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ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÑÈÏÄÏÎÇ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ Í.Í.Ï.
206 – 210 Lakemba Street, Lakemba 2195

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÕÐÏÕ

ÊËÉÌÁÊÉÏ ÊÔÇÌÁÔÏËÏÃÉÏÕ ÁÅ ÓÔÇÍ ÁÕÓÔÑÁËÉÁ

ÐáñïéêéáêÞ ÅíçìåñùôéêÞ ÓõãêÝíôñùóç 
óôçí ÅëëçíéêÞ Ïñèüäïîç Êïéíüôçôá ÍÍÏ

Ç ÅëëçíéêÞ Ïñèüäïîç Êïéíüôçôá ÍÍÏ óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÓÁÅ Ùêåáíßáò êáé
¢ðù ÁíáôïëÞò äéïñãáíþíåé, óôéò 3 Íïåìâñßïõ 2008, ðáñïéêéáêÞ óõãêÝíôñùóç
ãéá ôçí åíçìÝñùóç ôçò ïìïãÝíåéáò ðÜíù óôï èÝìá ôïõ Êôçìáôïëïãßïõ.
Ç åíçìÝñùóç èá ãßíåé áðü åéäéêü êëéìÜêéï ôïõ Êôçìáôïëïãßïõ Á.Å. ðïõ Ýñ÷åôáé
åéäéêÜ óôçí Áõóôñáëßá ãéá ôï óêïðü áõôü. 
Ôï êëéìÜêéï áðïôåëåßôáé áðü ôïõò:
• Åõáããåëßá ÌðáëëÜ 
– Äéåõèýíôñéá Ðåñéöåñåéáêïý ÊÝíôñïõ Èåóóáëïíßêçò Êôçìáôïëïãßïõ Á.Å.
• Óôáýñïò Ôóéþñïò – Äéåýèõíóç Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí.
• ÐáñáóêåõÞ Êáôóïýãêñç – Íïìéêü ÔìÞìá êáé
• Ãåùñãßá ÊïõêïõëÝôóïõ – Íïìéêü ÔìÞìá.

Ç ðáñïéêéáêÞ åíçìåñùôéêÞ óõãêÝíôñùóç 
èá ëÜâåé ÷þñá óôçí ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá ÍÍÏ, 

206-210 Lakemba Street, Lakemba, 
óôéò 3/11/2008 êáé þñá 7.00ìì.

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôïõò áñéèìïýò: 9740 6022 
(ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá) êáé 9558 3744 (ÓÁÅ).

Áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï14333

Όσο περισσότερα 
παίρνετε, τόσο 
περισσότερα 

χρειάζεται να χάσετε

Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

Ο τρόπος ζωής μας μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην 
υγεία και την ευημερία μας. 
Η ανθυγιεινή διατροφή και τα ανθυγιεινά ποτά σε συνδυασμό 
με την ανεπαρκή σωματική δραστηριότητα μπορούν εύκολα 
να οδηγήσουν σε αυξημένο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων όπως 
ορισμένων καρκίνων, καρδιοπάθειας, και διαβήτη τύπου 2.
Ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος αξιολόγησης του 
κινδύνου που διατρέχετε είναι να μετρήσετε τη μέση σας.
Για τους περισσότερους άνδρες στην κοινότητά μας ο 
κίνδυνος αυξάνεται σε αναλογία με περίμετρο μέσης πάνω 
από 94 εκατοστά και 80 εκατοστά για τις γυναίκες.
Τα καλά νέα είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά για να 
επωφεληθείτε από έναν υγιέστερο τρόπο ζωής. Η υγιεινή 
διατροφή και η σωματική δραστηριότητα κάνουν καλό στην 
υγεία σας και σε εσάς.  
Και όσο πιο σύντομα αρχίσετε, τόσο καλύτερα θα αισθάνεστε.      

   
   

Αναφέρονται εδώ μερικά απλά μέτρα που μπορείτε 
να πάρετε:
1. Τρώτε τουλάχιστον 2 μερίδες φρούτων και 5 

μερίδες λαχανικών κάθε ημέρα
2. Περιορίζετε τα ανθυγιεινά σνακ και έτοιμα φαγητά 

στη διατροφή σας
3. Επιλέγετε να πίνετε νερό αντί άλλων ποτών
4. Ασκείστε καθημερινά με όσο περισσότερους 

τρόπους μπορείτε
5. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο για 

σύντομες διαδρομές και αντ’ αυτού πηγαίνετε με 
τα πόδια

6. Ανεβαίνετε τις σκάλες αντί να παίρνετε το ασανσέρ
7. Στοχεύετε σε 30 ή περισσότερα λεπτά σωματικής 

δραστηριότητας κάθε ημέρα

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα μέτρα που 
μπορείτε να λάβετε προκειμένου να μειώσετε τους 
κινδύνους για την υγεία σας, επισκεφθείτε το    
australia.gov.au/MeasureUp σήμερα. 

Πολύ αυξημένος κίνδυνοςΑυξημένος κίνδυνος

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Πολύ αυξημένος κίνδυνοςΑυξημένος κίνδυνος

ΑΝΔΡΕΣ

Μια κοινή πρωτοβουλία της Αυστραλιανής Κυβέρνησης, 
και των Κυβερνήσεων Πολιτειών και Επικρατειών.
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Áñ÷ßæåé óÞìåñá 
ç óõíÝëåõóç ÓÁÅ
ÌÅ ËÁÌÐÑÅÓ ÐÑÏÏÐÔÉÊÅÓ ÅÐÉÔÕ×ÉÁÓ

¸
ëçîáí ïé åíôáôéêÝò
ðñïåôïéìáóßåò ãéá
ìéá ëáìðñÞ ðåñéöå-

ñåéáêÞ óõíÝëåõóç ôïõ ÓÁÅ êáé
óÞìåñá óôéò 7 ì.ì. ï öïñÝáò ôïý
Áðüäçìïõ Åëëçíéóìïý åßíáé Ý-
ôïéìïò íá õðïäå÷ôåß ôïõò óõíÝ-
äñïõò óôçí ÝíáñîÞ ôçò ðïõ èá
ãßíåé óôï îåíïäï÷åßï Menzies
ôïõ Óßäíåú. Ôçí óõíÝëåõóç èá
ëáìðñýíïõí ìå ôçí ðáñïõóßá
ôïõò ï ðñüåäñïò ÓÁÅ, ê. ÓôÝöá-
íïò ÔáìâÜêçò, ïé âïõëåõôÝò Èå-
üäùñïò ÊáñÜïãëïõ ôÞò Í.Ä.,
Ðáíáãéþôçò Óãïõñßäçò ôïý ÐÁ-
ÓÏÊ êáé Áäùíéò ÃåùñãéÜäçò
ôïý ËÁÏÓ. 

Ïé åñãáóßåò èá óõíå÷éóôïýí
áýñéï ÓÜââáôï êáé ìåèáýñéï
ÊõñéáêÞ óôïí ßäéï ÷þñï ìå ôçí
óõììåôï÷Þ 100 ðåñßðïõ óõíÝ-
äñùí áðü üëç ôçí Áõóôñáëßá.
Ôï ðñüãñáììá ôÞò óõíÝëåõóçò
ðåñéëáìâÜíåé äéáäéêáóôéêÜ èÝ-
ìáôá, áðïëïãéóìü åñãáóéþí, åñ-
ãáóôÞñéá ïìÜäùí åñãáóßáò, ðá-
ñïéêéáêÜ ðñïâëÞìáôá, ó÷Ýäéá
êáé ðñïïðôéêÝò, ó÷Ýóåéò ÅëëÜ-
äïò – ÏìïãÝíåéáò, ðïëéôéóôéêÜ,
ÌÌÅ êáé åêðáéäåõôéêÜ èÝìáôá,
èÝìáôá åëëçíïìÜèåéáò êáé íåï-
ëáßáò, ùò êáé ðñïôÜóåéò êáé ôï-
ðïèåôÞóåéò óõíÝäñùí. 

ÅîÜëëïõ, óôçí Áõóôñáëßá âñß-
óêåôáé åéäéêÞ áíôéðñïóùðåßá
ôïý «Êôçìáôïëïãßïõ ÁÅ» ðïõ
èá áíáöåñèåß óôï èÝìá áõôü, å-
íþ Ý÷åé ðñïãñáììáôéóôåß áíïé-

êôÞ óõãêÝíôñùóç ãéá ôçí ðñïóå-
÷Þ ÄåõôÝñá óôéò 7 ì.ì. óôçí Êïé-
íïôéêÞ ËÝó÷ç.      

Ðñéí ôçí ÜöéîÞ ôïõ óôçí Áõ-
óôñáëßá ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÁÅ,
ÓôÝöáíïò ÔáìâÜêçò, Ýóôåéëå
óôïí «Êüóìï» ôï ðáñáêÜôù ìÞ-
íõìá óôçí ïìïãÝíåéá:

«Ìå ìåãÜëï åíäéáöÝñïí áíá-
ìÝíïíôáé ïé åñãáóßåò ôçò ðåñéöå-
ñåéáêÞò óõíÝëåõóçò ôïõ ÓÁÅ Ù-
êåáíßáò êáé ¢ðù ÁíáôïëÞò, ìéáò
ðåñéöÝñåéáò ìå Ýíôïíç äñáóôç-
ñéïðïßçóç óôï ÷þñï ôçò ÏìïãÝ-
íåéáò êáé ðïëëÜ åðéôåýãìáôá. 

Åßìáé éäéáßôåñá ÷áñïýìåíïò
ðïõ èá åßìáé ðáñüí, áíÜìåóá óå
ößëïõò êáé óõíïäïéðüñïõò, áíÜ-
ìåóá óå áíèñþðïõò ðïõ Ý÷ïõí
óå ðåñßïðôç èÝóç ôçò êáñäéÜò
ôïõò ôçí ÅëëÜäá êáé ðïõ áãêÜ-
ëéáóáí ôï ÓÁÅ áðü ôá ðñþôá
ôïõ âÞìáôá. ×Üñç óå óáò, áêïý-
óôçêå ç öùíÞ ìáò, äõíáìþóáìå
åíùìÝíïé ãéá ôï êïéíü êáëü, á-
íôéìåôùðßóáìå åðéôõ÷þò ðñï-
êëÞóåéò êáé äõóêïëßåò. Äåí åðá-
íáðáõüìáóôå, ïé íßêåò ìáò áíïß-
ãïõí íÝïõò áêüìá ìåãáëýôåñïõò
äñüìïõò, ðåñíÜìå óôçí åðï÷Þ
ôçò åîùóôñÝöåéáò êáé ôçò äõíá-
ìéêÞò äéåêäßêçóçò.

ÐñïôåñáéüôçôÜ ìáò ç íÝá ãå-
íéÜ, èá ôçí áêïýóïõìå, èá óõ-
íåñãáóôïýìå ìáæß ôçò, áíõðïìï-
íïýìå íá áíáëÜâåé äñÜóç. ¹ñèå
ç þñá íá áðïêôÞóåé éóüôéìç èÝ-
óç óôï Ðñïåäñåßï ôïõ ÓÁÅ, íá å-
íåñãïðïéçèåß êáé íá éó÷õñïðïéç-
èåß ï ñüëïò ôçò.

Åßìáé óõãêéíçìÝíïò ðïõ èá
âñåèþ ãéá ôÝôáñôç öïñÜ êïíôÜ
óáò, ôï Þèïò óáò ôéìÜ ôçí ôáõôü-
ôçôÜ ìáò, óõíå÷ßóôå íá íïéÜæå-
óôå, íá áãùíßæåóôå ãéá ôá äßêáéá
ìáò, íá äçìéïõñãåßôå, íá áíá-
äåéêíýåôå êáé íá êáëëéåñãåßôå ü-
ëåò ôéò èåôéêÝò êáé öùôåéíÝò
ðëåõñÝò ôïõ ¸ëëçíá.ÐåñéìÝíù
ôéò ðñïôÜóåéò ôá áéôÞìáôá êáé
ôéò èÝóåéò óáò êáé áíáìÝíù Ýíáí
åðïéêïäïìçôéêü êáé ùöÝëéìï
äéÜëïãï.

ÓôÝöáíïò Ð. ÔáìâÜêçò». 

ÁÄÙÍÉÓ ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ


