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Aριστερά οι: Δρ. Τόμας Σκούλκο, διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής, Ανδρέας Δρακόπουλος,
συμπρόεδρος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», Λούις Σαπίρο, πρόεδρος και διευθύνων σύμ-

βουλος του Νοσοκομείου Ειδικής Χειρουργικής και ο Δρ. Παναγιώτης Κουλουβάρης. Δεξιά,
στιγμιότυπο από την συνομιλία του κ. Ανδρέα Δρακόπουλου με τους γιατρούς.

Κατενθουσιασμένοι οι Ελληνες ορθοπεδικοί από το τετραήμερο σεμινάριο
Διοργανώθηκε στο Νοσοκομείο Ειδικής Χειρουργικής στο Μανχάταν με τη χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
Του Δημήτρη Τσάκα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Δέκα έξι Ελληνες
Ορθοπεδικοί από τα νοσοκομεία
της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης,
της Αρτας, του Μεσολογγίου, των
Ιωαννίνων, της Καβάλας και άλλων περιοχών παρακολουθούν
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα σεμινάρια που διοργανώθηκαν στο
Νοσοκομείο Ειδικής Χειρουργικής στο Μανχάταν με πρωτοβουλία και τη χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Τα σεμινάρια τα οποία ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης και
θα ολοκληρωθούν σήμερα, Σάββατο, εστιάζονταν στις σύγχρονες
μεθόδους ολικής αντικατάστασης
γόνατος και ώμου, καθώς επίσης
και τις σύγχρονες αντιλήψεις για
τις αθλητικές κακώσεις.
Τα φετινά σεμινάρια διαφέρουν από τα αντίστοιχα των
προηγούμενων ετών, διότι όλοι
οι εκπαιδευόμενοι γιατροί, χωρισμένοι σε ομάδες όχι μόνο παρακολούθησαν διαλέξεις, αλλά

συμμετείχαν και οι ίδιοι τόσο σε
πραγματικά χειρουργεία, όσο και
σε πτωματικά δείγματα.
Το δημοσιογραφικό επιτελείο
του «Εθνικού Κήρυκα» παρακολούθησε την πρώτη ημέρα των
σεμιναρίων και τη συνάντηση
των εκπαιδευομένων γιατρών με
τον συμπρόεδρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» Ανδρέα Δρακόπουλο και το
μέλος του ΔΣ Τζέφρι Μπρινκς. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε
την ώρα του γεύματος και είχε
τον χαρακτήρα ενός συμποσίου,
καθώς ο καθηγητής Ντάγκλας
Πάτζετ συζητούσε με τους εξ Ελλάδος συναδέλφους του για την
αναγκαιότητα εισαγωγής στο χειρουργείο μίας υπέρβαρου ασθενούς και ζητούσε την γνωμάτευσή τους σχετικά με το ενδεχόμενο της επέμβασης.
Ο διάλογος που ακολούθησε
ήταν ζωντανός και παρείχε τη
δυνατότητα στον Δρ. Τόμας
Σκούλκο διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου
να εκφράσει την ευγνωμοσύνη

προς το Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για τη δυνατότητα που τους
παρέχει να μεταδώσουν τη γνώση στην Ελλάδα και να αναβαθμίσουν την ορθοπεδική περίθαλψη.
Παράλληλα, τόνισε ότι τα σεμινάρια έχουν διαδραστικό χαρακτήρα και ότι «διδάσκονται
αμφότεροι οι εκπαιδευόμενοι και
οι χειρουργοί και καθηγητές του
νοσοκομείου».
Ο κ. Τζέφρι Μπρίνκς επεσήμανε ότι και το κοινωφελές Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» θεωρεί
τον εαυτό του προνομιούχο διότι
έχει συνέταιρους ικανούς να
αξιοποιήσουν τις δωρεές τους,
όπως το Νοσοκομείο Ειδικής Χειρουργικής στο Μανχάταν.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε
και στην Εθνική Βιβλιοθήκη και
στη Λυρική Σκηνή και το μεγάλο
πάρκο που χτίζουν στην Αθήνα
και εξέφρασε την πεποίθηση ότι
το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί το
2016.
Ο Δρ. Ευστάθιος Χρονόπουλος
από το Νοσοκομείο της Νέας Ιω-

νίας μιλώντας εκ μέρους και τον
υπολοίπων συναδέλφων του επεσήμανε: «Είμαστε πράγματι προνομιούχοι διότι δεν παρακολουθούμε διαλέξεις, αλλά εξασκούμαστε στα χειρουργεία και αποκτούμε πολύτιμες εμπειρίες».
Ο Δρ. Γεώργιος Μαντέλλος
από το Γενικό Νοσοκομείο της
Αρτας είπε ότι τα σεμινάρια αυτά
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για
τους Ορθοπεδικούς της περιφέρειας, διότι τους ανοίγουν έναν
δίαυλο επικοινωνίας με ένα από
το κορυφαία νοσοκομεία του κόσμου».
Ο συμπρόεδρος του Ιδρύματος, Ανδρέας Δρακόπουλος, ανέφερε πως μέχρι στιγμής τα σεμινάρια τα έχουν παρακολουθήσει
160 ορθοπεδικοί γιατροί, και ότι
οι περισσότεροι προέρχονταν
από τα νοσοκομεία της επαρχίας.
Παράλληλα, κάλεσε τους γιατρούς επιστρέφοντας στην Ελλάδα να μεταδώσουν τις γνώσεις
και στους άλλους γιατρούς της
γενέτειρας.
Ο Δρ. Τόμας Σκούλκο κατά τη

κλήρωσε την μετεκπαίδευσή του
στο εν λόγω Νοσοκομείο, είπε
ότι «στα φετινά σεμινάρια συμμετέχουν 16 ορθοπεδικοί από
την Ελλάδα, από τους οποίους
μόνον οι πέντε έχουν ξαναέρθει.
Προσπαθούμε να καλύψουμε
όλες τις ανάγκες των νοσοκομείων στη γενέτειρα και η προσπάθεια αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή εποχή όπου
τα πράγματα έχουν δυσκολέψει
και δεν είναι όπως πριν. Το Νοσοκομείο αυτό αποτελεί για μας
μια όαση και ευχαριστούμε και
πάλι το Ιδρυμα ‘Σταύρος Νιάρχος’ για την ευκαιρία που μας παρέχει να διδαχτούμε σε ένα από
τα καλύτερα νοσοκομείο όχι μόνο της Αμερικής, αλλά και όλου
του κόσμου».
Ερωτηθείς εάν διατηρούν
τους δεσμούς με το νοσοκομείο,
υπογράμμισε ότι όλοι οι γιατροί
που έχουν παρακολουθήσει τα
σεμινάρια επικοινωνούν με τους
καθηγητές και μερικοί εξ αυτών
έχουν επισκεφθεί από μόνοι τους
το νοσοκομείο.

διάρκεια της συνομιλίας με τον
«Ε.Κ.» εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με το
Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και
μεταξύ άλλων τόνισε: «Αυτά τα
σεμινάρια δεν θα ήταν δυνατόν
να πραγματοποιηθούν χωρίς τη
γενναιοδωρία του Κοινωφελούς
Ιδρύματος ‘Σταύρος Νιάρχος’. Η
βοήθειά τους αυτή συμβάλει
στην διεύρυνση της συνεργασίας
σε παγκόσμιο επίπεδο της κοινότητας των ορθοπεδικών χειρουργών».
«Το νοσοκομείο μας είναι ένα
από τα προηγμένα σε παγκόσμιο
επίπεδο και αισθάνεται το χρέος
να συμβάλει στην βελτίωση της
περίθαλψη στον τομέα της Ορθοπεδικής και στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον συμπρόεδρο του Ιδρύματος, κ. Ανδρέα Δρακόπουλο για το προσωπικό του ενδιαφέρον και για την
πολύπλευρη συμπαράσταση»,
κατέληξε ο Δρ. Σκούλκο.
Ο Δρ. Παναγιώτης Κουλουβάρης, ο οποίος ήταν και ο πρώτος
Ελληνας ορθοπεδικός που ολο-

Νέο Συμβούλιο, με νέους στόχους, του Συλλόγου Αθηναίων στη Νέα Υόρκη
Του Σταύρου Μαρμαρινού
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Γεννημένος στη
Νέα Υόρκη, ηλικίας 41 χρόνων
και επιχειρηματίας, είναι ο νέος
πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων, Ιωάννης Μπορτόλης, που
εκλέχτηκε την Κυριακή κατά τη
γενική συνέλευση της οργάνωσης η οποία έγινε στο Σταθάκειο
στην Αστόρια.
«Οι πρώτοι δύο βασικοί στόχοι που θα επιδιώξουμε με το νέο
Συμβούλιό μας, θα είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των μελών
μας και να φέρουμε τους νέους
κοντά στην οργάνωσή μας», τόνισε στον «Εθνικό Κήρυκα».
Τόσο κατά την ομιλία του
αμέσως μετά την εκλογή του,
όσο και στις δηλώσεις του, ο κ.
Μπορτόλης ευχαρίστησε εκείνους που τον εμπιστεύτηκαν με
την ψήφο τους και υποσχέθηκε
να εργαστεί, όσο μπορεί περισσότερο, ώστε ο ιστορικός σύλλο-

γος των Αθηναίων να συνεχίζει
να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο
στα κοινά της Ομογένειας. «Η
παρουσία νέων στο Σύλλογο, θα
δώσει νέα πνοή και νέα ενδιαφέροντα στην οργάνωσή μας»,
πρόσθεσε.
Είπε επίσης, ότι θα εργαστεί
μαζί με τους συνεργάτες του,
ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή
ο Σύλλογος να αποκτήσει τη δική
του στέγη.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
που εκλέχτηκε, έχει ως εξής: Ιωάννης Μπορτόλης, πρόεδρος,
Χριστίνα Κωστάκη, αντιπρόεδρος, Δημήτρης Ρήγας, γενικός
γραμματέας, Ελένη Τσίρκα, ταμίας και Δρ. Γεώργιος Τσιούλιας,
Χάρης Φιλίππου, Μαίρη Χολέβα,
Θεόδωρος Σγούρος και Ευτέρπη
Γιατράκη, μέλη. Αναπληρωματικά μέλη είναι οι: Παύλος Χατζηκυριάκος, Γρηγόρης Νοδάρος και
Μαρία Παπαδάτου.
Από την πλευρά της, η τέως
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Αριστερά, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων της Νέας
Υόρκης, Ιωάννης Μπορτόλης και δεξιά, η μέχρι τώρα πρόεδρος
της ιστορικής αυτής οργάνωσης, Χριστίνα Κωστάκη.
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1960 Jones Avenue North, Wantagh, NY 11793 • 516-783-5760
Η Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότης της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλας
στο Wantagh της Νέας Υόρκης
εύχεται σε όλα τα σεβαστά μέλη της ενορίας της και σε όλους τους φίλους και ομογενείς

ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Νεολαία, με τον καινούργιο μας πρόεδρο, τον κ. Μπορτόλη. Είναι
εδώ γεννημένος, αλλά μιλά πολύ
καλά τα Ελληνικά. Οι γονείς του
και όλη η οικογένειά του, ήταν
από τα παλιά μέλη του Συλλόγου. Ο ίδιος είναι πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας».
Οπως είπε η κ. Κωστάκη, κατά
τον οικονομικό απολογισμό που
έγινε την Κυριακή, αναφέρθηκε
ότι παρά το γεγονός ότι ξοδεύτηκαν αρκετά χρήματα για την
οργάνωση πολιτιστικών, κυρίως,
εκδηλώσεων οι οποίες ήταν δωρεάν για τον κόσμο, το ταμείο
παραδόθηκε με επί πλέον 7.000
δολάρια απ’ ό,τι άφησε το προηγούμενο Συμβούλιο. Συνολικά,
το ταμείο της οργάνωσης έχει αυτή τη στιγμή 40.000 περίπου δολάρια.
«Πιστεύω ότι ο Σύλλογος θα
πάει ακόμα καλύτερα», κατέληξε
η κ. Κωστάκη.

πρόεδρος κ. Κωστάκη, ανέφερε
κατά τον απολογισμό της στη γενική συνέλευση, ότι το απελθών
Συμβούλιο έκανε κατά τη θητεία
του πολλές εκδηλώσεις, με έμφαση σε εκείνες πολιτιστικού χαρακτήρα, αρκετές από τις οποίες
απαρίθμησε. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν οι εκδηλώσεις για την
παρουσίαση βιβλίων, για την
Αθηναϊκή Δημοκρατία, για την
ελληνική γλώσσα, για την επέτειο της Μάχης του Μαραθώνα,
για τη δημιουργία ταμείου με την
προκήρυξη μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής κ.ά.
«Είμαι ευχαριστημένη γιατί
είδαμε μεγαλύτερη ανταπόκριση
από τον κόσμο στις δραστηριότητες του Συλλόγου μας», δήλωσε η κ. Κωστάκη. «Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις μας σημείωσαν
μεγάλη επιτυχία. Αλλά, είχαμε
αρκετό κόσμο και στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις μας. Πιστεύω
ότι όλα θα πάνε τώρα καλύτερα,
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Ευτυχές το Αγιο Πάσχα - Καλή Ανάσταση!
Πατήρ Σαράντης Λουλάκης, Ιερατικώς Προϊστάμενος, Κώστας Γαλίτος, Πρόεδρος
και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ

16 Απριλίου - Σάββατο Του Αγίου Λαζάρου Του Τετραήμερου
Θεία Λειτουργία ............................................................................................................................................................9:00 πμ
Θεία κοινωνία των παιδιών με πρόγευμα και πλέξιμο σταυρών.

17 Απριλίου - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

$
Τιμή Εισιτηρίου
Από

669

Θεία Λειτουργία ............................................................................................................................................................9:00 πμ
το Εκκλησιαστικό συμβούλιο θα προσφέρει γεύμα ψάρι. Ελάτε όλοι!
ακολουθία του Νυμφίου ..............................................................................................................................................7:00 μμ

$
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18 Απριλίου- ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ακολουθία του Νυμφίου ..........................................................................................................................................................7:00 μ.μ.

Mε επιστροφή
Από

$

+

Επιβάρυνση
Καυσίμου

420

1089
*

19 Απριλίου- ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
ακολουθία του Νυμφίου τροπάριο της Κασσιανής................................................................................................................7:00 μ.μ.

20 Απριλίου -ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Aπλή μετάβαση $
Από

485

*

το αγιο ΕΥΧΕΛαιο ................................................................................................................................................................6:00 μ.μ.

21 Απριλίου -ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου ............................................................................................9:00 π.μ.
ακολουθία των αγίων παθών..............................................................................................7:00 μ.μ.

xοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου Τρωάδος κ. κ. Σάββα.
Παρακαλούμε δείξτε την αγάπη σας με την παρουσία σας στον ποιμενάρχη

* Φόροι αεροδρομίων και ασφαλείας 11ης Σεπτεμβρίου
$56 - $198 επιπλέον

Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας εγκαίρως. Θέσεις περιορισμένες.
Σας πάμε στην Ελλάδα από όλες τις πολιτείες των Η.Π.Α.

Μοιρολόγια και στολισμός του Επιταφίουν ......................................................................11:00 μ.μ.

22 Απριλίου- ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
οι Βασιλικές Ώρες ....................................................................................................................................................................2:00 μ.μ.
η αποκαθήλωσις ..........................................................3:00 μ.μ...........................................................................................................
τρισάγιο για τα αγαπημένα μας πρόσωπα μπροστά στον σταυρό του Εσταυρωμένου μετά την αποκαθήλωση.
Επιτάφιος Θρήνος ..........................................................7:00 μ.μ.
περιφορά Επιταφίου ......................................................9:00 μ.μ.

23 Απριλίου - ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Θεία Λειτουργία ......................................................................................................................................................................9:00 π.μ.
η Aκολουθία του Μεγάλου πάσχα........................................................................................................................................10:30 μ.μ.
η ανάστασις..............................................................................................................................................12:00 Μεσονύκτιο-1:30 π.μ.

24 Απριλίου -ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Εσπερινός της αγάπης ............................................................................................................................................................12:30 μ.μ.
Εκ του γραφείου της κοινότητας
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