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Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε στην παροικία 
ότι θα γιορταστεί με μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός των Θεοφανείων, 

με την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού

Την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12 το μεσημέρι

Η θρησκευτική τελετή, 
προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανού 

και με συμμετοχή όλων των ιερέωντης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, 
θα γίνει στο Yarra Bay (Bicentennial Park).

Μετά την τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού 
θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι 

με σουβλάκια, ποτά, αναψυκτικά και ελληνική μουσική, 
στο παραπλήσιο πάρκο.

Όλη η Ομογένεια είναι ευπρόσδεκτη
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Kαι η Αυστραλία ξεκινά 
έρευνα για τα επικίνδυνα 
εµφυτεύµατα στήθους

Υπό έλεγχο τέθηκε χθες το µεση-
µέρι η πυρκαγιά που ξέσπασε 
κοντά στο αεροδρόµιο του Περθ 

και απειλούσε δεκάδες κατοικίες.
Η πυρκαγιά κατάστρεψε 65 εκτ. 

δασικής έκτασης στο Cloverdale και 
στην προσπάθεια κατάσβεσής της 
τραυµατίστηκε ένας πυροσβέστης ο 
οποίος νοσηλεύεται σε ικανοποιητική 
κατάσταση στο Βασιλικό νοσοκοµείο 
του Περθ.

∆εκάδες πυροσβέστες έδωσαν µε-
γάλη µάχη µε τις φλόγες όλη τη νύχτα 
της Τετάρτης και τα ξηµερώµατα της 
Πέµπτης, πριν θέσουν τελικά την πυρ-
καγιά υπό τον έλεγχό τους.

Eντονες ανησυχίες για ένα νέο 
ναρκωτικό που µέχρι σήµερα 
έχει προκαλέσει το θάνατο ενός 

ατόµου και οδήγησε πολλά άλλα στο 
νοσοκοµείο, εκφράζει η αστυνοµία 
της Νότιας Αυστραλίας.

Το ναρκωτικό αυτό, ονοµάζεται 
MDPV, γνωστό επίσης µε τα ονόµατα 
Scat Cat και Meow-Meow και εµφανί-
στηκε πολύ πρόσφατα στην πολιτεία.

Εκπρόσωπος της αστυνοµίας είπε 
ότι το MDPV προτιµείται από πολ-
λούς τοξικοµανείς επειδή πωλείται σε 
χαµηλή τιµή.

Η ρυθµιστική αρχή του αυστρα-
λιανού υπουργείου Υγείας θα 
πραγµατοποιήσει έρευνα ως 

προς τον κίνδυνο που τυχόν να δι-
ατρέχουν 4.500 γυναίκες στην Αυ-
στραλία στις οποίες τοποθετήθηκαν 
εµφυτεύµατα στήθους γαλλικής εται-
ρίας που χρησιµοποιούσε επικίνδυνα 
υλικά για την κατασκευή τους. Η Βρε-
τανία αναµένει µέσα στην εβδοµάδα 
τα αποτελέσµατα παρόµοιας έρευνας.

Η ∆ιοίκηση Θεραπευτικών Προϊό-
ντων της Αυστραλίας, η οποία εγκρί-
νει και ελέγχει τα προϊόντα που συν-
δέονται µε την υγεία ανακοίνωσε ότι 
θα συναντηθεί µε ειδικούς συµβού-
λους για να εξετάσει τους ενδεχόµε-
νους κινδύνους από τα εµφυτεύµατα.

«Η Υπηρεσία ασχολείται ενεργά 
µε τις ανησυχίες που προέκυψαν 
για τα εµφυτεύµατα της Poly Implant 
Prothese SA (PIP) και αναθεωρεί τις 
υπάρχουσες πληροφορίες ως προς το 
ποσοστό ρήξης (τους) για όλα τα εµ-
φυτεύµατα στήθους» δήλωσε εκπρό-
σωπός της υπηρεσίας.

Η έρευνα πραγµατοποιείται µετά 
την παγκόσµια ανησυχία που προέ-
κυψε έπειτα από τον θάνατο µιας Γαλ-
λίδας από καρκίνο, τον περασµένο 

χρόνο, στην οποία είχαν τοποθετηθεί 
εµφυτεύµατα στήθους της εταιρίας 
PIP. Περίπου 300.000 γυναίκες σε 
όλο τον κόσµο έχουν τοποθετήσει εµ-
φυτεύµατα στήθους, τα οποία έχει κα-
τασκευάσει η PIP, η οποία χρεοκόπη-
σε το 2010 όταν από επίσηµη έρευνα 
προέκυψε ότι χρησιµοποιούσε µια µη 
εγκεκριµένη, βιοµηχανική σιλικόνη 
σε ορισµένα από τα προϊόντα της.

Οι αυστραλιανές αρχές υγείας ανα-
κοίνωσαν ότι δεν έχουν στη διάθεσή 
τους πληροφορίες για τα εµφυτεύµατα 
από τις γαλλικές ρυθµιστικές αρχές 
καθώς η σχετική ποινική έρευνα βρί-
σκεται ακόµη σε εξέλιξη στη Γαλλία.

Ωστόσο, εµφυτεύµατα κατασκευής 
της PIP πέρασαν τεστ αντοχής στην 
Αυστραλία τον Ιούλιο του 2010 και 
δεν εντοπίστηκαν προβλήµατα, ενώ 
δεν έχει γίνει γνωστό αν η εταιρία 
προµήθευσε την Αυστραλία µε εµ-
φυτεύµατά της που δεν πληρούν τις 
απαραίτητες προδιαγραφές. Τα απο-
τελέσµατα παρόµοιας έρευνας αναµέ-
νονται µέσα στην εβδοµάδα και στην 
Βρετανία. Η κυβέρνηση της χώρας, 
σε αντίθεση µε τη Γαλλία, επιµένει ότι 
δεν είναι απαραίτητη η προληπτική 
αφαίρεση των εµφυτευµάτων.

30ου ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΣΥΔΝΕΫ 2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ, 
ΚΑΦΕΔΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΟ DARLING HARBOUR

(SUBMISSIONS FOR GENERAL NON-FOOD STALLS AND TENDER 
FOR FOOD STALLS, COFFEES, SOFT DRINKS AND ALCOHOL) 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΛΕΝΤΙ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΔΝΕΫ

που θα γίνει Σάββατο και Κυριακή 25-26 Φεβρουάριο 2012

Οι ενδιαφερόμενοι για την ενοικίαση περίπτερου και για την υποβολή προσφορών για 
την πώληση φαγητών, καφέδων, αναψυκτικών και αλκοόλ στο χώρο του Darling Harbour, 

παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το γραφείο του Ελληνικού Φεστιβάλ Σύδνεϋ 
στα 9750 0440 ή με e-mail: greekfestival2@goc.com.au. 

Αίτηση συμμετοχής θα βρείτε και στην ιστοσελίδα 
www.greekfestivalofsydney.com.au

Τελευταία ημέρα για κατάθεση των προσφορών είναι η:

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011 5:00 μμ
Πώληση φαγητών, καφέδων, αναψυκτικών και αλκοόλ  

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011 5:00 μμ
Περίπτερα 08
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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά 
κοντά στο αεροδρόμιο 
του Περθ

Νέο επικίνδυνο 
ναρκωτικό 
κάνει θραύση 
στη Νότια Αυστραλία

ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ


