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ΚΑΤΙ ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ... 2009 ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙ∆Α; 
Ήρθε το 2009. Δοξολογήσαμε τον Θεό σε όλους του Ναούς και προσευχηθήκαμε στον Εμμανουήλ του οποίου την Περιτομή και την 

ονοματοδοσία εορτάζαμε στις 1 Ιανουαρίου, να είναι το πολιτειακά αρχόμενο έτος, ευλογημένο και αίσιο με τις πρεσβείες του Αγίου Βασιλείου. 
Στην Εκκλησιαστική μας κοινότητα όμως, το έτος ξεκίνησε με μία δυσάρεστη έκπληξη. Για πρώτη φορά μετά από περίπου ένα αιώνα 

δεν λειτουργήθηκε ο δεύτερος χρονολογικά, ιστορικός Ναός της Ηλιούπολης. Το όμορφο και γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Βασιλείου στην οδό 
Γληνού 27. Ένα χρόνο και κάτι μετά τον θάνατο του μακαριστού Βασιλείου Παπαγιωργαντή, του οποίου οι γονείς στις αρχές του περασμένου 
αιώνα το είχαν οικοδομήσει, η διάδοχος κατάσταση αρνήθηκε να το λειτουργήσει. Ακούστηκαν φήμες, η ακρίβεια των οποίων ελέγχεται ως 
αναληθής, περί κατεδαφίσεως του Ναού ή περί προσχωρήσεως των διαχειριστών του σε νεοπροτεσταντικές  ομάδες. Πάντως όπως και να ΄χει 
Θεία Λειτουργία δεν έγινε και αυτό είναι το λυπηρό. Το βραδύ της παραμονής έξω από την πόρτα του κλειδωμένου Ναού έγινε ο Εσπερινός, 
χτύπησε η καμπάνα, λιβανίστηκε ο περίβολος, με έκπληκτους τους κατά το έθος προσερχόμενους, να βλέπουν τον Ιερέα με τον Αναγνώστη να 
ψάλλουν τον Εσπερινό, με το φώς λίγων κεριών μπροστά σε μια μικρή εικόνα που κρέμασαν έξω από την πόρτα. Έκαναν Αρτοκλασία υπέρ 
υγείας Αναστασίας και των συγγενών της και τέλεσαν τρισάγιο για το μακαριστό Βασίλειο και τους γονείς του και αποχώρησαν με 10 πρόσφορα 
πού έφεραν οι πιστοί. Όσοι έφταναν στην Εκκλησιά διαπίστωναν με πίκρα το γεγονός και αποχωρούσαν. Ας μην παιδεύσει ο Θεός τους 
υπαίτιους και ο Άγιος Βασίλειος και η Αγία Μαρκέλλα ας συγχωρήσουν την προσβολή και ασέβεια. Ευχή, μην δώσει ο Θεός να το ξαναδούμε.  

Όμως και γύρω μας τα πάντα δύσκολα και δυσοίωνα. Ο τόπος που περπάτησε ο Χριστός, Χριστούγεννα καιρό, πάλι φλέγεται. Και 
νήπια όπως τότε από το σπαθί του Ηρώδη, με βόμβες και πυραύλους σήμερα στα ίδια μέρη, πληθαίνουν τους χορούς των Αγγέλων.  

Στην Ελληνική κοινωνία, σκοτεινές δυνάμεις επιχειρούν να αποδομήσουν τα πάντα. Εκκλησία, Πολιτεία, Δικαιοσύνη, Αστυνομία, έγιναν 
σάκοι εκτόνωσης ενός ακατανόητου μένους για αυτό το είναι μας. Μα για τα λάθη προσώπων θα ακολουθήσουμε εκείνους που χτυπούν 
κρυμμένοι κάτω από κουκούλες, αδιακρίτως κατά της οντότητας του Έθνους μας. Δεν είναι τα δικά μας παιδιά, τα έχουν φέρει από αλλού 
κάποιοι τα κατευθύνουν. Ναι σίγουρα κάποιους από πάντα τους ενοχλεί η Ελλάδα και η παρουσία της. Κάποιοι μας μιλούν για δημοκρατία και 
είναι οι ίδιοι εργάτες της ανελευθερίας και δυνάστες ψυχών και σωμάτων. Κάποιοι που ποτέ δεν έχουν μοιραστεί το πιάτο τους με τους 
πεινασμένους, φωνάζουν κατά της φτώχειας και απολαμβάνουν με ασφάλεια των περιουσιών τους. Κάποιοι αναταράσσουν την γειτονία μας με 
ψευτοδιλήμματα ανύπαρκτων εθνοτήτων και μειονοτήτων και θέλουν να συρρικνώσουν κι΄ άλλο γεωγραφικά την Ελλάδα. Μα στα αλήθεια τι 
νομίζουν πως οι Έλληνες δεν θα ξεμεθύσουν από την coca cola. Έχουμε προφητείες και θρύλους και περιμένουμε τον Μαρμαρωμένο Βασιλέα, 
το Χιλιάρμενο και την Πόλη. Τα σώματα των Ελλήνων «κύριοι» είναι θωρακισμένα από το Νερό του Βαπτίσματος και το Λάδι του Χρίσματος και 
στις φλέβες μας τρέχει το Αίμα του Χριστού, πού ακόμα και αδιάφορα ή εθιμικά δεν ξεχνούμε να λαμβάνουμε σε κάθε γιορτή. Μην περιμένετε 
να κερδίσετε. Ξεχνάτε πως είμαστε οι Έλληνες που γεννήσαμε από την φαντασία μας Θεούς, δημιουργήσαμε Επιστήμες, Δημοκρατία και όταν 
όλα τα βρήκαμε να τα συγκεντρώνει ο Θεός της Αγάπης, τον ακολουθήσαμε και βρήκαμε ελπίδα στον ΧΡΙΣΤΟ. Καλή Χρονιά με πίστη & αγάπη. 

 πρεσβύτερος Σεραφείμ. 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  
Εφημέριος Εβδομάδος: Οικονόμος π. Ιωάννης Μεταξάς 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος  
Σύμφωνα με το εκδοθέν πρόγραμμα του Αγίου 12ημέρου.  

 Απόψε και ώρα 5:30 θα γίνει Εσπερινός και θα ακολουθήσουν Όρθρος 
και οι μεγάλες Ώρες των Θεοφανείων 

 Την Δευτέρα από τις 7 το πρωί θα γίνουν Ο Εσπερινός με Θεία 
Λειτουργία του Μ. Βασιλείου και ο Μέγας Αγιασμός της παραμονής. 

 Μέχρι τις 9/1/2009 δεν θα γίνουν παράκληση & απόδειπνο την Τετάρτη 
και παράκληση την Παρασκευή με τις σχετικές ομιλίες.   

 

Την διακονίαν σου πληροφόρησον… 
...πού λειτουργήσατε;  Και άλλα επίκαιρα                                                                                                                                                  

 Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις χαρές των νεαρών συνεργατών του 
ενοριακού Φυλλαδίου μας και της διαδικτυακής προβολής του, λίγο πριν το 2009. 
Από την σε διάκονο Χειροτονία του π. Δαμασκηνού Φυλατού & την χειροθεσία σε 
αναγνώστη του πνευματικού αδελφού του Ευσταθίου Ζανάκη. 2/11/2008 Βλέπε 
φύλλαδια 6 & 10. Κάτω ο πνευματικός αδελφός τους, Δημήτριος Φύτρος μετά την 
ορκωμοσία του στον Ελληνικό Στρατό με τον Μητροπολίτη Θηβών κ. Γεώργιο 
20/11/2008, αλλά και με την Χριστίνα Παπανίκου, δημιουργοί του site μας, μετά την 
ορκωμοσία τους, ως Μαΐστρων Τεχνολογίας και Ψηφιακών συστημάτων. 27/11/2008     

   Ανάπαυσον Κύριε … σήμερα προσευχόμαστε για την ανάπαυση  
Ευθαλίας Παπαμερκουρίου 9:45 π.μ. Θεοδώρας Σταυροπούλου 10:15 π.μ. 

& Χριστοφόρας Φύτρου 10:45 π.μ. 
 

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2008 
Μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2009, θα 
διεξαχθεί και στην ενορία μας, ο 
έρανος της Αγάπης. Στην είσοδο του 
Ναού θα διατίθενται κουπόνια του 
Εράνου μετά τις Λειτουργίες των 
Κυριακών και των Εορτών.  

ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ 
ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ κάντε τους ένα γεύμα 

στην μνήμη των δικών σας … 
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2009 
 

Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο τσέπης της 
Ενορίας μας, με αφιέρωση στον Άγιο 
Πρωτομάρτυρα Στέφανο και τον μακαριστό 
εφημέριο του Ναού μας Αρχιμανδρίτη κυρό 
Νεόφυτο Βαλατέλη. Περιλαμβάνει, Παρακλητικό 
του Αγίου κανόνα και χρήσιμες πληροφορίες για 
την Ενορία. Στο εβδομαδιαίο ημερολόγιο 
καταγράφηκαν όπως τα τρία τελευταία χρόνια 
όλες οι Ακολουθίες και Λειτουργίες, αλλά και 
άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Ναό μας το 2008. Τιμή € 2,οο 
Αφιερωμένο στην Παναγία μας, με εικόνα της Παναγίας της Οστρομπράμσκας 
και σκηνές από την ζωή της Θεοτόκου, κυκλοφόρησε από την Ενορία μας το 

νέο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 2009. Τιμή € 3,οο  
Ακόμα κυκλοφόρησε και το τύπου 
πυραμίδας ημερολόγιο με κόστος € 
5,οο,  που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και ως τοίχου και επιτραπέζιο που 
περιλαμβάνει καθημερινά τις εικόνες 
των εορταζομένων αγίων έχει 
πληροφορίες για τις νηστείες και τα 
Αγιογραφικά αναγνώσματα. 

Προμηθευτείτε τα ημερολόγια, ενισχύοντας το ενοριακό μας έργο. Είναι όμορφο 
Χριστουγεννιάτικο δώρο σε φίλους και γνωστούς.  
Θα τα βρείτε από τους υπευθύνους στο Ναό ή την κα Ελένη στο 
Κοιμητήριο. Είναι όμορφο δώρο σε φίλους και γνωστούς  


