
ΚΩΔΙΚΟΣ 1107 
 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΙΟΣ  2012  ΤΕΥΧΟΣ  65  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  ΤΟΥ  Ε.Σ.Π.Τ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ Βουλής 36, ΑΘΗΝΑ 105 57 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 

 
 

 
 

 

Κυρίες και Κύριοι 

   Σας καλωσορίζω στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας 

του Συνδέσμου μας στο  φιλόξενο περιβάλλον του 

Ξενοδοχείου ΚΑΡΑΒΕΛ και σας ευχαριστώ γιατί παρά τα 

δύσκολα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

πατρίδα μας και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά  , είμαστε 

απόψε, παρούσες και παρόντες για να προσφέρουμε  την 

αγάπη  μας και την στήριξη  μας στην αγιοταφιτική 

αδελφότητα που τα τελευταία χρόνια φθίνει συνεχώς.. 

     Είναι αλήθεια ότι όλοι εμείς  του Δ.Σ., συμεριζόμενοι τις 

δύσκολες οικονομικές απώλειες που έχει υποστεί ο καθένας 

από εμάς από την φορολογική καταιγίδα στους μισθούς και 

τις συντάξεις μας τα τελευταία  χρόνια, είχαμε ισχυρές 

επιφυλάξεις εάν έπρεπε ή όχι να πραγματοποιήσουμε την 

εκδήλωση  Το αποφασίσαμε όμως με την δική σας προτροπή 

και ενθάρρυνση και η αθρόα  προσέλευση  σας απόψε μας 

δικαίωσε απολύτως. Άλλωστε όλοι μας γνωρίζουμε ότι 

πάντοτε οι Έλληνες και σε πολύ δυσκολότερες στιγμές από 

τις σημερινές έκτιζαν Ναούς και  βοηθούσαν  τους πτωχούς 

από το υστέρημα τους και όχι από το περίσσευμα  τους .  Από 

το υστέρημά σας, λοιπόν περιμένουμε και απόψε να 

βοηθήσετε στην διάθεση όλων των λαχνών που σε λίγο θα 

κυκλοφορήσουν διότι το χρηματικό όφελος που θα  προκύψει 

από την αποψινή εκδήλωση θα διατεθεί για την πλήρη 

ανακαίνιση της Ι. Μονής του Αγίου Νικοδήμου ή ( όπως 

λέγεται  Ι.Μονή της Φακής )  η οποία υπήρξε  φυλακή του 

Αποστόλου Πέτρου  και  αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

προσκυνήματα της  παλαιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ.. 

Μαζί με την συνεισφορά αυτή προς το Πατριαρχείο  ο 

Σύνδεσμός μας  εκφράζοντας  και την δική σας βούληση 

παρακαλεί τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος 

κ.κ. Ησύχιο  να μεταφέρει στον Μακαριώτατο και όλη την 

Αγιοταφιτική  αδελφότητα ότι αναγνωρίζουμε το έργο τους, 

τους αγαπάμε και τους στηρίζουμε όπως άλλωστε πράττει ο 

Σύνδεσμός μας από της ιδρύσεως του το 1954 μέχρι  
σήμερα. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως 

 

τον Σεβασμιώτατο Καπιτωλιάδος k.k. Ησύχιο  που ήλθe από 

τους Αγίους Τόπους ειδικά για να ευλογήσει την κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης Πίττας του Συνδέσμου μας 

- Τον Πανασιολογιώτατο πατέρα Μακάριο του Πατριαρχείου 

Αλεξανδρείας , τον Πανασιολογιώτατο πατέρα Μάξιμο 

εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τον πατέρα Παύλο την ασκητική μορφή της Ι. Μονής του 

Σινά που με την παρουσία του συνεγείρει όλους τους 

συμμετέχοντες και όχι μόνο, που σπεύδουν να πουν τον πόνο 

τους- να του φιλήσουν το χέρι και να εξομολογηθούν. 

Τον εκπρόσωπο της Ν.Δ. βουλευτή της Β! περιφέρειας 

Αθηνών, πρώην Υπουργό και επίτιμο μέλος του Συνδέσμου 

μας Κον Πάνο Παναγιωτόπουλο. 

Τέλος εύχομαι σ’όλους ο  καινούργιος χρόνος να είναι 

καλλίτερος από τον προηγούμενο με λιγότερα προβλήματα 

και να έχετε όλοι υγεία. 

Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας συνιστώ 

ψυχραιμία και ψηλά το κεφάλι και όλα θα πάνε κατ΄ευχήν. 
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     Το Σάββατο 11-2-2012 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 

για την κοπή της Βασιλόπιττας του Συνδέσμου στο 

Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL  στην κατάμεστη από 

μέλη και φίλους αίθουσα 600 περίπου ατόμων. 

     Την επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος είχε 

και εφέτος ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΥΒΑΣ υπεύθυνος 

Δημοσίων Σχέσεων του Συνδέσμου- ο οποίος στην 

σύντομη προσφώνηση του μεταξύ άλλων ανέφερε τα 

κάτωθι: 

   <<  Εκλεκτοί μας καλεσμένοι μέλη και φίλοι του 

Συνδέσμου μας 

Με την βοήθεια του Θεού μαζευτήκαμε και πάλι εφέτος με 

την ευκαιρία κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας για να 

ανταλλάξουμε ευχές για τον καινούργιο χρόνο 2012  

πρωτίστως όμως να δεχθούμε την ευλογία του Αγιοταφίτη 

Αρχιερέως Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος κ.κ. ΗΣΥΧΙΟΥ 

που ασφαλώς μας φέρνει τις πατρικές ευχές και τις 

Πατριαρχικές ευλογίες του Μακαριωτάτου Πατριάρχου  

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ. 

Ας αντλούμε δύναμη και ας έχουμε όλοι μας την ευλογία 

του ΠΑΝΑΓΙΟΥ & ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΤΑΦΟΥ που τόσο 

ανάγκη έχουμε σάυτή την δύσκολη και πρωτόγνωρη 

περίοδο που διανύουμε. 

     Καλοσώρισμα, ευχαριστίες & ευχές για τον καινούργιο 

χρόνο θα απευθύνει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας Κος 

ΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ . Αυτός ο ακούραστος 

άνθρωπος με το αμέριστον ενδιαφέρον που επιδεικνύει 

αρκετά χρόνια τώρα για τον Πανάγιο Τάφο και όλα τα 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ  μέχρι του όρους ΣΙΝΑ, 

με την εμπνευσμένην πρωτοβουλία του, οργανωτικότητα 

μεθοδικότητα και μεγάλη εμπειρία που κατέχει αποτελεί 

για μας σπουδαίο & μεγάλο Κεφάλαιο. Ας τον έχει καλά ο 

Θεός για να προσφέρει για πολλά ακόμη χρόνια τις 

υπηρεσίες του >>. 

Την πίττα ευλόγησε ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου 

Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ο αφιχθείς 

από τα Ιεροσόλυμα Πανιερώτατος Μητροπολίτης 

Καπιτωλιάδος κ.κ. ΗΣΥΧΙΟΣ συνοδευόμενος από τον 

έξαρχο του Παναγίου Τάφου πατέρα ΔΑΜΙΑΝΟ   

  Τον Αρχιέπίσκοπο Αθηνών εκπροσώπησε ο πατέρας 

ΜΑΞΙΜΟΣ 

    Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας εκπροσώπησε ο πατέρας 

ΜΑΚΑΡΙΟΣ & την Αρχιεπισκοπή ΣΙΝΑ ο πατέρας 

ΠΑΥΛΟΣ- 

    Ύψιστη τιμή & ευλογία ωσαύτως απετέλεσε η παρουσία 

των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών 1. ΙΛΙΟΥ- 

ΑΧΑΡΝΩΝ& ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ & 

2. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ. 

      Τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους ο 

εκπρόσωπος της Ν.Δ. πρώην Υπουργός Κος ΠΑΝΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ βουλευτής Β! Αθηνών επίτιμο 

μέλος του Συνδέσμου μας και ο πρώην βουλευτής κ. 

ΑΘΑΝ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ. 

 

 

 

 

 

Από την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση ο Δήμαρχος Αχαρνων κ. 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ με τον Αντιδήμαρχο κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑ 

και ο Δήμαρχος ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΚΟΣ. 

         Το τελετουργικό μέρος κάλυψε η χορωδία Γυναικών Αγίας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με τις καλλίφωνες και εκλεκτές Κυρίες που 

πρόθυμα κάθε χρόνο δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, υπό την 

Δ/νση του κ. ΣΩΤΗΡΗ ΛΕΠΙΔΑ. 
Το καλλιτεχνικό- διασκεδαστικό Β! μέρος της εκδήλωσης 

κάλυψε το χορευτικό τμήμα του ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ με μια σειρά Ελληνικών παραδοσιακών χορών 

κυρίως της Νησιωτικής μας χώρας με επικεφαλής τον 

 
     
χοροδιδάσκαλο κ. ΣΠΥΡ. ΒΑΡΕΛΑ & και η Μουσική 

Ορχήστρα  με το πλούσιο σε διάφορα τραγούδια 

 & χορούς πρόγραμμα της με την καλλιτεχνική Δ/νση  

κ.ΙΠΠΟΚΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ.   Χόρευσαν αρκετοί από τους 

προσκεκλημένους μας κατά πλειοψηφία γυναίκες. 

      Εκ μέρους του Συνδέσμου χαιρέτισε και ευχαρίστησε 

τους επίσημους και όλους τους προσκεκλημένους , 

 ο Πρόεδρος μας κ. ΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του οποίου 

η ομιλία δημοσιεύεται  στην πρώτη σελίδα. 

      Ας ευχηθούμε να έχουμε μια καλή χρονιά και να μας 

αξιώσει ο Θεός, να βρεθούμε πάλι του χρόνου όλοι μαζί.   
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Χορευτικό Τμήμα  Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών 
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Χορωδία Αγίας Παρασκευής 

Είσοδος Βασιλόππιτας με λαμπαδιοφορία 



 

ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ                                                                                                  Σελίδα   4 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ 6.500 € ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΑΣ 
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ   

ΗΓΕΤΗΣ 
 

 Χαρισματικός Ηγέτης  

 

    Οι ηγετικές προσωπικότητες ήταν ανέκαθεν 

απαραίτητες για την διατήρηση της κοινωνίας. 

Η δική μας, όμως, εποχή δεν αναζητά απλά έναν 

ηγέτη ικανό να επιβληθεί και να επαναφέρει την τάξη. 

    Έχει ανάγκη από χαρισματικό ηγέτη, δηλαδή έναν 

άνθρωπο με ήθος, δίκαιο, δημοκράτη, πολιτισμένο, 

αντικειμενικό. Κάποιον που θα βγάλει τη χώρα  από 

το ‘’ βούρκο ‘’ που αργά-αργά βυθίζεται και να την 

αναστήσει. 

  Ο Χαρισματικός, αυτός , ηγέτης θα φροντίσει άμεσα 

για τα προβλήματα ζωτικής σημασίας, θα ασχοληθεί 

με την οικονομία και θα βρει δίκαιες κι εφικτές 

λύσεις. Θα δρα με γνώμονα το συμφέρον του λαού, 

θα προωθεί τη Δημοκρατία και την Ελευθερία, θα ζει 

σύμφωνα με τις αρχές τους. Θα είναι πρωτοπόρος, 

οραματιστής, θα έχει ιδανικά και υψηλούς στόχους.   

   Θα φροντίσει ιδιαίτερα το θέμα της Παιδείας, θα 

ετοιμάσει υπεύθυνους κι  ευαισθητοποιημένους 

πολίτες του μέλλοντος. 

    Σε τίποτα δε θα μοιάζει με τους σημερινούς- 

αυτοπροβαλλόμενους- ηγέτες. Δεν θα εμπνέει 

Μεσσιανισμό, δίνοντας φρούδες ελπίδες και 

υποκρινόμενος το λυτρωτή που έχει λύσεις για κάθε 

πρόβλημα. Δε θα είναι φιλοχρήματος, υπερασπιστής 

του ιδιωτικού και μικροκομματικού του συμφέροντος. 

Αντίθετα, θα υπερασπίζεται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, θα είναι ανοιχτός σε νέες προτάσεις και 

στην πρόοδο, χωρίς φόβο για την εξέλιξη, με αγάπη, 

όμως , για την Παράδοση. 

    Σίγουρα αυτός ο ηγέτης, είναι ο ιδεατός, ο τέλειος, 

ίσως ο ουτοπικός. Σ’ αυτήν , όμως, τη φάση της 

ελληνικής κοινωνίας, αν αναδυθεί έστω κι ένας 

χαρισματικός ηγέτης με μικρό ποσοστό των 

παραπάνω χαρακτηριστικών, μπορεί να φανεί χίλιες 

φορές πιο χρήσιμος και ικανός από 300 άλλους 

σύγχρονους ηγέτες… 

 

                           Καραντώνη Κωνσταντίνα. 

               

Από το περιοδικό  

Επι κοινωνία 

Εν τύπω 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΟΥΔΕΝ  
 

Παλεύω και παλεύεις με τα ΄΄ ΠΡΕΠΕΙ’’ 

και τα ΄΄ΔΕΝ΄΄ 

Η ζωή είναι όλη ΄΄ ΠΡΕΠΕΙ΄΄  

το κατάλαβες ή ΄΄ΔΕΝ΄΄ 

Ευυπόληπτοι πολίτες κρίνουν και μιλούν γι αυτά. 

Μα τα ΄΄ ΠΡΕΠΕΙ΄΄ τα δικά τους ρίχνονται όλα στην 

φωτιά. 

Θα σου πουν και θα σε κρίνουν για το-λάθος-, -το 

σωστό-. 

Τα δικά τους λάθη μόνο τα ξεχνάνε στο λεπτό. 

Υπερ άνω υποψίας όλοι είναι ηθικοί. Άγονται της 

εξουσίας, κρύβουνε την διαστροφή!!! 

Και εάν εσύ τα λάθη όλα τους τα πεις και αυτοί 

κριθούν ΄΄ δεν ισχύουν για μας τα λάθη΄΄ με αναίδεια 

θα σου πουν. 

Γι αυτό μην ρωτάς τον κόσμο τι θα κρίνει, τι θα πει; 

Την καμπούρα του ο καθένας ας γυρίσει να την δει!!! 

Στην καρδιά εάν δεν υπάρχει το συναίσθημα καυτό, η 

λογική θα προσπεράσει και θ΄αφήσει το κενό!!. 

Το κενό δεν το καλύπτεις με τα ΄΄ΠΡΕΠΕΙ΄΄και τα 

΄΄ΔΕΝ΄΄ μόνο η λογική αν υπάρχει και συναίσθημα 

΄΄ΟΥΔΕΝ΄΄. 

Κοίτα τι θα υπερισχύσει στην ζωή σου τελικά; 

Η καρδιά ή η λογική σου; 

Η λογική σου; Ή η καρδιά; 

                              Δέσποινα Νούση Τασιού. 
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Έκφραση συλλυπητηρίων 
 

Στις 22-3-2012 απεβίωσε το εκλεκτό μέλος του 

Συνδέσμου μας Καραγιώργης Αναστάσιος τέως 

αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. 

Στην κηδεία του, που πραγματοποιήθηκε στον Ι. 

Ναό Φανερωμένης  Χολαργού   παρέστησαν 

συγγενείς , φίλοι και συνάδελφοι του δικαστικοί 

αλλά και πολύς κόσμος. Η ταφή του έγινε στο 

κοιμητήριο Χολαργού. 

 

Επίσης πρόσφατα απεβίωσε και η μητέρα του 

επιτίμου μέλους του Συνδέσμου μας και τέως 

Υπουργού και βουλευτή της Ν.Δ. Β! περιφέρειας 

Αθηνών κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου, Αγγελική. 

Η εξόδιος ακολουθία  πραγματοποιήθηκε στον Ι. 

Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Κεφαλάρι, 

ενώπιον Υπουργών, Βουλευτών και πολλών 

φίλων του τέως υπουργού. 

Το Δ.Σ του  Ελληνικού Συνδέσμου Παναγίου 

Τάφου εκφράζει στις οικογένειες αμφοτέρων τα 

θερμά του συλλυπητήρια. 
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ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

  
 

Θα επισκεφθούμε ΤΕΛ ΑΒΙΒ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ- ΙΕΡΙΧΩ-

ΒΗΘΛΕΕΜ- ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ-  όπου θα δούμε τον Ναό της 

Αναστάσεως , Πανάγιο Τάφο, Γολγοθά, Αποκαθήλωση, 

έπειτα την οδό του Μαρτυρίου, Πραιτώρειο, Όρος Σιών, 

Ελαιών κ.λ.π. 

Στην Ιεριχώ, το Σαραντάριο Όρος, τον Αγ. Γεράσιμο 

Ιορδανίτη- Συκομωρέα Ζακχαίου- Βηθανία, Χοτζεβά 

κ.λ.π. Στην Βηθλεέμ, Οίκο ποιμένων, Αββά Θεοδόσιον, Ι. 

Μονή Αγίου Σάββα κ.λ.π. Ναζαρέτ, Καννά, Θαβώρ, 

Καπερναούμ,  

( Βάπτισμα στον Ιορδάνη κ.λ.π ). 

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: ΑΘΗΝΑ- ΤΕΛ ΑΒΙΒ.  -: 

Αεροπλάνο. 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Σε 2κλινα δωμάτια με 

ημιδιατροφή .  Η τιμή θα   ανακοινωθεί αργότερα. 

 
1η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 27/5/201 ΑΘΗΝΑ- 

ΠΟΤΕΙΔΕΑ (ΣΙΘΩΝΙΑΣ) 

Αναχώρηση 7.00 για την όμορφη Ποτειδέα μέσω 

ενδιαφέρουσας διαδρομής φθάνουμε στον Πλαταμώνα 

όπου θα γευματίσουμε. Αργά το από- 

γευμα μέσω Θεσσαλονίκης θα καταλήξουμε στην 

Ποτειδέα όπου θα διανυκτερεύσουμε 

2η ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 28/5/2012 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 

ΣΙΘΩΝΙΑΣ - ΓΥΡΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - ΞΑΝΘΗ 

Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο της ΣΙΘΩΝΙΑΣ, θα 

περάσουμε από τα όμορφα ψαροχώρια και κατάφυτες 

πλαγιές , όπως την Γερακίνη, το Βατοπέδιο, 

Μεταμόρφωση, Νικήτη, Μαρμαράς 

παραλία της Ορμηλίας, εν συνεχεία θα επισκευθούμε 

την Κασσάνδρα, όπου θα περάσουμε από την όμορφη 

Καλλιθέα και θα φθάσουμε στην ΧΑΝΙΩΤΗ Στάση . 

Συνεχίζοντας το γύρο θα δούμε το πευκοχώρι, τα λουτρά 

και θα καταλήξουμε στην ΣΚΑΛΑ ΦΟΥΡΚΑΣ όπου θα 

γευματίσουμε. Κατά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για 

ΞΑΝΘΗ. 

3η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 29/5/2012 ΞΑΝΘΗ- 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

Πρωινό και ξενάγηση στην παλιά πόλη της ΞΑΝΘΗΣ 

με τα γραφικά σοκάκια και τα ωραία αρχοντικά. 

Ελεύθερος χρόνος στην Κεντρική πλατεία της πόλης για 

καφέ, ενώ θα σας δοθεί η ευκαιρία να δοκιμάσετε και την 

περίφημη Καργιόκα της Ξάνθης. Αργότερα αναχώρηση 

για Αλεξανδρούπολη όπου θα πάρουμε το FERRY boat 

για το όμορφο Νησί της Σαμοθράκης Η θαλάσσια 

διαδρομή είναι περίπου 2,40 ώρες. Αργά το απόγευμα θα 

περιηγηθούμε την χώρα του Νησιού . Το βράδυ βόλτα και 

δείπνο ελεύθερα στο Λιμάνι της Καμαριώτισσας. 

Διανυκτέρευση. 

4η ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5/2012 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ—

ΞΑΝΘΗ 

Μετά το πρωινό θα ακολουθήσουμε την παραθαλάσσια 

 διαδρομή του Νησιού και θα επισκεφθούμε την 

Παλαιόπολη όπου θα ξεναγηθούμε στον Αρχαιολογικό 

χώρο καθώς επίσης και το Αρχαιολογικό Μουσείο του 

Νησιού όπου βρίσκεται και το αντίγραφο του περίφημου 

γλυπτού της Νίκης της Σαμοθράκης( είσοδος περίπου 3 € ) 

Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το χωριό Θερμά.  

Εκεί θα περπατήσουμε την ‘’ γριά ‘’ Βάθρα 

και τον ομώνυμο καταρράκτη. Στην Σαμοθράκη 

θα δοκιμάσουμε το Άγριο κατσικάκι του Νησιού, τον 

περίφημο αίγαγρο κ.λ.π.Επιστροφή στην ΞΑΝΘΗ 

αργά το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 

διανυκτέρευση. 

5η ΗΜΕΡΑ : ΠΕΜΠΤΗ  31/5/2012 ΞΑΝΘΗ- 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη, παραμονή 

στην πόλη, βόλτες στην παραλία, γεύμα και αργότερα 

αναχώρηση για Αθήνα. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ:  

                                         ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ: 255€ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ:                              75€ 

Φερυ Boat:                                                                    29€ 
 

 

 

 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για 

Bερολίνο. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Τα αξιοθέατα στην πόλη είναι 

πολυάριθμα και αξίζουν την προσοχή σας, ώστε να 

ξεκινήσετε αμέσως στον ελεύθερο χρόνο σας για να 

τα γνωρίσετε. 

Το νησί των μουσείων, μνημείο Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESKO, η 

Alexanderplatz όπου υψώνεται ο Πύργος της 

Τηλεόρασης- ύψους 365 μέτρων,- το πρώην 

συνοριακό πέρασμα Checkpoint Charlie,   η νέα 

Συναγωγή με το Centrum Judaicum  της Εβραϊκής 

κοινότητας του Βερολίνου. 

2η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 

Βερολίνο- Περιήγηση Πόλης Μουσείο Περγάμου 

Το πρωί θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με την 

περίφημη Πύλη του Βρανδεμβούργου ( 

Μπραντεμπουρκερ ), μια πανώρια αψίδα- απομίμηση 

των μαρμάρων του Παρθενώνα . Μπροστά μας 

ξανοίγεται πελώρια η λεωφόρος Ούντερ ντελ Λίντεν 

και η κεντρική πλατεία Μαρξ Ένγκελς. 

Θα συνεχίσουμε με το Πανεπιστήμιο, την Όπερα, το 

Κεντρικό Πάρκο στην 17
η
 λεωφόρο και τα 

απομεινάρια του Τείχους που χώριζε την πόλη στα 

δύο πριν την ένωσή της 
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7ήμερη εκδρομή Αγίους Τόπους. 

9-15 Νοεμβρίου 2012. 
 

5ήμερη εκδρομή Βερολίνο 

 5-9 Ιουλίου 2012 
 



Ακολουθεί η επίσκεψη στο τεράστιο μουσείο της 

Περγάμου, χτισμένο μεταξύ του 1912 και του 1930 και να 

στεγάσει υπερμεγέθη εκθέματα και ειδικότερα τον 

ανακατασκευασμένο βωμό του 2
ου

 αιώνα π.χ. που είχε 

μεταφερθεί από την Ελληνική πόλη της Περγάμου. Η 

ζωοφόρος του, μήκους 120 μέτρων, με τις περισσότερο από 

εκατό φυσικού μεγέθους μορφές της Γιγαντομαχίας, 

θεωρείται από τα σημαντικότερα γλυπτά μετά από αυτά του 

Παρθενώνα. Αίσθηση επίσης θα μας προκαλέσει η Πύλη 

της Αγοράς που χρονολογείται από τον 2
ο
 αιώνα μ.Χ. και 

προέρχεται από την πόλη της Μιλήτου ενώ από τις 

συλλογές αρχαιοτήτων της Εγγύς Ανατολής, προέχει η 

Πομπηία οδός της Πύλης της Ιστάρ από τη Βαβυλώνα. 

Στο ελεύθερο απόγευμα σας μπορείτε να πραγματοποιήσετε 

έναν ξέγνοιαστο περίπατο, ώστε να εναλλάσσετε τις 

επισκέψεις σας σε αξιοθέατα και καταστήματα για να έχετε 

μια αποδοτική μέρα, όπως θα τη θέλατε. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΙΟΥ 2012 

 Βερολίνο- Πότσδαμ- Σαν Σουσί 

 

Το γοητευτικό Πότσδαμ και τα παλάτια του, θα 

κάνουμε κτήμα μας τη σημερινή μας μέρα. Άφιξη 

οδικός και αμέσως θα διαπιστώσουμε ότι κατά μήκος 

των δρόμων υπάρχουν εξαιρετικά σπίτια και βίλες του 

18
ου

 και 19
ου

 αιώνα, πολλές από τις οποίες και σήμερα 

κατοικούνται από ευκατάστατους Δυτικοβεριλονέζους. 

Το Δημαρχείο ( Ρατχάους ) του 18
ου

 αιώνα και η 

Νικολάικιρχε που δεσπόζει στην αγορά της πόλης, θα 

επικεντρώσουν το ενδιαφέρον μας πριν καταλήξουμε 

στο Βασιλικό Παλάτι Σαν Αουσί, της υπέρτατης 

έκφρασης του ροκοκό. Το παλάτι το οποίο το 1990 

ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της  UNESCO,  βρίσκεται πάνω σ’ ένα 

πλάτωμα που κατασκευάστηκε για το Φρειδερίκο το 

Μεγάλο και προοριζόταν για καταφύγιο << 

ξεγνοιασιάς>>(  Sans  Souci ),  όπου ο μονάρχης θα 

μπορούσε να αφοσιωθεί στη μουσική και στη 

φιλοσοφία. 

Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Βερολίνο και θα 

έχετε χρόνο ελεύθερο να πάτε στην συνοικία Tiergate,  

Το πιο μεγάλο πάρκο του Βερολίνου, με το Κάστρο και 

το Πάρκο του  Bellevue  η συνοικία Keezuzberg, με τα 

ερείπια του σιδηροδρομικού σταθμού  Anharter, το 

ανάκτορο  Martin- gropius  και το μουσείο    Judsches.  
 

4η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 

Βερολίνο- Δρέσδη. 

Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πρωτεύουσα 

της Σαξονίας, τη Δρέσδη, την αποκαλούμενη και ως ΄΄ 

Φλωρεντία του Έλβα’’. Με την άφιξη, θα ξεκινήσει η 

γνωριμία μας με την πόλη. 

Τα ιστορικά αρχιτεκτονικά μνημεία της Δρέσδης 

δίνουν το στίγμα της πόλης, η οποία χαρακτηρίζεται 

από τον μπαρόκ ρυθμό όσο καμία άλλη Γερμανική  

 

πόλη, θα δούμε την πλατεία Theaterplatz, την  Όπεραπ 

Ζέμπερ με το εντυπωσιακό εσωτερικό και την Εκπληκτική 
ακουστική της, το Τσβίνκερ, τμήμα των ανακτόρων 
των βασιλιάδων της Σαξονίας, τη πρόσοψη του 
αναγεννησιακού ρεζιντενσλός και το Δημαρχείο. 
Χρόνος ελεύθερος και αργά το απόγευμα, επιστροφή 
στο Βερολίνο. 
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012  

Πρωινό και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο, για τη 

πτήση της επιστροφής. 

Tιμή κατ άτομο σε 2κλινο με ημιδιατροφή: 830 περίπου 

Τιμή σε μονόκλινο με ημιδιατροφή :  985 περίπου 

 
 

1η ΗΜΕΡΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ 7 /10/2012  

ΒΡΑΧΑΤΙ- ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ- ΖΑΡΟΥΧΛΑ.- 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ 
Αναχώρηση 7.00  από καλλιμάρμαρο. Καθ΄οδόν  
στάση  για καφέ και λίγο αργότερα ανάβαση στο 
Χελμό, μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή, που 
φιλοξενεί τη γραφική Λίμνη Τσιβλού , στάση . 
Επόμενος σταθμός θα είναι η Ζαρούχλα , ορεινό  χωριό 
γεμάτο πλατάνια, καστανιές και έλατα γεύμα .  
( προαιρετικά ).Το απόγευμα μας βρίσκεις στην 
Παναγία Τρυπητή ,και το βράδυ επιστροφή στο 
Βραχάτι Κορινθίας , δείπνο διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ 8/10/2012 –  

ΧΩΡΙΑ ΖΗΡΙΑΣ - ΣΤΥΜΦΑΛΕΙΑ- ΚΑΡΤΕΡΙ- 

ΚΑΣΤΑΝΙΑ- ΦΕΝΕΟΣ 

Αναχώρηση  μετά το πρωινό για τα χωριά της Ζήριας , 

τη Στυμφαλία λίμνη το μαγευτικό χωριό Καστανιά  

, μέσα στα έλατα, σε υψόμετρο 920 μ. ,, το Φενεό με 

την καταπληκτικής ομορφιάς τεχνητή λίμνη της Δόξας 

και το μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου του 14 ου αιώνα.  
Το μεσημέρι γεύμα και μετά  αναχώρηση για Αθήνα  
Τιμή κατ΄άτομο σε 2κλινο   με ημιδιατροφή   σε 
ξενοδοχείο 5 * στο Βραχάτι                          100€ 
Τιμή μονοκλίνου με ημιδιατροφή               125€ 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
Το κόστος συμμετοχής στις εκδρομές έχει 

υπολογιστεί με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα 

και με ελάχιστο αριθμό συμμετοχής 40 ατόμων. Σε 

διαφορετική περίπτωση μπορεί να υπάρξει 

αυξομείωση 5-8 % 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ – ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ 
 

Το Σάββατο 9 Ιουνίου 2012 στο Μετόχι του 

Παναγίου Τάφου, Ερεχθέως 18 πλάκα. 

2ήμερη εκδρομή Κιάτο-Στυμφαλεία 

7-8/10/2012 
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Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα , ότι 

μου υπολείπεται λιγότερος χρόνος ζωής απ΄ότι  έχω 

ζήσει μέχρι τώρα… 

Αισθάνομαι όπως αυτό το παιδάκι που κέρδισε μια 

σακούλα καραμέλες: τις πρώτες τις καταβρόχθισε με 

λαιμαργία, αλλά όταν παρατήρησε ότι του απέμεναν 

λίγες, άρχισε να τις γεύεται με βαθιά απόλαυση. 

Δεν έχω πια χρόνο για ατέρμονες συγκεντρώσεις 

όπου συζητούνται, καταστατικά, νόρμες, διαδικασίες 

και εσωτερικοί κανονισμοί, γνωρίζοντας ότι δε θα 

καταλήξει κανείς πουθενά. 

Δεν έχω πια χρόνο για να ανέχομαι παράλογους 

ανθρώπους που παρά τη χρονολογική του ηλικία, δεν 

έχουν μεγαλώσει. 

Δεν έχω πια χρόνο για να λογομαχώ με μετριότητες. 

Δεν θέλω να βρίσκομαι σε συγκεντρώσεις όπου 

παρελαύνουν παραφουσκωμένοι εγωισμοί. 

Δεν ανέχομαι τους χειριστικούς και τους 

καιροσκόπους. 

Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προσπαθούν να 

υποτιμήσουν τους ικανότερους για να οικειοποιηθούν 

τη θέση τους, το ταλέντο τους και τα επιτεύγματα 

τους. 

Μισώ, να είμαι μάρτυρας των ελαττωμάτων που 

γεννά η μάχη για ένα μεγαλοπρεπές αξίωμα. Οι 

άνθρωποι, μετά βίας, συζητούν για το περιεχόμενο 

και περισσότερο για την… επικεφαλίδα. 

Ο χρόνος μου είναι λίγος για να συζητώ για τους 

τίτλους ή τις επικεφαλίδες. Θέλω την ουσία, η ψυχή 

μου βιάζεται… Μου μένουν λίγες καραμέλες στη 

σακούλα… 

Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα με ανθρώπινη 

υπόσταση. 

Που να μπορούν να γελούν με τα λάθη τους. 

Που δεν επαίρονται για το θρίαμβό τους. 

Που δε θεωρούν τον εαυτό τους εκλεκτό, πριν από 

την ώρα τους. 

Που δεν αποφεύγουν τις ευθύνες τους. 

Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 

που το μόνο που επιθυμούν είναι να βαδίζουν μαζί με 

την αλήθεια την ειλικρίνεια και το ουσιώδες γιατί 

αυτό είναι που αξίζει τον κόπο στη ζωή. 

Θέλω να περιτριγυρίζομαι από πρόσωπα που ξέρουν 

να αγγίζουν την καρδιά των ανθρώπων… Άνθρωποι 

τους οποίους τα σκληρά χτυπήματα της ζωής τους 

δίδαξαν πως μεγαλώνει κανείς με απαλά αγγίγματα 

στην ψυχή. 

  

 
 

Πιο επίκαιρος από ποτέ είναι ο Φρειδερίκος Νίτσε, 

αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικότερους 

Γερμανούς φιλοσόφους και συγκεκριμένα ένας από τους 

πρώτους ΄΄ υπαρξιστές΄΄ φιλοσόφους. Στο πρώτο του 

βιβλίο, με τίτλο΄΄ Η Γέννηση της Τραγωδίας΄΄ ( 1872 ) και 

συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 15, ο Νίτσε κάνει μία 

ιδιαίτερα μνεία στο ελληνικό έθνος αποδεικνύοντας ότι ο 

Νίτσε είναι πολύ μπροστά από την εποχή του. 

Η στάση ορισμένων κύκλων στην Ευρώπη απέναντί μας σε 

συνδυασμό με τη δυσπιστία που υπάρχει γύρω από τους 

Έλληνες έχει προβληματίσει κατά καιρούς και τους πιο 

αυστηρούς κριτές μας. 

΄΄Οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και φοροφυγάδες ΄΄ είναι 

μερικά μόνο από τα  κοσμητικά σχόλια που ακούγονται 

διεθνώς τους τελευταίους μήνες κάνοντας πολλούς να 

αναρωτιούνται γιατί τόσο μένος γύρω από ένα λαό με μία 

λαμπρή ιστορία και ένα αξιοζήλευτο πολιτισμό. 

Ο φιλόσοφος Φρειδερίκος Νίτσε δίνει μία ξεχωριστή 

απάντηση. 

Διαβάστε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο : 

΄΄ Αποδεδειγμένα σε κάθε περίοδο της εξέλιξής του ο 

δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε να 

απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες. Η 

προσπάθεια αυτή είναι διαποτισμένη με βαθύτατη 

δυσαρέσκεια, διότι οτιδήποτε κι αν δημιουργούσαν , 

φαινομενικά πρωτότυπο και άξιο θαυμασμού, έχανε χρώμα 

και ζωή στη σύγκρισή του με το ελληνικό μοντέλο, 

συρρικνωνότανε, κατέληγε να μοιάζει με φθηνό 

αντίγραφο, με καρικατούρα. 

Έτσι ξανά και ξανά μια οργή ποτισμένη με μίσος ξεσπάει 

εναντίον των Ελλήνων , εναντίον αυτού του μικρού και 

αλαζονικού έθνους, που είχε το νεύρο να ονομάσει 

βαρβαρικά ότι δεν είχε δημιουργηθεί στο έδαφός του . 

Κανένας από τους επανεμφανιζόμενους εχθρούς τους δεν 

είχε την τύχη να ανακαλύψει το κώνειο, με το οποίο θα 

μπορούσαμε μια για πάντα να απαλλαγούμε απ΄αυτούς. 

Όλα τα δηλητήρια του φθόνου, της ύβρεως, του μίσους 

έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή να διαταράξουν την υπέροχη 

ομορφιά τους. 

Έτσι, οι άνθρωποι συνεχίζουν να νιώθουν ντροπή και φόβο 

απέναντι στους Έλληνες. Βέβαια, που και που, κάποιος 

εμφανίζεται που αναγνωρίζει ακέραια την αλήθεια, την 

αλήθεια που διδάσκει  ότι οι Έλληνες είναι οι ηνίοχοι κάθε 

επερχόμενου πολιτισμού και σχεδόν πάντα τόσο τα άρματα 

όσο και τα άλογα των επερχόμενων πολιτισμών είναι πολύ 

χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τους ηνίοχους, οι οποίοι 

τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα στην άβυσσο, την 

οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλλειο πήδημα. 
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Ο Νίτσε εξηγεί τον 

Ευρωπαϊκό  ανθελληνισμό 
 

Ο ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ 

ΩΡΙΜΩΝ 
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Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
Μία σκιαγραφία του από τον προκάτοχο του Ποντίου Πιλάτου, 

Κυβερνήτου Ιουδαίας, Πούλιον Λεντούλον. 

 
Εις την βιβλιοθήκη Τζεζαρίνη της Ρώμης φυλάσσεται η κατωτέρω επιστολή προς τον Ρωμαίο 

Αυτοκράτορα Τιβέριον, Κυβερνήτου της Ιουδαίας, προς τον Πιλάτο: 

 
Ήκουσα, ω Καίσαρ, ότι επιθυμείς να μάθης ότι σοι γράφω νυν περί ανθρώπου τινός λίαν εναρέτου καλουμένου 

Ιησού Χριστού, ον ο λαός θεωρεί Προφήτην, και οι μαθηταί του Θεόν!, λέγοντες ότι είναι υιός Θεού, πλάστου 

των ουρανών και της γής και παντός  ό,τι εν αυτή ευρίσκεται. Και υπάρχει τη αληθεία, ω Καίσαρ. 

                                                                               ΄΄ Ακούονται καθ΄ημέραν θαυμάσια πράγματα περί Χριστού  

                                                                                   αυτού. Ανεγείρει νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς διά μιάς και  

                                                                                   μόνης λέξεως.  Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου , καλός την  

                                                                                    όψιν και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος, ιδίως κατά το  

                                                                                    πρόσωπον , .ωστε όσοι τον ατενίζουν αναγκάζονται να τον  

                                                                                   αγαπούν και να τον φοβούνται. Έχει την κώμην χρώματος  

                                                                                   καρύου ωρίμου, εξικνουμένην μέχρι των ώτων του εκείθενδε                                                                                      

                                                                                    μέχρι των ωμοπλατών του, καταντά γαιόχρους αλλά μάλλον  

                                                                                     στιλπνή, διχάζεται κατά το σύστημα των Ναζαρινών. Το  

                                                                                    μέτωπόν του είναι λείον και γαλήνιον. Το πρόσωπόν του  

                                                                                    άνευ ρυτίδος ή κηλίδος. Η ρίς και τα χείλη του  

                                                                                    κανονικώτατα. Το γένειόν του είναι πυκνόν και του αυτού  

                                                                                    χρώματος της κόμης, δεν είναι δε μακρόν αλλά διχάζεται εις  

                                                                                    το μέσον. Το βλέμμα του είναι σοβαρόν και εμποιούν φόβον 

                                                                                   , έχει δε δύναμιν ακτίνος ηλιακής. Ουδείς δύναται να τον 

παρατηρήση ατενώς . Όταν επιτιμά φοβίζει. Όταν δε πράττει τούτο κλαίει . 

Είναι αξιαγάπητος και χαρίεις. Μετά σοβαρότητος λέγουσιν ότι ουδέποτε ώφθη γελών αλλά πλειστάκις κλαίων. 

Έχει ωραίας τας χείρας και τους βραχίονας. Εν τη συνομιλία ευαρεστεί πάντας. Δυσκόλως όμως φαίνεται. Όταν 

δε φανή που, είναι μετριόφρων και έχει το ωραιότερον παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος ως την μητέρα του, 

ήτις εστίν η ωραιοτέρα γυνή ήτις ποτέ εθεάθη εις τα μέρη ταύτα. 

΄΄  Εάν όμως η ση μεγαλειότης, ω Καίσαρ, ποθή να ιδή αυτόν, ω μοι έγραφες άλλοτε, πληροφόρησόν με διότι θα 

σοι τον στείλω πάραυτα. Πάντως εν Ιερουσαλήμ θαυμάζουσι την σοφίαν του καίτοι ουδέποτε εσπούδασέ τι και 

όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης. Περιπατεί ανυπόδητος και ασκέπής την κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αυτόν 

γελώσι. Αλλότε ευρίσκονται προ αυτού τρέμουσι και θαυμάζουσι αυτόν. Λέγουσιν ότι ουδέποτε άνθρωπος ως 

αυτός ανεφάνη εις τα μέρη ταύτα. Τη αληθεία, ως μοι λέγωσιν οι Εβραίοι, ουδέποτε εκηρύχθη διδασκαλία, ως η 

ιδική του. Ουδέποτε εδόθησαν συμβουλαί όμοιαι των ιδικών του. 

Πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσιν αυτόν Θεόν. Άλλοι πάλιν μοι λέγουσιν ότι είναι εχθρός της σης 

μεγαλειότητος, ω Καίσαρ. Πολλαχώς με παρενοχλούσιν οι μοχθηροί αυτοί Εβραίοι. Λέγεται ότι αυτός ουδέποτε 

δυσηρέστησε τινά, αλλά ότι μάλλον εποίησε το αγαθόν . Όλοι όσοι εγνώρισαν , αυτόν λέγουσιν ότι 

ευηρεστήθησαν παρ αυτού. Όμως εις την σην μεγαλειότητα, ω Καίσαρ, εις την προ σε υπακοήν είμαι πρόθυμος 

ότι διατάξης θέλει εκτελεσθή΄΄. 

Εν Ιερουσαλήμ ινδικτίωνος 7, Σελήνη 11 

Της σης μεγαλειότατος πιστότατος 

Και ευπειθέστατος 

ΠΟΥΒΛΙΟΣ ΛΕΝΤΟΥΛΟΣ 

Κυβερνήτης της Ιουδαίας 
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Από την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης Πίττας που διακρίνονται οι Ιεράρχες και λοιποί 

επίσημοι 

 

 
Είσοδος εις ιερόν χώρον Ι. Μονής Αναλήψεως                      Μοναχός  Αχίλλιος  Ι. Μονής Αναλήψεως 

Σωτήρος Ιεροσολύμων χρηματοδοτηθήσα από                                    Σωτήρος 

                τον Σύνδεσμό μας.  
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Οι αυξομοιώσεις των πληθυσμών λόγω των γεννήσεων των θανάτων, των μεταναστεύσεων των Ελληνικών 

πληθυσμών προς άλλες χώρες και των αθρόων εισροών λαθρομεταναστών από άλλες χώρες στη χώρα μας  έχει 

δημιουργήσει σοβαρότατο Δημογραφικό Πρόβλημα και εμφανίζεται  σήμερα στη χώρα μας όπως οι παρακάτω 

πίνακες. 

Η υπογεννητικότητα των γηγενών Ελληνικών Πληθυσμών με όσα συνεπάγεται για το μέλλον της φυλής και του 

έθνους μας, και η αθρόα και ανεξέλεγκτη είσοδος στην χώρα μας από άλλες χώρες της Ε.Ε. και μεγάλου αριθμού 

λαθρομεταναστών και όχι μόνο τείνουν να αλλοιώσουν την σύνθεση του πληθυσμού της Ελλάδος και από 

καθαρώς αμιγή να τον καταστήσουν ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΝ. 

   Και στις δύο περιπτώσεις τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και ιδιαίτερα με αυτούς που προέρχονται 

από όμορες χώρες με τις οποίες υπάρχουν, προαιώνιες ιστορικές, εθνολογικές και εδαφικές διεκδικήσεις οι 

οποίες παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε ύπνωση τίποτα δεν αποκλείει να αφυπνιστούν, να ενεργοποιηθούν και 

να επαναληφθεί και στη χώρα μας αυτό που έγινε στο Κοσσυφοπέδιο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ 
ΕΤΟΣ 

1821 

1828 

1838 

1848 

1856 

1861 

1870 

1879 

1889 

1896 

1907 

1920 

1928 

1940 

1951 

1961 

1971 

1981 

2001 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

938.765 

753.400 

752.007 

986.731 

1.062.627 

1.096.627 

1.457.894 

1.679.470 

2.187.208 

2.433.806 

2.631.952 

5.016.889 

6.204.684 

7.344.860 

7.632.801 

8.388.533 

8.768.641 

9.706.687 

10.939.771 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

19,8 

15,9 

15,8 

20,8 

22,4 

23,1 

29,0 

33,5 

34,4 

38,3 

41,6 

39,5 

42,0 

56,8 

57,8 

63,6 

66,4 

73,5 

77,2 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ * Η αύξηση του πληθυσμού κατά το έτος 

2001 οφείλεται στους μετανάστες. 

                                                                                                                   

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 

              1970                   1987 
ΜΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 41,5% 45,4% 
ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 39% 38% 
ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 13,39% 12% 
 ΜΕ ΤΕΣΣEΡΑ ΚΑΙ 

ΑΝΩ 
7,71% 4,8% 

      

Από την εφημερίδα ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ   2/2012 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

 ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1939 ΕΩΣ ΤΟ 2005 

 

ΕΤΟΣ  ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ  ΘΑΝΑΤΟΙ  

ΔΙΑΦΟΡΑ 

1939         178.852         100.459      +78.393 

1990         102.854           93.942        +8.912 

1997           98.200           98.700           .-500 

1998         100.894          102.668        -1.774 

1999          100.643        103.304         -2.661 

2003          104.042        105.524         -1.487 

2004          105.655        104.942           +713 

2005          107.454         105.091       +2.454 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ βλέπουμε ότι: 

Για πρώτη φορά το 1997 οι θάνατοι ήταν 

περισσότεροι κατά 500 από τις γεννήσεις. 

Υπάρχει μεγάλη διαφορά  γεννήσεων μεταξύ 

1932 και 1994 

Η αύξηση των γεννήσεων το 2004 και το 

2005 οφείλεται στους λαθρομετανάστες. 
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ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΜΑΣ ΑΠΟ  

ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ 

 
1. ΄Ώρα αναχωρήσεως: Κάθε λεπτό καθ΄όλο το 

εικοσιτετράωρο. 

 

2. Τα εισιτήρια εκδίδονται στον ουρανό, αλλά πληρώνονται  

    στη γη. 

 

3. Τιμή εισιτηρίου: Αυτό πληρώνεται με πολλή αγάπη,  

     υπομονή,   αγώνες και θυσίες. 

 

 

 

4. Τα βρέφη δεν πληρώνουν εισιτήριο γιατί ταξιδεύουν στην  

      αγκαλιά της μητέρας Εκκλησίας 

 

5. Το εισιτήριο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε  

     άλλο   άτομο. 

 

6. Οι επιβάτες ταξιδεύουν χωρίς αποσκευές. Οι άγγελοι τις  

    έχουν μεταφέρει σε προηγούμενο δρομολόγιο. 

 

7. Εισιτήριο με επιστροφή δεν εκδίδεται. 
 

8. Χρήματα δε μεταφέρονται. Οι επιβάτες τα έχουν καταθέ    

   σει στην τράπεζα των Ουρανών. Οι αποδείξεις  βρί- 

       σκονται στα χέρια των πτωχών. 

 

9. Δηλώσεις συμμετοχής δε χρειάζονται. Τα ονόματα των  

    επιβατών είναι γνωστά στον οδηγό της αμαξοστοιχίας. 

 

10. Ειδοποιήσεις για την ημέρα της αναχώρησης κάθε 

     επιβάτη δεν στέλλονται. Γι’ αυτό πρέπει όλοι να είμαστε  

     πάντοτε έτοιμοι με μετάνοια, εξομολόγηση και Θεία  

    Κοινωνία για το ταξίδι προς την αιωνιότητα. 

 

Ιδιοκτήτης 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥ 

ΤΑΦΟΥ Βουλής 36, Αθήνα  105 57 

 

ΤΗΛ-ΦΑΧ 210 32 38 754  E mail 

syntafos@otenet.gr 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Αριθ. Τεύχους 65 
Εκδότης Διευθυντής Μπέλμπας Σωτήριος Βουλής 

36, Αθήνα Τ.Κ. 105 57 

 

 

Επιμέλεια – Εκτύπωση ΧΡΩΜΟΠΡΕΣ ΕΛΛΑΣ 

Ε.Π.Ε Τοσίτσα 21 & Οικονόμου ΕΞΑΡΧΕΙΑ 

 

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

ΔΕΚΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Ελληνικός Σύνδεσμος Παναγίου Τάφου Βουλής 36, 

Αθήνα  105 57 
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