
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Νέα προϊόντα με
βάση το ελληνικό γιαούρτι σχε-
διάζει να συμπεριλάβει στο με-
νού της, η γνωστή αμερικανική
αλυσίδα καφέ «Starbucks», από
την άνοιξη του 2014, δίνοντας
ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στις
πωλήσεις του προϊόντος που
αποδεικνύεται ιδιαίτερα δημοφι-
λές στις ΗΠΑ.

Τα προϊόντα θα λανσαριστούν
την άνοιξη του 2014 στα κατα-
στήματα της «Starbucks» στις
ΗΠΑ και από το 2015 θα διατί-
θενται και σε καταστήματα τρο-
φίμων.

To πρώτο προϊόν που θα δο-
κιμάσουν οι καταναλωτές θα εί-
ναι ελληνικό γιαούρτι παρφέ -με
τη γαλλική υπογραφή της
Danone- το οποίο και θα αντικα-
ταστήσει το ελληνικό γιαούρτι
παρφέ με μέλι που πωλείται αυ-
τή την περίοδο από την αλυσίδα.
Οι γεύσεις των καινούργιων
προϊόντων δεν έχουν προσδιορι-
στεί μέχρι στιγμής.

Πάντως, αυτό που έγινε γνω-
στό είναι ότι το νέο γιαούρτι παρ-
φέ θα ονομάζεται «Evolution
Fresh, Inspired by Dannon». Η

Dannon είναι θυγατρική της
Danone με την οποία θα συνερ-
γαστεί η «Starbucks», ενώ η
«Evolution Fresh» είναι η εται-

ρεία χυμών που εξαγόρασε η
γνωστή αλυσίδα το 2011.

Λεπτομέρειες της συνεργα-
σίας δεν έχουν ανακοινωθεί ακό-

μη, η «Starbucks» πάντως την χα-
ρακτήρισε «πολυετή συμφωνία».

Πηγές: «The Seattle Times»,
«WSJ», «Bloomberg»

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η ομογενής λογο-
τέχνιδα Γιώτα Στρατή απέσπασε
μια ακόμη διάκριση σε πανελλή-
νιο διαγωνισμό στη γενέτειρα.
Πρόκειται για τον 18ο Πανελλή-
νιο Ποιητικό Διαγωνισμό, με τίτλο
«Κούρος του Ευρωπού», που διορ-
γάνωσε η Μακεδονική Καλλιτε-
χνική Εταιρεία «Τέχνη» Κιλκίς. Ο
διαγωνισμός τελούσε υπό την αι-
γίδα του υπουργείου Πολιτισμού
και έγινε με αυστηρά κριτήρια.

Ολες οι εργασίες έπρεπε να
μην έχουν εκδοθεί, να είναι δα-
κτυλογραφημένες σε τρία αντίτυ-
πα, να είναι 20 έως 30 σελίδες η
κάθε μία και να αποστέλλονται
με ψευδώνυμο.

Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να
έστελναν και δεύτερο κλειστό φά-
κελο αλληλογραφίας στον οποίο
θα αναγραφόταν πάλι το ψευδώ-
νυμό τους και μέσα τα πραγματι-
κά τους στοιχεία (όνομα, επίθετο,
διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail,
αν έχει). Ο δεύτερος φάκελος
ανοιγόταν από την οργανωτική
επιτροπή του διαγωνισμού μόνο
σε περίπτωση βράβευσης της συλ-
λογής.

Η Γιώτα Στρατή, όπως αναφέ-
ρεται και στην ανακοίνωση της
επιτροπής έλαβε μέρος με την

ανέκδοτη ποιητική εργασία 30
σελίδων με τίτλο: «Χθες - Σήμερα
- Αύριο» και με το ψευδώνυμο
«Αρτεμις».

Η εκδήλωση απονομής των
βραβείων εντάσσονταν στο πλαί-
σιο των εορταστικών εκδηλώσεων
για τον εορτασμό των 100 χρόνων
από τη νικηφόρα Μάχη του Κιλ-
κίς.

Κατά τη διάρκεια της τελετής

απονεμήθηκαν τα τρία πρώτα
βραβεία και τέσσερις έπαινοι και
η κ. Γιώτα Στρατή ήταν η μοναδι-
κή ομογενής ποιήτρια που βρα-
βεύτηκε.

Αξιο αναφοράς, είναι το γεγο-
νός ότι η Μακεδονική Καλλιτε-
χνική Εταιρεία «Τέχνη» Κιλκίς,
εξέδωσε και μία καλαίσθητη Ποι-
ητική Ανθολογία των βραβευμέ-
νων ποιητών της πρώτης δεκαε-
τίας, στην οποία συμπεριλαμβά-
νονται ποιήματα της Γιώτας Στρα-
τή από τη διάκρισή της στον δια-
γωνισμό του 2000.

«... Οταν είσαι δρομέας στο
στίβο της Σκέψης, δεν βάζεις βα-
ρίδια στα πόδια. Οι λέξεις, γυμνα-
σμένες φτερούγες στον ρυθμό της
Αλήθειας, συμφωνούν με το βά-
ρος σου. Ατονούν στο σκοτάδι της
μέτριας ενόρασης. Δύσκολη η παί-
δευση στης ζωής το ανελέητο γυ-
μναστήριο. Χαίρομαι όταν η επι-
λογή μου ισορροπεί στα πρώτα
γράμματα της Αλφαβήτας. Οταν
η ανάσα μου, φέρνει την έμπνευ-
ση μια δρασκελιά προς το φως,
σαν τον δικαιωμένο αθλητή κάτω
από τον ήλιο. Τότε η καρδιά πάλ-
λεται. Ω! πώς πάλλεται!», αναφέ-
ρεται μεταξύ άλλων στη συλλογή
της κ. Στρατή.

Νέα διάκριση στην λογοτέχνιδα Γ. Στρατή
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Παρέχουμε σύγχρονες, ολοκληρωμένες, εξειδικευμένες και υψηλής ποιότητας Νομικές, Συμβολαιογραφικές και Φορολογικές
Υπηρεσίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα νομικής ύλης και προσεγγίζοντας εξατομικευμένα την κάθε υπόθεση, με στόχο την
πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας. Διαθέτουμε έμπειρους συνεργάτες σε όλη την ΕΛΛΑΔΑ (δικηγόρους, συμβολαιογράφους,
οικονομολόγους, μηχανικούς) κ.λπ., με την απόλυτη εξειδίκευση πάνω στο αντικείμενο τους.

Εμπράγματο Δίκαιο
Ακίνητα: Ανάπτυξη Ακινήτων, Αγοραπωλησίες, Έλεγχο Τίτλων, Συμβάσεις Εργολαβίας, Αγωγές Διεκδίκησης, Διανομή Κοινής Περιουσίας,
Στεγαστικά Δάνεια, Εγγραφή και Άρση Προσημειώσεων Υποθήκης.

Κτηματολόγιο: Δηλώσεις Δικαιωμάτων, Διόρθωση Λανθασμένων Εγγραφών, Καταχώριση Ιδιοκτητών σε Ακίνητα «αγνώστου 
ιδιοκτήτη».

Αυθαίρετα κτίσματα: Ενστάσεις κατά των Εκθέσεων Αυτοψίας της Πολεοδομίας, Προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της 
επιβολής προστίμου, Εκπροσώπηση στα Ποινικά Δικαστήρια, Δηλώσεις Νομιμοποιήσεων και Τακτοποιήσεων Αυθαιρέτων, αλλά και 
Αμφισβητούμενων Αγροτεμαχίων, Οικοπέδων κλπ.
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Διεκπεραίωση των διαδικασιών σε όλα τα στάδια της απαλλοτρίωσης, μέχρι και τον καθορισμό της τιμής,
στην οποία θα απαλλοτριωθεί το ακίνητο και της καταβολής της αποζημίωσης στον δικαιούχο.
Μισθώσεις: Αστικές και Εμπορικές Μισθώσεις, Αναπροσαρμογή Μισθώματος, Απόδοση Μισθωμένου Ακινήτου, Είσπραξη Οφειλομένων
Μισθωμάτων, Μισθώσεις Ακινήτων σε Δημόσιες Υπηρεσίες.
Υποθέσεις Δημοσίου: Συνταξιοδοτικές και Φορολογικές Διαφορές κ.λπ.
Οικογενειακές διαφορές: Διαζύγια, Διατροφή, Επιμέλεια Τέκνων, Απαιτήσεις Συζύγων από τα αποκτήματα του γάμου, Αναγνώριση και
Εκτέλεση Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων.
Κληρονομικό Δίκαιο: Διαθήκες, Ακύρωση Πλαστών και Εικονικών Διαθηκών, Διαφορές μεταξύ Κληρονόμων, Δια νομή Κληρονομιάς,
Έκδοση Κληρονομητηρίου, Υποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου (Κληρονομίες Αλλοδαπών, Κατοίκων Εξωτερικού κ.λπ.).
Αυτοκίνητα: Επίλυση διαφορών Αστικής Ευθύνης από Αυτοκινητικές Διαφορές (υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων), 
Εκπροσώπηση εντολέων στα Δικαστήρια.
Ποινικά: Χειρισμός πάσης φύσεως Ποινικών Υποθέσεων (Ανθρωποκτονίες, Ναρκωτικά, Σωματικές Βλάβες, Ληστείες, Τροχαία Ατυχήματα,
Απάτες) κ.λπ.
Συμβολαιογραφικά: Σύνταξη Συμβολαίων, Προσυμφώνων, Πληρεξουσίων, Αποδοχές Κληρονομιάς, Σύνταξη Δωρεών, Διαθηκών κ.λπ.
Φορολογικά: Παρέχουμε τις καλύτερες επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε όλα τα θέματα του Φορολογικού 
Δικαίου για την επίλυση των πολλών και σύνθετων προβλημάτων που ανακύπτουν.
Το γραφείο μας επίσης αναλαμβάνει κάθε είδους φοροτεχνική υπόθεση (διατήρηση του ετήσιου φακέλου με υποβολή των απαιτούμενων
από το νομό δηλώσεων).
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Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι

Τηλ.: +30-210.665.78.78, +30-210.6196822
Κιν.: +30-6980-46.98.98, +30-697-29.29.074

email: lawoffice.com@aol.com,  lawoffice.gr@aol.com

Δικηγορικό Γραφείο
Ελένης Παπαηλία και Συνεργατών
με έδρα την Αθήνα 
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Του Φώτη Παπαγερμανού

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Μια μοναδική και
μηνυματοφόρα συναυλία θα
έχουν την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουν οι φίλοι της ποιοτι-
κής αμερικανικής και παγκό-
σμιας μουσικής, με τραγούδια
που αγαπήθηκαν στο πρώτο
άκουσμα και παραμένουν αγα-
πημένα στο πέρασμα του χρό-
νου. Οπως, η πολύ μεγάλη επι-
τυχία του Νατ Κινγκ Κολ

«Unforgettable», που πρωτοκυ-
κλοφόρησε το 1951 και συμπε-
ριλαμβάνεται και στο πρόγραμ-
μα της συναυλίας, μαζί με άλλα
γνωστά τραγούδια που έγιναν
επιτυχίες.

Η συναυλία της Χορωδίας
των «Αξέχαστων» θα δοθεί το
Σάββατο 27 Ιουλίου 2013 στο
παρεκκλήσι του Αγίου Πέτρου,
στο περίφημο «Σίτικορπ Σέντερ»
στο Μανχάταν που βρίσκεται
στην 54η οδό και τη λεωφόρο

Λέξινγτον. H είσοδος στην εκ-
δήλωση είναι δωρεάν.

Ομως, το μυστικό της σπου-
δαίας αυτής συναυλίας δεν είναι
τόσο οι επιλογές, των τραγου-
διών, όσο τα ίδια τα μέλη της
χορωδίας που θα παρουσιάσουν
τα τραγούδια.

Η σύνθεση της χορωδίας των
«Αξέχαστων» αποτελείται από
άτομα της τρίτης ηλικίας και με-
ταξύ αυτών, άτομα με ταλέντο
και επιμονή αλλά και άτομα που
πάσχουν από τη νόσο Αλτσχάι-
μερ, (μια μορφή της οποίας εί-
ναι η Dementia) αλλά δεν το βά-
ζουν κάτω.

Ερχονται μια φορά την εβδο-
μάδα στις πρόβες και δίνουν το
παρών τους δυναμικά, με τη
βοήθεια τόσο των συγγενικών
τους προσώπων όσο και της δι-
ευθύντριας της χορωδίας και του
συνεργάτη της.

Ετσι στη συγκεκριμένη χορω-
δία πέρα από την ψυχαγωγική
διάσταση, ο ρόλος της μουσικής
αποκτάει και θεραπευτικές ιδιό-
τητες.

Η ιδέα ξεκίνησε από την δρα.
Mary Mittelman (Κλινικό Ψυχο-
λόγο στο ινστιτούτο γήρανσης
του εγκεφάλου στο NYU
Langone Medical Center το
2011. Tο έργο της χορωδίας ενι-
σχύθηκε και ενισχύεται από την
Πόλη της Νέας Υόρκης με ειδικό
οικονομικό βοήθημα (Grant).
Επίσης, υποστηρίζεται και από
γενναιόδωρες προσφορές απλών
ανθρώπων και δωρητών.

H χορωδία συναντιέται για

τις πρόβες για 12 περίπου εβδο-
μάδες και στην διάρκεια αυτή
γίνονται οι πρόβες για τα τρα-
γούδια της συναυλίας, ταυτό-
χρονα όμως τα μέλη της χορω-
δίας έχουν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν απόψεις αλλά και
να συνομιλήσουν για θέματα
καθημερινότητας.

Από τον Ιούνιο του 2011 και
χάρη στις ακούραστες προσπά-
θειες της διευθύντριας της χο-
ρωδίας κυρίας Τάνιας Παπαγιαν-
νοπούλου (διευθύντρια χορω-
δίας, μουσικοθεραπεύτρια, και
εκπαιδευτικού στη μουσική)
έχουν δοθεί επτά συναυλίες, οι
έξι από αυτές στο εκκλησάκι του

Αγίου Πέτρου, στο «Σίτικορπ Σέ-
ντερ» και μια στο Μουσείο Μο-
ντέρνας Τέχνης. Συνδιευθυντής
της χορωδίας είναι ο κ. Ντέιλ
Λάμπ, διευθυντής χορωδίας και
εκπαιδευτικός στην μουσική.

H κ. Τάνια Παπαγιαννοπού-
λου, πιστεύει ότι η «Χορωδία με
τους ‘Αξέχαστους’», της δίνει την
«ευκαιρία να συνδυάσει την
αγάπη και το ταλέντο της στη
μουσική μαζί με το ταλέντο στη
διαχείριση και να συναναστρα-
φεί με υπέροχα άτομα, προσφέ-
ροντας αγάπη και φροντίδα σε
αυτά».

«Εγώ» και ο «συνδιευθυντής
και συνεργάτης μου ο κ. Λαμπ»,

«παρατηρούμε τις κινήσεις και
τις αντιδράσεις των μελών της
χορωδίας μας στην διάρκεια κά-
θε πρόβας που μας χαρίζουν ικα-
νοποίηση και μας δίνουν αισιο-
δοξία και χαμόγελο».

Και προσθέτει: «Βλέπουμε 25
άτομα που είναι μαζί σαν οικο-
γένεια, χαρούμενα, που τραγου-
δούν στα μάτια των συντρόφων
τους, που κουνούν το σώμα και
τις αισθήσεις τους στους ρυθ-
μούς της μουσικής, που κάθε
φορά βελτιώνουν τις μουσικές
τους γνώσεις και ειλικρινά αυτά
για μας είναι πολύ δυνατές
εμπειρίες και μας προσφέρουν
μεγάλη ανταμοιβή».

Η Χορωδία των «Αξέχαστων» επιστρέφει με μια μηνυματοφόρα συναυλία

Τα μέλη της Χορωδίας «Αξέχαστοι» σε μια αναμνηστική φωτογραφία με τους διευθυντές της
Χορωδίας, κ. Τάνια Παπαγιαννοπούλου και Ντέιλ Λάμπ.

Η ομογενής μουσικοθεραπεύτρια Τάνια Παπαγιαννοπούλου
κατά τη διάρκεια πρόβας με τη χορωδία που πλαισιώνεται
από ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ.

Η ομογενής λογοτέχνιδα Γιώ-
τα Στρατή.

To ελληνικό γιαούρτι στα «Starbucks»

Συνάντηση Μεϊμαράκη με μαθητές από την Μαριούπολη
Ο πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης  συναντήθηκε χθες στην αίθουσα της Γε-
ρουσίας,  με μαθητές Ελληνικής γλώσσας από το Σύνδεσμο «Φίλοι της Μαριούπολης» της Ου-
κρανίας. Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο π. πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης
και ο α’ αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού κ. Δημ. Τσουκαλάς.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Το ουσιαστικό έργο που
επιτελούν οι Παμμακεδονικές
Ενώσεις, διατηρώντας άσβεστη
τη φλόγα του Ελληνισμού στο
εξωτερικό, αλλά και οι προοπτι-
κές εξέλιξης του Αλεξάνδρειου
Ιδρύματος Λιτοχώρου σε ένα
πνευματικό και ακαδημαϊκό κέ-
ντρο διάδοσης της Ιστορίας μας,
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συ-
ζήτησης που είχε χθες στο Διοι-
κητήριο ο υπουργός Μακεδο-
νίας και Θράκης, Θεόδωρος Κα-
ράογλου, με την συντονίστρια
της Επιτροπής Παμμακεδονικών
Ενώσεων Υφηλίου Νίνα Γκατζού-
λη και τον γενικό γραμματέα
του Αλεξάνδρειου Ιδρύματος Λι-
τοχώρου, Δημήτρη Γιουματζίδη.

Ο κ. Καράογλου τους συνε-
χάρη για το επιτυχημένο 11ο
Παγκόσμιο Συνέδριο των Παμ-
μακεδονικών Ενώσεων, που
πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα
υπό την αιγίδα του υπουργείου
και τους κάλεσε «να συνεχίσουν
να δίνουν με το ίδιο θάρρος τον
ιερό αγώνα για την προάσπιση

της ελληνικότητας της Μακεδο-
νίας».

«Χάρη στην πολυσχιδή δρά-
ση των Παμμακεδονικών Ενώ-
σεων, η φωνή της Μακεδονίας
μας αντηχεί δυνατή σε κάθε γω-
νιά του πλανήτη», τόνισε ο κ.
Καράογλου, προσθέτοντας πως
«η ομόνοια και η αποφασιστικό-
τητα, με την οποία προασπίζο-
νται τα δίκαια της Μακεδονικής
γης, αποτελούν φάρο για την
εθνική συστράτευση που πρέπει
να διακρίνει τον απανταχού ελ-
ληνισμό στους κοινούς στό-
χους».

Η κ. Γκατζούλη εξέφρασε την
ικανοποίηση των Παμμακεδονι-
κών Ενώσεων για την επανασύ-
σταση του υπουργείου Μακεδο-
νίας και Θράκης, ενώ επισήμανε
την ανάγκη το Αλεξάνδρειο
Ιδρυμα Λιτοχώρου να μετεξελι-
χθεί σε ένα πνευματικό και ακα-
δημαϊκό κέντρο διάδοσης της
Ιστορίας μας, το οποίο, όπως εί-
πε, θα αποτελέσει εργαλείο για
την αφύπνιση του ελληνικού λα-
ού.

Συνάντηση Νίνας Γκατζούλη
με Υπ. Μακεδονίας-Θράκης

Συναντήσεις Κ. Πρέντζα
Το πολιτικό θερμόμετρο τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη
έχει ανέβει στα ύψη. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι, πρόεδροι των
κομητειών και οι δημοτικοί σύμβουλοι οργώνουν στην κυριο-
λεξία τις εκλογικές περιφέρειες. Μεταξύ αυτών και ο ομογενής
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της Αστόριας Κωνσταντίνος
Πρέντζας. Στο στιγμιότυπο από τον προεκλογικό του αγώνα
διακρίνονται ο Πίτερ Βαλόουν, υποψήφιος πρόεδρος του Κου-
ίνς (αριστερά) και ο Κωνσταντίνος Πρέντζας.

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

6χρονος πνίγηκε
στην πισίνα του

σπιτιού του

ρός του το απόγευμα της Παρα-
σκευής θα εκτεθεί για προσκύ-
νημα σε γραφείο τελετών του Ου-
έστ Αϊσλιπ και ότι η Νεκρώσιμη
Ακολουθία θα ψαλεί το Σάββατο
στις 9 π.μ. Ερωτηθείς εάν γνώριζε
περισσότερα σχετικά με την κα-
ταγωγή της οικογένειας, επεσή-
μανε ότι δεν γνώριζε λεπτομέρει-
ες διότι είναι νέος ιερέας στην
κοινότητα του Αγίου Νικολάου
στο Ουέστ Μπάμπιλον.

Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις συνθήκες υπό τις
οποίες πνίγηκε ο 6χρονος στην
ιστοσελίδα www.ekirikas.com και
στο επόμενο φύλλο.
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