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ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟY ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
302 West 91st Street, New York, NY 10024 - Tel.: (212) 724-2070

Ευλογηµένο το Αγιον Πάσχα

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 MΑΡΤΙΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ:
Ορθρος 9:15 π.µ., Θεία Λειτουργία 10:30 π.µ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ:
Ορθρος 9:15 π.µ., Θεία Λειτουργία 10:30 π.µ. 
Eυλογία των Βαϊων
Ακολουθία του Νυµφίου 7:00 µ.µ.

∆ΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ:
Ακολουθία του Νυµφίου 7:00 µ.µ.

ΤΡΙΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ:
Ακολουθία του Νυµφίου 7:00 µ.µ. 
Tροπάριο της Κασσιανής 

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ:
Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου για τα παιδιά 3:00 µ.µ. 
Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου 7:00 µ.µ.

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ:
Εσπερινός και Θεία Λειτουργία 
του Μεγάλου Βασιλείου 6:00 π.µ.
Tα Αγια Πάθη 7:00 µ.µ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
Βασιλικές Ωρες 10:30 π.µ. 

Χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου 
Μελόης κ.ΦΙΛΟΘΕΟΥ

Η Αποκαθήλωσις 3:00 µ.µ. 
Τα Εγκώµια (Επιτάφιος Θρήνος) 7:00 µ.µ.
Περιφορά του Επιταφίου στο ύπαιθρο 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ:
Εσπερινός και Θεία Λειτουργία 8:00 π.µ.
Ορθρος 11:00 µ.µ.  
Ο Κανών - Ανάστασις 12 Μεσονύκτιον
Θεία Λειτουργία 1:15 π.µ. 
Ευλογία των πασχαλινών αυγών

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:
Εσπερινός της Αγάπης 11:30 π.µ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2007

Ο Ιερεύς και ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
εύχονται στα µέλη και σ’ όλους τους οµογενείς

µηση και ένα λαµπρό θα έλεγα πρό-
τυπο και απόδειξη της έµπρακτης
διάθεσης προσφοράς στον συνάν-
θρωπό µας», επισήµανε ο Yπουργός
Υγείας, εκφράζοντας τις ευχαρι-
στίες -«ως πολιτικός, ως αρµόδιος
Υπουργός αλλά πάνω απ’ όλα ως Ελ-
ληνας πολίτης αλλά και ως άνθρω-
πος», όπως είπε- του σε όλα τα µέλη
του Συλλόγου και ειδικότερα την
πρόεδρο Μαριάννα Βαρδινογιάν-
νη, της οποίας είναι γνωστή η εθε-
λοντική προσφορά στα δηµόσια
πράγµατα και ειδικότερα σε θέµατα
που αφορούν στην υγεία και σε ζη-
τήµατα που απασχολούν ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες.

Ωστόσο, ως καλός πολιτικός,
γνώστης της ελληνικής πραγµατικό-
τητας, υπογράµµισε και το γεγονός
των κάποιων γραφειοκρατικών κω-
λυµάτων που προκύπτουν κατά την
κύρωση δωρεών προς το δηµόσιο.
«Μας προβληµατίζει πράγµατι το
γεγονός, η καθυστέρηση που πα-
ρουσιάζεται στην ολοκλήρωση των
δωρεών. Η ελληνική Πολιτεία και η
κοινωνία µας έχουν σε πολλές περι-
πτώσεις ευεργετηθεί από την άδολη
διάθεση προσφοράς σπουδαίων ευ-
εργετών και το λιγότερο που έχουµε
να κάνουµε είναι να φροντίσουµε
να διευκολύνουµε και να ενισχύου-
µε τέτοιες σηµαντικές συνεισφορές
και πρωτοβουλίες και ενέργειες δω-
ρητών», ανέφερε χαρακτηριστικά,
ανακοινώνοντας πως το υπουργείο
Υγείας επεξεργάζεται την αναµόρ-
φωση του θεσµικού πλαισίου των
δωρεών, µε βασικό στόχο την ωφέ-
λεια του κοινωνικού συνόλου και
των πολιτών της Ελλάδας.

Με τη σειρά της η κ. Βαρδινο-
γιάννη προσπάθησε να κρύψει τη
συγκίνησή της για την αναγνώριση
των αγαστών προσπαθειών του
συλλόγου «Ελπίδα», αλλά και τη
δροµολόγηση της ανέγερσης υπερ-
σύγχρονης ογκολογικής κλινικής
για τα παιδιά, ίσως και σε λιγότερο
από 2 χρόνια από τη στιγµή που θα
εκπονηθούν οι σχετικές µελέτες.

Με τα µάτια υγρά δήλωσε:

«Πραγµατικά δεν υπάρχουν λόγια
για να εκφράσω σήµερα τη συγκί-
νησή µου για την υπογραφή της
σύµβασης για το πρώτο Ογκολογι-
κό Νοσοκοµείο της Ελλάδας για τα
παιδιά».

«Ολα αυτά τα χρόνια που έχουν
περάσει, µέσα στη σκέψη, µέσα
στην καρδιά µου, πάντα έβλεπα τα
γεµάτα αγωνία µάτια των µητέρων
και των παιδιών που βρίσκονται
στις λίστες αναµονής. ∆ιότι, δυστυ-
χώς, για τα παιδιά αυτά ο χρόνος
δεν είναι σύµµαχος. Και έτσι σήµε-
ρα σκέφτοµαι ότι το όνειρο αυτό θα
γίνει τελικά πραγµατικότητα».

Υπογράµµισε δε πως από εδώ
και πέρα όλα τα παιδιά θα έχουν
πρόσβαση για θεραπεία, όχι µόνο
από την Ελλάδα, αλλά και από τις
γειτονικές χώρες, ενώ και οι γονείς
τους θα µπορούν να φιλοξενηθούν
στον ξενώνα που προβλέπεται να
δηµιουργηθεί στην κλινική.

«Γι’ αυτό πραγµατικά δε βρίσκω
λόγια να ευχαριστήσω την Πολιτεία
και ιδιαίτερα τον υπουργό κ. ∆ηµή-
τρη Αβραµόπουλο, για την αµέρι-
στη συµπαράστασή του στο έργο
µας όχι µόνο τώρα, αλλά ανέκαθεν.
Πραγµατικά, η συνεργασία µας
ήταν τέλεια και η συµπαράστασή

του υπήρξε πολύ πολύτιµη για
µας».

«Ακόµη», πρόσθεσε, «θα ήθελα
να απευθύνω ένα µεγάλο ‘ευχαρι-
στώ’ στον ελληνικό λαό, που όλα
αυτά τα χρόνια βρίσκεται κοντά
µας, µας στέλνει µηνύµατα αλλη-
λεγγύης και αγάπης από κάθε άκρη
της γης», ενώ δεν παρέλειψε να ευ-
χαριστήσει και τα Μέσα Ενηµέρω-
σης που για ένα τόσο σηµαντικό έρ-
γο, στάθηκαν πάντα στο πλευρό
του συλλόγου «Ελπίδα» και συµ-
βάλλουν µε τον τρόπο τους «για να
ολοκληρωθεί αυτό το έργο που ξε-
κινήσαµε εδώ και 15 χρόνια».

$31 εκατ. για πρότυπη Oγκολογική Kλινική Παίδων
Σύµβαση δωρεάς του «Σωµατείου Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο-Ελπίδα» υπέρ του ελληνικού ∆ηµοσίου

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος µε την πρόεδρο του «Σωµατεί-
ου Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο-Ελπίδα», Μαριάννα Βαρδινογιάννη, στο γραφείο του.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα -
«ΑΠΕ»). «Καταφύγιο», µετά από
πολλές περιπλανήσεις, βρήκε στο Σι-
δηροδροµικό Μουσείο της Θεσσαλο-
νίκης η ξύλινη καρέκλα, στην οποία
κάθισε τον Ιούλιο του 1913 ο πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας, Ελευθέριος
Βενιζέλος, µε σκοπό τη σύναψη ανα-
κωχής των ελληνικών δυνάµεων µε
τους Βούλγαρους και τον τερµατισµό
του Β’ Βαλκανικού Πολέµου.

Την 1η Ιουλίου του 1913 στο
Στρατηγείο Βυρώνειας Σερρών ο τό-
τε βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο πρωθυ-
πουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, ο
υποστράτηγος επιτελάρχης Βίκτωρ
∆ούσµανης, ο ταγµατάρχης Μηχανι-
κού Ιωάννης Μεταξάς και άλλοι
αξιωµατικοί δέχτηκαν αντιπροσω-
πεία των ηττηµένων Βουλγάρων.
Εκεί στο σιδηροδροµικό σταθµό Βυ-
ρώνειας, κάτω από το πλατάνι, επι-
βλήθηκαν στους Βούλγαρους οι όροι
ανακωχής, που αποτέλεσαν το προ-
οίµιο της υπογραφής της Συνθήκης
Ειρήνης του Βουκουρεστίου.

Μετά την υπογραφή, η καρέκλα
στην οποία κάθισε ο Βενιζέλος παρέ-
µεινε στο σιδηροδροµικό σταθµό της
Βυρώνειας, µε µία ταµπέλα που ανέ-
γραφε: «∆ευτέρα 1η Ιουλίου 1913.
Βούλγαροι κατατροπωθέντες εζήτη-
σαν ανακωχήν ενταύθα στρατηγείου
συνηργάσθησαν επί όρων αυτής.
Στρατηλάτης Βασιλεύς Κων/νος και
πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέ-
λος».

Τα χρόνια πέρασαν και η ξύλινη
καρέκλα κινδύνεψε να καταστραφεί,
όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του
Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόµου,
κ. Ευθύµης Κοντόπουλος: «Η καρέ-
κλα ήταν στο εσωτερικό του σταθµού
της Βυρώνειας, όµως ο κάθε ένας τα-
ξιδιώτης, µη γνωρίζοντας την αξία
αλλά και την ιστορία της, πήγαινε και
καθόταν εκεί, ενώ αρκετοί άφηναν
και τις αποσκευές τους».

Ακολούθως η καρέκλα µεταφέρ-
θηκε στην Επιθεώρηση του ΟΣΕ στη
∆ράµα για µεγαλύτερη «ασφάλεια»
και µε το πέρασµα των ετών κατέλη-
ξε σε κάποιο πατάρι. Ο κ. Κοντόπου-

λος, παλιός σιδηροδροµικός υπάλλη-
λος, γνώριζε την ύπαρξη της και ζή-
τησε να τη συµπεριλάβει στα εκθέ-
µατα του µουσείου προκειµένου να
διασωθεί και να µαρτυρεί στο πέρα-
σµα του χρόνου την ιστορία. 

«Η καρέκλα µε τον καιρό κατα-
στρεφόταν. Πήγε στη ∆ράµα για να
µην διαλυθεί, όµως σίγουρα στο τέ-
λος θα πεταγόταν από κάποιον που
δεν θα γνώριζε την αξία της», συ-
µπλήρωσε.

Η καρέκλα συντηρήθηκε και προ-
τάθηκε να µεταφερθεί σε µουσείο
της Κρήτης, που αποτελεί την γενέ-
τειρα του Ελευθέριου Βενιζέλου.
Oµως αποφασίστηκε πως ήταν προ-
τιµότερο να παραµείνει στο Σιδηρο-
δροµικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης,
καθώς οι όροι ανακωχής υπογράφη-
καν σε σιδηροδροµικό σταθµό.

Η καρέκλα του Βενιζέλου
στο Μουσείο του ΟΣΕ

Του ανταποκριτή µας 
Αρη Παπαδόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα). Ο διάσηµος Aγγλος περιβαλ-
λοντολόγος Ρόµπερτ Σουάν
(Robert Swan), πρεσβευτής περι-
βάλλοντος της ΕΕ (2003), πρε-
σβευτής Καλής Θελήσεως του ΟΗΕ
(1989) και αναγνωρισµένος από το
περιοδικό «Τάιµ» ως ένας από τους
καλύτερους οµιλητές παγκοσµίως

για ηγεσία (leadership), είναι ένας
ζωντανός θρύλος, που κέρδισε επά-
ξια µια θέση στο πάνθεον των ση-
µαντικότερων εξερευνητών όλων
των εποχών, έχοντας δοκιµάσει τα
όρια της αντοχής του κάτω από τις
πιο δύσκολες και αφιλόξενες συν-
θήκες επιβίωσης στον πλανήτη
µας.

Η οµιλία του Ρόµπερτ Σουάν, σε
συνδιοργάνωση µε το British
Council και µε τη συµµετοχή του

Ινστιτούτου Οµάδα για τον Κόσµο -
Περιβαλλοντική Συµµαχία, άνοιξε
τις εκδηλώσεις της Εβδοµάδας Οι-
κολογίας - «ECOWEEK 2007», που
γίνονται φέτος στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα και την
Αίγινα. Φέτος η ECOWEEK 2007 εί-
ναι αφιερωµένη στην υπερθέρµαν-
ση του Πλανήτη και τις κλιµατικές
αλλαγές και συµµετέχει στο Πα-
γκόσµιο Ετος των Πόλων.

Η ECOWEEK 2007 είναι µία

πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης,
ενηµέρωσης και πληροφόρησης,
που προτείνει εναλλακτικές πρα-
κτικές λύσεις φιλικές προς τον άν-
θρωπο και το περιβάλλον. ∆ιότι αλ-
λάζοντας συνήθειες µπορούµε να
αλλάξουµε θετικά το κλίµα. Ο θε-
σµός της ECOWEEK ξεκίνησε το
2005 από την Αίγινα και διοργανώ-
νεται από τη µη-κερδοσκοπική
εταιρεία ECOWEEK, πρόεδρος της
οποίας είναι ο αρχιτέκτονας και ∆ρ.

Χωροταξίας, Ηλίας Μεσσίνας.
Στα πλαίσια της ECOWEEK

2007 θα προβληθεί η βραβευµένη
µε Οσκαρ ταινία του Αλ Γκορ «Μία
Ενοχλητική Αλήθεια» σε δωρεάν
προβολές στην Αθήνα, τη Θεσσα-
λονίκη, την Κέρκυρα και την Αίγι-
να.

Να σηµειωθεί ότι ο κ. Σουάν, σε
ηλικία 33 ετών έγινε ο πρώτος άν-
θρωπος που περπάτησε και τους
δύο πόλους, ένα ταξίδι 1350 χιλιο-

µέτρων (900 µιλίων) στην Ανταρ-
κτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση των
αποστολών του στους δύο πόλους
ήταν το ξεκίνηµα για µια νέα φάση
στη ζωή του Ρόµπερτ Σουάν και η
αιτία για τη διαµόρφωση ενός στό-
χου ζωής για τον εξερευνητή: Αυ-
τού της προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος της Ανταρκτικής.

Το αναλυτικό πρόγραµµα της
ECOWEEK 2007 βρίσκεται στην
ιστοσελίδα www.ecoweek.gr.

∆ιάσηµος Βρετανός περιβαλλοντολόγος στην Αθήνα για την ECOWEEK

ΕΥΡΩΚIΝΗΣΗ

Η καρέκλα, στην οποία κάθισε ο
Βενιζέλος για να υπογράψει την
ανακωχή µε τους Βούλγαρους κο-
σµεί το Σιδηροδροµικό Μουσείο.

ΕΥΡΩΚIΝΗΣΗ


