
Ημεγαλύτερη γιορτή της 
Ορθοδοξίας.

Οι Ελληνορθόδοξες εκ-
κλησίες ανά τον κόσμο γεμίζουν από 
πιστούς που με κατάνυξη, προσμονή 
και ελπίδα παρακολουθούν τα Άγια 
Πάθη και περιμένουν την Ανάσταση 
του Θεανθρώπου, που αποτελεί και 
παγκοσμίως το μεγαλύτερο θαύμα 
των εποχών.

Στα μάτια όλων μας, τις ημέρες 
αυτές υπάρχει η εικόνα του Έλληνα Πατριάρχη Ιερο-
σολύμων , που το Μεγάλο Σάββατο εισέρχεται αυτός 
και μόνον αυτός στον πάνσεπτο Πανάγιο Τάφο και 
εξέρχεται κρατώντας στα χέρια του το Άγιο Φως, το 
οποίο και προσφέρει στους εκπροσώπους των Ορθό-
δοξων Εκκλησιών για να το μεταφέρουν στα πέρατα 
της γης., όπου υπάρχει Χριστεπώνυμος  λαός.

Ειδικά στη χώρα μας, όπου οι ημέρες αυτές έχουν 
ιδιαίτερη σημασία λόγω και της ουσιαστικής ταύτι-
σης Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, η μεταφορά του 
άσβεστου Αγίου Φωτός γίνεται με κάθε επισημό-
τητα, αποδίδοντας Του τιμές αντίστοιχες Αρχηγού 
κράτους.

Φυσικό είναι λοιπόν, ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές 
ο νους και οι σκέψεις των απανταχού Ορθοδόξων 
Ελλήνων, να στρέφονται προς την Ιερουσαλήμ και 
τον πανίερο Ναό της Αναστάσεως και τον Πανάγιο 
Τάφο, που είναι το κέντρο των γεγονότων.

Όμως, πέρα από την κατάνυξη και την λαμπρότητα 
της διαδικασίας, εμείς οι Έλληνες αλλά και οι ανά 
τον κόσμο Χριστιανοί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο 
Πανάγιος Τάφος που είναι το ιερότερο, το αρχαιό-
τερο, το σπουδαιότερο , το μαγαλοπρεπέστερο και 
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...εύχεται ολόψυχα,
σε όλα τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας χαρούμενο και ευλογη-

μένο Πάσχα. Η ευλογία του Παναγίου Τάφου πάντοτε να τους συνοδεύει. Η
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Ο πρόεδρος του 
Ελληνικού Συνδέσμου 
Παναγίου Τάφου, 
κ. Αριστείδης 
Σταυρόπουλος.

το πιο ένδοξο μνημείο της Ιερής Πίστης χρειάζεται 
μαζί με τους ακρίτες- προμάχους της Ορθοδοξίας μας 
δηλαδή τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
και τους λοιπούς Αγιοταφίτες κληρικούς και μοναχούς 
όχι απλά την σκέψη μας , αλλά και την αγάπη και 
την βοήθεια μας και μάλιστα με όποια μορφή αυτή 
μπορεί να εκδηλωθεί.

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο πολύπαθος τόπος, 
όπου για την σωτηρία του ανθρώπινου γένους , μαρ-
τύρησε και ετάφη ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, 
εξακολουθεί να αποτελεί μία πολύ ευαίσθητη και 
πολυτάραχη περιοχή, όπου οι φυλετικές έριδες και οι 
πολιτικές διαμάχες έχουν κατά καιρούς δημιουργήσει 
έκθρυμες καταστάσεις. 

Παράλληλα , είναι γνωστό ότι  το Πατριαρχείο αλλά 
και οι υπαγόμενες σ’αυτό Ελληνορθόδοξες μονές και 
εκκλησίες και φυσικά ο Ναός της Αναστάσεως και τα 
άλλα ιερά προσκυνήματα αντιμετωπίζουν σημαντικές 
οικονομικές δυσχέρειες, που δεν του επιτρέπουν να 
ασκεί το ιερό και φιλάνθρωπο έργο του με την άνεση 
που θα έπρεπε να έχει.

Γι’αυτό θα πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση από 
όλους μας με όποιους τρόπους ο καθένας μπορεί να 
προσφέρει ηθικά και υλικά και οικονομικά ούτως ώστε 
οι φυλάτοντες τις ‘’ Θερμοπύλες’’ του Ελληνισμού και 
της Ορθοδοξίας ιερομόναχοι του Πατριαρχείου και 
του Παναγίου Τάφου να μπορούν να ανταπεξέλθουν 
στο θεάρεστο έργο τους και την αποστολή τους.

Ας ευχηθούμε λοιπόν, μαζί με τις συνήθεις ευχές 
μας για Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση, του χρόνου 
τέτοιες ημέρες οι σκέψεις αυτές να μην αντικατοπτρί-
ζουν την δυσάρεστη πραγματικότητα που βιώνει η 
παρτίδα μας σήμερα λόγω της ηθικής, πνευματικής 
και οικονομικής κρίσης.

Γράφει ο πρόεδρος: ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ
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Την 26ην Οκτωβρίου 2010 επισκέφθηκε τον Μα-
καριώτατο Πατριάρχην Ιεροσολύμων ο Σύλλογος 
Αιμοδοτών Νομού Αχαϊας από την Πάτρα υπό τον 

Πρόεδρον αυτού κ. Σιμιγιάτον Γεώργιον, την Γραμματέα κ. 
Τριπολιτσιώτη Μαρία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
με ομάδα πενήντα προσκυνητών, ιατρών, νοσηλευτών και 
εθελοντών αιμοδοτών από την Αχαία- Πάτρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απένειμε τον 
τίτλο του επιτίμου Προέδρου του Συλλόγου στην Αυτού 
Θειοτάτη Μακαριότητα, και προσέφεραν εις Αυτόν εγκόλ-
πιον εκ καθαρού αργύρου- χειροποίητον, 
φέρον τον προστάτην της πόλεως των 
Πατρών΄΄ Πρωτόκλητον Απόστολον 
Άγιον Ανδρέαν΄΄.

 Την Κυριακή  30 Οκτωβρίου  σε 
εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Ιερά 
Μονή των Ποιμένων- Μπετσαχούρ, μετά 
την θεία λειτουργία ο Σύλλογος τίμησε με 
το ασημένιο παράσημο του Συλλόγου τους 
εκ Πατρών καταγομένους Αγιοταφίτες 
πατέρες, Αρχιμανδρίτη π. Ιγνάτιο Ηγού-
μενο του Προσκυνήματος των Ποιμένων- , 
τον μοναχόν Αχίλλειον, προϊστάμενον του Προσκυνήματος 
της Ι. Μονής της Αναλήψεως, αμφοτέρους αιμοδότας του 
Συλλόγου στην Πάτρα. Ετίμησαν και τον μοναχό Θεοφάνη 
Σαββαίτη επίσης με παράσημο, λόγω της προσφοράς του 
ως επίσημος ξεναγός τους από το Πατριαρχείο για επτά 
ημέρες σε όλη την Αγία Γη.

Την 30η Οκτωβρίου 2010 , ο αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας ( ΕΛ.ΑΣ ) κ. Οικονόμου Ελευθέριος με μικρή 
συνοδεία έγινε δεκτός στο Πατριαρχείο υπό του Μακαρι-
ωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου. Σε συζή-
τηση που  είχαν ο Μακαριώτατος τόνισε ότι δεν δύναται 
κανείς να διαχωρίσει τον Ελληνισμό από την ορθοδοξία, 
και είναι ο Ελληνισμός που διαφύλαξε και διαφυλάττει 
τα Ιερά και όσια στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο των 
Ιεροσολύμων. Ο Αρχηγός της Αστυνομίας ζήτησε από 
τον Μακαριώτατον να οργανωθεί σειρά διαλέξεων από 
Αγιοταφίτες Πατέρες στην Αθήνα, προς τμήματα της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, για να καταστεί γνωστότερον στους 
Αστυνομικούς το έργο του Πατριαρχείου και η παγκόσμια 
συμβολή του στον Χριστιανισμό από την Μέση Ανατολή, 
σε ολόκληρη την οικουμένη.

Την 12η Νοεμβρίου 2010 αντιπροσωπεία του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού Ελλάδος επισκέφθη τον Μακ. Πατρ. 
Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, αποτελούμενη εκ του Ταξι-
άρχου κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, του αντισυνταγματάρχου 
κ. Θεοδώρου Αθανασόπουλου με συνοδεία εκπροσώπων 
από την Ελληνική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

Οι εκπρόσωποι του Γ.Ε.Σ είπαν στον Μακαριώτατον, 
ότι θεωρούν βαθύτατη θρησκευτική και εθνική τους υπο-

χρέωση να έλθουν στα Ιεροσόλυμα, που είναι το κέντρο 
του Χριστιανικού κόσμου, ο πνευματικός ομφαλός της 
γης, και να προσκυνήσουν τον Πανάγιο Τάφο, τον Φρικτό 
Γολγοθά, να επισκεφθούν το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο 
και να λάβουν την ευλογία  του Έλληνος Πατριάρχου. 
Στον Μακαριώτατον προσέφεραν το έμβλημα του Γ.Ε.Σ 
εξ ονόματος του κ.Αρχηγού Γ.Ε.Σ Φράγκου Φραγκούλη, 
ζητούντες την ευχή και την ευλογία του Πατριάρχου για το 
δύσκολο και υπεύθυνο έργο της Προστασίας της Πατρίδος 
μας στους δύσκολους καιρούς που διαβιούμε.

Στις 22 Νοεμβρίου 2010 εορτά-
σθει η επέτειος της ενθρονίσεως της 
Α.Θ.Μ του Πατριάρχου Ιεροσολύμων 
κ.κ. Θεοφίλου Γ!. Ετελέσθη δοξολογία 
στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, 
προσφωνήσεις και εόρτιο κέρασμα 
στην αίθουσα του θρόνου καθώς και 
γεύμα στην τράπεζα του Κεντρικού 
Μοναστηριού.

Από τις 26 Νοεμβρίου έως 3 
Δεκεμβρίου πραγματοποίησε προ-

σκυνηματική επίσκεψη στην Αγία Γη 
ο Ορθόδοξος Προκαθήμενος- Μητροπολίτης Βαρσοβίας 
και πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββας με ένδεκα ιερείς και 
σαράντα Ορθοδόξους προσκυνητές από την Πολωνία. 
Ελειτούργησε στον Πανάγιο Τάφο, στον Φρικτό Γολγοθά 
και στην Βηθλεέμ.

Στις 29 Νοεμβρίου ετελέσθει ο Α! (  άλφα ) λαμπρός 
εορτασμός της μνήμης του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος 
Φιλουμένου του Κυπρίου, του Αγιοταφίτου και ηγουμένου 
του Φρέατος του Ιακώβ.Εορτάστηκε ο Άγιος για πρώτη 
φορά μετά την αγιοκατάταξη του δι’ επισήμου Συνοδικής 
Πράξεως και τελετής τον Νοέμβριο του 2009. Ελειτούργησε 
και κήρυξε τον Θείο λόγο ο Μακαριώτατος.

Την 30η Νοεμβρίου εγκαινιάστηκε η διάνοιξη της 
οδού  που οδηγεί στην Ιερά Μονή Χοτζεβά. Οι ευλαβείς 
προσκυνητές θα έχουν την ευλογία και πάλι να πραγματο-
ποιούν το προσκύνημάτους σε αυτό το υπέροχο ιστορικό 
μοναστήρι των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβι-
τών, και το σπήλαιο του Αγίου ενδόξου Προφήτου Ηλιού 
του Θεοβίτου. Τα εγκαίνια ετέλεσε ο Μακαριώτατος και 
παρευρέθη και ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας 
και πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββας.

Μέσα στον μήνα Νοέμβριο είχαμε στους Αγίους Τόπους 
την προσκυνηματική επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου με γκρούπ 60 προσκυνητών 
από την Κόρινθο, του Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου 
με 160 προσκυνητές από την Ρόδο, και αρκετά γκρούπ από 
Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Καβάλα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, 
Ιωάννινα, Φιλιάτες, Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα, Γρεβενά, 
Αγρίνιο, Ναύπακτο, Μεσολόγγι,  και Πάτρα.

Χρονικό επισκέψεων - συναντήσεων και δραστηριοτήτων του 
Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ!

Όπως μας τις περιγράφει ο Πατήρ Ιγνάτιος της Ι. Μονής Ποιμένων.

Πατήρ Ιγνάτιος.

Η πόλη Βηθανία ευρίσκεται 4 
χιλ. ανατολικά των Ιεροσολύ-
μων. Βηθανία είναι εβραϊκή 

λέξη και σημαίνει οίκος των Φοινίκων, 
ίσως επειδή στα χρόνια του Χριστού 
μας ήταν μια όμορφη κώμη με πολλά 
φοινικόδενδρα- χουρμαδιές. Ο Χριστός 
μας επισκεπτόταν συχνά τηνΒηθανία 
διότι ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του 
αγαπητού του φίλου του Λαζάρου. 
Το σπουδαιότερο όμως γεγονός που 
συνδέει τον Χριστό με την Βηθανία, 
είναι το θαύμα της Αναστάσεως του 
Λαζάρου. Το προσκύνημα  του τάφου 
του  Αγίου Λαζάρου είχε γίνει Ναός 
από την Αγία Ελένη, αλλά κατεστράφει 
από τις αλλεπάληλες καταστροφές 
και επιδρομές κατακτητών. Ο Τάφος 
του Αγίου Λαζάρου έχει σωθεί μέχρι 
σήμερα αλλά είναι ενσωματωμένος 
μέσα σε μουσουλμανικό τέμενος εδώ 
και αιώνες.

Το μοναστήρι των καλογριών  στο ανα-
τολικό άκρο της πόλεως είναι ο χώρος της 
προϋπάντηση του Χριστού με την Μάρθα 
και την Μαρία που του ανήγγειλαν τον 
θάνατο του αδελφού τους.

Η Μονή αυτή χτίστη-
κε το 1879 πάνω στα 
ερείπια παλαιοτέρων 
Μοναστηριών. Χτί-
στηκε από τον Κύπριο 
Αρχιμ. Σπυρίδωνα, και 
μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο 
Θαβωρίου και κατόπιν 
Πατριάρχη Αντιοχίας.

Ως γυναικείο αυστηρό 
κοινόβιο οργανώθηκε 
πριν από 50 χρόνια από 
τον Μακαριστό Άγιο 
Ηγούμενο αρχιμ. Π. 
Θεοδόσιο από την Μικρά Ασία.

Ο π. Θεοδόσιος υπήρξε σπουδαία 
μορφή και προσωπικότητα, άγιος γέ-
ροντας, σοφός, ελεήμων, ευφρόσυνος, 
χαρωπός με πλήθος αρετών, όπου μέχρι 
και οι μουσουλμάνοι της περιοχής τον 
θυμούνται και τον αναφέρουν ως΄΄ 
Άγιο΄΄ μέχρι σήμερα.

Η καθηγουμένη γερόντισα Ευπραξία 
με τις 7-8 μοναχές από την Κύπρο, 
Γιαννιτσά και Κάλυμνο στέκονται ως 
αγωνίστριες και ηρωίδες σε αυτό τον 
δύσκολο χώρο, όπου είναι καθαρώς 

φανατικών Μωαμεθανών, 
και που δημιουργούν πλή-
θος προβλημάτων στο Μο-
ναστήρι και στην περιουσία 
και κτήματα της Μονής.

Τις στηρίζει μόμον ο Θεός, 
και φυσικά το Πατριαρχείο 
μας, αλλά και ο πνευματι-
κός τους και εξομολόγος 
τους αρχιμ. Ευδόκιμος, ο 
πνευματικός της Λαύρας 
του Αγίου Σάββα. Οι προ-
σκυνητές που επισκέπτο-
νται αυτό το πανέμορφο 

Μοναστήρι και προσκύνημα, έχουν 
την ευκαιρία και ευλογία να δουν 
και να ασπαστούν στο δεξιό κλίτος 
του καθολικού της Μονής, βράχο σε 
σχήμα ράχης όνου, ο οποίος ευωδιάζει, 
διότι εκεί εκάθισε ο Κύριός μας, όταν 
συναντήθηκε με την Μάρθα και τον 
πληροφόρησε για την κοίμηση Του 
Αγίου Λαζάρου. Αξίζει όλοι σας να 
επισκεφθήτε και αυτόν τον ιδιαίτερα 
ευλογημένο χώρο των Ιερών Προσκυ-
νημάτων του Πατριαρχείου μας των 
Ιεροσολύμων. 

Βηθανία: Ι. Μονή Μάρθας και Μαρίας των αδελφών 
του Αγίου Λαζάρου του Τετραημέρου.

Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος. Ηγούμενος Ιερού Προσκυνήματος των Ποιμένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Oι ημερομηνίες πραγματοποιή-

σεως των προγραμματισμένων 
εκδρομών για το 2011 τροποποιού-
νται όπως παρακάτω:

ΚΑΠΑΔΟΚΙΑ - ΠΟΝΤΟΣ  
27-4 έως 6-5 -2011
(αντί 4-13 Απριλίου)

ΚΩΣ
26-29 Μαίου 2011
(αντί  19-22 Μαίου)

ΣΟΥΗΔΙΑ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ,
ΤΑΛΙΝ 
24 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2011
(αντί 18-26 Ιουλίου)

Ευχαριστήρια

OΣύνδεσμός μας θεωρεί 
υποχρέωση του να ευχα-
ριστήσει.

Τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Σωτή-
ριο Ντούρο, τον Πρόεδρο Αρωγής  
κ. Παναγιώτη Γκίκα , τον ανα-
πληρωτή Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη 
Μίχα και την δημοτική σύμβουλο 
πολιτιστικών Κα Ελένη Ελευθερά-
κου  αφ ενός μεν για την παρουσία 
τους και αφ’ ετέρου δε για την 
διάθεση χορευτικής ομάδος με τις 
παραδοσιακές φορεσιές.Το Λύκειο 
Ελληνίδων, παράρτημα Παπά-
γου- Χολαργού  και την υπεύθυνη  
αυτού κ. Μαίρη Αντωνοπούλου.

Το Χορευτικό του Δήμου Αχαρ-
νών.

Την Χορωδία του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής του (αειμνήστου 

Δασκάλου Χρήστου Χατζηνικο-
λάου) και τον επικεφαλής αυτής 
Υπεύθυνο Δημοσίων σχέσεων του 
Συνδέσμου μας κ. Ανδρέα Κολυβά  
που με τις καλλικέλαδες φωνές 
τους έψαλαν εκκλησιαστικούς 
ύμνους..

Τις Κυρίες και τους Κυρίους  
εκπροσώπους του Συνδέσμου 
(πυρήνες) στις διάφορες  περι-
οχές της Αττικής που συνέβαλαν 
αποτελεσματικά στην επιτυχία 
της εκδήλωσης.

Όλες τις επιχειρήσεις και τους 
φίλους του Συνδέσμου μας που 
απλόχερα μας προσέφεραν τα 
πλούσια και εκλεκτά δώρα τους 
και συνετέλεσαν έτσι στην με-
γάλη επιτυχία της λαχειοφόρου 
αγοράς.
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Εκατομύρια άνθρωποι, άνθρωποι 
σαν εμάς μαζί με εμάς, νοσταλ-
γοί της ουράνιας πατρίδας, θα 

επιχειρήσουν έξοδο από τη χώρα της 
φθοράς και διψασμένοι θα πλημμυ-
ρίσουν τους Ναούς του Κυρίου. Μέσα 
στο ημίφως των Ναών, μέσα στο πράο 
πνεύμα της πρώτης αυτής αγίας εσπέ-
ρας του Θείου πάθους, μέσα στη θεία 
έξαρση της υμνωδίας, ίσως ενσυνείδη-
τα, ίσως ασυναίσθητα αναζητούμε το 
σημείο επαφής με το Θεό.

Όπως η μαγνητική βελόνη αναζητεί 
το σημείο του βορρά έτσι και η καρδιά 
μας γεμάτη λαχτάρα στρέφεται προς 
τον Θεό.

Κι ενώ μέσα στη γαλήνη της νύκτας 
ανήσυχοι αναζητούμε, προσπαθούμε 
να προσανατολισθούμε, εντείνουμε 
την προσοχή μας ν’ ακούσουμε, να 
δούμε.

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται
Και έρχεται μέσα στην ανοιξιάτικη 

νύκτα μόνος. Οι στρατιές των αγγέλων 
έχουν μείνει πίσω. Μόνος  να πορεύεται 

μέσα στη νύκτα προς τους ανθρώπους 
προς εμάς. Μόνος. Με γυμνά πόδια. 
Με απαλά βήματα περιβεβλημένος την 
κόκκινη χλαμύδα. Στεφανωμένος με 
αγκάθινο στεφάνι. Θλιμμέ-
νος πολύ. Και ενώ είμαστε 
έτοιμοι να τον λυπηθού-
με, η σπουδαία είδηση της 
μεγάλης βραδιάς έρχεται 
ήρεμη και παρήγορη ως τα 
βάθη της καρδιάς μας.

Ιδού ο Θεός έρχεται εν 
τω μέσω της νυκτός.

Και έρχεται πράος και 
γλυκύς σαν την ανοιξιά-
τικη αύρα σταθερός και 
αποφασιστικός να διεκδικήσει έναν 
έναν, όλους μας. Μέχρι τον τελευταίο. 
Να διεκδικήσει σπιθαμή προς σπιθαμή 
την απέραντη χώρα της ψυχής μας 
μέχρι την τελευταία κώχη της αντί-
στασης της.

Και έρχεται μόνος, σε εσένα μόνον, 
για εσένα μόνον, σαν να μην υπήρχε 
άνθρωπος στη γη παρά μόνο  εσύ.

Εκείνος έρχεται. Τον αναζητούσες; 
Προς εκείνον πήγες απόψε στην εκ-
κλησία. Δεν τον περιμένεις; Κανένα 
βράδυ της ζωής σου δεν τον περιμένεις; 

Εκείνος έρχεται σιωπηλός. 
Δεν ομιλεί απόψε. Μόνον η 
θεία μορφή του θα σταθεί 
απέναντι σου και μέσα στη 
νύκτα το βλέμμα του θα 
αναζητήσει το δικό σου 
βλέμμα οπουδήποτε και αν 
είναι αυτό στραμμένο.

Και το βλέμμα, γεμάτο 
αγάπη, κατανόηση και 
συγγνώμη, χωρίς καμία 
κρίση, γιατί δεν ήλθε για 

να κρίνει αλλά για να σώσει, θα μας 
καλέσει απόψε σε μετάνοια και θα μας 
προσφέρει τη σωτηρία του. Ϊσως για 
πολλούς απόψε ν ανοίξουν τα ουράνια. 
Ίσως για πολλούς όλα να τελειώσουν 
απόψε εδώ, κι όλα απ’ εδώ να αρχίσουν. 
Να  αρχίσει μια νέα ζωή.

Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν τω μέσω 
της νυκτός.

Μεγάλη Δευτέρα. Ιδού ο νυμφίος έρχεται.

Την πέμπτην, 18η Νοεμβρίου 2010, ομάς προ-
σκυνητών- μελών του Ελληνικού Συνδέσμου 
του Παναγίου Τάφου, των οποίων ηγείτο ο 

Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Λάζαρος Μάρκου και 
άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επεσκέφθησαν 
το Πατριαρχείον.

Τούτους υπεδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης 
Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και ωμίλησεν  σ’αυτούς  
περί των Παναγίων Προσκυνημάτων ως των απτών 
μαρτυρίων της παρουσίας του 
Θεανθρώπου εις αυτά.΄΄ Η 
επίσκεψη εις τα προσκυνήματα 
αυτά΄΄ είπεν ο Μακαριώτα-
τος΄΄ ανοίγει τους οφθαλμούς 
δια την πνευματικήν θεωρίαν 
του προσώπου και του θερα-
πευτικού και σωτηριώδους 
έργου του Χριστού. Οι επι-
σκεπτόμενοι την Αγίαν Γην, 
έστω και αν ενίοτε εκκινούν 
εκ κινήτρων ουχί καθαρώς 
πνευματικών, ενισχύονται 
ποικιλοτρόιπως. Ανοίγονται 
εις αυτούς νέοι ορίζοντες θεω-
ρήσεως του νοήματος της ζωής 
αυτών. Είναι ευλογία δια το 
έθνος των Ορθοδόξων Ρωμαί-
ων να έχωμεν την αποστολήν 
της διαφυλάξεως των Αγίων 
Τόπων΄΄ . Ο Μακαριώτατος 
ηυχαρίστησε τον Σύλλογον δια 

τας οικονομικάς ενισχύσεις αυτού εις ανακαινίσεις 
τμημάτων του Πατριαρχείου Πανσέπτων Προσκυ-
νημάτων και Ιερών Μονών.

Εξ ονόματος του Συνδέσμου προσφώνησε τον 
Μακαριώτατον ο κ. Ανδρέας Κολυβάς , υπεύθυνος 
Δημοσίων  Σχέσεων, ευχαριστών Αυτόν δια την υπο-
δοχήν στην αίθουσα του Πατριαρχικού θρόνου για 
την πατρικήν ευχήν & Πατριαρχικήν ευλογίαν και α 
τα θεία και ενθαρυντικά Του λόγια. Για το ότι είναι 
με όλη την Αγιοταφιτική αδελφότητα οι ακοίμητοι 
φρουροί του ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ και όλων των Πα-
ναγίων Προσκυνημάτων

Στην συνέχεια παρεκλήθει η Μακαριότητα του 
όταν ευρίσκεται ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου 
να Εύχεται για όλους ημάς και τις οικογένειές μας 
αλλά και ακόμη για όλη την Πατρίδα μας την ΕΛ-
ΛΑΔΑ που διέρχεται δύσκολες και πρωτόγνωρες 
καταστάσεις.

Τέλος  η προσκυνηματική ομάδα έψαλε  τον πο-
λυχρονισμόν του Μακαριωτάτου επί ευκαιρεία της 
πενταετούς Πατριαρχικής Του θητείας . 

 Ο Μακαριώτατος επέδωσεν εις το Διοικητικόν 
Συμβούλιον του Συλλόγου το βιβλίον του κ. Δημη-
τρακοπούλου περί του τόπου του Βαπτίσματος του 
Κυρίου .

Επίσκεψη του Ελληνικού Συνδέσμου 
του Παναγίου Τάφου στο Πατριαρχείο

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μαζί με τους εκδρομείς του Συνδέσμου στην αίθουσα 
του Πατριαρχικού θρόνου.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων περιστοιχιζόμενος από πέντε μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνδέσμου μας.

Κοπή πίττας του Συνδέσμου στο Hilton

Την 6η Φεβρουαρίου 2011 έγινε 
εκδήλωση κοπής της Πρωτο-
χρονιάτικης πίττας του Συνδέ-

σμου μας στο Ξενοδοχείο HILTON.
Συμμετείχαν 900 άτομα μέλη και 

φίλοι του Συνδέσμου μεταξύ των 
επισήμων ο πρώην Υπουργός και 
επίτιμο μέλος του Συνδέσμου μας κ. 
Πάνος Παναγιωτόπουλος , η πρώην 
βουλευτής κ. Αικατερίνη Παπακώστα 
και ο Δήμαρχος  του Δήμου  Αχαρ-
νών κ. Σωτήριος  Ντούρος μετά των 
Αντιδημάρχων.

Την πίττα ευλόγησε ο εκπρόσωπος 
του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεο-
φίλου ειδικώς αφιχθείς από τα Ιεροσόλυμα Σεβασμιώτα-
τος Καπιτωλιάδος κ.κ. Ησύχιος, συνοδευόμενος από τον 
έξαρχο του Παναγίου Τάφου Αρχιμανδρίτη κ. Δαμιανό, 
τον Αρχιμανδρίτη της Μονής Ποιμένων πατέρα Ιγνάτιο 
και τον Αραβόφωνο  ορθόδοξο ιερέα του Πατριαρχείου 
πατέρα  Χρήστο.

Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών εκπροσώπησε ο Θεοφιλέστατος 
επίσκοπος Μαραθώνος κ.κ. Μελίτων, και ο Προϊστάμενος 

του Ιερού Ναού Αγίας 
Παρασκευής πατήρ Δι-
ονύσιος.       

Εκ  μέρους του Συν-
δέσμου απύθυνε χαιρε-
τισμό ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου  Αριστεί-
δης Σταυρόπουλος του 
οποίου η ομιλία δημο-
σιεύεται σε μία από τις 
επόμενες σελίδες του 
Περιοδικού.

Η όλη εκδήλωση κύ-
λησε σωστά όπως είχε 

προβλεφθεί. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πολύ καλό και 
στα μέτρα των προσκεκλημένων μας.

Οι τραγουδιστές, το Λύκειο Ελληνίδων, η χορωδία 
της Αγίας Παρασκευής, υπό την διεύθυνση του Ανδρέα 
Κολυβά Υπευθύνου Δημοσίων σχέσεων του Συνδέσμου 
μας και το χορευτικό του Δήμου Αχαρνών  συνετέλεσαν 
τα μέγιστα στην επιτυχία της εκδήλωσης, για την οποία 
ακούστηκαν πολλά και κολακευτικά λόγια από πολλούς 
προσκεκλημένους μας.
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Η βόρεια πλευρά 
της Ιεράς Μονής 
Αναλήψεως 
Ιεροσολύμων, 
όπως είναι 
σήμερα μετά την 
ανακατασκευή 
της με προσφορά 
5.000 € από τον 
Σύνδεσμό μας.
Στην φωτογραφία 
ο Μοναχός 
Αχίλειος επιστάτης 
της Ι. Μονής.

9ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ:

ΦΙΛΑΝΔΙΑ (ΕΛΣΙΝΚΙ)
ΣΟΥΗΔΙΑ (ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ)
ΕΣΘΟΝΙΑ (ΤΑΛΙΝ)
ΛΕΤΟΝΙΑ (ΡΗΓΑ) 
24 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2011.
Τιμή  κατ’ άτομο: 1.300€.
Περιλαμβάνει διαμονή σε 2κλινο 
δωμάτιο με ημιδιατροφή.

10ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ:

ΚΑΠΑΔΟΚΙΑ (Ν. ΠΡΟΚΟΠΙ, 
ΣΙΝΑΣΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ), 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΝΤΟΥ, 
ΤΡΑΠΕΖαΟΥΝΤΑ, 
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ, ΡΙΖΟΥΝΤΑ (Ι. 
ΜΟΝΗ ΣΟΥΜΕΛΑ)
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 6 ΜΑΙΟΥ 2011.
Τιμή  κατ’ άτομο: 1.180€ σε 
2κλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή.
Τιμή μονοκλίνου: 1.400€

4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ:

ΚΩΣ- ΝΙΣΥΡΟΣ
26-29 ΜΑΙΟΥ 2011
Τιμή κατ΄άτομο: 270€, σε 2κλινο 
δωμάτιο ξενοδοχείου Α' κατηγορίας  
με πρωινό, επίσημο ξεναγό και θέση 
σε 2κλινη εσωτερική καμπίνα με το 
πλοίο της γραμμής - εκδρομή στη 
Νίσυρο.
Τιμή σε μονόκλινο δωμάτιο και 
μονόκλινη καμπίνα: 355€

Φέρεται εις γνώση των αξιοτίμων μελών μας ότι 
στις 6 Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
12.00  στο 

Γραφείο του Συνδέ-
σμου μας, οδός Βου-
λής 36 (6ος όροφος) 
Αθήνα, θα πραγμα-
τοποιηθεί, σύμφωνα 
με το καταστατικό 
μας Ετήσια Γενική 
Συνέλευση των με-
λών του Ελληνικού 
Συνδέσμου Πανα-
γίου Τάφου με θέ-
ματα:

α. Έγκριση διοικητι-
κού και οικονομι-
κού απολογισμού 
2010.

β. Έγκριση προϋπο-
λογισμού 2011.

γ. Έκθεση εξελεγκτι-
κής επιτροπής.

δ. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
στ. Διάφορες ανακοινώσεις.

    
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την 
επόμενη Τετάρτη 13 Απριλίου, την ίδια ώρα και στον ίδιο 
χώρο.       

Ακυρώσεις συμμετοχής - Όροι

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

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί 

η σχετική προκαταβολή που για τις εκδρομές εξωτε-
ρικού 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 εκ-
δρομής 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 συμ-
μετοχής  να συμπληρωθεί  πολύ ενωρίτερα  από την 
πραγματοποίηση της εκδρομής . Γι’ αυτό σας συνι-
στούμε να είσθε συνεχώς σ’ επαφή με το γραφείο ( 
Τηλ. 3238754 ) για σχετική ενημέρωση σας.

Για τυχόν διευκρινήσεις , αναλυτικότερα προγράμ-
ματα και κόστος εκδρομών, μπορείτε να απευθυνθείτε 
στο Γραφείο του Συνδέσμου Τηλ. 210-3238754

Η υπαπαντή του Κυρίου είναι 
μια πραγματικά μεγάλη εορτή 
που χαρακτηρίζεται και ως 

Δεσποτική και ως Θεομητορική. Ως 
Δεσποτική για τα σωτηριώδη μηνύματα 
που μας δίνει το γεγονός της αφιέρωσης 
του βρέφους στον Θεό και  Θεομητο-
ρική διότι το ανθρώπινο πρόσωπο η 
Θεοτόκος υπόκειται στον Θείο νόμο, 
επαναλαμβάνει με πράξη σταθερά « 
γένοι το μοι κατά το ρήμα σου»

Μόνο με αυτούς τους δύο άξονες 
μπορεί κάποιος να καταλάβει το μέ-
γεθος της εορτής. Ως βρέφος ο Κύριος 
για δεύτερη φορά οδηγεί τον άνθρωπο 
εκ του ασφαλούς στον προορισμό 
της Σωτηρίας, δείχνοντας πως με την 
εκπλήρωση του Μωσαϊκού Νόμου 
προσφέρεται για την « ΄χριν και την 
αλήθειαν» . Άρα για τον άνθρωπο μένει 
η αποδοχή της εκπλήρωσης με την 
υποδοχή του προσφερομένου Κυρίου 
για την πραγμάτωση της Σωτηρίας.       

Πριν τριάντα δύο ημέρες ο νόμος 
κόπηκε, τεμαχίστηκε και συμπληρώθη-
κε με χάρη. Αυτό έγινε αφού ο Κύριος 
δέχθηκε την περιτομή. « Και του Νόμου 
τμηθέντος εισήχθη χάρις» . Και στην 
πρώτη περίπτωση και στην δεύτερη ο 

Κύριος οδηγείται από το ανθρώπινο 
πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου στην 
εκπλήρωση των τυποκανονικών δια-
δικασιών του Νόμου, για να οδηγηθεί 
με την σειρά του το ανθρώπινο γένος 
στην Σωτηρία με την επισκίαση της 
θείας χάριτος στην ζωή του καθενός 
που αποδέχεται τα λυτρωτικά αυτά 
μηνύματα. Και αυτό γίνεται αντιληπτό 
όταν έχουμε ως δεδομένο πως η ύπαρξη 
του ανθρώπου είναι δωρεά του Θεού 
και επομένως ανήκει σ’Αυτόν. Η οι-

κείωση με αυτή την Αλήθεια, σημαίνει 
αυτόματα πως ο άνθρωπος  κινείται 
στα πλαίσια της θεϊκής αγάπης , την 
αποδέχεται και συνάμα ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ 
τον Χριστό στην ένωση και κοινωνία 
που μας καλεί.

Τρανό παράδειγμα των προαναφερο-
μένων το άλλο σπουδαίο πρόσωπο της 
εορτής, ο δίκαιος Γέροντας Συμεών. Ο 
πρεσβύτης» υπήντησε τον Χριστόν» ( 
ΥΠΑΠΑΝΤΗ) που τον περίμενε Αιώνες, 
τον ανεγνώρισε με τα μάτια της ψυχής 
του που ήταν γεμάτα καρτερία και 
πόθο για την έλευση του Μεσσία. Αφού 
ο Συμεών απέκτησε την εμπειρία της 
Σωτηρίας ήταν έτοιμος να απολυθεί 
από την μορφή της παρούσης ζωής με 
την αποδοχή για την μετάβαση στην 
Αιώνια με το» Νύν απολύσεις τον 
δούλον σου, Δέσποτα κατά το ρήμα 
σου εν Ειρήνη».

Με την πλήρωση του Νόμου από τον 
Κύριο, με την θεοτόκο να οδηγεί το 
βρέφος και τον Συμεών να εκφράζει την 
αποδοχή αυτής της Σωτήριας υποδοχής, 
ο κάθε άνθρωπος έχει την δυνατότητα» 
ενθέοις άσμασιν» να συναντηθεί με 
τον Χριστό και να δεχθεί αυτόν « ου το 
σωτήριον ο Συμεών εώρακεν».

Η Υπαπαντή Του Κυρίου. «Ο νόμος και η χάρις».
 Του πρεσβ. Αναστασίου Σαργέντη, Εφημέριου του Ι.Ναού Αγίου Διονυσίου  Αχαρνών

Υπενθύμιση εκδρομών

Πρόσκληση σε γενική 
συνέλευση

Πρόσφατη προσφορά του 
Ελληνικού Συνδέσμου Παναγίου Τάφου
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Κυρίες και Κύριοι,
σας καλωσορίζω στο φιλόξενο περιβάλλον του Ξενο-
δοχείου ΧΙΛΤΟΝ και σας ευχαριστώ για την αθρόα 
προσέλευση σας, εύχομαι δε σ’ όλους ο καινούργιος 
χρόνος να είναι καλλίτερος από τον προηγούμενο με 
λιγότερα προβλήματα και να έχετε όλοι υγεία.

Κυρίες και Κύριοι,
η παρουσία σας εδώ απόψε, παρά τις οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Πατρίδα μας και ο 
καθένας από εμάς ξεχωριστά, αποδεικνύει την αγάπη 
σας και το μεγάλο ενδιαφέρον για τους Αγίους Τόπους 
και την Αγιοταφιτική αδελφότητα.

Είμαι βέβαιος ότι όλοι εσείς απόψε παραμερίσατε τις 
δικές σας προτεραιότητες και οικογενειακές ανάγκες 
και ήλθατε εδώ για να ενισχύσετε ηθικά και υλικά 
την Αγιοταφιτική αδελφότητα, η οποία έχει για λο-
γαριασμό όλων μας, την ευθύνη της διαφύλαξης των 
Ιερών μνημείων και κειμηλίων ένα έργο πολύμοχθο, 
τιτάνιο, και δυσβάστακτο για τους ώμους ολίγων 
εναπομεινάντων Αγιοταφιτών. 

Έτσι συμβάλετε αποφασιστικά από το υστέρημά 
σας, αφενός μεν στην ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων δια της 
χρηματοδοτήσεως σειράς έργων από τον Σύνδεσμό 
μας (ανακαινίσεις, βιβλιοθήκης, αρχείου, αιθούσης 

τελετών κ.λ.π.  συνολικού κόστους άνω των 400.000€)  
και αφετέρου δε στην επιβίωση της Αγιοταφιτικής 
αδελφότητας και της ανακαίνισης και συντήρησης 
των δεκάδων Ιερών Ναών και Μονών, πιστεύοντας, 
συγχρόνως  ότι συν Θεό θα ξεπεράσουμε τις δυσχέρειες 
της καθημερινότητας και θα πετύχουμε τους σκοπούς 
που θέτουμε μπροστά μας ως άτομα ως χώρα και λαός, 
άλλωστε δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι το έθνος μας 
έχει ευνοηθεί από τον Θεό δια μέσου των αιώνων 

Σ’ όλους εσάς που προσφέρατε και προσφέρετε  καθ 
οιονδήποτε τρόπον στην συλλογική προσπάθεια του 
Συνδέσμου μας αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ , σας 
αξίζει έπαινος και τιμή.

Χορευτικό του Λυκείου ελληνίσων Παπάγου.

Ο πρόεδρος εκφωνεί την ομιλία του. Πίσω του η χορωδία Ιερού Ναού Αγίας 
Παρασκευής.

Χορευτική ομάδα Δήμου Αχαρνών με παραδοσιακές φορεσιές της περιοχής.

Σήμερα θα ‘θελα να μοιραστώ 
μαζί σας λίγες σκέψεις που μου 
γεννήθηκαν με αφορμή όσα 

λέγονται για τα ανά τον κόσμον Πατρι-
αρχεία μας. Τελευταία ακούμε ότι τα 
Πατριαρχεία δεν μας χρειάζονται, ότι 
είναι θεσμοί παρωχημένοι και κάποτε 
ότι είναι και πρόξενοι κακών για τους 
σύγχρονους λαούς. Και αναρωτιέμαι 
μήπως όλα αυτά είναι μόνο ένα ακόμα 
καλοδουλεμένο σχέδιο ενάντια στα 
αληθινά συμφέροντα του λαού μας;. Το 
σήμερα και το αύριο της πατρίδας και 
του λαού μας δεν είναι και δεν μπορεί 
να είναι μόνο τα spreads  και τα  swaps 
, δεν είναι μόνο οι τραγικοί οικονομικοί 
δείκτες και η ανόρθωση της αγοράς στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό. Το μέλλον 
μας είναι και πρέπει να είναι βασισμένο 
κατ’αρχήν στις ηθικές και πνευματικές 
αξίες που το κράτησαν σαν έναν από 
τους μακροβιότερους λαούς της παγκό-
σμιας κοινότητας, να στηρίζεται στον 
πολιτισμό και τον εθνισμό μας. Και 
νομίζω ότι και σε αυτό το κομμάτι της 
εθνικής μας ζωής τα Πατριαρχεία μας 
προσέφεραν πάντα και συνεχίζουν να 
προσφέρουν πάρα πολλά. Μιας και το 
πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι αυτό 
που έχει σχέση Μητέρας Εκκλησίας 
με τον Σύνδεσμό μας , θα αναφερθώ 
ειδικότερα σ’ αυτό αρχίζοντας από 
τον 9ο αιώνα μέχρι το 1950 που δια-
σφαλίζονται πλήρως η κυριαρχία του 
στους Αγίους Τόπους. Τον 9ο αιώνα 
οι Άραβες έχουν την κυριαρχία των 
Αγίων Τόπων, παίρνουν μέτρα μεγάλης 
καταπίεσης του Πατριαρχείου, απαγο-
ρεύουν τις λιτανίες, απαγορεύουν τη 
διδασκαλία των Ελληνικών, έτσι που 
για το ποίμνιο η χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας περιορίζεται μόνο στην ώρα 
της λατρείας, με κίνδυνο κι εκεί να μην 
γίνεται κατανοητή. Ο Πατριάρχης δεν 
έμεινε αργός και αδιάφορος. Οι συνεχείς 
προσπάθειες των Πατριαρχών υπέρ 
των δικαίων του έθνους μας φέρνουν 
αποτέλεσμα. Ο χαλίφης Ομάρ με τον ( 
Αχτιναμέ ) του ( διάταγμα ) αναγνωρίζει 
όλα τα δικαιώματα των Ρωμιών και 

τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, που τον 
ονομάζει Πατριάρχη του ́ ΄ Βασιλικού 
έθνους ΄΄ ( δηλ. των Ελλήνων ) , τον 
αναγνωρίζει σαν εθνάρχη και πνευμα-
τικό ηγέτη όλων των Χριστιανών της 
Παλαιστίνης. Είναι επομένως πια ο 
Πατριάρχης ο πατέρας και προστάτης 
όχι μόνο τους γένους μας, αλλά και των 
ιερών Προσκυνημάτων. Η δικαιοδοσία 
του αυτή να προστατεύει το ποίμνιό του 
περιλαμβάνει όχι μόνο κληρικούς και 
μοναχούς αλλά και τους λαϊκούς και 
τους καλύπτει με πλήρη ασφάλεια.

Δεύτερος σταθμός μας το έτος 1517 
μ.Χ. στους ίδιους τόπους. Η Τουρκο-
κρατία έχει απλωθεί κι εδώ. Και είναι 
η ευκαιρία που ίσως περίμεναν Λατίνοι 
και Αρμένιοι, βασισμένοι στη διπλωμα-
τία των ευρωπαϊκών δυνάμεων και την 
οικονομική πρόσβασή τους στην Υψηλή 
Πύλη, για να ανατρέψουν τα προνόμια 
του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου. Με 
τις εύστοχες ενέργειες του Πατριάρχη 
ο κίνδυνος αποσοβείται. Το 1611 οι Αρ-
μένιοι προσπαθούν να οικειοποιηθούν 
την τελετή του Αγίου Φωτός, αλλά και 
πάλι ο Πατριάρχης κατορθώνει να απο-
σπάσει ευνοϊκό σουλτανικό διάταγμα. 
Ανάλογη τακτική του Πατριαρχείου 
συνεχίζει να εξασφαλίζει τα δικαιώματα 
και την ύπαρξη των Ελλήνων στους 
Αγίους Τόπους στα χρόνια 1631-1634. 

Αλλά και αργότερα τα χρόνια μεταξύ 
1669-1707 το Πατριαρχείο κατόρθωσε 
να αποκρούσει όλες τις επιβουλές των 
ετεροδόξων, που προσπαθούσαν να 
εκδιώξουν την Αγιοταφιτική Αδελφό-
τητα από τα Πανάγια Προσκυνήμα-
τα , όχι μόνο παραμένοντας σε αυτά 
αλλά και ισχυροποιώντας τη θέση του 
Ελληνισμού εκεί. Μέχρι που το έτος 
1737 ιδρύεται και η πρώτη Ορθόδοξη 
Πατριαρχική Σχολή στα Ιεροσόλυμα. 
Έτσι το φως του Ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού και πνεύματος ελεύθερα και 
άνετα σκορπίζεται πια στους κατοίκους 
των Αγίων Τόπων.

Και ο ίδιος αγώνας συνεχίζεται. Το 
1809 με φοβερή προσπάθεια κατόρθω-
σε το ́ ΄ γένος των Ρωμαίων΄΄, οι Έλλη-
νες, μέσα σε βιαιοπραγίες και ποικίλες 
ενέργειες κατά των Ελλήνων εργατών, 
να ολοκληρώσει την επισκευή του Ναού 
της Αναστάσεως, που χαρακτηρίσθηκε 
από όλους ‘’ το θαύμα της Πίστεως των 
Ελλήνων’’. Το 1817 ιδρύεται η ́ ΄ μεγάλη 
βιβλιοθήκη του Ιερού Κοινού’’ με σκοπό 
την υπεράσπιση των δικαίων του έθνους 
μας στους Αγίους Τόπους. Το 1875 
επείσθη η Υψηλή Πύλη να επικυρώσει 
τον πρώτο Κανονισμό του ́ ΄ Ρωμαϊκού 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ΄΄. Το 
1853 ιδρύεται το Πατριαρχικό Τυπο-
γραφείο, που εκδίδει διδακτικά, ηθικά 
και θρησκευτικά βιβλία στην Ελληνική 
και την Αραβική γλώσσα, και το 1855 η 
Θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού, 
από την οποία προήλθαν ορισμένοι 
από τους μεγαλύτερους επιστήμονες 
της Ορθοδόξου Θεολογία. 

Η διπλωματική δεινότητα του Πα-
τριαρχείου Ιεροσολύμων απέδωσε 
καρπούς και στο Συνέδριο του Βερο-
λίνου το 1878 και στην Κοινωνία των 
Εθνών το 1947-1950  κατοχυρώνοντας 
και διασφαλίζοντας πλήρως τα δικαι-
ώματα και την ισχύ του Ελληνικού 
και Ορθόδοξης κυριαρχίας στα Ιερά 
Προσκυνήματα και γενικά στους Αγίους 
Τόπους. Για το σημερινό Πατριαρχείο 
μας θα συνεχίσουμε στο επόμενο τεύχος 
του περιοδικού μας.

Χρησιμότητα των Πατριαρχείων μας και ιστορική διαδρομή 
του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων από τον 9ο αι. έως το 1950.

Φραγκοπούλου. Μέλος Δ.Σ.

Ομιλία Προέδρου κατά την κοπή της πίττας 
του Συνδέσμου μας στο ξενοδοχείο Hilton
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Η οικογένεια κύτταρο της χριστιανικής πίστης
Σωτήριος Μπέλμας, Γεν. Γραμματέας Ε.Σ.Π.Τ.

Στο ξεκίνημα της ιστορίας της 
ανθρωπότητας δόθηκε στον 
άνθρωπο από τον ίδιο  το δη-

μιουργό η λαχτάρα να προσεγγίσει το 
Θεό, να μοιάσει με Αυτόν, να ενωθεί 
μαζί του. Και όπως γράφει η 
Αγία Γραφή στις πρώτες σελίδες, 
αυτόν τον πόθο εκμεταλλεύτηκε 
ο Διάβολος για να παραπλανήσει 
τους πρωτόπλαστους. Παρακού-
σετε τον Θεόν, αναζητήσετε την 
αυτοτέλειά σας  και τότε΄΄ δια-
νοιχθήσονται υμών οι οφθαλμοί 
και έσεσθε ως θεοί’’. Ακολουθώ-
ντας οι πρωτόπλατοι την πονηρή 
αυτή συμβουλή δεν έγιναν ΄΄ 
ως θεοί αλλά διηνοίχθησαν οι 
οφθαλμοί των δύο και έγνωσαν 
ότι γυμνοί ήσαν’’ Κατάλαβαν ότι 
ήσαν γυμνοί, αδύνατοι και απροστάτευ-
τοι . Και οι απόγονοι του έζησαν σε μια 
περιπέτεια γεμάτη πόνο, συγκρούσεις, 
αποτυχίες και οδύνη.

Σε αυτή την παρανοϊκή πορεία της 
ανθρωπότητας επεμβαίνει η αγάπη 
του Θεού. Η πρώτη πλάνη στην αρχή 
της ανθρώπινης ιστορίας συνεχίσθη-
κε με διάφορες μορφές. Παρόμοιες 
διαβολικές προτροπές οδήγησαν την 
ανθρωπότητα στην καταστροφή. Κάθε 
είδους αλαζόνες ηγέτες πρότειναν κατά 
καιρούς τις δικές τους ιδέες και θε-
ωρίες για να γίνουν οι άνθρωποι ως 
θεοί. Συχνά διεκδίκησαν οι ίδιοι θεϊκές 
εξουσίες και ζήτησαν να κατευθύνουν 
την ανθρωπότητα στην ευδαιμονία 
με την ίδια βασική διάθεση ΄΄ μακριά 
από το Θεό , χωρίς Θεό’’ . Το παλαιό 
αυτό σύνθημα πολύ συχνά ακούγεται 
και σήμερα με ποικίλες παραλλαγές, 
με αποτέλεσμα την αιχμαλωσία στην 
αυτοκαταστροφή , τον ευτελισμό του 
ανθρώπινου προσώπου, τη θεοποίη-
ση παθών και υποδούλωση σε άνομα 
συμφέροντα.

Στην επικίνδυνη αυτή περιπέτεια η 
Εκκλησία ΄΄ το Σώμα του Χριστού’’ 
οφείλει να κινηθεί με σοφία, με δύναμη 
και με τις αρχές  του Θεανθρώπου ο 
οποίος είναι στο διηνεκές η Κεφαλή 
της. Να τονίσει την αξία του ανθρω-
πίνου προσώπου, ανεξαρτήτως φύλου, 
ηλικίας, καταγωγής, μορφώσεως. Να 

ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τους αδι-
κουμένους, τους φτωχούς  και τους 
θλιβόμενους. Να καλλιεργεί τον ειλη-
κρινή σεβασμό στην αξιοπρέπεια του 
κάθε ανθρώπου ως ΄΄ εικόνα Θεού΄΄ 

που έχει κληθεί να πορευθεί προς το 
΄΄ καθ’ ομοίωσιν’’ αξιοποιώντας την 
ελευθερία του με την αγάπη και την 
ανύψωση ολόκληρου του ανθρώπινου 
γένους.

« Η Παρθένος σήμερον τον Υπερού-
σιον τίκτει» . Η ευαγγελική αφήγηση 
του γεγονότος της Γεννήσεως μας καλεί 
να επικεντρώσουμε την προσοχή μας 
σε ένα ακόμη σημείο. Ο υπερούσιος, ο 
υιός του Θεού, ερχόμενος στον κόσμο 
αρνήθηκε ανέσεις, κατοικία, πλούτη 
και απ’ όσα ο άνθρωπος θεωρεί απα-
ραίτητα. Επέλεξε όμως ως αναγκαίο 
και αρκετό τη στοργή της Παναγίας 
μητέρας του. Αυτός, ο οποίος ως Θεός 
είναι η ανυπόστατη αγάπη, αποδέχεται 
τη μητρική αγάπη ως τον πιο αυθεντικό 
ανθρώπινο χαιρετισμό. Με τρυφερότη-
τα η Παναγία  « εσπαργάνωσεν αυτόν 
και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη». Στις 
βυζαντινές εικόνες το βρέφος Ιησούς 
δεν φαίνεται απλώς να δέχεται τις 
στοργικές φροντίδες της μητέρας του 
αλλά και να της ανταποδίδει τη θεϊκή 
του αγάπη. Την μητρική θαλπωρή, 
στηρίζει και ενισχύει ο Ιωσήφ με σύ-
νεση και καλοσύνη, προσφέροντας 
την ανθρώπινη προστασία στο νεο-
γέννητο Χριστό και την Πανάχραντη 
Μητέρα του από το περιβάλλον, το 
οποίον από αδιάφορο και αφιλόξενο, 
εξελίσσεται σε εχθρικό και επικίνδυνο. 
Στους κατατρεγμούς και τις διώξεις ο 

Ιωσήφ και η Παναγία ασφαλίζουν το 
ανυπεράσπιστο Θείο Βρέφος και το 
σώζουν ξενιτευόμενοι στην Αίγυπτο. 
Όταν επιστρέφουν στην Αγία Γη τον 
δωδεκαετή πλέον Ιησού τον οδηγούν σε 

προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ. 
Σ’ αυτούς υποτάσσεται ο Χριστός 
ως παιδί. Ο αρχικός ανθρώπινος 
πυρήνας στον οποίο αναπτύσ-
σεται ο Θεάνθρωπος κατά την 
πρώτη φάση της επίγειας ζωής 
του είναι το οικογενειακό περι-
βάλλον. Αυτή την οικογένεια θα 
ευλογήσει ο Χριστός στην αρχή 
της δημόσιας δράσεώς του με το 
πρώτο του θαύμα στην Κανά της 
Γαλιλαίας. Αυτή γίνεται το κύτ-
ταρο της κοινωνίας που εμπνέει 
η Χριστιανική Πίστη.

Ωστόσο η γενικότερη ιδεολογική και 
πνευματική σύγχυση στις ημέρες μας 
περιφρονώντας τις θεόσδοτες αξίες, έχει 
οδηγήσει την οικογένεια σε πολύπλευρη 
κρίση. Πως να υπάρξει οικογενειακή 
αρμονία χωρίς αμοιβαία πίστη, κα-
τανόηση, συγχώρηση, αφοσίωση και 
αυταπάρνηση ; Άλλες ιδέες και τάσεις 
δηλητηριάζουν τις οικογενειακές σχέ-
σεις ακόμα και τις πιο φυσικές και ιερές 
μεταξύ γονέων και παιδιών. Όλο και 
συχνότερα ακούμε για συγκρούσεις 
μέσα στην οικογένεια, ακόμα και για 
οικογενειακή βία που δυναμιτίζουν τη 
συνοχή και την ειρήνη της και τραυμα-
τίζουν ψυχικά μεγάλους και μικρούς. 
Όταν όμως διαταράσσεται ο βασικός 
αυτός κοινωνικός πυρήνας που θωρα-
κίζει τον άνθρωπο και εξασφαλίζει την 
ανάπτυξη του, τότε πληγώνεται βαθιά 
ο ίδιος ο άνθρωπος ως προσωπικότητα 
και ακολουθεί μια ευρύτερη κοινωνική 
παρακμή.

Η τόνωση της οικογενειακής αλληλεγ-
γύης και στοργής αποτελεί ουσιαστική 
έκφραση της πίστεως και ευγνωμοσύνης 
μας προς τον Κύριον. Ας ζητήσουμε από 
τον Χριστό και την Παναγία Μητέρα του 
να μας χαρίζουν κάτι από την δική τους 
αυθεντική αγάπη. Ας γεμίσει η καρδιά 
μας ευγνωμοσύνη για την έλευση του 
Θεανθρώπου στη Γη και ας μη παύσου-
με να αναλογιζόμαστε τις λυτρωτικές 
συνέπειες του γεγονός .

Ευχητήρια επιστολή 
του Μακαριώτατου Οικουμενικού Πατριάρχου 

κ.κ. Βαρθολομαίου

Πένθη

Την 11 Δεκεμβρίου 2010. επεσυνέβη ο αδόκητος θάνατος του πρωτοψάλτη 
και καθηγητή του εθνικού Ωδείου Αθηνών Χρήστου Χατζηνικολά-
ου. Ο αείμνηστος Χρήστος Χατζηνικολάου καθηγητής εθνικού Ωδείου 

και πρωτοψάλτης Αγίας Παρασκευής επί 30 χρόνια προσέφερε τις πολύτι-
μες υπηρεσίες του συμμετέχων μαζί με την καλλικέλαδη χορωδία της Αγίας 
Παρασκευής στις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούσε  ο Σύνδεσμός 
μας τόσον στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ  όσον 
και στα ξενοδοχεία INTERCONTINENTAL ΚΑΙ  HILTON κατά την κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίττας. Πολλές φορές όταν του εζητείτο ΜΕ ΟΜΑΔΑ 
ΙΕΡΟΨΑΛΤΏΝ ΜΕΤΈΒΑΙΝΕ ΣΤΑ Ιεροσόλυμα και επλαισίωνε τις 
διάφορες εκδηλώσεις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Στον αείμνηστο Χρή-
στο  έχει  απονεμηθεί από τον Σύνδεσμό μας τιμητική πλακέτα και τιμητικό 
δίπλωμα  για τις πάρα πολλές και ανεκτίμητες υπηρεσίες που προσέφερε στον 
Σύνδεσμο και στο Πατριαρχείο και πάντοτε ανιδιοτελώς.

Στην κηδεία του παρέστησαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Συν-
δέσμου, εκφωνήθηκε επικήδειος από τον πρόεδρο και κατετέθει στεφάνι 
στον τάφο του. Στη σύζυγο του Ρούλα και στα παιδιά του εκφράζουμε τα 
βαθύτατα συλληπητήρια μας και ευχόμεθα όπως η ευλογία του Παναγίου 
Τάφου τους δίδει την παρηγοριά και την δύναμη να αντέξουν το μεγάλο 
κενό που αφήνει η απώλειά του.

Χριστιανική οικογένεια συνοδεύει το τέκνο της στη Θεία Μεταληψη.



- 12 - ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Ιδιοκτήτης: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ
Βουλής 36, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 57, Τηλ./Fax: 210 32.38.754, email: syntafos@otenet.gr, site: www.panagiostafos.gr
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ, Αριθμός Τεύχους 61.
Εκδότης/Διευθυντής: Μπέλμπας Σωτήριος, Βουλής 36, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 57.
Επιμέλεια - Εκτύπωση: ΧΡΩΜΟΠΡΕΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., Τοσίτσα 21 & Οικονόμου, Εξάρχεια.
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΓΩ ΠΛΗΡΩΣΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ ΕΣΕΙΣ;

ΕΑΝ ΟΧΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΤΕ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥ-
ΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ (ΒΟΥΛΗΣ 36, Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ), ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ, ΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ 
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Ευρισκόμενος στα πρόθυρα του θανάτου, 
ο Μέγας Αλέξανδρος συγκάλεσε τους 
στρατηγούς του και τους κοινοποίησε 

τις τρεις τελευταίες επιθυμίες του:
1 Να μεταφερθεί το φέρετρό του στους ώμους 

από τους καλύτερους γιατρούς της εποχής.
2 Τους θυσαυρούς που είχε αποκτή-

σει (ασήμι, χρυσάφι, πολύτιμους 
λίθους) να τους σκορπίσουν σε όλη 
τη διαδρομή μέχρι τον τάφο του.

3 Τα χέρια του να μείνουν να λι-
κνίζονται στον αέρα, έξω από το 
φέρετρο σε θέα όλων.

Ένας από τους στρατηγούς έκπλη-
κτος από τις ασυνήθιστες επιθυμίες, 
ρώτησε τον Αλέξανδρο ποιοι ήταν 
οι λόγοι.

Ο Αλέξανδρος του εξήγησε:
1 Θέλω οι πιο διαπρεπείς γιατροί να σηκώσουν 

το φέρετρό μου, για να μπορούν να δείξουν 
με αυτό τον τρόπο ότι ούτε εκείνοι δεν έχουν, 
μπροστά στο θάνατο, τη δύναμη να θεραπεύ-
σουν.

2 Θέλω το έδαφος να καλυφθεί από τους θυ-
σαυρούς μου, για να μπορούν όλοι να βλέπουν 

ότι τα αγαθά που αποκτούμε εδώ, εδώ παρα-
μένουν.

3 Θέλω τα χέρια μου να αιωρούνται στον αέρα, 
για να μπορούν οι άνθρωποι να βλέπουν ότι 
ερχόμαστε με τα χέρια άδεια και με τα χέρια 
άδεια φεύγουμε, όταν τελειώσει για εμάς ο πιο 

πολύτιμος θησαυρός που είναι ο χρόνος.
Ο χρόνος είναι ο πιο πολύτιμος θησαυρός που 
έχουμε, γιατί είναι περιορισμένος. Μπορούμε 
να δημιουργούμε χρήμα, αλλά όχι περισσότερο 
χρόνο. Όταν αφιερώνουμε χρόνο σε ένα πρόσωπο, 
του παραχωρούμε ένα μέρος από τη ζωή μας που 
ποτέ δεν θα μπορέσουμε να αναπληρώσουμε.

Οι τελευταίες επιθυμίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Αικετερίνη Διαμαντοπούλου. Υπεύθυνη υλικού των ιστοχώρων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Ο Μέγας Αλέξανδρος νικά το Δαρείο στη μάχη της Ισσού.


