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J ΤΑ 25 εκατ. Αμερικανών 
πολιτών από το 2008 που σιτίζονταν 

αε τραπέζια αστέγων και 
φιλόπτωχων ιδρυμάτων και εκκλησιών 

στις ΗΠΑ, δυστυχώς 
έγιναν 34 εκατ. το τελευταίο 
εξάμηνο του 2009! Από το κακό 
στο χειρότερο δηλαδή και με 
τον Ομπάμα, που αν και έγχρωμος 

ο ίδιος, δεν μπορεί (ούτε θα 
μπορέσει δηλαδή...) ναλύσειτο 
μέγα «κοινωνικό πρόβλημα» 
που μαστίζει τις ΗΠΑ από το 
2005, που άρχισε επίσημα η οικονομική 

κρίση! Χιλιάδες νοικοκυριά 
καταστράφηκαν, εκατομμύρια 
άνθρωποι έμειναν άστεγοι 

και σιτίζονται από εκκλησίες 
και ιδρύματα φιλανθρωπικά και 
κανείς δεν ξέρει τι θα δούμε άλλο 

στην πρωτεύουσα του καπιταλισμού, 
μετάτην κατάρρευση 

του υπαρκτού σοσιαλισμού!.. 

i ΚΑΙ επειδή τα πράγματα 
είναι δυσοίωνα 

για την 
Ελλάδα και 
τιςγεπονικές 
(πρώην σοσιαλιστικές) 

χώρες, οφείλουμε 
να 

ετοιμασθούμε 
όλοι μας 

για το μέλλον. 
Η ύφεση 

θα συνεχισθεί 
και αυτό 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΟΥΛΑ ΚΟΝΤΑΚΑ 

Γράφει ο 
Γ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ 

φαίνεται από τις ΗΠΑ, που δεν 
λένε να «αναρρώσουν» και με 
τον Ομπάμπα, που στέλνει άλλες 

30.000 στρατιώτες στο Αφγανιστάν! 
Καταλαβαίνετε πόσα 

χρήματα θα δαπανηθούν οε μια 
χώρα που βρίσκεται χιλιάδες μίλια 

μακριά από την Αμερική! 
Μόνο για το ελληνικό τάγμα που 
διαθέτει η Ελλάδα στη ΝΑΤΟϊκή 
δύναμη του Αφγανιστάν, θα ξοδεύσει4,5δισ.ευρώ!.. 

" ΓΙΑ ποιο λόγο όλα αυτά, 
ρωτήσαμε έμπειρους οικονομικούς 

αναλυτές και ανώτερους 
αξιωματούχους του Στρατού εν 
αποστρατεία... Επειδή πόλεμοι 
δεν γίνονται (πόλεμος ο «πατήρ 
της ειρήνης» έλεγε ο Πλάτων... 
), όμως σι πολεμικές βιομηχανίες 

πρέπει να «δουλεύουν» και 
να «παράγουν», αλλιώς θα τιναχθούν 

στον... αέρα οι οικονομίες 
των ΗΠΑ και των άλλων «8» 

χωρών που παράγουνπολεμικό 
υλικό. 

Η ευημερία των «πολιτισμένων» 
κρατών της Δύσης και 

Ανατολής, έχει και το... τίμημα 
της! 

Η Δήμητρα Κύρου, ο καθηγητής Βασίλης Ταρλστζής και ο Tim Hargsave Ο καθηγητής Γιάννης Παπαδήμας, κ θ. Ζεγκινιάδου, ο καθηγητής Βασίλης 
Ταρλατζής 

Συνέδριο Ανδρολογίας 
ΗΜατίνα 
Νικολοπούλου, 
η θ. Ζεγκινιάδου 
και η Sarah 
Verhasselt 

OVrlikKvist,o 
Lars Bjiorndnhl, 

ο Chris Barrat 

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ πραγματοποιήθηκε 
στη θεσσαλονίκη 

το συνέδριο 
με θέμα την «Αναπαραγωγή 

στον Ανδρα: Συνδέοντας 
το Εργαστήριο με την Κλινική Πράξη». 

To συνέδριο διοργανώθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης 

Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας 
(European Society of 

Human Reproduction and Embryology 
- ESHRE) σε συνεργασία με 

την A' Μαιευτική και Γυναικολογική 
Κλινικήτου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

θεσσαλονίκης, που διευθύνεται 
από τον καθηγητή Βασίλειο 

Κ. Ταρλατζή. 
Είκοσι δύο διακεκριμένοι ομιλητές 

από την Ευρώπη καιτη Βόρεια 
Αμερική, καθώς και πέντε Ελληνες 
συζήτησαν τόσο κλινικά όσο και 
εργαστηριακά θέματα, που αφορούσαν 

τη διεύρυνση καιτη θεραπευτική 
αντιμετώπιση του υπογόνιμου 

άνδρα. Μεταξύ άλλων, στο 
συνέδριο συζητήθηκαν η επίδραση 

του περιβάλλοντος στη γονιμότητα 
του άνδρα, η υγεία των παιδιών 
που γεννήθηκαν με μεθόδους 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 
ο νέος τρόπος διενέργειας και ερμηνείας 

του σπερμοδιαγράμμα- 

Ο Απόστολος Χατζηβαλάσσης, η Ελένη Αηδονοπούλου, 
ο δόκτωρ Μάκης Δρακόπουλος 

τος, ο κερματισμός (fragmentation) 
του DNA των σπερματοζωαρίων, οι 
διαθέσιμες γενετικές δοκιμασίες, η 
κρυοσυντήρηση του σπέρματος, η 
αντιμετώπιση της κιρσοκήλης, η 
στυτική δυσλειτουργία και όλοι οι 
σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης 
της ανδρικής υπογονιμότητας. Η 
ESHRE και η A' Μαιευτική και Γυναικολογική 

Κλινική του ΑΠΘ έδωσαντη 
δυνατότητα οτηντοπική ορ¬ 

γανωτική επιτροπή (καθηγητής 
Β.Κ Ταρλατζής - Εμβρυολόγος, Θ. 
Ζεγκινιάδου - Επίκουρος καθηγητής 

Δ.Γ. Γουλής) να φέρουν στη Θεσσαλονίκη 
μια από τις σημαντικότερες 

εκδηλώσεις σχετικά με 
την Ανδρολογία που έχουν διοργανωθεί 

στην Ελλάδα, με τελικό αποτέλεσμα 
ένα εξαιρετικά γόνιμο επιστημονικό 

συνέδριο. 
Γ.ΦΛΤ. 

ΚΑΛΟ μήνα! 
Από σήμερα 

μας έρχεται πανηγυρικά 
και ο Δεκέμβριος, ο τελευταίος 

μήνας του 2009, γεμάτος ανησυχία για 
το 2010 που οε λίγο καταφθάνει!. 

« ΑΠΟ σήμερα θα ντυθεί χριστουγεννιάτικα 
και η θεσσαλονίκη! To χριστουγεννιάτικο 

δένδρο είναι ύψους 24 
μέτρων, ενώ στη «Γιορτή των Αγγέλων» 

θα τραγουδήσει σήμερα και ο Μιχάλης 
Χατζηγιάννης! 

e ΚΑΙ τα κρασιά «ΤΣΑΝΤΑΛΗ» συμμετέχουν 
στονεορτασμό και στον διάκοσμο, 

ενώ έχουν ετοιμάσει ειδικά 
κουτιά και καλάθια για δώρα. 

ο TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΚΑΨΗΣ» 
της θεσσαλονίκης, που διευθύνει ο 
Ζαφείρης Αραμπατζής, από μεθαύριο 
θα ψυχαγωγεί και θα στολισθεί χριστουγεννιάτικα. · 

TO «ΛΙΝΟΥΡΙΑ», τονζεστό ξενώνα 
στα Νυμφαίο, διευθύνει ο Δημήτρης 
Φίστας, ενώ ετοιμάζεται να ανοίξει 

το «Ακρόαμα» σύντομα! 
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