ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 • ΤΕΥΧΟΣ 60 • ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Τ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

...εύχεται ολόψυχα,
Σ’όλα τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και του Νέου έτους 2011, υγεία, χαρά, ευτυχία. Και η ευλογία του
Παναγίου Τάφου πάντοτε να τους συνοδεύει.

Η Γέννηση του Θεανθρώπου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ Βουλής 36, ΑΘΗΝΑ 105 57 - ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Γράφει ο πρόεδρος: Λίγα λόγια για τον επετειακό εορτασμό
των 2500 χρόνων από την ιστορική μάχη του Μαραθώνα

Τ

ο Σεπτέμβριο του 2010 συμπληρώθηκαν 2.500 χρόνια
από την μάχη του Μαραθώνα.
Υπήρξε μια πολύ αξιόλογη μάχη
τόσο από πλευράς στρατιγηκής των
Περσών όσο και κυρίως από πλευράς
τακτικής των Ελλήνων.
Ο πρόεδρος του
Η μάχη του Μαραθώνος αναφέρεΕλληνικού Συνδέσμου
Παναγίου Τάφου,
ται σε όλες τις ξένες εγκυκλοπαίδειες,
κ. Αριστείδης
χάρις στο μεγαλοφυές στρατήγημα του
Σταυρόπουλος.
Μιλτιάδη , ως η μάχη κατά την οποία
για πρώτη φορά στην ιστορία της αθνρωπότητος έγινε
χρήση του τακτικού ελιγμού . Με το στρατήγημα αυτό ο
Μιλτιάδης κατόρθωσε με 10.000 Αθηναίους και 1.000
Πλαταιείς να στρέψει σε φυγή 100.000 Πέρσες.
Λόγω λοιπόν της μεγάλης και λαμπρής νίκης των
Αθηναίων και των Πλαταιέων στον Μαραθώνα
διεσώθησαν η πνευματική άνοδος και η αξίες που
δίδουν και σήμερα ΝΟΗΜΑ , σε ένα μεγάλο τμήμα
του πληθυσμού της Γης. Η μάχη αυτή άλλαξε τον
ΡΟΥ της ιστορίας διότι εσώθη η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και
εξασφαλίσθηκε η γιγάντωση του πολιτισμού, όχι
μόνον των Ελλήνων της εποχής εκείνης αλλά και
ολόκληρης της Ευρώπης. Διότι οι Πέρσες μετά την
κατάκτηση της Ελλάδος θα κατακτούσαν και την
πάμπτωχη τότε Ευρώπη , αλλά σήμερα πλουσιωτάτη.
Διότι ο Μαρδόνιος (όπως λέει ο Ηρόδοτος) μετά την
Ελλάδα θα συνέχιζε προς την Ευρώπη.
«Ούτος μεν ο λόγος ην τιμωρός. Τούτο δε
του λόγου ποιεεσκετο την δε, ως η Ευρώπη
περικαλλής χώρη, και δενδρέα παντοία φέρει
τα ήμερα, αρετήν τε άκρη, Βασιλείτε μουνω

θνητών αξιη εκτήσθαι»
και αυτοί μεν οι λόγοι παρεκίνουν προς εκδίκηση,
συχνά δε προσέθετε ότι η ΕΥΡΩΠΗ είναι χώρα
ωραιοτάτη, ότι έχει διάφορα οπωροφόρα δένδρα,
ότι είναι πάρα πολύ εύφορη και ότι μόνος από όλους
τους θνητούς ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ είναι Άξιος να
την κατέχει.
Οι νίκες στις μάχες του Μαραθώνος το 490 π.χ. με
τον μεγαλοφυή Στρατηγό Μιλτιάδη , η Ναυμαχία της
Σαλαμίνος με τον Ευφυή πολιτικό και Στρατηγό Θεμιστοκλή και η μάχη των Πλαταιών με τον Παυσανία
απεσόβησαν την υποδούλωση της Ελλάδος και την
υποταγή ολόκληρης της Ευρώπης από τους Πέρσες.
Σε αυτούς, λοιπόν, που είχαν την τιμή και το προνόμιο
να υπερασπισθούν τα ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ και επέτυχαν
την νίκη, και μας κληρονόμησαν την ΑΙΔΙΟ ΔΟΞΑ
και υπερηφάνεια τους οφείλουμε αιώνια ευγνωμοσύνη και θα πρέπει να αποτελούν για όλες τις γενεές
ΛΑΜΠΡΟ ΦΑΡΟ για την επιτέλεση του καθήκοντος
προς την Πατρίδα.
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Χρονικό επισκέψεων - συναντήσεων και δραστηριοτήτων του
Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ!
Όπως μας τις περιγράφει ο Πατήρ Ιγνάτιος της Ι. Μονής Ποιμένων.

Τ

ον Μακαριώτατο Πατριάρχη επισκέφθηκαν για
να λάβουν την ευλογία του, προσκυνητές από την
Αθήνα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολιτη Θηβαϊδος κ. Πορφύριον από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας,
προσκυνητές από Αθήνα, Πειραιά, Λειβαδιά, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτινή, Ξάνθη, Ορεστιάδα,
Σουφλί, Διδυμότειχο, από την Εύβοια, από την Κρήτη Χανιά – Ρέθυμνο, από την Ελληνική Ομογένεια του Τορόντο,
Καναδά, από την Κύπρο.
Ο Μακαριώτατος εδέχθει στην Πατριαρχική αίθουσα του θρόνου τον Γενικό Διευθυντή των Ξενοδοχείων
HILTON ανά τον κόσμο κ. Christopher Nasseta και ομάδα
συνεργατών αυτού. Στο πλαίσιο της συναντήσεως έγινε
συζήτηση περί της σπουδαίας θέσεως , της καταστάσεως
και της σημασίας των Παναγίων Προσκυνημάτων στην
Αγία Γη και του προσκυνηματικού τουρισμού. Κατόπιν ο
κ. Nasseta και οι συνεργάτες του ξεναγήθηκαν εντός του
Πατριαρχείου και στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως.
Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ.
Θεόφιλος είχε στην Πατριαρχική αίθουσα του θρόνου, το
2ο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου επίσκεψη Αγιορειτών Πατέρων από το Ι. Κελλίον του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου της
Ι. Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους. Μαζί τους ήσαν
πατέρες και από την Ι. Μητρόπολη Κύμης.
Πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο συνάντηση των
Πατριαρχών Αλεξανδρείας Θεοδώρου, Αντιοχείας Ιγνατίου
και Ιεροσολύμων Θεοφίλου, οι οποίοι ήσαν προσκεκλημένοι

του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου. Παρέστη στην
συνάντηση και ο Έξαρχος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
στην Κύπρο Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος.
Ετελέσθη στο φρικτό Γολγοθά θεία λειτουργία με
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του
Μακαριστού Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος – Άκρης κ.
Παλλαδίου, το μνημόσυνο ετέλεσε ο Μακαριώτατος .
Τα Ιεροσόλυμα και όλα τα μοναστήρια επισκέφθηκε με γκρούπ ο Νέος Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης
Τασσιάς, ο οποίος εξεφράσθει με κολακευτικά λόγια για το
έργο και γενικότερα την προσφορά των Αγιοταφιτών.
Την Αγία Γη επισκέφθηκαν τρεις Μητροπολίτες του
Πατριαρχείου Μόσχας, με 200 Ρώσους προσκυνητές,
όπως επίσης και 100 προσκυνητές από την Θεσσαλονίκη,
Καρδίτσα και Χαλκιδική, Πολύγυρο.
Ετελέσθη πανήγυρις στον Ι. Ναό της Παναγίας στην
πόλη Μπετζαλλά, δίπλα στη Βηθλεέμ επί τη μνήμη του
γενεθλίου της Θεοτόκου. Ελειτούργησε ο Πανίερ. Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος και τον θείο λόγο
εκήρυξε ο εξ Ιορδανίας Αρχ,. Φιλούμενος.
Πραγματοποιήθηκε πανήγυρης στην Ι. Μονή των Αγίων
Θεοπατέρων Ιωακείμ και Άννης επί τη Ιερά μνήμη αυτών.
Η Μονή αυτή ήταν το σπίτι τους. Κάτω από την υπάρχουσα
εκκλησία, είναι τρείς σπηλίες , στην πρώτη γεννήθηκε η Παναγία μας, στην δεύτερη προσευχόταν πάντοτε η Αγία Άννα,
και στην Τρίτη ήταν ο πρώτος τάφος των Θεοπατόρων, προτού
μεταφερθούν τα Ιερά τους λείψανα στην Αγία Γεθσημανή.

Ο

και την συνοδεία του, το πυκνότατο
πράσινο της Φινλαδίας, οι χιλιάδες
λίμνες, τα υπέροχα δάση, και η αγάπη
και η προστασία των Φινλανδών για το
περιβάλλον και την οικολογία.
Στα λιγοστά μοναστήρια της, είναι
αξιοθαύμαστη η οργάνωση των χώρων, η διδασκαλία της αγιογραφίας,
της εκκλησιαστικής μουσικής , η τέχνη
των δημιουργημάτων, των κεντημάτων,
τωνχειροποίητων, τα εκκλησιαστικά
τους μουσεία, οι εκθέσεις εικόνων
και πινάκων, τα οινοποιεία των μονών, όπου παράγουν 12 είδη οίνου και
ρακής, τα οπία πωλούμενα βοηθούν
σημαντικώς τα μοναστήρια για τα
έξοδα τους.
Αφού ελειτούργησε παντού, ευχήθηκε σε όλους να ξανασυναντηθούν στα

Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Ιεροσολύμων. Ηγούμενος της
Μονής είναι ο Αρχιμανδρίτης π. Ανδρέας εκ Πατρών.
Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος. Ηγούμενος Ιερού Προσκυνήματος των Ποιμένων.

Επίσκεψη στην Φιλανδία
Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ,
μέσα στο πρώτο δεκαήμερο
του μηνός Σεπτεμβρίου επραγματοποίησε ειρηνική επίσκεψη στην αυτόνομη
Ορθόδοξη Εκκλησία της Φινλανδίας ,
με πατριαρχική συνοδεία αρχιερέων
και κληρικών. Εκεί έγιναν δεκτοί υπό
του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου
Καρελίας και πάσης Φινλανδίας κ.
Κλέοντος, αρχιερέων και ιερέων της
αρχιεπισκοπής.
Ο Μακαριώτατος θαύμασε την βαθεία πίστη του ορθόδοξου Φινλανδικού λαού, την απλότητα, την πίστη,
την φιλοξενία, την καθαριότητα, την
τάξη και ευπρέπεια τους Ναούς, την
πρόοδο, την καλή εν Χριστώ ορθόδοξη
μαρτυρία, και τον εντυπωσίασε, αυτόν
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Ιεροσόλυμα, που είναι η πνευματική
πρωτεύουσα όλων των ορθοδόξων,
όλων των Χριστιανών.
Ερωτηθείς από δημοσιογράφους
για την χειροτονία των γυναικών στην
ορθόδοξη εκκλησία, είπε ότι η ορθόδοξη εκκλησία σέβεται τις γυναίκες ως
κατ’ εικόνα Θεού δημιουργηθείσες και
αναθέτει σε αυτές ποικίλες εκκλησιαστικές διακονίες, .ομως σεβόμενη την
παράδοση αυτής, ούτε επιτρέπει, ούτε
παραχωρεί ιερωσύνη στις γυναίκες.
Ο Αρχιεπίσκοπος Φινλανδίας Λέων
τόνισε ότι το γεγονός της επισκέψεως
του Πατριάρχου Ιεροσολύμων στη
χώρα τους, θα παραμείνει ανεξίτηλο
στην μνήμη των μελών της ορθόδοξη
εκκλησίας της Φινλανδίας και στην
ιστορία της.!

Ε

ίναι το πρώτο προσκύνημα που
συναντούμε από Ιερουσαλήμ
προς Βηθλεέμ. Κτίστηκε τον 6ο
αιώνα από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων
Ηλία και αφιερώθηκε στον Προφ. Ηλία
λόγω που ο χώρος συνδέεται με τον
Προφήτη, αλλά και λόγω του ονόματος
του κτήτορος και ιδρυτού της Μονής.
Στο πέρασμα των αιώνων και των κατακτητών υπέστη πολλές καταστροφές. Το
1160 μ.. Χ. ξα ναοικοδομήθηκε από τον
Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μανουήλ
τον Κομνηνό, όμως και πάλι ξανακαταστράφηκε αρκετές φορές. Το 1860
με φροντίδα του Ελληνο- Ορθοδόξου
Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων ανακαινίστηκε και πάλι.
Στο χώρο που είναι κτισμένη η μεγαλόπρεπη αυτή Μονή, είναι ο χώρος
εκείνοε όπου αποκοιμήθηκε ο Προφήτης Ηλίας όταν έφυγε από την Ιουδαία
για να αποφύγει , τον θυμό του ασεβούς

Βασιλέως Αχαόμ και της
συζύγου του Ιεζαβέλ.
Εκεί του υπέδειξε ο Θεός
λέγοντας του<< ανάστα
φάγε και πίε ότι πολλή
από σου η οδός>> (Γ
! Βας. 19.7). Πλησίον
της μονής πιστεύεται ότι
είναι το σημείο όπου οι
τρείς Μάγοι εκ Περσίας,
ξαναείδαν τον αστέρα,
που τους οδήγησε στο
Θεοθέγμον Σπήλαιο της
του Χριστού Γεννήσε- Πατήρ Ιγνάτιος.
ως. Είχαν χάσει από τα
μάτια τους το αστέρι, όταν έφθασαν
στην Ιερουσαλήμ, και το επανείδαν
στον χώρο αυτό.
Ακόμα πιστεύεται, ότι ο Ιωσήφ ο
μνήστηρ που συνόδευε την Παρθένο
Μαρία, σκέφθηκε να την εγκαταλείψει
και στο σημείο αυτό του παρουσιάστηκε

άγγελος Κυρίου και του είπε:
"Ιωσήφ, μη φοβηθείς παραλαβείν Μαριάμ την γυναίκα
σου, ότι το εν αυτή γεννηθέν
εκ Πνεύματος εστίν Αγίου"
(Ματθ. Α! 20).
Η λαμπρά αυτή μονή ευρίσκεται μεταξύ της άλλοτε
μονής του Καθίσματος της
Παναγίας (Ερειπείων) και
του λεγομένου "αγραί των
ρεβυθιών ". ;
Το 1967 με τον Ισραηλινό
πόλεμο των 6 ημερών το
μοναστήρι υπέστη πολλές
καταστροφές διότι ήταν μέσα στην
εμπόλεμη ζώνη.
Από την μονή του προφήτη Ηλία ξεκινάει η λιτανεία των Χριστουγέννων,
και γίνεται η λεγόμενη προΫπάντηση
του Πατριάρχου την παραμονή των
Χριστουγέννων.

Σκέψεις της στιγμής

Τ

α πιο σημαντικά πράγματα
στη ζωή μας
συμβαίνουν κάποια
στιγμή. Γεννιόμαστε
και πεθαίνουμε κάποια χρονική στιγμή. Ερωτευόμαστε,
συνειδητοποιούμε καταστάσεις ή
εμπνεόμαστε κάποια
μοναδική στιγμή.
Ενώ η στιγμή αποτελεί την μονάδα του
προσωπικού μας
χρόνου, η ίδια είναι
άχρονη και μοναδική.
Συνδέει το παρελθόν
με το μέλλον, αλλά
δεν είναι ούτε παρελθόν, ούτε μέλλον.
Είναι το παράθυρο

μέσα από το οποίο
βλέπουμε το χρόνο
να τρέχει, αλλά η ίδια
είναι εκτός χώρου και
χρόνου. Πίσω από
αυτήν υπάρχει το δημιουργικό τίποτα, το
άπειρο και το αιώνιο
που ξετυλίγονται σαν
κουβάρι μέσα από
την στιγμή.
Η κάθε στιγμή είναι
μια πολύ προσωπική
υπόθεση, μοναδική
και ανεπανάληπτη.
Όταν συνδεόμαστε
μαζί της ζούμε πραγματικά και επικοινωνούμε με τον πραγματικό μας εαυτό.
Όλο τον άλλο καιρό
μας απορροφά το συ-

ναρπαστικό πέρασμα
του χρόνου κοιτώντας αριστερά και
δεξιά, το παρελθόν
και το μέλλον, εντυπωσιασμένοι από
όσα έγιναν και από
όσα φανταζόμαστε
ότι θα συμβούν.
Φαίνεται ότι η ζωή
δεν είναι ποσοτική,
αλλά ποιοτική παράμετρος. Δεν έχει
σημασία πόσα χρόνια ζούμε, αλλά πώς
τα ζούμε και αυτό
εξαρτάται από το
πόσο μπορούμε να
ζούμε στο παρόν και
να μην χανόμαστε
στο θόρυβο του πριν
και του μετά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο HILTON την
6η Φεβρουαρίου 2011 και πιθανόν
θα την ευλογήσει ο Μακαριώτατος
Πατριάρχης Ιεροσολύμων.
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Η συμβολή της γυναίκας στον πόλεμο του '40-'41
Άρθρο του μέλους του Συνδέσμου μας, κας Νίκης Κολυβά.

Εικοσιοκτώ Οκτωβρίου 1940.

Είναι δύσκολο να δώσει κανείς με λόγια εκείνο που
νοιώθει στην ψυχή του και ακόμη πιο δύσκολο όταν αυτό
που νοιώθει είναι τόσο μεγάλο και τόσο πανέμορφο που
λόγια δεν χωρούν.
Ο αγώνας του ’40-’41 Δεν είναι σαν τους άλλους αγώνες
του Έθνους.
Έχει μια άλλη μορφή: Ο αγώνας της Εθνεγερσίας του ’21
και οι δύο Βαλκανικοί ήταν αγώνες για την Απελευθέρωση,
ήταν αγώνες επιθέσεως.
Το 1940 το Έθνος δεν επιτίθεται! Αμύνεται, και μάλιστα
σε ένα αγώνα απεγνωσμένο ενάντια σε στρατό πολυάριθμο
που ήθελε να μας υποδουλώσει. Στα βουνά της Βορείου
Ηπείρου έγινε το σημαντικότερο, το σκληρότερο και
αποφασιστικότερο μέρος του αγώνα με την απώθηση του
εχθρού από την Πίνδο και τον εξευτελισμό των Ιταλών ως
την τελική απόκρουσή τους.
Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ο αποφασιστικός ρόλος της
Ελληνίδας Γυναίκας σ’ αυτόν τον πόλεμο. Η Ελληνίδα
γυναίκα είναι η ηρωίδα που το πρωί της 28ης Οκτωβρίου
κατευόδωνε με το χαμόγελο στα χείλη τον άνδρα, τον γιο,
τον αδελφό που έφευγαν για τον πόλεμο, ξέροντας ότι θα
είναι γι’ αυτούς «ή την ασπίδα ή στην ασπίδα επάνω».
Είναι αυτή που έτρεξε εθελόντρια στα βουνά, στην πρώτη
γραμμή για να αναλάβει το μεγάλο έργο της Νοσοκόμας,
με τα πενιχρά μέσα που είχε, έδωσε κουράγιο και θάρρος
στον πληγωμένο στρατιώτη και αντιμετώπισε αντιξοότητες τόσες πολλές όσες δεν είχε φανταστεί στην ήρεμη και
άνετη ζωή της πόλης όπου ζούσε.
Είναι η γυναίκα που έμεινε στα μετόπισθεν για να κρατήσει την κρατική μηχανή, να δουλέψει όσο μπορούσε
σωστά, μιας και οι άνδρες έλειπαν. Να τρέξει το βράδυ
στο σπίτι για να πλέξει ζεστά ρούχα για τον στρατιώτη
στο μέτωπο.

Είναι η τραγουδίστρια, η
ηθοποιός που κάθε βράδυ
διακωμωδούσε τον εχθρό
στα θέατρα και εμψύχωνε
τους ανθρώπους στα μετόπισθεν. Γιατί όλοι είχαν
κάποιον που πολεμούσε
τον εχθρό και τα χιόνια
στην πρώτη γραμμή.
Είναι τέλος η ηρωική
γυναίκα της Πίνδου η
τόσο γνώριμη σ’ όλους
μας από της φωτογραφίες που σώθηκαν, που
Έργο αγνώστου, 1941.
μέσα στα χιόνια εκεί στα
δύσβατα μέρη – όπου δεν
μπορούσε ούτε ζώο να πλησιάσει – μετέφερε στην πλάτη
της χιλιάδες πυρομαχικά και τρόφιμα με αυταπάρνηση
και θυσία στα χαρακώματα.
«Γυναίκες Ηπειρώτισσες, ξαφνιάσματα της φύσης, εχθρέ
γιατί δεν ρώτησες ποιόν πάς να κατακτήσεις;».
Και κάποια στιγμή ο εχθρός έφθασε στην Κρήτη και οι
Κρήτες μαζί με τις συμμαχικές δυνάμεις έδωσαν ένδοξο
αγώνα για να υπερασπίσουν τα Πάτρια Εδάφη. Και εδώ η
συμβολή της Κρητικοπούλας ήταν μεγάλη. Με την ανδρική
φορεσιά και ότι πρόχειρο μέσο διέθετε, έδειξε ισάξιο με
άνδρα, ηρωισμό.
Τελειώνοντας αυτό το μικρό σημείωμα για την γυναίκα στον
πόλεμο του ’40 και θέλοντας να αποδώσω το μεγαλείο των
στιγμών αυτών δεν βρίσκω τίποτε άλλο να πω από το:
«Μάνα Ελλάδα δική σου μια σάλπιγγα ηχεί,
λες ακόμα στην Πίνδου μια κόγχη,
στους λαούς να θυμίζει γεμάτη ψυχή,
το τρανό που ξεστόμισες ΟΧΙ».

Διάταγμα.

Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων. Όθων, Ελέω Θεού, Βασιλεύς της Ελλάδος

Θ

έλοντας να προλάβωμέν όσον
ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστυχήματα, επί τη
προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και
διατάττονμεν.
Α΄. απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε δια καπνοσυρίγκων
(τσιμπουκίων), είτε δια σιγάρων,
εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους
εντός των δημοσίων γραφείων και

καταστημάτων.
Β΄. Η απαγόρευσις αυτή επεκτείνεται
και εις πάντα άλλον προσερχόμενον
εις τα ειρημένα καταστήματα και
γραφεία χάρην υποθέσεως ή άλλης
τίνος αιτίας.
Γ΄. Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών
Υπουργός Θέλει δημοσιεύσει και
εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.
Εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου 1856.
Εν ονόματι του Βασιλέως Η Βασίλισσα ΑΜΑΛΙΑ
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Προσκυνηματικές Εκδρομές και Εκδηλώσεις
στους Άγιους Τόπους και σε Μοναστήρια
του Εσωτερικού και του Εξωτερικού
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Α. 10ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Καππαδοκία, Παράλια πόντου
Από 4 έως 13 Απριλίου 2011

Α. 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Κω - Νήσυρο
Από 19 έως 22 Μαίου 2011

Α. ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
6 Φεβ.2011( Κυριακή )
Ξενοδοχείο HILTON

Β. 9ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Φιλανδία - Σουηδία - Εσθονία
Από 18έως 26 Ιουνίου 2011

Β. 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Στα τζουμέρκα
Από 7 έως 10 Οκτ.2011

Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ-ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ
Το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011
στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου,
Ερεχθέως 18 Πλάκα.

Γ. 9ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Αγίους Τόπους –Σινά
Από 5 έως 13 Νοεμ. 2011

9ήμερη εκδρομή Αγίους Τόπους - Σινά - Κάιρο:
5-13 Νοεμβρίου 2011
1η ΗΜΕΡΑ, Σάββατο 5-11-2011:
ΑΘΗΝΑ- ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Συγκέντρωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναχώρηση για Τελ Αβίβ.
Άφιξη στο Τελ Αβίβ και στην συνέχεια
αναχώρηση για την Τιβεριάδα, με ενδιάμεση στάση στην Χαίφα για καφέ.
Κατόπιν προχωρώντας προς Τιβεριάδα
θα επισκεφθούμε την Καννά- ΝαζαρέτΌρος Θαβώρ, τον Ιορδάνη ποταμό για
αγιασμό και συμβολικό βάπτισμα , την
Ιερά Μονή των 12 Αποστόλων και την
Καπερναούμ. Άφιξη στο ξενοδοχείο,
τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ, Κυριακή 6-11-2011:
ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ- ΙΕΡΙΧΩ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε
για την Ιεριχώ όπου θα επισκεφθούμε
την Μονή του ποιητή Ελισαίου, όπου
βρίσκεται η συκομωρέα που ανέβηκε
ο Ζακχαίος, το Σαραντάριο Όρος (
προαιρετικά ), την Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, την Ιερά Μονή
του Αγίου Γεωργίου Χοτζεβά και την
Βηθανία όπου βρίσκεται η γυναικεία
Μονή Μάρθας- Μαρίας. Άφιξη στα

Κάιρο.

Ιεροσόλυμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ, Δευτέρα 7-11-2011:
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΕΝΤΟΣ
Μετά το πρωινό, θα οδεύσουμε την
οδό του μαρτυρίου για να δούμε το
Πραιτώριο, την Προβατική Κολυμβήθρα, τη φυλακή του Αποστόλου
Πέτρου, τον οίκο Ιωακείμ και Άννης
κ.λ.π. Εν συνεχεία θα ξεναγηθούμε
εντός του Ναού της Αναστάσεως (
Αποκαθήλωση- Γολγοθά- Πανάγιο
Τάφο κ.λ.π ). Αργότερα θα μας δεχθεί ο
Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ, Τρίτη 8-11-2011:
ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ- ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Μετά το πρωινό, επίσκεψη στο Λόφο

Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώον, ο
Τάφος του Δαυίδ, το σπίτι του Ιωάννη
του Θεολόγου και η Πατριαρχική Σχολή.
Ακολούθως θα επισκεφθούμε το Τείχος
των δακρύων και τα τεμένη Ομάρ και
Αλ- Αξά, τη Γεσθημανή, τον κήπο της
Προδοσίας τον τόπο λιθοβολισμού του
Αγίου Στεφάνου και κατόπιν το Όρος
των ελαιών, όπου έγινε η Ανάληψη
του Κυρίου και έπειτα την Ιερά Μονή
Γαλιλαίας. Απόγευμα ελεύθερο. Αργά
το βράδυ αγρυπνία στο Ναό της Αναστάσεως. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ, Τετάρτη 9-11-2011:
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ- ΒΗΘΛΕΕΜ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε
για την Βηθλεέμ, για προσκύνημα στο
Σπήλαιο και ξενάγηση στην μεγάλη
Βασιλική του Ιουστινιανού, στα σπήλαια
των Νηπίων και Γάλακτος. Αμέσως μετά
θα επισκεφθούμε τον οίκο των ποιμένων
την Ιερά Μονή Αββά Θεοδοσίου όπου
βρίσκεται το σπήλαιο των τριών Μάγων
, την Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα του
ηγιασμένου ( προαιρετικά ) άβατος
για μας γυναίκες. Στην επιστροφή
θα επισκεφθούμε μας Ιερές Μονές,
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Προφήτη Ηλία, Τιμίου Σταυρού, Αγ.
Συμεών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
δείπνο και διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ, Πέμπτη 10-11-2011
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ- ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ
Πρωινό στο ξενοδοχείο, εν συνεχεία θα αναχωρήσουμε για το Φρέαρ
του Ιακώβ στην Σαμάρεια. Μετά το
προσκύνημα θα αναχωρήσουμε για
να επισκεφθούμε την Ι. Μονή Αγ. Γεωργίου Λύδας και Ι.Μονή Αγίων Αρχαγγέλων στην Γιάφα και την Ι. Μονή
Αγ. Γεωργίου Ρέμλης . Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, τακτοποίηση, δείπνο και
διανυκτέρευση.
7η ΗΜΕΡΑ, Παρασκευή 11-112011: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ- ΣΙΝΑ
Ώρα 06,00 αναχώρηση για το Όρος
Σινά. Θα περάσουμε από το φοβερό τόπο

της Νεκράς Θάλασσας ( Σόδομα- Γόμορα ) Σπήλαια Κουμπράν, Αιν Μποκέκ
θα διασχίσουμε την έρημο Αραβέ και
θα επισκεφθούμε την παραθαλάσσια
πολή ΕΙΛΑΤ. Στην συνέχεια διασχίζουμε τα σύνορα Ισραήλ- Αιγύπτου στην
τοποθεσία Ταμπρ και μετά διαδρομή
3 ωρών φθάνουμε στην Ι. Μονή Αγίας
Αικατερίνης Σινά. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο δείπνο, δινυκτέρευση.
8η ΗΜΕΡΑ, Σαββάτο 12-112011: ΣΙΝΑ- ΚΑΙΡΟ
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 προσκύνηση των χαριτοβρύτων Ιερών λειψάνων και ξενάγηση
εντός της Ιεράς Μονής ( Βυζαντινές

εικόνες , χειρόγραφα, Αγία Βάτος , Φρέαρ Μωυσέως , κοιμητήριο , παραλαβή
δακτυλιδίων. Ώρα 10.00 αναχώρηση
για Καίρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση.
9η ΗΜΕΡΑ, Κυριακή 13-11-2011:
ΚΑΙΡΟ- ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό, μαζί με τις αποσκευές μας θα ξεκινήσουμε για ξενάγηση στην πόλη του Καίρου. Θα
ξεκινήσουμε από το Αρχαιολογικό
Μουσείο, τις Πυραμίδες της Γκίζας,
ένα από τα 7 θαύματα του Κόσμου
και θα ολοκληρώσουμε την ξενάγηση μας στην αγορά του ΕΛ ΧΑΛΙΛ,
θα υπάρξει χρόνος για δείπνο, εν
πλω στον Νείλο ποταμό. Αργά το
βράδυ αναχώρηση για Αεροδρόμιο
και αναχώρηση μετά τα μεσάνυχτα
αεροπορικώς για Αθήνα

9ήμερη εκδρομή Φιλανδία (Ελσίνκι) - Σουηδία (Στοκχόλμη) - Εσθονία (Ταλίν): 18-26 Ιουνίου 2011
1η ΗΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Αναχώρηση σπό την Αθήνα
και άφιξη στην Στοκχόλμη.
Με την άφιξη θα πραγματοποιήσουμε μισής ημέρας
ξενάγηση στην Στοκχόλμη, θα
δούμε το κεραμιδόχρωμο Δημαρχείο, σύμβολο της πόλης
και μετά θα μεταφερθούμε
στην παλιά πόλη Γκάμπλα.
Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο
και διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Πρωινό και αναχώρηση
για την υπόλοιπη ξενάγηση
και για την επίσκεψη στο
Vasa Museum όπου θα θαυμάσουμε το πολεμικό πλοίο
το οποίο βούλιαξε στον βυθό
της Στοκχόλμης κατά το παρθενικό του ταξίδι το 1628,
και ανελκύστηκε μετά από
333 χρόνια παραμονής στο
βυθό (1961). Το απογευματάκι θα κάνουμε κρουαζιέρα
στα κανάλια, δείπνο και το

Αναχώρηση για το Ελσίνκι, άφιξη στο ξενοδοχείο,
δείπνο και διανυκτέρευση.
Ελσίνκι.

βράδυ θα επιβιβαστούμε στο
πλοίο και αναχώρηση για το
Ελσίνκι.
3η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Άφιξη στο Ελσίνκι και αναχώρηση για τις λίμνες της
Φιλανδίας. Θα ξεκινήσουμε
από την Χααμενλίνα θα πάμε
στο Τάμπερε και στην συνέχεια στη Γιουβασκίλα όπου
θα διανυκτερεύσουμε.
4η ΗΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 21
ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Πρωινό στο ξενοδοχείο, και
αναχώρηση για να συνεχίσουμε τις λίμνες στο Γιόενσου
και στην Λαπεράντα όπου
θα διανυκτερεύσουμε.
5η ΗΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

6η ΗΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Πρωινό και ξενάγηση
στην πόλη, όπου θα δούμε
την πλατεία της Γερουσίας, το Εθνικό Μουσείο, την
πλατεία της Αγοράς , το σιδηροδρομικό σταθμό, την
κηπούπολη Τάπιολα, και
άλλα σημαντικά αξιοθέατα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
δείπνο και διανυκτέρευση.
7η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
2011
Πρωινό και αναχώρηση
για το Ταλλίν. Άφιξη και
ξενάγηση στην παλιά πόλη.
Σύμβολο της πόλης αποτελεί
το Δημαρχείο με το χαρακτηριστικό καμπαναριό,
επίσης θα δούμε το κάστρο
Τουμπέα, το Εθνογραφικό
μουσείο με το παλάτι & το
πάρκο Κάτριοργκ. Τακτοποί-

ηση στο ξενοδοχείο, δείπνο
και διανυκτέρευση.
8η ΗΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Πρωινό και αναχώρηση
για την Ρίγα. Καθοδόν θα
κάνουμε στάση για επίσκεψη
στην γραφική πόλη Παρνού,
ένα από τα σημαντικότερα
λιμάνια της Εσθονίας και
γνωστή λουτρόπολη. Άφιξη
στην Ρίγα, δείπνο και διανυκτέρευση.
9η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Πρωινό και στην συνέχεια
θα ξεναγηθούμε στην Παλιά
πόλη. Θα επισκεφτούμε τον
Καθεδρικό Ναό, τις εκκλησίες του Αγίου Πέτρου και
του Αγίου Γεωργίου. Θα
δούμε την κεντρική πλατεία της Παλιάς Πόλης και
το Μνημείο της Ελευθερίας.
Μετά το πέρας της ξενάγησης αναχώρηση για το
αεροδρόμιο και επιστροφή
στην Αθήνα.
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10ήμερη εκδρομή Καπαδοκία (Προκόπι - Σινάσου - Καισαρεία κ.λπ.), Παράλια Πόντου Τραπεζούντα - Κερασούντα
- Ριζούντα (Ι. Μονή Σουμελά): 4-13 Απριλίου 2011
1.ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗΠΡΟΚΟΠΙ
Αναχώρηση από Αθήνα αεροπορικώς
με προορισμό Κωνσταντινούπολη.
Άμεση επιβίβαση στο αεροσκάφος
με προορισμό την Καισάρεια. Επιβίβαση στο Λεωφορείο , περιήγηση
της Καισάρειας με βασικό σκοπό την
ξενάγηση μας στον Ι. Ναό του Αγίου
Βασιλείου και αναχώρηση για Προκόπι. Διανυκτέρευση.
2 ΗΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΡΟΚΟΠΙ-ΝΕΑΠΟΛΗ- ΣΙΝΑΣΟΥ
Αναχώρηση από Προκόπι με προορισμό την Μοναστική πολιτεία του
Κοράμματος. Στην συνέχεια μετάβαση
στο Τσαβπουσίν στην Μονή του μεγάλου Περιστερώνα στον Άλι ποταμό Τραπεζούντα.
και στην Νεάλοπη και στην πόλη της
Συνασού με τους Ι. Ναούς Αγ. Βασιλείου και Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
στο Προκόπι.
3ΗΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΡΟΚΟΠΙΜΑΛΑΚΟΠΗ-ΠΡΟΚΟΠΙ
Αναχώρηση από το Προκόπι προς την Μαλακοπή ,
προσκύνημα στον Ι. Ναό των Αγίων Θεοδώρων, επίσκεψη
στην υπόγεια πόλη της Μαλακοπής και επιστροφή για
τις κοιλάδες της περιοχής Πασάμπαγ . Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στο Προκόπι.
4 ΗΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΡΟΚΟΠΙΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας βόλτα μέσα στο προκόπι και αναχώρηση για την Σεβάστεια. Μικρή περιήγηση
της πόλης . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ- ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ
Αναχώρηση από Σεβάστεια με προορισμό την Κερασούντα. Άφιξη και περιήγηση της πόλης και ιδιαίτερα
στο Νησάκι όπου κατά την Μυθολογία υπήρξαν οι Στυμφαλίες όρνιθες.
6ΗΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ-ΟΙΟΪ- ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ
Αναχώρηση από την Κερασούντα με προορισμό τα Κοτύω-

ρα , την Οινόι, τις Θέρμες την Σαμψούντα και την Μπάθρα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κερασούντα.
7ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ- ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
Αναχώρηση από την Κερασούντα με προορισμό την
Τραπεζούντα. Περιήγηση της πόλης στην Αγία Σοφία,
στην έπαυλη του Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη κ.λ.π.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
8 ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-Ι. ΜΟΝΗ ΣΟΥΜΕΛΑ
Αναχώρηση από την Τραπεζούντα για την Μονή Σουμελά και μετά μετάβαση στην πόλη της Αργυρούπολης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Τραπεζούντα .
9ΗΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ- ΡΙΖΟΥΝΤΑ
Αναχώρηση από την Τραπεζούντα μέσω της κωμόπολης Όφα για την πόλη της Ριζούντας . Μία περιοχή όπου
ομιλούνται 9 γλώσσες και 16 διάλεκτοι. Επιστροφή στην
Τραπεζούντα στο ξενοδοχείο μας στην Τραπεζούντα.
10 ΗΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ- ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση από την Τραπεζούντα προς το Αεροδρόμιο.
Επιβίβαση με προορισμό στην Πόλη. Στην συνέχεια επιβίβαση στο αεροσκάφος και αναχώρηση για Αθήνα.
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ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

4ήμερη εκδρομή Κω - Νήσυρο: 19-22 Μαΐου 2011

Κως.

1η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2011
Απόγευμα αναχώρηση από
Πειραιά για ΚΩ. Διανυκτέρευση εν Πλω.

2η ΗΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΙΟΥ 2011
Νωρίς το πρωί άφιξη στην Κω, επιβίβαση στο λεωφορείο
και στην συνέχεια περιήγηση του Νησιού, με επίσκεψη στα
Μοναστήρια του Αγίου Νεκταρίου και της Παναγίας. Επι-

στροφή στο ξενοδοχείο και ακολουθεί διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2011
Εκδρομή στην Νήσυρο, επιστροφή στην Κω. Απόγευμα
ελεύθερο.
4η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΙΟΥ 2011
Πρωινός γύρος του Νησιού ή ελεύθερο στην διάθεση
σας και αργά το απόγευμα μεταφορά στο λιμάνι για αναχώρηση. Διανυκτέρευση εν Πλω.

4ήμερη εκδρομή Τζουμέρκα: 7-10 Οκτωβρίου 2011
1η ΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7
ΟΚΤ. 2011
Αναχώρηση γύρω στις 10.00 π.μ. από
το Καλλιμάρμαρο. Στάσεις στο δρόμο
για καφέ, άφιξη στην Άρτα το βράδυ.
Η διαμονή μας είναι σε ξενοδοχείο
στην Άρτα.
2η ΗΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤ.
2011
Ξεκινάμε γύρω στις 9 για την πρώτη
επίσκεψη μας στα Τζουμέρκα. Πρώτο χωριό η Άγναντα. Στην συνέχεια
φτάνουμε στη Πράμαντα όπου πέρα
από τη βόλτα στο χωριό μπορούμε
να επισκεφθούμε την Ανεμότρυπα,
ένα σπήλαιο στην είσοδο του χωριού. Στην Πράμαντα θα καθίσουμε
για μεσημεριανό φαγητό και για τον
απογευματινό μας καφέ κατευθυνόμαστε στους Μελισσουργούς, ένα μικρό

Τζουμέρκα.

χωριό ακριβώς μπροστά στον ορεινό
όγκο των Τζουμέρκων. Επιστρέφουμε
στην Άρτα, όπου το βράδυ σε αίθουσα
του ξενοδοχείου μας θα φάμε και θα
γλεντήσουμε με τοπική ορχήστρα.
3η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤ.
2011
Πρωί ξεκινάμε για τα δύο μεγάλα
βλαχοχώρια, το Συρράκο και τους Καλαρρύτες, δύο πετρόχτιστα χωριά με

μεγάλη ιστορία. Πρώτη μας στάση το
Συρράκο όπου θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο στο σπίτι του ποιητή
Κώστα Κρυστάλλη και το Λαογραφικό
Μουσείο "Ερμηνεία Φωτιάδου". Η βόλτα
στα λιθόστρωτα του χωριού απαραίτητη.
Στο δρόμο μας για τους Καλαρρύτες
βρίσκεται κρεμασμένο στο βράχο το
Μοναστήρι της Κηπίνας, στο οποίο
θα κάνουμε μια ολιγόλεπτη στάση. Το
μεσημεριανό μας φαγητό μας περιμένει
στη μοναδική ταβέρνα του Ναπολέοντα
στους Καλαρρύτες. Αφού τριγυρίσουμε
το χωριό επιστρέφουμε στην Άρτα.
4η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤ.
2011
Την τελευταία μέρα επισκεπτόμαστε
το γραφικό Βουργαρέλι και προς το
μεσημέρι παίρνουμε το δρόμο της
επιστροφής για την Αθήνα.

Ακυρώσεις συμμετοχής - Όροι
1. 25 ημέρες πριν την αναχώρηση ακυρωτικά 15 %
2. 24-15 ημέρες
-//-//50%
3. 14-5 ημέρες
-//-//75%
4. 4 ημέρες
-//-//100%

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η
σχετική προκαταβολή που για τις εκδρομές εξωτερικού
ορίζεται στο ποσό των 300 Ε.
Η προκαταβολή της εκδρομής ή η εξόφληση της από
τους ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει της μετρητοίς ή με
πιστωτική κάρτα.
Ο Σύνδεσμός μας για την πραγματοποίηση της εκδρομής πρέπει ο αριθμός των συμμετεχόντων να είναι πάνω

από 20 άτομα. Ο Σύνδεσμός έχει το δικαίωμα να μην
πραγματοποιήσει τις εκδρομές εάν η συμμετοχή είναι
ανεπαρκής ή για άλλα ανυπέρβλητα εμπόδια. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της θα υπάρξει επιστροφή
των χρημάτων.
Διευκρινίζεται ότι υπάρχει πιθανότητα, όπως στο παρελθόν , ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων συμμετοχής να
συμπληρωθεί πολύ ενωρίτερα από την πραγματοποίηση
της εκδρομής . Γι’ αυτό σας συνιστούμε να είσθε συνεχώς
σ’ επαφή με το γραφείο ( Τηλ. 3238754 ) για σχετική
ενημέρωση σας.
Για τυχόν διευκρινήσεις , αναλυτικότερα προγράμματα και κόστος εκδρομών, μπορείτε να απευθυνθείτε στο
Γραφείο του Συνδέσμου Τηλ. 210-3238754
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Τεύχος 60, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2010

Μύθοι Αισώπου: Το

Ό

άλογο, το βόδι, ο σκύλος και ο άνθρωπος

ταν ο Δίας έφτιαξε τον
κόσμο και τα ζώα , που
θα τον κατοικούσαν ,
όριζε, στο καθένα από αυτά, πόσα
χρόνια θα ζούσε. Σ’ όλα , όπως στη
θαλασσινή χελώνα λόγου χάριν,
όρισε να ζει ως τριακόσια χρόνια,
σ’ άλλα, σαν το κοράκι για παράδειγμα, διακόσια, στον ελέφαντα
εκατόν πενήντα, στη φάλαινα
πεντακόσια, στις πεταλούδες τρεις
μέρες.
Κι επειδή όλα ήταν για πρώτη
φορά φτιαγμένα από το Δία και
τότε θ’ άρχιζαν να ζούνε, κανένα
τους δεν περηφανεύτηκε, ούτε
παραπονέθηκε για τα χρόνια που
του είχε ορίσει . Αφού έφτιαξε
όλα τα ζώα, ο Δίας έφτιαξε και
τον άνθρωπο. Σ’ αυτόν έδωσε και
κάτι, που δεν είχε δώσει στα άλλα
ζώα. Του έδωσε το λογικό.
- Και πόσα χρόνια ορίζεις να
ζω; Ρώτησε ο Άνθρωπος.
- Σαράντα! Του απαντάει ο
Δίας.
- Καλά ! Λέει ο άνθρωπος.
Αμέσως, με το λογικό του, σκέφτηκε πως σαράντα χρόνια είναι πολύ
λίγα, όταν ένα κοράκι, λόγου χάρη,
ζει τουλάχιστον εκατό. Δεν είπε
όμως τίποτα, για να μην του πάρει
κι αυτά ο Δίας. Όταν βγήκε στη
ζωή ο άνθρωπος ήταν άνοιξη, όλα
ήτανε όμορφα γύρω του, αλλά, τις
νύχτες έκανε δροσιά και καθώς δεν
είχε χοντρό δέρμα, όπως τα άλλα
ζώα, για να προφυλάσσεται, σκέφτηκε να φτιάξει. Μάζεψε φύλλα
τα’ ραψε και τα φόρεσε. Αλλά τα φύλλα μαραίνονταν και
τρίβονταν. Τότε χρησιμοποίησε προβιές αγριμιών. Έπειτα
είδε πως τα πουλιά χτίζανε φωλιά, και σκέφτηκε κι αυτός
να φτιάξει μια φωλιά, αλλά να είναι σκεπασμένη από
πάνω, κι όχι ξέσκεπη, όπως οι φωλιές των πουλιών. Με το
λογικό, λοιπόν, που του χάρισε ο Δίας, έφτιαξε ένα σπίτι
με σκέπη, με πόρτα για να μπαινοβγαίνει και με παράθυρα
, που του χρησίμευαν για να βλέπει τι γίνεται έξω, χωρίς
να αναγκάζεται να βγαίνει από το σπίτι του.
Πέρασε η άνοιξη κι ήρθε το καλοκαίρι με τις ζέστες του.
Τα ζώα έτρεχαν να βρούνε κανένα δένδρο για να ξαπλώσουν κάτω από τον ίσκιο του. Ο άνθρωπος όμως, είχε το
σπίτι του, κι έτσι είχε όσο ίσκιο ήθελε.
Ήρθε και ο χειμώνας κι άρχισαν οι βροχές, τα κρύα, τα
χιόνια. Τα ζώα έτρεμαν από το κρύο και στριμώχνονταν

το ένα δίπλα στο άλλο για να
ζεσταθούν. Ο άνθρωπος όμως
κλεινότανε μέσα στο σπίτι του
και δεν κρύωνε καθόλου. Ένα
βράδυ, που έκανε κρύο δυνατό,
χτύπησαν την πόρτα του.
- Ποιος είναι ; Ρώτησε από μέσα
ο άνθρωπος.
- Είμαι εγώ, το άλογο, ακούστηκε απ’ έξω μια φωνή. Πάρε με
μαζί σου , άνθρωπε, γιατί κρυώνω
κι εγώ θα σου δουλεύω για να σε
ξεπληρώσω.
- Μου χαρίζεις δέκα χρόνια από
τη ζωή σου για να σε πάρω;
- Σου χαρίζω ! Υποσχέθηκε το
άλογο.
Κι ο άνθρωπος το πήρε μέσα στο
σπίτι του και το άλογο ζεστάθηκε
κι άρχισε να του δουλεύει.
Το άλλο βράδυ, παρουσιάστηκε
το βόδι.
- Πάρε με άνθρωπε, να ζεσταθώ, κι εγώ θα σου δουλεύω! Τον
παρακάλεσε.
- Σε παίρνω, αν μου χαρίσεις
δέκα χρόνια από τη ζωή σου, είπε
ο άνθρωπος.
- Μ’ όλη μου την καρδιά, απάντησε το βόδι.
Κι ο άνθρωπος το πήρε μέσα
στο σπίτι του και το’στρωσε στη
δουλειά.
Το τρίτο βράδυ, ήρθε κι ο σκύλος, τουρτουρίζοντας.
- Πάρε με, άνθρωπε, στο σπίτι
σου κι εγώ θα σου δουλεύω, του
είπε.
- Εσύ για δουλειά δεν κάνεις,
αποκρίθηκε ο άνθρωπος. Θα σε πάρω όμως για να φυλάς
το σπίτι μου, όταν θα λείπω, φτάνει να μου χαρίσεις δέκα
χρόνια από τη ζωή σου.
- Σου τα χαρίζω! Φώναξε ο σκύλος πρόθυμα. Κι ο άνθρωπος τον πήρε στο σπίτι του και τον έβαλε να το φυλάει, κι
εκείνος το φύλαγε πιστά.
Κι έτσι ο άνθρωπος κέρδισε τριάντα χρόνια. Μόνο που,
όταν τελείωσε τα σαράντα δικά του κι άρχισε να ζει τα
δέκα του αλόγου, άρχισε να καμαρώνει σαν εκείνο. Στα
δέκα του βοδιού, έγινε βαρύς και στενοκέφαλος κι ήθελε
να γίνεται πάντα το δικό του. Και, στα τελευταία δέκα
χρόνια, που είχε πάρει από το σκύλο, έγινε γκρινιάρης και
θύμωνε με το παραμικρό. Γι’ αυτό, από τότε, οι άνθρωποι
έχουν τέτοιο χαρακτήρα: είναι γιατί ζούνε τα χρόνια, του
αλόγου, του βοδιού και του σκύλου.
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Η αρχή του κενού

Έ

χεις την συνήθεια να φυλάς
άχρηστα πράγματα, πιστεύοντας πως μια μέρα…( άγνωστο
πότε) θα τα χρειαστείς;
Έχεις την συνήθεια να κρατάς χρήματα,
μόνο για να μην τα ξοδέψεις γιατί μπορεί
να σου λείψουν στο μέλλον;
Έχεις την συνήθεια να φυλάς ρούχα,
παπούτσια, έπιπλα, οικιακές συσκευές
και άλλα πράγματα του νοικοκυριού που
δεν χρησιμοποιείς εδώ και πολύ καιρό;
Και μέσα σου…; Έχεις τη συνήθεια
να κρατάς κακίες, στεναχώριες, φόβους
και άλλα;
Αυτό είναι αντίθετο με την ευημερία
σου!
Είναι σημαντικό να αφήσεις χώρο, ένα
κενό, για να έρθουν καινούργια πράγματα στη ζωή σου. Είναι απαραίτητο να
ξεφορτωθείς ό,τι άχρηστο υπάρχει τόσο
μέσα σου όσο και στη ζωή σου, προκειμένου να έρθει η ευημερία.
Η δύναμη αυτού του κενού θα απορροφήσει και θα έλξει όλα αυτά που επιθυμείς. Όσο εσύ γεμίζεις, υλικά ή συναισθηματικά, με παλιά και άχρηστα, δεν
αφήνεις κενό για νέες ευκαιρίες.
Τα αγαθά πρέπει να ανακυκλώνονται…
Καθάρισε τα συρτάρια, τις ντουλάπες,
την αποθήκη, το γκαράζ…Δώρισε όλα
εκείνα που πια δεν χρησιμοποιείς…Το να
φυλάς ένα σωρό από άχρηστα πράγματα
το μόνο που καταφέρνεις είναι να δένεις
την ίδια σου τη ζωή.
Το πρόβλημα δεν είναι τα αντικείμενα
που στοιβάζονται στη ζωή σου…Αλλά το
νόημα του να κρατάς…Όταν κρατάς,
όταν φυλάς πράγματα, υπάρχει πρόβλημα έλλειψης , απουσίας…Πιστεύεις ότι
αύριο μπορεί να τα χρειαστείς, και ίσως
τότε να μην υπάρχει τρόπος να καλύψεις
αυτή σου την ανάγκη…
Με αυτό το σκεπτικό, το μήνυμα που
στέλνεις τόσο στο μυαλό σου όσο και
στη ζωή σου….είναι ότι δεν εμπιστεύεσαι το αύριο…καθώς επίσης και ότι το
καινούργιο και το καλύτερο ΔΕΝ είναι
για σένα, γι αυτό βρίσκεις ικανοποίηση
στο να φυλάς όλα αυτά τα παλαιά και
άχρηστα πράγματα…
Ξεφορτώσου όλα αυτά που έχασαν το
χρώμα και τη λάμψη τους… Επέτρεψε
να μπει το καινούργιο στο σπίτι σου..
Και μέσα σου…
JSEPH NEWTON

ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Ανέκδοτα

Αναμνηστικές
φωτογραφίες

Η μαμά του Γιώργου έχει τη φαεινή ιδέα τώρα
που έχει διακοπές ο γιός της να του κάνει μερικές
ερωτήσεις για να μην ξεχάσει αυτά που είχε μάθει
την περσινή χρονιά στο σχολείο.
"Γιώργο, παιδί μου, ποια ζώα λέμε μικροσκοπικά",
τον ρωτάει.
"Εκείνα που δε βλέπουμε , μαμά", της απαντά ο
Γιώργος.
"Δηλαδή , δώσε μου ένα παράδειγμα".
"Ο ελέφαντας, μαμά. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω
δει ποτέ κανέναν!".

Μπαίνει ένας ληστής σε μια τράπεζα. Λέει στον
ταμία να του δώσει όλα τα λεφτά. Ο ταμίας τα δίνει
και εκείνος τον πυροβολεί.
Φεύγοντας λέει στον 1ο πελάτη: Είδες τίποτα;
Απάντηση: Ε, βέβαια είδα. Τον πυροβολεί.
Λέει στον 2ο πελάτη: Εσύ είδες τίποτα; Απάντηση
: Ε, κάτι λίγα είδα. Τον πυροβολεί κι αυτόν!
Γυρνάει στον 3ο πελάτη και του λέει: Εσύ είδες
τίποτα; Απάντηση: Εγώ δεν είδα τίποτα, αλλά η
γυναίκα μου από’ δω…τα είδε όλα!

Ειλικρίνεια
"Μία από τις ευτυχίες της φιλίας είναι ότι ξέρετε σε ποιόν να εμπιστευτείτε ένα μυστικό"
Αλεσάντρο Μανζόνι

Δ

ώστε στους ανθρώπους πιο
πολλά από όσα περιμένουν
και κάντε το με ευχαρίστηση.
Όταν λέτε "σ’ αγαπώ", πέστε το σοβαρά… Όταν λέτε "είμαι θλιμένος",
να κοιτάτε τον άλλον,στα μάτια.
Μην διαλύετε ποτέ τα όνειρα των
άλλων. Ίσως πληγωθούν από αυτά,
αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να
ζήσει κανείς την ζωή.
Μιλήστε αργά, αλλά να σκέπτεστε
γρήγορα. Εάν κάποιος σας κάνει
μια ερώτηση που δεν επιθυμείτε να
απαντήστε, εξετάστε: Γιατί θέλει
να ξέρει;
Θυμηθείτε ότι η μεγάλη αγάπη και
οι μεγάλες επιτυχίες περιλαμβάνουν
μεγάλους κινδύνους. Όταν χάνετε,

μην χάνετε το μάθημα. Να θυμάστε
αυτά τα τρία :
-Να σέβεστε τον εαυτό σας.
- Να σέβεστε τους άλλους.
- Να είσαστε υπεύθυνοι των πράξεων σας.
-Μην κρίνετε τους άλλους από την
διαφορετικότητά τους
Μην επιτρέπετε σε μικρή διαφωνία
να χαλάσει μια μεγάλη φιλία..
Να είστε φιλικοί όταν απαντάτε
στο τηλέφωνο. Αυτός που καλεί θα
το αισθανθεί στον ήχο της φωνής
σας.
Να θυμάστε ότι το να μην αποκτήσετε αυτό που θέλετε, οπότε
το θέλετε, είναι μερικές φορές μία
πιθανότητα.

- 11 -

Τεύχος 60, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2010

Γκρούπ
εκδρομέων του
Συνδέσμου μας
μπροστά στον
πλάτανο του
χωριού Μηλιές,
από την εκδρομή
ΚισσάβουΠηλίου.

Ο Πανιερ. Μητροπολίτης Ναζαρέτ Κος Κυριακός

Συγχαρητήρια

Μ

ε απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου
Ιεροσολύμων ο Πανιερότατος Μητροπολίτης ΝΑΖΑΡΕΤ Κος
Κυριακός εξελέγη μέλος της Αγίας
και Ιεράς Συνόδου. Ο Σύνδεσμός μας
εκφράζει τα θερμότατα συγχαρητήρια για την εκλογή του και εύχεται
ολοψύχως πλήρη επιτυχία στην Νέα
του αποστολή.

Εκδημία Μητροπολήτου
Το εσπέρας της Τρίτης της 3ης Αυγούστου 2010 εξεδήμησε προς Κύριον
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος κ. Παλλάδιος. Ο εκλιπών
Ιεράρχης εφησύχαζε τα τελευταία έτη της ζωης του στην Ι. Μονή του Αββά
Γερασίμου του Ιορδανίτου, γηροκομούμενος υπό του ηγουμένου αυτής
αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου. Στο μοναστήρι αυτό παρέδωσε την
τελευταίαν του πνοήν προς τον Κύριον, όπου και ετάφει.
Ο εκλιπών Ιεράρχης Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαίδος κ.
Παλλαδιος γεννήθηκε το Ι935 στην Αμαλιάδα του Νομού Ηλείας της Πελοποννήσου. Σε νεαρά ηλικία έφθασε στα Ιεροσόλυμα και αποφοίτησε την
Πατριαρχική Σχολή.
Ο Σύνδεσμος μας εκφραζει τα θερμά του συληπητήρια σε ολη την Αγιοταφιτικη Αδελφοτητα.

Ο Πανιερ. Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος κος Παλλάδιος.
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ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Κρίση πρώτα πνευματική
Του Πρεσβύτερου Αναστάσιου Σαργέντη, Εφημέριου Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αχαρνών

Α

κούμε και βιώνουμε
άπαντες εν Ελλάδι το
πρόβλημα της οικονομικής κρίσης και τα ακόλουθα άσχημα αποτελέσματα
της. Ωστόσο δεν μπορούμε
να αποδώσουμε ξεκάθαρα
ευθύνες για την συγκεκριμένη
κρίση, διότι πρόκειται για
παράγωγο μιας άλλης κρίσης
που εδώ και τριάντα ολόκληρα
χρόνια, όλοι την επισημαίνουν
αλλά κανένας δεν έκανε το
πρώτο βήμα για την αντιμετώπισή της. Πρόκειται για
την κρίση αξιών σύμφωνα με
την κοσμική αντίληψη και για
την ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ κρίση
όπως την εντοπίζει και εκτιμά
η ορθόδοξη εκκλησιαστική
εμπειρία.
Αυτή την εμπειρία της πνευματικής κρίσης, που επισήμανε πριν από δεκαεφτά αιώνες
ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
στην δύση της ζωής του και
την εξέφρασε κάπως έτσι
στον ρήτορα Ευδόξιο: "Το
γήρας με κατέβαλε καθώς και
οι σωματικές μου δυσκολίες,
οι φίλοι πλέον απιστούν, η
εκκλησία μένει αποίμαντη.
Τα καλά φεύγουν, τα άσχημα
συνέχεια μπροστά μας, το
πλοίο πορεύεται μέσα στην
νύχτα, φάρος πουθενά. ΧΡΙΣ-

ΤΟΣ ΚΑΘΕΥΔΕΙ= Ο Χριστός
κοιμάται!!".
Αν τα δούμε προσεκτικά
τα λόγια του μεγάλου αυτού
πατέρα της Ορθοδοξίας και
τα αντιπαραβάλουμε με ότι
ζήσαμε την τελευταία τριακονταετία, τα αποτελέσματα
θα μας φανούν ως φυσικά
επακόλουθα.
Η φιλία και η αρνητικότητα
στις σχέσεις εμπιστοσύνης
είναι το σήμα κατατεθέν της
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Αγνωμοσύνη, ασέβεια,
αχαριστία, για εμάς τους άλλοτε διδασκάλους της πνευματικής αρχοντίας Έλληνες
που κάθε μέρα χάνουμε το
χαρακτηριστικό μας στοιχείο
ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ.
Η εκκλησία εγκλωβισμένη
μέσα σε ένα κυκεώνα κοσμικών αντιλήψεων ακόμα και
από τις διοικητικές κεφαλές
της κατά καιρούς, για να κερδίσει το μεγάλο μπράβο του
απρόσωπου εκσυγχρονισμού,
έφτανε και φτάνει στο σημείο
να συμπορεύεται με ξένες προς
αυτή και την διδασκαλία της
καταστάσεις και λογικές. Τα
παραδείγματα πολλά και ποικίλα. Ακόμα και οι όποιες φωνές
απόστασης και πνευματικής
εγρήγορσης από τους κόλπους

της, χάνονταν διότι δεν υπήρχε
συνέπεια των λόγων σε εφαρμοσμένες πράξεις.
Τα καλά χάνανε με τον
καιρό την θέση τους και οι
ασχήμιες κατακτούσαν και
κατακτούν ακόμα όλο και σε
μεγαλύτερο βαθμό τις ψυχές
των ανθρώπων στην Ελλάδα
μας. Μια κατοχή, ακήρυχτου
πολέμου στην χώρα από τα
ΜΜΕ να γίνονται με έναν
ύπουλο τρόπο οι κατακτητές
και οι υποφαινόμενοι << σωτήρες >> στην προοδευτική
εξέλιξη της κοινωνίας. Προστασία από τους λεγόμενους
ταγούς της πολιτείας , του
πνεύματος και της διανόησης
ΚΑΜΙΑ. Τα αποτελέσματα
μπροστά μας ορατά, πραγματικά και ασυμβίβαστα. Έρρει
τα καλά, γυμνά τα κακά.
Είναι δύσκολο να περάσει
ως απλή ιδέα από το μυαλό
μας πως << ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών>>
μας εγκατέλειψε και μας άφησε ορφανά, απροστάτευτα
και αδικημένα παιδιά Του να
πορευθούμε ως άλλος Ισραήλ
μέσα στην έρημο χωρίς την
βοήθεια Του. Εμείς γίναμε αρνητές Του, τον αφήσαμε για
τους "Θεούς των εθνών" διότι
δεν πιστέψαμε πως η δύναμή

μας είναι η παρεχόμενη απ’
Αυτόν προς εμάς δύναμη. Η
πνευματική μας κρίση είναι
αποτέλεσμα αυτής της εγκατάλειψης μας στον Θεό διότι,
απλά, δεν καταλάβαμε ότι "οι
Θεοί των εθνών δαιμόνια"
και παγιδευτήκαμε σε άγονα
και άκαρπα μέρη χωρίς Χριστό, χωρίς αγιότητα, χωρίς
ελπίδα Αναστάσεως αλλά
με μπόλικη ποσότητα δόσης
από εφήμερη και πρόσκαιρη
καλοπέραση, αναισθησία και
ακοινωνησία.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος όταν τα έλεγε αυτά σε
άλλους χρόνους και σε άλλες
λογικές εκτίμησης των λεγομένων αυτών, είχε για όπλο του
την προσευχή και την νηστεία.
Δεν μας μένει τίποτα άλλο από
την προσευχή και την νηστεία
για να μπούμε ξανά στον δρόμο
της νίκης, ενάντιοι του κόσμου
τούτου, του εφέ, της διαπλοκής
και της διαφθοράς. Να βρεθούμε ξανά δίπλα και να γίνουμε
ΕΝΑ με τον νικητή Χριστό διότι
όπως πρόσφατα μου είπε ένας
χαρισματικός γέροντας <<
είναι άδικο για ασήμαντα και
περιττά πράγματα να χάσουμε τον Παράδεισο>>. Καλή
δύναμη στον αγώνα για μια
αγιασμένη ζωή.
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