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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΜΑΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL
-Κυρίες και Κύριοι

Μαζευτήκαμε και πάλι εφέτος εδώ, με την ευκαιρία της
κοπής της Πρωτοχρονιάτικης
Πίττας του Συνδέσμου μας
για να ανταλλάξουμε ευχές
για τον καινούργιο χρόνο, να
συσφίξουμε τις σχέσεις μας
και τους φιλικούς μας δεσμούς και να ζήσουμε όλοι
μαζύ αδελφικές στιγμές αγάπης, κυρίως όμως να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα
στους Αγιοταφίτες αδελφούς
μας, ότι αναγνωρίζουμε το
έργο τους, συμμεριζόμαστε
τις αγωνίες τους και τους στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

δραστηριότητες του Συνδέσμου
μας.

Η αθρόα προσέλευση όμως
απόψε μας δίδει βάσιμες ελπίδες
ότι ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παναγίου Τάφου θα ανακάμψει
σύντομα και θα συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του. Εγγύηση
για αυτό είμαστε όλοι εμείς τα
μέλη του Ελληνικού Συνδέσμου
Παναγίου Τάφου τα οποία από
του βήματος αυτού τα καλώ να
επαναδραστηριο ποιηθούν και
να προσεγγίσουν φίλους και
συγγενείς να γίνουν μέλη μας.

Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό η υλική στήριξή μας προς τους Αγίους
Τόπους δεν είναι ανάλογη προς τα προηγούμενα χρόνια και
αυτό διότι η οικονομική κρίση που επηρεάζει όλους τους
τομείς της δραστηριότητος στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια κτύπησε έντονα και την πόρτα του Συνδέσμου μας.
Ορισμένα μέλη μας, ευτυχώς ολίγα λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν ανανεώνουν την συνδρομή τους και γενικώς παρατηρείται
σχετική
αποστασιοποίηση
από
τις
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-Τέλος αφού σας ευχηθώ ο
καινούργιος χρόνος να είναι
καλλίτερος από τον προηγούμενο με λιγότερα προβλήματα
και να έχετε όλοι υγεία, θα
ήθελα να σας παρακαλέσω
παρά τις δύσκολες οικονομικές
συνθήκες που ζει ο καθένας από εσάς να βοηθήσετε από το
υστέρημα σας στην διάθεση όλων των λαχνών που θα κυκλοφορήσουν σε λίγο
-Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας συνιστώ ψυχραιμία και ψηλά το κεφάλι και είμαι βέβαιος ότι
η Ελλάδα θα τα καταφέρει...

ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Σελ.1

Σελ.2

ΕΥΧΕΣ & ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Α. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
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ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

3. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΛΙΟΥ- ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ
5. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
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ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Σελ.3

Εκδήλωση Κοπής Πίττας του Συνδέσμου στο ξενοδοχείο CARAVEL

Ο έξαρχος Παναγίου Τάφου & το προεδρείο του Συνδέσμου

Τις βραδυνές ώρες της 9ης Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση κοπής της Βασιλόππιτας του
Συνδέσμου μας στο ξενοδοχείο CARAVEL
Έλαβαν μέρος 600 και πλέον άτομα,
μέλη και φίλοι του Συνδέσμου μεταξύ
των οποίων και ο Υπουργός Εθνικής
Άμυνας Κος Πάνος Παναγιωτόπουλος,
επίτιμο μέλος του Συνδέσμου , Δήμαρχοι, Στρατιωτικοί κ.λ.π.
Την πίττα ευλόγησε ο εκπρόσωπος
του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ο έξαρχος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Αρχιμανδρίτης Δαμιανός ο

Η Χορωδία γυναικών Αγίας Παρασκευής

Σελ.4

οποίος και μετέφερε την ευλογία του
Μακαριωτάτου. Χαιρετισμούς απηύθηναν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας
Κος Αριστείδης Σταυρόπουλος, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Αρχιμανδρίτης Παπαθανασίου ως
και ο εκπρόσωπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής του Σινά Ιερομόναχος Αρχιμανδρίτης πατήρ Παύλος. Τα θερμά
λόγια και η ασκητική μορφή και η καλοσύνη του πατέρα Παύλου εντυπωσίασε όλους τους προσκεκλημένους
μας, πολλοί έτρεξαν κοντά του και έλαβαν την ευλογία του. Τον Πατριάρχη
Αλεξανδρείας εκπροσώπησε ο Σεβα-

ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Το χορευτικό του Λυκείου Ελληνίδων

σμιιώτατος Μητροπολίτης ΓΟΥΙΝΕΑΣ κος Γεώργιος.
Η όλη εκδήλωση κύλησε σωστά
όπως είχε προβλεφθεί. Το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα πολύ καλό και στα μέτρα
των προσκεκλημένων μας. Το Λύκειο
Ελληνίδων Παπάγου, το καλλιτεχνικό
συγκρότημα του Χρήστου Σταύρου .
ως και η χορωδία Γυναικών της Αγίας
Παρασκευής υπό την Δνση του Κου
Λεπίδα συνετέλεσαν τα μέγιστα στην
επιτυχία της εκδήλωσης, για όλους
ακούστηκαν πολλά καλά & κολακευτικά λόγια από πολλούς προσκεκλημένους.
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Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

Π

oιός θα μπορέσει ποτέ να περιγράψει, όσο πρέπει
καλά την ευτυχία που δίνει ένας γάμος;

• Η Εκκλησία τον αγίασε
• Η Θεία Κοινωνία τον εστερέωσε.
• Η ευλογία των ιερέων τον εσφράγισε.
• Οι άγγελοι τον επεκρότησαν.
• Και ο Ουράνιος Πατέρας μας τον επικύρωσε.
• Τι ωραίο πράγμα ο ζυγός- δεσμός που ενώνει δύο πιστούς,
όταν έχουν:
• Μία και οι δύο ελπίδα.
• Ένα και οι δύο πόθο και θέλημα.
• Μία, την ίδια και οι δύο προθυμία,
• να υπηρετούν ο ένας τον άλλον.
• Ένα και οι δύο τρόπο ζωής.
• Τι διάσταση να παρουσιαστεί ανάμεσά τους;
• Ούτε στα σωματικά χωράει, ούτε στα πνευματικά. Γιατί
έπαψαν να είναι δύο και με το θέλημα του Θεού έγιναν οι δύο
“σάρκα μία”. Και όπου η σάρκα είναι μία, εκεί και το
πνεύμα ένα είναι.
• Μαζί προσεύχονται.
• Μαζί πηγαίνουν στην Εκκλησία.
• Μαζί και στο Τραπέζι του Κυρίου,
• στην θεία Κοινωνία.
• Μαζί αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τη ζωή, βοηθώντας,
συμβουλεύοντας, υπηρετώντας ο ένας τον άλλο.
• Μαζί στις δυσκολίες.
• Μαζί στους διωγμούς.
• Και όλα αυτά ο Χριστός τα βλέπει. Και τα ακούει. Και
χαίρεται! Και τους δίνει αμοιβή την ειρήνη Του.
• Και όπου είναι αυτοί, και οι δύο, είναι και Αυτός εκεί, μαζί
τους.
• Και όπου είναι ο Χριστός ό διάβολος δεν μπορεί να μπεί.
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ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Σελ.5

ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ
ΕΙΣ ΤΑ ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Στις 21 Φεβρουαρίου 2013 σε ένα πραγματικό όμορφο χώρο η ιδιοκτήτρια του κτήματος ΄΄ ΠΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΕΖΑ ΄΄ και
μέλος του Συνδέσμου μας Κα Αγγελική Μπέλμπα, είχε την καλοσύνη να προσκαλέσει τον Σεβαστό Πατέρα Παύλο, Ιερομόναχο του Ιερού Ναού της Αγίας Αικατερίνης, από το Θεοβάδιστο Όρος Σινά.
Στους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς που ζούμε η παρουσία του Σιναίτου Γέροντα αυτού του βεληνεκούς είναι πάντα
μια παρηγοριά.
Ο Πατήρ Παύλος μίλησε από καρδιάς και στο τέλος δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις οι απαντήσεις των οποίων ικανοποίησε
το ακροατήριο. Την υποδοχή του πατρός Παύλου ανέλαβε ο κ. Ανδρέας Κολυβάς, υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων του Συνδέσμου μας ο οποίος στην προσφώνηση του είπε τα εξής:

Οσιότατε Πατέρα Παύλο
Σας καλωσορίζουμε στην αποψινή μας συγκέντρωση
στην ωραιοτάτη αυτή αίθουσα της περιοχής ΣΠΑΤΩΝ με
το πολυπληθές ακροατήριο.
Ως έφορος Δημοσίων Σχέσεων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ εκ μέρους του
Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. εκφράζοντας και τα συναισθήματα όλων των συγκεντρωθέντων, σας ευχαριστούμε
από καρδιάς που δεχθήκατε την πρόσκληση και είστε απόψε
ανάμεσα μας μη φειδόμενος κόπου μόχθου και χρόνου.
Εκτός από τις προσωπικές σας πατρικές ευχές ευελπιστούμε να μας φέρνετε ευλογία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
του Θεοβάδιστου Όρους Σινά και από την Πανεύφημον
Σελ.6

Νύμφην Χριστού Αγία Αικατερίνη
Ασφαλώς θα μας μεταφέρετε νοερά στην Ιερά Μονή της
Αγίας Αικατερίνης για όσες και όσους την έχουμε επισκεφθεί ,ευχόμενοι για όσους δεν έχουν πάει να αξιωθούν σύντομα να βρεθούν σ΄αυτό το προσκύνημα.
Αφού ευχηθούμε όπως ο Θεός χαρίζει στην υμετέρα οσιότητα Δύναμη και Υγεία πνευματική και σωματική, είμαστε
έτοιμοι να ακούσουμε τα θεόπνευστα λόγια σας.
Υποχρέωση όλων μας όμως είναι να ευχαριστήσουμε
την οικοδέσποινα Κα Αγγελική Μπέλμπα για την παραχώρηση της αίθουσας όπως και την Κα Ματίνα Σούντρη για
την οργάνωση αυτής της συγκέντρωσης.

ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
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ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

7ήμερη εκδρομή
Αγίους Τόπους.
8-15 Νοεμβρίου 2013.

Θα επισκεφθούμε ΤΕΛ ΑΒΙΒ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ- ΙΕΡΙΧΩ-ΒΗΘΛΕΕΜ- ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ- όπου θα δούμε τον Ναό της
Αναστάσεως , Πανάγιο Τάφο, Γολγοθά,
Αποκαθήλωση, έπειτα την οδό του Μαρτυρίου, Πραιτώρειο, Όρος Σιών, Ελαιών
κ.λ.π.
Στην Ιεριχώ, το Σαραντάριο Όρος, τον Αγ.
Γεράσιμο Ιορδανίτη- Συκομωρέα Ζακχαίου- Βηθανία, Χοτζεβά κ.λ.π. Στην Βηθλεέμ, Οίκο ποιμένων, Αββά Θεοδόσιον,
Ι. Μονή Αγίου Σάββα κ.λ.π. Ναζαρέτ,
Καννά, Θαβώρ, Καπερναούμ,
( Βάπτισμα στον Ιορδάνη κ.λ.π ).
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: ΑΘΗΝΑ- ΤΕΛ
ΑΒΙΒ. -: Αεροπλάνο.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Σε 2κλινα δωμάτια με ημιδιατροφή .
ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ:
Η τιμή θα καθορισθεί αργότερα

7ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΚΟΜΟΤΙΝΗ-ΡΑΙΔΕΣΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΒΟΣΠΟΡΟΣ-ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ
12-18 / 10 / 2013

Η ΤΙΜΗ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ
ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• Μεταφορές- περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία Α! ή
Β! κατηγορίας στην Ελλάδα.
• Διαμονή 4 διανυκτερεύσεις- σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στην Κωνσταντινούπολη.
• Δύο πρωινά στα ξενοδοχεία στην Ελλάδα.
• Τέσσερα πρωινά και τέσσερα γεύματα ή δείπνα
στην Κωνσταντινούπολη.
• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα από
ελληνόφωνο ξεναγό.
• Εισιτήρια F/B για τα πριγκιποννήσια
• Αρχηγό- συνοδό.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• ΦΠΑ
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: ΠΑΤΜΟΣ
24-26 ΜΑΙΟΥ 2013

1η ΗΜΕΡΑ : 24 /0 5 / 13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά και απόπλους
για την Πάτμο. ΠΛΟΙΟ BLUE STAR. Άφιξη στην
Πάτμο ώρα 3,00 μετά τα μεσάνυχτα Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ : 25/05/13 ΣΑΒΒΑΤΟ
Θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου , την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής ,
την Ιερά μονή Ευαγγελισμού και θα γνωρίσουμε τις
φυσικές ομορφιές του νησιού.
3η ΗΜΕΡΑ : 26/05/13 ΚΥΡΙΑΚΗ
Το πρωί θα παρακολουθήσουμε την Θεία λειτουργία
στο σπήλαιο της αποκάλυψης. Μετά την θεία λειτουργία όσοι επιθυμούν προαιρετικά και εφ όσον οι
καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν εκδρομή στους Λειψούς για προσκύνημα στην Παναγία του Χάρου. Οι
υπόλοιποι ελεύθεροι. Αργά το βράδυ αναχώρηση για
Πειραιά.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Κατά άτομο: 235,00 ευρώ στην οποία περιλαμβάνονται:
• Ξενοδοχείο σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό
• 2κλινη εσωτερική καμπίνα.στο πλοίο BLUE STAR
• Μετακινήσεις με πούλμαν εντός του Νησιού

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ- ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ
Εις την Εξαρχεία του Παναγίου Τάφου όπου ο Ιερός
Ναός Αγίων Αναργύρων επί της οδού Ερεχθέως 18 στην
ΠΛΑΚΑ θα τελεσθεί το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 όπως
γίνεται κάθε χρόνο Θεία λειτουργία μετ΄αρτοκλασίας.
Θα ακολουθήσει στο τέλος μικρή δεξίωση εις τον προαύλιον χώρον.

ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Σελ.7

TO ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΟΤΕ
Η γυναίκα μου μού πρότεινε να βγω με άλλη γυναίκα.
“ Γνωρίζεις πολύ καλά πως την αγαπάς΄΄ μου είπε μια
μέρα ξαφνιάζοντάς με.
“ Η ζωή είναι πολύ σύντομη, αφιέρωσέ της χρόνο”
“ Μα εγώ ΕΣΕΝΑ αγαπώ” της είπα έντονα.
“ Το ξέρω. Εξίσου όμως αγαπάς κι εκείνη.”
Η άλλη γυναίκα, την οποία η γυναίκα μου ήθελε να επισκεφθώ , ήταν η μητέρα μου, χήρα εδώ και χρόνια. Όμως
οι απαιτήσεις της δουλειάς και των παιδιών με ανάγκαζαν
να την επισκέπτομαι αραιά και που.
Εκείνο το βράδυ της τηλεφώνησα και την προσκάλεσα
έξω σε δείπνο και μετά για κινηματογράφο.
Τι συμβαίνει ; είσαι καλά ; με ρώτησε.
Η μητέρα μου είναι από τους ανθρώπους που εκλαμβάνει
ένα νυχτερινό τηλεφώνημα ή μια αναπάντεχη πρόσκληση
ως αρχή κακών μαντάτων.
Νόμιζα πως θα ήταν καλή ιδέα να περνούσαμε λίγο χρόνο
μαζί της απάντησα. Οι δυο μας μόνοι… Τι λες ;
Σκέφθηκε λιγάκι και απάντησε: Θα το ήθελα πολύ.
Εκείνη την Παρασκευή, καθώς οδηγούσα μετά το γραφείο
για να πάω να την πάρω, αισθανόμουν περίεργα. Ήταν ο
εκνευρισμός που προηγείται ενός ραντεβού.. Και πως τα
φέρνει η ζωή, όταν έφθασα στο σπίτι της, παρατήρησα πως
και η ίδια ήταν φοβερά συγκινημένη!
Με περίμενε στην πόρτα φορώντας το παλιό καλό παλτό
της, είχε περιποιηθεί τα μαλλιά της και ήταν ντυμένη με το
φόρεμα με το οποίο είχε εορτάσει την τελευταία επέτειο του
γάμου της. Το πρόσωπό της χαμογελούσε, ακτινοβολούσε
φως, όπως το πρόσωπο ενός αγγέλου.
Είπα στις φίλες μου ότι θα βγω με το γιο μου και όλες τους
συγκινήθηκαν, μου είπε καθώς έμπαινε στο αυτοκίνητο μου.
Δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι αύριο για να μάθουν τα
πάντα για τη βραδυνή έξοδό μας.
Πήγαμε σε ένα εστιατόριο όχι από τα καλά, αλλά με ζεστή
ατμόσφαιρα. Η μητέρα μου με έπιασε από το μπράτσο σαν
να ‘ηταν “ Η Πρώτη Κυρία της χώρας.” Μόλις καθήσαμε,
έπρεπε εγώ να της διαβάσω τον κατάλογο με τα φαγητά. Το
μόνο που “έπιαναν “ τα μάτια της ήταν κάτι μεγάλες φιγούρες.
Μόλις έφθασα στη μέση του καταλόγου , σήκωσε το πρόσωπό μου. Η μαμά μου καθόταν στην άλλη άκρη του τραπεζιού και με χάζευε. Ένα νοσταλγικό χαμόγελο πέρασε από
τα χείλη της.
Εγώ ήμουν αυτή που σου διάβαζε τον κατάλογο, όταν
ήσουν μικρός, θυμάσαι ;
Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ξεκουραστείς και να μου επιτρέψεις
να σου ανταποδώσω τη χάρη , απάντησα.
Κατά τη διάρκεια του γεύματος είχαμε μια ευχάριστη συζήτηση, τίποτα το εξαιρετικό, απλά το πώς περνάει ο καθένας μας κάθε μέρα.
Σελ.8

Μιλούσαμε για ώρες, που τελικά χάσαμε την ταινία στον
κινηματογράφο.
Θα βγω μαζί σου την επόμενη φορά, αν μου επιτρέψεις να
κάνω εγώ την πρόταση μου είπε η μητέρα μου καθώς την
επέστρεφα στο σπίτι. Την φίλησα, την αγκάλιασα.
Πως πήγε το ραντεβού ; θέλησε να μάθει η γυναίκα μου
μόλις μπήκα στο σπίτι εκείνο το βράδυ.
Πολύ όμορφα, σ΄ευχαριστώ. Περισσότερο κι απ΄ ό,τι περίμενα. Της απάντησα.
Μερικές μέρες αργότερα η μητέρα μου έφυγε από ανακοπή της καρδιάς. Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα , που δεν
μπόρεσα να κάνω τίποτα.
Λίγο καιρό μετά, έλαβα έναν φάκελο από το εστιατόριο
όπου είχαμε δειπνήσει η μητέρα μου κι εγώ. Μέσα είχε ένα
σημείωμα που έγραφε:
Το δείπνο είναι προπληρωμένο. Ήμουν σχεδόν βέβαιη πως
δεν θα μπορούσα να παρευρεθώ, κι έτσι πλήρωσα για δύο
άτομα, για σένα και τη σύζυγό σου. Δεν θα μπορέσεις ποτέ
σου να αισθανθείς τι σήμαινε εκείνη η βραδιά για μένα. Σε
αγαπώ!.
Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα τη σπουδαιότητα του
να είχα πει εγκαίρως “ΣΕ ΑΓΑΠΩ”.
Συνειδητοποίησα ακόμη τη σπουδαιότητα του να δίνουμε
στους αγαπημένους μας το χρόνο που τους αξίζει. Τίποτα
στη ζωή δεν είναι και δεν θα είναι πιο σημαντικό από την
οικογένεια σου. Αφιέρωσε χρόνο σ΄αυτούς που αγαπάς,
γιατί αυτοί δεν μπορούν να περιμένουν.

• Εάν ζει η μητέρα σου
Απόλαυσε τη στιγμή
• Εάν δεν ζει
Να τη θυμάσαι

• Εάν έχεις μητέρα
Προώθησε αυτό το μήνυμα.

Αμέσως θα κάνεις κάποιον να αισθανθεί κάτι για κάποια
που ξέχασε για αυτό το υπέροχο ον που αποκαλείται…
.ΜΗΤΕΡΑ.

Και να θυμάσαι πάντοτε:

Ο χρόνος ποτέ δεν συγχωρεί!

Ούτε μπορεί να γυρίσει πίσω.

ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ

“Εγώ δε λιμώ, απόλλυμαι”
Του π. Αναστασίου Σαργέντη
Εφημ. Ι Ν. Αγίου Διονυσίου Αχαρνών

Διανύοντας αυτή την ιδιαιτέρως πνευματική περίοδο του
τριωδίου αγαπητοί μου αδελφοί, οι Κυριακάτικες ευαγγελικές περικοπές, η ορθόδοξη γραμματεία, η μοναδική και ανυπέρβλητη υμνογραφία, μαζί με τους θεόπνευστους λόγους
των πατέρων, αποτελούν τα βασικά συστατικά της τροφής
που έχει πραγματικά ανάγκη ο άνθρωπος για να επιτευχθεί
η εν Χριστώ Σωτηρία του.
Μέσα στην ευλογημένη λοιπόν αυτή περίοδο, ακούμε
στην ευαγγελική περικοπή της παραβολής του Ασώτου, την
ειλικρινή εξομολόγηση του απαιτητικού και επιπόλαιου
αυτού νέου, να υπερτονίζεται μέσα από την κραυγή αγωνίας
του που αποτελεί την βάση της σωτηριώδους εξέλιξης “εγώ
δε λιμώ, απόλλυμαι “.
Θα αδικούσαμε ολόκληρη την παραβολή αν προσπαθούσαμε να δώσουμε μόνο μια στείρα και άγονη ηθική ερμηνεία στην διαπίστωσή του νέου αυτού ανθρώπου, στην
φρικτή εμπειρία του και στην εγνωσμένη διάθεσή του για
επιστροφή.
Στις ημέρες μας αυτός ο λόγος θα μπορούσε να αποτελεί
το εύστοχο σύνθημά μας, όχι μόνο για την περίοδο που
οδεύουμε στο Πάσχα, αλλά για όλο αυτό που ζούμε ως μια
ανούσια επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα και δεν ξέρουμε αν είναι η πραγματικότητα ή ένας εφιάλτης που δεν
είμαστε καν σε θέση να υποψιαστούμε την διάρκεια αλλά
και την κατάληξή της. Και ακριβώς εδώ εντοπίζουμε τον
διαχρονικό Λόγο- και όχι λόγια- του Ευαγγελίου. Έναν ίδιο
και χειρότερο ίσως, εφιάλτη ζούσε ο νέος της παραβολής.
Ωστόσο αν μπούμε στην διαδικασία να ερευνήσουμε κάποιες διαφορές θα διαπιστώσουμε πως η θεμελιώδης διαφορά μας είναι, το γεγονός ότι αυτός όχι μόνο υποψιαζόταν,
αλλά γνώριζε και ήταν βέβαιος τόσο για την χρονική διάρκεια, όσο και την κατάληξη του εφιάλτη του.
Η διάρκεια ήταν ακριβώς ο χρόνος της επιστροφής του,
που άρχισε να μετρά από την στιγμή που έγινε διαθέσιμος
στην ενεργοποίηση της μετανοίας του. Το “ λιμώ “ και το
“απόλλυμαι” δεν ξεστομίζονται καν όταν ο εγωισμός μας
είναι υπέρτερος της όποιας ανάγκης μας για επιστροφή.
Αυτός είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο και ο αδυσώπητος
εχθρός που συναντά ο άνθρωπος και δεν ενεργοποιεί την
διάθεση μετανοίας, ακόμα και αν υπάρχει η βεβαιότητα της
σωτήριας έκβασης.
Επίσης και η κατάληξη γνωστή λόγω της δεδομένης αγάπης του πατέρα, με άγνωστο όμως και ευτυχώς για εμάς
ασύλληπτο και ακατανόητο το μέγεθός της.
Αλήθεια αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς ως βαπτισμένοι,
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ως απόστολοι και κοινωνοί αυτής της σωτηριώδους αλήθειας, πως προετοιμαζόμαστε για την ευλογημένη αυτή επιστροφή μας μέσα από την διαδικασία της τριωδίου
περιόδου.;
Έχουμε τις εμπειρίες, την διάθεση και την απαραίτητη
βεβαιότητα ως συνοδευόμενα στοιχεία των πτώσεών μας,
των αμαρτιών και αστοχιών μας για να κραυγάσουμε πως
πεινάμε και χανόμαστε πνευματικά μακριά της κοινωνίας
του Θεού Πατέρα .;
Είναι βασικά ερωτήματα που οφείλουμε να απαντήσουμε με ειλικρίνεια, για να μπούμε στην πορεία του Γολγοθά που έχει βεβαιότητα ανάστασης. Δυσκολευόμαστε να
παραδεχθούμε την αμαρτία μας και προτιμούμε να καταδικάσουμε εαυτούς και αλλήλους σε μόνιμη ακοινωνησία με
τον Θεό, παρά να ζητήσουμε επανένταξη, να γίνουμε “ένας
των μισθίων “.
Η διάρκεια και η κατάληξη, μας ενδιαφέρουν καθαρά
επιφανειακά, στην όλη τυποκανονική θρησκευτικότητα μας,
που μας δεσμεύει ως ανελεύθερους στην σχέση μας με τον
Θεό- Πατέρα, την στιγμή μάλιστα που αυτή η θέση μας, καταρρίπτεται από την ίδια την παραβολή αφήνοντας μας πολλές φορές ανυποψίαστους ως προς την πραγματική εξέλιξη
, διότι ο καθένας μας έχει μια δόση φαρισαισμού , κάνοντάς
μας να αισθανόμαστε διαφορετικοί “ των λοιπών “, που
έχουν και κάνουν όλα αυτά τα άσχημα σε μεγάλη αντίθεση
με εμάς, τους πολυπράγμονες αγαθών έργων και πράξεων.
Αυτό κι αν εμποδίζει να αισθανθώ πως λιμώ και απόλλυμαι. Αυτό κι αν είναι ένα είδος μανιφέστου της απόλυτης
αποστροφής προς τον Θεό και συνάμα προς τους αδελφούς
μας. Το “λιμώ, απόλλυμια “ ο άνθρωπος το βιώνει εξελικτικά και ποικιλόμορφα στα όσα αφορούν τις υλικές του
απαιτήσεις και αντιδρά χωρίς δικαίωση τις πιο πολλές
φορές, κοντράροντας με σωστό ή λανθασμένο τρόπο τις δυνάμεις που του τις στερούν.
Αντιθέτως, αδιαφορεί με μια εξελικτική συνέπεια στο γεγονός της πνευματικής πείνας και απώλειας, που συνθέτουν
μια νέα δομή ανθρώπου, άβουλου, ανήθικου, ανέραστου,
άθεου, αξιοθρήνητου.
Φέτος , η ευλογημένη αυτή περίοδος του Τριωδίου, ας
συνοδευθεί από την κραυγή της πνευματικής μας πείνας και
απώλειας, βάζοντας εαυτούς και αλλήλους σε διαδικασία
επιστροφής στον Θεό- Πατέρα μας και στο σπίτι μας την
εκκλησία, χωρίς ενδοιασμούς για την διάρκεια και με την
βεβαιότητα της σωτήριας έκβασης. .

ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Σελ.9

Οι Μουσουλμάνοι φρουροί της Αγίας Αικατερίνης του Σινά

Το παλαιότερο μοναστήρι στον κόσμο, που αποτελεί
ιερό τόπο των Βεδουίνων
( Άρθρο Κ. Παππά )

Στέκει εδώ και τουλάχιστον 17 αιώνες αγέρωχη στους
πρόποδες του όρους όπου ο Μωυσής παρέλαβε τον Νόμο.
Πρόκειται για ΤΗΝ Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά,
το αρχαιότερο στην ιστορία Χριστιανικό καθίδρυμα. Στο πέρασμα των αιώνων όχι μόνον απλοί προσκυνητές αλλά και
μεγάλοι θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες προστάτευσαν
τη Μονή, όπως η Αγία Ελένη, Πάπες και Πατριάρχες, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ακόμα και ο ιδρυτής του Ισλάμ
Μωάμεθ, ο Σουλτάνος Σελίμ Α!, η Μεγάλη Αικατερίνη της
Ρωσίας, ο Μέγας Ναπολέων και άλλοι.
Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης πέρα από τη σημασία της
για τους χριστιανούς όλου του κόσμου είναι και ένα μνημείο
πολιτιστικής κληρονομιάς το οποίο αντέχει στον χρόνο και
στην ιστορία.
Εκείνο όμως που προκαλεί σήμερα αλλά και διαχρονικά
εντύπωση είναι το γεγονός ότι το μοναστήρι πέρα από τους
ιδιαίτερους φυσιολογικούς δεσμούς που έχει με τους χριστιανούς προσκυνητές που το επισκέπτονται έχει μια ιδιαίτερη αξία για τους μουσουλμάνους βεδουίνους που ζουν
στην περιοχή και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι είναι

Σελ.10

οι αόρατοι και ορατοί΄΄ φρουροί ΄΄ του μοναστηριού. Ποια
όμως είναι η καταγωγή αυτών των ανθρώπων που, αν και
μουσουλμάνοι, στέκουν ακοίμητοι παραστάτες της μονής
μέσα στους αιώνες; Ποια είναι η ιδιαίτερη ιστορία τους ;
Να σημειώσουμε εδώ ότι η λέξη ΄΄ βεδουίνος΄΄ σημαίνει
στα αραβικά ο άνθρωπος που ζει στη φύση. Όπως αναφέρει
ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Ευτύχιος ( 9ος αι. ) όταν ο Ιουστίνος έκτισε τη μονή, εγκατέστησε κοντά σε αυτή 200 οικογένειες από τον Πόντο και την Αλεξάνδρεια για να
φυλάσσουν, να υπερασπίζονται και να βοηθούν τους μοναχούς. Οι σημερινοί βεδουίνοι που ζουν πέριξ της μονής θεωρούνται απόγονοι αυτών των οικογενειών, που κατά τον
7ο αιώνα εξισλαμίσθηκαν , αποτελούν δε σήμερα μια από
τις έξι φυλές των βεδουίνων του Σινά, τη φυλή των Ορεινών
( Γκεμπελία ).
Οι βεδουίνοι της Γκεμπελίας δεν έπαυσαν να έχουν έως
και σήμερα συνείδηση της ελληνορωμαϊκής τους καταγωγής
και θεωρούν τους εαυτούς τους Ρωμιούς, καυχώμενοι μάλιστα για αυτήν την πολιτιστική τους ταυτότητα.

ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Η Μονή είναι αναπόσπαστο τμήμα της
ζωής τους και προσβλέπουν στη φροντίδα της.
Είναι φιλειρηνικοί, καλόκαρδοι , ευγενείς, εύθυμοι, ολιγαρκείς και
φιλόδοξοι, παρά τη
φτώχεια τους . Θεωρούν τη Μονή και τον
Αρχιεπίσκοπο Σινά την
παραδοσιακή διοικητική και δικαστική
αρχή της φυλής τους.
Είναι συνδεδεμένοι με
τη Μονή εργαζόμενοι
και μετέχοντες στην
καθημερινή της ζωή.
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συνελθούσα προσφάτως υπό την προεδρία του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου αποφάσισε ομόφωνα και προήγαγε σε αρχιερείς
τους κάτωθι Αγιοταφίτες:

• Τον Γραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτης. Δημήτριο εις Αρχιεπίσκοπο ΛΥΔΗΣ.
• Τον Πατριαρχικό επίτροπο ΚΑΤΑΡ αρχιμανδρίτη π. Μακάριο εις Αρχιεπίσκοπο ΚΑΤΑΡ.
• Τον παρασκευοφύλακα του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτη π. Ισίδωρο
εις Γέροντα Σκευοφύλακα και Αρχιεπίσκοπο Ιεραπόλεως.
• Τον ηγούμενο της κοινότητος της πόλεως Μπιρζέτ Αρχιμανδρίτη π. Φιλούμενο
εις Αρχιεπίσκοπο Πέλλης και τον διόρισε Πατριαρχικό Επίτροπο εις Βόρειον Ιορδανία .
• Τον Πατριαρχικό Επίτροπο Κωνσταντινουπόλεως Αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο
εις Αρχιεπίσκοπο Ανθηδώνος.
Οι χειροτονίες των παραπάνω Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων έλαβαν χώρα
εις το καθολικόν του πανίερου Ναού της Αναστάσεως.

Επίσης η Ιερά σύνοδος απεφάσισε:

Την χειροτονία των Ιεροδιακόνων , Κυριακού και Χρυσογόνου , εις πρεσβυτέρους.
Την μετάθεσιν.
• Του Αρχιμανδρίτη π. Δοσίθεου ηγούμενου της Κανά της Γαλιλαίας εις το ηγουμενείο της Ι. Μονής Αγίου
Χαραλάμπους στην Ιερουσαλήμ.
• Του Αρχιμανδρίτη π. Καλλίστου από την Ι. Μονή Αγίου Χαραλάμπους στην Ι. Μονή Κανά Γαλιλαίας ως
Ηγουμένου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου Παναγίου Τάφου
ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ

Άπαντες τους ανωτέρω και τους εύχεται καρποφόρα διακονία επ ωφελεία των Παναγίων Προσκυνημάτων
και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Κ.κ. Νεκτάριος

Κ.κ. Ισίδωρος
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Κ.κ. Μακάριος

Κ.κ. Φιλούμενος

ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Κ.κ. Δημήτριος

Σελ.11

Τα παράδοξα των ημερών μας

• Έχουμε πλατύτερους δρόμους μα στενότερες αντιλήψεις.
• Ξοδεύουμε πολλά ενώ έχουμε λίγα.
Αγοράζουμε πολλά και απολαμβάνουμε λίγα.
• Έχουμε μεγαλύτερα σπίτια αλλά μικρότερες οικογένειες .
• Διαθέτουμε περισσότερες ανέσεις, αλλά έχουμε λιγότερο
χρόνο.
• Έχουμε περισσότερα πτυχία, αλλά λιγότερους λογικούς ανθρώπους.
• Η γνώση μας πληθύνθηκε , μα η κρίση μας λιγόστεψε.
• Διαθέτουμε πολλούς ειδήμονες, αλλά περισσότερα προβλήματα.
• Πολλαπλασιάζουμε τα υπάρχοντα μας και μειώνουμε τις
αξίες μας.
• Μιλάμε πολύ, αγαπούμε σπάνια και μισούμε συχνά.
• Μάθαμε πώς να εξασφαλίζουμε τα προς το ζην, αλλά δε μάθαμε να ζούμε.
• προσθέσαμε χρόνια στη ζωή μας, αλλά όχι ζωή στα χρόνια
μας.
• Διανύσαμε την απόσταση Γη- Φεγγάρι, αλλά δυσκολευόμαστε να διασχίσουμε ένα δρόμο για να συναντήσουμε το γείτονά μας.
• Κατακτήσαμε το διάστημα, αλλά χάνουμε το δικό μας πλανήτη.
• Διασπάσαμε το άτομο, αλλά όχι και τις προκαταλήψεις.
• Έχουμε υψηλότερα εισοδήματα, αλλά χαμηλότερες ηθικές
αξίες.
• Ζούμε στην εποχή των υψηλών κερδών και των ρηχών ανθρωπίνων σχέσεων.
• Υπάρχουν περισσότερα τρόφιμα, αλλά χειρότερη διατροφή.
• Κτίζουμε πολυτελή σπίτια, αλλά διαλύουμε την οικογένεια.
• Η βιτρίνα της ζωής μας φαίνεται πλούσια και γεμάτη. Η αποθήκη της είναι έρημη και άδεια.

Σελ.12

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στο εξής το γραφείο του Συνδέσμου θα λειτουργεί όπως παρακάτω
- Δευτέρα- Τετάρτη και Παρασκευή από 09.30 το πρωί έως
13.30 το μεσημέρι.
- Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο
λόγω θερινών διακοπών θα παραμένει κλειστό.
-Την Τρίτη και Πέμπτη που θα
είναι κλειστό μπορείτε, εάν υπάρχει ανάγκη, να τηλεφωνείτε στα
κινητά τηλέφωνα των:

1. Σταυρόπουλου Αριστείδη
Πρόεδρο 6936007531
2. Μάρκου Λάζαρο
Αντιπρόεδρο 6945803447
3. Γκούσκου Γεωργία,
Γραμματέας 6978000446

Η μείωση των ημερών λειτουργίας του γραφείου από πέντε ( 5 )
σε τρεις ( 3 ) την εβδομάδα κατέστη υποχρεωτική λόγω της οικονομικής κρίσεως προς περιορισμό
των λειτουργικών εξόδων του
Γραφείου.
Ζητούμε την κατανόηση σας.

ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
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