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«ΔΕΥΤΕ ΙΔΩΜΕΝ ΠΙΣΤΟΙ…..»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ , ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2014

Αλλότε ο ιερεύς εξελθών έψαλλε το «Δεύτε ίδωμεν
πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός», τότε αι μορφαί των
Αγίων εφάνησαν ως να εφαιδρύνθησαν εις τους τοίχους.
«Ακολουθήσωμεν λοιπόν, ένθα οδεύει ο αστήρ» και
ο κυρ Αλεξανδρής, ενθουσιών, έλαβε την υψηλήν καλάμην και έσειε τον πολυέλαιον, με τας λαμπάδας όλας.
«Άγγελοι υμνούσαν , ακαταπαύστως εκεί» και εσείσθη ο Ναός όλος υπό την βροντώδη φωνήν του παπά
Φραγκούλη, μετά πάθους ψάλλοντας «Δόξα εν υψίστοις
λέγοντες , τω σήμερον εν σπηλαίω τεχθέντι» και οι άγγελοι ζωγραφιστοί οι περικυκλούντες τον παντοκράτορα
άνω εις τον θόλον, έτειναν το ούς , αναγνωρίσαντες οικείον αυτοίς τον ύμνον.
(Διήγημα στο ΧΡΙΣΤΟ στο ΚΑΣΤΡΟ
ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ (1851-1910)

Όταν οι μάγοι είδαν το αστέρι, δοκίμασαν μεγάλη χαρά.
Ας δεχθούμε λοιπόν κι εμείς αυτή τη μεγάλη χαρά στις
καρδιές μας. Γιατί αυτή τη χαρμόσυνη είδηση αναγγέλλουν στους ποιμένες οι άγγελοι . Ας προσκυνήσουμε μαζί
με τους μάγους, ας δοξάσουμε μαζί με τους ποιμένες, ας
χορέψουμε μαζί με τους αγγέλους, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:

«ΓΙΑΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ , Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ»
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ΕΥΧΕΣ & ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
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ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ

Το όνομα του ήταν Φλέμινγκ, και ήταν ένας φτωχός αγρότης από την Σκωτία. Μια μέρα ενώ δούλευε
για το μεροκάματο της οικογένειας του , άκουσε μια
κραυγή που καλούσε σε βοήθεια η φωνή ερχόταν από
μια βαλτώδη περιοχή κάπου εκεί κοντά. Πέταξε γρήγορα τα εργαλεία του και έτρεξε προς τον βάλτο.
Εκεί στα βαλτόνερα βουτηγμένα στη λάσπη ως τη
μέση ήταν ένα τρομαγμένο αγόρι που ξεφώνιζε και
πάλευε να ελευθερωθεί. Ο αγρότης Φλέμινγκ έσωσε
το παιδί από ένα αργό τρομαχτικό θάνατο.
Την επόμενη μια κομψή φανταστική άμαξα σταμάτησε έξω από το φτωχικό του Σκοτσέζου. Ένας καλοντυμένος άρχοντας κατέβηκε και συστήθηκε ως
πατέρας του παιδιού που ο αγρότης Φλέμινγκ είχε
σώσει την προηγούμενη.
Θέλω να σε ευχαριστήσω και να σου ανταποδώσω την καλοσύνη που μου έκανες σώζοντας τη
ζωή του γιου μου, είπε ο πλούσιος προσφέροντας στον
φτωχό αγρότη ένα μεγάλο ποσόν.
Όχι δεν μπορώ να δεχτώ πληρωμή για ότι έκανα
απάντησε ο Σκοτσέζος αγρότης αρνούμενος την προσφορά. Εκείνη τη στιγμή βγήκε από το χαμόσπιτο ο
γιος του εργάτη. Αυτός είναι ο γιος σου ρώτησε ο άρχοντας.
Ναι απάντησε περήφανα ο αγρότης.
Θα σου κάνω μία συμφωνία. Άφησε με να προσφέρω στο γιό σου την ιδια μόρφωση που θα έχει και
ο δικός μου. Εάν το παιδί είναι σαν το πατέρα του
δίχως αμφιβολία θα γίνει ένας άντρας που και οι δύο
θα περηφανευόμαστε για αυτόν. Έτσι και έγινε
Ο γιος του αγρότη Φλέμινγκ πήγε στα καλύτερα
σχολεία και με τον καιρό αποφοίτησε από το St.
Mary’s Hospital Medical School, στο Λονδίνο,. Αργότερα έγινε πασίγνωστος σε όλο τον κόσμο σαν ιππότης Αλέξανδρος Φλέμινγκ ο εφευρέτης της
Πενικιλίνης.
Πολλά χρόνια αργότερα , ο ίδιος γιος του άρχοντα που σώθηκε από τον βάλτο αρρώστησε βαριά
από πνευμονία.
Ποιος του έσωσε τη ζωή αυτή τη φορά!
Η πενικιλίνη!
Το όνομα του άρχοντα: Λόρδος Rudolph
Churchill. Το όνομα του γιου του: Sir Winston
Churchill ο οποίος συντέλεσε τα μέγιστα στη νίκη
των συμμαχικών δυνάμεων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο.

Αυτή η αληθινή ιστορία δείχνει πως ο Θεός ελεεί τους
ελεήμονες , όχι στην ουράνια βασιλεία του μόνο, μα
και εδώ στη γη.
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ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ;

Για όσους δεν γνωρίζουν τι θα πει Έλληνας και
Ελλάδα που «τάχα» πάει για φούντο….
1.Είμαστε μια χώρα πού ελέγχει μια χερσαία και
θαλάσσια έκταση όση η Γερμανία και η Αυστρία
μαζί (450,000 τ.χ.), αφού εκτεινόμαστε από την
Αδριατική ως τις ακτές του Λιβάνου (περιλαμβανομένης της Κύπρου μας ) και από το τριεθνές στον
Έβρο ως ανοιχτά της Λιβύης. Θέλεις ΔΥΟ ώρες ταξίδι με το αεροπλάνο για να πας από το δυτικό (
Κέρκυρα) στο πιο ανατολικό άκρο του Ελλαδικού
χώρου (Λάρνακα). Σαν να πετάει δηλαδή από τις
Βρυξέλλες προς τη Μασσαλία.
2, Στον κόσμο ζούν συνολικά 17,000,000 Ελλαδίτες, Κύπριοι, Βορειοηπειρώτες, Κωνσταντινουπολίτες, ΄Ιμβριοι, Τενέδιοι κ.λ.π.
3, Είμαστε 2οι στον κόσμο σε καταθέσεις στην Ελβετία.
4,Δεχόμαστε 16,000,000 τουρίστες τον χρόνο και
διαθέτουμε μια σημαντική τουριστική βιομηχανία.
5, Έχουμε τρία πολύ μεγάλα ναυπηγεία που κατασκευάζουν κάθε είδους πλοίου.
6,Εχουμε βιομηχανίες αμαξωμάτων που κατασκευάζουν βαρέα φορτηγά, λεωφορεία , τρόλεϊ, βαγόνια τραίνων, επικαθήμενα , μπετονιέρες , βυτία
κλπ.
7,Διαθέτουμε 2,400 υπερδεξαμενόπλοια και μεγάλα φορτηγά πλοία είμαστε έτσι 1οι στον κόσμο
στην εμπορική ναυτιλία , ενώ άλλα 1,500 τεράστια
τένκερ και φορτηγά έχουν οι Κύπριοι, πλοιοκτήτες
5οι στον κόσμο.
8. Είμαστε 2οι παγκοσμίως στο πρόβειο γάλα, 3οι
στις ελιές,3οι παγκοσμίως στον κρόκο, στα ακτινίδια, στα ροδάκινα .
9,Είμαστε 1οι στον κόσμο σε νικέλιο, 1οι στον
κόσμο σε περλίτη,(1,600,000 τόνοι) ,2οι παγκοσμίως σε μπετονίτη (1,500,000 τόνοι), 1οι στην ΕΕ
σε βωξίτη (2,174,000 τόνοι), 1οι και σε χρωμίτη,
1οι και σε ψευδάργυρο, 1οι και σε αλουμίνια.
10 Έχουμε την 2η καλύτερη Πολεμική Αεροπορία
στο ΝΑΤΟ (μετά τις ΗΠΑ, ενώ οι Τούρκοι είναι
προτελευταίοι) ενώ έχουμε και το 2οι καλύτερο Πολεμικό Ναυτικό στο ΝΑΤΟ, με την Τουρκία να είναι
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ!
11.Έχουμε νοτίως της Κρήτης 175 δισεκατομμύρια
βαρέλια πετρέλαιο , το 3ο μεγαλύτερο κοίτασμα
παγκοσμίως. Εν τω μεταξύ ο χρυσός που υπάρχει
στη Θράκη μας αξίζει 39 δις ευρώ. Έχουμε εκεί ,
στην Μακεδονία και τη Θράκη , τα 3 μεγαλύτερα
κοιτάσματα χρυσού της Ευρώπης. Η αξία του πετρελαίου και του αερίου ,μας είναι – κρατηθείτε –
10,000,000,000,000( 10 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ! )
όπως αναφέρει το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ,
το ΥΣΓΣ.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ



To Σάββατο 8 Ιουνίου 2013
στην Εξαρχία Του Παναγίου Τάφου
στην Αθήνα ( Πλάκα) και εις την εκεί
Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων τελέσθηκε , όπως κάθε χρόνο η καθιερωμένη από τον Σύνδεσμό μας , θεία
λειτουργία με αρτοκλασία παρουσία
του Διοικητικού Συμβουλίου και πολλών μελλών και φίλων μας.
Την θείαν λειτουργία τέλεσε ο
νεοχειροτονειθής και πολλά υποσχόμενος Ιερεύς πατήρ Νεκτάριος τον
οποίο και ευχαριστούμε θερμά.
Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας παρετέθει από τον Σύνδεσμό
μας μικρή δεξίωση εις τον προαύλιο
χώρο της εκκλησίας. Ετσι δόθηκε για
άλλη μια φορά η ευκαιρία στα μέλη
και στους φίλους να βρεθούμε μαζί και
να ανταλλάξουμε ευχές για καλές καλοκαιρινές διακοπές
Τους άρτους προσέφερε όπως
κάθε χρόνο το μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου κα ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ
την οποία και ευχαριστούμε ευχόμενοι
όπως έχει την ευλογία του Παναγίου
Τάφου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Την Κυριακήν 9ην Φεβρουαρίου 2014 και ώραν 6ην μ.μ. θα γίνει η τελετή
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίττας για τον καινούργιο χρόνο 2014 .
Η τελετή θα γίνει στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Βασ. Αλεξάνδρου 2 Αθήνα και στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ τηλ. 210,7207000.
Παρακαλούμε για την συμμετοχή όλων των μελών μας για την ενίσχυση
του ιερού σκοπού της εκδηλώσεως. Μπορείτε από τώρα να προμηθευτείτε
την πρόσκλησή σας από το γραφείο του Συνδέσμου ή από τους κατά τόπους αντιπροσώπους μας.
Σελ.4
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5¤ Ã~¹Ì½ ¬±¦ n
¬²¨
ª¤°¦ ©®¦¬ª¤
®¬¦®¢±¦§¤ n ®¬ ¦ª¦n ¬®¢±° 
ÌÔÅÉ× Æ½Å ½É½ÒÙÌÃÎÃ  ¿Å½ ÏÃÉ ËØÇ½ ~Á ÏË ÁÆÇÃÆÏÅÆ× ®Ô~½ÕÆ×
½~ÑÅÄ¹½ÏÌË©ÁÏÃÉ¸ÑÅÊÃÄ½ÊÁÆÅÉºÎÁÅÃ¿ÉÔÌÅ~»½~½Í~ÁÏÃÉ×ÇÃ
ËÐ ÄÐ~»ÂÁÅ ®Ô~½ÕÆ× ~ÉÃ~Á»Ë ¥½ ÀËØ~Á ÏË ®Ô~½ÕÆ× ½~ÑÅÄ¹½ÏÌË,
À»Ç½ ÎÐÉÐ¸ÌÒËÐÉ ÁÅÌÃÉÅÆ¸ ÒÌÅÎÏÅ½ÉÅÆ¹Í ÁÆÆÇÃÎ»ÁÍ ÀÅ½Ñ×ÌÔÉ
ÁÌÅ×ÀÔÉ ~Á ½Ç½Å×ÏÁÌÃ ÏÃÍ ¾½ÎÅÇÅÆºÍ ÏÃÍ ¿»½Í ©½Ì»½Í Formosa
(6ËÍ ½ÅÙÉ½Í  °ÏË Æ¹ÉÏÌË ÏÃÍ ×ÇÃÍ ¾Ì»ÎÆÁÏ½Å ÒÏÅÎ~¹ÉË Æ¸ÎÏÌË ËÐ
ËÇËÆÇÃÌÙÄÃÆÁ ÏËÉ Ë ½ÅÙÉ½ Æ½Å Îº~ÁÌ½ Á»É½Å ÁÅÎÆ¹ÓÅ~Ë
ÀÅ½Ä¹ÏËÉÏ½Í Æ½Å  ¹É½ ~ÅÆÌ×  ~ËÐÎÁ»Ë ~Á ÁÉÀÅ½Ñ¹ÌËÉÏ½ ÅÎÏËÌÅÆ¸
ÁÆÄ¹~½Ï½ ©ËÌÁ»ÏÁ Á¸É Ä¹ÇÁÏÁ É½ Ì½¿~½ÏËËÅºÎÁÏÁ ÌË½ÅÌÁÏÅÆ¸
ÆÌËÐ½ÂÅ¹Ì½ÎÏÅÍÀ½ÉÏÁÇÔÏ¹Í½ÆÏ¹ÍÎÏÃÒÁÌÎ×ÉÃÎËÏÃÍ¦ÎÏÌÅ½Í½ÇÇ¸
Æ½Å ÎÏË ~ËÉ½ÀÅÆ× ÎØ~ÇÁ¿~½ ÉÃÎÅÙÉ ©ÌÅ×ÉÅ °ÏÃ ÎÐÉ¹ÒÁÅ½ ¸ÉÏ½
½Ì¸ÇÇÃÇ½~ÁÏÅÍ½ÆÏ¹ÍÏÃÍÀÌÅ½ÏÅÆºÍÄ½ÁÌ¸ÎËÐ~Á½×ÏË®Ë¾»ÉÅ
~Á ÏË ÁÉÁÏÅÆ× ÆÔÀÔÉËÎÏ¸ÎÅË Ï½ ËÇÐ¸ÌÅÄ~½ ËÇØÒÌÔ~½ Î»ÏÅ½. ¤
~ºÆËÐÍÒÇ~®Å¾Å¹Ì½~ÁÏ½ÊØvisar Æ½Å×ÌÁÏÍÄ½~½ÍÆ½Ï½ÇºÊÁÅÆ½ÄÙÍÄ½½É½Æ½ÇØÏËÐ~ÁÁÐÆ×ÑÐÏ½½ÆÌÔÏºÌÅ½
ÇÅ~ÉËÄ¸Ç½ÎÎÁÍ ~Á ÆÌÐÎÏ¸ÇÇÅÉ½ ÉÁÌ¸ Æ½Å À½ÉÏÁÇÔÏ¹Í ½ÆÏ¹Í ÑÅÊÃ ÎÏË ×ÌÁÏÍ Æ½Å ½~¹ÎÔÍ Ä½ ÁÌÅÃ¿ÃÄËØ~Á ÏËÐÍ
ØÌ¿ËÐÍÏÔÉ½ÌÒ½»ÔÉÏÁÅÒÙÉÏÃÍ×ÇÃÍÆ½ÄÙÍÆ½ÅÏËÉ§½ÄÁÀÌÅÆ×É½×ÏËÐ¿»ËÐ¢ÐÑÌ½Ï»ËÐ~ÁÏËÇËØÎÅËÀÅ¸ÆËÎ~Ë
Æ½ÅÏ½ÇÁÏËÀËÐÇÁ~¹É½Æ½ÇÇÅÏÁÒÉÅÆ¸ÓÃÑÅÀÔÏ¸¢ÅÎÏÌËÑºÎÏËÊÁÉËÀËÒÁ»Ë~½ÍÁ»ÉËÅ½ÉÐÆÏÁØÌÁÐÎÃ
6¤ Ã~¹Ì½¬±¦ n°¤¨¦¬°±¬¦ª- ¨¬²©¨¦ª
ÌÔÅÉ×Æ½ÅÄ½ÁÅÎÆÁÑÄËØ~ÁÏ½~Á¿½ÇËÌÁºÎºÇ½Å½ËÎÏ×ÅÉ½ËÐÄÁÔÌËØÉÏ½ÅÀÁØÏÁÌ½ÎÁ~¹¿ÁÄËÍÎºÇ½Å½ÏÃÍ
¢ÐÌÙÃÍ©ÁÁÅÀÅÆ×ÏÌÁÉ¸ÆÅÀÅ½ÎÒ»ÂËÐ~Á¹É½~Á¿¸ÇËÏ~º~½ÏËÐ~Á¿¸ÇËÐÎÃÇ½»ËÐÆ½Å½ËÇ½~¾¸ÉËÐ~ÁÏË~ËÉ½ÀÅÆ×
Ñ½ÉÏ½Î~½¿ËÌÅÆ× ÁÎÔÏÁÌÅÆ× ÀÅ¸ÆËÎ~Ë ½× ÎÏ½Ç½ÆÏ»ÏÁÍ Æ½Å ÎÏ½Ç½¿~»ÏÁÍ ÀÅ½Ñ×ÌÔÉ ÎÒÃ~¸ÏÔÉ Æ½Å ½ËÒÌÙÎÁÔÉ °ÏÃ
ÎÐÉ¹ÒÁÅ½ ½É½ÒÙÌÃÎÃ ¿Å½ ÏÃÉ ¨ËÐ~ÇÅ¸É½  ÏÃÉ ÌÔÏÁØËÐÎ½ ÏÃÍ °ÇË¾ÁÉ»½Í ´ÏÅÎ~¹ÉÃ ÎÏÅÍ ×ÒÄÁÍ ÏËÐ Ë~ÙÉÐ~ËÐ
ËÏ½~ËØ~Á¹ÉÏËÉ½ÎÏËÅÒÁ»½½×ÏÃÉÐÎÏÌÅ½ÆËØÏØËÐ½ÌÒÅÏÁÆÏËÉÅÆºÎÁ½ÌÆÁÏ¸ÆÏºÌÅ½©ÁÏÃÉ¸ÑÅÊÃÄ½ÀËØ~ÁÏË
½Ç½Å×Ã~½ÌÒÁ»ËÏËÉ§½ÄÁÀÌÅÆ×ª½×ËÐÀÁÎ×ÂËÐÉÎÏÃÉ×ÇÃÆ½©ÁÏ½ÑËÌ¸ÎÏËÊÁÉËÀËÒÁ»ËÏ½ÆÏËË»ÃÎÃÎÏ½
ÀÔ~¸ÏÅ½Æ½ÅÒÌ×ÉËÍÁÇÁØÄÁÌËÍÁ»ÉËÅ½ÉÐÆÏÁØÌÁÐÎÃ
7¤ Ã~¹Ì½¨¬²©¨¦ª-±¢®¡¢°±¤- ¢ª¢±¦
ÌÔÅÉ×Æ½Å½É½ÒÙÌÃÎÃ¿Å½ÏÃÉ±ÁÌ¿¹ÎÏÃ~ÁÏ½½»ÎÏÁÐÏ½ÆÏºÌÅ½Æ½ÅÏ½ÅÎÏËÌÅÆ¸Æ½Ñ¹ÏËÃ~½ÌÒÁ»ËÎÏËÆ¹ÉÏÌËÏË
3DOD]]RGHO*RYHUQRÎÏÃ~Å½~ÁÌÅ¸ÏË½É¹~ËÌÑËÊÁÉËÀËÒÁ»Ë'XFKLG$RVWDÆ½ÅÏË3DOD]]RGHOOD5HJLRQHÎÏÃÉ¸ÇÇÃ
±¹ÇËÍ Ä½ Æ½Ï½ÇºÊËÐ~Á ÎÏÃÉ ×ÇÃ ÏÔÉ ×¿ÃÀÔÉ Æ½Å ÏÔÉ Æ½É½ÇÅÙÉ ÏÃ ÁÉÁÏ»½ ÑÅÊÃ ~ÁÏ½ÑËÌ¸ ÎÏË ÊÁÉËÀËÒÁ»Ë
ÁÌÅËÒº ÃÁÅÌÔÏÅÆºÍ ÁÉÁÏ»½Í  Ï½ÆÏËË»ÃÎÃ ÎÏ½ ÀÔ~¸ÏÅ½ Æ½Å ÒÌ×ÉËÍ ÁÇÁØÄÁÌËÍ ¿Å½ ~Å¸ ÌÙÏÃ ¿ÉÔÌÅ~»½ ~Á ÏÃÉ
×ÇÃÁ»ÉËÅ½ÉÐÆÏ¹ÌÁÐÎÃ
8¤ Ã~¹Ì½ ¢ª¢±¦ «¢ª¡¤°¤¬¨¢° - ª§¬ª
ÌÔÅÉ×Æ½Å~ÁÏ½ÑËÌ¸ÎÏË±ÌËÉÆ¹ÏÏË©ÁÏ½ÑËÌ¸ÁÊÅÀ»ÔÉ~Á¾½ËÌ¹ÏÏË¿Å½ ÏÃÉÅ¸ÏÎ½°½É©¸ÌÆËÏËÔÌ½Å×ÏÁÌË
Î½Ç×ÉÅ ÏÃÍ ¢ÐÌÙÃÍ ×ÔÍ ÏË Ò½Ì½ÆÏºÌÅÎÁ Ë ª½ËÇ¹ËÉÏ½Í ¥½ ÀËØ~Á ÏËÉ ÁÅ¾ÇÃÏÅÆ× ª½× ÏËÐ ¿ ©¸ÌÆËÐ ÏÃÉ
¡¹ÑÐÌ½ÏÔÉ°ÏÁÉ½¿~ÙÉÆ½¥½ÁÅÎÆÁÑÄËØ~ÁÏÃÉËÌÄ×ÀËÊÃÁÆÆÇÃÎ»½ÏËÐ¿¡ÁÔÌ¿ÅËÐÆ½ÅÄ½Æ½Ï½ÇºÊËÐ~ÁÎÁ¹É½
½×Ï½Ç»¿½ÁÌ¿½ÎÏºÌÅ½Æ½Ï½ÎÆÁÐÃÍ0XUDQR°ÏÃÉÎÐÉ¹ÒÁÅ½½É½ÒÙÌÃÎÃ¿Å½ÏËÇÅ~¸ÉÅÏÃÍÉÆ×É½×ËÐÏËÇË»ËÏÃÍ
ÁÅÎÏÌËÑºÍ~½ÍÁÌÅ~¹ÉÁÅÑÅÊÃÁÅ¾»¾½ÎÃÎÏËÇË»ËÏ½ÆÏËË»ÃÎÃÎÏÅÍÆ½~»ÉÁÍÆ½Å½×ÇËÐÍÅ½ÉÐÆÏ¹ÌÁÐÎÃÁÉ
ÇÔ
9¤ Ã~¹Ì½±®n ¥¤ª
´½ÌÁ»ÏÁÏÅÍ½É¹ÎÁÅÍÏËÐÎØ¿ÒÌËÉËÐÇË»ËÐ¹ÔÍÏÃÉÙÌ½ËÐÄ½ÑÏ¸ÎËÐ~ÁÎÏËÇÅ~¸ÉÅ½Ë¾»¾½ÎÃÍÑÅÊÃÆ½Å¸~ÁÎÃ
½É½ÒÙÌÃÎÃ¿Å½ÏËÉÏÁÇÅÆ×ÌËËÌÅÎ~×~½Í
±Å~ºÆ½Ïj ¸ÏË~Ë ÎÁÆÇÅÉËÀÔ~¸ÏÅËÁÐÌÙ~ËÉ×ÆÇÅÉËÁÐÌÙÎÐÉ  ÇºÉ -) 5-8%
ÁÌÅÇ½~¾¸ÉËÉÏ½Å
©ÁÏ½ÑËÌ¹Í~ÁÏ½ÆÅÉºÎÁÅÍ~ÁËÇÐÏÁÇºËØÇ~½ÉÏËÐ¿Ì½ÑÁ»ËÐ~½Í
ÆÏËÇËÅÆ¸ ÁÅÎÅÏºÌÅ½ ¿Ì½~~ºÍ ¸ÏÌ½ ±ÁÌ¿¹ÎÏÃ _ ÉÆ×É½ ¸ÏÌ½ ÎÁ ÆÇÅÉÁÍ ÁÎÔÏÁÌÅÆ¹Í Æ½~»ÉÁÍ ~Á :&_ ÉÏËØÍ
 
Å½ÉÐÆÏÁÌÁØÎÁÅÍÎÁÊÁÉËÀËÒÁ»½
¤~ÅÀÅ½ÏÌËÑºÆ½ÄÃ~ÁÌÅÉ¸
¢ÆÀÌË~¹ÍÁÌÅÃ¿ºÎÁÅÍ×ÔÍ½É½Ñ¹ÌËÉÏ½ÅÎÏË½É½ÇÐÏÅÆ×Ì×¿Ì½~~½ÏÃÍÁÆÀÌË~ºÍ
~ÁÅÌËÌÒÃ¿×- °ÐÉËÀ×ÏËÐ¿Ì½ÑÁ»ËÐ~½Í
ÎÑ¸ÇÁÅ½½ÎÏÅÆºÍ_Á½¿¿ÁÇ~½ÏÅÆºÍÁÐÄØÉÃÍ
³
ÁÉÁÌÅÇ½~¾¸ÉËÉÏ½Å:
¢»ÎËÀËÅÎÁ~ËÐÎÁ»½½ÌÒ½ÅËÇË¿ÅÆËØÍÒÙÌËÐÍÄÁ¸~½Ï½Æ½Å¿ÁÉÅÆ¸×ËÐ½½ÅÏÁ»Ï½Å
ÏÅÌÃÏ¸½É½Ñ¹ÌÁÏ½ÅÎ½ÉÌË½ÅÌÁÏÅÆ×ºÌËÏÁÅÉ×~ÁÉË
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®¬¡®©©¤©¢®¤°¢§®¬©¤°
¡¦ª±¬ª27 n 31 ©®±¦¬² §¦ ª¬¢© ®¦¬²
1Ã ¤©¢®  ¥¤ª n±¢¨  ¦  n
¦¢®¬°¬¨²©
Ì½  É½ÒÙÌÃÎÃ ½× ½É½ÄÃÉ½ÕÆ× °Ï¸ÀÅË
§½ÇÇÅ~¸Ì~½ÌË  ¿Å½ ½ÁÌËÇÅ~¹É½ °¸ÏÔÉ º ÙÌ½
 ÎÐ¿Æ¹ÉÏÌÔÎÃ ÎÏË ½ÁÌËÀÌ×~ÅË  ÏºÎÃ ¿Å½
±ÁÇ ¾Å¾ ÑÅÊÃ ÎÏË ±ÁÇ ¾Å¾ Æ½Å ÎÏÃ ÎÐÉ¹ÒÁÅ½
Á»ÎÆÁÓÃ ÎÏÅÍ ¦ÁÌ¹Í ©ËÉ¹Í ¿»ËÐ ¡ÁÔÌ¿»ËÐ ÎÏÃ
¨ØÀ½ Æ½Å ¿»ÔÉ ÌÒ½¿¿¹ÇÔÉ ÎÏÃÉ ¡Å¸Ñ½  °ÏÃÉ
ÎÐÉ¹ÒÁÅ½ ½É½ÒÙÌÃÎÃ ¿Å½ ¦ÁÌËÎ×ÇÐ~½ Æ½Å
Æ½ÏÁÐÄÁ»½É ÌËÎÆØÉÃ~½ ÁÅÍ ÏËÉ ½É»ÁÌËÉ ª½×É
ÏÃÍ É½ÎÏ¸ÎÁÔÍ ³ÌÅÆÏ×Í ¡ËÇ¿ËÄ¸Í  ¿»½
ËÆ½ÄºÇÔÎÃ ½É¸¿ÅËÍ ±¸ÑËÍ  ¢ØÌÁÎÅÍ ±Å~»ËÐ
°Ï½ÐÌËØ ÆÇ  Ì¿¸ ÏË ½×¿ÁÐ~½ ¸ÑÅÊÃ ÎÏË
ÊÁÉËÀËÒÁ»ËÁ»ÉËÆ½ÅÀÅ½ÉÐÆÏ¹ÌÁÐÎÅÍ
Ã¤©¢®¦¢®¬°¬¨²©n ¤¥¨¢¢©
©ÁÏ¸ ÏË ÌÔÅÉ×  ½É½ÒÙÌÃÎÃ ¿Å½ ÃÄÇÁ¹~
«ÁÉ¸¿ÃÎÃ ÎÏËÎºÇ½ÅË  ÎÏÃÉ ~Á¿¸ÇÃ ¾½ÎÅÇÅÆº ÏËÐ
¦ËÐÎÏÅÉÅ½ÉËØ ÎÏË ÎºÇ½ÅË ªÃ»ÔÉ Æ½Å ¡¸Ç½ÆÏËÍ ~¹ÎÔÍ  ~ÁÏ¸ Ä½ ÁÅÎÆÁÑÄËØ~Á ÏÅÍ ¦ ©ËÉ¹Í ÏÔÉ ËÅ~¹ÉÔÉ ¾¾¸
¥ÁËÀËÎ»ËÐ Æ½Å ÏËÐ ¿»ËÐ °¸¾¾½ ÏËÐ ¤¿Å½Î~¹ÉËÐ ÌË½ÅÌÁÏÅÆ¸  ¸¾½ÏË ¿Å½ ÏÅÍ ¿ÐÉ½»ÆÁÍ  °ÏÃÉ ÁÅÎÏÌËÑº Ä½
ÁÅÎÆÁÑÏËØ~Á ÏÅÍ ¦ ©ËÉ¹Í  ÌËÑºÏÃ ¤Ç»½ Æ½Å ±Å~»ËÐ °Ï½ÐÌËØ ¢ÅÎÏÌËÑº ÎÏË ÊÁÉËÀËÒÁ»Ë  ÀÁ»ÉË ÀÅ½ÉÐÆÏ¹ÌÁÐÎÃ.
Ì¿¸ÏË¾Ì¸ÀÐÄ½ÁÅÀÅÔÒÄÁ»½Ì½ÆËÇËØÄÃÎÃ¡®²ª¦°
3Ã ¤©¢®¡¦°¦ªn ¬®¬°¢¨¦ªn ¡¢¥°¤©ª¤
ÌÔÅÉ×Æ½Å ¸~ÁÎÃ ½É½ÒÙÌÃÎÃ ¿Å½Á»ÎÆÁÓÃÎÏËÌËÍ °ÅÙÉ ¿Å½É½ ÀËØ~Á ÏË ²ÁÌÙËÉ  ÏËÉ±¸ÑË ÏËÐ ½ÐÅÀ ÏË ±Á»ÒËÍ
ÏÔÉ½ÆÌØÔÉÏ½±Á~¹ÉÃ¬~¸ÌÆ½ÅÇÆÎ½ÏÃÉ½ÏÌÅ½ÌÒÅÆº°ÒËÇº¢»ÎÆÁÓÃÎÏË½ÏÌÅ½ÌÒÁ»Ë×ËÐÄ½~½ÍÀÁÒÄÁ»
Ë½ÏÌÅ¸ÌÒÃÍ¦ÁÌËÎËÇØ~ÔÉÆÆ¥Á×ÑÅÇËÍ©ÁÏ¸Ä½ËÀÁØÎËÐ~ÁÏÃÉËÀ×ÏËÐ©½ÌÏÐÌ»ËÐ¿Å½É½ÀËØ~ÁÏËÌ½ÅÏÙÌÅËÏÃÉ
ÌË¾½ÏÅÆº ÆËÇÐ~¾ºÄÌ½  ÏÃÉ ³ÐÇ½Æº ÏËÐ ¿»ËÐ ¹ÏÌËÐ ÏËÉ Ë»ÆË ¦Ô½ÆÁ»~ Æ½Å ÉÉÃÍ Æ½Å Ä½ Æ½Ï½ÇºÊËÐ~Á ÎÏÃÉ
¡ÁÄÎÃ~½Éº Æ½Å ÏËÉ Ï×Ë ÏÃÍ ÌËÀËÎ»½Í Æ½Å ½¿ÔÉ»½Í §½Ï×ÅÉ ÁËÒËØ~ÁÉËÅ Ä½ ÁÅÎÆÁÑÄËØ~Á ÏË ×ÌËÍ ÏÔÉ ¢Ç½ÅÙÉ
¢ÅÎÏÌËÑºÎÏËÊÁÉËÀËÒÁ»ËÀÁ»ÉËÀÅ½ÉÐÆÏ¹ÌÁÐÎÃ.
4Ã ¤©¢® ¤¥ª¦-¦¢®¦´-±¦ ¢®¦
ªÔÌ»Í ÏË ÌÔ» ½É½ÒÙÌÃÎÃ ¿Å½ ±Å¾ÁÌÅ¸À½ Æ½ÄËÀ×É Ä½ ÁÅÎÆÁÑÄËØ~Á ÏÃÉ ÃÄ½É»½ ¿Å½ É½ ÀËØ~Á ÏÃÉ ¦ ©ËÉº ©¸ÌÄ½Í
Æ½Å ©½Ì»½Í Æ½Å ÑÏ¸ÉËÉÏ½Í ÎÏÃÉ ¦ÁÌÅÒÙ Ä½ ÁÅÎÆÁÑÄËØ~Á ÏÃÉ ©ËÉº ÏËÐ ÌËÑºÏËÐ ¢ÇÅÎ½»ËÐ ×ËÐ ¾Ì»ÎÆÁÏ½Å Ã
ÎÐÆË~ÔÌ¹½ ×ËÐ ½É¹¾ÃÆÁ Ë £½ÆÒ½»ËÍ ±Ë °½Ì½ÉÏ¸ÌÅË ÌËÍ ÏÃÉ ©ËÉº ÏËÐ ¿»ËÐ ¡ÁÌ½Î»~ËÐ ÏËÐ ¦ËÌÀ½É»ÏËÐ ÏÃÉ
ªÁÆÌ¸¥¸Ç½ÎÎ½ÌËÒÔÌÙÉÏ½ÍÌËÍ±Å¾ÁÌÅ¸À½Ä½ÁÅÎÆÁÑÄËØ~ÁÏÃª½Â½Ì¹ÏÏÃÉ§½ÉÉ¸Æ½ÅÏË×ÌËÍ¥½¾ÙÌÑÅÊÃ
ÎÏÃÉ±Å¾ÁÌÅ¸À½Ï½ÆÏËË»Ã
ÃÎÃÎÏËÊÁÉËÀËÒÁ»ËÀÁ»ÉËÆ½ÅÀÅ½ÉÐÆÏ¹ÌÁÐÎÃ

5Ã ¤©¢®±¦ ¢®¦-´¦³-±¢¨ ¦
©ÁÏ¸ ÏË ÌÔÅÉ× ÆÅÉËØ~ÁÉËÅ Æ½Ï¸ ~ºÆËÍ ÏÃÍ ¨»~ÉÃÍ ¡ÁÉÅÎ½Ì¹Ï Ä½ ÑÏ¸ÎËÐ~Á ÎÏÃÉ §½ÁÌÉ½ËØ~ ¿Å½ É½ ÀËØ~Á ÏÃÉ ¦
©ËÉºÏÔÉ¿»ÔÉËÎÏ×ÇÔÉ¹ÏÌËÐÆ½Å½ØÇËÐÁÅÎÏÌ¹ÑËÉÏ½ÍÄ½ÀËØ~Á ÀÁÊÅ¸~½ÍÏË×ÌËÍÏÔÉ©½Æ½ÌÅÎ~ÙÉÆ½ÅÄ½
ÁÅÎÆÁÑÏËØ~Á ÏÃÉ ¦ ©ËÉº ÏÔÉ ÙÀÁÆ½ ËÎÏ×ÇÔÉ ÁÑ×ÎËÉ Ë ÒÌ×ÉËÍ ÏË ÁÅÏÌ¹ÁÅ  Æ½Å ~ÁÏ¸ ÏËÉ ¦ËÌÀ¸ÉÃ ËÏ½~× ¿Å½
ÎÐ~¾ËÇÅÆ× ¾¸ÏÅÎ~½ ªÔÌ»Í ~ÁÏ¸ ÏË ~ÁÎÃ~¹ÌÅ ½É½ÒÙÌÃÎÃ ¿Å½ ±ÁÇ ¾Å¾ Æ½Å ÁÌ» ÙÌ½É  ~Á ÏÃÉ ½ÁÌËËÌÅÆº
ÁÏ½ÅÌÁ»½EL AL Ä½ÁÏ¸ÊËÐ~Á~ÁÌËËÌÅÎ~×ÏÃÉÄºÉ½ÑÅÊÃÎ
ÎÏÏÃÉÄºÉ½ÙÌ½¢ÇÇ¸ÀËÍ
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¢§®¬©¢°¢°±¢®¦§¬²
¤©¢®¤¢§®¬©¤
§°±¬®¦-¨¦©ª¢°®¢°ª-¡¡¢®©ª¬°-µ®¢°-ª²©³¦¬-¦°¤¨¦¬ ¨¦©ª¦¬°¬¦§¦°©¬° 
11-14/10/2014
¤©¢®° ±¬ ¬§± ®¦¬²¥¤ª-§¨©§n
ª²©³¦¬-§°±¬®¦
É½ÒÙÌÃÎÃ¿Å½±Ì»Æ½Ç½n¡ÌÁ¾ÁÉ¸-ªÐ~Ñ½»Ë§½ÎÏËÌÅ¸~Á
ÁÉÀÅ¸~ÁÎÁÍÎÏ¸ÎÁÅÍ±½ÆÏËË»ÃÎÃÎÏËÊÁÉËÀËÒÁ»ËÀÁ»ÉËÀÅ½ÉÐÆÏ¹ÌÁÐÎÃ..
¤©¢®§²®¦§¤¬§± ®¦¬²§°±¬®¦-¦°¤¨¦¬ª²©³¦¬
ÁÌÅº¿ÃÎÃÎÏÃÉ×ÇÃ~ÁÏ½½ÌÒËÉÏÅÆ¸ÏÅÍ¾ÐÂ½ÉÏÅÉ¹ÍÁÆÆÇÃÎ»ÁÍÏÃÉ
ÎÃÇÅ¸ÏËÐÌ¸ÆËÐÅÎÃÇÅ×°ÏÃÉÎÐÉ¹ÒÁÅ½ ½É½ÒÙÌÃÎÃ¿Å½ªÐ~Ñ½»ËÌÆÏËØÌËÍËÐ¾Ì»ÎÆÁÏ½ÅÎÁÆËÅÇ¸À½ÏËÐ »ÏÎÅÆ½ÅÄ½ÀËØ~ÁÏËÎËÐÀ½»Ë
ÁÌÅ¾½ÇÇËÉÏÅÆ×Æ¹ÉÏÌË®§±¬²®¬°¢ÅÎÏÌËÑºÎÏÃÉ§½ÎÏËÌÅ¸
ÀÅ½ÉÐÆÏ¹ÌÁÐÎÃ
¤©¢®¢²±¢®¬§± ®¦¬²¦°¬¢®¦- ©¦§®¤§¦
©¢¡¨¤®¢°
É½ÒÙÌÃÎÃ¿Å½ÏËÅÎËÀ¹ÌÅÌ¹ÎÁÍµ½Ì¸ÀÁÍÉÏ½ÌÏÅÆ×¨½Å~×Í¿¡ÁÌ~½É×ÍÆ½ÅÎÏËªÃÎ»ÏËÐ¿»ËÐÒ»ÇÇÁÅËÐ
ËÐÌ×ÎÑ½Ï½ÁÉÙÄÃÆÁ~ÁÏÃÉ©ÅÆÌºÌ¹Î½Ì¿¸ÏË½×¿ÁÐ~½¸ÑÅÊÃÎÏÃ³ÇÙÌÅÉ½ÀÅ½ÉÐÆÏ¹ÌÁÐÎÃ
¤©¢®±®¦±¤¬§± ®¦¬²³¨®¦ª-®ª¦°-¢¢°°- ¢®¬¦-¥¤ª
©ÁÏ¸ÏËÌÔÅÉ×ÁÌÅº¿ÃÎÃÏÃÍ×ÇÃÍÁ»ÎÆÁÓÃÑÐÇ½Æ»ËÐª»ÆÃÍÎÏ½ÎØÉËÌ½~ÁÏ½°Æ×Å½Æ½ÅÎÏÃÉÎÐÉ¹ÒÁÅ½~¹ÎÔ
¨»~ÉÃÍÌÉ»ÎÃÍÑÄ¸ÉËÐ~ÁÎÏÃÉÀÁÎÎ½×ËÐÄ½¿ÁÐ~½Ï»ÎËÐ~ÁÎÏËÐÍÆ½Ï½ÌÌ¸ÆÏÁÍÉ½ÒÙÌÃÎÃ~¹ÎÔÏÃÍ¢¿É½Ï»½Í
¿Å½±¹~Ãn ¨¸ÌÅÎ½- ÄºÉ½

ÆÐÌÙÎÁÅÍÎÐ~~ÁÏËÒºÍ
                  
 Ã~¹ÌÁÍÌÅÉÏÃÉ½É½ÒÙÌÃÎÃ½ÆÐÌÔÏÅÆ¸


 

 
2) 24-Ã~¹ÌÁÍÌÅÉÏÃÉ½É½ÒÙÌÃÎÃ½ÆÐÌÔÏÅÆ¸


 


3) 14-Ã~¹ÌÁÍÌÅÉÏÃÉ½É½ÒÙÌÃÎÃ½ÆÐÌÔÏÅÆ¸






 Ã~¹ÌÁÍÌÅÉÏÃÉ½É½ÒÙÌÃÎÃ½ÆÐÌÔÏÅÆ¸
 

 


®¬°¬´¤
     
¡Å½ÏÐÒ×ÉÀÅÁÐÆÌÅÉºÎÁÅÍ½É½ÇÐÏÅÆ×ÏÁÌ½ÌË¿Ì¸~~½Ï½Æ½ÅÆ×ÎÏËÍÁÆÀÌË~ÙÉ~ËÌÁ»ÏÁÉ½½ÁÐÄÐÉÄÁ»ÏÁÎÏË




 


 
 
¡Ì½ÑÁ»ËÏËÐ°ÐÉÀ¹Î~ËÐ±ÃÇ-3238754
 


©Å½ÆÌ¸ÏÃÎÃÄÁÔÌÁ»Ï½Å¹¿ÆÐÌÃÁÑ×ÎËÉÆ½Ï½¾ÇÃÄÁ»ÃÎÒÁÏÅÆºÌËÆ½Ï½¾ËÇºËÐ¿Å½ÏÅÍÁÆÀÌË~¹ÍÁÊÔÏÁÌÅÆËØËÌ»ÂÁÏ½Å





 


  



ÎÏËËÎ×ÏÔÉ¢
¤ÌËÆ½Ï½¾ËÇºÏÃÍÁÆÀÌË~ºÍºÃÁÊ×ÑÇÃÎÃÏÃÍ½×ÏËÐÍÁÉÀÅ½ÑÁÌ×~ÁÉËÐÍ~ËÌÁ»É½¿»ÉÁÅÏÃÍ



















~ÁÏÌÃÏË»Íº~ÁÅÎÏÔÏÅÆºÆ¸ÌÏ½
  

¬°ØÉÀÁÎ~×Í~½Í¿Å½ÏÃÉÌ½¿~½ÏËË»ÃÎÃÏÃÍÁÆÀÌË~ºÍÌ¹ÁÅË½ÌÅÄ~×ÍÏÔÉÎÐ~~ÁÏÁÒ×ÉÏÔÉ
É½Á»É½Å¸ÉÔ½×

   
 

 
 



 
¸ÏË~½¬°ØÉÀÁÎ~ËÍ¹ÒÁÅÏËÀÅÆ½»Ô~½É½~ÃÉÌ½¿~½ÏËËÅºÎÁÅÏÅÍÁÆÀÌË~¹ÍÁ¸ÉÃÎÐ~~ÁÏËÒºÁ»É½Å½ÉÁ½ÌÆºÍº¿Å½
 

 
  
 
  


  
¸ÇÇ½½ÉÐ¹Ì¾ÇÃÏ½Á~×ÀÅ½


°ÁÁÌ»ÏÔÎÃ~ÃÌ½¿~½ÏËË»ÃÎÃÍÏÃÍÄ½Ð¸ÌÊÁÅÁÅÎÏÌËÑºÒÌÃ~¸ÏÔÉÅÁÐÆÌÅÉ»ÂÁÏ½Å×ÏÅÐ¸ÌÒÁÅÅÄ½É×ÏÃÏ½



  



 


×ÔÍÆ½ÅÎÏË½ÌÁÇÄ×ÉË½½ÅÏËØ~ÁÉËÍ½ÌÅÄ~×Í½ÅÏºÎÁÔÉÎÐ~~ÁÏËÒºÍÉ½ÎÐ~ÇÃÌÔÄÁ»ËÇØÁÉÔÌ»ÏÁÌ½½×ÏÃÉ















 
Ì½¿~½ÏËË»ÃÎÃÏÃÍÁÆÀÌË~ºÍ¡Å½ÐÏ×Î½ÍÎÐÉÅÎÏËØ~ÁÉ½Á»ÎÏÁÎÐÉÁÒÙÍÎjÁ½Ñº~ÁÏË¿Ì½ÑÁ»Ë ÏÃÇ


















¿Å½ÎÒÁÏÅÆºÁÉÃ~¹ÌÔÎÃÎ½Í
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ




Α)ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΙΚΟΝ
ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΕΙΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Την Δευτέρα, 28ηνΜαΐου\ 10ην Ιουνίου 2013
ὁ βασιλεύς της Ιορδανίας Αμπντάλλα ΙμπνΧουσεΐν ἐδέχθη την Α.Θ.Μ. τον Πατέρα ημών και


Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εις
το εν Αμμάν Παλάτιον Αυτού και απένειμεν
Αυτώ την ανωτάτην
τιμητικήν διάκρισιν
του



Κράτους της Ιορδανίας εις αναγνώρισιν της
αγαστής συνεργασίας Αυτού μετά των Ιορδανικών Αρχών δια την δημιουργίαν προϋποθέσεων
ειρηνικής συμβιώσεως Μουσουλμάνων και
Χριστιανών εις την χώραν της Ιορδανίας, ειρήνης εις την Μέσην Ανατολήν και διατηρήσεως
του καθεστώτος των Ιεροσολύμων.
Συγκεκινημένος ὁ Μακαριώτατος ηυχαρίστησε
τον Μεγαλειότατον Βασιλέα, λέγων Αυτώ ότι ἡ
τιμή της παρασημοφορήσεως αντανακλᾷ εἰς τό
Πατριαρχεῖον Ιεροσολύμων και την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα φρουρούς των Παναγίων Προσκυνημάτων της Αγίας
Γης και θεματοφύλακας της παρακαταθήκης της ειρήνης, της συνδιαλλαγής και της δικαιοσύνης εις την Αγίαν Γην.



Β) Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ
ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ



'Είμαστε δίπλα σας''
Με ιδιαίτερες τιμές υποδέχθηκε η αγιοταφική αδελφότητα, με
επικεφαλής τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τους υπουργούς που τον συνόδευσαν στην επίσκεψή του στο Ισραήλ.
Ο κ. Σαμαράς επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και
ακολούθως, υπό τους χαρμόσυνους ήχους του Ναού της Αναστάσεως, περπάτησε μέχρι το Ναό όπου και με ιδιαίτερη συγκίνηση προσκύνησε στον Πανάγιο Τάφο.

 



ΤΕΥΧΟΣ 68Ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013




 ΥΠΟΥΡΓ) Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ
ΓΟΣ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Την Τετάρτην 9ην Οκτωβρίου 2013, επεσκέφθη
το Πατριαρχείον ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Κυβερνήσεως κ. Ευάγγελος Βενιζέλος,
ευρισκόμενος μετά του Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά εις επίσκεψιν εις το κράτος του Ισραήλ.
Τον κύριον Ευάγγελον Βενιζέλον υπεδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης
Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.



ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
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ǼȀĬǼȈǾ
ȆǼȆȇǹīȂǼȃȍȃȉȅȊǻǿȅǿȀǾȉǿȀȅȊȈȊȂǺȅȊȁǿȅȊȉȅȊǼȁȁǾȃǿȀȅȊ
ȈȊȃǻǼȈȂȅȊ
ȆǹȃǹīǿȅȊȉǹĭȅȊǹȆȅǼȍȈ
ȆȇȅȈ
ȉǾȃȉǹȀȉǿȀǾīǼȃǿȀǾȈȊȃǼȁǼȊȈǾȉȍȃȂǼȁȍȃ

ǹȃǹȀǼĭǹȁǹǿȍȈǾ
ǼȈȅǻǹ(852
ǼȄȅǻǹ
-//
/
36.123,24

ȊȆȅȁȅǿȆȅȂǼȉǹĭȅȇǹǼǿȈǼȆȅȂǼȃȅǼȉȅȈǼȊȇȅ

ǹȖĮʌȘĲȐȝȑȜȘ
ȉȘȞ-12-ȑȜȘȟİȘįȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒʌİȡȓȠįȠȢĲȠȣȈȣȞįȑıȝȠȣȝĮȢȂİ
ĲȘȞİȣțĮȚȡȓĮ ĮȣȣĲȒĲȠǻȚȠȚțȘĲȚțȩȈȣȝȕȠȪȜȚȠĲȠȣȈȣȞįȑıȝȠȣșĮ
ʌȡȠıʌĮșȒıİȚȝİĲȘȞʌĮȡȠȪıĮȑțșİıȒĲȠȣȞĮıĮȢʌĮȡȠȣıȚȐıİȚĲĮ
İʌȚĲİȪȖȝĮĲȐĲȠȣĲȘȞȤȡȡȠȞȚȐʌȠȣʌȑȡĮıİȘȠʌȠȓĮʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĲȠȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıĲȘȝĮĮʌȩȑȦȢ
ǵʌȦȢ ȖȞȦȡȓȗİĲİ  țȣȣȡȓİȢ țĮȚ țȪȪȡȚȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ʌİȡȓȠįȠ
ȝİȡȚțȠȓĮʌȩĲȠȣȢıĲȩȤȠȣȢĲȠȣȈȣȞįȑıȝȠȣȒĲĮȞ

ȉȠǻȚȠȚțȘĲȚțȩȈȣȝȕȠȪȜȚȠʌȚıĲİȪİȚȩĲȚȑʌȡĮȟİțȐșİĲȚįȣȞĮĲȩ
ȖȚĮĲĮıȣȝĳȑȡȠȞĲĮțĮȚĲȘȞʌȡȩȠįȠĲȠȣȈȣȞįȑıȝȠȣțĮȚ
ĮȞĲĮʌȠțȡȓșȘțİȝİıȣȞȑʌİȚĮıĲȠįȣıȤİȡȑȢĮȜȜȐțĮȚĮȟȚȩȜȠȖȠ
ȑȡȖȠĲȠȣ
ȀĮĲĮșȑĲİȚįİĲȠȞʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩĲȠȣȑĲȠȣȢ

 Ǿ İȞȘȝȑȡȦıȘ ĲȠȣ țȩıȝȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȘȝĮıȓĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȚȢ ȩȜȠȞ ĲȠȞ
ȠȡșȩįȠȟȠ țȩıȝȠ ĮȜȜȐ ȚįȚĮȓĲİȡĮ İȚȢ ĲȠȣȢ ǲȜȜȘȞİȢ Ș įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ
İșȞȚțȠșȡȘıțİȣĲȚțȒ
ȒȢİʌȐȜȟİȦȢĲȦȞǿİȡȠıȠȜȪȝȦȞ
 Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȠȣ ȈȣȞįȑıȝȠȣ țĮȚ įȡĮıĲȘȡȚȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȦȞȝİȜȫȞ
 Ǿ İȞȓıȤȣıȘ ĲȦȞ ǹȖȓȦȞ ȉȩʌȦȞ ȝİ İțĲĲȑȜİıȘ  įȚĮĳȩȡȦȞ  ȑȡȖȦȞ
ĮȖȚȠȖȡĮĳȒıİȦȞ  țĮȚ  İȟȠʌȜȚıȝȩ ĲȦȞ ǿİȡȫȞ ȆȡȠıțȣȣȞȘȝȐĲȦȞ ȝİ ǿİȡȐ
ıțİȪȘ
ǾįȚȠȡȖȐȞȦıȘįȚĮĳȩȡȦȞİțįȘȜȫıİȦȞțĮȚįȚĮȜȑȟİȦȞ
5.ǾʌİȡĮȚĲȑȡȦȠȡȖȐȞȦıȘțĮȚĮȞȐʌĲȣȟȘĲȠȣīȡĮĳİȓȠȣ

ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈǼȉȅȊȈ
ȆȇȅǺȁǼȌǾǼȈȅǻȍȃ

ǼțȝİĲĮĳȠȡȐȢĮʌȩʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ
ȑĲȠȢǼȊȇȅ
ȈȣȞįȡȠȝȑȢįȦȡİȑȢȝİȜȫȞ
țĮȚȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ
-//
/ 20.000.00
ǼțįȘȜȫıİȚȢ țȠʌȒʌȓĲĮȢ-ȈȣȞİıĲȓĮıȘ
İțįȡȠȝȑȢ-//
/ 6.000.00
-//
ȉȩțȠȚțĮĲĮșȑıİȦȞ
/ 1.000.00 .
ǼȊȇȅ
ȆȚıĲİȪȠȣȝİ ȩĲȚ ȠȚ ıĲȩȤȠȚ ĲȠȣ ȈȣȞįȑıȝȠȣ İʌȚĲİȪȤșȘțĮȞ țĮȚ ȠȚ ȈȊȃȅȁȅǼȈȅǻȍȃȋȇǾȈǾȈ
ȆȡȠȠʌĲȚțȑȢ ĲȠȣ  įİįȠȝȑȞȠȣ ȩĲȚ ıȚȖȐ-ıȚȖȐ ʌĮȓȡȞİȚ ȆĮȞİȜȜȒȞȚȠ
ȤĮȡĮțĲĲȒȡĮİȓȞĮȚȜȓĮȞİȜʌȚįȠĳȩȡİȢ
ȆȇȅǺȁǼȌǾǼȄȅǻȍȃ
ȉĮ ȑıȠįĮ ĮȞȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȤȡȡȘȝĮĲȚțȩ ʌȠıȩ ĲȦȞ   5.03.00 EUR O
ȒİȞȓıȤȣıȘįȚĮĳȩȡȦȞ
ȩʌȦȢ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌȠįİȓȟİȚȢ İȚıʌȡȐȟİȦȞ ĲȘȢ ıȣȞȘȝȝȑȞȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ 1ȅȚțȠȞȠȝȚțȒ
ǼȊȇȍ
ǿȂ.ǹȖȉȩʌȦȞ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮǹțĮȚĲĮȑȟȠįĮıĲȠʌĮȡȐȡĲȘȝĮǺ
2ǻǼǾ-ȅȉǼ-ȀȠȚȞȩȤȡȘıĲĮ
/
3.000,00
-//
ǼțĲĲȪʌȦıȘ-ǹʌȠıĲȆİȡȚȠįȚțȠȪǹȃǹȁȊȉǿȀǹ
/
4.000,00
īȡĮȝıȘȝĮ-//
-//
ǹȖȠȡȐȖȡĮĳȚțȒ
ȒȢȪȜȘȢ
/
300,00
ǼǿȈȆȇǹȄǼǿȈ
ȆȡȠȝȒșİȚĮǼȁȉǹ ȉȡĮʌİȗȫȞ -//
/
300,00
ǻȚȐĳȠȡĮ -//
/
500,00
 ȊʌȩȜȠȚʌȠȤȡȒıİȦȢ(852
Ȉ
Ȋ
ȃ
ȅ
ȁ
ȅ

Ǽ
Ȅ
ȅ
ǻ
ȍ
ȃ
Ǽ
Ȋ
ȇ

ȅ





 ȈȣȞįȡȠȝȑȢțĮȚįȦȡİȑȢȝİȜȫȞ(852
/
 ǹʌȩİțįȒȜȦıȘțȠʌȒȢʌȓĲĲĮȢ-//
-//
 ǹʌȩĲȩțȠȣȢțĮĲĮșȑıİȦȞ.
/

6.838.60
2.205.56
89.335.03

ǼȄȅǻǹ
1. ǹȞĮțĮȓȞȚıȘǿȂǹȖȃȚțȠįȒȝȠȣ
ĭȣȜĮțȒ
ȒǹʌȠıĲȆĮȪȜȠȣ)
2ǻǼǾ-ȅȉǼ± ȀȠȚȞȩȤȡ
ȡȘıĲĮ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȓ
3. ǼțĲĲȪʌȦıȘ-ǹʌȠıĲȆİȡȚȠįȚțȠȪ

ȖȡĮȝȝĮĲȩıȘȝĮ
4. ǹȖȠȡȐȖȡĮĳȚțȒȢȪȜȘȢ
5. ȆȡȠȝȒșİȚĮǼȁȉǹ ȉȡĮʌİȗȫȞ

Ǽ
Ǽ
Ǽ 2.805,79
Ǽ
291,16

ĭȩȡȠȚ
Ǽ
337,04
6ǲȟȠįĮİțįȘȜȫıİȦȞ
Ǽ
Ǽ
7. ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢīȡĮĳİȓȠȣ
Ǽ
8 ǻȚȐĳȠȡĮȑȟȠįĮ
30,00
ȈȊȃȅȁȅǼȄȅǻȍȃǼȊȇȍ



Σελ.10



ȂİĲȘȞİȜʌȓįĮȩĲȚșĮĮȞĮȖȞȦȡȓıİĲİĲȠșİȐȡİıĲȠȞȑȡȖȠĲȠȣ
ȈȣȞįȑıȝȠȣȝĮȢʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİȩʌȦȢĮʌĮȜȜȐȟİĲİĲȠǻȈĮʌȩ
țȐșİİȣșȪȞȘİȖțȡȓȞİĲİĲȠȞȚıȠȜȠȖȚıȝȩȤȡȡȒıȘȢțĮȚĲȠȞ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȤȡȡȒıȘȢ

ǹșȒȞĮ-4 -2013
ȅȆȡȩİįȡȠȢǱȡȘȢ ȈĲĮȣȡȩʌȠȣȜȠȢ
O ǹȞĲȚʌȡȩİįȡȠȢȁȐȗĮȡȠȢȂȐȡțȠȣ
ǾīİȞīȡĮȝȝĮĲĲȑĮȢǼȚȡȒȞȘȀȡȘĲȚțȠȪ
ȅȉĮȝȓĮȢ:ǺĮıȓȜȘȢȉıĮȝʌȩțĮȢ
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ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ
ΕΘΙΜΟ

Η βασιλόπιτα που κόβεται την παραμονή της πρωτοχρονιάς με συγκεντρωμένη όλη την οικογένεια , συγγενείς και φίλους, από τον οικοδεσπότη – νοικοκύρη
του Σπιτιού ή τον επικεφαλής κάποιου συλλόγου , γραφείου κ.λ.π., είναι ένα έθιμο που θεωρείται ότι προέρχεται από τα τελούμενα κατά την εορτή των κρονίων
((Σατουρναλίων ) στη Ρώμη επί ειδωλολατρίας απ΄
όπου προήλθε, και στους Φράγκους και η συνήθεια
ήταν να παρασκευάζουν την πίτα με νόμισμα μέσα και
να ανακηρύσσουν βασιλιά εκείνον που θα εύρισκε το
νόμισμα.
Υπάρχει όμως και μία θρησκευτική παράδοση
σχετικά με την προέλευση του εθίμου της βασιλόπιτας
η οποία συνδέεται και με την προσωπικότητα του εορταζομένου κατά την ημέρα της πρωτοχρονιάς του
Αγίου Βασιλείου. Λένε λοιπόν ότι στην Καισαρεία,
όπου ήταν επίσκοπος ο Άγιος Βασίλειος , επικεφαλής
του Στρατού ήταν ο έπαρχος της Καππαδοκίας, σκληρός και άρπαξ με την πρόθεση πάντα να παραδίδει σε
λεηλασία τις πόλης που επισκεπτόταν.
Επικειμένης λοιπόν της επίσκεψης στην Καισαρεία του σκληρού και άρπαγος έπαρχου της Καππαδοκίας ο Άγιος Βασίλειος κάλεσε τους πλούσιους
κατοίκους της πόλης και ζήτησε απ΄ αυτούς να προσφέρουν νομίσματα και τιμαλφή για να τα δώσει στον
επερχόμενο έπαρχο, μήπως και αλλάξει τη συνήθεια
του, να παραδώσει την πόλη σε λεηλασία και έτσι
έγινε.
Προσέφεραν όλοι, και συγκεντρώθηκε ικανό ποσό
και αρκετή ποσότητα χρυσαφικών . Ήρθε στην πόλη
ο έπαρχος και ή ντράπηκε τον Άγιο Βασίλειο ή εκ θαύματος άλλαξε γνώμη και απάλλαξε την πόλη από την
λεηλασία και δεν δέχτηκε αυτά που του προσέφεραν.
Ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς. Ο Άγιος Βασίλειος ήθελε να τα επιστρέψει στους κατοίκους που
προσφέρθηκαν, όμως δεν γνώριζε σε ποιόν ανήκει το
καθένα από τα νομίσματα. Διέταξε την υπηρεσία του
να ζυμώσει μικρούς άρτους και στον καθένα τοποθέτησε από ένα νόμισμα.
Την επόμενη μετά την θεία λειτουργία διένειμε
τους άρτους στο εκκλησίασμα και ο καθένας βρήκε
στον άρτο που πήρε ότι η τύχη του έδωσε.
ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

Όποιος αρνείται την ελευθερία στους άλλους, δεν είναι άξιος
να τη χαρεί ο ίδιος.
Λίνκολν

Δεν υπάρχει αγριότερο θηρίο από τον άνθρωπο, όταν κατέχει
δύναμη ίση με το πάθος του
Πλούταρχος
Οπου πίστις , αγάπη
Όπου αγάπη, ειρήνη
Όπου ειρήνη , ευλογία
Όπου ευλογία , ο Θεός
Όπου υπάρχει ο Θεός ΟΥΔΕΜΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ
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ΑΡΘΡΟ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ
Από το αρχείο της «ΕΣΤΙΑΣ» , 1 Ιουνίου 1933
Πώς επιτεύχθηκε η ύδρευσις των
Αθηνών
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΙ ΞΕΧΝΟΥΜΕ

Γίνεται σύστασις προς τους κατοίκους των Αθηνών να
καταργήσουν , ως ανθυγιεινά , τα «ντεπόζιτα" του νερού,
εφ όσον υπάρχει τώρα «συνεχής ροή ύδατος». Έχομεν, λοιπόν , τέτοιο πράγμα στάς Αθήνας; Στάς Αθήνας αυτάς ,
όπου κάθε καλοκαίρι το φάντασμα της δίψας απειλούσε την
ζωήν μας, όπου σκοτωμός γυναικοπαίδων εγίνετο μπροστά
στής δημόσιες βρύσες, όπου το νερό επεριμένετο να φθάση
στης βρύσες των σπιτιών για λίγες στιγμές, όπως επερίμεναν οι άρρωστοι της κολυμβήθρας του Σιλωάμ τον Άγγελον
να ταράξη το ύδωρ, όπου στάς επιθεωρήσεις το νερό με το
σταγονόμετρο είχε γίνει «νούμερο», όπου είχαν ξεραθή όλα
τα περιβόλια και η δενδροστοιχίες, όπου η σκόνη μας έπνιγεν, όπου ο τύφος είχε γίνει ενδημικός από τα βρωμόνερα
των πηγαδιών, όπου τα «ντεπόζιτα» του νερού είχαν γίνει
πηγή επιδημιών με την καλλιέργειαν ανωφελών και στεγομυιών, έχομεν «συνεχή ροήν ύδατος»; Και το ξεχνούμε ,
σαν να μην είνε τίποτε; Και είναι ανάγκη να μας το υπενθυμίσουν; Τι αχαριστία!
Και να σκέπτεται κανείς , ότι το ζήτημα του νερού είχε
γίνει το άλυτον ζήτημα των Αθηνών. Γενεές ολόκληρες έζησαν με τα απραγματοποίητα όνειρα της Στυμφαλίας και του
Μέλανος ποταμού. Τόννοι μελάνης εχύνοντο εις άρθρα , μελέτας , διατριβάς , συζητήσεις, χωρίς τέλος, για το άλυτον
αυτό ζήτημα. Εκατομμύρια ολόκληρα εξωδεύοντο από τους
Δήμους των δυο πόλεων στα πειράματα του Θριασίου και
της Κοκκινιάς. ΄Οσοι είχαν ένα πηγάδι εγίνοντο πλούσιοι .
Εφθάσαμεν να φέρνωμε νεράκι και από τον Πόρον ακόμη
και από τον Ισθμόν δια θαλάσσης. Και κάθε καλοκαίρι ενεφανίζετο το φάσμα της δίψης και επεσείετο το φόβητρον
του εξολοθρευμού των κατοίκων από έλλειψιν νερού. Την
ξεχνούμε , λοιπόν, την κατάστασιν αυτήν;
Και έξαφνα εβγήκε στη μέση η λύσις της τεχνητής λίμνης του Μαραθώνος. Τι ειρωνείες , τι σκώματα , τι δυσπιστίες την υπεδέχθησαν. Καλέ τι λέτε; Είσαστε με τα καλά
σας; Τα νερά του ουρανού θα μαζεύετε; Αστειεύεσθε, κύριοι. Λίμνες θα κάνετε στα βουνά ; Τις λίμνες τις κάνει ο
Θεός. Δεν γίνονται κατά παραγγελίαν. Οι δυστυχισμένοι
Αθηναίοι , που είχαν πιστέψει τα όνειρα της Στυμφαλίας
και του Μέλανος Ποταμού, δεν εννοούσαν να παραδεχθούν
την λύσιν της λίμνης. Κουταμάρες αγυρτείες , πεταμένα
λεφτά ! Και ας είχαν γίνει μελέτες μετεωρολογικές , εδαφολογικές, υδρολογικές, ή σοβαρώτερες μελέτες , που έγιναν
ποτέ στην Ελλάδα επάνω στο ζήτημα αυτό.

ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
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Οι σκηνές των Βεδουίνων
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