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GREEK ORTHODOX 
ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA

GREEK 
WELFARE CENTRE

Ελληνικό Κέντρο Προνοίας
378A  King St, Newtown

Τρίτη 30 Οκτωβρίου και 6 & 13 Νοεμβρίου 2012
9:30πμ – 1:00μμ

Για να πάρετε κι εσείς μέρος στην Εκπαίδευση Εθελοντών 
επικοινωνήσετε με το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας, Τηλ: 9516 2188.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Εάν θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι πολύτιμο τον ελεύθερο χρόνο  
σας και να προσφέρετε κάτι το αξιόλογο στον συνάνθρωπό σας,  
ή απλώς, αν θέλετε να αποκτήσετε καινούργιες γνώσεις, τότε  
η Εκπαίδευση Εθελοντών θα σας είναι πολύ χρήσιμη.

Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και θα λάβει μέρος στο:

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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Η Βόρεια Επικράτεια 
πλησιάζει σε ανάπτυξη
τη ∆υτική Αυστραλία
Πολύ κοντά στην εκ-

θρόνιση της ∆υτικής 
Αυστραλίας από την 

1η θέση του πίνακα των 
πολιτειών και περιοχών 
της χώρας µε την µεγαλύ-
τερη οικονοµική ανάπτυξη, 
βρίσκεται η Βόρεια Επι-
κράτεια, χάρη στην έντονη 
δραστηριότητα που έχει 
δηµιουργήσει το πρόγραµ-
µα υγρού φυσικού αερίου, 
συνολικού ύψους $33 δις.

Να σηµειωθεί ότι ήδη η 
Βόρεια Επικράτεια πέρασε 
στη 2η θέση του πίνακα, 
θέση που κατείχε µέχρι 
σήµερα το ACT, χάρη στην 
συνεχή οικονοµική ανά-
πτυξη που γνωρίζει, την 

αύξηση στις λιανικές πω-
λήσεις και στις νέες οικο-
δοµές, αλλά και την διατή-
ρηση της ανεργίας σε πολύ 
χαµηλά επίπεδα.

Την µεγαλύτερη οικο-
νοµική ανάπτυξη γνωρίζει 
η ∆υτική Αυστραλία, αλλά 
η Βόρεια Επικράτεια την 
πλησιάζει µε πολύ γρήγο-
ρους ρυθµούς.

Η τελευταία έκθεση του 
οικονοµικού οργανισµού 
Commsec, βασίζεται σε 
οκτώ βασικούς οικονοµι-
κούς δείκτες: Οικονοµι-
κή ανάπτυξη, πωλήσεις 
λιανικής, επενδύσεις σε 
εγκαταστάσεις, ανεργία, οι-
κοδοµική δραστηριότητα, 

πληθυσµιακή ανάπτυξη, 
στεγαστικά δάνεια για την 
αγορά κατοικιών και νέες 
οικοδοµές. Η ∆υτική Αυ-
στραλία βρίσκεται στην 1η 
ή στη 2η θέση σε επτά από 
τους οκτώ αυτούς οικονοµι-
κούς δείκτες. Υστερεί µόνο 
στις νέες οικοδοµές όπου 
κατατάσσεται στην 7η θέση.

Σηµαντική βελτίωση πα-
ρατηρήθηκε στη Ν.Ν.Ουα-
λία, στο προηγούµενο τρί-
µηνο, όπου παρατηρήθηκε 
σηµαντική πληθυσµιακή 
ανάπτυξη, χαµηλή ανερ-
γία και αύξηση στις νέες 
οικοδοµές. Στις τελευταία 
θέσεις βρίσκονται η Νότια 
Αυστραλία και η Τασµανία.

Ερευνα που διενήργησε 
η ιστοσελίδα Gumtree, 
αποκαλύπτει ότι η αγο-

ραπωλησία µεταχειρισµέ-
νων αντικειµένων, έδωσε 
τονωτική ένεση $18 δις στην 
οικονοµία της χώρας. Στην 
έκθεση µε τα αποτελέσµα-

τα της έρευνας, αναφέρεται 
ότι η αξία των ανεπιθύµη-
των µεταχειρισµένων αντι-
κειµένων στα αυστραλιανά 
νοικοκυριά, ανέρχεται στα 
$44 δις. Ο εκπρόσωπος της 
ιστοσελίδας Gumtree, Νατ 
Τόµας, δήλωσε ότι η αύξη-

ση στην κίνηση αγοράς και 
πώλησης µεταχειρισµένων 
αγαθών, είναι δείγµα µιας 
δύσκολης οικονοµικής πε-
ριόδου στην Αυστραλία, ως 
αποτέλεσµα των προβληµά-
των που αντιµετωπίζει η πα-
γκόσµια οικονοµία.

H αστυνοµία της Βικτώριας συνεχίζει 
τις έρευνες για την διαλεύκανση της 
υπόθεσης που προκάλεσε σάλο σε 

ολόκληρη την χώρα, όπου επιτήδειοι αντι-
καθιστούσαν ισχυρό παυσίπονο µε νερό! 

Όπως είναι γνωστό, η «ανταλλαγή» αυτή 
λάµβανε χώρα στην υπηρεσία Πρώτων 
Βοηθειών της Βικτώριας. Εκπρόσωπος 
της αστυνοµίας δήλωσε ότι οι έρευνες βρί-
σκονται σε καλό δρόµο. Την προηγούµενη 
βδοµάδα, προκάλεσε σάλο η αποκάλυψη 
ότι για µεγάλο χρονικό διάστηµα οι νοση-
λευτές στην υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών 
της Βικτώριας έδιναν σε ασθενείς νερό αντί 
του πανίσχυρου παυσίπονου.  

Το παυσίπονο fentamyl, είναι µια από τις 
ισχυρότερες ναρκωτικές ουσίες που χρησι-
µοποιούν στα νοσοκοµεία και χορηγείται 
σε ασθενείς µε ανυπόφορους πόνους. Πρό-
κειται για οπιούχα ναρκωτική ουσία που εί-
ναι τουλάχιστον 100 φορές πιο ισχυρή από 
τη µορφίνη που, επίσης, χρησιµοποιείται 
για τους ίδιους λόγους. 

Όταν έγινε γνωστό ότι κάποιοι έκλεβαν 
την ισχυρή αυτή ναρκωτική ουσία, ειδο-
ποιήθηκε αµέσως η αστυνοµία, η οποία και 
ερευνά την περίεργη αυτή ιστορία. 

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχουν 
έρθει στο φως της δηµοσιότητας, οι δρά-
στες άδειαζαν τα φυαλίδια µε σύριγγες και 

µε τον ίδιο τρόπο τις γέµιζαν µε νερό.  Έτσι, 
χωρίς να µπορούν να το ξεχωρίσουν τα 
πληρώµατα των ασθενοφόρων, το χορη-
γούσαν για ανακούφιση των ασθενών που 
µετέφεραν, θέτοντας σε ορισµένες περι-
πτώσεις σε κίνδυνο τη ζωή τους. 

∆ύο τραυµατιοφορείς απολύθηκαν, ενώ 
στην υπόθεση αυτή τη στιγµή η αστυνο-
µία εικάζεται ότι εµπλέκονται συνολικά 
επτά άτοµα. Ο λόγος που οι κακοποιοί το 
έκλεβαν ήταν για να το χρησιµοποιήσουν 
για την κατασκευή ισχυρών ναρκωτικών 
ουσιών. Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµε-
ρικής, που παραδοσιακά ψάχνουν για όλο 
πιο ισχυρά ναρκωτικά, αναµιγνύουν το 
fentamyl µε ηρωίνη και κοκαΐνη φτιάχνο-
ντας έτσι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν πρόκειται 
για «αθώα» ναρκωτική ουσία, καθώς οι 
θάνατοι εξ αιτίας του φαρµάκου αυτού στη 
Βικτώρια µετράνε ήδη τους 15, σύµφωνα 
µε στοιχεία του πολιτειακού ιατροδικαστή. 
Πάντως, σύµφωνα µε τον ιατροδικαστή της 
Πολιτείας, οι 15 θάνατοι δεν σχετίζονται µε 
τις ποσότητες που εκλάπησαν από την Υπη-
ρεσία Πρώτων Βοηθειών, αλλά µε παράνο-
µη διακίνηση του πανίσχυρου ναρκωτικού 
από άλλες Πολιτείες. Μάλιστα, όπως ανα-
φέρεται κάποια από 15 θύµατα του παυσί-
πονου γνωρίζονταν µεταξύ τους.

Πτήση της Air Canada µε προορισµό 
το Σίδνεϊ κατάφερε να «διασώσει» 
έναν ναυαγό, ο οποίος βρισκόταν 

σε ένα ακινητοποιηµένο ιστιοπλοϊκό, 
ανάµεσα στην Αυστραλία και τη Νέα 
Ζηλανδία. Η πτήση µε αριθµό AC033 
εκτράπηκε της πορείας της, όταν εντόπισε 
ένα ενεργοποιηµένο φάρο έκτακτης ανά-
γκης στη θάλασσα. Οι πιλότοι κατέβηκαν 
στα 5.905 πόδια και χρησιµοποιώντας 
κυάλια, είδαν το σκάφος και τον άνδρα 
που βρισκόταν σε κίνδυνο. 

Ο ιστιοπλόος φέρεται να ξεκίνησε από 
την περιοχή του Σίδνεϊ δύο εβδοµάδες 
νωρίτερα από τη διάσωσή του, και για 
µία εβδοµάδα έπλεε µε σπασµένο ιστίο, 
έχοντας εξαντλήσει και τα καύσιµά του. 
Έτσι, ανήµπορος να κάνει κάτι, έπλεε στα 
ανοικτά παρασυρµένος από τα θαλάσσια 

ρεύµατα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε 
στο Σίδνεϊ περίπου 90 λεπτά µετά την 
προκαθορισµένη ώρα και ο εκπρόσωπος 
της εταιρείας, Peter Fitzpatrick, δήλωσε 
στην εφηµερίδα Globe and Mail πως: 
«Είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι που µπο-
ρέσαµε να βοηθήσουµε. 

Η καθυστέρηση δεν οφειλόταν στον 
εντοπισµό, αλλά στις άσχηµες καιρικές 
συνθήκες». Λίγη ώρα µετά τον εντοπισµό 
ένα αεροσκάφος έφτασε στο σηµείο και 
έριξε µία σκάλα, ώστε να διασώσει τον 
ναυαγό. Επιπλέον, ένα εµπορικό πλοίο 
κλήθηκε για να προστατεύσει το ιστιο-
πλοϊκό από τους δυνατούς ανέµους που 
έπνεαν στην περιοχή.

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές ο ναυα-
γός, αγνώστων λοιπών στοιχείων, είναι 
ασφαλής και καλά στην υγεία του.

Σε καλό δρόµο οι έρευνες 
στην υπόθεση κλοπής 
του παυσίπονου fentamyl

Πτήση της Air Canada 
διέσωσε ναυαγό στην Τασµανία

$18 δισεκατοµµύρια 
στην αυστραλιανή οικονοµία
από µεταχειρισµένα αντικείµενα


