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...εύχεται ολόψυχα,
σε όλα τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου

ευχάριστες καλοκαιρινές διακοπές.
Μήνυμα της Α.Θ.Μ. του
Πατριάρχου Ιεροσολύμων
κ.κ. Θεοφίλου επί ταις
εορταίς του Πάσχα

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ο Γ’

Ε

λέω Θεού Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως
Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης παντί
τω πληρώματι της Εκκλησίας, χάριν και
έλεος και ειρήνην από του Παναγίου και Ζωoδόχου
Τάφου του Αναστάντος Χριστού.
«Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτι αποθνήσκει, θάνατος Αυτού ουκέτι κυριεύει» (Ρωμ.6,9).
Ποία αύτη η των Ορθοδόξων ευσεβής και πολυπληθής μεσονύκτιος ομήγυρις; Προς τι αύτη η
λειτουργική σύναξις τιμίων μελών της Σιωνίτιδος
Εκκλησίας και ευλαβών προσκυνητών, αθρόως
προστρεξάντων «εκ δυσμών και βορρά και θαλάσσης και εώας;» Τίνα ζητούμεν; Τίνα αναμένομεν ιδείν; Τι τα μύρα συμπαθώς τοις δάκρυσι
κιρνώμεν;
(συνέχεια του κειμένου στη σελίδα 2 )

Εκκλησάκια στη Σαντορίνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ Βουλής 36, ΑΘΗΝΑ 105 57 - ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Γράφει ο πρόεδρος

Ε

ίναι , γνωστό και γενικά αποδεκτό από όλα τα μέλη και φίλους
του Συνδέσμου μας αλλά και
ευρύτερα ότι, ο Σύνδεσμος μας από της
ιδρύσεως του το 1954, και κυρίως τα 10
τελευταία χρόνια, χάρις στην δική σας
πολύτιμη συμβολή και συμπαράσταση,
Ο πρόεδρος του
αλλά και τις άοκνες προσπάθειες των
Ελληνικού Συνδέσμου
Παναγίου Τάφου,
εκάστοτε Συμβουλίων πέτυχε τόσα
κ. Αριστείδης
πολλά επ’ ωφελεία των Αγίων Τόπων
Σταυρόπουλος.
ώστε δικαίως κατά την γνώμη πολλών
κέρδισε την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό και έλαβε
απλόχερα την ευλογία του.
Όμως παρ’ όλα αυτά τα σημαντικά επιτεύγματα όπως οι
ανακαινίσεις Ι. Μονών , Ναών και ανάδειξη της πολιτισμικής
κληρονομιάς ( Βιβλιοθήκη- Αρχείο Πατριαρχείου κ.λ.π ) , πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλα περιθώρια παραπέρα
ανάπτυξης και βελτίωσης των δραστηριοτήτων του Συνδέσου
μας . Υπάρχουν σήμερα, η κατάλληλη οργάνωση και όλες οι
απαραίτητες υποδομές και χρειάζεται μόνο η ευαισθητοποίηση
όσο το δυνατόν περισσοτέρων μελών και η πλαισίωση του
Δ.Σ με νέα πρόσωπα με θέληση, γνωριμίες δυνατότητες και
φρέσκες ιδέες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μέσα στα 2500 μέλη
του Συνδέσμου μας υπάρχουν άτομα νεώτερα απ’ εμάς , που
διαθέτουν τις φυσικές και πνευματικές δυνάμεις και νέες ιδέες
που μπορούν να πάρουν τον Σύνδεσμό και να τον οδηγήσουν
σε επιτυχίες ακόμη πιο σημαντικές , από τις δικές μας. Γι αυτό
καλούμε όλα τα μέλη μας να αναζητήσουν και να προτείνουν
τέτοια πρόσωπα τα οποία εκτός από την πολύτιμη βοήθεια τους
θα αποτελέσουν και την καλλίτερη εγγύηση για την συνέχιση
του θεάρεστου έργου του Συνδέσμου μας.
Εμείς δε τους διαβεβαιώνουμε ότι η ικανοποίηση που θα
νοιώσουν από την πλευρά τους θα είναι πιο μεγάλη από
τους κόπους που τυχόν θα υποβληθούν.
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Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ'

Ως εικός εξήλθομεν και ημείς, όρθρου βαθέος, δίκην μυροφόρων γυναικών, ζητούντες ιδείν «Ιησούν
τον Ναζαρηνόν, τον εσταυρωμένον» (Μαρκ. 16, 6),
Ούτινος τον τάφον τούτον οι άρχοντες των Ιουδαίων «ησφαλίσαντο σφραγίσαντες τον λίθον μετά της
κουστωδίας» (Ματθ.27, 66) Προ τούτου ιστάμενοι
έκπληκτοι και έκθαμβοι, ακούομεν νοερώς υπό του
εν αυτώ καθίσαντος λαμπροφόρου αγγέλου: «ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε, ίδε ο τόπος όπου έθηκαν Αυτόν»
(Μαρκ. 16, 6), «ούτος προάγει υμάς εις την Γαλιλαίαν, εκεί Αυτόν όψεσθε, καθώς είπεν υμίν» (Μαρκ.
16, 7).
Όντως, αύτη είναι η πάνσοφος οικονομία του
Θεού δια την σωτηρίαν ημών. Αύτη η οικονομία
Αυτού δια την απαλλαγήν ημών από του διαβόλου
και του θανάτου, από της αμαρτίας και της φθοράς
αυτής, η Ανάστασις του δι’ ημάς ενανθρωπήσαντος
και σταυρωθέντος Μονογενούς Υιού Αυτού Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού.
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Ούτος την προσληφθείσαν ανθρωπίνην
φύσιν ημών έφερε μεθ’ Εαυτού εις τον
Σταυρόν και εις τον Άδην και ανέστησε και
εις τον ουρανόν ανεβίβασε και εκ δεξιών
του Ανάρχου Πατρός Αυτού εις το διηνεκές
εκάθισεν.
Ω σοφίας και δυνάμεως, ω ευσπλαχνίας και αγάπης Θεού ! Ο πλάσας ημάς, εν
τω Σταυρωθέντι και Αναστάντι Υιώ Αυτού
ανέπλασε και ανεμόρφωσε και εζωοποίησε
και ανεκάλεσεν, ίνα ζώμεν εν κοινωνία μετ’
Αυτού και μεθ’ ημών εν τω σώματι του Μονογενούς Υιού Αυτού, εν τη αενάω και σωτηριώδει οάσει και τω τερπνώ και μυριπνόω
παραδείσω της Εκκλησίας.
Αυτού αναληφθέντος εις τους ουρανούς
και του Παρακλήτου επιφοιτήσαντος επί
τους αγίους μαθητάς και αποστόλους, η Εκκλησία ανά την Οικουμένην και ανά τους
αιώνας αποτελεί φανέρωσιν του έργου της
δυνάμεως και της δόξης Αυτού.
Εν τη Εκκλησία τα τέκνα του Θεού, τα
πριν διεσκορπισμένα, συνηγμένα νυν εις
εν, ευσεβούν, σωφρονούν, ομονοούν, ειρηνεύουν, εργάζονται και συνεργάζονται και
δημιουργούν έργον θαυμαστόν, επιτελούν
«όσα εύφημα, όσα άγια, όσα δίκαια, ει τις
αρετή και ει τις έπαινος πρέπει τοις αγίοις»
(Φιλιππ. 4, 8). Τα μέλη της Εκκλησίας αποτελούν την μικράν ζύμην, ήτις αθορύβως
μεν και ανεπαισθήτως, δυναμικώς δε, ποιοτικώς και αυξητικώς όλον το φύραμα της
κοινωνίας ζυμοί (Α Κορ. 5, 7).
Το έργον τούτο, ποιμαντικόν, φιλανθρωπικόν, κοινωνικόν προσκυνηματικόν και ειρηνευτικόν, επιτελεί ανά τους αιώνας και η
Εκκλησία των Αγίων Τόπων, η οποία ανοικταίς αγκάλαις υποδέχεται υμάς, ω ευλαβείς
προσκυνηταί, η Εκκλησία, η ζώσα και ποιμαίνουσα
μετά της Αγιοταφιτικής Αυτής Αδελφότητος εις τους
τόπους τούτους της κατά σάρκα εμφανείας, της σταυρώσεως και της αναστάσεως του ιδρυτού Αυτής.
Αύτη η Εκκλησία δέεται καθ’ εκάστην επί του Παναγίου και Ζωοδόχου τούτου Τάφου και επί πάντων
των Παναγίων προσκυνημάτων, υπέρ των εμπεπιστευμένων αυτή πιστών τέκνων αυτής και των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, προσκυνητών, Επιτρόπων και συνδρομητών, υπέρ υγιείας, ευσταθείας,
ευημερίας, προκοπής, προόδου και σωτηρίας.
Εν τη χαρά, όθεν, και ελπίδι και δυνάμει της Αναστάσεως, αναφωνήσωμεν: «Χριστός Ανέστη», δόξα
τη Αυτού τριημέρω εγέρσει.
Εν τή Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ ΠΑΣΧΑ 2011.
Μετά Πατρικών ευχών και Πατριαρχικών Ευλογιών,
Διάπυρος προς Κύριον Ευχέτης,
’ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’ Πατριάρχης Ιεροσολύμων.
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Προσφορά του σύγχρονου Πατριαρχείου στην Ορθοδοξία
Άρθρο της Αναστασίας Φραγκοπούλου.

Σ

το προηγούμενο τεύχος του
περιοδικού μας αναφέρθηκα
στην ιστορική διαδρομή του
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων από τον
9ο αιώνα έως το 1950 και ετόνισα
ότι το μέλλον μας, ως λαού πρέπει
να είναι βασισμένο στις ηθικές και
πνευματικές αξίες στον πολιτισμό και
τον εθνισμό μας που μας κράτησαν
σαν ένα από τους μακροβιότερους
λαούς της παγκόσμιας κοινότητας.
Νομίζω, λοιπόν ότι στο κομμάτι αυτό
της πνευματικής μας ζωής το σύγχρονο
Πατριαρχείο προσέφερε και συνεχίζει
να προσφέρει με την παρουσία του και
τις δραστηριότητες του πάρα πολλά
στο έθνος μας αλλά κυρίως στον τομέα
της ακτινοβόλησης του Ελληνικού
πολιτισμού και της απρόσκοπτης προσφοράς πνεύματος και αξιών και έχει
να παρουσιάσει αξιοζήλευτο έργο, με
την Πατριαρχική Σχολή της Σιών, την
Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού,
την Πρότυπη Πατριαρχική Σχολή του
Αγίου Δημητρίου καθώς και με πολλά
και άριστα στελεχωμένα σχολεία σε
όλη του την επικράτεια. Στο Αμμάν
δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με 47
καθηγητές και 600 μαθητές, στην
Άκαμπα δημοτικό με 500 μαθητές,
στη Ρέμλη 600 μαθητές, στο Χωριό

των Ποιμένων 600 μαθητές και νηπιαγωγείο με 26 παιδιά, στη Ραμάλλα με
273 μαθητές, στο Τάϋμπε 420 μαθητές,
στη Φχες 600 μαθητές, στη Μαδηβά
1.353 μαθητές, στη Γάζα 500 μαθητές,
στην Ιόππη 300 μαθητές. Συνολικά το
Πατριαρχείο μας διατηρεί περίπου 18
πλήρη σχολεία με συνολικό αριθμό
μαθητών 8.500 περίπου μαθητών.
Επίσης το Πατριαρχείο μας διαθέτει και προσφέρει μια Βιβλιοθήκη
με πληθώρα εξόχως ενδιαφερόντων
χειρογράφων θρησκευτικού, φιλολογικού, μαθηματικού και νομικού
περιεχομένου, επίσης το Πατριαρχικό Ιστορικό Αρχείο που αποτελεί
αστείρευτη πηγή πληροφοριών για
την δράση και την προσφορά ανά
τους αιώνες του πατριαρχείου στην
Ορθόδοξη πίστη και τον Ελληνισμό,
το Μουσείο των Ιεροσολύμων, που
περίτρανα αναδεικνύει την ύπαρξη
και την ακτινοβολία των Ελλήνων
και του πολιτισμού τους στην Αγία
Γη, το Ιερό Σκευοφυλάκιο του Παναγίου Τάφου με απίστευτο πλούτο της
πίστης μας. (Την ανακαίνιση και εξοπλισμό της βιβλιοθήκης του Αρχείου
και του Μουσείου έχει χρηματοδοτήσει με το ποσό των 350.000 ΕΥΡΩ ο
Σύνδεσμός μας.)

Τέλος το Πατριαρχείο μας διά της
μη κυβερνητικής οργάνωσης «Ρωμηοσύνη» που έχει δημιουργήσει,
οργανώνει συνέδρια και εκδηλώσεις,
με τις οποίες προβάλλει διαρκώς τον
ρωμαίικο-ελληνικό χαρακτήρα του
Πατριαρχείου και την σύνδεση του
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με όλο
τον ανά την υφήλιο Ελληνισμό. Μ ε
όλα αυτά όχι μόνο αποδεικνύεται
πλήρως ο ελληνικός χαρακτήρας και
η προσφορά της Σιωνίτιδος Εκκλησίας, αλλά και ο μόνιμος και σταθερός
προσανατολισμός της στην οικουμενικότητα του ορθόδοξου Ρωμαίικου
πνευματικού και χριστοκεντρικού
πολιτισμού των Αγίων Πατέρων.
Κατόπιν αυτών θεωρώ αναγκαίο το
έθνος μας να συνεχίσει να διατηρεί
και να κάνει αισθητή την παρουσία
του στα μέρη εκείνα του κόσμου που
μεγαλούργησε, που διέδωσε και διατήρησε τον πολιτισμό. Και είναι
απολύτως βέβαιο ότι το Πατριαρχείο
Ιεροσολύμων διαδραματίζει σοβαρότατο και εξόχως θετικό ρόλο σ’ αυτή
την προσπάθεια. Για το λόγο αυτό θα
έπρεπε να στηρίζουμε με κάθε τρόπο
το Πατριαρχείο μας και όχι να υποστηρίζουμε ότι τα Πατριαρχεία δεν
χρειάζονται.

Εικόνα των Αγίων 40 Μαρτύρων
προσφέρθηκε ως δώρο στον Μακαριώτατο
Από τον Ηγούμενο της Ι.Μονής των Ποιμένων πατέρα Ιγνάτιο.

Τ

ην Παρασκευήν 19ην
Μαρτίου/1ην Απριλίου
2011 επεσκέφθη τον
Μακαριώτατον ο ηγούμενος
της Μονής των Ποιμένων,
του Χωρίου των Ποιμένων,
Αρχιμανδρίτης π. Ιγνάτιος
μετά μικράς συνοδείας, φέρων
εικόνα μεγάλου μεγέθους
2Χ2 μέτρων περίπου, των
Αγίων ενδόξων Τεσσαράκοντα
Μεγαλομαρτύρων, έργον της

εκ Θεσσαλονίκης ορμωμένης
προσκυνητρίας αγιογράφου
κ. Ευστρατίας
Ιωαννίδου, η
οποία αγιογράφησε και το Ιερόν Βήμα της
Ι.Μ. Παναγίας
Σεϊδανάγιας της
Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων. Η εικών

παρουσιάζει ακριβήν και
ωραιοτάτην απόδοσιν της
τεχνικής των Παχωμαίων και των
εκφράσεων των
προσώπων των
Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων.
Το έργον τούτο
εις μουσαμάν
επί ξύλου εδόθη
ως δώρον εις τον

Μακαριώτατον και το Πατριαρχείον επ’ ευκαιρία των
ονομαστηρίων Αυτού και
ετοποθετήθη εις περίοπτον
θέσιν.
Ο Μακαριώτατος συνεχάρη την δημιουργόν,
τον κομιστήν π. Ιγνάτιον και τους συνεργάτας
αυτού και επέδωσεν εις
αυτούς Ιεροσολυμιτικάς
ευλογίας.
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Χρονικό επισκέψεων - συναντήσεων και δραστηριοτήτων του
Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ!
Εκ της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου.
Η Β Στάσις των Χαιρετισμών
στην πόλη της Ραμάλλας. Η Β’
Στάσις των Χαιρετισμών μετά του
Κανόνος του Ακαθίστου Ύμνου
εψάλη την Παρασκευήν, 5ην /18ην

Μαρτίου 2011, εις την Ιεράν Μονήν
της Μεταμορφώσεως, εις την πόλιν Ραμαλλαν της Παλαιστινιακής
Αρχής, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ.
του Πατρός ημών και Πατριάρχου

Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνοδεύοντος του Προέδρου των Οικονομικών, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, και
άλλων Αγιοταφιτών Πατέρων.

Η επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πατριαρχείο

Ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας επισκέπτεται το
Πατριαρχείο.
Την Τρίτην, 2αν / 15ην Μαρτίου 2011, ο Πρωθυπουργός
της Ουκρανίας κ. Mykola Azarov επεσκέφθη μετά της
συνοδείας αυτού τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.
Εις την επίσκεψιν και προσκύνησιν αυτού συνηντήθη
ενώπιον του Κουβουκλίου του Παναγίου και Ζωοδόχου
Τάφου μετά του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.
Δημητρίου Χριστόφια, συμπληρούντος την επίσκεψιν αυτού
εις τον Ναόν της Αναστάσεως και συνοδευομένου υπό της
Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων
κ.κ. Θεοφίλου. Μετά το τέλος της επισκέψεως εν τω Ναώ,
ο Πρόεδρος της Ουκρανίας συνοδευόμενος υπό του ξεναγήσαντος αυτόν εν τω Ναώ Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης
κ. Αριστάρχου Γέροντος Αρχιγραμματέως, επεσκέφθη το
Πατριαρχείον, ένθα υπεδέχθη και προσεφώνησεν αυτόν
η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατιάρχης Ιεροσολύμων κ.κ.
Θεόφιλος δια της κάτωθι προσφωνήσεως και ετίμησε αυτον
δια παρασημοφορήσεως με το παράσημον του Ανωτέρου
Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου
εις αναγνώρισιν του σεβασμού αυτού προς τον Πανάγιον
Τάφον και των προσπαθειών αυτού δι’ ειρήνην και δια την
ενότητα του Ουκρανικού λαού.

Την πρωΐαν της Τρίτης, 2ας / 15ης Μαρτίου 2011, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτριος Χριστόφιας, ευρισκόμενος εις επίσημον επίσκεψιν εις το Ισραήλ,
επεσκέφθη το παλαίφατον Πατριαρχείον Ιεροσολύμων
μετά παραγόντων της Κυπριακής Κυβερνήσεως και του
Πρέσβεως της Κυπριακής Δημοκρατίας εις το Ισραήλ κ.
Δημητρίου Χατζηαργυρού.Ο Μακαριώτατος περιστοιχούμενος υπό Αγιοταφιτών Αρχιερέων και Αρχιμανδριτών,
τον εκαλωσώρισε και προσεφώνησε
Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,
Εις αναγνώρισιν του εμπράκτου ενδιαφέροντος της
Κυπριακής ημών Κυβερνήσεως και της αδελφής Εκκλησίας
της Κύπρου υπέρ των εν Κύπρω Μετοχίων και περιουσιών του Παναγίου Τάφου και των εν γένει καλών αυτού
συμφερόντων, αλλά και των υφ’ Υμών καταβαλλομένων
αόκνων προσπαθειών υπέρ της ειρήνης και του αλληλοσε
βασμού των λαών της περιοχής ημών,η Αγία και Ιερά ημών
Σύνοδος και Ημείς προσωπικώς εθεωρήσαμεν δέον και
πρέπον, όπωςτιμήσωμεν Υμάς και τον ευσεβή λαόν της
Κύπρου δια των διασήμων του Σταυρού του Τάγματος των
Σπουδαίων, δηλονότι της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος του
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
Κατακλείοντες, Σας ευχόμεθα δύναμιν την εξ ύψους και
καλήν επιτυχίαν εις την όντως υψηλήνΚυβερνητικήν και
πολιτικήν υμών αποστολήν».
Και επαρασημοφόρησεν αυτόν δια της Ανωτάτης τιμητικής διακρίσεως του Πατριαρχείου, του Μεγάλου
Σταυροφόρου.
Η Α΄ Λειτουργία των Προηγιασμένων δώρων στο
Πατριαρχείο.
Την Καθαράν Τετάρτην, 24ην Φεβρουαρίου /9ην Μαρτίου
2011, ετελέσθη μετά την ακολουθίαν του Όρθρου και των
Ωρών η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, χοροστατούντος της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου
Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εις τον Μοναστηριακόν Ναόν
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.Την Θ. Λειτουργίαν
ταύτην παρηκολούθησαν οι Αγιοταφίται Πατέρες, μονάζουσαι του Πατριαρχείου και μέλη της Ελληνικής παροικίας
των Ιεροσολύμων.
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Η εορτή του Αββά Γερασίμου του
Ιορδανίτου στο Πατριαρχείο
Την Πέμπτην, 4ην /17ην Μαρτίου
2011, εωρτάσθη η μνήμη του εν αγίοις Πατρός ημών Αββά Γερασίμου
του Ιορδανίτου εις την υπ’ αυτού
ιδρυθείσαν τον 5ον μ.Χ. αιώνα Ιεράν
Μονήν εις την έρημον του Ιορδάνου
ποταμού εις μικράν απόστασιν προ
των εκβολών αυτού εις την Νεκράν
Θάλασσαν. Ο Άγιος Γεράσιμος, καταγόμενος εκ της Μικράς Ασίας,
ήλθεν εις την Αγίαν Γην το 451 μ.Χ.,
έτος ακμής των Μονοφυσιτικών ερίδων και έτος της 4ης Οικουμενικής
Συνόδου της Χαλκηδόνος, της δογματισάσης περί της μιας υποστάσεΕκπαιδευτικές δραστηριότητες του Πατριαρχείου
στη Ζάρκα της Ιορδανίας
Η Ζάρκα είναι πόλις της
βορείου Ιορδανίας με εν
εκατομμύριον κατοίκους.
Εις αυτήν διατηρεί το Ελληνορθόδοξον Πατριαρχείον
Ιεροσολύμων αραβόφωνον Ορθόδοξον Κοινότητα
μέ 10.000 χιλιάδας μέλη.
Ηγούμενος της Κοινότητος

ως και των δύο φύσεων
εν τω Κυρίω ημών Ιησού
Χριστώ.Κατ’ αρχάς επηρεάσθη εκ Μονοφυσιτικών
κύκλων, επανέφερεν όμως
αυτόν εις την Ορθοδοξίαν
ο περιβόητος Πατήρ της
Εκκλησίας Ευθύμιος ο
Μέγας.Μετά την επιστροφήν του εις την Ορθοδοξίαν, ο Άγιος Γεράσιμος
ανεδείχθη μέγας και ένθερμος υποστηρικτής του δόγματος της Συνόδου της Χαλκηδόνος και ίδρυσε την
εν λόγω Ιεράν Μονήν, η οποία επί
των ημερών αυτού και μετά ταύτας
επί αιώνας κατέστη Ορθόδοξον μοναστηριακόν κέντρον και όασις φι-

ταύτης είναι ο Αγιοταφίτης
Αρχιμανδρίτης π. Χρύσανθος με βοηθόν ιερέα τον
οικονόμον π. Χαράλαμπον
Χαντάντ. Εις την πόλιν ταύτην διατηρεί το Πατριαρχείον σχολείον, Δημοτικόν,
Γυμνάσιον και Λύκειον με
πλήρεις όλας τας τάξεις,
με 400 μαθητάς και 30
καθηγητάς και με Ειδικόν
Φροντιστηριακόν Τμήμα
Εκμαθήσεως της Αγγλικής
εις το πλαίσιον προγράμ-

Η ονομαστική εορτή του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου
Η Τυπική τάξις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος ορίζει ότι η Ονομαστική Εορτή
του εκάστοτε Πατριάρχου Ιεροσολύμων
εορτάζεται ως αι Παρρησίαι εν τω Πανιέρω Ναώ της Αναστάσεως. Συμφώνως
προς την τάξιν ταύτην, η Ονομαστική
Εορτή του Μακαριωτάτου Πατρός ημών
και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εωρτάσθη την Τρίτην, 9ην /22αν
Μαρτίου 2011, ημέραν της μνήμης των
Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.
Εν πρώτοις, αφ’ εσπέρας της Δευτέρας, ανεγνώσθη η Θ’ ώρα εις τόν Μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, εν συνεχεία δε εγένετο
επίσημος κάθοδος, των κωδώνων του
κωδωνοστασίου χαρμοσύνως κρουο-

λοξενίας των πανταχόθεν
της γης συρρεόντων προσκυνητών.Εις την Μονήν
ταύτην ετελέσθη την ημέραν της μνήμης αυτού η θ.
Λειτουργία των Προηγιασμένων, προεξάρχοντος
της Α.Θ.Μ. του Πατρός
ημών και Πατριάρχου
Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων
Αυτώ πλειάδος ιερέων και συμμετέχοντος πυκνού εκκλησιάσματος εκ
της Αγίας Γής και προσκυνητών εκ
διαφόρων Ορθοδόξων χωρών, παρουσία δε και του Γενικού Προξένου
της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ.
Σωτηρίου Αθανασίου.

ματος του Πανεπιστημίου
του Cambridge.Εκ τούτου
κατά τον μήνα Οκτώβριον οι μαθηταί λαμβάνουν
πτυχία Αγγλικής γλώσσης
όλων των βαθμίδων, τα
οποία είναι υπογεγραμμένα από το Βρεττανικόν
Συμβούλιον, το εδρεύον
εις Αμμάν και αποτελούν
ένα καλόν ανεγνωρισμένον
εφόδιον, βοηθούν αυτούς
εις μελλοντικήν καλήν σταδιοδρομίαν.

μένων, εις τον Πανίερον Ναόν της
Αναστάσεως.
Προ της Αγίας
Αποκαθηλώσεως
προσεκύνησε ο
Μακαριώτατος,
προ δε του Αγίου
Κουβουκλίου, ο
Μακαριώτατος ενεδύθη μανδύαν,
ηυλόγησε το θυμίαμα, εθυμίασε το
Άγιον Κουβούκλιον και τον Άγιον
Λίθον, προσεκύνησε, ακολούθως δε
προσεκύνησαν οι Αρχιερείς και οι
Αρχιμανδρίται και εν συνεχεία, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου,
έλαβε χώραν ο Μέγας Εσπερινός εν
τω χώρω του Καθολικού.
Την Τρίτην, κυριώνυμον ημέραν
της εορτής, ετελέσθη η θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων
υπό της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών

Εις την εύρυθμον και
αποδοτικήν λειτουργίαν
του σχολείου της Ζάρκας
συμβάλλει λίαν σημαντικώς
ο ηγούμενος της Ζάρκας
Αρχιμανδρίτης π. Χρύσανθος, ο οποίος και δια
δωρεών των εξ Ελλάδος
προσκυνητών, τους οποίους ξεναγεί εις τα Πανάγια
Προσκυνήματα, αγιογράφησε με βυζαντινήν αγιογραφίαν τον ιερόν ναόν
του Αγίου Γεωργίου.

και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ.
Θεοφίλου, βοηθουμένου υπό ιερέων
και διακόνων και των Αρχιερέων εν
τω Ιερώ Βήματι συμπροσευχομένων,
εις το Καθολικόν του Ναού της
Αναστάσεως, τη τιμητική παρουσία
του Γενικού Προξένου της Ελλάδος
εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου
Αθανασίου και του Πρέσβεως της
Ελλάδος εις Ιορδανίαν κ. Ηρακλέους
Αστεριάδου και του Πρέσβεως της
Λευκορρωσίας εις το Ισραήλ κ. Igor
Leshchenga.
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Υπενθύμιση εκδρομών

4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ:
ΚΩΣ- ΝΙΣΥΡΟΣ
Από 27 έως 30 Μαΐου 2011
Τιμή κατ΄άτομο: 270€, σε
2κλινο δωμάτιο
Ξενοδοχείο 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€

Ελσίνκι

9ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ:
ΦΙΛΑΝΔΙΑ (ΕΛΣΙΝΚΙ)
ΣΟΥΗΔΙΑ (ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ)
ΕΣΘΟΝΙΑ (ΤΑΛΙΝ)
ΛΕΤΟΝΙΑ (ΡΗΓΑ)
24 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2011.
1η ΗΜΕΡΑ: Παρασκευη 24/6
Αθηνα – Στοκχολμη
2η ΗΜΕΡΑ: Σαββατο 25/6
Στοκχολμη – Ουψαλα
(Προαιρετική )
3η ΗΜΕΡΑ: Κυριακη
26/6 κρουαζιερα μελερεν
(προαιρετική) - Στοκχολμη–
Ελσινκι
4η ΗΜΕΡΑ: Δευτερα 27/6 Ελσινκι
5η ΗΜΕΡΑ: Τριτη 28/6 Ελσινκι –
Πορβοο
6η ΗΜΕΡΑ: Τεταρτη 29/6 Ελσινκι
– Ταλλιν
7η ΗΜΕΡΑ: Πεμπτη 30/6 Ταλλιν
– Ριγα
8η ΗΜΕΡΑ: Πεμπτη 1/7 Ριγα
9η ΗΜΕΡΑ: Παρασκευη 2/7 Ριγα
– Αθηνα

Στοκχόλμη

Ταλίν

Τιμή συμμετοχής σε 2κλίνο
δωματίο: 1320€
Επιβάρυνση μονοκλίνου :
300€
Στην τιμή Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑθήναΣτοκχόλμη και Ρίγα-Αθήνα
• Φόροι αεροδρομίου
• Εισιτήρια πλοίου για ΣτοκχόλμηΕλσίνκι
• Δίκλινες εσωτερικές καμπίνες για
Στοκχόλμη-Ελσίνκι.
• Μεταφορές με πολυτελές
κλιματιζόμενο λεωφορείο
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα
• Διαμονή σε ξενοδοχεία4* με
ημιδιατροφή σε μπουφέ (εκτός
από το ξενοδοχείο στη Ρίγα που
είναι σε menu.)
• Ξεναγοί (Ελληνόφωνες
σε Στοκχόλμη και Ελσίνκι,
Αγγλόφωνοι σε Ταλλίν και Ρίγα)
• Φ.Π.Α - διόδια - διελεύσεις .
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής/
επαγγελματικής ευθύνης.

7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ:

4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ:

ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Από 5 έως 13 Νοεμ. 2011.
Θα επισκεφθούμε ΤΕΛ ΑΒΙΒ, ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ,
ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, ΙΕΡΙΧΩ, ΒΗΘΛΕΕΜ,
ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ, ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ, ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ, ΒΗΘΑΝΙΑ.
Τιμή κατ’ άτομο: 1.150€.
Επιβάρυνση μονοκλίνου: 300€

TZOYMEΡΚΑ (ΑΓΝΑΝΤΑΠΡΑΜΑΝΤΑ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥΣΣΥΡΡΑΚΟ-ΚΑΛΑΡΥΤΕΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΜε αφετηρία τα Ιωάννινα)
Από 9 έως 12 Οκτ. 2011
Τιμή κατ’ άτομο: σε 2κλινο δωμάτιο με
ημιδιατροφή: 230€. Τιμή μονοκλίνου: 270€

Εκδήλωση

Ακυρώσεις συμμετοχής - Όροι
1) 25 ημέρες πριν την αναχώρηση.............
2) 24-15 ημέρες πριν την αναχώρηση........
3) 14-5 ημέρες πριν την αναχώρηση.........
4) 4 ημέρες πριν την αναχώρηση...............

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εκκλησιασμός
Αρτοκλασία
Το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011 στο
Μετόχι του Παναγίου Τάφου
(Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων ) Ερεχθέως 18 Πλάκα, θα
πραγματο ποιηθεί εκκλησια
σμός και αρτοκλασία.

ακυρωτικά: 15 %
ακυρωτικά: 50%
ακυρωτικά: 75%
ακυρωτικά: 100%

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.
Για τυχόν διευκρινήσεις , αναλυτικότερα προγράμματα και κόστος
εκδρομών, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο του Συνδέσμου Τηλ.
210-3238754
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Μητροπολίτης Τριπόλεως Λιβύης Θεοφύλακτος που σε
πολύ δύσκολες στιγμές παραμένει στο ποίμνιό του
Από την εφημερίδα το ΠΑΡΟΝ

Δ

εν ξέρω πως θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια αλλά δεν είμαι αισιόδοξος. Πείτε
μου πότε τα όπλα είχαν καλό αποτέλεσμα. Με τα λόγια αυτά ο Μητροπολίτης
Τριπόλεως Θεοφύλακτος υπογραμμίζει την ανησυχία του για το άδηλο μέλλον
της Λιβύης. Μιλάει ήρεμα και διατηρεί το χιούμορ του, ακόμη και την ώρα που γύρω
του πέφτουν βόμβες και πυροβολισμοί. Όπως λέει << είναι ο μόνος τρόπος για να
την βγάλω καθαρή, να μη με πάρει από κάτω>>. Δηλώνει εν τούτοις αποφασισμένος
να παραμείνει στην Τρίπολη και να μην εγκαταλείψει τη θέση του.
Την ημέρα είναι καλά. Είμαστε βέβαια πολύ προσεκτικοί. Θα πάμε όπου είναι
απαραίτητο. Πάω κάθε μέρα στο Ναό, τον Άγιο Γεώργιο των Σκλάβων. Οι κινήσεις
είναι περιορισμένες. Τα μόνα καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι δύο μεγάλα σουπερμάρκετ και μερικά μικρότερα. Όλα τα άλλα έχουν νεκρώσει στην πόλη.
Αν κλείσουν και αυτά θα… κάνουμε δίαιτα! Όταν υπάρχουν πολλές αψιμαχίες, την
επομένη η αγορά είναι μουδιασμένη. Εύχομαι να σταματήσει να πληρώνει με το αίμα
του ο αθώος λαός.

Αυτό είναι για να εκτιμάμε τον εαυτό μας
Να θυμάσαι:
1. Υπάρχουν τουλάχιστον 2 άνθρωποι σ’αυτόν τον κόσμο που θα πέθαιναν για σένα.
2. Τουλάχιστον 15 σ’αυτόν τον κόσμο σ’αγαπούν με κάποιο τρόπο.
3. Ο μόνος λόγος που κάποιος μπορεί να σε μισήσει είναι επειδή θα ήθελε να είναι σαν κι εσένα.
4. Ένα χαμόγελό σου μπορεί να φέρει ευτυχία ακόμα και σε κάποιον που δεν σε συμπαθεί.
5. Κάθε βράδυ τουλάχιστον 1 άνθρωπος σε σκέφτεται πριν κοιμηθεί.
6. Είσαι ο κόσμος ολόκληρος για κάποιον.
7. Είσαι μοναδικός και ξεχωριστός άνθρωπος.
8. Κάποιος που μπορεί να μην τον ξέρεις καν, σε αγαπάει.
9. Ακόμα και όταν κάνεις το μεγαλύτερο λάθος, κάτι καλό βγαίνει από αυτό.
10. Όταν σκέφτεσαι ότι όλος ο κόσμος είναι εναντίον σου, ξαναρίξε μια ματιά.
11. Πάντα να θυμάσαι τους επαίνους που δέχεσαι και να ξεχνάς τις προσβολές.
Οι καλοί φίλοι είναι σαν τα αστέρια… Δεν τους βλέπεις πάντα, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν.

"Ξέχασε" τις χριστιανικές εορτές το Ευρωπαϊκό Ημερολόγιο
Από την εφημερίδα το Παρόν.

Τ

ο θέμα της παράλειψης των
χριστιανικών εορτών και αργιών
σε πρόσφατη κυκλοφορία του
Ευρωπαϊκού Ημερολογίου 2010/2011
σε ευρωπαϊκά σχολεία έφερε με ερώτησή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η
αντιπρόεδρος τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόδη Κράτσα. Το Ημερολόγιο
αυτό μάλιστα διανεμήθηκε σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, εκ των οποίων τα 273,000 στην
Ελλάδα. Στην ερώτησή της η ελληνίδα
ευρωβουλευτής ανέφερε ότι η παράλειψη
των χριστιανικών εορτών και αργιών

στο εκδοθέν ημερολόγιομ ενώ
αναφερόνται εορτές άλλων
θρησκειών ευρωπαίων πολιτών,
δεν πλήττει μόνο την κληρονομιά αλλά παραποιεί και την
ευρωπαϊκή πραγματικότητα,
την ψυχή και τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο.
Παράλληλα, η ελληνίδα
ευρωβουλευτής έθεσε το εύλογο ερώτημα του τρόπου παραγωγής
των ενημερωτικών εργαλείων της ΕΕ,
εκφράζοντας την ανησυχία της για την

έλλειψη ελέγχου και παρακολούθησης της διαδικασίας.
Όπως ανέφερε στην απάντησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παράλειψη δε ήταν
σκόπιμη και εξέφρασε τη λύπη
της για το γεγονός.
Για να επανορθώσει δε, εξέδωσε μια μονοσέλιδη προσθήκη η οποία απαριθμεί τις
κύριες δημόσιες αργίες, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών εορτών,
στο κάθε κράτος μέλος.
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Το δίδαγμα μιας πεταλούδας

Μ

ια ημέρα, ένα μικρό άνοιγμα
εμφανίστηκε σε ένα κουκούλι,
ένας άνδρας κάθισε και παρακολούθησε την πεταλούδα για ώρες καθώς
πάλευε για να περάσει το σώμα της μέσα
από την μικρή οπή.
Τότε, φάνηκε σαν να είχε σταματήσει κάθε
προσπάθεια.Έμοιαζε σαν να είχε προχωρήσει όσο μπορούσε να μην μπορούσε να πάει
παραπέρα.Τότε ο άντρας αποφάσισε να
βοηθήσει την πεταλούδα, πήρε ένα ψαλίδι
και άνοιξε το κουκούλι.Η πεταλούδα τότε
ξεπρόβαλε εύκολα.Αλλά είχε ένα μαραμένο
σώμα και ζαρωμένα φτερά.
Ο άντρας συνέχισε να παρακολουθεί γιατί
περίμενε, από στιγμή σε στιγμή, ότι τα φτερά θα άνοιγαν,
θα μεγάλωναν και θα επεκτείνονταν, ότι θα ήταν ικανά να
στηρίξουν το σώμα της πεταλούδας και ότι θα γίνονταν γερά.
Η πεταλούδα πέρασε την υπόλοιπη ζωή της περιφερόμενη
αργά και δύσκολα με το σώμα της μαραμένο και τα φτερά
της ζαρωμένα. Ποτέ δεν μπόρεσε να πετάξει.
Αυτό που ο άντρας, με την ευγένεια και την καλή του
θέληση δεν μπόρεσε να κατανοήσει ήταν ότι ο περιορισμός
του κουκουλιού και ο αγώνας που απαιτήθηκε από την
πεταλούδα ήταν ο μόνος τρόπος για να αναγκάσει τα υγρά

να κινηθούν από το σώμα της πεταλούδας
προς τα φτερά της, έτσι ώστε να είναι
έτοιμη να πετάξει μόλις κατάφερνε να
απελευθερωθεί από το κουκούλι. Μερικές
φορές ο αγώνας είναι ακριβές αυτό που
έχει ανάγκη η ζωή μας.
Αν ο Θεός επιτρέψει να περάσουμε την
ζωή μας χωρίς δυσκολίες, αυτό θα έχει
παραλυτική επίδραση πάνω μας. Δεν θα
γινόμασταν τόσο δυνατοί όσο θα μπορούσαμε να γίνουμε. Ποτέ δεν θα γινόμασταν
ικανοί να "πετάξουμε".
Ζήτησα δύναμη… Και ο Θεός μου έδωσε δυσκολίες για να με κάνει δυνατό.
Ζήτησα σοφία… Και ο Θεός μου έδωσε
προβλήματα για να λύσω.
Ζήτησα ευημερία… Και ο Θεός μου έδωσε μυαλό υγεία
για να δουλέψω.
Ζήτησα κουράγιο… Και ο Θεός μου έδωσε εμπόδια για
να τα ξεπεράσω.
Ζήτησα αγάπη… Και ο Θεός μου έδωσε πονεμένους
ανθρώπους για να βοηθήσω.
Ζήτησα χάρες… Και ο Θεός μου έδωσε ευκαιρίες. Δεν
έλαβα τίποτε από ότι ζήτησα…
Όμως έλαβα όλα όσα χρειαζόμουν.

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

Η

Μονή αυτή ευρίσκεται εντός
των τειχών της Παλαιάς πόλεως των Ιεροσολύμων, πλησίον
στο Πραιτώριον.
Είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόδημο τον μυστικό μαθητή και κηδευτή του
Ιησού, όμως στους προσκυνητές είναι
γνωστή ως η Μονή της Φακής, ή της
φυλακής του Αποστόλου Πέτρου.
Είναι ο ιερός εκείνος χώρος όπου ο
Κύριος μας συναντήθηκε νύχτα με τον
τότε Φαρισαίο μυστικό μαθητή του,
άρχοντα των Ιουδαίων και διδάσκαλο
του Ισραήλ Νικόδημο, και Του είπε
πως αν ο άνθρωπος δεν ΄΄γεννηθή
άνωθεν ου δύναται ιδείν την Βασιλείαν
του Θεού΄΄, και πως η αναγέννηση
αυτή πρέπει να είναι ΄΄ εξ ύδατος και
πνεύματος΄΄ ( Ιωάννου Γ!3-5 ).
Ο Νικόδημος υπερασπίστηκε τον
Ιησού στα μέλη του Συμβουλίου- Συνεδρίου, αλλά όχι μόνον δεν εισακούσθη,
αλλά υβρίσθη.
Στον ίδιο ευλογημένο τόπο, είναι
η φυλακή του Αποστόλου Πέτρου,
όπου σύμφωνα με τις Πράξεις των

Αποστόλων, ο Ηρώδης μετά τον αποκεφαλισμό του Αγίου Ιακώβου ( Ζεβεδαίου ), συνέλαβε τον Άγ. Πέτρο και
τον φυλάκισε εδώ ( που ήταν μικρός
υπόγειος χώρος- τμήμα του Ρωμαϊκού
Διοικητηρίου), περιμένοντας να τον
δικάσει δημόσια μετά το Πάσχα. Όμως
άγγελος Κυρίου τον ελευθέρωσε και
τον οδήγησε έξω από τις πύλες των
φυλακών και μέσα στην πόλη.
Στην μονή αυτή φυλάσσεται μέχρι
σήμερα ένα μεγάλο καζάνι, που σύμφωνα με την παράδοση, μαγείρευαν
φακές, που ήταν το σύνηθες φαγητό
των εργατών που έχτιζαν τον Ναό
της Αναστάσεως υπό την εποπτεία
της Αγίας Ελένης. Έτσι λοιπόν η μονή
ονομάστηκε της φακής. Παλαιά οδοιπορικά αναφέρουν ότι το Μοναστήρι
αυτό ήταν αφιερωμένο και στον Άγιο
Ιωάννη τον Θεολόγο.
Στο Μοναστήρι αυτό επιστάτης
είναι ο ευλαβέστατος ιεροδιάκονος π.
Μακάριος που κατάγεται και εγεννήθη
στο χωριό Σταμνά του Μεσολογγίου,
και διακονεί εκεί με ζήλο και αγάπη

Έκθεση
Πεπραγμένων

του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ελληνικού
Συνδέσμου Παναγίου Τάφου,
από 1 / 1 έως 31/12/2010

Προς την τακτική γενική συνέλευση
των μελών.
Αγαπητά μέλη,
την 31-12-2010 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 1/1/2010 έως
31/12/2010.
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.

Η Ιερά Μονή του Αγίου Νικόδημου

Ο Άγιος Νικόδημος.

για τον ιερό αυτό χώρο του ΕλληνοΟρθόδοξου Πατριαρχείου μας των
Ιεροσολύμων με την στήριξη και τις
ευλογίας του Μακαριωτάτου Πατριάρχου μας κ.κ. Θεοφίλου Γ!.
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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 81.328,35€, όπως
φαίνονται στις αποδείξεις εισπράξεων της συνημμένης κατάστασης
Παράρτημα Α και τα έξοδα στο παράρτημα Β.

Αναλυτικά
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1. Υπόλοιπο χρήσεως 2009
2. Συνδρομές και δωρεές μελών
3. Από διοργάνωση εκδρομών
4. Από εκδήλωση κοπής πίττας
5. Από τόκους καταθέσεων
6. Από μετατροπή Δολλαρίων σε Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΥΡΩ (€)
27.563,33
35.834,35
1.695,00
16.088,00
85,67
62,00
81.328,35

ΕΞΟΔΑ
1. Αγιογράφηση Ι.Ναού Προφήτου Αιλισαίου εν Ιεριχώ
2. Κατασκευή μανδρότοιχου Ι.Μ. αναλήψεως Όρους ελαιών
3. Επισκευή Ι.Ναού Αγ. Γεωργίου παλαιάς πόλης (Νοσοκομείο)
4. Πληρωμή διδάκτρων απόρρων μαθητών Ελληνορθόδοξου
Σχολείου εις Ζλαρκα Ιορδανίας
5. Οικονομική ενίσχυση φοιτητού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
6. ΔΕΗ- ΟΤΕ – Κοινόχρηστα (Λογαριασμοί)
7. Εκτύπωση-Αποστ. Περιοδικού-γραμματόσημα
8. Αγορά γραφικής ύλης
9. Προμήθεια ΕΛΤΑ & Τραπεζών -Φόροι
10. Έξοδα εκδηλώσεων
11. Εξοπλισμός Γραφείου
12. Διάφορα έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΥΡΩ (€)
3.700,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
150,00
2.324,65
4.215,45
379,35
141,66
91,63
110,49
401,36
25.514,60

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Έσοδα
Έξοδα
ΥΠΟΛΟΙΠΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

ΕΥΡΩ (€)
81.328,35
25.514,60
55.813,75

Το 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 2011.

Προϋπολογισμός έτους 2011
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΩΝ
1. Εκ μεταφοράς από προηγούμενο έτος 2010
2. Συνδρομές δωρεές , μελών και οργανισμών
3. Εκδηλώσεις (κοπή πίτας-Συνεστίαση ) -εκδρομές
4. Τόκοι καταθέσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΕΥΡΩ (€)
55.813,75
35.000.00
15.000.00
1.000.00
106.813,75

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΟΔΩΝ
1. Οικονομική ενίσχυση διαφόρων Ι. Μονών Αγ. Τόπων
2. Αποκατάσταση ζημιών Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Μπετζαλά
προκληθείσα εκ σεισμικής δονήσεως
3. Ανακαίνιση Αρχείου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
4. Επισκευή ανακαίνιση Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Ιεροσολύμων
5. Ανακαίνιση Ηγουμενίου Ι. Μονής Πέτρου &Παύλου
( Φυλακές Πέτρου & Παύλου )
6. ΔΕΗ-ΟΤΕ -Κοινόχρηστα
7. Εκτύπωση- Αποστ. Περιοδικού- Γραμ/σημα
8. Αγορά γραφικής ύλης
9. Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ & Τραπεζών
10. Διάφορα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΥΡΩ (€)
15.000,00
8.000,00
20.000,00
1.500,00
10.000,00
2.500,00
4.300,00
400,00
200,00
500.00
62.400,00

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 2010 και τον προϋπολογισμό χρήσης 2011// Αθήνα 6 - 4 -2011 // Ο Πρόεδρος: Α. Σταυρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος:
Λ. Μάρκου, ο Γ. Γραμματέας: Σ. Μπέλμπας, ο Ταμίας: Β. Τσαμπόκας.

- 12 -

ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Σκέψεις για να ξεπερνάτε
τις αντιξοότητες
 Οι γαλήνιες θάλασσες δεν κάνουν τους καλούς ναυτικούς.- Αφρικάνικη παροιμία
 Τα καλά πράγματα- αποτέλεσμα της ευημερίας-είναι
για να τα επιθυμούμε, .Όμως τα καλά πράγματα που
πηγάζουν απ’τις αντιξοότητες, είναι για να τα θαυμάζουμε.- Σενέκα( 4π.χ-65μ.χ)
 Είναι εύκολο να είσαι ευχάριστος, όταν όλα πάνε μια
χαρά. Όμως τι αξίζει κάποιος φαίνεται, όταν όλα είναι
άνω- κάτω και αυτός συνεχίζει να χαμογελά.
 Την πορεία του ανέμου δεν μπορώ να την αλλάξω, μπορώ
όμως να χρησιμοποιήσω τα πανιά μου για να φθάσω
στο προορισμό μου. Jimmy Deam (1928)
 Αυτό που σου συμβαίνει δεν μπορείς να το ελέγξεις,
μπορείς όμως να ελέγξεις τον τρόπο που συμπεριφέ
ρεσαι σε αυτό που σου συμβαίνει, και μ’ αυτό τον τρόπο,
θα επιβληθείς της αλλαγής αντί αυτή να επιβληθεί σε
σένα. Brian Tracy ( 1944)
 Συλλογίσου τις ευλογίες σου, επειδή ο κάθε άνθρωπος έχει
αρκετές και όχι τις παλιές σου αποτυχίες, επειδή όλοι λίγοπολύ έχουν από λίγες.Charles Dickens ( 182- 1870 )
 Η μόνη ανικανότητα στη ζωή είναι μια μη φιλική στάση
απέναντι στη ζωή. Scott Hamilton ( 1958 )
 Η πειθαρχία αποκτάται μέσα από τις αντιξοότητες της
ζωής. Mahatma Gandhi ( 1869-1948)
 Μέσα στις δυσκολίες βρίσκονται οι ευκαιρίεςAlbert
Einstein ( 1879-1955)
 O κόσμος όλος είναι γεμάτος πόνο. Όμως είναι γεμάτος
και με νίκες.. Helen Keller ( 1880-1968)
 Συχνά οι δυσκολίες είναι το εργαλείο που χρησιμοποιεί
ο Θεός για να μας προετοιμάσει για κάτι καλύτερο.
Henry ward Beecher ( 1813-1887)

Επισκεφθείτε το site του Συνδέσμου μας

www.panagiostafos.gr

 Ενημερωθείτε για τους σκοπούς του
 Δείτε τις Ανακοινώσεις και τα Νέα του
 Συμμετέχετε στις δραστηριότητες του
 Διαβάστε το Περιοδικό μας "ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ"
 Μελετήστε το καταστατικό του.
 Επικοινωνήστε μαζί μας.

email: syntafos@otenet.gr

ΕΓΩ ΠΛΗΡΩΣΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ ΕΣΕΙΣ;
ΕΑΝ ΟΧΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΤΕ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ (ΒΟΥΛΗΣ 36, Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ), ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ, ΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΠΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΑΣ.
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