ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ Π. ΤΑΦΟΥ» ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τήν Τετάρτην, 18ην Φεβρουαρίου /3ην Μαρτίου 2010 ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης
Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη προσκυνηματικήν πεντηκονταμελῆ ὁμάδα μετά
τῶν στελεχῶν τοῦ «Ἑλληνικοῦ Συνδέσμου τοῦ Παναγίου Τάφου», ἧς ἡγεῖτο ὁ
Πρόεδρος αὐτοῦ κ. Ἀριστείδης Σταυρόπουλος καί ὁ Ἀναπληρωτής Προέδρος κ.
Λάζαρος Μάρκου.
Ἡ προσκυνηματική αὐτή ὁμάς ἐπεσκέφθη κατ’ αὐτάς τούς Ἁγίους Τόπους μέ ξεναγόν
τόν ἡγούμενον τοῦ Προσκυνήματος τῶν Ποιμένων, Ἀρχιμανδρίτην π. Ἰγνάτιον.
Οὗτοι περιηγήθησαν εἰς Προσκυνήματα, Ἐκκλησίας, μοναστήρια καί αἰθούσας τοῦ
Πατριαρχείου, διά τήν συντήρησιν καί τήν ἀνακαίνισιν τῶν ὁποίων συνεισέφεραν
χρηματικῶς, ὡς τό ἀρτοποιεῖον τοῦ Πατριαρχείου, τήν Ἀρχιγραμματείαν, τό
Ἀρχεῖον, τό Μαγειρεῖον, τόν ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, τήν
Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδόμου εἰς
Ὀρεινήν καί τά γραφεῖα τοῦ
Πατριαρχείου,
διά νά ἴδουν ἐπ’ αὐτῶν
ἐπιτελεσθέντα τά ἔργα, ὑπέρ ὧν συνέδραμον.
Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν αὐτοῖς μακροσκελῶς περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου,
λειτουργικοῦ, ἁγιαστικοῦ προσκυνηματικοῦ, φιλανθρωπικοῦ, πολιτιστικοῦ καί
κοινωνικοῦ. Ἐν ὁλίγοις, ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν πολυπολιτισμικήν καί
θρησκευτικήν διάστασιν τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί τοῦ ὑποστηρικτικοῦ καί
εἰρηνευτικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου διά τάς Χριστιανικάς Κοινότητας τῆς Ἁγίας
Γῆς. Ἰδιαιτέρως ἀνεφέρθη ὁ Μακαριώτατος εἰς τούς Ρωμαιορθοδόξους κατοίκους
τῆς Ἁγίας Γῆς, οἱ ὁποῖοι κατ’ ἐξοχήν προστατεύονται ἀπό τό Πατριαρχεῖον.
Ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν ἀξίαν τοῦ προσκυνήματος ἑνός ἑκάστου
προσκυνητοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπιστρέφων εἰς τήν πατρίδα αὐτοῦ γίνεται κῆρυξ τῶν
Ἁγίων Τόπων, διαδίδει εἰς ὅλους ὅλα, ὅσα μέ τάς ἰδίας αὐτοῦ αἰσθήσεις
ἐδοκίμασεν. «Διά τοῦτο τά τελευταῖα χρόνια», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος,
«παρατηρεῖται μεγαλυτέρα προσέλευσις τῶν προσκυνητῶν, ἰδιαιτέρως δέ τῶν
Ἑλλήνων, πρός τήν Ἱερουσαλήμ».
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος ἀπήντησε εἰς ἐρωτήματα προσκυνητῶν καί
ηὐχαρίστησεν τά μέλη τοῦ «Ἑλληνικοῦ Συνδέσμου τοῦ Παναγίου Τάφου» διά τήν
διάθεσιν ἐμπράκτου βοηθείας πρός τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τούς φρουρούς
αὐτῶν, Πατριαρχεῖον καί Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα. Διά τῆς προσφορᾶς αὐτῆς
καί αὐτοί γίνονται συμμέτοχοι καί κοινωνοί τοῦ ἔργου τούτου.
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