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Στην αποστολή της αυστραλια-
νής κυβέρνησης, που ταξίδεψε 
στο Ντιτρόϊτ, έδρα των µεγα-

λύτερων αυτοκινητοβιοµηχανιών 
του κόσµου, συµµετείχε ο οµογε-
νής επιχειρηµατίας και ειδικός σε 
συστήµατα πληροφορικής, Γιώρ-
γος Πάρθηµος. Βασικός στόχος 
της αποστολής ήταν να πεισθούν 
τα στελέχη των αυτοκινητοβιοµη-
χανιών General Motors, Ford και 
Toyota, ότι µπορούν να χρησιµο-
ποιήσουν τα προϊόντα τους και να 
αποτελέσουν µέρος των εποµένων 
γενιών αυτοκινήτων, που παράγουν 
οι εταιρείες τους. Ως εκ τούτου, 
τα κριτήρια επιλογής της δεκαµε-
λούς επιχειρηµατικής αποστολής, 
της οποίας ηγήθηκε ο τέως πρω-
θυπουργός της Βικτώριας, Steve 
Bracks, ήταν -µεταξύ άλλων - κατά 
πόσο πρωτοπόρα και ανταγωνιστι-
κά είναι τα προϊόντα που εµπορεύ-
ονται ή κατασκευάζουν οι εταιρείες 
των συµµετεχόντων. Επισηµαίνεται, 
ότι Γιώργος Πάρθηµος είναι ο εφευ-
ρέτης και επιχειρηµατίας της πλατ-
φόρµας διαδικτυακού ραδιοφώνου 
αυτοκινήτων «miRoamer», και όπως 
δήλωσε, η συµµετοχή του στην απο-
στολή άνοιξε στον ίδιο και στο προ-
ϊόν του «µεγάλες πόρτες». Η επιχεί-
ρηση «miRoamer», που γεννήθηκε 

και αναπτύχθηκε στη Μελβούρνη, 
θεωρείται µία από τις πλέον πρω-
τοπόρες επιχειρήσεις τεχνολογικών 
προϊόντων και είναι µέλος του πα-
γκοσµίου κονσόρτσιουµ «γιγάντων» 
του χώρου, GENIVI. Η οµογενειακή 
εταιρεία έχει αναπτύξει το διαδικτυ-
ακό ραδιόφωνο για αυτοκίνητα, µία 
πρωτοποριακή πλατφόρµα που έχει 
ήδη εισαχθεί στην αγορά της Ευ-
ρώπης. Στο κονσόρτσιουµ ανήκουν 
µόνο 52 εταιρείες, απ’ όλο τον κό-
σµο, κολοσσοί στην αγορά κινητής, 

διαδικτυακής τεχνολογίας και αυτο-
κινητοβιοµηχανίας. Μεταξύ αυτών, 
οι «Intel», «BMW», «Mitsubishi», 
«General Motors, «Pioneer», «ΝΕC», 
«ΝOKIA» κ.ά. Όπως ανέφερε ο Γιώρ-
γος Πάρθηµος, η συνεργασία µε την 
GENIVI, ανοίγει το δρόµο για την κα-
τασκευή των microchips των ιντερνε-
τικών ραδιοφώνων της «miRoamer» 
από την «Intel» και θα εγκατασταθούν 
στην πλειοψηφία των οχηµάτων που 
παράγουν οι αυτοκινητοβιοµηχανίες-
µέλη του κονσόρτσιουµ.

«Είσαι αυτό που µαγειρεύεις» (You are what you 
cook), είναι ο τίτλος ενός από τα βιβλία που 
έχει γράψει και εκδώσει φέτος η οµογενής δι-

ατροφολόγος δρ. Αντιγόνη Κουρή-Μπλάζου. Περιέχει 
συνολικά 80 συνταγές ελληνικής-µεσογειακής δίαιτας. Η 
δρ. Αντιγόνη Κουρή-Μπλάζου θεωρεί ότι η χορτοφαγία, 
όταν συνδυάζεται µε όσπρια και ξηρούς καρπούς είναι 
η υγιεινότερη διατροφή. Στην έρευνα, που διενήργησε 
πριν χρόνια, η οµογενής επιστήµονας διαπίστωσε ότι «τα 
επίπεδα παχυσαρκίας και διαβήτη είναι 2-3 φορές υψη-
λότερα στην πρώτη γενιά Ελληνοαυστραλών, ιδιαίτερα 
των γυναικών. Υπάρχουν δε και άλλες µελέτες, που στη-
ρίζουν αυτή τη διαπίστωση».

Η ίδια τονίζει ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
ηγείται έρευνας στο πανεπιστήµιο La Trobe της Μελβούρ-
νης µε αντικείµενο το σωµατικό βάρος Ελλήνων άνω 65 
χρόνων, την υγεία τους και τις διατροφικές τους συνή-
θειες. «Τα στοιχεία, που θα προκύψουν θα συγκριθούν 
µε εκείνα αντίστοιχης έρευνας, που διενεργεί για τον ελ-
λαδικό χώρο το Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Θα 
ακολουθήσουν αντίστοιχες έρευνες µε τους Κρήτες της 
Αυστραλίας και εκείνους της Κρήτης, καθώς επίσης και 
τους Κύπριους µε το ίδιο σύστηµα. Ο στόχος είναι να 
εντοπιστεί ο ρόλος που παίζει η σύγχρονη διατροφή των 
οµάδων αυτών στην παχυσαρκία και την υγεία των ατό-
µων γενικά», αναφέρει η επιστήµονας.

Η δρ. Κουρή-Μπλάζου αποδίδει το φαινόµενο της 
παχυσαρκίας της πρώτης γενιάς οµογενών στις αλλαγές 
που οι ίδιοι έκαναν σε σχέση µε τη διατροφή τους, όταν 
έφτασαν στην Αυστραλία, κυρίως αντικαθιστώντας την 
υγιεινή µεσογειακή δίαιτα µε µεγάλες ποσότητες κρέατος 
και φαγητά πλούσια σε ζωικά λίπη. Έπειτα από 20 χρό-
νια, διαπίστωσαν ότι αυτό το είδος της διατροφής είχε 
επιπτώσεις στην υγεία τους και αναγκάστηκαν να κάνουν 
ορισµένες αναπροσαρµογές, ήταν ωστόσο δύσκολο να 
ανατρέψουν τα κακώς κείµενα. «Ο λόγος είναι ότι, όταν 
το επιπλέον βάρος εγκατασταθεί για µεγάλο διάστηµα στο 
σώµα, δεν φεύγει εύκολα. Χρειάζονται δραστικά µέτρα, 
ισχυρή θέληση και αυτοπειθαρχία» εξηγεί.

Εµπορική αντιπροσωπεία από τη 
Θεσσαλονίκη θα επισκεφτεί την 
Αυστραλία από τις 12 έως τις 15 

Νοεµβρίου µε στόχο την προώθηση 
των ελληνικών εξαγωγών.

Η επίσκεψη οργανώνεται από 
το Ελληνο-αυστραλιανό Εµπορικό 

Επιµελητήριο (HACCI), τη ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό 
Εµπορικό Επιµελητήριο και την αυ-
στραλιανή κυβέρνηση. Στο µεταξύ, τα 
ελληνικά και κυπριακά τρόφιµα και 
ποτά θα εκπροσωπηθούν και ∆ιεθνή 
Έκθεση Τροφίµων και Ποτών «Fine 

Food Australia», που θα πραγµατο-
ποιηθεί φέτος στη Μελβούρνη, από 
τις 10 µέχρι τις 13 Σεπτεµβρίου.

Τέλος, «Γεύσεις Ελλάδας 2012» 
(2012 Flavours of Greece) τιτλοφο-
ρείται ένας µήνας εκδηλώσεων αφιε-
ρωµένος στην ελληνική γαστρονοµία.    

Οι καθιερωµένες προβολές κι-
νηµατογραφικών ταινιών από 
το Κέντρο Πρόνοιας της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής συνεχίζονται αύριο, 
Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου, στην αίθουσα 
του Αγίου Σπυρίδωνα στο Κingsford. 
Στις 09:30 ο Κώστας Τζαβέλλας κι ο 
Τάσος (Darcy) Πέτρου θα προβάλ-
λουν την πολυβραβευµένη δηµιουργία 
του Μιχάλη Κακογιάννη, «Ηλέκτρα». 
Την ταινία που µετά την «Αντιγόνη» 
και «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» κα-
θιέρωσε την Ειρήνη Παππά σε κινη-
µατογραφικό αστέρα παγκόσµιας ακτι-
νοβολίας. Παράλληλα, παρουσίασε κι 
έκανε κτήµα της πλατειάς λαϊκής µάζας 
στα πέρατα της οικουµένης την αρχαία 
τραγωδία. Στον ρόλο του Ορέστη ο 
Γιάννη Φέρτης. Μαζί του και µία πλει-
άδα εκλεκτών Ελλήνων ηθοποιών. 
Θα προσφερθούν, όπως πάντα, κα-
φές, τσάι και βουτήµατα, όπως και µε-
σηµεριανό φαγητό, ετοιµασµένο από 
τις ακούραστες κυρίες του Γυναικείου 
Τµήµατος του Αγίου Σπυρίδωνα. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη κι είναι 
όλοι ευπρόσδεκτοι.

«ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙΣ»Oμογενής εφευρέτης συμμετείχε
σε αποστολή της Αυστραλίας στις ΗΠΑ

Εκστρατείες προώθησης ελληνικών προϊόντων 

Η «Ηλέκτρα» στον Άγιο Σπυρίδωνα

«Υιοθετήστε» 
τη μεσογειακή διατροφή 
για καλύτερη υγεία

Ο Γιώργος Πάρθηµος.

Η οµογενής διατροφολόγος 
δρ. Αντιγόνη Κουρή-Μπλάζου


