσού 
αυτού. Τέλος, οι αρεοπαγίτες σηµειώνουν ότι 
η απόφαση του Η΄ Μονοµελούς Πληµµελειο-
δικείου εσφαλµένα και αντιφατικά δέχθηκε ότι 
δεν προκάλεσε ανησυχία και έλλειψη εµπιστο-
σύνης στους πολίτες η είδηση ότι ο Α.Σώρρας 
έχει αµύθητο ποσό το οποίο θα διαθέσει για την 
Ελλάδα, ενώ αντικειµενικά µια τέτοια είδηση 
προκαλεί ανησυχία στους πολίτες γιατί φέρεται 
ότι το κράτος δεν µπορεί να καλύψει τις υπο-
χρεώσεις του ενόψει της δυσµενούς οικονοµι-
κής κρίσης.




