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...εύχεται ολόψυχα,
Σε όλα τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου για τις άγιες
ημέρες των Χριστουγέννων και του Νέου έτους 2012, υγεία,
χαρά, ευτυχία και η ευλογία του Παναγίου Τάφου πάντοτε να
τους συνοδεύει.
Γράφει ο πρόεδρος

Π

Η Βάπτιση του Χριστού.
Εορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Πρωτοχρονιάτικη Πίττα

εριμένουμε Χριπεριοχές του Λεκανοστούγεννα και δυπεδίου Αττικής με τις
στυχώς η Ελλάδα
οποίες επικοινώνησα
μας δεν βλέπει στον ορίζοντα
τηλεφωνικά, ότι σε πείνα έρχονται καλλίτερες ημέσμα της οικονομικής
ρες, παρά μόνον συγκρούκρίσης και της γενικότερης κακής διάθεσης
σεις, καταστροφές, και μεί- Ο πρόεδρος του
Ελληνικού Συνδέσμου
των Ελλήνων θα φροωση μισθών και συντάξεων. Παναγίου Τάφου,
ντίσουν να πείσουν τα
Παρά ταύτα όλα τα μέλη κ. Αριστείδης
Σταυρόπουλος.
μέλη μας να συμμετάκαι οι φίλοι του Συνδέσμου
σχουν στην εκδήλωση
μας, όπως πληροφορούμαι,
αισιοδοξούν και θα καταβάλλουν δείχνοντας έτσι την αγάπη τους
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η και το ενδιαφέρον τους για τους
σημαντικότερη και ουσιαστικό- Αγίους Τόπους και τα Πανάγια
τερη εκδήλωση του Συνδέσμου Προσκυνήματα. Άλωστε όλοι
μας "Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟ- μας γνωρίζουμε ότι πάντοτε,
ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ" που θα οι Έλληνες έκτιζαν Ναούς και
πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο βοηθούσαν τους πτωχούς από
ΧΙΛΤΟΝ την…. θα στεφθεί από το υστέρημά τους και όχι από τα
πλήρη επιτυχία.
περισσεύματα τους.
Έχω διαβεβαιώσεις από όλες τις
Για άλλη μια φορά τα μέλη μας
εκπροσώπους μας στις διάφορες θα έχουν την ευκαιρία να ξεχάσουν

για λίγο τα προβλήματα τους και
τις καθημερινές δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν να απολαύσουν το
πλούσιο καλλιτεχνικό – χορευτικό
πρόγραμμα που είναι σχεδιασμένο
στο γούστο και στα μέτρα των
προσκεκλημένων μας.
Την εκδήλωση, θα ευλογήσει ο
Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, εφόσον
βέβαια ,οι υποχρεώσεις του το επιτρέψουν, σε αντίθετη περίπτωση
θα παραστεί εκπρόσωπος του.
Τέλος συνιστούμε σ’ όλα τα
μέλη μας να επιδιώξουν να μην
απουσιάσουν από την εκδήλωση, να είναι όλα εκεί για να
δείξουμε όλοι μαζί , έμπρακτα,
την αγάπη και στήριξη μας στην
Αγιοταφιτική αδελφότητα που
δυστυχώς τα τελευταία χρόνια
φθίνει συνεχώς.

ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ
Αγαπητά μέλη,
Ο Σύνδεσμος κατέβαλλε 4 φορές το χρόνο = 3.540 €.
Το ποσό αυτό είναι δυσβάμε την ψήφιση του μεσοπρό- για κάθε περιοδικό 0,107 €
Εάν προσθέσουμε στο στακτο για τον Σύνδεσμο, γι
θεσμου, τον μήνα Ιούλιο, η δηλαδή συνολικά για 2500 παραπάνω ποσό, τα έξοδα αυτό αποφασίσαμε η έκδοση
γραμματεία τύπου έπαψε Χ 0,107= 270 € .
εκτυπώσεως και συσκευασίας του περιοδικού μας να γίνενα επιχορηγεί την αποστοΤώρα καλείται να καταβάλ- 2.600 € το χρόνο, το συνολικό ται δύο φορές τον χρόνο , δηλή των περιοδικών μέσω λει 0,354 € για κάθε περιοδικό ποσό που κοστίζει το περιοδι- λαδή τους μήνες Δεκέμβριο
ΕΛ.ΤΑ.
δηλαδή 2500Χ0,354= 885 € Χ κό ανέρχεται σε 6.140 €.
και Μάιο εκάστου έτους.
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Χρονικό επισκέψεων - συναντήσεων και δραστηριοτήτων του
Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ!
Εκ της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου.

Η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στη
Ναζαρέτ. Το Σάββατον, 18ην Σεπτεμβρίου 2011, η
Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ.
Θεόφιλος, προεξήρxε της πανηγύρεως της Υψώσεως του
Ο Υπουργός Πολιτισμού & Τουρισμού της Ουκρανίας επισκέπτεται
το Πατριαρχείο. Την Τετάρτην, 5ην
Οκτωβρίου 2011, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Ουκρανίας,
κ. Mykhailo Kulyniak, συνοδευόμενος
υπό του Πρέσβεως της Ουκρανίας κ.

Hennadii Nadolenko, επεσκέφθη το
Πατριαρχείον.
Τον εξοχώτατον κ. Υπουργόν εδέχθη
εγκαρδίως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών
και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ.
Θεόφιλος.
Εις το πλαίσιον της επισκέψεως

Η Ορθόδοξος Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου επισκέπτεται το Πατριαρχείο. Το
Σάββατον, 9ην Οκτωβρίου 2011, η Ορθόδοξος Θεολογική
Σχολή του Μονάχου, αποτελουμένη εκ φοιτητών αυτής
και τινων προσκυνητών μετ’ αυτής, των οποίων ηγούντο
Προσκυνητές από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Φινλανδίας
επισκέπτονται το Πατριαρχείο.
Την Τρίτην, 11ην Οκτωβρίου 2011, ο
Επίσκοπος Γιοενσού κ. Αρσένιος της
Ορθοδόξου Εκκλησίας της Φινλανδίας μετά μικράς συνοδείας επεσκέφθη
το Πατριαρχείον και εγένετο δεκτός
υπό της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών
και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ.
Θεοφίλου.

Τιμίου Σταυρού εις το παρεκκλήσιον της Υψώσεως του
Τιμίου Σταυρού, το ευρισκόμενον εις το εντός της Ναζαρέτ
κτήμα του Πατριαρχείου, το γνωστόν υπό την επωνυμίαν
«Κασρ-Ιλ-Μουτράν» / «Ο Πύργος του Δεσπότου».
ταύτης ο κ. Υπουργός ενημέρωσε τον
Μακαριώτατον επί των προσπαθειών,
τας οποίας καταβάλλει η πολιτεία της
Ουκρανίας διά την συνεργασίαν εν
ειρήνη των εν διαφωνία ευρισκομένων
Ορθοδόξων ομάδων, αλλά και των
διαφόρων θρησκευμάτων.

ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρεμεζιάνης κ. Ανδρέας του
Πατριαρχείου της Σερβίας και ο Επίσκοπος Στουτγάρδης
κ. Αγαπητός της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς και
ο καθηγητής της εν λόγω Σχολής κ. Αθανάσιος Βλέτσης,
επεσκέφθη το Πατριαρχείον.
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Προσκυνητές εκ του Πατριαρχείου Γεωργίας στο Πατριαρχείο.
Την Κυριακήν, 9 Οκτωβρίου 2011,
μικρά ομάς προσκυνητών εκ Γεωργίας
επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον ως
αποστολή εκ μέρους του Πατριαρχείου
Γεωργίας. Της αποστολής προΐστα-

Η εορτή του Αγίου Ισαάκ του Σύρου στο Qatar.
Την Tρίτην11ην Οκτωβρίου
2011, εωρτάσθη πανηγυρικώς εις το Εμιράτον του

το η γραμματεύς του Πατριαρχείου
Γεωργίας κυρία Σ. Τινατίν και μέλη
της Πρεσβείας της Γεωργίας εις το
Τελ -Αβίβ.
Την εν λόγω αποστολήν εδέχθη εις
το Πατριαρχείον η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ
ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Qatar η μνήμη του Οσίου
πατρός ημών Ισαάκ του
Σύρου. Ως γνωστόν η περιοχή αυτή είναι ο τόπος
ασκήσεως του μεγάλου φω-

Συνάντηση Μακαριωτάτου
Πατριάρχου Ιεροσολύμων &
Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος. Την Πέμπτην, 13ην Οκτωβρίου 2011, έλαβε χώραν συνάντη-

στήρος της Εκκλησίας, Αγίου Ισαάκ του Σύρου . Δια
πρώτην φοράν ετελέσθη
αγρυπνία εις τον υπόγειον
χώρον του ανεγειρομένου

σις του Εξοχωτάτου Υπουργού της
Ελλάδος κ. Σταύρου Λαμπρινίδη,
ευρισκομένου εις επίσκεψιν εις το
κράτος της Ιορδανίας μετά από
επίσκεψιν εις Αίγυπτον και κατευ-

Ρασοφορία νέων δοκίμων στο Πατριαρχείο. Το
Σάββατον, 9ην Απριλίου 2011, έλαβε χώραν εις το
Πατριαρχείον υπό της
Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών
και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου
η ρασοφορία δύο νέων
δοκίμων, του Κωνσταντίνου Πήλιουρη και του
Χαριλάου Λακιώτη εκ
Μελισσοχωρίου Θηβών,
προσφάτως προσελθόντων δι’ ευχών των γονέων αυτών και του πνευματικού αυτών Πατρός π.

κ.κ. Θεόφιλος και καλωσωρίζων αυτούς ωμίλησε περί του χρέους των
αδελφών Ορθοδόξων Εκλησιών να
συνεργάζωνται εν αμοιβαίω σεβασμώ, αγάπη και ειρήνη Χριστού δια
τα καλά και συμφέροντα των ψυχών
του ποιμνίου αυτών.

Ι. Ναού προς τιμήν του
μεγάλου διδασκάλου της
μυστικής ζωής. Παρατίθενται φωτογραφίαι εκ της
ακολουθίας.

θυνόμενος προς τον Λίβανον, μετά
της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και
Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εις το εν Αμμάν ξενοδοχείον
Intercontinental.

Κωνσταντίνου Περαματζή κατόπιν και διευθετήσεως
της εισόδου αυτών εις το Κράτος του Ισραήλ και
αναλαβόντων δοκιμαστικήν
διακονίαν.Ευλογών τα ράσα
αυτών ο Μακαριώτατος, ηυχήθη αυτοίς υπομονήν, υπακοήν, ταπείνωσιν, συμμετοχήν εις τας Ακολουθίας της
Αγιοταφιτικής Αδελφότητος
και αδιασάλευτον συνέχειαν
της αρξαμένης μοναχικής αυτών πορείας και ευδοκίμησιν
εν συνεχεία της μελλούσης
αυτών Αγιοταφιτικής και
Ιερατικής διακονίας.
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΟΧΩΡΙΑ

Προσκυνηματικές Εκδρομές και Εκδηλώσεις

Γράφει η Αθανάση Ελένη

στους Άγιους Τόπους και σε Μοναστήρια
του Εσωτερικού και του Εξωτερικού

Σ

τις 9 Οκτωβρίου ο Ελληνικός
Σύνδεσμος Παναγίου Τάφου
πραγματοποίησε τετραήμερη
εκδρομή στα ιστορικά και γραφικά
χωριά των Τζουμέρκων (Αθαμανικών
Ορέων) με ορμητήριο την πανέμορφη
πόλη των Ιωαννίνων
Ξεκινήσαμε το πρωί της Κυριακής με
σύμμαχο τον καιρό,αν και οι προβλέψεις
της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ήταν
δυσοίωνες.
Πρώτος σταθμός ήταν το Μενίδι
του Δήμου Αμφιλοχίας για φαγητό.
Συνεχίσαμε για το Βουργαρέλι Άρτας
που βρίσκεται στη νότια πλευρά των
Τζουμέρκων,σε υψόμετρο 800 μέτρων
ανάμεσα σε δύο ελατοσκέπαστες λοφοσειρές του Προφήτη Ηλία και της Ομαλής που το προστατεύουν σαν φυσική
αγκαλιά.Στον δρόμο για το Βουργαρέλι
και αφού περάσαμε από το ιστορικό
χωριό Πέτα γνωστό από την ιστορική
μάχη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων το
1822,σταθήκαμε για ένα προσκύνημα
στη «Κόκκινη Εκκλησιά»,ένα μοναδικό
μνημείο του 13ου αι. πολύ καλά διατηρημένο εξωτερικά.
Την επομένη πρώτος προορισμός
ήταν το Συρράκο,ένα ιστορικό αρχοντοχώρι της Ηπείρου σε υψόμετρο 1200 μ.
στο όρος Περιστέρι.Είναι χτισμένο στο
χείλος απότομης χαράδρας και αποτελεί
υπόδειγμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.Πατρίδα του ποιητή των παιδικών
μας χρόνων Κώστα Κρυστάλλη, του
Ιωάννη Κωλέττη πρώτου συνταγματικού πρωθυπουργού της Ελλάδας και
άλλων επιφανών ανδρών.
Το Συρράκο χωρίζεται από το δίδυμο
χωριό των Καλαρρυτών,που επισκεφθήκαμε στη συνέχεια με μια βαθειά
χαράδρα απαράμιλλης ομορφιάς,που
την διαρρέει ο ποταμός Άραχθος.
Οι κάτοικοι των χωριών αυτών κτηνοτρόφοι κυρίως αποτελούσαν την βαριά
βιομηχανία τους,αφού από τις μεγάλες
ποσότητες μαλλιού που έπαιρναν από
τα κοπάδια τους,έφτιαχναν μάλλινα
είδη μεταξύ των οποίων ήταν οι γνωστές μάλλινες κάπες ποιμενικές και
ναυτικές,που χρησιμοποιούνταν από
τους ναυτικούς σε όλη τη Μεσόγειο
και από τους λεγεωνάριους του Ναπολέοντα.Αργότερα ασχολήθηκαν με την
ασημουργία κι έγιναν διάσημοι αργυροχόοι στα Επτάνησα και στην Ιταλία Οι
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α. 5ήμερη εκδρομή
Βερολίνο-Δρέσδη
Από 5 έως 9 Ιουλίου 2012

Α. 3ήμερη εκδρομή
Τρίπολη- Καρύταινα - Ανδρίτσαινα - Επικούρειος Απόλλωνας - Κυπαρισσία - Πύλος
- Μεθώνη - Καλαμάτα - Στούπα - Αθήνα
Από 22 έως 24 Απριλίου 2011

Β. 7ήμερη εκδρομή
Αγίους Τόπους
Από 9 έως 15 Νοεμβρίου 2012
Αθανάση Ελένη από την εκδρομή των Τζουμέρκων.

σημερινοί γνωστοί οίκοι κοσμημάτων
Bulgari(Βούλγαρης) και Nessi(Νέσσης)
ιδρύθηκαν από οικογένειες με ρίζες
στους Καλαρρύτες.Σήμερα Συρράκο και
Καλαρρύτες θεωρούνται διατηρητέοι
οικισμοί
Μεταξύ των δύο αυτών χωριών βρίσκεται η Μονή Κηπίνας γαντζωμένη
κυριολεκτικά πάνω σ΄έναν βράχο,
αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου,όπου σταθήκαμε για ένα προσκύνημα,όπως επίσης στον ιστορικό ναό
του Αγίου Νικολάου των Καλαρρυτών
γνωστού για το καμπαναριό του.
Την Τρίτη ημέρα ξεκινήσαμε με προορισμό το χωριό Καταρράκτης κάνοντας πρώτα μια στάση στο ιστορικό,
μονότοξο γεφύρι της Πλάκας ένα από
τα σημαντικότερα περάσματα του Αράχθου ποταμού,στον οικισμό Πλάκα,το
οποίο έκλεισε το 1881,όταν τα σύνορα
της Ελλάδας ορίστηκαν στο ποταμό
Άραχθο και στη θέση του λειτούργησε
τελωνειακός σταθμός.
Ο Καταρράκτης είναι πνιγμένος στο
πράσινο από τα τρεχούμενα νερά, στην
καταπράσινη και ιδιαίτερα φροντισμένη
πλατεία του οποίου δεσπόζει ο ναός της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Συνεχίζοντας την εξόρμησή μας σταματήσαμε στην Ι.Μ.της Αγ. Αικατερίνης

Από την εκδρομή των Τζουμέρκων.

και καταλήξαμε στον Δήμο Πραμάντων
για φαγητό στην κεντρική πλατεία
του χωριού με τον υπεραιωνόβιο πλάτανο καθώς και την ιστορική βρύση
«Αράπης».Ο κεντρικός ναός της Αγ.
Παρασκευής είναι το στολίδι των Πραμάντων,που είναι και το κέντρο της περιοχής, όπου λειτουργούν πολλές υπηρεσίες,κέντρο υγείας,σχολεία,ξενοδοχεία
κλπ.Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την
Ι.Μ.της Αγ.Παρασκευής και το σπήλαιο
της Ανεμότρυπας με τους ωραίους
σταλακτίτες και σταλαγμίτες.
Επιστρέφοντας στα Ιωάννινα περάσαμε από το χωριό Μελισσουργοί,η
ονομασία του οποίου οφείλεται στην
εργατικότητα των κατοίκων του παραλληλίζοντάς τους με την μέλισσα. Στην
περιφέρεια του χωριού υπάρχουν πολλές πηγές με μεταλλικά και επιτραπέζια
νερά .Από το νερό της πηγής Αγκάθι
εμφιαλώνεται το γνωστό σ’εμάς νερό
΄΄Τζουμέρκα’’.
Το πρωί της Τετάρτης, μετά από μια
σύντομη βόλτα στην όμορφη πόλη
των Ιωαννίνων,πήραμε τον δρόμο της
επιστροφής με μια στάση όπως είναι
φυσικό στο γεφύρι της Άρτας για καφέκαι φωτογραφίες,καθώς και στην
Αμφιλοχία για φαγητό.
Ήταν ένα ταξίδι με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού οι εμπειρίες και οι γνώσεις
από την εξόρμηση αυτή,θα μείνουν
στη μνήμη μας σαν ένας πολύτιμος
θησαυρός.
Ευχαριστούμε πολύ γι’αυτό τους
διοργανωτές αυτής της εκδρομής και
ιδιαίτερα τον Κο Σταυρόπουλο τον Κο
Μάρκου και τον Κο Κολυβά και οπωσδήποτε τον έμπειρο οδηγό μας
Καλή αντάμωση στην επόμενη.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Α. ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Κυριακή __ Φεβρουαρίου 2012, Ξενοδοχείο HILTON
Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ-ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ
Το Σάββατο 9 Ιουνίου 2012 στο Μετόχι του Παναγίου
Τάφου, Ερεχθέως 18 Πλάκα.

Β. 5ήμερη εκδρομή
Χαλκιδική - Ξάνθη - Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη
Από 27 έως 31 Μαΐου 2012
Γ. 2 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Κιάτο - Στυμφαλεία -Καρτέρι - Καστανία
- Φενεός - Ακράτα - Λίμνη Τσιβλού - Ζαραχούλα
Από 7 και 8 Οκτωβρίου 2012

7ήμερη εκδρομή Αγίους Τόπους. 9-15 Νοεμβρίου 2012.
1η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2012: 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, ΣΑΒΒΑΤΟ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012:
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.
3η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
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

Ιερουσαλήμ.

συκομωρέα που ανέβηκε ο
Ζακχαίος, την Μονή Αγίου
Γερασίμου του Ιορδανίτου,
την Νεκρά θάλασσα. Άφιξη
στα Ιεροσόλυμα , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012:
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 >>
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ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
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.

Βηθλεέμ. Εδώ γεννήθηκε ο Ιησούς.

>> δεχθεί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 13
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012: 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

6η ΗΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012:
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.

5ήμερη εκδρομή Βερολίνο. 5-9 Ιουλίου 2012.
αμα προς τον ποταμό
Έλβα είναι μαγευτικό.
Μετά την ξενάγηση θα
υπάρξει γεύμα σε τοπικό παραδοσιακό εστιατόριο της Δρέσδης. Η
Δρέσδη σίγουρα θα σας
αφήσει τις καλύτερες
εντυπώσεις αφού είναι
μια πόλη που προσφέρεται για εξερευνήσεις.
Επιστροφή στο Βερολίνο. Διανυκτέρευση στο
ξενοδοχείο.

7η ΗΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 15
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012: 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.

3ήμερη εκδρομή Πελοπόννησο. 22-24 Απριλίου 2012.
1η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Απριλίου
2012 ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Αναχώρηση 7.00 για Τρίπολη με στάση
μετά τη σήραγγα του Αρτεμισίου για καφέ.
Συνεχίζουμε για Μεγαλόπολη, Μαγευτική
κοιλάδα Λουσίου ποταμού, ( παραμονή για
καφέ) στην ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ με την ξεχωριστή
ομορφιά , πλακόστρωτους δρόμους, από την
άκρη του χωριού θα δούμε την μνημειακή
γέφυρα του Αλφειού και θα καταλήξουμε στην
ορεινή κωμόπολη ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ πρωτεύουσα
της επαρχίας Ολυμπίας, πατρίδα ενός πρωταγωνιστή της Φιλικής εταιρείας Παναγιώτη
Αναγνωστοπούλου και του Νομομαθούς Ν. Μεθώνη
Δημητρακοπούλου. Σχετική παραμονή για
γεύμα και επίσκεψη στην Δημόσια βιβλιοθήκη που είναι
από τις σημαντικότερες που διαθέτει η Ελλάδα. Συνεχίζουμε προς Κυπαρισσία , ενδιάμεσα θα επισκεφθούμε τον
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ( Δεύτερος Παρθενώνας ). Στην
συνέχεια διασχίζοντας διάφορα χωριά της ορεινής Ολυμπίας
( Πετράλωνα, Ν.Φυγαλεία κ.λ.π. ) θα καταλήξουμε στην
Κυπαρισσία όπου θα διανυκτερεύσουμε.
2η ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Απριλίου 2012
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ - ΞΕΝΟ-

ΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΚΩΣΤΑ
ΝΑΥΑΡΙΝΟ" - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ ΚΟΡΩΝΗ -ΚΑΛΑΜΑΤΑ.
Μετά το πρωινό , αναχωρούμε για Καλαμάτα, αφού ενδιάμεσα επισκεφθούμε
τα Φιλιατρά, Γαργαλιάνους, το τεράστιο
και πανέμορφο Ξενοδοχειακό συγκρότημα
ΚΩΣΤΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟ του εφοπλιστού Κωνσταντακόπουλου ( όπου θα τύχουμε ειδικής
ξεναγήσεως ) Πύλο, Μεθώνη, Κορώνη. Αφού
δούμε τα αντίστοιχα Κάστρα θα συνεχίσουμε
διερχόμενοι από την Φοινικούντα και το Πεταλίδι, θα φθάσουμε στην Καλαμάτα όπου
θα διανυκτερεύσουμε.
3η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 24 Απριλίου 2012
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΣΤΟΥΠΑ - ΜΕΣΣΗΝΗ - ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό, θα βρεθούμε προσκυνητές στην Παναγία της Υπαπαντής ενώ μετά θα επισκευθούμε την Μονή
Καλογρεών. Εν συνεχεία θα πάμε στη Στούπα, όπου αφού
την περιηγηθούμε θα γευματίσουμε και το απόγευμα θα
αναχωρίσουμε για Αθήνα.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ:
- σε 2κλινο δωμάτιο με πρωινό: 155€
- σε μονόκλινο, επιβάρυνση: 45€
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Βερολίνο.

1η ΗΜΕΡΑ:
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
αναχώρηση για Βερολίνο. Μετά την
άφιξή μας θα ξεκινήσουμε την ξενάγισή
μας από Πύλη του Βραδεμβούργου, το
Ράιχσταγκ ( Βουλή ) με την γυάλινη
στέγη, το Χρυσό Άγαλμα της Νίκης,
τμήματα από το διαχωριστικό τείχος,
την Όπερα, το Θέατρο Σίλερ και θα
καταλήξουμε στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον Μουσείο της Περγάμου το οποίο
φιλοξενεί μια από τις πιο μεγάλες
συλλογές Ελληνικών Αρχαιοτήτων,
αν’αμεσα τους ο Βωμός της Περγάμου
και η Πύλη της Αγοράς την Μιλήτου.
Ολοκληρώνουμε την ξενάγηση μας
με γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στο
Βερολίνο και στην συνέχεια καταλή
γουμε στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση
στα δωμάτια μας. Το υπόλοιπο της
ημέρας θα είναι ελεύθερο. Διανυκτέρευση στο Ξενοδοχείο

2η ΗΜΕΡΑ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η ημέρα
θα είναι ελεύθερη. Δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.
3η ΗΜΕΡΑ:
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΙΟΥ 2012
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στην
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την
επίσκεψη μας στην Δρέσδη ή αλλιώς
την Φλωρεντία της Γερμανίας, στις
όχθες του ποταμού Έλβα. Μεγαλοπρεπή κτίρια μπαρόκ φανερώνουν
την αίγλη του παρελθόντος σε μία
πόλη που προσφέρει μεγάλη ποικιλία αξιοθέατων των πολύ σημαντικών μνημείων ξεχωρίζουν το παλάτι,
η όπερα Semper, το κτίριο Zwinger
ο καθεδρικός της Δρέσδης καθώς
και ο Τοίχος των Διαδόχων
Η ξενάγηση μας θα κλείσει στην
μεγάλη «Βεράντα» από όπου το θέ-

4η ΗΜΕΡΑ:
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για
επίσκεψη στο παλάτι
Postdam για να δούμε
τους κήπους των ανακτόρων Sanssouci με
το υπέροχο Κινέζικο
περίπτερο- πρώην κατοικία του Φρειδερίκου
του 2ου. Επισκεπτόμαστε κύρια το σύμπλεγμα των πάρκων και του
κάστρου Sanssouci . Για
την κατασκευή του δούλεψαν μεγάλοι
αρχιτέκτονες και σχεδια στές κήπων.
Το εσωτερικό του κάστρου Sanssouci
είναι διακοσμημένο στο πιό καθαρό
Γερμανικό στύλ ροκοκό, ενώ οι αίθουσες του Νέου Ανακτόρου έχουν
διαμορφωθεί σε μουσείο, το κάστρο
του Σαρλόττενχοφ η πινακοθήκη, το
θερμοκήπιο ωραία Αγγλικά και Γαλλικά πάρκα καθώς και η μεγάλη πηγή
μπροστά στις σκάλες που ανεβαίνουν
στο κάστρο Sanssouci . Μετά το πέρας
της ξενάγησης θα είστε ελεύθεροι.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στην
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο
για αναχώρηση για την Αθήνα.
Οι τιμή θα καθοριστεί αργότερα.
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ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

5ήμερη εκδρομή Χαλκιδική. 27-31 Μαΐου 2012.
Καλλιθέα και θα φθάσουμε
στην ΧΑΝΙΩΤΗ Στάση . Συνεχίζοντας το γύρο θα δούμε
το πευκοχώρι, τα λουτρά
και θα καταλήξουμε στην
ΣΚΑΛΑ ΦΟΥΡΚΑΣ όπου
θα γευματίσουμε. Κατά το
απόγευμα θα αναχωρήσουμε
για ΞΑΝΘΗ.

Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Η Ιερά Μονή Σουρωτής.

1η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 27/5/201 ΑΘΗΝΑΠΟΤΕΙΔΕΑ (ΣΙΘΩΝΙΑΣ)
Αναχώρηση 7.00 για την
όμορφη Ποτειδέα μέσω ενδιαφέρουσας διαδρομής φθάνουμε στον Πλαταμώνα όπου θα
γευματίσουμε. Αργά το απόγευμα μέσω Θεσσαλονίκης θα
καταλήξουμε στην Ποτειδέα
όπου θα διανυκτερεύσουμε
2η ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ
28/5/2012 ΧΕΡΣΟΝΗ-

ΣΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ - ΓΥΡΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
- ΞΑΝΘΗ
Πρωινό και αναχώρηση για
το γύρο της ΣΙΘΩΝΙΑΣ, θα
περάσουμε από τα όμορφα
ψαροχώρια και κατάφυτες
πλαγιές , όπως την Γερακίνη,
το Βατοπέδιο, Μεταμόρφωση, Νικήτη, Μαρμαράς
παραλία της Ορμηλίας, εν
συνεχεία θα επισκευθούμε
την Κασσάνδρα, όπου θα
περάσουμε από την όμορφη

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το κόστος συμμετοχής στις εκδρομές έχει
υπολογιστεί με τα σημερινά οικονομικά
δεδομένα και με ελάχιστο αριθμό συμμετοχής 40 ατόμων. Σε διαφορετική περίπτωση
μπορεί να υπάρξει αυξομείωση 5-8%.

3η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ
29/5/2012 ΞΑΝΘΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΞΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Πρωινό και ξενάγηση στην
παλιά πόλη της ΞΑΝΘΗΣ
με τα γραφικά σοκάκια και
τα ωραία αρχοντικά. Ελεύθερος χρόνος στην Κεντρική πλατεία της πόλης για
καφέ, ενώ θα σας δοθεί η
ευκαιρία να δοκιμάσετε και
την περίφημη Καργιόκα της
Ξάνθης. Αργότερα αναχώρηση για Αλεξανδρούπολη
όπου θα πάρουμε το FERRY
boat για το όμορφο Νησί της
Σαμοθράκης Η θαλάσσια
διαδρομή είναι περίπου 2,40
ώρες. Αργά το απόγευμα θα
περιηγηθούμε την χώρα του
Νησιού . Το βράδυ βόλτα
και δείπνο ελεύθερα στο
Λιμάνι της Καμαριώτισσας.
Διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
30/5/2012
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ-ΞΑΝΘΗ
Μετά το πρωινό θα ακολουθήσουμε την παρα-

θαλάσσια διαδρομή του
Νησιού και θα επισκεφθούμε την Παλαιόπολη
όπου θα ξεναγηθούμε στον
Αρχαιολογικό χώρο καθώς
επίσης και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Νησιού
όπου βρίσκεται και το
αντίγραφο του περίφημου γλυπτού της Νίκης της
Σαμοθράκης( είσοδος περίπου 3 € ) Στην συνέχεια
θα επισκεφθούμε το χωριό
Θερμά. Εκεί θα περπατήσουμε την ‘’ γριά ‘’ Βάθρα
και τον ομώνυμο καταρράκτη. Στην Σαμοθράκη
θα δοκιμάσουμε το Άγριο
κατσικάκι του Νησιού, τον
περίφημο αίγαγρο κ.λ.π.
Επιστροφή στην ΞΑΝΘΗ
αργά το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ : ΠΕΜΠΤΗ
31/5/2012 ΞΑΝΘΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση
για Θεσσαλονίκη, παραμονή
στην πόλη, βόλτες στην παραλία, γεύμα και αργότερα
αναχώρηση για Αθήνα.
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ:
ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ: 255€
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: 75€
Φερυ Μποτ: 29€

2ήμερη εκδρομή ΚΙΑΤΟ - ΣΤΥΜΦΑΛΕΙΑ. 7-8/10 2012.
1η ΗΜΕΡΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ 7 /10/2012
ΚΙΑΤΟ- ΣΤΥΜΦΑΛΕΙΑ- ΚΑΡΤΕΡΙ- ΚΑΣΤΑΝΙΑ- ΦΕΝΕΟΣ
Αναχώρηση 7.00 για Κιάτο.- Λίμνη Στυμφαλείας- Καστανιά, Καρτέρι στάση, Μονή
Αγίου Γεωργίου επίσκεψη- Φενεό , παραμονή γεύμα- διανυκτέρευση στην Ακράτα.
2η ΗΜΕΡΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ
8/10/2012 ΑΚΡΑΤΑ- ΛΙΜΝΗ

ΤΣΙΒΛΟΥ- ΖΑΡΟΥΧΛΑ.
Ακράτα – ανάβαση στο Χελμό, μέσα
από μια καταπράσινη διαδρομή, που
φιλοξενεί τη γραφική Λίμνη Τσιβλού
, στάση . Η Ζαρούχλα είναι ορεινό
χωριό γεμάτο πλατάνια, καστανιές και
έλατα μας φιλοξενεί στην συνέχεια
για περιπάτους & γεύμα προαιρετικά.
Μετά το μεσημέρι αναχώρηση για
Αθήνα.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΟΥΝΕΝΟΙΣ ΠΟΥΛΛΙΤΣΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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Πρόσκληση για αρχαιρεσίες

Φ

έρεται εις γνώση των αξιοτίμων μελών μας ότι
στις 7 Μαίου , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο
γραφείο του Συνδέσμου μας, οδός Βουλής 36 (
6ος όροφος ) Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με
το καταστατικό μας Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών
του Ελληνικού Συνδέσμου Παναγίου Τάφου και της Αρχιεπισκοπής Σινά με θέματα:
α. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού 2011.
β. Έγκριση προϋπολογισμού 2012.
γ. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
δ. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

ε. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής.
στ. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας , η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη
Δευτέρα 14 Μαίου, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Δικαίωμα συμμετοχής για το Δ.Σ. έχουν άπαντα τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την
Ε.Ε., παρακαλούνται να το δηλώσουν εγγράφως στον πρόεδρο
του Συνδέσμου μέχρι τη Δευτέρα 2η Μαίου.
Υπόψη σας ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό εκλέγεται απ’ ευθείας από την Γενική Συνέλευση.

20.000 λεύγες κάτω από τη Νεκρά Θάλασσα

Μ

ια άνευ προηγουμένου επιστημονική έρευνα είναι σε
εξέλιξη, με στόχο την ανακάλυψη αρχαίων θησαυρών που θα
δώσουν απαντήσεις για κρίσιμα θρησκευτικά ζητήματα και προφητείες
Στον πυθμένα της Νεκράς Θάλασσας
πιστεύουν οι επιστήμονες ότι κρύβονται αμύθητοι θησαυροί, η ηλικία των
οποίων ξεπερνάει τα πεντακόσιες χιλιάδες χρόνια. Η επιστημονική έρευνα
αντιμετωπίζει σε αυτήν την αποστολή
μία τρομερή πρόκληση, καθώς η Νεκρά
Θάλασσα είναι το μοναδικό μέρος του
κόσμου που βρίσκεται περίπου χίλια
μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, οπότε οι τεχνικές προκλήσεις θα
είναι μεγάλες , όπως παραδέχονται και
οι αρχαιολόγοι που έχουν αναλάβει την
έρευνα. Όμως οι ερευνητές περιμένουν
να αποκαλύψουν διάφορα στοιχεία
όταν φθάσουν στον πυθμένα, τα οποία
δεν θα δώσουν απαντήσεις μόνο για
την αρχαιολογία, αλλά και τη γεωλογία
και τις κλιματικές αλλαγές.
Το Διηπειρωτικό πρόγραμμα Γεωτρήσεων είναι ο οργανισμός που έχει
αναλάβει την αποστολή στη Νεκρά
Θάλασσα και, όπως εξηγεί ο Γερμανός
επιστήμονας Ούλριχ Χαρμς, μέλος της
αποστολής, θα χρησιμοποιηθεί ένα
ειδικό τρυπάνι, που πρέπει να φθάσει
σε μεγάλο βάθος, τουλάχιστον χίλια
μέτρα κάτω από τον πυθμένα, προκειμένου να εξορυχθούν τα ιζήματα και
τα πετρώματα που απαιτούνται για
τη γεωλογική εκτίμηση της περιοχής.
Παράλληλα, θα επιχειρηθούν και υπο-

βρύχιες ανασκαφές
καθιστώντας την
σε απρόσιτα σημεία
έρευνα στη Νεκρά
της Νεκράς ΘάλασΘάλασσα ένα από
σας, όπου εκτιμάται
τα λίγα κοινά έργα
ότι υπάρχουν αρχαιγια Παλαιστίνιους
ολογικοί θησαυροί
και Ισραηλινούς. ‘’
κυρίως ιστορικής
Θέλουν να συνεργακαι θρησκευτικής
στούν μαζί μας γιατί
αξίας. Εφόσον επιαντιλαμβάνονται τη
βεβαιωθούν οι προσπουδαιότητα αυβλέψεις των ειδικών
τού του προγράμδεν αποκλείεται να
ματος και παράλπροκύψουν και νέα Πίνακας του Mort Kunstler
ληλα πιστεύουν και
στοιχεία όσον αφοεκείνοι, όπως εμείς,
ρά τις γνωστές προφητείες για το τέλος ότι η επιστήμη δεν έχει σύνορα’’, τονίζει
του κόσμου.
ο Μάικλ Λαζάρ, καθηγητής Ωκεάνιων
Για κλιματικές αλλαγές
Γεωεπιστημών στο Πανεπιστήμιο της
Όμως πιθανότερη είναι η ανα- Χάιφα.
κάλυψη στοιχεία που θα αφορούν
Στο αμιγώς επιστημονικό κομμάτι,
κυρίως τις κλιματικές αλλαγές που ο Μπεν Αμπραχάμ , που ερευνά τη
συντελέστηκαν τα τελευταία 500.000 λιμνοθάλασσα εδώ και τριάντα χρόνια,
χρόνια, όπως πιστεύει ο Ούλριχ Χαρμς, επισημαίνει ότι τα δείγματα που θα
επικεφαλής του κλιμακίου και γεωλο- έρθουν στην επιφάνεια θα μπορούν
γικού τομέα της αποστολής. Εμπνευ- να δώσουν στοιχεία ακόμη και για
στές της έρευνας είναι δύο Ισραηλινοί το αν ήταν βροχερό ένα έτος πριν
επιστήμονες, οι οποίοι προσπαθούσαν από 494 χρόνια, ενώ τα γεωλογικά
εδώ και χρόνια να πείσουν το Διηπει- στοιχεία θα δώσουν πληροφορίες και
ρωτικό Πρόγραμμα Γεωτρήσεων- με για τη σεισμικότητα της περιοχής. Το
έδρα τη Γερμανία- να επιχειρήσει στον πρόγραμμα γεώτρησης αναμένεται να
πυθμένα της Νεκράς Θάλασσας, όπου κοστίσει περίπου 2,5 εκατ. Δολ. και θα
δεν έχει ξαναγίνει γεώτρηση. Λόγω της διαρκέσει περίπου σαράντα μέρες, με
αστάθειας στην περιοχή, εξαιτίας των τη συμμετοχή επιστημόνων από έξι
συγκρούσεων ανάμεσα σε Πλαιστίνιους χώρες. ‘’ Είμαστε συγκινημένοι γιατί
και Ισραηλινούς, καθυστερούσε όλα πολλοί από εμάς που είμαστε εδώ στην
αυτά τα χρόνια η επιστημονική έρευνα έρευνα της Νεκράς Θάλασσας, είναι
, αλλά φέτος πήρε το ‘’ πράσινο φως’’. το χαμηλότερο σημείο της Γης, και
Σε αυτό βοήθησε και η συμμετοχή Πα- τώρα θα πάμε ακόμη πιο χαμηλά με
λαιστινίων και Ιορδανών ερευνητών, τη γεώτρηση’’, τονίζει ο Λαζάρ.
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Ι. Μονή του Αγίου Θεογνίου, Κτημαμονάχου Γαλακτίωνος
Άρθρο του Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου, Ηγούμενου της Ι.Μονής των Ποιμένων

Έ

να νέο προσκύνημα αναβιώνει
στις μέρες μας με την σεπτή
ευλογία της Α.Θ. Μακαριότητος του Πατρ. Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ! και με την έγκριση της Αγίας
και Ιεράς Συνόδου. Πρόκειται για την
άλλοτε αρχαία και θαυμαστή κοινοβιακή μονή του Αγίου Θεογνίου.
Το Μοναστήρι αυτό ευρίσκεται ανατολικά της Βηθλεέμ, στην έρημο της
Ιουδαίας και πλησίον της Λαύρας του
Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου.
Ο Όσιος Θεόγνιος ( 425-522 μ.Χ. )
υπήρξε περιφανής μορφή του μοναχισμού στην Παλαιστίνη του 5ου και
6ου αιώνα. Υπήρξε διάσημος στην
Αγία Γη, στην Αίγυπτο, τη Μικρά
Ασία, Καππαδοκία, Κιλικία, έως και
στην Κωνσταντινούπολη και ήταν
πρότυπο απλότητος και ταπεινώσεως,
και αξιώθηκε να χειροτονηθεί και
επίσκοπος της μικρής πόλεως του
Βητυλίου πλησίον της Γάζας.
Η μνήμη του Αγίου εορτάζεται στις 8
Φεβρουαρίου. Εκοιμήθη σε ηλικία 97 ετών
στη μονή αυτή, όπου και ενεταφιάσθη.

Άγιος Θεόγνιος.

Το Μοναστήρι αυτό ερήμωσε για
αιώνες, και το έτος 1910 εγκαταστάθηκε εκεί, από την Λαύρα του Αγίου
Σάββα, ο μοναχός Γαλακτίων από
την Κρήτη. Όμως εφονεύθη αιφνιδίως δια σφαίρας παρά αγνώστου
την νύχτα της 22ας Μαρτίου του
έτους 1949.

Από το καλοκαίρι του 2010 με συνοδική απόφαση άρχισε να ξαναζωντανεύει
η Ι. Μονή του Αγίου Θεογνίου επισκόπου Βητυλίου, να αναστηλώνεται, με
σκοπό να αναδειχθεί και πάλι σε ένα
ακόμη μοναστικό και προσκυνηματικό
κέντρο προσευχής . Διορίστηκε εκεί
επιστάτης ο ιεροδιάκονος π. Ιωάννης
και με την οικονομική συνδρομή της
Ι. Λαύρας του Αγίου Σάββα και την
φροντίδα του πνευματικού αυτής,
γέροντος π. Ευδοκίμου αρχιμανδρίτη.
, το παλαιό κτήριο του μακαριστού π.
Γαλακτίωνος κατέστη κατοικήσιμο,
περιφράχθηκε και μένει μόνιμα ο π.
Ιωάννης ως φρουρός και διακονητής
, καθιστώντας την Ελληνορθόδοξη
Χριστιανική παρουσία αισθητή.
Ο χώρος είναι προσβάσιμος για
τον κόσμο, όμως τα γκρούπ των προσκυνητών δεν επισκέπτονται ακόμα
αυτόν τον επιπλέον ιερό χώρο, ίσως
επειδή δεν υπάρχει, ούτε λειτουργεί
ιερός Ναός σε αυτή την άλλοτε περιφανέστατη μονή του Πατριαρχείου
μας. Είθε να γίνει. Αμήν.

Συγχαρητήρια στον Δραστήριο Ηγούμενο της Ι. Μονής του
Αγίου Νικολάου Παλαιάς Πόλεως Ιεροσολύμων Αρχιμανδρίτη Αριστόβουλου

Π

αρέλαβε την ιστορική Ι. Μονή του Αγίου Νικολάου
πριν τρία χρόνια και στο χρονικό διάστημα αυτό
σχεδόν κατόρθωσε το ακατόρθωτο . Ανακαίνισε
εκ βάθρων ένα σχεδόν ερειπωμένο Ι. Ναό και τον περιβάλλοντα χώρο χρησιμοποιώντας με σχολαστικότητα , τα
κατάλληλα οικοδομικά υλικά και τους καλλίτερους τεχνίτες
ώστε το συνολικό αποτέλεσμα να είναι της ίδιας ηλικίας
και μορφής με τον αρχικό Ναό του 10ου αιώνος.
- Η εξωτερική επένδυση του Ναού έγινε με πέτρα από την
Χεβρώνα, ίδιας ηλικίας με την παλιά.
- Κατασκευάστηκε πέτρινος Σταυρός ύψους 2,40 μέτρων και
βάρους 400 κιλών, επάνω από το Άγιο βήμα με φροντίδα
του γνωστού γλύπτη Κου ΦΑΟΥΖΕ ΝΑΣΤΕΣ.
- Στο καμπαναριό τοποθετήθηκαν καμπάνες που παραγγέλθηκαν στην Ρωσία σε τονικότητα ΝΤΟ-ΜΙ- ΣΟΛ που
θα δίνουν μελωδία παρόμοια με τις καμπάνες της Λαύρας
του Αγίου Σάββα. Εκατέρωθεν του καμπαναριού τοπο-

θετήθηκαν 2 κοντάρια ύψους 6 μέτρων που κυματίζουν
η Ελληνική και η σημαία του Παναγίου Τάφου.
- Έγιναν και άλλες πολλές εργασίες συντηρήσεως και
αναδείξεως του χωνευτηρίου, και τμήμα της παλαιάς
Αγιογραφίας από τον πρώτο Ναό του ( 10ου αιώνος ) με
4 παραστάσεις από το βίο του Αγίου Νικολάου.
Το πιο σημαντικό είναι ότι η αποκατάσταση ( ανακαίνιση
) του Αγίου Νικολάου του οποίου ήταν αρκετά υψηλό
έγινε πραγματικότητα χάρη στην συνδρομή και πολλών
μελλών του Συνδέσμου μας τα ονόματα των οποίων όπως
μας διαβεβαιώνει ο πατέρας Αριστόβουλος μνημονεύονται
συχνά στην Αγία πρόθεση .
- Εμείς ως Ελληνικός Σύνδεσμος Παναγίου Τάφου συγχαίρουμε τον πατέρα Αριστόβουλο και όλους τους δωρητές
και ευχόμεθα να τους μιμηθούν και άλλοι.
ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΕ
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Συμμετοχή του Πατρός Ιγνατίου Ηγουμένου Ι. Μονής Ποιμένων σε συνέδριο Ηγουμένων Μοναχών στην Πολωνία.

Σ

την διεθνή συνάντηση
Ηγουμένων μοναχών
και μοναζουσών που
πραγματοποιήθηκε το πρώτο
10ήμερο του Σεπτεμβρίου
στην Πολωνία , κατόπιν
προσκλήσεως του Αρχιεπισκόπου Πολωνίας και με την
ευλογία του Μακαριωτάτου
Πατριάρχου Ιεροσολύμων ,
παρευρέθει και ο Αρχιμανδρίτης κ. Ιγνάτιος ηγούμε-

νος της Ιεράς Μονής των
Ποιμένων.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Ανδρώα Ι. Μονή
του Αγίου Ουνοφρίου του Αιγυπτίου. Εισηγήσεις έκαναν
16 ομιλητές μεταξύ των οποίων ο πατήρ Ιγνάτιος με ένα
Παλαιστίνιο θεολόγο Ζαχαρία
Ρασμαουί. Το θέμα ήταν ‘’
Άσκηση και Μοναχισμός’’. Η
εισήγηση του πατρός Ιγνατί-

ου ήταν ‘’ Η Ανθρωπολογική
διάσταση της Ασκήσεως’’. Τα
καλογερικό Συνέδριο εστέφθη από μεγάλη επιτυχία
και η παρουσία του πατρός
Ιγνατίου σχολιάστηκε με τα
καλλίτερα λόγια από τους
συμμετέχοντες.
Ο Αρχιεπίσκοπος Πολωνίας των 300.000 ορθοδόξων
Χριστιανών που είναι μια
δυναμική παρουσία στην

Πολωνία με πλούσιο ιεραποστολικό έργο, εξενάγησε
τους συνέδρους σε πολλές
επαρχίες, ενορίες και Μοναστήρια. Ο πατήρ Ιγνάτιος
, συνιστά σε αυτούς που επισκέπτονται την Πολωνία , να
επισκεφθούν την Ι. Μονή των
Αγίων Γυναικών Μάρθας και
Μαρίας στο όρος Γραμπάρια.
που θεωρείται το ‘’ Άγιο Όρος
της Πολωνίας’’.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς: CHRISTIAN ORTHODOX BROTHERHOOD APOSTLE PAUL. INC
( ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΑΔΕΛΑΙΔΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ )
Kύριοι
Ο Ελληνικός Σύνδεσμός Παναγίου Τάφου, με την παρούσα επιστολή του, εκφράζει τις θερμότατες
ευχαριστίες του προς την αδελφότητα σας , που είχατε την ευγενή καλοσύνη να προσφέρετε
το σεβαστό ποσό των 6.495,18 € υπέρ των Παναγίων προσκυνημάτων της Αγίας Γης..
Με τη γενναία αυτή προσφορά σας, που μας παρεδόθει δια χειρός της Κυρίας Μαρίας Κανελλοπούλου βασικού μέλους του Συνδέσμου μας , συμβάλλετε τα μέγιστα στην κάλυψη σοβαροτάτων
και μεγάλων αναγκών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και των Πανσέπτων Προσκυνημάτων
στην Αγία Γη και ιδιαιτέρως των
1. Ι Μονή Ποιμένων με ηγούμενο τον πατέρα Ιγνάτιο
2. Ι Μονή Αναλήψεως με ηγούμενο τον πατέρα Αχίλειο
3. Πατριαρχική Σχολή Σιόν σχολάρχης πατήρ Φώτιος

1.500 €
3.500 €
1.500 €

Με την χειρονομία σας αυτή βοηθάτε ώστε να παραμείνουν σε Ελληνικά χέρια όλες οι Πνευματικές Θερμοπύλες που λέγονται Πανάγια προσκυνήματα στην Παλαιστίνη.
Να είσθε βέβαιοι ότι το ποσόν που προσφέρατε θα μεταφερθεί πολύ σύντομα στις Ιερές
Μονές (όπως εσείς μας υποδείξατε) για την κάλυψη αναγκών τους και εν καιρώ θα λάβετε ευχαριστήρια επιστολή, για την Θεάρεστη αυτή πράξη σας , από τους Ηγούμενους των παραπάνω
Ι. Μονών.
Και πάλι κύριοι σας ευχαριστούμε, και ευχόμεθα ολόψυχα όπως η ευλογία του Παναγίου
τάφου συνοδεύει εσάς και όλα τα μέλη της αδελφότητας σας.
Ελπίζουμε ότι το παράδειγμα σας θα ακολουθήσουν και άλλοι ορθόδοξοι συνάνθρωποί μας
που διαπνέονται από παρόμοια συναισθήματα.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, δια το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Αντιπρόεδρος: Λάζαρος Μάρκου - Ο Πρόεδρος: Αριστείδης Σταυρόπουλος
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Γιατί μερικοί άντρες
www.panagiostafos.gr έχουν σκύλο και όχι
σύζυγο;
Επισκεφθείτε το site του Συνδέσμου μας

 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

1. Όσο πιο πολύ αργήσεις να γυρίσεις σπίτι, τόσο πιο
ενθουσιασμένος είναι ο σκύλος όταν σε βλέπει.
2. Τα σκυλιά δεν παρεξηγιούνται αν τα φωνάξεις με το
όνομα άλλου σκύλου.
3. Στα σκυλιά αρέσει να αφήνεις πεταμένα πράγματα
στο πάτωμα.
4. Οι γονείς του σκύλου δεν έρχονται ποτέ επίσκεψη.
5. Τα σκυλιά συμφωνούν ότι για να τα κάνεις να καταλάβουν τι λες πρέπει να τους υψώσεις την φωνή.
6. Δεν χρειάζεται ποτέ να περιμένεις τον σκύλο σου να
ετοιμαστεί, για να βγεις έξω. Είναι έτοιμος 24 ώρες
το 24ωρο.
7. Τα σκυλιά νομίζουν ότι έχει πλάκα όταν είσαι μεθυσμένος.
8. Στα σκυλιά αρέσει το κυνήγι και το ψάρεμα.
9. Ο σκύλος δεν πρόκειται ποτέ να σε ξυπνήσει μες στη
νύχτα για να σε ρωτήσει, ‘’ Αν πέθαινα, θα έπαιρνες
άλλο σκύλο;΄΄
10. Αν το σκυλί σου γεννήσει , απλά βάζεις μια αγγελία
στην εφημερίδα και τα δίνεις.
11. Ο σκύλος θα σε αφήσει να του βάλεις κολάρο με καρφιά, χωρίς να σε χαρακτηρίσει ως διεστραμμένο.
12. Αν ο σκύλος σου μυρίσει επάνω σου την μυρωδιά
άλλου σκύλου, δεν τρελαίνεται. Απλώς του φαίνεται
ενδιαφέρον.
13. Στα σκυλιά αρέσει να κάνουν βόλτες στην καρότσα
του φορτηγού.
14. Αν ο σκύλος σου φύγει, δεν παίρνει τα μισά σου
υπάρχοντα.
Και για να κάνετε την δοκιμή: Κλειδώστε στο πορτμπαγκάζ
την γυναίκα σου και τον σκύλο σου, για μια ώρα. Άνοιξε
και δες ποιος είναι πιο χαρούμενος όταν σε δει.

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.

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
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