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Σηµαντική αύξηση στον 
αριθµό ατόµων που κατα-
φεύγουν σε Αυστραλούς 

ειδικούς για «επιδιορθώσεις», 
µετά από αποτυχηµένες πλα-
στικές χειρουργικές επεµβάσεις 
στο εξωτερικό, παρατηρείται τον 
τελευταίο καιρό στην χώρα. Σχε-
τική ανακοίνωση του Αυστραλι-
ανού Συλλόγου Πλαστικών Χει-
ρούργων, αναφέρει ότι πέρυσι 
παρατηρήθηκε αύξηση 38% 
στον αριθµό ατόµων που κατέ-
φυγαν σε Αυστραλούς ειδικούς 
για «επιδιορθώσεις» µετά από 
πλαστικές χειρουργικές επεµβά-
σεις που έκαναν στο εξωτερικό.

Οι περισσότερες περιπτώσεις 
αφορούσαν µεγέθυνση στήθους. 

Όπως ανακοινώθηκε από τον 
εν λόγω Σύλλογο, σε πολλές πε-
ριπτώσεις τα λάθη από τις απο-
τυχηµένες επεµβάσεις που γίνο-
νται στο εξωτερικό, δεν µπορούν 
να αντιστραφούν. Στο µεταξύ, 
8.900 Αυστραλές υπολογίζεται 
ότι είναι ανάµεσα στα θύµατα του 
σκανδάλου που ξέσπασε µε την 
γαλλική εταιρεία παραγωγής εν-
θεµάτων σιλικόνης ΡΙΡ που χρη-
σιµοποιείτο επί σειρά ετών σε 

επεµβάσεις µεγέθυνσης στήθους. 
Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε 
όταν οι χειρουργοί που τα χρησι-
µοποιούσαν είχαν παρατηρήσει 
ασυνήθιστα υψηλή συχνότητα 
ρήξης. Μετά από έλεγχο που 
έκαναν άνδρες της Υπηρεσίας 
Ασφάλειας των Προϊόντων Υγεί-
ας εξακριβώθηκε ότι η εταιρεία, 
που είχε ανοίξει το 2001 και 
ήταν για χρόνια το Νο 3 παγκο-
σµίως στην παραγωγή ενθεµά-
των σιλικόνης, χρησιµοποιούσε 
αντί για ιατρική, βιοµηχανική 
σιλικόνη.  Το γαλλικό υπουργείο 
Υγείας πρότεινε στις 30.000 Γαλ-
λίδες που φέρουν εµφυτεύµατα 
µαστού PIP να τα αφαιρέσουν, µε 
έξοδα του κράτους, καθώς υπάρ-
χει αυξηµένος κίνδυνος ρήξης 
(έχει ήδη συµβεί σε 1.000 από 
αυτές) και διαρροής της βιοµη-
χανικής σιλικόνης στο αίµα, ενώ 
υπάρχουν υποψίες για αυξηµένο 
κίνδυνο καρκίνου (έχουν κατα-
γραφεί συνολικά οκτώ κρούσµα-
τα, το ένα µοιραίο). 

«Μιλάµε για 300.000 µε 
400.000 πιθανά θύµατα σε ολό-
κληρο τον κόσµο», τόνισε η Αλε-
ξάνδρα Μπλανσέρ, επικεφαλής 

οργάνωσης θυµάτων στη Γαλλία. 
Η PIP παρήγαγε 100.000 εν-

θέµατα ετησίως και εξήγαγε το 
84% της παραγωγής, κυρίως 
στη Λατινική Αµερική και τη 
∆υτική Ευρώπη. Μόνο στη Βρα-
ζιλία, υπολογίζεται πως έχουν 
ενθέµατα PIP 25.000 γυναίκες. 
Στην Αυστραλία υπολογίζονται 
στις 8.900, στην Πορτογαλία 
στις 1.500-2.000, στην Ελβε-
τία έχουν καταγραφεί 280, στη 
∆ανία 100, ενώ στη Βρετανία 
εκτιµάται πως από τις 80.000-
100.000 γυναίκες µε εµφυτεύ-
µατα µαστού, 40.000-50.000 
έχουν PIP. 

«Γιατί είχαν τέτοια επιτυ-
χία τα ενθέµατα PIP; Επειδή 
ήταν τα φτηνότερα;», ρώτησε η 
«Liberation» τον πλαστικό χει-
ρουργό Λοράν Λαντιερί, από 
τους πολλούς που τάσσονται 
πλέον αναφανδόν υπέρ της 
αφαίρεσής τους, «αφού αντιµε-
τωπίζουµε πραγµατικούς κιν-
δύνους». «Μπορεί να προκαλεί 
εντύπωση αλλά τα ενθέµατα αυτά 
ήταν πιστοποιηµένα, και µάλιστα 
στη Γερµανία. Πώς να υποψια-
στούµε τέτοια απάτη;», απάντησε.

∆εκαεπτά άτοµα συνελή-
φθησαν για κλοπές σε 
καταστήµατα, σε ειδική 

επιχείρηση της αστυνοµίας στο 
κέντρο καταστηµάτων του Pitt 
Street Mall στο Σίδνεϊ, κατά την 
περίοδο των Χριστουγέννων.

Εκπρόσωπος της αστυνοµίας 
τόνισε ότι τους συλληφθέντες 

επιβαρύνουν συνολικά 26 κα-
τηγορίες, ενώ αποκάλυψε ότι 
έχουν εντοπιστεί και κατασχε-
θεί κλοπιµαία συνολικού ύψους 
$13,000.

Η επιχείρηση της αστυνοµίας 
είχε αρχίσει στις 20 ∆εκεµβρί-
ου και έληξε προχθές ∆ευτέρα 
(Boxing Day).

Ανάµεσα στους συλληφθέντες 
είναι ένας άντρας ηλικίας 30 
χρόνων ο οποίος είχε αγοράσει 
δύο Apple iPads µε κλεµµένη πι-
στωτική κάρτα και µετά τα πού-
λησε σε ενεχυροδανειστήριο.

Πρόκειται δε να παρουσιαστεί 
στο δικαστήριο του Downing 
Centre τον Ιανουάριο.

Περνάει τα φετινά Χρι-
στούγεννα πλουσιότερη 
κατά 105.731 δολάρια τα 

οποία κέρδισε σε πόκερ µασίν 
του καζίνο Αδελαΐδας, παίζοντας 
µάλιστα µε ένα... δανεικό δολά-
ριο! Αυτός, άλλωστε, είναι και ο 
λόγος που η Σεσίλια Κουµπίγιο 
δεν είχε ως τώρα εισπράξει το 
«τυχερό»:  το καζίνο κατέφυγε 
στα δικαστήρια, επειδή η παί-
κτρια έπαιξε µε ένα δολάριο 
αφηµένο στην πόκερ µασίν από 
τον προηγούµενο παίκτη. Το 
καζίνο επικαλέστηκε µια νοµο-
θεσία  για τις «εγκαταλειµένες σε 
χώρο καζίνο πιστώσεις». 

Όµως, ο δικαστής διέταξε ήδη 
τη διεύθυνση του καζίνο να κα-
ταβάλει αµέσως το «τυχερό» στην 
Κουµπίγιο και υπήρξε συµµόρ-
φωση µε τη δικαστική απόφαση 

εκ µέρους των υπευθύνων του 
καζίνο Αδελαϊδας.

«Τώρα η Σεσίλια θα χαρεί 
αληθινά αυτές τις χριστουγεν-

νιάτικες διακοπές της», δήλω-
σε στην εφηµερίδα «Adelaide 
Advertiser» η στενή φίλη της τυ-
χερής, Νταϊάνα Αουαράου.

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προ-
χθές σε σπίτι του Sunshine 
Coast στο Κουίνσλαντ, είχε σαν 

αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους η 
σύζυγος του διάσηµου σεφ Ματ Γκο-
λίνσκι και τα τρία παιδιά του, ενώ ο 
ίδιος τραυµατίστηκε κρίσιµα. Η πυρ-
καγιά εκδηλώθηκε στο σπίτι της οικο-
γένειας Γκολίνσκι επί της Jacaranda 
Place, στην περιοχή Tewantin, γύρω 
στις 03:30 τα ξηµερώµατα της ∆ευ-

τέρας. Η γυναίκα του διάσηµου σεφ, 
Ρέϊτσελ,και τα τρία παιδιά τους, βρή-
καν τραγικό θάνατο, ενώ ο Ματ Γκο-
λίνσκι µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο 
Nambour µε φρικιαστικά εγκαύµατα 
και αργότερα µεταφέρθηκε αεροπο-
ρικώς στο Βασιλικό Νοσοκοµείο του 
Μπρίσµπαν όπου και νοσηλεύεται σε 
κρίσιµη κατάσταση.

Οι έρευνες για να εξακριβωθούν τα 
αίτια της πυρκαγιάς, συνεχίζονται. 

Eνα τηλεκατευθυνόµενο αερο-
πλανάκι µε σεβασµό προς το 
περιβάλλον δηµιούργησε ο 

φοιτητής Ουέσαµ αλ Σαµπάν από το 
Πανεπιστήµιο του Κουίνσλαντ. Το 
εντυπωσιακό Green Falcon II πετάει 
στους ουρανούς µε τη βοήθεια της 
ηλιακής και της αιολικής ενέργειας. 

«Τη στιγµή που όλα τα αεροπλά-
να µιµούνται απλά το σχήµα των 
πουλιών, το συγκεκριµένο µιµείται 
την τεχνική τους κατά την εκµετάλ-
λευση του ανέµου» αναφέρει ο νε-
αρός εφευρέτης. Το εντυπωσιακό 
αεροσκάφος-µινιατούρα χρησιµο-
ποιεί τον άνεµο µε τρόπο ώστε να 
καταναλώνει όσο το δυνατόν λιγότε-
ρη ενέργεια για την παραµονή του 
στους αιθέρες. 

«Το πρότυπο που αναπτύσσου-
µε διαθέτει ένα σύστηµα τεχνητής 
νοηµοσύνης το οποίο του επιτρέ-
πει την πρόβλεψη της έντασης της 
ηλιοφάνειας και την εκµετάλλευση 
των διαφορετικών ανέµων για τη 
χάραξη ενεργειακά οικονοµικών 
δροµολογίων» εξηγεί ο ίδιος.  Ο 
ενθουσιώδης νέος έλαβε, µεταξύ 
άλλων, το χρυσό µετάλλιο της ∆ιε-
θνούς Εκθεσης Καινοτοµίας iENA 
2011 που πραγµατοποιείται κάθε 
χρόνο στη Γερµανία. «Η λειτουργία 
του συγκεκριµένου αεροσκάφους θα 
είναι πολύ πιο οικονοµική σε σχέση 
µε τα µη επανδρωµένα αεροσκάφη 
αντίστοιχου µεγέθους που ήδη κυ-
κλοφορούν στην αγορά» καταλήγει 
ο Αλ Σαµπάν.  

Σηµαντική αύξηση στις «επιδιορθώσεις» 
πλαστικών επεµβάσεων 
που γίνονται στο εξωτερικό

«Πράσινο» τηλεκατευθυνόμενο αεροπλανάκι
κατασκεύασε Αυστραλός φοιτητής

17 άτομα στο εδώλιο για μικροκλοπές

Τραγωδία «κτύπησε» 
την οικογένεια 
του Ματ Γκολίνσκι

Ο φοιτητής Ουέσαµ αλ Σαµπάν µε το εντυπωσιακό Green Falcon II που κατασκεύασε.

Χριστουγεννιάτικος “µποναµάς” 
για µια συνταξιούχο 

Η Σεσίλια Κουµπίγιο.


