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QUALITY BLINDS
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

Όλα πρώτης ποιότητας awnings, 
αυτόματα ή μη αυτόματα. Κουρτίνες και σίτες.

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε 
παντός είδους blinds.

O γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα
για καθάρισμα ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί.
Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm 
ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.
SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick

Jim Vasales 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050
Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.
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Α SHADE ABOVE THE REST

O Αυστραλός ποδηλάτης Chris 
Gruar επισκέφθηκε προ-
χθές ερευνητές του Πα-

νεπιστηµίου Κρήτης των οποί-
ων η έρευνα χρηµατοδοτείται 
από την AICR (Association for 
International Cancer Research) 
στα πλαίσια της 30.000 χιλιοµέ-
τρων ποδηλατοπορίας του από 
την Αγγλία στην Αυστραλία.

Τις επόµενες εβδοµάδες ο 
26χρονος Αυστραλός, δάσκαλος 
στο επάγγελµα, θα ταξιδεύσει µε 
το ποδήλατό του στους δρόµους 
της Κρήτης, ως µέρος της πορείας 
του ανάµεσα στα δύο ηµισφαίρια, 
µε σκοπό να συγκεντρώσει χρή-
µατα για την AICR, µία οργάνωση 
που έχει τη βάση της στη Σκωτία 
και στηρίζει αντικαρκινική έρευ-
να σε όλο τον κόσµο. Αυτή την 
στιγµή, η AICR χρηµατοδοτεί 
182 ενεργά ερευνητικά προ-
γράµµατα, εκ των οποίων 76 στο 
Ηνωµένο Βασίλειο και 106 πα-
γκοσµίως. Στο σύνολό τους περι-
λαµβάνουν 179 επιστήµονες σε 
104 διαφορετικά ιδρύµατα από 
18 χώρες. Κάθε χρόνο, χρηµα-
τοδοτήσεις που προσεγγίζουν τα 
11,3 εκατοµµύρια ευρώ δίνονται 
σε ερευνητικά προγράµµατα µετά 
από αυστηρή αξιολόγηση.

Το µεγάλο αυτό ταξίδι του Chris 
άρχισε στην Αγγλία τον περασµέ-
νο Απρίλιο. Ο Chris έχει ήδη επι-
σκεφθεί 28 διαφορετικές χώρες, 
πρoτού φτάσει στην Ελλάδα στην 
αρχή του Νοεµβρίου. Σήµερα θα 
συναντήσει τον Επίκουρο Καθη-
γητή κ. Γεώργιο Ζάχο στο Τµήµα 
Βιολογίας και τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή κ. Χρήστο Τσατσάνη 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στηµίου Κρήτης, δύο από τους 
τέσσερεις επιστήµονες στην Ελ-
λάδα των οποίων η έρευνα χρη-
µατοδοτείται αυτή τη στιγµή από 
την AICR. Προηγουµένως, συνα-
ντήθηκε µε τους Αν. Καθηγητές 
κ.κ. Ζ. Λυγερού και Σ. Ταραβήρα 
στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο 
Chris θα γνωριστεί µε ερευνητές 
οι οποίοι θα του παρουσιάσουν 
την έρευνα που πραγµατοποιεί-
ται στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. 
Ο Chris θα περιηγηθεί κατόπιν 
στους χώρους του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης και θα έχει την ευκαιρία 
να συναντηθεί µε φοιτητές και να 
συνοµιλήσει µαζί τους. Επιπλέον, 
θα επισκεφθεί το Σχολείο Ευρω-
παϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο 
όπου θα συνοµιλήσει µε µαθητές 
του ∆ηµοτικού και του Γυµνασί-
ου για το ταξίδι του και το σκοπό 
του.  Σχετικά µε τη προχθεσινή 

του επίσκεψη ο Chris είπε: «Η 
επίσκεψή µου στο Πανεπιστήµιο 
Κρήτης και τα εργαστήρια µε βο-
ήθησε να καταλάβω καλύτερα το 
είδος της έρευνας το οποίο προ-
σπαθώ να βοηθήσω µε την πο-
ρεία µου µε το ποδήλατο».

Ο Chris έχασε την µητέρα του 
από καρκίνο όταν ήταν µόλις δύο 
χρονών, ενώ πρόσφατα άλλο 
ένα µέλος της οικογένειάς του 
διαγνώσθηκε µε την ασθένεια. 
«Όταν άρχισα να ψάχνω ποιό 
φιλανθρωπικό σκοπό θα µπο-
ρούσα να βοηθήσω, έµαθα ότι 
οι περισσότεροι φορείς υποστη-
ρίζουν την αντίστοιχη έρευνα της 
χώρας τους» είπε ο Chris. «Έψα-
χνα όµως κάτι πιο ευρύ, και το 
AICR ήταν ο πιο κατάλληλος φο-
ρέας που θα µπορούσα να στηρί-
ξω, αφού χρηµατοδοτούν έρευνα 
στον καρκίνο οπουδήποτε στον 
κόσµο». Ελπίζει να µπορέσει να 

µαζέψει περισσότερα από 25.000 
ευρώ για την οργάνωση πριν 
φτάσει στον προορισµό του, την 
Αυστραλία. Το ταξίδι του σχεδόν 
έφτασε σε πρώιµο τέλος όταν το 
ποδήλατό του έσπασε έξω από 
την Πάτρα. Ευτυχώς, ο Chris έκα-
νε έκκληση µέσα από το blog του 
και οι δωρεές που κατέφτασαν 
του επέτρεψαν να αγοράσει το 
νέο ποδήλατο. «Η γενναιοδωρία 
και υποστήριξη που έλαβα ήταν 
φανταστική. Με το νέο ποδήλατο 
νιώθω πολύ πιο σίγουρος για το 
υπόλοιπο ταξίδι µου». 

Μετά την επίσκεψή του στο Πα-
νεπιστήµιο Κρήτης, θα κάνει το 
γύρο της Κρήτης µε το ποδήλατο 
πριν αναχωρήσει από το νησί 
για να περάσει στην Τουρκία και 
στη συνέχεια στο Ιράν και άλλες 
ασιατικές χώρες προτού καταλή-
ξει στο τελικό προορισµό του την 
Αυστραλία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στη Κρήτη ο Αυστραλός 
που γυρίζει τον κόσµο 
µε ένα ποδήλατο




