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ΚΩΔΙΚΟΣ 1107 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ 

Εύχεται ολόψυχα 

Σ’όλα τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου για τις άγιες ημέρες  

των  Χριστουγέννων και του Νέου έτους 2013, υγεία, χαρά, ευτυχία 

Και η ευλογία του Παναγίου Τάφου πάντοτε να τους συνοδεύει 
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ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 
Πραγματοποιήθηκε και φέτος σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου, η ετήσια τακτική  Γενική 

Συνέλευση με θέματα ημερησίας διατάξεως 

- Ανάγνωση έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ, έτους 2011 

- Ανάγνωση εκθέσεως εξελεγκτικής επιτροπής. 

- Έγκριση της οικονομικής διαχειρίσεως  2011 και απαλλαγής του Δ.Σ από κάθε ευθύνη και έγκριση 

προϋπολογισμού 2012. 

- Εκλογή νέου Προέδρου, Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής. 

Οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως ολοκληρώθηκαν με την εκλογή του νέου Δ.Σ και εξελεγκτικής 

επιτροπής το οποίο έχει όπως παρακάτω. 

 

Πρόεδρος                          ο  Κος  Σταυρόπουλος Αριστ.                  Αναπληρωματικά μέλη  

Αντιπρόεδρος                    ο  Κος   Μάρκου Λάζαρος.                      Ζουμπουλάκης Στρατής 

Γεν. Γραμματέας               η  Κα    Κρητικού Ειρήνη.                     Ταμουρίδης Δημήτριος 

Ταμίας                               ο  Κος    Τσαμπόκας Βασ.                      Βλάχος Σταμάτης 

Έφορος Δημ. Σχέσεων      ο  Κος    Κολυβάς Ανδρέας                    Μπιζούρα Σαλώμη 

Αναπλ. Έφορος Δημ. Σχ.   η Κα.  Μιχαλάκη Μαρία 

Αναπλ. Ταμίας                   ο  Κος.   Παντατοσάκης Ιωάννης           Εξελεγκτική Επιτροπή 

Μέλος                                ο  Κος    Παυλής Χρ                               .Φλέσσας Ευθύμιος 

-//-                                      ο  Κος.  Σμυρλής Νικόλαος.                  .Καλπακίδου Ιωάννα 

                                                                                                           Λιανού Κούλα 

        

Στο τέλος ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ευχαρίστησε τα απερχόμενα μέλη του Δ.Σ για την προσφορά τους 

και καλοσώρισε τα Νέα μέλη του Δ.Σ και τους ευχήθηκε καλή δύναμη για προσφορά προς τον Σύνδεσμο.  

  

 

Επίσκεψη Υπουργού Εθνικής Αμύνης και επιτίμου μέλους του Συνδέσμου μας 

Κου Πάνου Παναγιωτόπουλου στους Αγίους Τόπους 
                                                                                                  

                                                                                                   Την Τετάρτην, 5ην Σεπτεμβρίου 2012, ο 

                                                                                                    Υπουργός Εθνικής Αμύνης της Ελληνικής  

                                                                                                   Κυβερνήσεως κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος  

                                                                                                    μετά των συνεργατών αυτού επεσκέφθη το  

                                                                                                    Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.  Τον κ.  

                                                                                                    Υπουργόν εσυνώδευσαν ο Πρέσβυς της                                                                                                        

                                                                                                    Ε λλάδος εις το Ισραήλ κ. Κυριακός  

                                                                                                    Λουκάκης  και ο Γενικός Πρόξενος της  

                                                                                                    Ελλάδος εις τα Ιεροσολύμα κ. Σωτήριος  

                                                                                                    Αθανασίου. 

 

                                                                                                  Τον κ. Παναγιωτόπουλον και τους συνεργάτας  

                                                                                                    αυτού εκαλοσώρισεν ενθέρμως εις την  

                                                                                                    αίθουσαν υποδοχής. ο Μακαριώτατος  

                                                                                                    Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’. 
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ  

ΕΚΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 
Εκείνο το δροσερό πρωινό  στις 27 Μαϊου σαν ξεκινήσαμε 

για Αλεξανδρούπολη δεν φανταζόμαστε το τι θα 

γευόμαστε σ’αυτό το ταξίδι. Οι συνθήκες ευοίωνες, κέφι 

πολύ, ο οδηγός ικανότατος. Αθήνα, Εθνική οδός Εγνατία 

οδός, αργά το μεσημέρι φθάσαμε στη γραφική Ξάνθη. Η 

γνωριμία με την πόλη, λόγω βροχής, περιορίστηκε στην 

απόλαυση των τοπικών μεζέδων και των γλυκών της ( οι 

νουγκάδες ήταν απίθανοι.! ) . Τα γραφικά σοκάκια της τα 

αφήσαμε για την επόμενη εξόρμηση. 

Την επομένη το πρωί Δευτέρα , μετά το γευστικότατο 

πρωινό αναχωρήσαμε παράλληλα με το Δέλτα του Έβρου 

και την Αρχαία Τραϊανούπολη. Καθ’οδόν επισκεφθήκαμε 

τις Φέρες, με το βυζαντινό Ναό της Παναγίας της 

Κοσμοσώτειρας του 12
ου

 αιώνος, μικρογραφία της Αγίας 

Σοφίας, γνωστή σαν τον ΄΄ Παρθενώνα της Θράκης΄, και 

κατά τις 12.30 το μεσημέρι φθάσαμε στα σύνορα. Μετά 

τον έλεγχο στο συνοριακό φυλάκιο της καστανιάς περά 

σαμε στην Ανδριανούπολη. Επισκεφθήκαμε το μεγαλο 

πρεπές τζαμί του Οθωμανού σουλτάνου Σελίμ Β! χτισμένο 

το 1574 από λάφυρα της εκστρατείας των Οθωμανών στην 

Κύπρο.  Το τέμενος αποτελεί κοψοτέχνημα της ισλαμικής 

αρχιτεκτονικής, δημιούργημα του αρχιτέκτονα Μιμάρ 

Σινάν  ( γενίτσαρος από το παιδομάζωμα). Μετά τη 

λεπτομερή ξενάγηση του Αντώνη επισκεφθήκαμε την 

κλειστή αγορά ( kapali carsi )  με το ανατολίτικο χρώμα. 

Στην επιστροφή επισκεφθήκαμε το Σουφλί  με τα 

κουκουλόσπιτα και ξεναγηθήκαμε στο καταπληκτικό 

μουσείο, όπου γνωρίσαμε το θαύμα της δημιουργίας του 

μεταξιού. Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα ιδιώτες με τέτοιες 

πρωτοβουλίες. 

Επόμενη στάση: Η Μονή Κορνοφωλιάς.  Έντονη η 

παρουσία της Παναγίας στον Έβρο, με το αντίγραφο της 

Παναγίας της Πορταϊτισσας. Μοναστήρι με μεγάλο έργο. 

Τρίτη πρωί ξενάγηση στην Αλεξανδρούπολη του σήμερα 

και του χθές, στην μακραίωνη ιστορία και μυθολογία της 

πανέμορφης Θράκης με τα καταγάλανα νερά και την 

πλούσια βλάστηση μέχρι την άκρη στο γιαλό. Αρχαία 

μνημεία, υπολείμματα σπιτιών, δείγματα του ανθρώπινου 

μυαλού. Δίπλα ,  το Μοναστήρι της Παναγίας του 

Έβρου, όπου και το αντίγραφο της Παναγίας της 

Τριχερούσας, του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, το 

πρωτότυπο ευρίσκεται στην Ι. Μονή Χιλιανδαρίου, στο 

Άγιο Όρος.. 

 
           Από την εκδρομή στην Σαμοθράκη 

Μία το μεσημέρι επιβίβαση στο Ferry boat  για 

Σαμοθράκη. Πρώτη γνωριμία με τις ΄΄ ομορφιές΄΄ του 

νησιού, η απόλαυση της τοπικής ψαρόσουπας στο 

ταβερνάκι της κας Μαρίας, στο λιμάνι της Καμαριώτισας. 

Το απόγευμα περπατήσαμε στα στενά ανηφορικά γραφικά 

δρομάκια του παραδοσιακού οικισμού της Χώρας του 

Νησιού, χτισμένη στην ενδοχώρα, με τα πανέμορφα σπίτια 

σύμφωνα με την Θρακιώτικη  αρχιτεκτονική, για να 

καταλήξουμε στο επιβλητικό Κάστρο που δεσπόζει στην 

κορυφή. 

Τετάρτη 30 Μαΐου.   Ξενάγηση στον επιβλητικό 

Αρχαιολογικό χώρο, με το Αρσινόιο, το θέατρο, το ιερό 

των Μεγάλων Θεών, όπου ελάμβαναν χώρα και τα 

γνωστά Καβείρια Μυστήρια.  

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τον Πύργο του Φονιά και 

ακολουθώντας την πανέμορφη παραθαλάσσια διαδρομή 

φθάσαμε στην παραλία των κήπων με τα σκούρα βότσαλα, 

κάτω από το επιβλητικό βουνό Σάος. 

 Το μεσημέρι στο ορεινό χωριό Προφήτης Ηλίας 

γευτήκαμε τον περίφημο ΄Αίγαγρο΄΄ της Σαμοθράκης, 

συγγενικό είδος με το κρι- κρι της Κρήτης. 

 
Αρχαιολογικός χώρος 

Το ιερό των μεγάλων Θεών 

 

Φαγητό και χορό, τα μέλη του Συνδέσμου έδειξαν και τις 

χορευτικές τους ικανότητες, εύγε σε όλα πρώτοι..! Το 

απόγευμα μας περίμενε μια μοναδική εμπειρία το να 

περπατάς στο φαράγγι, παράλληλα με το χείμαρρο, μία 

πανέμορφη διαδρομή με πλατάνια κάτω από τον γάργαρο 

ήχο του νερού που κατρακυλούσε ανάμεσα στα δένδρα και 

τις πέτρες, κάθε λογής σχήματος και χρώματος.  

Πέμπτη επιστροφή στην Αθήνα  Η διαδρομή της 

επιστροφής με το καράβι και το πούλμαν  από Σαμοθράκη, 

Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και Αθήνα έγινε με κέφι, 

τραγούδι, χορό και ανέκδοτα. Γυρίσαμε  στην Αθήνα 

Πέμπτη βράδυ, λίγο κουρασμένοι αλλά ΄΄ γεμάτοι΄΄. 

Νοιώθω έντονη την ανάγκη να ευχαριστήσω τους 

διοργανωτές της εκδρομής, αλλά και τους εκλεκτούς 

συνταξιδιώτες μου. Αυτό που μου έμεινε είναι μία 

ξεχωριστή παρέα που μοιράστηκε αξέχαστες εικόνες, 

στιγμές και συγκινήσεις.  Πιστεύω ότι απέκτησα νέους 

φίλους παρόλη τη σύντομη γνωριμία μας. Εύχομαι 

γρήγορα να ΄΄ ξανασυνταξιδεύσουμε΄΄ σε κάποιο άλλο 

προορισμό.                              Κλειώ Θεοδωράτου 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Α.      6ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

12-17 / 10 / 2013 

Β.       7 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

             ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 

             8-15 / 11 / 2013 

 

Η μη πραγματοποιηθείσα την  

11-11-2012 6ήμερη εκδρομή για 

τους Αγίους Τόπους θα γίνει την  

1-6 Μαρτίου 2013 

Α. 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 13- 16/ 4 2013 

 

Β.  4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΠΑΤΜΟΣ 24- 27/ 5 /2013 
 

 

 

                

 

Α. ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

9 Φεβ.2013 ( Σάββατο ) Ξενοδοχείο 

CARAVEL   

Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ-  

    ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ 

Το Σάββατο   8  Ιουνίου 2013 στο 

Μετόχι του Παναγίου Τάφου, 

Ερεχθέως 18 Πλάκα. 

. 

 

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  7ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ  8-14 ΝΟΕΜ. 2013 

 
1

η
 ΗΜΕΡΑ:    8 ΝΟΕΜ. 2013     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     ΑΘΗΝΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ εκεί αναχώρηση για ΤΕΛ ΑΒΙΒ . Άφιξη στο Τέλ Αβίβ και μεταφορά για 

επίσκεψη στην Ι.Μονή Αγ. Γεωργίου Λύδας και στην Ι.Μονή Αγίων Αρχαγγέλων στην Γιάφα. Στην συνέχεια 

θα αναχωρήσουμε για την Τιβεριάδα. Καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε στην Χάιφα και το Καρμήλιο Όρος και εν 

συνεχεία την Καννά, την Ναζαρέτ. Αργά το βράδυ άφιξη στην Τιβεριάδα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 

διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ:  9  ΝΟΕΜ.2013    ΣΑΒΒΑΤΟ   ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ-ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ 
 Μετά το πρωινό , νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Όρος Θαβώρ, τον Ιορδάνη ποταμό για συμβολικό βάπτισμα., 

την Καπερναούμ για να δούμε την Ι. Μονή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, το Όρος των Μακαρισμών. Επιστροφή 

στην Τιβεριάδα, επίσκεψη στην Ι. Μονή 12 Αποστόλων. Άφιξη στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

3
η
 ΗΜΕΡΑ:  10  ΝΟΕΜ. 2013  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ-ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ- ΙΕΡΙΧΩ 

Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Φρέαρ  του Ιακώβ στην Σαμάρεια , στην συνέχεια την Ιεριχώ όπου 

θα επισκεφθούμε την Ι. Μονή του Αγίου Γεωργίου Χοζεβά, το Σαραντάριο Όρος, τη Μονή του ποιητή 

Ελισαίου, όπου βρίσκεται η συκομωρέα που ανέβηκε ο Ζακχαίος, την Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, 

την Νεκρά θάλασσα. Άφιξη στα Ιεροσόλυμα , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

 

4
η
 ΗΜΕΡΑ:  11  ΝΟΕΜ. 2013  ΔΕΥΤΕΡΑ   ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΕΝΤΟΣ 

Μετά το πρωινό, θα οδεύσουμε την οδό του μαρτυρίου για να δούμε το Πραιτώριο, την Προβατική 

Κολυμβήθρα, τη φυλακή του Αποστόλου Πέτρου, τον οίκο Ιωακείμ και Άννης, κ.λ.π. Εν συνεχεία θα 

ξεναγηθούμε εντός του Ναού της Αναστάσεως ( Αποκαθήλωση- Γολγοθά- Πανάγιο Τάφο, κ.λ.π). Αργότερα θα 

μας δεχθεί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση 

5
η
 ΗΜΕΡΑ:  12 ΝΟΕΜ. 2013 ΤΡΙΤΗ     ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΒΗΘΛΕΕΜ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 

Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την Βηθλεέμ, για προσκύνημα στο Σπήλαιο και ξενάγηση στην μεγάλη 

 



 Βασιλική του Ιουστινιανού, στα σπήλαια των Νηπίων και Γάλακτος. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τον οίκο 

των ποιμένων την Ιερά Μονή Αββά Θεοδοσίου όπου βρίσκεται το Σπήλαιο των τριών ΜΆΓΩΝ, ΤΗΝ Ιερά 

Μονή του Αγίου Σάββα του ηγιασμένου( προαιρετικά ) άβατος για τις γυναίκες. Στην επιστροφή θα 

επισκεφθούμε τις Ιερές Μονές προφήτη Ηλία, Τιμίου Σταυρού, Αγ. Συμεών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 

διανυκτέρευση. 

6
η
 ΗΜΕΡΑ:  13  ΝΟΕΜ. 2013  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ- ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ. 

Μετά το πρωινό, επίσκεψη στο Λόφο Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώον, ο Τάφος του Δαυίδ, το σπίτι του 

Ιωάννη του Θεολόγου και η Πατριαρχική Σχολή. Ακολούθως θα επισκεφθούμε το Τείχος των δακρύων και τα 

τεμένη Ομάρ και Αλ- Αξά, τη Γεσθημανή, τον κήπο της Προδοσίας, τον τόπο λιθοβολισμού του Αγ. Σταφάνου 

και κατόπιν το Όρος των Ελαιών, όπου έγινε η ανάληψη του Κυρίου και έπειτα την Ιερά Μονή Γαλιλαίας. 

Απόγευμα ελεύθερο. Αργά το βράδυ αγρυπνία στο Ναό της Αναστάσεως. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

7
η
 ΗΜΕΡΑ:  14  ΝΟΕΜ. 2013  ΠΕΜΠΤΗ  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ- ΒΗΘΑΝΙΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΑΘΗΝΑ. 

Πρωινό στο ξενοδοχείο, και στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την Βηθανία για να δούμε την γυναικεία Μονή 

Μάρθας και Μαρίας . Εν συνεχεία αναχώρηση για ΤΕΛ ΑΒΙΒ , επίσκεψη Ι.Μονή Αγ΄Γεωργίου Ρέμλης. Άφιξη 

στο Αεροδρόμιο BEN GURION  και πτήση  για Αθήνα. 

                           

                    

 

1
Η

ΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 12-10-2013 ΑΘΗΝΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αναχώρηση το πρωί από Αθήνα & με τις προβλεπόμενες ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στην Αλεξανδρούπολη 

αργά το απόγευμα από την Εγνατία Οδό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο ελεύθερα & διανυκτέρευση. 
 

2
Η

 ΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ  13-10-2013 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –  ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση για την Κωνσταντινούπολη. Αφού περάσουμε τα σύνορα θα 

κατευθυνθούμε προς την Πόλη και με την άφιξη μας θα δούμε την Μονή  της Χώρας με τα βυζαντινά 

ψηφιδωτά και το Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής ( Βαλουκλί ) . Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Τακτοποίηση στα 

δωμάτια και διανυκτέρευση. 

  

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
Η

 ΜΕΡΑ:ΔΕΥΤΕΡΑ 14-10-2013  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στην Πόλη. Αρχικά θα ξεκινήσουμε εκτός των τειχών της Πόλης, θα 

δούμε τα Θεοδοσιανά τείχη και θα επισκεφθούμε το ναό της Ζωοδόχου Πηγής, την “Παναγία 

Μπαλουκλιώτισσα” με το θαυματουργό αγίασμα και τα παραδοσιακά ψαράκια του θρύλου της Άλωσης. 

Κατόπιν θα μεταβούμε στο βυζαντινό Ιππόδρομο με τον υπέροχο αιγυπτιακό κίονα – οβελίσκο που φέρει πάνω 

του ιερογλυφικά, το χάλκινο τρίποδα των Δελφών και την ωραία γερμανική κρήνη του 1898. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε το Μπλε Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ και μετά θα επισκεφθούμε τον περίφημο ναό – μουσείο 

της Αγίας Σοφίας ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Βυζαντινής εποχής. Χρόνος ελεύθερος για αγορές 

στην γνωστή σκεπαστή αγορά “Καπαλί Τσαρσί” με τα 4.000 μικροκαταστήματα με χρυσαφικά, ασημικά , 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
                                                                       

 

                                                                       4ΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  

                                                          13- 16/ 4 / 2013 

 
                                                                   1η

 ΗΜΕΡΑ  13-4-2013 ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

                                                                             Αναχωρούμε στις 08.00 για την όμορφη Χαλκιδική μέσω  

                                                                              ενδιαφέρουσας διαδρομής φθάνουμε στην καταπράσινη  

                                                                              κοιλάδα   των Τεμπών. Εδώ , ανάμεσα στον Όλυμπο και στον  

                                                                             Κίσσαβο θα  σταθούμε για ένα καφέ, ή περίπατο. 

                                                                             Προχωρώντας για Μουδανιά Χαλκιδικής παρεκκλίνουμε για  

                                                                             Προσκύνημα στην Ιερά Μονή Ευαγγελιστή Ιωάννου Θεολόγου  

                                                                             Σουρωτή  ( Τάφος πατρός ΠΑΊΣΙΟΥ ) 

                                                                            Αργά το  απόγευμα  καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας στα  

                                                                              Μουδανιά, διανυκτέρευση           

                                                                               

 

   Ιερά Μονή  Ευαγγ. Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής 

 

 

 

 

 χειροποίητα χαλιά, δερμάτινα, είδη λαϊκής τέχνης κ.α. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το 

βράδυ θα έχουμε την ευκαιρία να διασκεδάσουμε σε εστιατόριο με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια 

της Ανατολής. Διανυκτέρευση. 
 

4
Η

 ΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 15-10-2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ 

Πρόγευμα & αναχώρηση για την προβλήτα απ’ όπου θα πάρουμε το καράβι της γραμμής για να 

μεταβούμε στα καταπράσινα νησάκια της Προποντίδας τα Πριγκηπόννησα (Πρώτη, Αντιγόνη, Χάλκη, 

Πρίγκηπος). Θα κάνουμε τη βόλτα μας με τα γραφικά παΐτόνια στο μεγαλύτερο νησί, την Πρίγκηπο. 

Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στην Πόλη. Ελεύθερος χρόνος για να περιηγηθούμε στην «Ωραία του 

Πέραν» απολαμβάνοντας ένα πολίτικο γλυκό σ ένα από τα τόσα γνωστά ζαχαροπλαστεία του πεζόδρομου. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετικά γεύμα στην περιοχή Κουμ Καπί με τις 

ψαροταβέρνες και τους παραδοσιακούς πλανόδιους μουσικούς. Διανυκτέρευση. 

 

5
Η

 ΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 16-10-2013 : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΚΑΒΑΛΑ 

Πρωινό και αναχώρηση για να μεταβούμε στο Φανάρι όπου θα επισκεφθούμε το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο & το Ναό του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Παναγία των Βλαχερνών, 

όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. Κατόπιν θα βρεθούμε στο περίφημο 

εμπορικό κέντρο ISTANBUL FORUM για να περιηγηθούμε στο μεγαλύτερο Ενυδρείο της Ευρώπης. 

Τέλος αναχώρηση για Καβάλα, με ενδιάμεση στάση στην περιοχή της Ραιδεστού για γεύμα. Διέλευση 

Κήπων και με τις απαραίτητες στάσεις καθ’ οδόν άφιξη αργά το απόγευμα στην Καβάλα. 

 

6
Η

 ΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 17-10-2013  ΚΑΒΑΛΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΙ – ΛΥΔΙΑ – ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό & αναχώρηση από το ξενοδοχείο για τους Φιλίππους. Αρχικά θα μεταβούμε στο αρχαίο 

Βαπτιστήριο της Λυδίας, όπου στα μέσα του 1
ου

 αι. στον ποταμό Ζυγάκτη ο Απόστολος Παύλος βάπτισε 

την πρώτη Χριστιανή της Ευρώπης, την Λυδία. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την Αρχαία πόλη των 

Φιλίππων, όπου θα ξεναγηθούμε στην Αρχαία Αγορά, στο Γυμνάσιο, στις Βεσπασιανές, στα ερείπια των 

πρωτοχριστιανικών Βασιλικών Ναών, στο Οκτάγωνο με το εκπληκτικό ψηφιδωτό και στο Αρχαίο Θέατρο 

της πόλης.  Αργά το μεσημέρι αναχωρούμε για Αθήνα.,  

 



                                                                 .. 
2

η
 ΗΜΕΡΑ : 14-4-2013 ΚΥΡΙΑΚΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

Ολοήμερη εξόρμηση στη μαγευτική Σιθωνία για να γνωρίσουμε όμορφα ψαροχώρια, κατάφυτες πλαγιές και 

κοσμοπολίτικες περιοχές. Η Γερακίνη , το Βατοπέδιο, η Μεταμόρφωση, η Νικήτη, ο Μαρμαράς και η παραλία 

της Ορμυλιάς Όπου θα επισκεφθούμε ( Οι γυναίκες ) την Γυναικεία  Ι. Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  ,  

θα γευματίσουμε, θα μας δώσουν όμορφες εικόνες. 

3
η
 ΗΜΕΡΑ : 15-4-2013 ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΥΡΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Μετά το πρωινό μας ελάτε να γνωρίσουμε την Κασσάνδρα, τη Σκιώνη, το Παλιούρι, τη Χανιώτη, όλα  χωριά 

γραφικά στην πανέμορφη χερσόνησο της Κασσάνδρας. Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε Θεσσαλονίκη- 

διανυκτέρευση. 

3
η
 ΗΜΕΡΑ:  16-4-2013  ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΑΘΗΝΑ 

Ξενάγηση στα Μουσεία και τα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης  αργά το μεσημέρι επιστροφή στην Αθήνα 
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4 ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ : ΠΑΤΜΟΣ 24 -27 ΜΑΙΟΥ  2013 
 

1 ΗΜΕΡΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24 ΜΑΙΟΥ 2013 

Συγκέντρωση στο Πειραιά και απόπλους για την Πάτμο. Άφιξη στο γραφικό νησί της Πάτμου τις πρωινές 

ώρες, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2ΗΜΕΡΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΙΟΥ 2013 

Θα επισκεφθούμε την Ι. Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, την Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής, την Ι. Μονή 

Ευαγγελισμού και θα γνωρίσουμε τις φυσικές ομορφιίες του Νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3 ΗΜΕΡΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΙΟΥ 2013 

Το πρωί θα παρακολουθήσουμε την θεία λειτουργία στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης. Μετά την θεία 

λειτουργία θα ακολουθήσει μικρή εκδρομή στις καταπληκτικές παραλίες του Νησιού.. 

4  ΗΜΕΡΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΙΟΥ 2013 

Ημέρα ελεύθερη στο Νησί της Πάτμου. Όσοι επιθυμούν προαιρετικά εκδρομή στους Λειψούς, για 

προσκύνημα στην Παναγία του Χάρου. Το βράδυ αναχώρηση για Πειραιά. 

Α κ υ ρ ώ σ ε ι ς    σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  

 
 1) 25 ημέρες πριν την αναχώρηση............. ακυρωτικά: 15 % 
 2) 24-15 ημέρες πριν την αναχώρηση........ ακυρωτικά: 50% 
 3) 14-5 ημέρες πριν την αναχώρηση......... ακυρωτικά: 75% 
4) 4 ημέρες πριν την αναχώρηση............... ακυρωτικά: 100% 
 

                             Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η 
 
Για τυχόν διευκρινήσεις , αναλυτικότερα προγράμματα και κόστος εκδρομών, μπορείτε να 
απευθυνθείτε στο Γραφείο του Συνδέσμου Τηλ. 210-3238754 

 
Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η σχετική προκαταβολή που για τις εκδρομές εξωτερικού 
ορίζεται στο ποσό των 300 Ε. 
Η προκαταβολή της εκδρομής ή η εξόφληση της από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει της μετρητοίς ή 
με πιστωτική κάρτα. 
Ο Σύνδεσμός μας για την πραγματοποίηση της εκδρομής πρέπει ο αριθμός των συμμετεχόντων να είναι πάνω 
από 25 άτομα. Ο Σύνδεσμός έχει το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τις εκδρομές εάν η συμμετοχή είναι 
ανεπαρκής ή για άλλα ανυπέρβλητα εμπόδια. 
 Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της θα υπάρξει επιστροφή των χρημάτων. 
Διευκρινίζεται ότι υπάρχει πιθανότητα, όπως στο παρελθόν , ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων συμμετοχής 
να συμπληρωθεί πολύ ενωρίτερα από την πραγματοποίηση της εκδρομής . Γι’ αυτό σας συνιστούμε να είσθε 
συνεχώς σ’ επαφή με το γραφείο ( Τηλ. 3238754 ) για σχετική 
ενημέρωση σας. 
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Αν χανόταν η Ελληνική 

Ο γλωσσικός άθλος του Ξ  Ζολώτα 
<<.. Αν για μια στιγμή χανόταν από τον κόσμο η 

ελληνική γλώσσα, δεν θα μέναμε μόνο εμείς οι 

Έλληνες άφωνοι . Όλες οι γλώσσες του θεωρούμενου 

πολιτισμένου κόσμου θα έχαναν τις βασικές τους 

έννοιες στην τέχνη, τη φιλοσοφία, την επιστήμη, 

φυσική, χημεία, μαθηματικά, αστρονομία, με μια λέξη 

θα έμενε μουγγός ολόκληρος , ή σχεδόν, ό πολιτισμός. 

    Δεν είναι απίστευτό και θαυμαστό μαζί: Αν 

αμφιβάλλετε για τα παραπάνω, ιδού μια απόδειξη: 

     Είναι η σύντομη αλλά περιεκτική ομιλία που 

εκφωνήθηκε στις 26-9-1957 από τον τότε Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος και ΄΄ οικουμενικό’’ 

Πρωθυπουργό κ. Ξενοφώντα Ζολώτα, κατά τη 

συνέλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου  στην 

Ουάσιγκτον. Πλην των άρθρων και των συνδέσμων 

στην Αγγλική γλώσσα, αυτή η ομιλία συνετέθη ΜΟΝΟ 

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ και έκανε, εν συνεχεία, 

το γύρο της γης με τη δημοσίευσή της στις πιο μεγάλες 

εφημερίδες, ξένες και Ελληνικές. Ιδού το κείμενο που 

δεν χρειάζεται μετάφραση: 

  I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic 

Thesaurus and the Ecumenical Trapeza for the 

orthodoxy of teir axions, methods and policies, 

although there is an episode of cacophony of the 

Trapeza with HELLAS.  With enthousiasm we 

dialogue and syr agonize at the synods of our didymous 

organizations in which polymorius economic ideas and 

dogmas are analyzed and synthesized. Our critical 

problems such as the numismatic plethora generate 

some agony and melancholy. Thiw phenomenon is 

vharacteristic of our epoch. But, to my thesis, we have 

the dynamism to program therapeutic practices as a 

prophylexis from chaos and catastrophe. In parallel, a 

panethnic unhypocritical economic synergy and 

harmonization in a democratic climate is basic. I 

apologize for my monologue. 

      I emphasize my eucharisties to you, Kyrie, to the 

eugenic and generous American ethnos and the 

organizers and protagonistis of thiw amphictionary and 

the gastronomic symposia;;…>. 

     Λοιπόν δεν χρειάζονται σχόλια μπροστά στο 

μεγαλείο αυτό που λέγεται Ελληνική γλώσσα. Είναι 

τυχαίο ότι το ιερό Ευαγγέλιο, Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, 

εφράφη στην Ελληνική γλώσσα;. 

      Μένει το ερώτημα: Εμείς οι Έλληνες, που μείναμε 

πίσω, πότε θα μάθουμε τη γλώσσα των προγόνων μας; 

 

 
 

Bismarck: Τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται ύστερα 

από το κυνήγι, κατά την διάρκεια του πολέμου και πριν 

τις εκλογές. 

Emma Goldman: Αν οι εκλογές μπορούσαν να 

αλλάξουν την πραγματικότητα θα ήταν παράνομες. 

Oscar Ameringer:  Πολιτική είναι η ευγενής τέχνη του 

να παίρνεις τις ψήφους των φτωχών και να κάνεις 

προεκλογική εκστρατείες με τα λεφτά των πλουσίων, 

υποσχόμενος στους μεν ότι θα τους προστατέψεις από 

τους δε. 

Henry Menken : Αν ένας πολιτικός ανακάλυπτε ότι 

στην περιοχή του ψηφίζουν κανίβαλοι δεν θα … είχε 

κανένα ενδοιασμό να τους υποσχεθεί ιεραποστόλους 

για δείπνο. 

 Jean Saul Sartre:  Αγωνίστηκα μια ολόκληρη ζωή για 

να φτιάξω έναν κόσμο στον οποίο δεν θα ήθελα  ποτέ 

να ζήσω. 

Ανώνυμος:  όποιος εξαπατά έναν άνθρωπο λέγεται 

απατεώνας, όποιος εξαπατά έναν λαό λέγεται 

πολιτικός. 

Μικρό Κομματικό Λεξικό : Όταν ένας πολιτικός 

φεύγει από άλλο κόμμα και έρχεται στο δικό μας 

έχουμε διεύρυνση. Όταν ένας πολιτικός φεύγει από το 

δικό μας κόμμα και πάει σε άλλο έχουμε προδοσία, 

αποστασία κ.λ.π. 

Ανώνυμος : Αν δεν σου αρέσει η Κυβέρνηση, φταις 

και συ γι’ αυτό. 

Ανώνυμος: Μην πεις ποτέ ‘’ βλάκα ‘’ κάποιο πρόσωπο 

της εξουσίας. Κινδυνεύεις να καταδικαστείς για τρία 

αδικήματα α) Για προσβολή προσωπικότητας, β) Για 

περιύβριση αρχής και γ) Για αποκάλυψη κρατικού 

μυστικού. 

Νικήτα Χρουστσώφ: Οι πολιτικοί είναι παντού οι 

ίδιοι. Υπόσχονται να χτίσουν γέφυρες ακόμη και εκεί 

που δεν υπάρχουν ποτάμια. 

 Frank McKinney: Όλοι θα θέλαμε να ψηφίσουμε τον 

καλλίτερο, αλλά δυστυχώς δεν είναι ποτέ υποψήφιος. 

Robert Oren : Οι εκλογές γίνονται για να δούμε αν 

είναι σωστές οι δημοσκοπήσεις. 

Αθανάσιος Κανελλόπουλος: Η Ελλάδα μοιάζει με 

βιβλιοθήκη. Στα πιο ψηλά ράφια βάζουμε τα πιο 

άχρηστα βιβλία. 

Ροίδης : ( για διατελέσαντα υπουργό ): Γνωρίζει 

δώδεκα τρόπους να προσπορίζεται χρήματα εκ των 

οποίων ο τιμιότερος είναι η κλοπή. 
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Ε κ λ ο γ έ ς 
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       Μάθημα 

          Ζωής 

 

 

 

 

 

Ένας πατέρας γυρίζει σπίτι από την εργασία του 

αργά, κουρασμένος και εκνευρισμένος, για να βρεί 

τον πέντε ετών γιό του να τον περιμένει στην πόρτα. 

ΓΙΟΣ: ‘’ Μπαμπά, μπορώ να  σε ρωτήσω κάτι; ‘ 

ΜΠΑΜΠΑΣ : ‘’ Ναι βεβαίως , τι είναι ‘’ 

ΓΙΟΣ: ‘’ Μπαμπά, πόσα παίρνεις στη μία ώρα; ‘’ 

ΜΠΑΜΠΑΣ ( θυμωμένος ): Αυτό δεν είναι δική σου 

δουλειά’’. 

ΓΙΟΣ : ΄΄ Θέλω ακριβώς να ξέρω. Παρακαλώ πες 

μου, πόσα παίρνεις στη μία ώρα; ‘’ 

ΜΠΑΜΠΑΣ: ‘’ Εάν πρέπει να ξέρεις παίρνω 50 

Ευρώ την ώρα’’. 

ΓΙΟΣ: ‘’ Ωχ’’! Και πρόσθεσε ΄΄Μπαμπά σε  Παρακα 

λώ μπορείς να μου δανείσεις 25 ΕΥΡΏ; ‘’. Και ο 

πατέρας εξαγριωμένος: ‘’ Εάν ο μόνος λόγος που 

ρώτησες είναι να δανειστείς κάποια χρήματα για να 

αγοράσεις ένα ανόητο παιγνίδι ή κάποιες άλλες 

αηδίες τότε να πας κατ’ ευθείαν στο δωμάτιό σου 

και στο κρεβάτι σου. Δεν εργάζομαι σκληρά 

καθημερινά για τέτοιες παιδαριώδεις επιπολαιό 

τητες’’. 

    Το μικρό παιδί πήγε ήσυχα στο δωμάτιο του και 

έκλεισε την πόρτα. 

      Ο μπαμπάς κάθισε σκεπτόμενος την ερώτηση 

του παιδιού και νευριάζει όλο και περισσότερο. Πως 

τόλμησε να υποβάλλει τέτοια ερώτηση για να πάρει 

μόνο κάποια χρήματα;  

      Μετά από μια  περίπου ώρα, ο μπαμπάς είχε 

ηρεμήσει. Ίσως είναι κάτι που πρέπει πραγματικά  

 

Να αγοράσει ο μικρός με τα 25 Ευρώ. Και δεν ζητάει 

χρήματα πολύ συχνά. Πήγε στην πόρτα του δωματίου 

του παιδιού και την άνοιξε. 

- ‘’ Κοιμάσαι γιέ μου; ‘’ Ρώτησε. 

-   ‘’ Δεν κοιμάμαι ‘’ απάντησε το αγόρι. 

- ‘’ σκεφτόμουν, ότι ίσως ήμουν πάρα πολύ σκληρός 

μαζί σου νωρίτερα. Ήταν μια μεγάλη ημέρα και έβγαλα 

την κούρασή μου σε σένα. Εδώ είναι τα 25 Ευρώ που 

μου ζήτησες’’. 

    Το παιδί έτρεξε κατ’ ευθείαν επάνω του 

χαμογελώντας. ‘’ Σε ευχαριστώ μπαμπά!’’ φώναξε. 

Κατόπιν, πάει στο μαξιλάρι του και βγάζει από κάτω 

κάποια τσαλακωμένα χρήματα. 

     Ο πατέρας μόλις βλέπει ότι το παιδί έχει ήδη κάποια 

χρήματα, αρχίζει να νευριάζει. 

       Το μικρό παιδί αρχίζει να μετράει σιγά τα χρήματα 

του, και κοιτάζει τον μπαμπά του. 

       - ‘’ Γιατί θέλεις περισσότερα χρήματα εφ’ όσον 

έχεις ήδη μερικά ‘’ τον ρωτά. 

     - ‘’ Επειδή δεν είχα αρκετά αλλά τώρα έχω’’, 

απαντά εκείνο. Και συνεχίζει: Μπαμπά, έχω 50 Ευρώ 

τώρα. Μπορώ να αγοράσω μία ώρα του χρόνου σου;   

Σε παρακαλώ, έλα αύριο νωρίς στο σπίτι. Θα ήθελα 

πολύ να φάμε μαζί’’. 

   Ο πατέρας ένοιωσε συντετριμμένος. Αγκάλιασε τον 

μικρό γυιό του, και ικέτευσε να τον συγχωρήσει. 
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ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΑΠΟ 1 / 1 ΕΩΣ 31/12/2011 

ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

Αγαπητά μέλη, 

 

Την 31-12-2011 έληξε η διαχειριστική περίοδος του Συνδέσμου 

μας.  Με την ευκαιρία αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνδέσμου θα προσπαθήσει, με την παρούσα έκθεσή του, να σας 

παρουσιάσει τα επιτεύγματά του την χρονιά που πέρασε, η οποία 

περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 έως 31/12/2011. 

Όπως γνωρίζετεe  κυρίες και κύριοι, κατά την προηγούμενη 

περίοδο μερικοί από τους στόχους του Συνδέσμου ήταν: 

 

1. Η ενημέρωση του κόσμου για την σημασία που έχει εις όλον 

τον  ορθόδοξο κόσμο, αλλά ιδιαίτερα εις τους Έλληνες, η 

διατήρηση της εθνικοθρησκευτικής επάλξεως των Ιεροσολύμων. 

2. Η αύξηση των μελών του Συνδέσμου και δραστηριοποίηση 

των  εγγεγραμμένων μελών. 

3. Η ενίσχυση των Αγίων Τόπων με εκτέλεση  διαφόρων  έργων, 

αγιογραφήσεων  και  εξοπλισμό των Ιερών Προσκυνημάτων με 

Ιερά σκεύη. 

4. Η διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων και διαλέξεων. 

5. Η περαιτέρω οργάνωση και ανάπτυξη του Γραφείου. 

 

   Πιστεύουμε ότι οι στόχοι του Συνδέσμου επιτεύχθηκαν και οι  

Προοπτικές του,  δεδομένου ότι σιγά-σιγά παίρνει Πανελλήνιο 

χαρακτήρα, είναι λίαν ελπιδοφόρες. 

Τα έσοδα ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των     89.668.00       

EURO  , όπως φαίνονται στις αποδείξεις εισπράξεων της 

συνημμένης κατάστασης Παράρτημα Α και τα έξοδα στο 

παράρτημα Β. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
1)  Υπόλοιπο χρήσεως 2010                            EURO 55.813.75                                        

2). Συνδρομές και δωρεές μελών                    EURO  24.479.18   

3). Από εκδήλωση κοπής πίττας                      -//-         7.812.00    

4). Από τόκους καταθέσεων                   .         -//-        1.563.07  

                                                                                     89.668.00 

ΕΞΟΔΑ        
1.  Οικον. Ενίσχυση Πατριαρχικής Σχολής Σιών         €  9.500.00                      

2.   -//-    -//-  Ι. Μονής Αγ. Γεωργίου Νοσοκομείου    €  2.000.00                                        

3.   -//-    -//-   Εξαρχείας ΚΑΤΑΡ                                 €  1.000.00                                           

4.   -//-   -//-      Ι. Μονής  Ποιμένων                             €  1.500.00                                           

5.   -//-   -//-       Ι. Μονής  Αναλήψεως                         €  3.500.00                                               

6.  ΔΕΗ- ΟΤΕ – Κοινόχρηστα  ( Λογαριασμοί )          €  2.594.94                                            

7.  Εκτύπωση-Αποστ. Περιοδικού-γραμματόσημα      €  5.696.50                                               

8.   Αγορά γραφικής ύλης                                             €     225.56                                                       

9.  Προμήθεια ΕΛΤΑ  & Τραπεζών -Φόροι                 €     266.05                                                         

10.   Έξοδα εκδηλώσεων                                               €    304.19                                                 

11. Εξοπλισμός Γραφείου                                             €     335.55                                                  

12   Διάφορα  έξοδα                                       .              €       78.85                                                       

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                        .  ΕΥΡΟ             27.055,03 

 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΣΟΔΑ                                                   EURO.       89.668,00 

ΕΞΟΔΑ                                                     -//-            27.055,03 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΣ  

                              ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ     ΕΥΡΟ     62.612,97 

 

 Tο Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι έπραξε κάθε τι δυνατό 

για τα συμφέροντα και την πρόοδο του Συνδέσμου και 

ανταποκρίθηκε με συνέπεια στο δυσχερές αλλά και αξιόλογο 

έργο του. 

Καταθέτει δε τον προϋπολογισμό του έτους 2012 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΩΝ 
 

1. Εκ μεταφοράς από προηγούμενο έτος 2011      €   62612,97            

2. Συνδρομές δωρεές , μελών και οργανισμών      €   35.000.00 

3.Εκδηλώσεις (κοπή πίτας-Συνεστίαση ) 

                                       -εκδρομές                       €     10.000.00 

4.Τόκοι καταθέσεων                                             €      1.000.00                                                           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011      ΕΥΡΟ   108.612,97       

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΟΔΩΝ 

1. Οικονομική ενίσχυση διαφόρων  Ι. Μονών   Αγ. Τόπων     

                                                                          ΕΥΡΩ   20.000,00 

2. Ανακαίνιση Ηγουμενίου Ι. Μονής Πέτρου &Παύλου 

   ( Φυλακές Πέτρου & Παύλου )                         €    30.000,00 

6. ΔΕΗ-ΟΤΕ -Κοινόχρηστα                                 €      3.000,00          

7. Εκτύπωση- Αποστ. Περιοδικού- Γραμ/σημα   €      4.000,00    

8.Αγορά γραφικής ύλης                                        €         300,00     

9. Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ & Τραπεζών                      €         300,00 

10 .Διάφορα                                                          €         500,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ          ΕΥΡΟ               58.100,00 

 

Με την ελπίδα ότι θα αναγνωρίσετε το θεάρεστον έργο του 

Συνδέσμου μας, παρακαλούμε όπως απαλλάξετε το Δ.Σ από κάθε 

ευθύνη, εγκρίνετε τον ισολογισμό χρήσης 2011  και τον 

προϋπολογισμό χρήσης 2012 

 

Αθήνα   11   - 4 -2012 

 

Ο Πρόεδρος    Ο Αντιπρόεδρος   Η Γ. Γραμματέας       Ο Ταμίας  

 

Α Σταυρόπουλος.  Λ. Μάρκου Ειρ. Κρητικού     Βασ Τσαμπόκας 

 

 

 

 

Τ 66
ο
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2012                                                                                                                Σελ   11 



ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ                                                                                          Σελ. 12 

 

Ωραίες σκέψεις 

 

Ο άνθρωπος είναι δυστυχής, γιατί δεν ξέρει ότι είναι ευτυχής. 

Αυτό είναι όλο. Όταν το ανακαλύψουμε, θα γίνουμε την ίδια 

στιγμή ευτυχισμένοι. 

                                                           Π. Βατσλάβικ 

 

Υπάρχει πελώρια ευτυχία στο να κάνεις τους άλλους 

ευτυχισμένους, παρά τις δική μας κατάσταση. 

 

Μοιρασμένη λύπη είναι μισή λύπη, αλλά η ευτυχία, όταν 

μοιράζεται, διπλασιάζεται. 

 

Αν θες να νιώθεις πλούσιος , απλά μέτρα όλα τα πράγματα 

που έχεις τα οποία δεν αγοράζονται με χρήματα. 

 

 

Το σήμερα είναι δώρο, γι αυτό αποκαλείται ‘’ Το παρόν’’ 

 
 

 

 

 

.Ο Έλληνας πατέρας 
 

Λέει ο πατέρας στον γιο του μια μέρα: Υιέ μου σου βρήκα 

νύφη. 

Γιός : Πατέρα εγώ θα διαλέξω την γυναίκα που θα  

          παντρευτώ. 

Πατέρας : Ναι αλλά εγώ η νύφη που σου προτείνω είναι η 

κόρη του  Bill Gates 

 Οπότε ο γιός συμφωνεί 

Πάει ο πατέρας στον Bill Gates και του λέει: 

Σου έχω έναν καλό γαμπρό για την κόρη σου. 

Bill Gates : Μα η κόρη μου είναι  μόνο 15 ετών. 

Και ο πατέρας: Ναι αλλά ο νέος που σου προτείνω είναι 

διευθυντικό στέλεχος στην Παγκόσμια τράπεζα. 

Οπότε ο Bill Gates συμφωνεί. 

Πάει μετά ο πατέρας στον πρόεδρο της παγκόσμιας Τράπεζας 

και του λέει: Σου έχω βρει ένα φοβερό διευθυντικό στέλεχος 

για την τράπεζα. 

Απαντάει ο Πρόεδρος : Μα ήδη έχω πολλούς διευθυντές και 

δεν τους χρειάζομαι όλους. 

Λέει ο πατέρας : Ναι, αλλά αυτός που σου προτείνω είναι 

γαμπρός του Bill Gates 

Οπότε συμφωνεί και ο Πρόεδρος. 

Έτσι γίνονται οι δουλειές. Είσαι έξυπνος; Γιατί τότε δεν είσαι 

πλούσιος ; 

 

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 66 
Εκδότης Διευθυντής Κολυβάς Ανδρέας 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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