
Όσα από τα μέλη  του Συνδέσμου 
μας θα έχουν την τύχη να βρεθούν 

στους Αγίους Τόπους την μεγάλη εβδο-
μάδα θα παρακολουθήσουν, χοροστα-
τούντος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων 
κ.κ. Θεοφίλου κατανυκτικές λειτουργίες, 
ιερές ακολουθίες και άλλες εκδηλώσεις  
στους χώρους που γεννήθηκε, έζησε και 
εθαυματούργησε , εσταυρώθει , ανε-
στήθει και ανελήφθη στους ουρανούς 
ο Ιησούς Χριστός.

Μεταξύ αυτών εξέχουσα θέση κατέχει 
η Μεγάλη Πέμπτη κατά την οποίαν πραγματοποιείται εντυ-
πωσιακή ακολουθία του Νιπτήρος όπου ο Μακαριώτατος 
Πατριάρχης Ιεροσολύμων  περιβεβλημένος με κατάλληλο 
ενδυμασία (Λέντιον) πλένει τα πόδια δώδεκα Αρχιμαν-
δριτών μιμούμενος τον Χριστόν που έπλυνε τα πόδια των 
δώδεκα Αποστόλων. Το κέντρο όμως του  ενδιαφέροντος 
των προσκυνητών εστιάζεται στο Μ. Σάββατο όπου το 
Άγιο Φως, ως ουράνιο δώρο , εισέρχεται εις τον Πανάγιο 
Τάφο, ανάβουν αυτομάτως οι λαμπάδες του Πατριάρχη 
και μεταδίδεται ακαριαίως εις όλο το πλήθος. Την τελετή 
αυτή της ελεύσεως του Αγίου φωτός παρακολουθούν πλήθη 
ευλαβών προσκυνητών από όλα τα μέρη  της γης, κυρίως 
Ελλήνων, Ρώσων, Ρουμάνων αλλά και πολλών άλλων 
ομόδοξων και ετεροδόξων οι οποίοι ευθύς ,μετά την αφή 
του Αγίου φωτός, από βαθιά συγκίνηση και υπερβολική 

ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 • ΤΕΥΧΟΣ 57 • ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Τ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

...εύχεται ολόθερμα,
σε όλα τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας 
χαρούμενο και ευλογημένο Πάσχα. Η ευλογία του 
Παναγίου Τάφου πάντοτε να τους συνοδεύει.

Επίσης, σε αυτό το τεύχος:
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Ο πρόεδρος του 
Ελληνικού Συνδέσμου 
Παναγίου Τάφου, 
κ. Αριστείδης 
Σταυρόπουλος.

χαρά άλλοι άθελάτους κλαίουν άλλοι ψάλουν ή αυθόρμητα 
χορεύουν και άλλοι κραυγάζουν και αλαλάζουν και δοξο-
λογούν .  Ο καθένας συμμετέχει με τον τρόπο του. 

Αυτό το Άγιο Φως ως θείο δώρο, παραδίδει ο Πατριάρχης 
Ιεροσολύμων στον Έξαρχον του Παναγίου Τάφου (εκπρό-
σωπο του Πατριαρχείου στην Ελλάδα) που είναι μέλος της 
αποστολής της Ελληνικής Πολιτείας και με ειδική πτήση των 
Ολυμπιακών Αερογραμμών μεταφέρεται αυθημερόν στην 
Ελλάδα και από εκεί, οι απεσταλμένοι από τις διάφορες 
περιοχές της Ελλάδος  το παραλαμβάνουν με φανούς και 
το μεταφέρουν στα Μοναστήρια και τις εκκλησίες όλης 
της Ελλάδας όπου οι πιστοί το υποδέχονται ψάλλοντες 
διάφορα τροπάρια

Στις τελετές όλων αυτών των μοναδικών κοσμοϊστορικών 
γεγονότων της Χριστιανοσύνης, προσδίδουν ιδιαίτερη 
μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα, αφ’ ενός μεν η πλαισί-
ωση τους απ’ όλους τους αρχιερείς προεξάρχoντος του 
Πατριάρχου με τις επίσημες ιερατικές στολές και από 
ομάδα τσολιάδων της Προεδρικής φρουράς της Ελλάδος 
και αφ’ ετέρου η παρουσία το Μ. Σάββατο πολυμελούς 
αντιπροσωπείας με επικεφαλής Υπουργό και πολλά μέλη 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Συνιστούμε σ’ όλα τα μέλη μας που δεν κατόρθωσαν 
μέχρι σήμερα να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους την Μ. 
εβδομάδα να το επιδιώξουν στο μέλλον για να γιορτάσουν 
τις Άγιες αυτές ημέρες μαζί με τους Αγιοταφίτες μας και 
να αποκομίσουν ανεπανάληπτες και αξέχαστες εμπειρίες.

Γράφει ο πρόεδρος

• Κοπή πίττας του Συνδέσμου στο Intercontinental και Ευχαριστήρια, σελ. 2.
• Υπόμνηση Εκδρομών & Εκδηλώσεων, σελ. 7.
• «Κοινωνικός Εθελοντισμός», Κείμενο της Ευθυμίας Δερβίση, σελ. 10.
• Τριώδιο: Επιλογή προσώπων ή προσωπείων, σελ. 11.
• «Βηθλεέμ - Βασιλική της Γεννήσεως», Άρθρο του Αρχιμανδρίτη Ιγνατίου, σελ. 12.
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Ο Σύνδεσμός μας θεωρεί υποχρέωση του να ευχαριστήσει 
θερμά όλους όσοι συνετέλεσαν στην επιτυχία της εκδή-

λωσης κοπής της βασιλόππιτας την 24η Ιανουαρίου 2010.
Το Δήμαρχο Αχαρνών Κον Φωτιάδη Παναγιώτη 

για την παρουσία του, ως και τον πρόεδρο του ΚΕΠΕΔΑ 
Κο Θεόφιλο Αφουξενίδη για την διάθεση 2 λεοφωρείων 
μεταφοράς του χορευτικού και άλλων Δημοτών ως και για 
την συμβολή του στην διάθεση προσκλήσεων.

Την Αεροπορική εταιρεία AEGEAN που διέθεσε 
2 αεροπορικά εισιτήρια για οποιαδήποτε διαδρομή 
εσωτερικού.

Το Καζίνο ΜΟΝΤ ΠΑΡΝΕΣ και ιδιαίτερα τον υπεύθυ-
νο Δημοσίων σχέσεων Κον Αλαφογιάννη που μας διέθεσε 
10 προσκλήσεις (γεύματα σε Μπουφέ) για 2 άτομα στο 
εστιατόρια του Καζίνου.

Το Λύκειο Ελληνίδων Παπάγου και το χορευτικό της 
Ευξεινίου Λέσχης Αχαρνών που με τους περίφημους χορούς τους 
προκάλεσαν τον ενθουσιασμό όλων των προσκεκλημένων.

Τον Κον Χατζηνικολάου και την χορωδία  της 
Αγίας Παρασκευής οι οποίοι με τις καλλίκελαδες φωνές 
τους παλισίωσαν θαυμάσια τους κληρικούς μας ψάλοντας 
εκκλησιαστικά τροπάρια.

Τα εμπορικά καταστήματα ΒΑΡΔΑΣ, και ιδιαίτερα 
τον οικονομικό Διευθυντή  των καταστημάτων κ. Μούκα, 
που μας διέθεσαν δέκα ( 10 ) δωροεπιταγές των 50 ΕΥΡΩ 
για την αγορά εμπορευμάτων από τα  καταστήματα του.

Όλες τις κυρίες εκπροσώπους μας στις διάφορες 
περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής καθώς και όλες τις 
κυρίες και κυρίους που συμμετείχαν και συνετέλεσαν στην 
επιτυχία της εκδηλώσεως.

Ευχαριστήρια

Τις βραδινές ώρες της 24ης Ιανουα-
ρίου 2010 έγινε  η εκδήλωση κοπής 

της βασιλόππιτας του Συνδέσμου μας 
στο ξενοδοχείο  INTERCONTINENTAL. 
Έλαβαν μέρος 1000 άτομα μέλη και 
φίλοι του Συνδέσμου, μεταξύ των 
οποίων , βουλευτές, Δήμαρχοι, Στρα-
τιωτικοί κ.λ.π.

Ευλόγησε την πίττα ο εκπρόσωπος 
του Μακαριωτάτου  Πατριάρχου Ιερο-
σολύμων  κ.κ. Θεοφίλου Αρχιεπίσκοπος 
Θαβωρείου κ.κ. Μεθόδιος, ο οποίος 
διάβασε μήνυμα του.  και μετέφερε την 

ευλογία του. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου μας Κος Σταυ-
ρόπουλος Αριστείδης, ο εκπρόσωπος 
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερονύ-
μου θεοφιλέστατος κ. Θεοδώριτος,  ως 
και  ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου 
της Ιερά Μονής Σινά Ιερομόναχος Αρ-
χιμανδρίτης Πατήρ Παύλος. Τα θερμά 
λόγια η ασκητική μορφή και η καλοσύνη 
του πατέρα Παύλου εντυπωσίασε όλους 
τους προσκεκλημένους μας , πολλοί των 
οποίων έτρεξαν κοντά του και έλαβαν 
την ευλογία του.

Η όλη εκδήλωση κύλησε σωστά όπως 
είχε προβλεφθεί.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πολύ 
καλό και στα μέτρα των προσκε-
κλημένων μας. Οι τραγουδιστές, 
το Λύκειο Ελληνίδων Παπάγου, το 
χορευτικό της Ευξεινίου Λέσχης 
Αχαρνών και η χορωδία του Κου 
Χατζηνικολάου συνετέλεσαν τα μέ-
γιστα στην επιτυχία της εκδήλωσης 
για την οποία ακούστηκαν πολλά 
καλά λόγια από πολλούς προσκε-
κλημένους.

Πατήρ Παύλος, Ιερομόναχος 
στην Ιερά Μονή της Αγίας 
Αικατερίνης, στο Σινά.

Ο Αρχιεπίσκοπος Θαβωρείου κ.κ. Μεθόδιος 
ευλογεί την πίττα του Συνδέσμου, πριν αυτή 
κοπεί και για το 2010.

Κοπή πίττας του Συνδέσμου στο Intercontinental
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Πρόσκληση 
σε Γενική 
Συνέλευση

Φέρεται εις γνώση των αξι-
οτίμων μελών μας ότι στις 

14 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14.00  στο γραφείο του 
Συνδέσμου μας, οδός Βουλής 36 
(6ος όροφος) Αθήνα, θα πραγ-
ματοποιηθεί, σύμφωνα με το 
καταστατικό μας Ετήσια Γενική 
Συνέλευση των μελών του Ελ-
ληνικού Συνδέσμου Παναγίου 
Τάφου και της Αρχιεπισκοπής 
Σινά με θέματα:
α. Έγκριση διοικητικού και 

οικονομικού απολογισμού 
2009.

β. Έγκριση προϋπολογισμού 
2010.

γ. Έκθεση εξελεγκτικής 
επιτροπής.

δ. Απαλλαγή του Δ.Σ. από 
κάθε ευθύνη.

στ. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας , η 
Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επό-
μενη Τετάρτη 21 Απριλίου, την 
ίδια  ώρα και στον ίδιο χώρο.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Ελληνικού 
Συνδέσμου Παναγίου Τάφου σας 

καλωσορίζω στο φιλόξενο χώρο του 
ξενοδοχείου INTERCONTINENTAL 
, εδώ που συναντιόμαστε κάθε χρόνο 
για την κοπή της πίττας του Συνδέσμου 
μας και  για ανταλλαγή ευχών για τον 
καινούργιο χρόνο.

Σας ευχαριστούμε, γιατί, παρά τα 
δύσκολα οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει  η πατρίδα μας και οι 
οικογενειακοί μας προϋπολογισμοί βρί-
σκονται σε καθοδική πορεία, εσείς είσθε 
πάντοτε εδώ, παρούσες και παρόντες για 
να προσφέρετε την αγάπη σας και την στήριξη σας στην 
Αγιοταφιτική αδελφότητα, που δυστυχώς τα τελευταία 
χρόνια φθίνει συνεχώς. Επειδή όμως η στήριξη της Αγιοτα-
φιτικής αδελφότητας, δεν είναι μόνο έργο των μελών ενός 

Συνδέσμου ή κάποιων μεμονωμένων 
φυσικών προσώπων, δι αυτό εμείς 
καλούμε όλους, τους υπευθύνους και 
κυρίως την εκκλησία της Ελλάδος, 
την εκκλησία της Κύπρου, τους 
σεβασμιωτάτους αρχιερείς όλων 
των Μητροπόλεων της Ελλάδος, 
και όλους τους καθηγουμένους των 
Ιερών Μονών (Αγίου Όρους κ.λ.π) 
να συνδράμουν το Πατριαρχείο Ιε-
ροσολύμων με ανθρώπινο δυναμικό, 
γιατί θα είναι μεγάλη ντροπή και 
όνειδος για την σύγχρονη Ελληνική 
ιστορία αν από αμέλεια, απροσεξία, 

αδιαφορία ή απρονοησία περιπέσουν τα προσκυνήματα 
σε ξένα χέρια ή και εχθρικά χέρια.

Εμείς κρούομεν των κώδωνα του κινδύνου και ελπίζουμε 
σε ώτα ακουόντων.

Ομιλία Προέδρου στην κοπή πίττας

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου 
Παναγίου Τάφου, κ. Αριστείδης Σταυρόπουλος.

Η πίττα κόπηκε (πάνω). Μένει μόνο να μοιραστούν τα κομμάτια και να ακολουθήσει το γλέντι (κάτω).
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Ίσως το πιο μεγάλο δείγμα ταπεί-
νωσης στην παγκόσμια ιστορία, 
η «άκρα ταπείνωσις», είναι αυτό 

που ο ίδιος ο Κύριός μας έδωσε στην 
ανθρωπότητα. Την εικόνα αυτής της 
ταπείνωσης τη βλέπουμε βεβαίως στο 
πάθος, στη σταύρωση και την ταφή 
Του. Την είδαμε όμως και στα περιστα-
τικά της γέννησής Του, της βάπτισής 
Του, αλλά και σ’ όλη την επίγεια ζωή 
Του. Ο απόστολος Παύλος τονίζει ότι 
ο Χριστός «εαυτόν εκένωσε …» και 
«σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος ετα-
πείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος 
μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού 
…» (Φιλιπ. β΄ 7-8). Αυτή η ενσάρκω-
σή Του, το ότι έγινε –για πάντα- και 
άνθρωπος το δεύτερο πρόσωπο της 
Θείας Τριάδος, είναι το πρώτο μέγιστο 
βήμα της ταπείνωσης που αποδέχεται ο 
Ιησούς. Ας παρατρέξουμε όμως όλα όσα 
ακολούθησαν στην επίγεια παρουσία 
Του, για να φθάσουμε στο τελευταίο. 
Που είναι η σταυρική θυσία Του και η 
ταφή Του. Για να καταλάβουμε λίγο το 
μέγεθος της ταπείνωσης του Κυρίου, ας 
προσπαθήσουμε να θυμηθούμε τι ήταν η 
ποινή της σταύρωσης και πώς την εκτε-
λούσαν οι κυρίαρχοι τότε του κόσμου 
–του υλικού κόσμου- οι Ρωμαίοι. Δεν 
θα πάμε σε λεπτομέρειες (είναι φρικτές 
άλλωστε), μόνο θα υπογραμμίσουμε το 
γεγονός ότι ο τρόπος αυτός της θανά-
τωσης δεν επιβαλλόταν (απαγορευόταν 
η επιβολή του) στους Ρωμαίους πολί-
τες, επειδή τη θεωρούσαν –και ήταν 
πράγματι- απολύτως μειωτική για τον 
κατάδικο. Και η τελευταία ταπείνωση, 
που αποδέχθηκε ο Χριστός μας, είναι 

η ταφή. Ταφή για Εκείνον που είναι η 
Ζωή και ο χορηγός της ζωής.

Όλες αυτές οι ταπεινώσεις, που είναι 
συντριπτικές για κάθε άνθρωπο, έγι-
ναν αποδεκτές από τον Παντοδύναμο 
κύριο. Γιατί, όμως; Δύο είναι οι κυριό-
τεροι λόγοι. Ο πρώτος είναι η αγάπη. 
Κατ’ εξοχήν τον τονίζει ο ευαγγελιστής 
Ιωάννης «ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός 
τον κόσμον, ώστε τον υιόν αυτόυ τον 
μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύ-
ων εις αυτόν μη απόληται, αλλ’ έχη 
ζωήν αιώνιον» (γ΄ 16) και πιο κάτω 
«μείζονα ταύτης αγάπην ουδείς έχει, 
ίνα τις την ψυχήν αυτού θη υπέρ των 
φίλων αυτού» (ιε΄ 13). Ο δεύτερος 
είναι το υπόδειγμα της ταπεινότητας 
και της συντριβής «Χριστός έπαθεν 
υπέρ ημών, υμίν υπολιμπάνων υπο-
γραμμόν ίνα επακολουθήσητε τοις 
ίχνεσιν αυτού» (Α΄ Πέτρ. Β΄ 21).

Κυρίαρχη η αγάπη στα περιστατικά 
του Πάθους. Η αγάπη του Θεού προς 
όλους τους ανθρώπους. Κυρίαρχη και 
στις καρδιές των ανθρώπων προς τους 
συνανθρώπους τους, τους αδελφούς 
μας. Όλους. Και προς αυτούς που δεν 
μας «πάνε», που δεν μας πολυσυμπα-
θούν. Που δεν μας πολυχωνεύουν, αν 
θέλετε. Αυτόν τον «υπογραμμό», αυτό 
το παράδειγμα, μας έδωσε ο Χριστός. 
Και εκείνος το πήγε μέχρι το τέρμα. 
Και με το λόγο του: «Εγώ δε λέγω 
υμίν, αγαπάτε τους εχθρούς υμών, 
ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς, 
καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς» 
(Ματθ. ε΄ 44). Και με τις πράξεις Του: 
«Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γερ οίδασι τι 
ποιούσιν» (Λουκ. κγ΄ 34). 

Και θυμάμαι ένα παλαιό ιεροκήρυκα, 
κάπου στον Πειραιά, πού όταν ανα-
φερόταν στον Κύριό μας, τον ονόμαζε 
πάντοτε «η σταυρωμένη αγάπη». 
Γιατί αυτό είναι ο Χριστός. Γιατί με 
τη θυσία και το πάθος του, και με όλο 
το έργο Του ανάμεσά μας μας έδωσε 
τη Χάρη και το Αίμα Του. Μας έδωσε 
τηνΕκκλησία και τη δυνατότητα, μέσα 
σ’ αυτήν, να βρισκόμαστε κοντά Του. 
Μας έδωσε την κοινωνία μαζί Του. Τη 
Θεία Κοινωνία που είναι συμμετοχή 
στο Σώμα Του. Που έιναι η απόλυτη 
ενότητα μαζί Του. 

Και τότε συνεπώς μπορούμε να ζού-
με, και ζούμε, την Ανάσταση. Την 
Ανάστασή Του. Που είναι και δική μας. 
Και είναι το κέρδος απ’ τη συντριβή, 
απ’ την ταπεινοφροσύνη. Αν τη ζήσαμε, 
και αν τη ζούμε. Κι αν ακολουθούμε 
το Χριστό σ’ αυτή την πορεία. 

Ένα κέρδος που περιλαμβάνει:
• Τη χαρά της Θείας Παρουσίας κο-

ντά μας, γύρω μας, αλλά και τη 
βεβαιότητά της για την αιωνιότητα. 
Όταν ο αναστημένος Χριστός μας 
διαβεβαίωσε, διά των πρώτων μα-
θητών Του, «ιδού εγώ μεθ’ υμών 
ειμί πάσας τας ημέρας έως της συ-
ντελείας του αιώνος’ (Ματθ. κη΄ 
20), αυτή τη χαρά υποσχόταν και 
πιστοποιούσε.

• Την ευτυχία της αγαθής σχέσης με 
το Θεό, που μόνο όσο την πραγμα-
τώνουμε στη ζωή μας, μόνο έτσι 
σταδιακά θα την νοιώθουμε.

• Τη γαλήνη της συμβασιλείας μ’ Εκεί-
νον. Και σε τούτον τον κόσμο που 
Τον «διώκει» και με τις δυο έννοιες, 
και Τον διώχνει και Τον καταδιώκει. 
Ίσως έτσι να γίνεται και με μας. Αλλά 
τότε πιο πολύ «μακάριοι εστέ όταν 
ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι … 
ένεκεν εμού» (Ματθ. ε΄ 11).

Και όλα αυτά απαρτίζουν την, είναι η 
ήρεμη ευτυχία του ταπεινού ανθρώ-
που. Η ευτυχία που την εκφράζει η 
θριαμβική διακήρυξη, που είναι η 
έκφραση της χαράς, της ευτυχίας, 
της βεβαιότητας, της αγάπης, της 
λατρείας, της ζωής:

Χριστός Ανέστη
Η.Χ.Φ.

Η ευλογία του Σταυρού και της Ανάστασης
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1) ΤΡΙΤΗ 14 /9
Συγκέντρωση στο αερο-
δρόμιο Ελ. Βενιζέλος και 
αναχώρηση με πτήση που 
θα καθοριστεί με προορι-
σμό το Τορόντο. Άφιξη στο 
Τορόντο συνάντηση με τον 
τοπικό μας αντιπρόσωπο και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο 
μας. Τακτοποίηση στα δω-
μάτια. Διανυκτέρευση στο 
Τορόντο.

2) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9
Πρωινό και ξενάγηση στο 
Τορόντο- μετά την ξενάγηση 
μας αναχώρηση για τους 
Καταρράκτες του Νιαγά-
ρα. Άφιξη στο Νιαγάρα και 
σύντομη επίσκεψη στους 
Καταρράκτες προκειμένου 
να τους δούμε βράδυ. Δια-
νυκτέρευση στους Καταρ-
ράκτες του Νιαγάρα.

3) ΠΕΜΠΤΗ 16/9
Πρωινό και ξενάγηση στους 
Καταρράκτες του Νιαγάρα. Δι-
ανυκτέρευση στο Νιαγάρα.

4) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/9
Πρωινό και αναχώρηση 
οδικώς με προορισμό την 
Ουάσιγκτόν . Άφιξη στην 
Ουάσιγκτον- τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέ-
ρευση.

5) ΣΑΒΒΑΤΟ 18/9 
Πρωινό. Ξενάγηση στην Ου-
άσιγκτον. Διανυκτέρευση 
στην Ουάσιγκτον.

6) ΚΥΡΙΑΚΗ 19/9
Πρωινό και αναχώρηση οδι-

κώς με προορισμό το Atlantic 
City.  Άφιξη στο Atlantic City 
– τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο. Διανυκτέρευση

7) ΔΕΥΤΕΡΑ 20/9
Πρωινό και αναχώρηση με 
προορισμό την Νέα Υόρκη 
( οδικώς ) . Άφιξη στην Νέα 
Υόρκη. Τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο. Διανυκτέρευση.

8) ΤΡΙΤΗ 21/9
Πρωινό και ξενάγηση στην 
Νέα Υόρκη. Διανυκτέρευση.

9) ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9
Πρωινό. Ημέρα ελεύθερη. 
Προαιρετικά σας προτεί-
νουμε κρουαζιέρα στον 
ποταμό  Hudson.  Δια-
νυκτέρευση στην Νέα 
Υόρκη.

10) ΠΕΜΠΤΗ 23/9
Πρωινό. Ημέρα ελεύθερη. 
Προαιρετικά σας προτεί-
νουμε επίσκεψη για ψώ-
νια στο εμπορικό κέντρο  
Woodbury Commons 
Outlet. Διανυκτέρευση 
στην Νέα Υόρκη.

11) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 /9
Πρωινό. Σε ώρα που θα κα-
θοριστεί αναχώρηση για 
το αεροδρόμιο της Νέας 
Υόρκης προκειμένου να 
επιβιβαστούμε στην πτή-
ση επιστροφής για Αθήνα. 
Διανυκτέρευση στο αερο-
σκάφος.

12)ΣΑΒΒΑΤΟ 25/9
Άφιξη στην Αθήνα.

Υπόμνηση Εκδρομών & Εκδηλώσεων

12ήμερη εκδρομή στην Αμερική: 14-25 Σεπτεμβρίου 2010

Τιμή κατά άτομο: 
Σε δίκλινα δωμάτια: 2650€
Επιβάρυνση μονόκλινου:  845€

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής 

θέσης Αθήνα -Τορόντο Νέα Υόρκη- 
Αθήνα με την Air Canada

• Μεταφορές βάσει προγράμματος με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.

• Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα με τοπικούς επαγγελ-
ματίες ξεναγούς.

• Mία (1) διανυκτέρευση  στο ξενοδο-
χείο   Sheraton Center Α' κατηγορίας   
superior στο Τορόντο.

• Δύο  (2) διανυκτερεύσεις στο ξε-
νοδοχείο  Sheraton on the Falls  Α 
κατηγορίας  superior στους Καταρ-
ράκτες του Νιαγάρα σε δωμάτια με 
θέα τους Καταρράκτες.

• Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενο-

δοχείο  Washington Plaza  Α κατη-
γορίας στην Ουάσινγκτον.

• Μία (1) διανυκτέρευση στο ξενοδο-
χείο Sheraton Atlantic City A κατη-
γορίας superior  στο Atlantic City 

• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο Holiday Inn Midtown Α 
κατηγορίας στην Νέα Υόρκη.

• Πρωινό μπουφέ, Αμερικάνικου τύ-
που καθημερινά.

• Αχθοφορικά. Μια αποσκευή κατά 
άτομο.

• Συνοδός-Αρχηγός γραφείου
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Φιλοδωρήματα

Δεν περιλαμβάνονται:
• Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως 

προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμ-

βανόμενα.

Προσοχή:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξο-
φλήσουν το αντίτιμο της εκδρομής με 
πιστωτική κάρτα χωρίς επιβάρυνση 
σε μηνιαίες δόσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για το 
κλείσιμο της θέσεως είναι η καταβολή 
προκαταβολής 500 Ε κατά άτομο 
μέχρι 30-4-2010.
• Απαραίτητη για την είσοδο στις 

Η.Π.Α. τουριστική Βίζα η οποία 
απαιτεί προσωπική παρουσία 
στην πρεσβεία Αθηνών. Προ-
τείνουμε να προγραμματίσετε 
το ραντεβού σας τουλάχιστον 25 
ημέρες προ της αναχώρηση της 
εκδρομής.

• Τηλεφωνήστε στο 210- 3219211. 
Δευτέρα έως Παρασκευή. ΖΗΤΗΣΤΕ 
ΝΑ ΣΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ.
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1) Τρίτη 22/6
Αθήνα- Κρυσταλλοπηγή- Κορυτσά.
Αναχώρηση 08.30 το πρωί με το λεο-
φωρείο και μεταφορά μέσω ενδιαμέ-
σων στάσεων στην Κορυτσά περνώντας 
τα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής. Άσφι-
ξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα 
δωμάτια, δείπνο και διανυκτέρευση.

2) Τετάρτη 23/6
Κορυτσα- Ντουμπροβνικ.
Πρωινό και αναχώρηση από την Κο-
ρυτσα για το Ντουμπρόβνικ μέσω 
Μαυροβουνίου.  Άφιξη στο Ντου-
βρόβνικ, μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3) Πέμπτη 24/6
Ντουμπρόβνικ.
Πρωινό στο ξενοδοχείο, και αναχώ-
ρηση για ξενάγηση στην πόλη. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

4) Παρασκευή 25/6
Ντουμπρόβνικ - Σπλίτ - Τρογκίρ 
- Ντουμπρόβνικ.
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στην συνέ-
χεια θα αναχωρήσουμε για περιήγηση 
στο Σπλίτ και το Τρογκίρ. Επιστροφή 
στο Ντουμπρόβνικ, χρόνος ελεύθερος. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5) Σάββατο 26/6
Ντουμπρόβνικ- Τίρανα

Πρωινό στο ξενοδοχείο και στην συ-
νέχεια θα αναχωρήσουμε για τα Τίρα-
να. Άφιξη στα Τίρανα, ξενάγηση της 
πόλεως μεταφορά  στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέ-
ρευση.

6) Κυριακή 27/6
Τίρανα- Ιωάννινα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στην συ-
νέχεια αναχώρηση για τα Ιωάννι-
να μέσω Αργυροκάστρου και Άγιοι 
Σαράντα- Ιωάννινα. Άφιξη στο ξε-
νοδοχείο, τακτοποίηση, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

7) Δευτέρα 28/6
Ιωάννινα- Αθήνα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση 
για την επιστροφή στην Αθήνα μέσω 
ενδιάμεσων στάσεων.

Τιμή κατά άτομο:
σε 2κλινα δωμάτια:  650€
Επιβάρυνση μονόκλινου: 180€

Στις τιμές περιλαμβάνονται:
• Μία (1) διανυκτέρευση στην Κορυτσά 

στο ξενοδοχείο Crand Korce Hotel 
3* superior.

• Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο Ντου-
μπρόβνικ στο ξενοδοχείο Libertas 
Rixow Hotel 5*

• Μία (1) διανυκτέρευση στα Τίρανα 
στο ξενοδοχείο Hotel Doro city 4 *

• Μία (1) διανυκτέρευση στα Ιωάννινα 
στο ξενοδοχείο Hotel Du Lac 5*

• Πρωινό καθημερινά στα  ξενοδοχεία.
• 1 δείπνο στην Κορυτσά στο ξενοδο-

χείο, 3 δείπνα στο Ντουμπροβνικ στο 
ξενοδοχείο, 1 δείπνο στα Τίρανα στο 
ξενοδοχείο.

• Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζό-
μενο πούλμαν καθ’ όλη την διάρκεια 
της εκδρομής.

• Ξεναγήσεις με ελληνόφωνο ξεναγό 
στο Ντουμπρόβνικ, Σπλίτ- τρογκιρ 
και στα Τίρανα.

• Συνοδός γραφείου.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Γεύμα στο Μπουραζάνι

Δεν περιλαμβάνονται:
• Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων.
• Είσοδοι σε επισκεπτόμενους χώρους.
• Προσωπικά έξοδα
• Οτιδήποτε αναφέρεται στο πρόγραμ-

μα ως προαιρετικό.

Η προγραμματισμένη εκδρομή για Θάσο- Σαμοθράκη αναβάλλεται για αργότερα γιατί η ημερομηνία πραγματοποίησης 
της είναι πολύ κοντά με την εκδρομή των Δαλματικών ακτών και εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχει συμμετοχή.

Υπόμνηση Εκδρομών & Εκδηλώσεων

Προσθήκη Εκδρομής

Ακύρωση Εκδρομής

2ήμερη εκδρομή σε Στεμνίτσα, Δημητσάνα, 
Λαγκαδιά, Βύτινα και Καλάβρυτα: 8-9 Μαΐου 2010.
Τιμή συμμετοχής: 95€ με πρωινό.

7ήμερη οδική εκδρομή σε Αλβανία και Κροατία 
(Δαλματικές Ακτές): 22-28 Ιουνίου 2010

Πανοραμική άποψη του Ντουμπρόβνικ.

Σημείωση: Για  τυχόν διευκρινίσεις και αναλυτικά προγράμματα μπορείτε να απευθυνθείτε στα Γραφεία του Συνδέσμου μας.



- 9 -Τεύχος 57, Δεκέμβριος 2009 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι του Συνδέσμου μας 
όπως παρευρεθούν στην συνεστίαση που θα γίνει 

την 16η Μαΐου 2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 στο 
Ξενοδοχείο MARE NOSTRUM (Μάρε Νόστρουμ) στην  
Βραυβρώνα Αττικής.
• Το πρόγραμμα θα πλαισιώνεται από τον Μαέστρο 

και τραγουδιστή Παναγιώτη Μουρατίδη και μία 
τραγουδίστρια.

• Το μενού θα είναι σε μπουφέ και θα περιλαμβάνει, 
σαλάτες, ποικιλία αλλαντικών και τυριών, ένδεκα 
(11) ζεστά εδέσματα, διάφορα επιδόρπια και 
άφθονο κρασί.• Η μεταφορά των ενδιαφερομένων 
θα γίνει με ειδικά ναυλωμένα πούλμαν με την 
φροντίδα του Συνδέσμου.

• Η δυνατότητα εξυπηρετήσεως του ξενοδοχείου είναι 350 
άτομα και επομένως θα τηρηθεί  σειρά προτεραιότητος.

• Δηλώσεις συμμετοχής στους κατά τόπους 
αντιπροσώπους μας και στο γραφείο του Συνδέσμου 
Τηλ.: 210 32.38.754

• Τιμή συμμετοχής κατ' άτομο με χρήση πούλμαν που 
θα διαθέσει ο Σύνδεσμος: 35€ κατ’ άτομο.  
Χωρίς πούλμαν: 30€

Εκδρομή στο Γύθειο

Πρόσκληση σε συνεστίαση

Μέλη του Συνδέσμου μας στο στο Μοναστήρι  
Πλατυτέρας των Ουρανών και Αγίου Δημοσθένους.

Ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε προσκυνηματική  εκδρο-
μή στο Μοναστήρι  Πλατυτέρας των Ουρανών και Αγίου 
Δημοσθένους  που βρίσκεται έξω από το Γύθειο στις 21 και 
22 Νοεμβρίου 2009 και παρακολούθησε την θεία λειτουρ-
γία στην οποία χοροστάτησε  ο Μητροπολίτης Γυθείου , 
Οιτύλου, Ζαρνάτης και πάσης Μάνης κ.   Χρυσόστομος. 

Μετά την Θεία Λειτουργία  το ζεύγος  Γεωργίου     και 
Μαρίκας Παπαστεφάνου παρέθεσε σε ταβέρνα του Γυθείου 
γεύμα σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου .

Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιου του Συνδέσμου 
επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του στο ζεύγος  Γεωρ-
γίου και Μαρίκας Παπαστεφάνου και εύχεται ο Πανάγαθος 
Θεός να τους δίνει δύναμη και υγεία  για να συνεχίσουν 
το θεάρεστο έργο που επιτελούν στην περιοχή.   

Ήταν βράδυ. Τα βράδια οι σκέψεις γίνονται συχνά 
επίμονες και βασανιστικές. Μέσα μου κατρακυ-

λούσε κείνη την ώρα ένας ανεξέλεγκτος καταρράκτης από 
προβλήματα και θλίψη, προβλήματα καθημερινά, δικά μου 
και των ανθρώπων γύρω μου, άλλα εύκολα κι άλλα δύσκολα. 
Σκέφτηκα : κι άλλα ανεπίλυτα. 

Ήταν βράδυ. Ένιωσα να με πνίγει αυτός ο καταρράκτης. 
Άνοιξα το παράθυρο κι ο ουρανός φώτιζε στην ανατολή. 
Ξημέρωνε η Μεγάλη Παρασκευή. Σκέφτηκα Εκείνον, τον 
Σταυρωμένο που το περασμένο βράδυ –σχεδόν ξημερώματα- 
άφησα πίσω μου στο μικρό ναό του μοναστηριού. Σε λίγες 
ώρες θα πήγαινα για την Ταφή Του. Κάθε χρόνο ίδια μέρα, 
ένα θλιβερό ραντεβού με το Θάνατό Του. Είναι ο πιο θλιβερός 
θάνατος που ζω κάθε χρόνο. Κι όμως –τι παράξενο!- αυτός 
ο θάνατος με γεμίζει και χαρά.  

Σήμερα Τον βλέπω νεκρό, κρεμασμένο πάνω στο Σταυ-
ρό. Αύριο θα Τον αντικρύσω Αναστημένο Θριαμβευτή. 
Η Ανάστασή Του είναι τελικά αυτή που πάντα περιμένω. 
Τούτη η ανατολή προμηνύει την αυριανή. Κι αύριο έρχεται 
η Ανάσταση! Αύριο έρχεται ο Θρίαμβος! 

Γιατί βασανίζομαι με τόσες σκέψεις; Τώρα είναι ακόμα 
σκοτάδι, αλλά έρχεται το Φως. Και το Φως είναι Εκείνος. Στο 
φως τα μάτια ξανοίγουν στους πλατείς ορίζοντες. Στον ανοιχτό 
ορίζοντα η ψυχή ξεκουράζεται και οι λύσεις φανερώνονται. 
Όχι έτσι μηχανικά, όχι από το πουθενά. Απλά τα μάτια 
αντικρίζουν πιο εύκολα τον άπειρο Θεό, τον Σταυρωμένο 
κι Αναστημένο, το Θεό της Αγάπης. Και η Αγάπη φέρνει 
πάντα τις λύσεις. Η Αγάπη απαλαίνει τον πόνο, η Αγάπη 
δίνει ανακούφιση στις θλιμμένες καρδιές, η Αγάπη φέρνει 
το φωτεινό χαμόγελο μεσ’ στα σκοτάδια.    

Είναι ακόμα σκοτάδι; Έρχεται η Αναστημένη Αγάπη. Έχει 
τη θέληση και τη δύναμη να μου δείξει, να μας δείξει τις λύσεις 
για να βγούμε απ’ τα αδιέξοδα του πόνου και της αγωνίας. 
Είναι στο χέρι μου, είναι στο χέρι μας να Την αγκαλιάσουμε 
σφιχτά. Η Ανάστασή Του μπορεί να γίνει δική μου ανάσταση. 
Αρκεί εγώ να το θελήσω και να το προσπαθήσω. 

Δεν υπάρχουν πια σκοτάδια. Στο παράθυρό μου ξανοίγει 
η Αυγή, στην καρδιά μου μπαίνει η αχτίδα απ’ το Φως του 
Αναστημένου Ιησού μου. Ο Αναστάς δεν αποχωρίζεται ποτέ 
το Σταυρό. Παραμένει ο αιώνια αναστημένος και ο αιώνια 
σταυρωμένος. Μήτε για μια στιγμή δεν κατεβαίνει από το 
Σταυρό, γιατί είναι η σταυρωμένη Αγάπη, αλλά και μήτε μια 
στιγμή δεν κυριεύεται από το έρεβος του Άδη, γιατί είναι το 
Φως, η Ζωή και η Ανάσταση. Κι εγώ μαζί Του, πρώτα στο 
Γολγοθά των καθημερινών θλίψεων και μετά στον ολοφώ-
τεινο κήπο της Ανάστασης, όπου για πάντα η παρουσία Του 
θα  μου χαρίζει το Φως και τη Χαρά της αιώνιας Αγάπης, 
τη δύναμη της αισιοδοξίας για το αύριο που Αυτός θα κα-
θοδηγεί, τη δύναμη να παλεύω και  να νικάω μαζί Του και 
στα καθημερινή και στα αιώνια.

Το παράθυρό μου τώρα αποκτά Φως και Ζωή, βλέπει 
στα μάτια τον Γλυκύτατο Ιησού μου. Τώρα και για πάντα 
Εκείνος με έμαθε να λέω : Καλημέρα Φως, Καλημέρα Ζωή, 
Καλημέρα Ανάσταση.

Καλημέρα Φως, Καλημέρα Ζωή
της Αναστασίας Φραγκοπούλου
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Ο εθελοντισμός αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα 
σε μεγαλείο και αποτελέσματα σύγχρονα κοι-
νωνικά φαινόμενα. Στην εποχή μας, που πολλά 

είναι αυτά που τείνουν να απαξιωθούν, που καθημερινά 
πολλά πολύ εύκολα και αβασάνιστα εκχυδαΐζονται, την 
εποχή του εύκολου πλουτισμού όπου ο σκοπός του κέρδους 
καταλύει αξίες, παρασύρει ήθη και θεσμούς, έρχεται ένα 
ευγενικό κάλεσμα συνοδευόμενο από με-
γάλες προκλήσεις που μας αφορούν όλους, 
υπενθυμίζοντάς μας ότι οι συγκροτημένες 
κοινωνίες ευημερούν όταν βασίζονται στην 
κοινωνική αλληλεγγύη και την προσφορά 
του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο και 
το κοινωνικό σύνολο.

Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να έχει 
πολλές μορφές, διάφορες όψεις, αλλά ο 
εθελοντισμός είναι σίγουρο ότι συγκαταλέ-
γεται στην κορυφή. Η εθελοντική εργασία 
ανέκαθεν αποτελούσε μέρος κάθε πολιτισμού 
και κοινωνίας σαν συνεισφορά ατόμων στο 
πλαίσιο μιας μη κερδοσκοπικής, μη αμειβό-
μενης δράσης που δεν προβλέπει επαγγελματική εξέλιξη. 
Σκοπός η ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας ή της 
κοινωνίας γενικότερα. Ο εθελοντισμός παίρνει διαφορετικές 
μορφές, που κυμαίνονται από τις παραδοσιακές συνήθειες 
της αμοιβαίας εξυπηρέτησης σε χειρισμούς της κοινότητας 
σε ώρα κρίσης, και στην πρωτοποριακή εθελοντική στην 
προσπάθεια ανακούφισης, επίλυση συγκρούσεων και 
εξάλειψη της φτώχειας. Περιλαμβάνει τοπικές και εθνικές 
προσπάθειες, καθώς και διμερή ή διεθνή προγράμματα, 
που εφαρμόζονται διασυνοριακά.

Η ανάγκη για εθελοντική προσφορά είναι μεγαλύτερη από 
ποτέ, δεδομένων των αντίξοων των παγκοσμίων προβλημά-
των όπως είναι η περιβαντολλογική υποβάθμιση, η χρήση 
ναρκωτικών στις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας. Στο 
πεδίο της εθελοντικής δράσης έχουν όλοι θέση και ρόλο: 
νέοι, ηλικιωμένοι, πλούσιοι, επιστήμονες ή όχι. Η παλιά 
αντίληψη που ήθελε τον εθελοντισμό αποκλειστικά χώρο 
έκφρασης ορισμένων οικονομικά εύρωστων κοινωνικών 
τάξεων έχει πλέον ξεπεραστεί οριστικά. Προαπαιτούμενο 
για τον εθελοντή δεν είναι όποια κοινωνική θέση αλλά η 
διάθεση για συμμετοχή και προσφορά.

Συστατικά στοιχεία του εθελοντισμού
Α. Η προσφορά με εθελοντική βούληση
Β. Η προσφορά χωρίς αναμενόμενη αντίστοιχη 

ανταπόδοση από τον αποδέκτη.

Κίνητρα
Τα κίνητρα για εθελοντική προσφορά ποικίλουν. Τα πιο 
χαρακτηριστικά βρίσκονται:

Α. Στην θρησκευτική πίστη και στη διάθεση προσφοράς 
στον συνάνθρωπο

Β. Στην αναζήτηση επικοινωνίας και κοινωνικής 
ένταξης για την αποφυγή της μοναξιάς και του 
κοινωνικού αποκλεισμού

Γ. Στην έκφραση πολιτικής στάσης για την ιδιότητα του 
πολίτη και συμμετοχή στα κοινά.

Η εθελοντική προσφορά 
αν και έχει μακράν ιστορία 
στην Ελλάδα, ήταν πάντοτε 
περιορισμένη σε μέγεθος 
στην ελληνική κοινωνία. Η 
οικογένεια και τα συγγενι-
κά δίκτυα αποτελούσαν το 
κύριο πλαίσιο αμοιβαίας 
βοήθειας, αλληλεγγύης και 
συνεργασίας. Για πολλά χρό-
νια υπήρξε η έλλειψη κοι-
νωνικής εμπιστοσύνης που 
απαιτεί ένα προαπαιτούμενο 

για την ανάπτυξη του εθελοντισμού. Στην παράδοση 
αυτή θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και ένα κρατικό-
κεντρικό μοντέλο ανάπτυξης. Το κράτος κυριαρχούσε 
στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας αν και δεν 
ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Συνέπεια αυτών καθώς 
και άλλων πολιτισμικών και πολιτικών παραμέτρων ήταν 
ο εθελοντισμός να μην ήταν ιδιαίτερα διαδομένος στην 
ελληνική κοινωνία.

Τις τελευταίες δεκαετίες άρχισε ένα κίνημα του εθε-
λοντισμού να αγκαλιάζει ευρύτερα στρώματα της ελλη-
νικής κοινωνίας. Σε αυτή τη φάση της μεταστροφής και 
προσαρμογής, είναι φυσικό να υπάρχουν και αντιθέσεις, 
ερωτήματα και επιφυλάξεις. Γι’ αυτό πολλά ακόμη πρέπει 
να γίνουν.

Τα σημαντικότερα από αυτά είναι η διασαφήνιση των 
σχέσεων μεταξύ της πολιτείας και των εθελοντικών οργα-
νώσεων ή των εθελοντών, η διευκόλυνση της επικοινωνίας 
και την δικτύωσης όλων με όλους και η περαιτέρω ευαι-
σθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνικής γνώμης. 
Η υλοποίηση των παραπάνω οφείλει να γίνεται μέσα από 
μια αντίληψη δύο διακριτών, ανεξάρτητων και συνεργα-
ζόμενων πόλων που είναι το κράτος και οι εθελοντικές 
οργανώσεις.

Ο χώρος του εθελοντισμού είναι σε μεγάλο βαθμό ανε-
ξερεύνητος και ανεκμετάλλευτος θησαυρός. Για να τον 
ανακαλύψουμε και να τον διαδώσουμε δεν χρειάζεται να 
τον παραποιήσουμε, αρκεί να τον γνωρίζουμε πραγματι-
κά. Ακόμη και αν πολλοί από εμάς ονειρευόμαστε έναν 
διαφορετικό κόσμο, δεν απαλλασσόμεθα των ευθυνών 
μας να κάνουμε αυτό τον κόσμο καλύτερο.

Κοινωνικός εθελοντισμός
Κείμενο: Ευθυμία Δερβίση 
(Ειδική Γραμματέας του Ελληνικού Συνδέσμου Παναγίου Τάφου)
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Βρισκόμαστε εδώ και λίγο καιρό, εντός της πνευματικότερης 
περιόδου του έτους, στην περίοδο του Τριωδίου. Βέβαια, ο 
πατέρας του ψεύδους και της πλάνης, ο διάβολος, με τους 

μηχανισμούς του και τις ραδιουργίες του, «επέβαλε» μέσα από τις 
υλικές απολαύσεις και τις κοσμικές ελαφρότητες, ακόμα και στο 
χριστεπώνυμο πλήρωμα, την πλήρη παρεξήγηση στην απόδοση 
της ερμηνείας και την εξέλιξη μέσα στην χρονικότητα αυτής της 
πνευματικής περιόδου.

Είναι σίγουρο πως αν αφήσουμε εαυτούς ως παρατηρητές 
του φαινομένου, θα βρεθούμε εγκλωβισμένοι μέσα στον 
αποπροσανατολισμό της ουσιαστικής πρότασης του τριωδίου.

Καλούμαστε λοιπόν να ακολουθήσουμε βήμα- βήμα τις 
Κυριακάτικες πρωινές διδαχές μέσα από τις ευαγγελικές περικοπές 
και τους Κυριακάτικους κατανυκτικούς εσπερινούς εφοδιασμούς για 
την πορεία της συνάντησης με τον Αναστημένο Χριστό.

Οι Τετάρτες και οι Παρασκευές με τις προηγιασμένες Θείες 
Λειτουργίες είναι βάσεις ακλόνητες που πάνω τους στηρίζεται όλη η 
αποδοχή του Θείου δράματος που θα εξελιχθεί την Μεγάλη εβδομάδα 
μπροστά στα μάτια του σώματος αλλά και της καρδιάς μας, στην 
«Κρύα» καρδιά μας αν δεν ζήσουμε όπως είναι δυνατόν το τριώδιο. 
Αλήθεια, πώς να ’ρθει ο υψηλός επισκέπτης Χριστός και να γίνει 
οικοδεσπότης σε ένα σπίτι κρύο, ψυχρό, βρώμικο και αφιλόξενο;

Ποιός από εμάς θα πήγαινε κάπου που με την συμπεριφορά τους οι 
άλλοι θα μας έδειχναν πως τους είμαστε ανεπιθύμητοι; ΚΑΝΕΝΑΣ. 
Ο Κύριος βέβαια ως «ο μηδεμίαν αμαρτίαν έχων» ΕΡΧΕΤΑΙ και 
πεθαίνει καθημερινά για εμάς, σταυρώνεται συνεχώς για τις αμαρτίες 
μας, ενταφιάζεται μόνιμα για να ενταφιαστούν μαζί του οι εγωισμοί 
μας και ο κακός χειρισμός του ανθρωπίνου αυτεξουσίου. Όμως 
δεν μένει και κυρίως δεν μας αφήνει εκεί. Εγείρεται και εγείρει, 
ανασταίνεται και ανασταίνει, ζωοπονεί, λυτρώνει, χορηγεί και 
μοιράζει αδιακρίτως.

Αλήθεια, πόσο χορτασμένοι θα βγούμε όλοι όσοι ζήσουμε το 
Τριώδιο ως Ορθόδοξης διδαχής και Σωτηριώδους αλήθειας Τριώδιο 
και όχι ως βλαβερού ψεύδους καρναβαλισμοί, ως πορεία προς 
το πάθος που σίγουρα έχει Ανάσταση και όχι ως μετατροπή του 
προσώπου σε προσωπείο που έχει μόνο ψέμα και πνευματική 
νέκρωση;  Όλα θα φανούν το βράδυ της Αναστάσεως, από το γεγονός 
πόσοι θα μείνουμε στο τραπέζι που μας καλεί ο Κύριος ως Αμνός του 
Θεού να μείνουμε και να χορτάσουμε από τον «κόπο μας» τον ίδιο 
μάς Σώμα και Αίμα, με Αναστημένο Χριστό.

Καλή πορεία, καλό στάδιο.

Τριώδιο: 
Επιλογή προσώπων 
ή προσωπείων.

Ήταν ένας φτωχός βεδουίνος, 
που έδειχνε στα καραβάνια 

τον δρόμο μέσα στην έρημο. Κάποτε 
, όμως, παρασυρόμενοι από το 
φαινόμενο του αντικατοπτρισμού 
έβλεπαν οάσεις στον αντίθετο 
δρόμο. Άρχισαν να τον 
υποψιάζονται ότι τους παραπλανά. 
Και σε κάποια στιγμή του 
επιτέθηκαν και τον αιματοκύλησαν. 
Πρόλαβε, όμως εκείνος, ύψωσε το 
χέρι κατά τον ορίζοντα και τους 
έδειξε: «Αυτός είναι ο δρόμος! 
Ακολουθήστε τον, γιατί αλλιώς 
χαθήκατε», είπε και ξεψύχησε…

Κατάπληκτοι εκείνοι από την 
ύστατη αυτή χειρονομία 

αναρωτήθηκαν. Ένας που 
επιμένει μέχρι θανάτου, μπορεί να 
λέει ψέματα; Ας ακολουθήσουμε , 
λοιπόν, το δρόμο του… Έπειτα από 
κάμποσα μίλια έφτασαν στην όαση. 
Μετανοιωμένοι ξαναγύρισαν στον 
τόπο του εγκλήματος και έστησαν 
εκεί μνημείο ευγνωμοσύνης. Ένα 
χέρι που τρεμοσβήνοντας δείχνει 
τον δρόμο!

Και η εκκλησία υψώνει ένα άλλο 
μνημείο. Δύο χέρια απλωμένα στον 
Σταυρό, αιμόφυρτα, να δείχνουν 
στον πλανεμένο άνθρωπο τον 
σωστό δρόμο.

Από το βιβλίο 

«Στάχυα»
του Κωνσταντίνου Κούρκουλα

Άρθρο του Αναστάσιου Σαργέντη, 
Εφημέριου Αγίου Διονυσίου Αχαρνών.
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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.

Βηθλεέμ - Βασιλική της Γεννήσεως

Βηθλεέμ: Οίκος Εφραθά, 
Βηθλεέμ της Ιουδαίας, πό-

λις Δαυίδ, η πόλις η Αγία, των 
προφητών η δόξα, η < πόλις του 
άρτου> του Άρτου της ζωής (του 
Χριστού μας), ή αλλιώς Βηθλεέμ 
Ιούδα, γη Βηθλεέμ, δήμος και 
πόλις Ιούδα, και στην αραβική 
γλώσσα< πόλις του κρέατος>.

Στην Βηθλεέμ αξίζει ο προ-
σκυνητής να επισκεφθεί :
α. Την Βασιλική της Αγίας 

Ελένης- Βασιλική της 
Γεννήσεως Χριστού.

β. Το ιερό Θεοδέγμον 
Σπήλαιο που γεννήθηκε ο 
Μεσσίας Χριστός , με την 
Αγία Φάτνη.

γ. Τους τάφους και το 
σπήλαιο των Αγίων 
Νηπίων- των 14.000 που 
κατέσφαξε ο Ηρώδης.

δ. Το  Σπήλαιο του γάλακτος 
(νότια του Πανιέρου Ναού 
της Γεννήσεως).

ε. Το χωριό των Ποιμένων- 
Ιερά Μονή των Ποιμένων 
(δύο χιλιόμετρα ανατολικά 
της Βηθλεέμ).

Πριν  κατέβουμε στο Άγιο Σπή-
λαιο στα δεξιά, στη νότια κόγχη 
του εγκαρσίου κλίτους του Ναού 
της Γεννήσεως, έχουμε την ευλο-
γία να προσκυνήσουμε την περί-
φημη θαυματουργική εικόνα της 
Παναγίας της Βηθλεεμίτισσας, 
μια πανέμορφη γλυκύτατη πα-
λαιά εικόνα της Παναγίας μας 
με το Θείο Βρέφος.

   Το ιερό Σπήλαιο της Γεν-
νήσεως είναι ο χώρος με την 
μεγαλύτερη θρησκευτική και 
ιστορική σημασία. Ο προσκυ-
νητής εισερχόμενος στο Άγιο 
Σπήλαιο νιώθει πραγματικό 
ρίγος, κατάνυξη, ευφροσύνη, 
ειρήνη, και ξέχωρη ιερή συ-
γκίνηση αναλογιζόμενος την 
άκρα ταπείνωση και απλότητα 

του Θεανθρώπου Χριστού μας 
να γεννηθεί εκεί μέσα σ’ αυτόν 
τον απέριττο χώρο και φάτνη 
των αλόγων ζώων. Ας συγκρί-
νουμε και ας διδαχθούμε κι 
εμείς σήμερα από αυτήν την 
απλότητα, που ζούμε μέσα στην 
αλαζονεία, την υπέρ κατανά-
λωση, την πολυδιαφήμιση και 
την ματαιοδοξία.

Νοτιανατολικά του Πανίερου 
Ναού της Γεννήσεως ευρίσκεται 
το Ελληνορθόδοξο μοναστήρι 
της Αγίας Βηθλεέμ, που κτίστηκε 
από τον αυτοκράτορα της Κων/
πολεως Ιουστινιανόν. Εδώ δια-
βιούν Αγιοταφίτες πατέρες που 
αγωνίζονται πνευματικά και 
διακονούν αόκνως με τις ευχές, 
τις ευλογίες και την καθοδήγηση 
του Μακ. Πατριάρχου μας των 
Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου του 
Γ’ . Ηγούμενος της Βηθλεέμ 
είναι ο Πατριαρχικός επίτροπος 
Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. 

Θεοφύλακτος εκ Χαραυγής Κο-
ζάνης, ο οποίος έχει μεταβάλλει 
το μοναστήρι σε μια πνευματική 
όαση για το αραβόφωνο ποίμνιο 
μας με κηρύγματα, πνευματική 
κίνηση νεολαίας, κατηχητικά, 
ομάδες γυναικών, φιλοπτώχου 
αδελφότητος, εκδόσεις στην 
αραβική γλώσσα πνευματικών 
φυλλαδίων και περιοδικών, όπως 
επίσης και λαμπρές ανακαινίσεις 
των πανάρχαιων αυτών κτι-
σμάτων για να συνεχίσουν να 
αντιστέκονται στο πέρασμα 
του χρόνου ως μάρτυρες του 
μεγαλείου των αυτοκρατόρων 
του Βυζαντίου των Κομνημών, 
των Παλαιολόγων κ.α.

Σας περιμένουμε να έλθετε να 
ευλογηθείτε από τον Ιερό χώρο 
της Γεννήσεως του Δεσπότου 
Χριστού μας, να προσκυνήσετε 
και να μας ενισχύσετε με την 
παρουσία σας. 

Ο Χριστός μαζί Σας.       

Άρθρο του Αρχιμανδρίτη Ιγνατίου, Ηγούμενου Ι. Μονής των Ποιμένων Βηθλεέμ

Η Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» με χαρά προαναγγέλλει 
την παρουσία της στην 14η έκθεση «ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΙΑ», που θα λάβει χώρα στον εκθεσιακό χώρο 
του Ζαππείου Μεγάρου, 16-19 Μαΐου 2010.

Στην έκθεση, όπου συμμετέχουν Ιερές Μητρο-
πόλεις και πλήθος φορέων, γίνεται παρουσίαση 
εκκλησιαστικών ειδών, ιερών αντικειμένων 
και χειροποίητων κατασκευών, ενώ για πρώτη 
φορά θα γίνει εκτενής προβολή του Θρησκευ-
τικού Τουρισμού και των Προσκυνηματικών 
περιηγήσεων.

Η Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» θα παρουσιάσει το 
έργο της που αφορά στον πολυσχιδή αρωγό 
της προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και 
τα Πανάγια Προσκυνήματα, καθώς και την 
τρισδιάστατη πανοραμική απεικόνιση των 
Πανσέπτων Προσκυνημάτων.

Η Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» μετά την πραγματοποίηση του 1ου 
Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Η Ρωμηοσύνη διαμέσου των 
αιώνων» προαναγγέλλει την διοργάνωση του 2ου Διεθνούς 
Συνεδρίου, που θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του Πολεμικού 
Μουσείου, την Κυριακή 30η Μαΐου 2010.

Παρουσία της Μ.Κ.Ο. 
«Ρωμηοσύνη» στην 
Έκθεση «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»

Προαναγγελία του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου 
της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη»


