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Ο Έλληνας καλλιτέχνης, Νί-
κος Φλώρος, παρουσίασε 
στην Ουάσινγκτον ένα 

γλυπτό αφιερωµένο στην Γκρέις 
Κέλι. Ο δηµιουργός χρειάστηκε 
4.000 κουτάκια αναψυκτικών 
και τρία χρόνια εργασίας, προ-
κειµένου να φτιάξει το νυφικό 
που φορούσε η Γκρέις Κέλι, όταν 
παντρεύτηκε τον πρίγκιπα του 
Μονακό, Ρενιέ. Το έργο έχει δι-
αστάσεις 1,87 x 1,5 µέτρα, ενώ 
µόνο η ουρά του φτάνει τα πέντε 
µέτρα. Φιλοξενείται στο «Εθνικό 
Μουσείο Γυναικών στις Τέχνες» 
µέχρι τις 26 Φεβρουαρίου και εί-

ναι αφιερωµένο στην πριγκίπισ-
σα Γκρέις Κέλι, µε την ευκαιρία 
της συµπλήρωσης 30 χρόνων 
από το θάνατό της και της συ-
µπλήρωσης 25 ετών λειτουργίας 
του µουσείου. Η παρουσίαση 
του νυφικού έγινε στη διάρκεια 
εκδήλωσης που έφερε τον τίτλο 
«Μια βραδιά στο Μόντε Κάρλο» 
σε αυτή παρέστησαν κυβερνη-
τικοί αξιωµατούχοι, µέλη του 
Κογκρέσου, διπλωµάτες, καλλι-
τέχνες, κριτικοί τέχνης και πολ-
λοί άλλοι. Ο Νίκος Φλώρος έχει 
παρουσιάσει σε Αµερική και Ευ-
ρώπη παρόµοια δηµιουργήµατά 

του µε κοστούµια από ρόλους σε 
όπερα της Μαρίας Κάλλας. Για 
το είδος της τέχνης του, δηλαδή 
της µετατροπής του αλουµινίου 
σε «ύφασµα» διακρίθηκε σε πολ-
λές χώρες και του απονεµήθηκε 
διεθνές δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. 

Γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρ-
καδίας, µεγάλωσε στην Αθήνα 
και σπούδασε εικαστικές τέχνες 
στο Παρίσι, ενώ από το 1999 ζει 
και δηµιουργεί στη Νέα Υόρκη. 

Τα γλυπτά του βρίσκονται σε 
µουσεία και ιδιωτικές συλλογές, 
ενώ έχει λάβει αρκετές διακρί-
σεις και βραβεία.

Τ ο Σάββατο θα τελεστεί η κη-
δεία της Γουίτνεϊ Χιούστον, η 
οποία βρέθηκε νεκρή από τους 

σωµατοφύλακές της στην µπανιέρα 
της σουίτας του ξενοδοχείου Beverly 
Hills, στο Λος Άντζελες. Η κηδεία της 
θα γίνει στο Νιούαρκ (Νιού Τζέρσι) 
στην εκκλησία όπου τραγουδούσε 
όταν ήταν παιδί. «Η κηδεία θα γίνει 
το Σάββατο το µεσηµέρι στην Εκκλη-
σία της Νέας Ελπίδας των Βαπτιστών 
(New Hope Baptist Church) στο 

Νιούαρκ» δήλωσε υπεύθυνος του 
γραφείου τελετών. ∆ηµόσια επιµνη-
µόσυνη δέηση θα τελεστεί επίσης για 
δύο µέρες στο Νιούαρκ στο Prudential 
Center, ένα αθλητικό κέντρο που µπο-
ρεί να φιλοξενήσει περίπου 20.000 
άτοµα, ανακοίνωσε από την πλευρά 
του το τηλεοπτικό δίκτυο CBS, χωρίς 
όµως να προσδιορίσει τις ηµεροµη-
νίες. Τα αποτελέσµατα της τοξικολο-
γικής εξέτασης δεν θα γίνουν γνωστά 
παρά έπειτα από αρκετές εβδοµάδες.

Το Σάββατο θα τελεστεί 
η κηδεία της Γουίτνεϊ Χιούστον
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Γλυπτό της Γκρέις Κέλι 
από Έλληνα καλλιτέχνη 
σε µουσείο της Ουάσινγκτον

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
07.30 – 09.00 «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
09.00 – 11.00 «ΑΓΡΥΠΝΟΣ» ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ
11.00 – 11.02 NEWS TITLES
11.03 – 12.00 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ» ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΗ
12.00 – 12.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.06 – 13.00 «ΡΑΔΙΟΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ» ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ
13.00 – 13.02 NEWS TITLES
13.03 – 14.00 «ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ» ΡΕΝΑ ΔΡΟΣΟΥ
14.00 – 14.02 NEWS TITLES
14.03 – 15.00 ΝΤΑΡΓΟΥΪΝ
15.00 – 15.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15.06 – 17.00 «Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» 
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
17.00 – 17.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – REAL FM
17.06 – 18.00 «ΓΝΩΘΙ Σ’ΑΥΤΟΝ» ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, 
  ΜΑΡΙΟΣ ΧΙΛΛ
18.00 – 19.00 NON STOP MUSIC
19.00 – 21.00 «Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ & ΠΑΝΤΑ»
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
21.00 – 22.00 «ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» ΦΩΤΗΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ,
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
22.00 – 22.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.06 – 24.00 «ΒΡΑΔΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ» ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. ευχαριστεί τα μέλη και του φίλους του για την συμμετοχή 
τους τόσο στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας όσο και στις 
ημερήσιες και εβδομαδιαίες εκδρομές μας.

Παρακαλούμε όσοι συμμετέχετε στην 8ήμερη εκδρομή στη Νέα 
Ζηλανδία, περάστε από τα γραφεία του συλλόγου 279 Forest 
Rd, Bexley, για να τακτοποιήσετε τον λογαριασμό σας έως την 
Παρασκευή 24/2/2012.

Η αναχώρηση θα γίνει την Πέμπτη 8 Μαρτίου, στις 07:00 το 
πρωί, από το Earlwood για το διεθνές αεροδρόμιο του Σίδνεϊ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ταξιδέψετε είναι να έχετε μαζί 
σας το διαβατήριό σας.

Ζητάμε την κατανόησή σας επειδή δεν ήταν δυνατόν να 
ταξιδέψουν μαζί μας όλοι όσοι το ήθελαν.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο του 
συλλόγου 9567 6005, από 09:00 έως τις 18:00. 07
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