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Οι Τούρκοι απειλούν Σηαντική είωση πληθυσού Ελλάδας
για τις γεωτρήσεις Της τάξεως του 2,5‰ που αποδίδεται κυρίως στη ετανάστευση

Προειδοποίηση Ερντογάν σε εταιρείες
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Η Αγκυρα κλιακώνει
τις αντιδράσεις της στην προώθηση των ενεργειακών σχεδιασών της Κυπριακής ηοκρατίας, ε απειλές που στρέφονται
κυρίως, στο παρόν στάδιο, εναντίον εταιρειών που συβλήθηκαν ε την Κύπρο, για έρευνες
στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονοική Ζώνη.
Οι τουρκικές απειλές εκτοξεύτηκαν από τον πρόεδρο της
Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στη
διάρκεια του πετρελαϊκού συνεδρίου του World Petroleum Congress, που διεξάγεται στην Κων-

ΑΡΧΕΙΟ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

σταντινούπολη. Αξιοσηείωτο
είναι το γεγονός ότι η οργή Ερντογάν εκδηλώθηκε παρόντος
του υπουργού Εξωτερικών των
ΗΠΑ Ρεξ Τίλερσον, ο οποίος,
πριν από την υπουργοποίησή
του από τον πρόεδρο Τραπ, ως
διευθύνων σύβουλος του πετρελαϊκού κολοσσού Exxon Mobile, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον
για τους ενεργειακούς σχεδιασούς της Κυπριακής ηοκρατίας. Τελικά, το Υπουργικό Συβούλιο της Κύπρου αποφάσισε
να αναθέσει στην κοινοπραξία
Exxon Mobile - Qatar Petroleum
τα δικαιώατα έρευνας και ανάπτυξης του τεαχίου «10» της
κυπριακής ΑΟΖ.
Το Παγκόσιο Συβούλιο Πετρελαίου βράβευσε τον κ. Τίλερσον για την υπηρεσία του στον
κλάδο επί 41 χρόνια, πολλά εκ
των οποίων ως διευθύνων σύβουλος της Exxon Mobil.
Οως, λίγο ετά τη βράβευσή
του, ο πρόεδρος Ερντογάν, σε
παρέβασή του συνέδεσε το
ναυάγιο της ιάσκεψης του
Κραν Μοντάνα για το Κυπριακό
ε τους ενεργειακούς σχεδιασούς της Κυπριακής ηοκρατίας χαρακτηρίζοντας ως απαράδεκτο το γεγονός ότι ορισένες
εταιρείες ενέργειας συβάλλουν
σε αυτό που αποκάλεσε ανεύθυνα έτρα της πλευράς των Ελληνοκυπρίων.
«Είναι αδύνατο να εκτιήΣυνέχεια στη σελίδα 13

Βραβείο αριστείας στον
οογενή ρα Ν. Κατσάνη
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η Αερικανική
Εταιρεία Ανθρώπινης Γενετικής
(American Society for Human
Genetics - ASHG) αποφάσισε να
απονείει το βραβείο αριστείας
«Curt Stern» στον Ελληνα καθηγητή ρα Νίκο Κατσάνη. Ο Νίκος Κατσάνης είναι ιευθυντής
του Κέντρου Μοντελοποίησης
Ανθρώπινων Νοσηάτων, καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας και
διακεκριένος καθηγητής Παιδιατρικής στο πανεπιστήιο Duke των ΗΠΑ.
Το ετήσιο αυτό βραβείο, το
οποίο απονέεται για πρώτη φο-

Εντοπίστηκε
νεκρός
αστυνοικός
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Νεκρός βρέθηκε την Κυριακή, στην περιοχή «Κυρά Ελένη» Υηττού, ο 38χρονος αστυνοικός της Αεσης ράσης, Αντώνης ηοτάκης, που είχε εξαφανισθεί από τις 25 Απριλίου
2017, από το σπίτι του στην Καισαριανή και αναζητείτο. ίπλα
στην σορό του άτυχου αστυνοικού, η οποία εντοπίστηκε από
διερχόενο σε προχωρηένη
σήψη, βρέθηκε και το υπηρεσιακό του όπλο.
Από την αυτοψία και την νεκροψία που διενήργησε ο ιατροδικαστής προκύπτει ότι η σορός
έφερε ένα εγάλο τραύα εξόδου στο πάνω έρος του κρανίου γεγονός που δικαιολογεί βολή εξ επαφής από το στόα ε
φορά προς τα πάνω. Αναένονται, ωστόσο, τα αποτελέσατα
της νεκροτοής που θα απαντήσουν στα ερωτήατα που υπάρχουν.
Συνέχεια στη σελίδα 7

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ευτέρα 10 Ιουλίου 2017
€1
$ Καναδά
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$0.77
ΚΑΙΡΟΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Βροχερός 76-87
ΑΥΡΙO: Αίθριος 78-87
ΑΘΗΝΑ: 75-100
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 91-104

ρά σε Ελληνα επιστήονα, φέρει
το όνοα του διακεκριένου γενετιστή Curt Stern και αναγνωρίζει ερευνητές γενετικής και
γονιδιωατικής, οι οποίοι έχουν
εξαιρετική επιστηονική συβολή στον τοέα κατά την τελευταία δεκαετία.
Το βραβείο, το οποίο θα περιλαβάνει τιητική πλακέτα
και χρηατικό βραβείο 10.000
δολαρίων, θα απονεηθεί την
Τρίτη 17 Οκτωβρίου, κατά τη
διάρκεια της 67ου ετήσιου συΣυνέχεια στη σελίδα 4
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Αλλάζει την εξήγηση ο γιος Τραπ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο εγαλύτερος
γιος του Ντόναλντ Τραπ άλλαξε την αφήγηση των γεγονότων
που αφορούν τη συνάντησή του
ε ια Ρωσίδα δικηγόρο κατά
την προεκλογική εκστρατεία του
2016, λέγοντας την Κυριακή
πως η γυναίκα τού είπε πως είχε
πληροφορίες για την ηοκρατική Χίλαρι Κλίντον.
Μία ηέρα νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραπ ο νεότερος είχε δηλώσει πως η συζήτηση είχε περιστραφεί γύρω από ένα πρόγραα που επέτρεπε σε Αερικανούς να προχωρούν στην υιοθεσία παιδιών από τη Ρωσία. Ο
γιος του Προέδρου δεν είχε αναφέρει καθόλου την Κλίντον στη

συγκεκριένη ανακοίνωση.
ιαφαίνεται πως ο Τραπ
τζούνιορ άλλαξε την αφήγησή
του για τη συνάντηση ετά την
αποκάλυψη από τη «New York
Times» επιπλέον πληροφοριών.
Η «ΝΥΤ» είχε πρώτη αποκαλύψει τόσο την επίαχη συζήτηση
όσο και την προοπτική αυτή να
αφορούσε αρνητικές πληροφορίες για την Κλίντον.
Από την πλευρά του, το
Κρελίνο αρνείται πως γνώριζε
για την Ρωσίδα δικηγόρο ή για
οποιαδήποτε συνάντηση ανώτερων υπαλλήλων του κ. Τραπ ε
την συγκεκριένη γυναίκα.
Η συνάντηση ε την Ναταλία
Βεσελνίτσκαγια, η οποία εφα-

νίζεται να έχει σχέσεις ε το
Κρελίνο, είναι το τελευταίο
επεισόδια ιας σειράς συναντήσεων που έχουν πραγατοποιήσει κορυφαίοι συνεργάτες του
Ντόναλντ Τραπ ε κάποιον Ρώσο.
Ανακριτές, τόσο οοσπονδιακοί όσο και του Κογκρέσου, εξετάζουν το ενδεχόενο να έχει
συνεργαστεί το επιτελείο της εκστρατείας του Τραπ ε την Ρωσία ε σκοπό να χειραγωγήσουν
τις προεδρικές εκλογές, γεγονός
το οποίο ο πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει «κοροϊδία».
Στη συνάντηση ε την ΒεΣυνέχεια στη σελίδα 8

Οαλή έναρξη εργασιών στον σταθό Penn
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ξεκίνησαν τη
ευτέρα οι εργασίες στον σταθό Penn της Νέας Υόρκης, οι
οποίες θα διαρκέσουν για δύο
ήνες και αναένεται να προκαλέσουν εγάλη αναστάτωση
στους επιβάτες του πιο πολυσύχναστου σταθού της χώρας.
Είναι χαρακτηριστική η έκφραση που χρησιοποίησε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης για
να περιγράψει την κατάσταση
που θα βιώσουν οι πολίτες. Θα
είναι το «καλοκαίρι της κολάσεως», είπε ο Αντριου Κουόο.
Η Ατρακ ξεκίνησε τις εκτεταένες εργασίες επιδιόρθωσης
στις γραές και τη σηατοδότηση, οι οποίες είχαν αρχικά
προγραατιστεί να γίνονται τα
Σαββατοκύριακα και τις νύχτες,
αλλά επισπεύστηκαν λόγω των
δύο πρόσφατων εκτροχιασών
και άλλων προβληάτων που
ανέδειξαν τα ζητήατα λειτουργίας του σιδηροδρόου της Νέας
Υόρκης.
Για τους εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες που κινούνται στις
γραές Long Island Rail Road
(LIRR) και New Jersey Transit όπως και για τους επιβάτες της
Ατρακ που κινούνται εταξύ

τρακ κατά τη δεκαετία του
1970, περνούν σχεδόν τα διπλάΣυνέχεια στη σελίδα 9
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ΜΑΡΚ ΛΕΝΙΧΑΝ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

σίατος των γραών για τη
διεκπεραίωση των επιδιορθώσεων. Από τον σταθό Penn, τον
οποίο ανέλαβε η εταιρεία Α-

Στις 13,2 έχει
εκτοξευθεί
η πρωτιά Ν&
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Στις 13,2 ονάδες είναι
σήερα η διαφορά της Νέας ηοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ στο
«poll of polls», δηλαδή τη «ητέρα των δηοσκοπήσεων» που σε
τακτά χρονικά διαστήατα παρουσιάζει η εφηερίδα «Καθηερινή», η οποία παίρνει όλες τις
έγκυρες δηοσκοπήσεις και παρουσιάζει τον έσο όρο, κάτι που
γίνεται πάντα στο εξωτερικό.
Αναλυτικότερα, σύφωνα ε
την αθηναϊκή εφηερίδα, ιδού
τα νέα ευρήατα από τον έσο
όρο των δηοσκοπήσεων των
εταιρειών «MRB», της «Κapa Research», της «Metron Analysis»
και του ΠΑΜΑΚ (Πανεπιστήιο
Μακεδονίας) ε τη σηείωση
ότι οι τελευταίες έρευνές τους
έγιναν ετά το κλείσιο της
αξιολόγησης και συγκρίνονται
ε τις αντίστοιχες που δηοσίευσαν στις αρχές του 2017 και
στις αρχές του 2016.
Ετσι, σύφωνα ε αυτά τα
ευρήατα, η Ν καταγράφει ια
σταθερά ανοδική πορεία (27,3%
στις αρχές του 2016, 30,7% στις
αρχές του 2017 και 31,6% σήερα). Αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε διαρκή πτώση (από

Επιβάτες της σιδηροδροικής γραής Long Island στον σταθό του Κουίνς στη Λεωφόρο Χάντερς
πόιντ όπου αλλάζουν γραή και εταβιβάζονται στον υπόγειο, το πρωί της 9ευτέρας.
της Βοστώνης και της Ουάσιγκτον- οι εργασίες θα σηάνουν
λιγότερα τρένα κατά τις ώρες
αιχής, ως αποτέλεσα του κλει-
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Ελληνίδα «αντιδήαρχος των ξένων» στο Μόντρεαλ Οικονοική
Του ανταποκριτή ας
Ζώη Μαρίνου
ΜΟΝΤΡΕΑΛ. υο εβδοάδες
πριν. Στο πάρκο Χάουαρντ, στην
περιοχή του Παρκ Εξτένσιον στο

Οικονοία: Τώρα είναι για
επενδύσεις στην Ελλάδα, λέει ο
Τζον Κάλαος. Σελίδα 6.

1-888-547-9527
1-718-784-5255

ΛΥΙΑ ΣΙΩΡΗ/ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Παρά τις υψηλές θεροκρασίες, στον πεζόδροο της Ερού στην Αθήνα συναντά κανείς παρέες
νέων ουσικών του δρόου που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα ε τον οβολό των περαστικών,
που από χθες όλοι ελπίζουν να αυξηθούν λόγω των καλοκαιρινών εκπτώσεων που ξεκίνησαν.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα - «ΑΜΠΕ»). Κατά 2,5‰
ειώθηκε ο πληθυσός της Ελλάδας το 2016, σύφωνα ε τις
εκτιήσεις της Eurostat, η οποία
δηοσίευσε τη ευτέρα στοιχεία
για τον πληθυσό της Ευρωπαϊκής Ενωσης ενόψει της Παγκόσιας Ηέρας Πληθυσού, την
Τρίτη 11 Ιουλίου. Σύφωνα ε
τις ίδιες εκτιήσεις, ο πληθυσός της Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2017 ήταν 10.757.300
σε σχέση ε 10.783.700 την 1η
Ιανουαρίου 2016. Ειδικότερα,
εκτιάται πως το 2016 οι θάνατοι έφτασαν τους 118.800 και
οι γεννήσεις τις 92.800.
Tα στοιχεία ε τον πληθυσό
της Ελλάδας παρέχονται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Η τελευταία απογραφή της Ελλάδας έγινε το 2011. Ο αναθεωρηένος υπολογιζόενος πληθυσός την 1/1/2015 ήταν
10.858.018, εκ των οποίων
5.268.390 άνδρες και 5.589.628
γυναίκες. Εκτοτε ετρήθηκαν
γεννήσεις και θάνατοι και διαπιστώθηκε η διαφορά προς τα
κάτω που βεβαίως αποδεικνύει
αυτό που όλοι οι δηογράφοι
λένε κρούοντας τον κώδωνα του
κινδύνου εδώ και πολλά χρόνια.
Ετσι, το αρνητικό πρόσηο της
φυσικής εταβολής των τελευταίων ετών, εκτιάται ότι θα συνεχιστεί και θα οδηγήσει σε σταδιακή είωση τον συνολικό πληθυσό της Ελλάδας έχρι το
2050.
Σε αναλυτική έρευνα που είχε παρουσιαστεί πέρυσι από τον
οργανισό ελέτης και έρευνας
« ιαΝέοσις», η αύξηση του πληθυσού την περίοδο 2004-2010
αποδίδεται κυρίως στη ετανάστευση, καθώς η αναπαραγωγικότητα του ελληνικού πληθυσού κυαίνεται σε πολύ χαηλά επίπεδα. Το 2004, ο δείκτης
ολικής γονιότητας (αριθός
παιδιών ανά ζεύγος) ήταν όλις
1,30, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ενωση ο αντίστοιχος δείκτης ήταν
1,49. Αν και ο δείκτης παρουσίασε ία αύξηση κατά τα έτη
2008-2010 εν συνεχεία παρουσίασε πτωτική τάση, η οποία συνεχίζεται έχρι σήερα και οφεί-

Ελλάδα: Σοβαρά επεισόδια σηειώθηκαν τη ευτέρα στη Μόρια Λέσβου. Σελίδα 11.
Κοινωνία: Νεόπτωχοι εργαζόενοι, η νέα κατηγορία νέων
στην Ελλάδα. Σελίδα 11.

Μόντρεαλ, φιλοξενείται ανοικτή
εκδήλωση του 10ου Παποντιακού Φεστιβάλ Νεολαίας Βορείου
Αερικής.
Κάτω από τον ουντό ουρανό, που ωστόσο οορφαίνει από
τις παραδοσιακές ποντιακές στολές και τους ήχους της λύρας, ο
πρόεδρος της Παποντιακής
Οοσπονδίας ΗΠΑ - Καναδά
Κώστας Τσιλφίδης και ο Λευτέρης Μιχαηλίδης, πρόεδρος του
Συλλόγου Ποντίων του Μόντρεαλ «Εύξεινος Πόντος», καλωσορίζουν τις αποστολές.
Απ’ το ικρόφωνο ακούγονται ευχαριστίες. Πρώτο στη σειρά το όνοα της κ. Μαίρης Ντέρος. Πιθανόν οι περισσότεροι εκ
των συετεχόντων δεν την

γνωρίζουν. Οως, το ζεστό, παρατεταένο χειροκρότηα δείχνει ότι η ευγενική κυρία, ε τα
κοντά αλλιά και τον διακριτικό
σκελετό γυαλιών, είναι ένα σηαίνων πρόσωπο.
Το χειροκρότηα ζωηρεύει
όταν η κ. Ντέρος ζητά απ’ την
ποντιακή κοινότητα να είνει
πάντα δραστήρια και, προ παντός, ενωένη στους κόλπους του
Ελληνισού της ιασποράς.
Αυτή ήταν πάντα η φιλοσοφία της. Ενότητα, αλληλεγγύη,
συντεταγένη και αδιαπραγάτευτη προώθηση των αιτηάτων
της πατρίδας, ονοιασένος Ελληνισός. Μακριά από πρόσωπα, αντιλήψεις, ιδέες, προκαταλήψεις, πολιτικές περιχαρακώ-

βοήθεια

σεις και τακτικισούς.
Και αυτή είναι η Ελληνίδα
αντιδήαρχος του Μόντρεαλ.
Μια εκ των στενότερων συνεργατών του δηάρχου της πόλης
Ντενί Κοντέρ. Που κουβαλά ια
βαριά προσωπική ιστορία, συνδεδεένη ε την Αρενική Γενοκτονία και τον ξεριζωό των
πληθυσών.
Η Μαίρη Ντέρος γεννήθηκε
στην Αθήνα. Εκεί έφτασε ο πατέρας της ετά τη γενοκτονία
των Αρενίων. Με ενδιάεσο
σταθό την Σάο. Η ίδια δηλώνει ως ιδιαίτερη πατρίδα της
στην Ελλάδα το νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου. Τον τόπο

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η Εθνική Φιλόπτωχος της Αρχιεπισκοπής Αερικής αποφάσισε την αποστολή
οικονοικής ενίσχυσης προς Ελλάδα και Κύπρο ποσού ύψους
115 χιλιάδων δολαρίων. Με το
ποσό αυτό η συνολική βοήθεια
της Φιλοπτώχου από το έτος
2012 έχρι σήερα ανέρχεται
στις 789.120 δολάρια.
Στο ανακοινωθέν που εξέδωσε η Φιλόπτωχος αναγράφεται,
ανάεσα στα άλλα, πως «κατά
την ηέρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας, καθώς γιορτάζουε τα
ιδανικά και τις αρχές της πατρί-
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

Η πρόεδρος της Εθνικής Φιλοπτώχου της Αρχιεπισκοπής Αερικής Μαρία Λογοθέτη (Logus),
οιλεί στην Κληρικολαϊκή Συνέλευση στο Νάσβιλ του Τενεσί τον Ιούλιο του 2016. 9ίπλα τα
εγκαίνια του ιδιόκτητου κτιρίου των γραφείων της Φιλοπτώχου στο Μανχάταν.

δας ας, ιας χώρας εταναστών,
παραένουε υποστηρικτές του
τόπου καταγωγής ας, τιώντας
τις ρίζες ας. Ως εκ τούτου, η
Ελληνορθόδοξος Φιλόπτωχος
Αδελφότης Κυριών βρίσκεται
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι την 3η Ιουλίου 2017,
το Εκτελεστικό Συβούλιο αυτής
ενέκρινε οικονοική βοήθεια
ύψους $115.000 για αρωγή των
συνανθρώπων ας στην Ελλάδα
και στην Κύπρο.
Η κατανοή του ποσού θα
γίνει ως εξής:
1. $10.000 προς το Λύρειο
Ιδρυα για παιδιά (Αγιοι Ανάργυροι). Πρόκειται για εκκλησιαστικό οργανισό υπό την επί-

βλεψη της γυναικείας Μονής της
Αγίας Τριάδος, στο Μάτι Αττικής
( οή παρεφερής ε αυτή της
Ακαδηίας του Αγίου Βασιλείου).
2. $10.000 στο ηήτρειο Κέντρο, στο Μοσχάτο Αττικής. Πρόκειται για απογευατινό πρόγραα απασχόλησης ετά τα
αθήατα του σχολείου, το οποίο
προσφέρεται σε παιδιά που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές οάδες.
3. $20.000 στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισό ‘Αποστολή’,
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
η οποία παρέχει φαγητό και στήριξη σε οικογένειες που έχουν
ανάγκη.
4. $10.000 στην Οικουενική
Οοσπονδία Κωνσταντινουπολι-

τών για ανθρωπιστική βοήθεια
σε απόρους αποδήους Ελληνες
της Κωνσταντινούπολης.
5. $10.000 στην κάθε ια από
τις τρεις ερικώς ή εξ ολοκλήρου
προσφυγικές Μητροπόλεις της
Κύπρου για ανθρωπιστική βοήθεια σε άτοα και οικογένειες
για την κάλυψη των τρεχουσών
αναγκών τους σε στέγη, ιατρικές
δαπάνες, πληρωές λογαριασών
κ.τλ. Το συνολικό ύψος της σχετικής βοήθειας ανέρχεται στο
ποσό των $30.000.
6. $20.000 στην Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης για την παροχή
βοήθειας προς τα χωριά, τα οποία
καταστράφηκαν από τον πρόσφατο σεισό στη Λέσβο.
7. $15.000 στην Ενωση για
άτοα ε Αυτισό στη Λεεσό

της Κύπρου».
Αναγράφεται ακόα στο ανακοινωθέν πως «ε την έναρξη
της οικονοικής κρίσης, οι συνθήκες δεν έχουν βελτιωθεί ε
αποτέλεσα να υπάρχουν ελλείψεις τροφίων, στέγης και ιατρικής περίθαλψης. Οι συνθήκες
αυτές έχουν επηρεάσει τις ανάγκες, καθώς και την πνευατική
και ψυχολογική κατάσταση των
αδελφών ας στην Ελλάδα και
την Κύπρο. Με την πρόσφατη
αυτή ενίσχυση η συνολική βοήθεια της Εθνικής Φιλοπτώχου
στην Ελλάδα και την Κύπρο ανέρχεται σε $789.120 από το 2012
και εξής».
Τονίζεται επίσης πως «η Εθνική
Φιλόπτωχος Αδελφότητα, στις
προσπάθειές της να αλλάξει θετικά

στον κόσο, προσφέρει απεριόριστη συπάθεια για τον ασθενή,
τον πεινασένο, τον ταλαιπωρηένο και τον απελπισένο. Θερές
ευχαριστίες στα 400 και πλέον
παραρτήατα της Φιλοπτώχου
στην Αερική και στις Κοινότητές
τους, που δίχως την υποστήριξή
τους το έργο της Φιλοπτώχου δεν
θα ήταν δυνατό να πραγατοποιηθεί. Με συνεργασία, αγάπη
και την ευλογία του Θεού θα συνεχίσουετο έργο ας για να ειώσουε τον πόνο, την απώλεια
και τη δυστυχία των ευάλωτων
της κοινωνίας ας. Για να στηρίξετε την Εθνική Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών στο έργο τους να
ενισχύσουν την Ελλάδα και την
Κύπρο παρακαλώ συνδεθείτε στο
«http://bit.ly/1MpMsF3.\».

νεδρίου του οργανισού στο Ορλάντο της Φλόριντα.
«Είαι βαθιά συγκινηένος
από την τιή αυτή», δήλωσε ο
ρ Κατσάνης. « εν πορώ να εκφράσω επαρκώς πόσο ευχάριστο
είναι να αναγνωρίζεται το έργο
ας από τους συναδέλφους ου,
τους συνεργάτες ου, και τους
δια βίου έντορές ου».
Ο ρ Κατσανης ξεκίνησε τη
σταδιοδροία του στη Γενετική
ελετώντας
το
σύνδροο
Bardet-Biedl (BBS). Η έρευνά

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Βραβείο
αριστείας
στον οογενή
ρα Κατσάνη
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Βοήθεια Φιλόπτωχου 115 χιλ. δολ. σε Ελλάδα και Κύπρο
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