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σε όλα τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου για
τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και του νέου
έτους 2010, ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ και ΕΥΤΥΧΙΑ.

Ο Άγιος Βασίλειος.

...εύχεται ολόψυχα,

Η Χριστού Γέννηση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Γράφει ο πρόεδρος

Τ

ο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τα τελευταία χρόνια
καταβάλει μεγάλη προσπάθεια αφ’ ενός μεν, για την
ανάδειξη της πολιτιστικής και
γενικότερα της εθνικής μας κληρονομιάς στους Αγίους Τόπους
και αφ’ ετέρου στην βελτίωση της
διαβίωσης και πνευματικής ζωής
Ο πρόεδρος του Ελληνικού
της Αγιοταφιτικής αδελφότητας,
Συνδέσμου Παναγίου Τάφου,
συνθηκών ιδιαίτερα , αναγκαίων
κ. Αριστείδης Σταυρόπουλος.
για την προσέλκυση Νέων ανθρώπων , που έχουν κλήση προς την ιεροσύνη, για να πλαισιώσουν την φθίνουσα αγιοταφιτική αδελφότητα.
Ο Σύνδεσμός μας, ευθύς εξ αρχής ενεθάρρυνε την πρωτοβουλία αυτή του Μακαριωτάτου και ολοκλήρου της Ιεράς Συνόδου και υποσχέθηκε ότι θα είναι ο κύριος αρωγός για την πραγματοποίηση της.
Προς την κατεύθυνση αυτή ο Σύνδεσμος συνέβαλε, οικονομικά (μερικώς και στα περισσότερα έργα ολικώς)
στην συντήρηση- εξοπλισμό και ανακαίνιση, της αιθούσης υποδοχής του Πατριαρχείου, του Αρχείου, του κεντρικού Μαγειρείου , του Φούρνου, του Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου- της Γραμματείας, του Γραφείου του Πατριάρχου

και πάρα πολλών Ι. Μονών και Ναών, πολύ δε πρόσφατα διέθεσε 75.000 Ε για την ανακαίνιση της βιβλιοθήκης
του Πατριαρχείου που είναι μια από τις σπουδαιότερες
βιβλιοθήκες στον κόσμο και αποτελεί πηγή γνώσεως και
ερεύνης, μνημείο πολιτισμού και κόσμημα του Πατριαρχείου, της ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.
Απομένει ακόμη για να ολοκληρωθεί η όλη προσπάθεια
η ανακαίνιση του Μουσείου του Πατριαρχείου (προϋπολογισμού 50.000 €) για να προστατευθούν τα ανεκτίμητης ιστορικής και θρησκευτικής αξίας κειμήλια (μερικά
χρονολογούνται από το 500 μ.Χ.) που βρίσκονται τώρα
στοιβαγμένα μέσα σε ακατάλληλους και υγρούς χώρους
με κίνδυνο να καταστραφούν.
Με το σημείωμα αυτό απευθυνόμαστε στα μέλη και
τους φίλους του συνδέσμου για να:
• Τους επισημάνουμε ότι στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
τίποτα πλέον δεν γίνεται στην τύχη του , τα πάντα κινούνται στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου και καλά μελετημένου προγράμματος, που εφαρμόζεται σταδιακά και
ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες.
• Τους Ενημερώνουμε για την χρηστή διαχείριση των συνδρομών και δωρεών τους, χωρίς τις οποίες θα ήταν δύσκολη έως αδύνατη η πραγματοποίηση των ανωτέρω.
(συνέχεια στη σελίδα 2 )

Επίσης, σε αυτό το τεύχος:
• «Προσκυνηματική θεωρία», του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου Κ. Ιεροθέου, σελ. 2.
• «Το Μαρτύριον του Νεομάρτυρος Ιωάννου του Καστελλιώτου» , σελ. 3-4.
• ΕΚΔΡΟΜΕΣ στο εξωτερικό και εσωτερικό, και ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, σελ. 5-7.
• Αποφάσεις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, σελ. 9.
• «Περί Ιεραποστολής», άρθρο του Αρχιμανδρίτη Ιγνατίου - Ηγούμενου Ι. Μονής των Ποιμένων Βηθλεέμ, σελ. 10.
• Επιστολή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ’ προς τον πρόεδρο του Συνδέσμου μας, σελ. 11.
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• Τους Παροτρύνουμε ότι όσοι από αυτούς έχουν την τύχη να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους, να επιδιώξουν
να δουν με τα ίδια τους τα μάτια τα έργα αυτά και να
νοιώσουν υπερήφανοι διότι και αυτοί συνέβαλαν στην
πραγματοποίηση τους.
• Τους Παρακαλέσουμε να πρωτοστατήσουν, στην προσέλκυση , συγγενών , γνωστών, φίλων., επιχειρηματιών

και γενικώς ατόμων που έχουν την οικονομική δυνατότητα να συμβάλουν στην συγκέντρωση του ποσού των
50.000 Ε για την ανακαίνιση και εξοπλισμό του Μουσείου του Πατριαρχείου.
• Και τέλος να τα ευχαριστήσουμε για την μέχρι σήμερα
άψογη συνεργασία μας, που είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχισθεί, απρόσκοπτα και το Νέο έτος 2010.

Προσκυνηματική θεωρία
Του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου Και Αγ. Βλασίου Κ. Ιεροθέου.

Στην μονή του Αγίου Σάββα
Σε λίγο φάνηκαν δύο πύργοι με έναν
σταυρό στην κορυφή. Είναι τα μόνα
κτίρια της Μονής που φαίνονται από
μακρυά. Η παλαίφατη Μονή του αγίου
Σάββα του Ηγιασμένου, κτισμένη στην
σημερινή της μορφή από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, είναι κρυμμένη
μέσα στην έρημο, σε απότομη όχθη του
χειμάρρου των Κέδρων, που πηγάζει
από την Γεθσημανή και χύνεται στην
Νεκρά Θάλασσα. Τόπος αφιερώσεως
και αγώνος. Το Μοναστήρι άβατον
για τις γυναίκες. Δύο βεδουίνοι στην
είσοδο μας καλωσόρισαν στην γλώσσα
του «μεσίχ καμ». Περνώντας μέσα
στα στενά κλιμακωτά σοκάκια που
σχηματίζονταν ανάμεσα στα κτήρια
της Μονής κατεβήκαμε στην κεντρική αυλή, όπου βρίσκεται το κυκλικό
πέτρινο χαλκοσκέπαστο κουβούκλιο
με τον τάφο του αγίου Σάββα. Αργότερα μάθαμε ότι όλη η κεντρική αυλή
έχει υπόγεια δωμάτια και αποτελεί το
κοιμητήριο της Μονής. Υποδέχθηκε
τον Δεσπότη ένας μοναχός της Μονής,
που έδωσε το σύνθημα για να κτυπήσουν οι καμπάνες και μας υπέδειξε
τον τάφο του Αγίου για προσκύνηση,
μέχρι να έλθη ο Γέροντας της Μονής,
π. Ευδόκιμος. Ο μοναχός συνέστησε
να μη βγάζουμε φωτογραφίες τον ίδιο
και τους άλλους μοναχούς.
Ο π. Ευδόκιμος, παραδοσιακός καλογερόπαπας, μορφωμένος , ησύχιος
και ταπεινός, μας οδήγησε στο Καθολικό της Μονής όπου έγινε δέηση επί
τη υποδοχή Αρχιερέως. Μετά στάθηκε
ενώπιον του αφθάρτου σκηνώματος
του Αγίου, όπου μας μίλησε για τον βίο
του Αγίου, την ιστορία της Μονής και
για τους αγίους Πατέρας της. Έπειτα
μας ξενάγησε στο Καθολικό και στον

πρώτο σπηλαιώδη « Θεόκτιστο» Ναό
της Μονής που είχε διαμορφώσει ο
άγιος Σάββας. Επίσης , μας οδήγησε
στο σπήλαιο του αγίου Ιωάννου του
Δαμασκηνού, στον εξώστη της Μονής
που βρίσκεται πάνω από τον χείμαρρο των Κέρδων και απέναντι από τα
ερημητήρια των ασκητών. Μας έδειξε
την είσοδο για το κοιμητήριο των
πατέρων. Τέλος μας προσέφερε το
μοναχικό κέρασμα και μας υπενθύμισε
να γράψουμε τις εντυπώσεις μας στο
βιβλίο επισκεπτών.
Μέσα σε λίγα λεπτά ταξιδεύσαμε
αιώνες μέσα στην ιστορία. Πρόσωπα
αγίων, οσίων, Πατριαρχών, μαρτύρων,
βασιλέων αλλά και βαρβάρων πέρασαν μπροστά μας, καθώς ακούγαμε
τον Γέροντα να διηγείται τα διάφορα
γεγονότα σαν να ήταν χθεσινά:
Η εύρεση του σπηλαίου από τον
άγιο, η ανοικοδόμηση της Μονής, η
σφαγή των αββάδων από τους Πέρσες,
η φανέρωση των λειψάνων τους, η ζωή
του αγίου Ιωάννου του δαμασκηνού και
η συγγραφή υπ’ αυτού των αναστάσιμων τροπαρίων της Παρακλητικής.
Στην Μονή του Αββά Θεοδοσίου
του Κοινοβιάρχου
Στην επιστροφή επισκεφθήκαμε την
Μονή του Αββά Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Εδώ μας περίμενε ο ηγούμενος π. Ιερόθεος και μία μοναχή. Ο
γέροντας μας μίλησε στο Καθολικό
της Μονής για την ιστορία της Μονής,
αλλά και για τα βάσανα τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν απ’ όσους
εποφθαλμιούν τα κτήματα της Μονής.
Ο ίδιος γεύεται αυτής της δύσκολης
καταστάσεως εδώ και 33 χρόνια που
βρίσκεται στο Μοναστήρι, αλλά τα
προβλήματα είναι από πολύ παλαιά.

Ο Μητροπολίτης Ιερόθεος.

Για να μείνει κανείς εδώ χρειάζεται
αυταπάρνηση. Τόνισε, όπως και άλλοι
Πατέρες στα άλλα προσκυνήματα,
ότι η παρουσία των προσκυνητών
όχι μόνον ενισχύει ηθικά και υλικά
τους Αγιοταφίτες, αλλά και αποτρέπει
περαιτέρω αρνητικές ενέργειες. Κάτω
από την αυλή της Μονής υπάρχει το
σπήλαιο των Μάγων και ο τάφος του
αγίου Θεοδοσίου. Γευθήκαμε και εδώ
της ζεστής φιλοξενίας τους.
Το βραδάκι επιστροφή στο ξενοδοχείο και σύντομη ξεκούραση.
Στην Μονή των Ποιμένων
Επόμενη στάση η Ιερά Μονή των
Ποιμένων. Εκεί υπηρετεί ο π. Ιγνάτιος, που κατάγεται από την Πάτρα
και κάνει μεγάλο αγώνα για την ανακαίνιση της Μονής, την διαποίμανση
των Χριστιανών, Ελληνοφώνων και
κυρίως Αραβοφώνων που είναι η συντριπτική πλειοψηφία , την κατήχηση
των παιδιών κ.λ.π. Μας μίλησε πολλή
ώρα, αναφέροντας με λεπτομέρεια
την ιστορία του προσκυνήματος και
διάφορα θαυμαστά γεγονότα. Προσκυνήσαμε, το σπήλαιο των ποιμένων,
που αξιώθηκαν να προσκυνήσουν τον
νεογέννητο Χριστό.
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Το Μαρτύριον του Νεομάρτυρος
Ιωάννου του Καστελλιώτου
Ανέκδοτος διήγησις της προελεύσεως εις την Ορθόδοξον πίστιν
του Μουσουλμάνου Γιούσεφ Αμπουξουλιμάν εκ του χωρίου Συνδιάνη
πλησίον της Καισαρείας της Παλαιστίνης.

Ε

ις το έτος 1936 Δεκεμβρίου 23 ημέρα
Τρίτη, ευρισκόμενος
εις την ιεράν σκήτην των
Καστελλίων εγώ ο Σωφρόνιος*, ο υποτακτικός του
γέροντος Παντελεήμονος,
μετά του παραδελφού μου
Χερουβείμ, αίφνης το εσπέρας της Τρίτης ήλθεν ένας
καλοφορεμένος νέος ηλικίας 30 ετών και, αφού μας
εχαιρέτισεν, εζήτησε τον
Γέροντα, του είπαμε ότι δεν
είναι εδώ διότι είχε υπάγει
εις την Λαύραν του Αγίου
Σάββα να εορτάση εκεί με
τους Πατέρας την εορτήν
των Χριστουγέννων.
Τον ερωτήσαμε τι τον
θέλει και μας λέει, ότι τον θέλει να τον βαπτίση, να γίνει
Χριστιανός διότι είδεν δύο
φοράς τον Ιησούν Χριστόν
εις το χωρίον του και του
είπεν –ότι εσύ ένεκεν των
καλών έργων σου, ελεημοσυνών και λοιπών αγαθών
πράξεων, σε ηγάπησα και θα
γίνης δικός μου δούλος, και
να υπάγης γρήγορα εις το
Καστέλλιον πλησίον της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάββα
όπου μένει ο Μοναχός Παντελεήμων και να του ειπής
να σε βαπτίση, και κατόπιν
να έλθης κοντά μου.
Εις ημάς προς στιγμήν
δεν εφάνησαν πιστευτά,
αλλά μάλλον εφοβήθημεν,
διότι η Σκήτη των Καστελλίων βρίσκεται εις την ενδοτέραν Έρημον δύο ώρας
απέχουσα της Μεγίστης

Λαύρας του Αγίου Σάββα,
αλλά δεν επαρουσιάσαμεν
εις αυτόν το εσωτερικόν της
καρδιάς μας, τον ερωτήσαμεν όμως περί της καταγωγής του και της οικογενείας
του και μας είπεν, ότι έχει
πατέρα , μητέρα και τέσσαρας αδελφούς, αλλά φανατικούς για την πατρίδα και
την θρησκείαν των.
Την επομένην 24, το
εσπέρας, εγώ και ο αδελφός
μου Χερουβείμ αρχίσαμεν
ολονύκτιον αγρυπνίαν ένεκεν της μεγάλης εορτής των
Χριστουγέννων και επήραμε
μαζί μας και τον προσύλητον
Ιωσήφ ( Γιουσέφ ). Εμείναμε
όμως έκθαμβοι βλέποντες
αυτόν να στέκεται όλην την
νύκτα μαζί μας στην εκκλησίαν με μεγάλη ευλάβειαν,
προσευχόμενος όπως και
ημείς , κάμνων τον Σταυρόν
του και προσκυνών τας Αγίας Εικόνας.
Εγώ τον εκοίταζα πολλάκις με περιέργειαν χωρίς να
με αντιληφθή, διότι πάντα
είχα υποψίες μήπως μας
γελά. Ο Ιωσήφ όμως έδειχνε μεγάλην ευλάβειαν και
εφαίνετο ιλαρός και πολύ
αγαθός άνθρωπος από την
ολονύκτιον αυτήν αγρυπνίαν. Εγώ και ο αδελφός
μου Χερουβείμ ελάβαμε
καλυτέρας σκέψεις περί
αυτού, κάπως τον ηγαπήσαμεν και εκαθίσαμε μαζί του
το μεσημέρι και εφάγαμε,
ερωτώντες και κατηχούντες
αυτόν περί της πίστεώς μας,

* Σωφρόνιος ήτο το πρώτον όνομα του μακαριστού Γέροντος Σεραφείμ.

και καταλάβαμε ότι τα εδέχετο προθυμώτατα.
Το εσπέρας της 25ης
ημέρας ήλθε και ο Γέροντάς μας από την Μονήν
του Αγίου Σάββα. Αμέσως
τον επαρουσιάσαμεν τον
Ιωσήφ και του είπαμε περί
τίνος πρόκειται. Ο Γέροντας
τον εδέχθη με πολλή αγάπη και άρχισε αμέσως να
τον κατηχή τα της πίστεως
μας δόγματα, και τον ενδύσαμε καλογερικά. Κατά δε
την 29ην Δεκεμβρίου 1936
ανεχώρησεν ο Ιωσήφ δια
το χωρίον του διά να ανθοκομίση μερικά ρούχα του
και επέστρεψεν την 21ην
Ιανουαρίου 1937.
Έμεινε μαζί μας και ακολουθούσε τον μοναχικόν
βίον όπως και ημείς , νηστεύων και προσευχόμενος,
τον εδώσαμε κομποσχοίνιον,
του είπαμε για μετάνοιες,
του φέραμε αραβικά βιβλία
και εδιάβαζε ωαλτήριον και
ώρες, και όταν τον είδαμε
ότι είναι στερεός τον ο Γέροντάς μας κατά την 30ην
Ιανουαρίου και πήγανε στον
Πύργον του Αγίου Σάββα
και έμειναν ένα βράδυ και
την επομένην πήγανε στο
χωρίον Μπετσαχούρ εις την
οικίαν του Αλεξάνδρου Παπαδοπούλου, γνωρίζοντος
και την Ελληνικήν, αλλά και
Θεολόγος ήτο, και έμεινεν
κοντά του 10 ημέρες.
Τον κατήχησε αρκετά
περί της θρησκείας μας και
του έδωκεν αραβικά βιβλία

και τον ετοίμασεν για το βάπτισμα, και τον έφερε πάλιν
εις τα Καστέλλια ο Γέροντας
και πολλάς σκέψεις κάναμε
μεταξύ μας που νατον βαπτίσωμεν, ο αδελφός Χερουβείμ
έλεγε να τον βατίσωμεν εκεί
εις τα Καστέλλια, αλλά ο
Γέροντας και εγώ λέγαμε
όχι, διότι δεν είχαμε τα κατάλληλα μέσα.
Τέλος αναχώρησεν ο
Γέροντας με τον Ιωσήφ
ενδεδυμένον τα καλογερικά δια την Ιερουσαλήμ και
λέγω σε μερικούς μυστικά
την υπόθεσιν, αλλά κανείς
δεν εδέχετο να τον βαπτίση,
αλλά ο Γέροντας ήτο μεγαλόψυχος και πεφωτισμένος
από τον Θεόν δεν εδειλίασε
ουδόλως, αλλά τον παίρνει
και πηγαίνει στο Φρέαρ του
Ιακώβ εις την Σαμάρειαν
όπου ήτο τότε ηγούμενος ο
φίλος του Αρχιμ. Νικόδημος,
ο οποίος ήτο πνευματικός
και ενάρετος κληρικός, είχε
γίνει μεγαλόσχημος εις την
Μονήν του Αγίου Σάββα.
Την 8ην Φεβρουαρίου 1937
ημέρα Κυριακή εδέχθη προθύμως να τον βαπτίση και
πράγματι το εσπέρας έγινε
η βάπτισις και μετενόμασε
αυτόν Ιωάννην ( Αραβιστί
Χάννα), και εκοινώνησε των
Αρχάντων Μυστηρίων.
Την επομένην Δευτέρα
ανεχώρησαν δια τον Ιορδάνην ποταμόν και επήγαν
στην Μονήν του Αββά Γερασίμου και έμειναν τρείς
(συνέχεια στη σελίδα 4 )
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ημέρας, μετά επήγανε στην
Μονήν του Τιμίου Προδρόμου και έμειναν μια βραδυά.
Και ανεχώρησαν δια την
Ιεριχώ και επήγαν εις τον
Σαραντάριον Όρος, μετά δια
την Μονήν του Χοζεβά, και
πάλιν επέστρεψε εις Ιεριχώ
και έμειναν μία ημέρα εις
την Μονήν του προφήτου
Ελισσαίου και την 16ην Φεβρουαρίου ανήλθαν εις τα
Ιεροσόλυμα.
Την 18ην έμειναν εις την
Μονήν των Αγίων Θεοδώρων, ηγούμενος δε ήτο ο
αδελφός κατά σάρκα του π.
Χερουβείμ, ο Μοναχός Βασίλειος, και την 19ην Φεβρουαρίου ήλθαν εις τα Καστέλλια ο Γέροντας μας με τον
νεοφώτιστον Ιωάννην. Όταν
πιά ήλθε κοντά μας εγώ και
ο αδελφός Χερουβείμ από
την χαρά μας όπου έγινε
Χριστιανός τον εφιλήσαμε
εν φιλήματι αγίω.
Τον είχαμε δε ως γνήσιον ομόθρησκον αδελφόν
μας. Ο νεοφώτιστος Ιωάννης
πλήρης χαράς ενδεδυμένος

τα καλογερικά ακολούθησε
ακριβώς όπως και εμείς την
Μοναχικήν πολιτείαν. Αλλά
πάντα μας έλεγε ότι διψούσε
να μαρτυρήση δια την αγάπην του Ιησού Χριστού
Παρακαλούσε τον Γέροντα να τον αφήση να υπάγη
εις το χωρίον του όπου έχει 4
αδελφούς φανατικούς εις την
θρησκείαν τους και αν δεν
τον ακούσουν θα μαρτυρήση
υπέρ της Ορθοδόξου Πίστεως,
θα πασχίση προηγουμένως
να τους επιστρέψη εις τον
Χριστιανισμόν, οπότε με τα
πολλά παρακάλια εννόησε
ο Γέροντας ότι ήτο θέλημα
Θεού να τον αφήση και ανεχώρησεν με την ευλογίαν του
Γέροντα την 17ην Μαρτίου
1937δια το μαρτύριον ενδεδυμένος τα καλογερικά.
Πήρε μαζί του ένα Ψαλτήριον, ένα Ωρολόγιον και ένα
βιβλίον κατηχήσεως εις την
Ορθόδοξον πίστιν, όλα Αραβικά. Έφυγε δε με μεγάλον ζήλον υπέρ της πίστεως μας, και
μας είπεν ότι θα διδάξη, θα
ελεήση και θα κηρύξη εις το

χωρίον του την Χριστιανικήν
πίστιν, και μετά θα επιστρέψη
πάλι εις τα Καστέλλια κοντά
μας να γίνη Μοναχός, διότι
ήτο άγαμος.
Εάν δεν επιστρέψη να
γνωρίζωμεν ότι εμαρτύρησε
δια τον Χριστόν. Ο Γέροντας
μετά από καιρό εσκέπτετο
τι να έγινε άραγε ο Ιωάννης και, ω του θαύματος !
την νύκτα είδε θαυμάσιαν
όρασιν, είδεν τον χορόν των
Νεομαρτύρων, πρώτος ήτο
ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας ο εξ Ιωαννίνων ενδεδυμένοι όλοι λευκάς στολάς
και εχαίροντο, έλαμπον δε
ωσάν τον ήλιον.
Από αυτούς δε απεσπάσθη ένας και πηγαίνει
πλησίον του Γέροντος Παντελεήμονος και του λέγειμε γνωρίζεις ποιος είμαι;
Ο Γέροντας του λέγει όχι
,του λέγει πάλιν ο λευκοφόρος μάρτυς, εγώ είμαι ο
Ιωάννης που ήμουν στα Καστέλλια και τώρα χα’ιρομαι
εις τους ουρανούς. Το πρωί
μας διηγήθη ο Γέροντας την

οπτασίαν και πολύ εχάρημεν όλοι όπου τώρα εις τους
εσχάτους καιρούς εφάνη
Νέος – μάρτυς ο Ιωάννης εκ
Συνδιανής της Καισαρείας
της Παλαιστίνης.
Περισσότερον δε επροθυμοποιήθημεν να περιγάψωμεν την ψυχωφελή ταύτην
διήγησιν όταν επληροφορήθημεν παρά της Οσιωτάτης Μοναχής Ελισάβετ,
διαμενούσης εν Ιεριχώ, ότι
τον είδε εις τον ύπνον της
2-3 φοράς και της είπεν: «
Είμαι ο Ιωάννης όπου εβαπτίσθην παρά του Γέροντος
Παντελεήμονος που διαμένει εις τα Καστέλλια και να
περιγράψης την διήγησιν
περί του βαπτίσματος και
του Μαρτυρίου μου».
Τέλος και το Θεώ Δόξα.
Τα’υτα αντέγραψα τη
15.7.1960 εκ χειρογράφου
εν Αγίω Σάββα του Γέροντος
μου Παντελεήμονος γραφέντα τω 1937. Εγώ ο υποτακτικός του Αρχιμανδρίτου
Σεραφείμ, πνευματικός του
Αγίου Σάββα.

Το κουφό γράμμα της μάννας
Αγαπητό μου παιδί,
σου γράφω με το μολύβι γιατί
η γάτα μας ανέβηκε στο τραπέζι και μας γύρισε το μπουκάλι με το μελάνι, ευτυχώς
που δεν είχε καθόλου μελάνι.
Είναι τόσος καιρός που έχεις
πάει στρατιώτης. Το καταλαβαίνουμε τώρα που λείπεις. Όταν ήσουνα εδώ δεν το
καταλαβαίναμε πως έλειπες. Εδώ όλοι είμαστε άρρωστοι
και ήρθε ο γιατρός. Αλλά τώρα που γιατρευτήκαμε δεν
είμαστε άρρωστοι. Προχθές έγινε παζάρι και πουλούσαν
γουρούνια και σε θυμηθήκαμε,. Ήταν πολύ μεγάλα γουρούνια και κρίμα που δεν ήσουνα και συ εδώ.
Σου γράφω για τον αδερφό σου πως παντρεύεται και
παίρνει μια γυναίκα. Την ξέρεις. Ήταν αυτή που μας έκανε

και ξεκαρδιστήκαμε στα γέλια στην
κηδεία του παππού σου.
Ο παππούς σου ήταν γενναίος στρατιώτης και μακάρι και συ να του μοιάσεις.
Είχε πέντε πληγές, μια διαμπερές μια
στα καθίσματα, μια στη Θεσσαλονίκη
και μια από εκπυρσοκρότηση.
Σου στέλνω καινούργιες κανέλλες που σου έφτιαξα με
τις παλιές του πατέρα σου. Άμα θα τις λιώσεις να μου τις
στείλεις για να φτιάξω καινούργιες για την αδερφή σου.
Εδώ είμαστε όλοι καλά εκτός από τον θείο σου Γιάννη ,
που πέθανε.
Μακάρι το γράμμα μου να σε βρεί και σένα το ίδιο.
Σε ασπάζομαι,
η μητέρα σου.
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Προσκυνηματικές εκδρομές και
εκδηλώσεις στους ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
και σε ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ σε ΕΛΛΑΔΑ
και ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
Εκδρομές εξωτερικού

12 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ

ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ - ΣΙΝΑ - ΚΑΪΡΟ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
από 28 Φεβρουαρίου έως 11 Μαρτίου 2010

Ποταμό για Αγιασμό και συμβολικό
βάπτισμα. Στην συνέχεια, αναχώρηση
για Ιεριχώ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση
3η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΡΤ.
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ( εντός )
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την
παλιά πόλη. Οδοιπορώντας την οδό
του Μαρτυρίου θα δούμε τον οίκο του
Ιωακείμ και Άννης, τόπος όπου γεννήθηκε η Θεοτόκος, την Προβατική κολυμπήθρα, τις φυλακές του Αποστόλου
Πέτρου, το Πραιτόριο, κ.λ.π. Αμέσως
μετά θα επισκεφθούμε το Πατριαρχείο
όπου θα μας δεχθεί ο Πατριάρχης
Ιεροσολύμων ή εκπρόσωπος αυτού.
Κατόπιν θα ξεναγηθούμε εντός του
Ναού της Αναστάσεως, Αποκαθήλωσης, Γολγοθά, Πανάγιος Τάφος,
Παρεκκλήσια Κλαπών, ευρέσεως
1η ΗΜΕΡΑ:ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒ.
ΑΘΗΝΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με την πτήση για ΤΕΛ ΑΒΙΒ.
Άφιξη στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ και επίσκεψη των
Ιερών Μονών Αγίων Αρχαγγέλων στην
Γιάφα και Αγίου Γεωργίου του Μεγαλοπρεπούς στην Λύδα. Στην συνέχεια
θα αναχωρήσουμε για Τιβεριάδα . Καθ
οδόν θα επισκεφθούμε την ΧΑΙΦΑ,
την Ι. Μονή Αγ. Γεωργίου, στην πόλη
Άκρη, το Παλαιστινιακό χωριό ΚΑΦΡ
ΓΙΑΣΙΦ, όπου ο Σύνδεσμός μας έχει
δωρίσει παλαιότερα ένα πλήρες Κωδονοστάσιο και πρόσφατα 20.000 Ε για
την κατασκευή Τέμπλου στον Ι. Ναό

του Χωριού, την ΚΑΝΝΑ- ΝΑΖΑΡΕΤ,
ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ.Άφιξη στην Τιβεριάδα,
διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΡΤ.
ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την
Ιερά Μονή 12 Αποστόλων ( Τιβεριάδα)
, εν συνεχεία επιβίβαση σε πλοιάρια
(προαιρετικά) διασχίζοντας την λίμνη
Γενισαρέτ θα φθάσουμε απέναντι
στην Καπερναούμ στην Ι.Μονή Αγίων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ( οι μη
επιθυμούντες θα συνεχίσουν με πούλμαν) . Προχωρώντας θα επισκεφθούμε
το Όρος Μακαριστών, τον Ιορδάνη

4η ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤ.
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΒΗΘΛΕΕΜ
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
Αββά Θεοδοσίου όπου βρίσκεται το
σπήλαιο των τριών Μάγων, την Ιερά
Μονή του Αγίου Σάββα του ηγιασμένου ( προαιρετικά ) άβατος για τις
γυναίκες, Αγίου Γεωργίου Μπετζάλα.
(συνέχεια στη σελίδα 6 )
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ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

«12 ημέρες σε Άγιους Τόπους - Σινά - Κάιρο - Αλεξάνδρεια», συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

Στην επιστροφή θα επισκεφθούμε τις
Ιερές Μονές Προφήτη Ηλία, Τιμίου
Σταυρού, Αγ. Συμεών. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
5 ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΡΤ.
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΙΕΡΙΧΩ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για
Ιεριχώ όπου θα επισκεφθούμε την Ιερά
Μονή του Αγίου Γεωργίου Χοτζεβά,
το Σαραντάριο Όρος, την Μονή του
ποιητή Ελισαίου, όπου βρίσκεται η
συκομωρέα που ανέβηκε ο Ζακχαίος,
την Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, τη Νεκρά θάλασσα
η

6η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤ.
ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ - ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το
όρος Σιών για να δούμε το Υπερώον,
τον Τάφο του Δαβίδ, την πατριαρχική
Σχολή Ιεροσολύμων, το τείχος των
δακρύων, το σπίτι του Ιωάννη του Θεολόγου, τα τεμένη Ομάρ και Αλ Ακσά.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την
Γεθσημανή όπου βρίσκεται ο Τάφος
της Παναγίας, τον τόπο Αγωνίας και
προδοσία, την Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου. Επίσης θα επισκεφθούμε το όρος
των ελαιών όπου έγινε η ανάληψη του
Κυρίου. Το απόγευμα ελεύθερο.
7η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΡΤ.
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ - ΒΗΘΑΝΙΑ
Θα επισκεφθούμε το Φρέαρ του Ιακώβ
( Σαμάρια 65 χιλιόμετρα από την Ιεροσαλήμ ) όπου ο Κύριος σταμάτησε
να ξεκουραστεί και ήπιε νερό από το
πηγάδι, που έβγαλε η Σαμαρείτισα
Αγία Φωτεινή. Κατόπιν θα επισκεφθούμε την Βηθανία την Ιερά Μονή

Μάρθας και Μαρίας- επιστροφή στα
Ιεροσόλυμα . Ελεύθερο απόγευμαδιανυκτέρευση.

φθάσουμε στο Καιρό όπου θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Δείπνο και
διανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤ.
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΣΙΝΑ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί, 06.00 π.μ.
για το όρος Σινά. Θα περάσουμε από
το φοβερό τόπο της Νεκράς
Θάλασσας ( Σόδομα και Γόμορρα )
καθώς και από τα σπήλαια Κουμουράν
και Αιν Μπόκεκ. Θα διασχίσουμε την
έρημο Αραβά και θα φθάσουμε στην
παραθαλάσσια πόλη του Εϊλάτ, όπου
θα επισκεφθούμε το περίφημο εργοστάσιο διαμαντιών και λίθων του Εϊλάτ.
Στην συνέχεια θα διασχίσουμε τα σύνορα Ισραήλ- Αιγύπτου της τοποθεσίας
Τάμπα και μετά από διαδρομή τριών
ωρών περίπου φτάνουμε στην Ιερά
Μονή Αγίας Αικατερίνης. Τακτοποίηση
στον άρτια ανακαινισθέντα ξενώνα της
μονής ή σε ξενοδοχείο της περιοχής,
δείπνο, διανυκτέρευση.

10η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΡΤ.
ΚΑΪΡΟ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, θα
ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην
πόλη του Καίρου. Θα ξεκινήσουμε από
το αρχαιολογικό Μουσείο και στην
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στις Πυραμίδες της Γκίζας , ένα από τα εφτά
θαύματα του κόσμου. Μετά θα κάνουμε
μια σύντομη στάση στα εργαστήρια
Παπύρου και θα ολοκληρώσουμε την
ξενάγησή μας στην αγορά του Χαν
Ελ Χαλίλ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο,
δείπνο και διανυκτέρευση.

9η ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤ.
ΣΙΝΑ - ΚΑΪΡΟ
Μετά το πρωινό και ώρα 01:00 προαιρετική ανάβαση στην Αγία Κορυφή
του Δεκαλόγου για όσους επιθυμούν
και μπορούν να ανέβουν. Ώρα 06:00
κατανυκτική Θεία Λειτουργία στο
καθολικό της Ι. Μονής. Στην συνέχεια προσκύνημα των χαριτοβρύτων
Ιερών Λειψάνων και ξενάγηση εντός
της Ιεράς Μονής ( Βυζαντινές εικόνες, χειρόγραφα, Αγία Βάτος , Φρέαρ
Μωησέως, κοιμητήριο) παραλαβή
δακτυλιδιών. Ώρα 10.00 αναχώρηση
για Κάϊρο με ενδιάμεση στάση την
Ιερά Μονή Φαράν. Θα περάσουμε την
διώρυγα Σουέζ και αργά το βράδυ θα

Σχετικά με τις εκδρομές
ΠΡΟΣΟΧΗ:

11η ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤ.
ΚΑΪΡΟ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στην
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την
Αλεξάνδρεια . Εκεί θα δούμε την
βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και το
σπίτι που έζησε ο Καβάφης. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
12η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση περίπου 11 με 12 το πρωί για
την ξενάγηση. Θα ξεναγηθούμε στην
Ελληνική παροικία, στο Πατριαρχείο
και στην εκκλησία του Αγίου Σάββα
καθώς και τους μοναδικούς κήπους
της Μοντάζα. Θα υπάρξει χρόνος για
γεύμα και αναχώρηση το βράδυ για το
αεροδρόμιο. Αναχώρηση τα ξημερώματα για την επιστροφή στην Αθήνα,
με πτήση της ολυμπιακής.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
25
24-15
14-5
4

ημέρες πριν την αναχώρηση ακυρωτικά 15 %
ημέρες πριν την αναχώρηση ακυρωτικά 50%
ημέρες πριν την αναχώρηση ακυρωτικά 75%
ημέρες πριν την αναχώρηση ακυρωτικά 100%

Η κατοχύρωση της συμμετοχής στις εκδρομές μας θεωρείται εξασφαλισμένη μόνο εάν καταβληθεί έγκαιρα
προκαταβολή. Ειδικά για την εκδρομή των Αγίων Τόπων οι
δηλώσεις συμμετοχής και προκαταβολή 400 €, θα πρέπει να
καταβληθεί μέχρι τέλος 2010, διευκρινίζεται όμως ότι υπάρχει πιθανότητα, όπως συνέβει τον προηγούμενο χρόνο,
ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων συμμετοχής (80 περίπου άτομα) νασυμπληρωθούν πολύ ενωρίτερα το τέλος του.
Γι’ αυτό σας συνιστούμε να είσθε συνεχώς σ’ επαφή με το γραφείο (Τηλ. 3238754) για σχετική ενημέρωση σας.
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12 ΗΜΕΡΕΣ ΣTHN ΑΜΕΡΙΚΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΒΟΣΤΩΝΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
ΝΙΑΓΑΡΑ - ΤΟΡΟΝΤΟ - ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
από 18 έως 29 Σεπτεμβρίου 2010

1η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 18
ΑΘΗΝΑ- ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Νέα
Υόρκη. Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας στο Μανχάταν. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για
μια πρώτη γνωριμία με την
πόλη της Νέας Υόρκης.
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 19
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Ξενάγηση)
Μετά το πρωινό θα δούμε:
το άγαλμα του Κολόμβου, το
Λίνκολν Σέντερ ( Μετροπόλιταν Όπερα- Φιλαρμονική ),
το Σέντραλ Πάρκ, το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, το μνημείο του Στρατηγού Γκράντ,
τον ποταμό Χάντσον, το
Χάρλεμ, το Apollo theater,
την Πέμπτη Λεωφόρο, με
τα γνωστά μουσεία Γκούγκενχαϊμ, Μετροπόλιταν και
Φριξ Κολέξιον, το Ροκφέλερ
Σέντερ, την Ταίμς Σκουέρ, το
Μπρόντγουέϊ , το Γκρήνουϊτς Βίλατζ, το Σόχο, τη Μικρή
Ιταλία, την Τσάϊνα Τάουν,
τη Γουόλ Στρήτ, την γέφυρα
του Μπρούκλιν και το μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών.
Για το βράδυ προτείνεται
παρακολούθηση παράστασης στο Μπρόντγουέϊ.

9η ΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 26
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
ΝΙΑΓΑΡΑΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Αναχώρηση οδικώς για Ουάσιγκτον. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 20
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
(κρουαζιέρα)
προαιρετικό
Μετά το πρωινό μια μικρή
κρουαζιέρα με καράβι γύρω
από το νησί Μανχάταν.
4η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 21
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
(Woodbury Commons
Outlets)
Ελεύθερη μέρα για αγορές
και περιηγήσεις.
5η ΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 22
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ- ΒΟΣΤΩΝΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση
για την Βοστώνη. Άφιξη στο
ξενοδοχείο μας. Πρώτη γνωριμία με την ιστορική πόλη
και πρωτεύουσα της πολιτείας Μασαχουσέτης και της
Νέας Αγγλίας της οποίας οι
κάτοικοι ονομάζονται Γιάνκηδες και υπερηφανεύονται
γι’ αυτό. Διανυκτέρευση.
6η ΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 23
ΒΟΣΤΩΝΗ (Ξενάγηση)
Μετά το πρωινό , αναχώρηση για την ξενάγηση της
πόλης , για να δούμε το πασίγνωστο « Tea Party» , την
όμορφη Πανεπιστημιούπολη, το πασίγνωστο Mit (

Massachusetts Institute of
Technology), . Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια
βόλτα κατά μήκος του φημισμένου φρήντομ Τρέηλ για
να δείτε τα αξιοθέατα όπως
το σπίτι του Πωλ Ρήβερ, το
« Λίκνο της Ελευθερίας» και
την αγορά του Κουήνσυ.
7η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
ΝΙΑΓΑΡΑ
Αναχώρηση μετά το πρωινό
με πούλμαν για τους καταρράκτες του Νιαγάρα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και περιήγηση στους
καταρράκτες.
8η ΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 25
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
ΝΙΑΓΑΡΑ- ΤΟΡΟΝΤΟ
Ξενάγηση στους καταρράκτες και προαιρετική εκδρομή στο Τορόντο όπου
και θα περιηγηθούμε την
πόλη και θα δούμε τα αξιοθέατα, όπως τον Πύργο
C.N,το περίφημο σύμπλεγμα
σταδίου- ξενοδοχείου, το
Δημαρχείο παλιό και Νέο , το
περίφημο εμπορικό κέντρο
Eaton Center , την μεγάλη
Ελληνική Συνοικία κ.λ.π.

10η ΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 27
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ (ξενάγηση)
Ξενάγηση στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα όπου θα
δούμε: τα μνημεία των Αμερικανών Προέδρων Τζέφερσον και Λίνκολν, την πλατεία
Λαφαγιέτ, τον Λευκό Οίκο,
το Καπιτώλιο, το Ανώτατο
Δικαστήριο, την βιβλιοθήκη
του κογκρέσου, την Εθνική
Πινακοθήκη, το Μέγαρο
των Εθνικών Αρχείων, το
Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν και
τους τάφους των Κέννεντυ

στο Άρλιγκτον, τα κεντρικά
γραφεία του F.B.I κ.λ.π
11η ΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 28
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Αναχώρηση οδικώς για το
αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.
12η ΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 29
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ
Επιστροφή αεροπορικώς
στην Αθήνα.
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7 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ

ΑΛΒΑΝΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ)
από 22 έως 28 Ιουνίου 2010

την κοντινή πόλη ΤΟΓΚΙΡ που το αποκαλούν μινιατούρα της ΒΕΝΕΤΙΑΣ. Το
απόγευμα επιστρέφουμε στο ΝΕΟΥΜ.
Δείπνο- χρόνος ελεύθερος.

1η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝ.
ΑΘΗΝΑ- ΔΙΡΑΧΙΟ
Διαδρομή μας μέσω ΡΙΟΥ- ΑΝΤΙΡΙΟΥΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και γεύμα, και μέσω
συνοριακού Σταθμού ΚΑΚΑΒΙΑΣ θα
καταλήξουμε το βράδυ στο Διράχιο,
δείπνο- διανυκτέρευση
2η ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝ.
ΔΙΡΑΧΙΟ- ΝΕUM
Αναχώρηση για μια από τις ομορφότερες περιοχές της Δαλματίας το
ΝΕΟΥΜ, στις ακτές της Βοσνίας στην
Ανδριατική. Δείπνο-διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝ.
ΝΕΟΥΜ- ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

Πρωινό και μεταφορά στο ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ. Γνωριμία με την Μεσαιωνική πόλη, περιήγηση στο σύμπλεγμα
των Ρωμαϊκών, Μεσαιωνικών και αναγεννησιακών στοιχείων ηλικίας 1300
ετών , το ιστορικό κέντρο, εκκλησίες,
παλάτια, κρήνες, το Φραγκισκανικό
Μοναστήρι κ.λ.π. Επιστροφή στο ξενοδοχείο- δείπνο- διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΝ.
ΝΕΟΥΜ- ΣΠΛΙΤ- ΤΡΟΓΚΙΡ- ΝΕΟΥΜ
Μετά το πρωινό η πανέμορφη διαδρομή κατά μήκος των Δαλματικών
ακτών, όπου θα περάσουμε σπό την
σημαντική πόλη ΣΠΛΙΤ και αφού την
περιηγηθούμε θα συνεχίσουμε προς

5η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝ.
ΝΕΟΥΜ- ΤΙΡΑΝΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την
Αλβανία. Η διαδρομή μας από τις
παραλίες του Μαυροβουνίου και την
Βόρειο Αλβανία μας οδηγεί αργά το
απόγευμα στα ΤΙΡΑΝΑ. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο- ελεύθερος
χρόνος για περίπατο.
6η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝ.
ΤΙΡΑΝΑ- ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για
Γιάννενα, από την γνωστή διαδρομή
Τεπελένι- Αργυρόκαστρο, με μικρή
παράκαμψη προς Αγίους ΣαράνταΓιάννενα διανυκτέρευση.
7η ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝ.
ΓΙΑΝΝΕΝΑ- ΑΘΗΝΑ
Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και
φαγητό.

Εκδρομή εσωτερικού

5 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ

ΘΑΣΟ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
από 22 έως 26 Μαΐου 2010
1η ΗΜΕΡΑ: 22 ΜΑΪΟΥ
ΑΘΗΝΑ- ΞΑΝΘΗ
Μετά τις απαραίτητες στάσεις κατά την διαδρομή θα φθάσουμε αργά στην Ξάνθη, όπου θα διανυκτερεύσουμε.
2 ΗΜΕΡΑ: 23 ΜΑΪΟΥ
ΞΑΝΘΗ- ΚΕΡΑΜΟΤΗ- ΘΑΣΟΣ
Πρόγευμα και μετά αναχώρηση για Κεραμωτή και από εκεί
με Φέρυ Μπότ θα φθάσουμε στην καταπράσινη ΘΑΣΟ.
Θα περιηγηθούμε όλο το Νησί και αργά το απόγευμα θα
επιστρέψουμε στην Ξάνθη.
η

3η ΗΜΕΡΑ: 24 ΜΑΪΟΥ
ΞΑΝΘΗ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Κατά την διαδρομή θα επισκεφθούμε, το Δέλτα του
Έβρου , αρκετά μέρη του Νομού Ξάνθης ( Άβδηρα- Πόρτο

Λάγος-κ.λ.π ), και εν συνεχεία από Αλεξανδρούπολη με
Φέρρυ Μπότ θα φθάσουμε στην Σαμοθράκη όπου και θα
διανυκτερεύσουμε.
4η ΗΜΕΡΑ: 25 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Πρόγευμα και μετά περιήγηση του Νησιού. Θα δούμε το
χωριό Θερμά, τις ιαματικές πηγές κ.λ.π. Αργά το απόγευμα
θα επιστρέψουμε στην Αλεξανδρούπολη , όπου και θα
διανυκτερεύσουμε.
5η ΗΜΕΡΑ: 26 ΜΑΪΟΥ
ΚΑΒΑΛΑ –ΦΙΛΙΠΠΟΣ- ΑΘΗΝΑ
Κατά την διαδρομή θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό
χώρο των Φιλίππων την αρχαία αγορά κ.λ.π. Αργά το
απόγευμα θα φθάσουμε στην Αθήνα.
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Εκδρομή Μακεδονίας - Θράκης
της Μιράντας Χούντα

Μέλη του Συνδέσμου στο οχυρό Ρούπελ στα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα.

Ο

Σύνδεσμός του Παναγίου Τάφου πραγματοποίη σε 6ήμερη
εκδρομή στην βόρεια Ελλάδα.
Την Ελλάδα που μας γοητεύει.
Η πανέμορφη διαδρομή, μας οδήγησε να γνωρίσουμε ή να ξαναδούμε
την άλλη Ελλάδα. Την Ελλάδα της
Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης.
Αυτήν την συγκλονιστική και όμορφη
Ελλάδα, που μας συγκινεί, μας μαγεύει,
μας κάνει για πάντα δικούς της.
Τι να πρωτοθαυμάσουμε;
Ρίγη συγκίνησης μας διαπέρασαν, όταν είδαμε το οχυρό Ρούπελ
και ακούσαμε από τους υπεύθυνους
στρατιώτες, όλα τα σχετικά με το
οχυρό, την τεχνική κατασκευής του
και τον ρόλο που έπαιξε στον καιρό
του πολέμου.
Το θαύμα της φύσης στο σπήλαιο
της Αλιστράτης, μας έδειξε τι μπορεί να
δημιουργήσει με υπομονή εκατομμυρίων ετών και εντυπωσιαστήκαμε από το
μέγεθος και το εύρος του σπηλαίου.
Απολαύσαμε το φυσικό κάλλος των
Τεμπών του ποταμού Νέστου, μέσα από
το τρένο, ακολουθώντας τον ποταμό
και την οργιώδη βλάστηση στις όχθες
του μέχρι την Ξάνθη.
Η σημαία η Ελληνική όμως στην
γέφυρα των Κήπων, στα σύνορα με την
Τουρκία, μας θύμισε ότι η Ελλάδα τελειώνει εδώ και το κυμάτισμα της, έκανε
την καρδιά μας να φτερουγήσει.
Η ηρεμία των χωριών και πόλεων
των συνόρων, που οι φιλόξενοι, αγνοί

και απλοί κάτοικοι, φύλακες των ιδεών,
ιερών και όσιων της φυλής μας, ζουν
και καλλιεργούν τα εύφορα εδάφη
δίπλα στον Έβρο μας συντροφεύει
σε όλη την διαδρομή παράλληλα του
ποταμού από την γέφυρα των Κήπων
μέχρι τις Καστανιές.
Στο δάσος της Δαδιάς και στη λίμνη
της Βιστωνίδας ενημερωθήκαμε για
την χλωρίδα και πανίδα , και τα μέτρα
προστασίας τους, αφού το πρώτο έχει
ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο, όπου
συναντάμε 36 από τα 38 πιο σπάνια
αρπακτικά πουλιά της Ευρώπης. Η δε
δεύτερη προστατεύεται από την διεθνή
σύμβαση Rans ar , λόγω των πολλών
και σπάνιων ειδών πουλιών.
Τοπία μοναδικής φυσικής ομορφιάς μας ακολουθούν στο ταξίδι μας
και κυρίως στα χωριά των Πομάκων,
τα σκαρφαλωμένα στην οροσειρά
της Ροδόπης, όπου είχαμε την δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα την
μειονότητα από το νέο ζευγάρι που
μας συνόδευε. ( από τον πολιτιστικό
Σύλλογο των Πομάκων).
Η πραγματοποίηση της επιτυχημένης
αυτής εξόρμησης στην βόρεια Ελλάδα,
οφείλεται αποκλειστικά στην άοκνη
προσπάθεια του Συμβουλίου του Συνδέσμου του Παναγίου Τάφου και όλοι
εμείς που συμμετείχαμε σ’ αυτήν, οφείλουμε να τους συγχαρούμε και ιδιαίτερα
τον Πρόεδρο και να ευχηθούμε τέτοιες
προσπάθειες να συνεχιστούν.
Ευχαριστούμε πολύ.

Αποφάσεις
του Πατριαρχείου
Ιεροσολύμων
Κατά την συνεδρίαση της 28-9-2009
, προεδρευομένης υπό της Α.Θ.Μ. του
Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ, απεφασίσθησαν τα Κάτωθι:
1 Διωρίσθη ως συνοδικό μέλος ο
		 ηγούμενος της Ι. Μονής Αγίου
		 Συμεών κατά Μόνας Αρχιμαν		 δρίτης π. Θεοδώρητος σε αντι		 κατάσταση του Σεβασμιωτάτου
		 Αρχιεπισκόπου Ιόππης κ. Δα		 μασκηνού.
2 Ο Γέρων Καμαράσης Αρχι		 μανδρίτης π. Κελαδίων διωρίσθη
		 Ταμίας του Ιερού Κοινού.
3 Απεστάλη για σπουδές στην
		 Θεολογική Σχολή του Πανεπι		 στημίου Αθηνών ο ηγούμενος
		 της Ι.Μ. Προφήτου Ηλιού Αρχι		 μανδρίτης π. Παρθένιος.
4 Στην θέση του ηγουμένου της
		 άνω Ι.Μ. διωρίσθη ο Αρχιμαν		 δρίτης π. Ανδρέας.
5 Ο Αρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος
		 διωρίσθη ηγούμενος της
		 Ι. Μονής Προφήτη Ελισσαίου
		 εις Ιεριχώ.
6 Ο Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος
		 διωρίσθηηγούμενοςτουπροσκυ		 νήματος του Θεομητορικού
		 Μνήματος εις Γεθσημανήν.
7 Ο Αρχιμανδρίτης π. Σέργιος
		 διωρίσθη ηγούμενος της Ι. Μονής
		 Πραιτωρίου.
8 Ο Αρχιμανδρίτης π. Ανανίας
		 διωρίσθη ηγούμενος της Ι. Μονής
		 Αγίου Γεωργίου Μπετζαλλά.
9 Ο Αρχιμανδρίτης π. Στέφανος
		 διωρίσθη εφημέριος του Πανίε		 ρου Ναού της Αναστάσεως.
10 Ο Ιερομόναχος π. Ματθαίος
		 διωρίσθη ηγούμενος εις την
		 Ι. Μονή Αγίου Σπυρίδωνος,
		 εφημέριος εις Ι. Ναόν Αγίων
		 Κωνσταντίνου και Ελένης και
		 γραμματέας εις την οικονομική
		 επιτροπή.
11 Ο Αρχιμανδρίτης π. Πορφύριος
		 διωρίσθη Τελετάρχης.
12 Ο Αρχιμανδρίτης π. Επιφάνιος
		 διωρίσθη εφημέριος της
		 Ι. Μονής Μάρθας και Μαρίας
		 εις Βηθανία.
13 Ο Ιερομόναχος π. Κάλλιστος
		 διωρίσθη γραμματέας της
		 εξελεγκτικής επιτροπής.
14 Αποφεφασίσθη ή εις μοναχόν
		 κουρά του δοκίμου κ. Μαρίνου
		 Ντίκεϋ.
Εκ της Αρχιγραμματείας
Πατριαρχείου
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Επιστολή προς τον
κ. Γεώργιο Πολυμερόπουλο

Επιστολή
του κ. Ανδρέα Κολυβά

Αγαπητέ κ. Πολυμερόπουλε,

Η επιστολή δημοσιεύεται
τώρα γιατί εκ παραδρομής δεν
δημοσιεύθηκε όταν μας εστάλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου Παναγίου Τάφου επιθυμεί
με την παρούσα επιστολή του να σας εκφράσει τις ευχαριστίες του για την μέχρι
τώρα προσφορά σας στον Σύνδεσμο. Με πολλαπλούς τρόπους και για πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα προσφέρατε στην Ιδέα του Παναγίου Τάφου. Προσφέρατε
εθελοντικά και αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες σας στο Σύνδεσμο σε όλους τους
τομείς και σε όλες τις εκδηλώσεις του. Στη σύνταξη, διόρθωση και επιμέλεια του
περιοδικού, στην τήρηση του ημερολογίου ταμείου, στην διοργάνωση εκδρομών
και σε πολλά άλλα που δεν είναι δυνατόν να απαριθμηθούν σε μια επιστολή.
Το σημαντικότερο όμως που προσφέρατε είναι ότι λαμπρύνατε τον Σύνδεσμο με το ήθος σας και την ακεραιότητα του χαρακτήρα σας. Τα περισσότερα
μέλη του Συνδέσμου έβλεπαν στο πρόσωπό σας την ενσάρκωση του ιδανικού
ανθρώπου για να κατευθύνει έναν Σύνδεσμο με σκοπούς σαν τους δικούς
μας. Αυτή την προσφορά σας παρακαλούμε να μην την σταματήσετε ποτέ. Η
παρουσία σας θα είναι πηγή αναφοράς για μας και ιδιαίτερα για τα νεότερα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα παραδειγματίζονται από την ομορφιά
της καλοσύνης σας.
Ευχόμαστε και το ελπίζουμε να σας έχουμε συνεχώς κοντά σας, το γραφείο
σας θα σας περιμένει πάντοτε ελεύθερο (για το ημερολόγιο ταμείου, για το
περιοδικό), να ακούμε τις συμβουλές σας, να εμψυχώνετε τις προσπάθειές μας,
να ηγείσθε της ηθικής αρετής. Διότι όπως είπε ο Μέγας Αλέξανδρος σε ομιλία
του στους διοικητές των μονάδων του στρατού του όταν δεν ήθελαν να προχωρήσουν άλλο, «τέλος των κόπων για τον γενναίο άνδρα δεν νομίζω ότι είναι
τίποτε άλλο εκτός από τους ίδιους τους κόπους, όσοι από αυτούς οδηγούν σε
καλά έργα»- «πέρας δε των πόνων γενναίω μεν ανδρί ουδέν δοκώ έγωγε ότι
μη αυτούς τους πόνους, όσοι αυτών ες καλά έργα φέρουσιν».
Και πάλι σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να είσαστε συνεχώς μαζί μας.
Με πολλή αγάπη
Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο του Παναγίου Τάφου
Ο Πρόεδρος Αριστείδης Σταυρόπουλος

Ευθυμογραφήματα
Όταν ο Θεός δημιούργησε τα έθνη,
έδωσε στο καθένα από δύο αρετές.
• Έκανε τους Αμερικανούς Τακτικούς
και νομοταγείς.
• Τους Γερμανούς αποφασιστικούς και
μελετηρούς.
• Τους Ιάπωνες εργατικούς και υπομονετικούς.
• Για τους Έλληνες είπε: Θα είναι έξυπνοι- τίμιοι και θα δουλεύουν στο
δημόσιο.
Όταν τελείωσε την δημιουργία του
κόσμου τον πλησίασε ο αρχάγγελος
Γαβριήλ και του είπε:
- Κύριε έδωσες σε όλα τα έθνη από δύο
αρετές, αλλά στους Έλληνες έδωσες

τρεις. Αυτό θα τους κάνει πολύ ισχυρούς και θα διαταράξει τις ισορροπίες
πάνω στη γη.
- Έχεις δίκιο Γαβριήλ, είπε ο Κύριος, αυτό
θα κάνει τους Έλληνες να κυριαρχήσουν
στον κόσμο. Κάτι πρέπει να κάνω, αλλά
δεν μπορώ να ανακαλέσω τις αρετές
που τους έδωσα. Το βρήκα, θα μπορεί
να κάνει χρήση μόνο των δύο.
Και έτσι έγινε, γιατί:
• Αν ο Έλληνας είναι τίμιος και δουλεύει
στο δημόσιο δεν είναι έξυπνος.
• Αν είναι έξυπνος και δουλεύει στο
δημόσιο δεν είναι τίμιος.
• Αν είναι έξυπνος και τίμιος δεν δουλεύει
στο δημόσιο…

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,
Νοιώθουμε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε δημοσίως και μέσω
του περιοδικού, διότι χάριν σε εσάς
μας δόθηκε η ευκαιρία για δεύτερη
φορά να επισκεφθούμε τους Αγίους
Τόπους και σχεδόν όλα τα Πανάγια
προσκυνήματα.
Είχε ιδιαίτερη σημασία που η
πρόσφατη αυτή προσκυνηματική
εκδρομή περιέλαβε την Ιορδανία
και επισκεφθήκαμε μέρη μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής
σημασίας.
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον άξιο και πολυγραφότατο
κύριο Βασίλειο Τσαμπόκα για τον
αναλυτικό απολογισμό που έκανε στο τέλος της εκδρομής και με
μεγάλη προσοχή αλλά και ευχαρίστηση συνάμα διαβάσαμε στο
περιοδικό
Πρέπει να αναφερθεί η συμμετοχή των νέων παιδιών στην
εκδρομή. « Ευτυχείς οι γονείς που
είχαν κοντά τα παιδιά τους» και
πήραμε κι εμείς κάτι από την ζωντάνια τους, και από την νιότη
χρώματα¨!, ιδιαιτέρως δε τα ωραία
λόγια της Ιατρού, δίδας Μαρίας
Σκαρλάτου. Την ευχαριστούμε για
την ωραία παρέα και για κάθε προσφορά της.
Δεν θα ξεχάσουμε την συγκίνηση και τα δάκρυα νέων και μεγάλων
ψέλνοντας τα εξαποστειλάρια
«Απόστολοι εκ περάτων» στο
πρώτο προσκύνημά μας στην Γεσθημανή.
Σας ευχαριστούμε για όλα και
ευχόμεθα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχές
το Νέο Έτος & να έχουμε όλοι την
προστασία & Θεία Δύναμη του
Παναγίου Τάφου.
Με εκτίμηση
Ανδρέας & Νίκη Κολυβά
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ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π.ΠΑΥΛΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ
Θεοβάδιστο Όρος Σινά
Αγαπητέ κύριε πρόεδρε και εν Χριστώ αδελφέ Αριστείδη σε χαιρετώ.
Ελπίζω να είσθε καλά και ν’ αγωνίζεσθε τον αγώνα το καλό.
Διαβάζοντας το τεύχος σας κι θυμούμενος παλαιά σας επιθυμία, να σας
στείλουμε κάποια διήγησι απ’ το « Γεροντικό» του Σινά , σας αποστέλουμε
τα παρά- κάτω από διηγήσεις ανωνύμων Σιναϊτών Οσίων.
« Κάποιος από τους πατέρες κατοικούσε στη Ραϊθού σ’ ένα μέρος που
λεγότανε χαλκός. Τον επισκέφθηκε ένας γέροντας και του λέει. « Πάτερ
μου, στενοχωριέμαι όταν στέλνω σε διακονία έναν αδελφό» . Κι αυτός
του απαντά: « Εγώ όταν στέλνω τον υποτακτικό μου για δουλειά κάθομαι στην πόρτα μου και τον περιμένω, και όταν μου λέει ο λογισμός μου.»
Άραγε πότε θα έλθει ο αδελφός;» , του απαντώ. «Εάν προλάβει ένας άλλος
αδελφός ( άγγελος) και έλθει και με οδηγήσει στον κύριο, τότε τι γίνεται;» .
Έτσι κάθε μέρα περιμένω μεριμνώντας και κλαίγοντας για τις αμαρτίες μου
και λέγω: « Άραγε ποιος αδελφός θα προλάβει και θα έλθει, ο Ουράνιος ή ο
γήϊνος;» Αφού ωφελήθηκε πάρα πολύ ο γέροντας αναχώρησε και σ’ όλη του
τη ζωή έκανε το ίδιο
Ραϊθού, πόλη στη ΝΔ παραλία της χερσονήσου
Σινά . Αναφέρεται στη Π.Δ. ως Αιλέϊμ, όπου ήταν οι « δώδεκα πηγαί υδάτων και εβδομήκοντα στελέχη φοινίκων. ( Εξ-15-27). Η ονομασία Ραϊθού
απαντά στους Βυζαντινούς» Κοσμά Ινδικοπλεύστου, χριστιανική τοπογραφία». Από το δ δ’ άι. Υπήρχε Μονή , που καταστράφηκε απ΄’ τους Βλεμμύους, το 373. Ο ευσεβής Αυτοκράτορας Ιουστινιανός την ανοικοδόμησε
και την οχύρωσε γύρω στο 540. Ο ηγούμενος της, Ιώννης προέτρεψε τον
ηγούμενο του Σινά Ιωάννη να γράψη το περίφημο ασκητικό έργο,
« Κλίμαξ»
Με αγάπη Χριστού Ιερομόναχος Παύλος.
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.

ΔΕΡΒΙΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Γεννήθηκε στα Σταμνά Αιτωλ/
νίας. Είναι πτυχιούχος των ΤΕΙ του
κλάδου επισκεπτών-τριών Υγείας,
με εκπαίδευση στο Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης- Ινστιτούτο
διαρκούς επιμόρφωσης και συμμετοχή σε σεμινάρια και ημερίδες
υγείας , και Κοινωνικής αλληλεγγύης.
Εργάστηκε στις Δ/νσεις Υγείας των
Νομαρχιών Αιτωλ/νίας, Φωκίδος,
Δυτικής Αττικής, Αθηνών ,και στο
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ως υπεύθυνη για την
προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και ως προϊσταμένη του
τμήματος εθελοντισμού και πιστοποίησης φορέων μέχρι το 2008.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου επισκεπτών- τριών
υγείας
ΚΟΛΥΒΑΣ . ΑΝΔΡΕΑΣ
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (
Νεοεκλεγείς) & ανέλαβε τις Δημόσιες Σχέσεις.
Γεννήθηκε στην Νήσο Λευκάδα&
κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής.
Εργάσθηκε στην ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΑΖΑ ως Διευθυντικό στέλεχος
σε διάφορα καταστήματα και επί 7
χρόνια ως επιθεωρητής ΤραπέζηςΕίναι φιλόμουσος και εχειροθετήθη εις ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ υπό
του Μητροπολίτου Μεσογαίας
κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Τα τελευταία 2
χρόνια ανέπτυξε δραστηριότητα &
ενδιαφέρον για να βοηθήσει στους
σκοπούς του Συνδέσμου μας.
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