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ΑγγειΑκό & ενδόΑγγειΑκό ιΑτρειό
δρ. δημητριός ηλιόπόυλός

BSc (Med), MB BS (Hons 1), PhD, FRACS (Cardiothoracic Surgery), FRACS (Vascular Surgery)

ΑγγειΑκός κΑι ενδόΑγγειΑκός Χειρόυργός

Ο Ιατρός Δημήτριος (Jim) Ηλιόπουλος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές 
του ως ειδικός στην Αγγειακή Χειρουργική και στην Καρδιοθωρακική 
Χειρουργική, καθώς επίσης και ένα Διδακτορικό (PhD) στην Θωρακική 
Αορτική Χειρουργική.
Ο Δρ. Ηλιόπουλος παρέχει μια ποικιλία αγγειακών υπηρεσιών (αμφότερα 
ενδοαγγειακές και ανοικτές αγγειακές εγχειρήσεις) για την διευθέτηση των 
κάτωθι:
 • Καρωτιδικές αρτηριακές παθήσεις
 • Θωρακικές και κοιλιακές αορτικές παθήσεις
 • Περιφερειακές αγγειακές παθήσεις
 • Φλεβώδεις παθήσεις & Κιρσογενείς φλέβες
 • Νεφρική /διάλυση προσέγγιση
 • Μεσεντερική αγγειώδης πάθηση.
Επιπρόσθετα, ασχολείται με την ενδοαγγειακή θεραπευτική αγωγή των 
θωρακικών και κοιλιακών αορτικών ανευρισμάτων.

St George Consulting Rooms Liverpool Consulting Rooms
Suite 7J-7K, Suite 1,
Level 5, 181 Bigge Street,
1 South Street, Liverpool NSW 2170
Kogarah NSW 2217 Please phone: (02) 9822 4288
Please phone: (02) 9587 5552

Macquarie Consulting Rooms Campbelltown Consulting Rooms
Suite 302, Suite B204,
Level 3, Clinical Care Centre, 4 Hyde Parade,
2 Technology Place, Campbelltown NSW 2560
Macquarie University NSW 2109 Please phone: (02) 4627 0349
Please phone: (02) 9887 8899

Current Visiting Medical Officer appointments
Liverpool Hospital St George (Public) Hospital
Bankstown Hospital The Sutherland Hospital
St George (Private) Hospital Campbelltown Hospital
Macquarie University Hospital 14
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Σύµφωνα µε τις πρό-
σφατες εκτιµήσεις της 
Ένωσης Οινοπαρα-

γωγών της Αυστραλίας, το 
2012 η συγκοµιδή σταφυ-
λιών προβλέπεται σε 1,4 
εκατ. τόνους, που σηµαίνει 
13% µείωση σε σχέση µε 
τη συγκοµιδή του 2010.

Πάνω από το 70% της 
συγκοµιδής πραγµατοποι-
ήθηκε στις αµπελουργικές 
περιοχές παραγωγής κρα-
σιού της χώρας. Η συγκο-
µιδή αρχίζει τώρα στην Τα-

σµανία. Η προβλεπόµενη 
αύξηση των αποδόσεων 
δεν θα κάνει ζηµιά. Σύµ-
φωνα µε τους Αυστραλούς 
καλλιεργητές, «το 2012 
συνεχίζεται ο τρόµος του 
2011». Στις ανατολικές 
περιοχές, οι αµπελώνες 
καταστράφηκαν από τις 
υψηλές βροχοπτώσεις. Οι 
καιρικές συνθήκες έχουν 
επηρεάσει την ποιότητα 
των σταφυλιών ακόµη και 
ολόκληρους αµπελώνες, 
και οδηγούν σε απώλειες 

την οινοποιία, ενώ λόγω 
πληµµυρών ορισµένα οι-
νοποιεία έχασαν τη µισή 
σοδειά τους. Μόνο ο δυ-
τικός αµπελώνας δεν έχει 
επηρεαστεί από τις έντονες 
βροχοπτώσεις. Οι αποδό-
σεις αυξάνονται. 

Οι Αυστραλοί οινοποι-
οί είναι καθησυχαστικοί, 
ωστόσο, προσθέτοντας ότι 
«οι χαµηλές αποδόσεις θα 
πρέπει να αντισταθµίζονται 
από µια ακόµη υψηλότερη 
ποιότητα απ’ ότι συνήθως». 

Η εκθρόνιση του Έρικ 
Ρίπερ από την αρ-
χηγία του Εργατικού 

Κόµµατος ∆υτικής Αυστρα-
λίας, είχε θετικό αντίκτυπο 
στην παράταξη, σύµφωνα 
µε τα τελευταία αποτελέ-
σµατα δηµοσκόπησης της 
εταιρίας Newspoll. Συγκε-
κριµένα, η δηµοτικότητα 
του πολιτειακού Εργατικού 
Κόµµατος σηµείωσε ση-
µαντική άνοδο 6 εκατοστι-
αίων µονάδων από τότε 
που ο Μαρκ ΜακΓκάουαν 

αντικατέστησε τον κ. Ρίπερ 
στην ηγεσία. Αν και ο Συ-
νασπισµός Φιλελεύθερων-

Εθνικών συνεχίζει να είναι 
δηµοφιλέστερος, εν τούτοις 
το Εργατικό Κόµµα µείωσε 
τη διαφορά από 59% έναντι 
41% που ήταν στα τέλη του 
προηγούµενου χρόνου, σε 
53% έναντι 47%. Το 43% 
των ερωτηθέντων στη δη-
µοσκόπηση αυτή υποστή-
ριξε ότι ο κ. ΜακΓκάουαν 
κάνει καλή δουλειά ως αρ-
χηγός της πολιτειακής αντι-
πολίτευσης, σε σύγκριση µε 
το 17% που εξέφρασε την 
αντίθετη άποψη.

Οι ιδιοκτήτες του καζίνο 
The Star στο Σίδνεϊ, 
διέψευσαν µε τον πιο 

κατηγορηµατικό τρόπο τα 
όσα κατατέθηκαν ενώπιον 
της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας 
Οινοπνευµατωδών Ποτών 
και Τυχερών Παιχνιδιών 
(Independent Liquor and 
Gaming Authority), για 
διακίνηση και χρήση ναρ-
κωτικών στους χώρους του 
καζίνο. Όπως είναι γνωστό, 
η εν λόγω Υπηρεσία διε-

νεργεί έρευνες στο πρόσφα-
το σκάνδαλο που ξέσπασε 
στο καζίνο µετά την απόλυ-
ση του Γενικού ∆ιευθυντή, 
Sid Vaikunta. Η ιδιοκτήτρια 
εταιρία του καζίνο, Echo 
Entertainment Group, υπο-
στηρίζει ότι πολλές καταγ-
γελίες που έγιναν από την 
Ελίζαµπεθ Γουόρντ και τον 
Γκρεγκ Κάλπαν, ήταν βασι-
σµένες σε φήµες. Η εταιρία 
διέψευσε κατηγορηµατικά 
την καταγγελία που έκανε η 

κα Γουόρντ, ότι η διεύθυν-
ση προσπάθησε να καλύ-
ψει ένα περιστατικό όπου 
εντοπίστηκαν ναρκωτικά 
σε δωµάτιο των high rollers 
στο καζίνο. Συγκεκριµένα, 
η Γουόρντ υποστήριξε ότι 
βρέθηκαν ποσότητες κοκα-
ϊνης σε αποχωρητήρια τον 
Νοέµβριο του 2010, και ότι 
η διεύθυνση αντικατέστησε 
αµέσως τα ναρκωτικά µε 
τσιµεντόσκονη για να µην 
ξεσπάσει σκάνδαλο.

Η αστυνοµία του Σίδνεϊ 
συνέλαβε ένα ανήλικο 
αγόρι, µετά την κατά-

σχεση ηµιαυτόµατου πιστο-
λιού που πιστεύεται ότι χρη-
σιµοποιήθηκε σε διάφορα 
περιστατικά όπου ρίχθηκαν 
πυροβολισµοί σε διάφορα 
σπίτια της µεγαλούπολης. 

Εκπρόσωπος της αστυνο-
µίας δήλωσε ότι η απόπειρα 
δολοφονίας δύο ανδρών σε 
κέντρο καταστηµάτων του 

Ρόκντεϊλ τον περασµένο 
∆εκέµβριο, πιθανόν να σχε-
τίζεται µε τους πρόσφατους 
πυροβολισµούς σε σπίτια 
των προαστίων Auburn και 
Arncliffe τον Ιανουάριο και 
σε κατάστηµα αισθητικής 
στο Ρόκντεϊλ στα τέλη του 
ίδιου µήνα. 

Σε έφοδο της αστυνοµί-
ας σε σπίτι του Punchbowl 
προχθές το απόγευµα, κα-
τασχέθηκε ένα ηµιαυτόµατο 

πιστόλι, αρκετές σφαίρες και 
µικρές ποσότητες αναβολι-
κών. Άνδρες της αστυνοµί-
ας συνέλαβαν ένα 16χρονο 
αγόρι µε την κατηγορία της 
κατοχής απαγορευµένου πι-
στολιού στο οποίο ασκήθη-
κε ποινική δίωξη. 

Ο 16χρονος αφέθηκε 
ελεύθερος µε εγγύηση και 
θα παρουσιαστεί στο ∆ικα-
στήριο Ανηλίκων του Παρα-
µάτα στις 2 Μαϊου.

Η συγκοµιδή σταφυλιών το 2012 
ακόµη χαµηλότερα από πέρυσι

Θετικό δηµοσκοπικό αντίκτυπο 
στο Εργατικό Κόµµα ∆. Αυστραλίας 
είχε η εκθρόνιση του Έρικ Ρίπερ

«ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011»
O Μαρκ ΜακΓκάουαν

∆ιαψεύδονται οι καταγγελίες 
για διακίνηση και χρήση ναρκωτικών 
στο καζίνο του Σίδνεϊ

16χρονος στο εδώλιο για κατοχή 
ηµιαυτόµατου πιστολιού


