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Ρεκόρ προσελκύσεως κοινού στο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ του Σύδνεϋ!

Η Κοινοβουλευτική Υφυπουργός Υγεί-
ας και Γήρανσης [Health and Ageing] 
Catherine King παρουσίασε σήµερα ένα 
πακέτο πληροφοριών (κιτ) κοινοτικής 
επιµορφωτικής εκστρατείας που αποσκο-
πεί στη δηµιουργία επικοινωνίας µε Αυ-
στραλούς από διαφορετικά θρησκευτικά 
και πολιτισµικά υπόβαθρα για τη σηµα-
σία της δωρεάς οργάνων και ιστών.

Η κ. King παρουσίασε το πακέτο πλη-
ροφοριών της ενηµερωτικής εκστρατείας 
«∆ωρίστεΖωή… το µεγαλύτερο δώρο» 
[“DonateLife…the greatest gift”], που 
ετοιµάστηκε από την Αρχή Οργάνων 
και Ιστών (ΟΤΑ) [Organ and Tissue 
Authority (OTA)], σε στενή διαβούλευ-
ση µε θρησκευτικούς ηγέτες και ηγέτες 
της κοινότητας.

Το πακέτο πληροφοριών της ενηµε-
ρωτικής εκστρατείας περιλαµβάνει ένα 
βίντεο µε σηµαντικούς θρησκευτικούς 
και πολιτισµικούς ηγέτες, από συγκεκρι-
µένες θρησκείες και όπου θεωρείται κα-
τάλληλο, φυλλάδια και αφίσες σε γλώσ-
σες εκτός της αγγλικής, καθώς και µια 
συλλογή από ∆ηλώσεις Υποστήριξης της 
εκστρατείας ∆ωρίστεΖωή υπογραµµένες 
από θρησκευτικούς και πολιτισµικούς 
ηγέτες.

«Αυτή η σηµαντική κοινοτική επι-
µορφωτική εκστρατεία αποσκοπεί να 
εξασφαλίσει ότι οι Αυστραλοί από δια-
φορετικά θρησκευτικά και πολιτισµικά 
υπόβαθρα έχουν πρόσβαση σε πολιτι-
σµικά κατάλληλες πληροφορίες για τη 
δωρεά οργάνων και ιστών. Έχοντας γνώ-
ση των απόψεων της θρησκείας ή του 
πολιτισµού σας είναι πολύ σηµαντικό για 
τις οικογένειες όταν αποφασίζουν για τη 
δωρεά οργάνων και ιστών.»

«Είναι σηµαντικό τα άτοµα που έχουν 
αποφασίσει να γίνουν δότες οργάνων 
και ιστών να συζητήσουν τις επιθυµίες 
της δωρεάς τους µε την οικογένειά τους, 
καθώς στην Αυστραλία η οικογένεια 
όλων των πιθανών δοτών οργάνων και 
ιστών θα ερωτηθεί για επιβεβαίωση των 
επιθυµιών της δωρεάς τους.»

H Αρχή Οργάνων και Ιστών (ΟΤΑ) 
[Organ and Tissue Authority (OTA)] 
έχει συνεργαστεί µε έναν αριθµό διαφο-
ρετικών θρησκευτικών και πολιτισµικών 
οµάδων για την δηµιουργία πόρων που 
να είναι πολιτισµικά κατάλληλοι για τις 
κοινότητες, ώστε να βοηθηθεί η αντι-
µετώπιση πιθανών εµποδίων στη λήψη 
αποφάσεων και της οικογενειακής συζή-
τησης για τη δωρεά οργάνων και ιστών.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ

“ONEIΡΟ ΚΑΘΕ ΕΠΕΝΔΥΤΗ”
Βρισκόμενο σε εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία 
χτισμένο αυτόνομα και με κλασικό στύλ, είναι 
το όνειρο κάθε αγοραστή ως επένδυση ή ιδιο-
κατοίκηση. Το φρεσκολουστραρισμένο παρκέ 
και οι πρόσφατα βαμένοι τοίχοι δημιουργούν μία 
φρέσκια ατμόσφαιρα. Το τριών υπνοδωματίων 
σπίτι έχει επίσης κοινούριο φούρνο στην κουζίνα, 
εσωτερικό πλυσταριό, ξεχωριστό καθιστικό και 
σαλόνι μαζί με ένα τζάκι υγραερίου.

q  Διπλό χώρο πάρκινγκ
q  Ιδιωτική και απομονωμένη βεράντα
q  Πρόσφατα βαμένοι τοίχοι
q  Φρεσκολουστραρισμένο παρκέ από ξύλο πεύκου
q Ξεχωριστό καθιστικό και σαλόνι μαζί με τζάκι 
υγραερίου

Δημοπρασία:  Στο χώρο, 20 Απριλίου 2013

Επιθεώρηση:  Σάββατα 2.30-3.15 μ.μ.

Επικοινωνία:  Αnnita Newman 
  0457 637 777

  MeiMei Pan 
  0435 572 637

Το Ελληνικό Φεστιβάλ του Σύδνεϋ έσπασε 
το Σαββατοκύριακο κάθε ρεκόρ προσελκύσε-
ως επισκεπτών, καθώς χιλιάδες επήγαν στο 
Darling Harbour για να πάρουν µια γεύση 
από Ελλάδα. Μία  λαοθάλασσα από γαλάζιο 
και λευκό πληµµύρισε το Darling Harbour, 
µε Έλληνες και Φιλέλληνες να εορτάζουν τις 
2 ηµέρες µε µουσική, φαγητό, χορό και τις 
καλύτερες τοπικές και διεθνείς ζωντανές ψυ-
χαγωγίες.

Στο αποκορύφωµα της διασκέδασης του 
Σαββατοκύριακου ο διεθνούς φήµης σού-
περ σταρ, Μιχάλης Χατζηγιάννης έδωσε τον 
καλλίτερο εαυτό του και το πλήθος δεν έµεινε 
απογοητευµένο. Ήταν εύκολο να καταλάβει 
κανείς γιατί είναι ο «Best-selling καλλιτέχνης 
της δεκαετίας» στην Ελλάδα, µε πωλήσεις πλέ-
ον των 3,5 εκατοµµυρίων άλµπουµ και µε ένα 
πιστό κοινό σε παγκόσµιο επίπεδο.

«Ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ ποτέ», είπε 
ένας επισκέπτης του Φεστιβάλ, που ήτανε και 
η γενική οµολογία του πλήθους. Επίσης τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης έδειχναν εικόνες 
του Χατζηγιάννη, συγχαρητήρια µηνύµατα 
και τις χιλιάδες που συγκεντρώθηκαν στο 
Tumbalong Park.

Ο Χατζηγιάννης µπορεί να ήταν το αποκο-
ρύφωµα, ωστόσο δεν υπήρξε έλλειψη παρα-
στάσεων κατά την διάρκεια του Σαββατοκύ-

ριακου. Με µαγείρεµα από τους αγαπηµένους 
διαγωνιζόµενους της παρισινής εκποµπής 
“My Kitchen Rules” την Ελένη και τον Steve, 
χοροί από δώδεκα διαφορετικές  οµάδες  χο-
ρού, µουσική από τα καλύτερα τοπικά ταλέ-
ντα, και ακόµη µε την παρέλαση µόδας από το 
Fat Pizza’s Paul Fenech , κράτησαν αµείωτο 
το ενδιαφέρον του κοινού.

«Αυτά τα αποτελέσµατα δεν θα ήταν δυνατά 
χωρίς την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά 
όλων των εµπλεκοµένων, όπως τους χορη-
γούς, µικροπωλητές, εθελοντές, καλλιτέχνες 
και όλους όσους εργάζονται πίσω από τις 
σκηνές για να γίνει αυτό το Φεστιβάλ ένα από 
τα πιο επιτυχηµένα ποτέ. Είναι η απόδειξη για 
τις συντονισµένες προσπάθειες της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουα-
λίας », δήλωσε η Πρόεδρος του Φεστιβάλ Νία 
Καρτέρη.

Ο Αξιότιµος Tony Burke, κήρυξε την έναρ-
ξη του Φεστιβάλ, µε τις εορταστικές εκδηλώ-
σεις στο Darling Harbour να είναι µόνο ένα 
µέρος του τι θα επακολουθήσει µέσα στις επό-
µενες 6 εβδοµάδες του Ελληνικού Φεστιβάλ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο πρό-
γραµµα και για να κλείσετε εισιτήρια για 
επιλεγµένες παραστάσεις, παρακαλώ επισκε-
φθείτε www.greekfestivalofsydney.com.au 


