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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΛΙΩΝ

SKIN CARE CENTRE 

Κυρίες και Κύριοι, εάν έχετε κάποια από τα παρακάτω προβλήματα, τότε επισκεφθείτε μας για να σας βοηθήσουμε.

• Ακμή, σπυράκια και τα σημάδια τους. • Πανάδες, κηλίδες και 
σκούρα σημάδια. • Ξηρό, λιπαρό και ρυτιδιασμένο πρόσωπο.
• Η ανεπιθύμητη τριχοφυΐα αφαιρείται μόνιμα (χωρίς σημάδια 
και επανεμφάνιση). 

• Έκζεμα, Ψωρίαση, Ιχθύαση, Τριχοφυτίαση, προβλήματα 
με παλάμες, πατούσες, νύχια και άλλα χρόνια προβλήματα 
του δέρματος. • Θεραπέυουμε τα αίτια της τριχόπτωσης, 
Αλωπεκία, φαγούρα του τριχωτού της κεφαλής, πιτυρίδα. 
• Λιπαρά ή ξηρά μαλλιά, σε σύντομο χρονικό διάστημα τα 
μαλλιά σας θα είναι υγιέστερα και πιο όμορφα.

Το κέντρο μας θεραπεύει ασθενείς από όλη την Αυστραλία με μεγάλη επιτυχία 
από το 1974. Είμαστε απόφοιτοι του International Dr CAUX Faculty, Paris.

Γιατί να υποφέρετε με το πρόβλημά σας, ενώ άλλοι άνθρωποι 
έχουν θεραπευθεί εντελώς στο κέντρο μας; 

H ζωή τους έχει αλλάξει, είναι πιο χαρούμενοι και πιο υγιείς.
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Ένας 18χρονος Αυστραλός, τον οποίο η οικογένειά του είχε 
για νεκρό, όταν εγκατέλειψε το πατρικό του σπίτι τον περασμέ-
νο Νοέμβριο, εντοπίσθηκε ζωντανός εννέα εβδομάδες αφότου 
εξαφανίστηκε. 

Δημοσιογραφικές πληροφορίες ανάφεραν ότι ο Μάθιου 
Άλεν έχασε το μισό σωματικό βάρος του, ενώ όταν βρέθηκε 
ήταν μισότυφλος, γεμάτος βδέλλες και τσιμπήματα εντόμων, 
και με γάγγραινα στα πόδια του. Οι Αρχές πιστεύουν ότι έφυ-
γε από το σπίτι του εξαιτίας ψυχολογικών προβλημάτων που 
αντιμετώπιζε και θέλοντας να δοκιμάσει τις αντοχές του. 

Ωστόσο, το «πείραμα» που θέλησε να κάνει κόντεψε να του 
κοστίσει την ζωή, καθώς ξεκίνησε μόνο με τα ρούχα που φο-
ρούσε, δίχως προμήθειες και μην έχοντας πρόσβαση σε επαρ-
κείς ποσότητες νερού. 

Ο Άλεν εντοπίστηκε σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το 
σπίτι του, στο Γουέστλι, βόρεια του Σίδνεϊ.  Οι Αρχές πιστεύουν 
πως στη διάρκεια των δύο μηνών που ζούσε στη φύση, τον 
προσέγγισαν αρκετές φορές μέλη των σωστικών συνεργείων 
και πεζοπόροι, αλλά εκείνος κρυβόταν για να τους αποφύγει. 

«Επίτηδες πήγε στο δάσος - δεν χάθηκε σε αυτό», ξεκαθάρι-
σε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χόρνσμπι που χειρίζεται 
την υπόθεση, εκφράζοντας ταυτοχρόνως τον θαυμασμό του 
που ο 18χρονος άντεξε τόσο καιρό εκτεθειμένος στα στοιχεία 
της φύσης και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.  Τον Άλεν εντό-
πισαν δύο πεζοπόροι σε ημιαναίσθητη κατάσταση, αδύναμο, 
εξαιτίας της γάγγραινας, να σταθεί στα πόδια του. Μετά τον 
εντοπισμό του μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του 
Χόρνσμπι, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Δεκαοκτάχρονος 
έζησε 9 εβδομάδες 
στο άγριο δάσος 
δίχως προμήθειες

Την πρόθεσή του να μην θέσει 
υποψηφιότητα στις επόμενες ομο-
σπονδιακές εκλογές και να απο-
συρθεί οριστικά από την πολιτική, 
ανακοίνωσε ο πρώην Γενικός Ει-
σαγγελέας της χώρας, Ρόμπερτ Μα-
κλέλαντ.

Ο κ. Μακλέλαντ παραμερίστηκε 
από το υπουργικό Συμβούλιο στις 
αρχές του προηγούμενου χρόνου, 
από την Πρωθυπουργό Τζούλια 
Γκίλαρντ, εφόσον είχε υποστηρίξει 
τον Κέβιν Ραντ στην τελευταία διεκ-
δίκηση της αρχηγίας του Εργατικού 
Κόμματος. Εκλέγεται δε στην έδρα 
Barton του Σίδνεϊ.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες 
υποστήριζαν χθες ότι ο πιθανότερος 
υποψήφιος του Εργατικού Κόμμα-
τος στην έδρα του κ. Μακλέλαντ, 
στις επόμενες εκλογές, θα είναι ο 
πρώην Πρωθυπουργός της Ν.Ν.Ου-
αλίας, Μόρις Ιέμα.

Επίσημα πλέον, η Ολυμπιονίκης Νόβα Πέρις, εξασφά-
λισε το χρίσμα του Εργατικού Κόμματος για να διεκδικήσει 
μια έδρα της Γερουσίας στη Βόρεια Επικράτεια.

Η Πέρις κέρδισε το χρίσμα μετά από προσωπική παρέμ-
βαση της Πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ, που προκά-
λεσε ένταση στο κόμμα, αφού ουσιαστικά παραμέρισε την 

Εργατική Γερουσιαστή της Β. Επικράτειας, Τρις Κρόσιν.
Η Νόβα Πέρις σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, 

ομολόγησε ότι η διαδικασία επιλογής της προκάλεσε ανα-
στάτωση στο Εργατικό Κόμμα και υπογράμμισε ότι θα 
πρέπει να γίνουν πολλά για να επέλθει η ενότητα στην 
παράταξη.

Στη Νόβα Πέρις το χρίσμα των Εργατικών

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΕΔΡΑ 
ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ Β. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αποσύρεται από την πολιτική ο Ρόμπερτ Μακλέλαντ


