
Στην Αθήνα οι Διεθνείς Παιδικοί 

Αγώνες 2009

Στην Αθήνα θα διεξαχθούν το 2009 

οι Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες που 

τελούν υπό την αιγίδα της ΔΟΕ.

Αποτελούν κορυφαίο θεσµό του 

παιδικού αθλητισµού και η απόφαση 

για την ανάθεση της διοργάνωσης 

ελήφθη οµόφωνα κατά τη συνεδρίαση 

της Διεθνούς Επιτροπής στην 

Μπανγκόγκ της Ταϊλάνδης µετά από 

την επιτυχή παρουσίαση του φακέλου 

της ελληνικής υποψηφιότητας.

Νέο Συντονιστικό Συµβούλιο 
στο ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης

Η Περιφερειακή Συνέλευση 

του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης 

πραγµατοποιήθηκε στην Κύπρο, 

26-29 Οκτωβρίου. 

Νέος Συντονιστής της Περιφέρειας:

Γεώργος Αµαραντίδης, Γερµανία

Στο  νέο Συντονιστικό  Συµβούλιο  
εκλέχθηκαν  οι: 

 -  Αικατερίνη  Γιαννάκη,  Ιταλία 
 - Γιάννης  Επιτροπάκης,  Γερµανία 

 - Σοφία  Καρυπίδου,  Γερµανία 
 - Κοσµάς  Λουτσόπουλος,  Γερµανία 

 - Γεώργιος  Μαντικός,  Γερµανία 
 - Γεώργιος  Μπρατάνης,  Σουηδία 

 - Ευδοξία  Πάντα,  Βέλγιο 
 - Φρατζέσκα  Παπαδοπούλου, Σουηδία
 - Νικόλαος  Σκηνίτης, Μ.  Βρετανία 

 
Δραστήριες Οµοσπονδίες!!

Οµοσπονδία Ποντίων
Στις 18  Νοεµβρίου 2006  

η  Οµοσπονδία  Συλλόγων  Ελλήνων  
Ποντίων  στην  Ευρώπη γιόρτασε  
σε µία  επετειακή εκδήλωση  την 

25χρονη  δυναµική  και  πετυχηµένη  
παρουσία  της στον  οργανωµένο  

ποντιακό  χώρο.

Οµοσπονδία Ηπειρωτών
Στη  Φραγκφούρτη  πραγµατοποιήθηκε 

µε επιτυχία το  1ο  ΑΝΤΑΜΩΜΑ  
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ  ΕΥΡΩΠΗΣ στις  18  και   

19  Νοεµβρίου  2006.

Οµοσπονδία Θεσσαλών
Το  πρώτο  Συνέδριο  Θεσσαλικής  
Νεολαίας  Ευρώπης  διοργανώθηκε  

στη  Νυρεµβέργη  
στις 21 και 22  Οκτωβρίου  2006.

60 χώρες  «κόλλησαν» τη 
συνήθειά µας και πίνουν φραπέ 

Πρωταθλητές Ευρώπης, στην 
κατανάλωση του καφέ,  
αναδεικνύονται οι Σκανδιναβοί 
καταναλώνοντας κατά µέσο όρο  7-8 
φλιτζάνια ηµερησίως, διπλάσια σχεδόν 
ποσότητα απ’ ό,τι  καταναλώνουν οι 
Ελληνες. 

Στην κορυφή των προτιµήσεων του 
Ελληνα, παραµένουν ο φραπέ και  οι 
άλλοι στιγµιαίοι καφέδες και 
ακολουθούν ο εσπρέσο και ο  
ελληνικός καφές (προτιµάται ψηµένος 
στη χόβολη µε τον  παραδοσιακό 
τρόπο), τον οποίο δείχνει να προτιµά 
το 18% των  πελατών καφετέριας. 

Ο φραπές αποτελεί µια  καθαρά 
ελληνική έµπνευση, συντροφεύοντας 
τουλάχιστον δύο  γενιές Ελλήνων. 
Ηταν και είναι ένας απο τους πιο 
δηµοφιλείς  καφέδες και σήµερα έχει 
διαδοθεί σε περίπου 60 χώρες. 

Κοκέτης  και  "παραδοσιακός"  
ο Έλληνας 

Οι Έλληνες  είναι  περισσότερο  
κοκέτηδες  παρά  γλεντζέδες.  
Οσο για το  χορό του  Ησαΐα,  

δηλώνουν  πως µια φορά στη  ζωή 
είναι  αρκετή,  λέει η Eurostat 

Οι Έλληνες  δεν  παντρεύονται  
εύκολα,  αλλά όταν  το πάρουν  
απόφαση,  δύσκολα  χωρίζουν,  
δεν κάνουν παιδιά  εκτός  γάµου 

και  ξοδεύουν  περισσότερα  χρήµατα   
για ένδυση,  παρά για  διασκέδαση.  
Αυτά είναι  τα συµπεράσµατα  
που  αντλούνται  από τα νέα  
στοιχεία  της Eurostat.   

Τα  στοιχεία  αυτά  κατατάσσουν  
την Ελλάδα  στην τρίτη  θέση των  
χωρών µε  τους  λιγότερους γάµους,  

µετά τη  Σλοβενία  και το  Βέλγιο.  
Επίσης, η  Ελλάδα  κατατάσσεται  
στην τρίτη  θέση µε τα  λιγότερα 
διαζύγια,  µετά την  Ιρλανδία  

και την  Ιταλία. 

«Στοπ» 
στα ανορεξικά πρότυπα...

...βάζουν οι Ισπανοί, 
κατεβάζοντας από τη πασαρέλα όσα 

µοντέλα έχουν δείκτη µάζας σώµατος 
(ΔΜΣ) µικρότερο από 18.

 Η αιτία δεν είναι άλλη από τις 
διατροφικές διαταραχές, µε 

«πρωταθλητή» τη νευρική ανορεξία, 
που χτυπά σύµφωνα µε εκτιµήσεις µία 

στις 100 Ελληνίδες! 

Αρκεί κανείς να αναλογιστεί πως όσοι 
έχουν ΔΜΣ κάτω από 18,5 ανήκουν 
στην κατηγορία των πολύ αδύνατων 

(λιποβαρείς) σύµφωνα µε τα κριτήρια 
του Παγκοσµίου Οργανισµού 

Υγείας (ΠΟΥ). 

„Είναι πολύ καλή εξέλιξη για εµάς που 
βρισκόµαστε υπό συνεχές καθεστώς 
στέρησης για να φαίνονται τα κόκαλά 

µας“, τονίζει γνωστό ελληνικό μοντέλο.  

Μ ε   μ ι α   μ α τ ι ά !
της Σοφίας Καρυπίδου
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