
                                      Να μην ξεχάσω … η Ενορία μου με καλεί. 
                                                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΗΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ             

               Έτος 8ο Φύλλο 14                                                    2 Ιανουαρίου 2011 
    Υπεύθυνος  Πρεσβύτερος  Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτης             
Διγενή 20 & Αλ. Παναγούλη - τηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404 

                                                                                         Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά, διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ενορίας μας www.agmarina.gr  ή  
στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Agia Marina Ilioupolis ή ζητήστε να το αποστέλλουμε κάθε Κυριακή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), από agmarinailioupolis@gmail.com 

O Ναός μας παραμένει ανοιχτός από 7:30 το πρωί μέχρι 20:00 το βράδυ. Το γραφείο του Ναού λειτουργεί 9:30-11:30 & 18:30-19:30. 
Για κάθε διοικητική πράξη (πιστοποιητικά, άδειες γάμου), παρακαλούμε να ορίζετε συγκεκριμένη ώρα συνάντησης με τον εφημέριο.  

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ
«Τήν Κυριακή 19 Δεκεμβρίου στό Συνεδριακό Κέντρο τῆς Δημητσάνας, τό κατάμεστο ἀπό τόν λαό καί τούς ἄρχοντες, ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί 
Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας μέ ἀρκετούς ἱερεῖς καί μοναχούς ἔκανε τήν ὁρκομωσία τοῦ νέου Δημάρχου Γορτυνίας κ. Ἰωάννου Γιαννοπούλου. Μετά τήν 
ὀλιγόλεπτη προσφώνηση τοῦ Μητροπολίτου στόν νέο Δήμαρχο, ἡ ὁποία χειροκροτήθηκε ἀπό το πλῆθος, ἕνα σημαῖνον μέλος, περιφρονώντας τήν 
παρουσία τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ὁμίλησε καί εἶπε ὅτι δέν χρειαζόμασταν τούς ἱερεῖς, γιατί κατά τόν κανονισμό δεν προβλέπεται ἡ παρουσία τοῦ ἀρχιερέως 
καί τῶν ἱερέων σέ ὁρκομωσία. Τά περιφρονητικά γιά τόν ἱερό κλῆρο αὐτά λόγια, λεχθέντα μάλιστα σέ ἐπίσημη στιγμή καί ἐνώπιον τόσου πλήθους, 
ἐξόργισαν τόν Μητροπολίτη κ. Ἰερεμία, ὁ ὁποῖος μέ ὀξύτητα πράγματι καί μέ θυμό ἐπιτέθηκε στόν ὑβριστή καί μέ ἰσχυρά τήν φωνή τοῦ εἶπε: «Αὐτό σέ 
πείραξε, κύριε, ἐσένα, ἡ παρουσία τῶν ἱερέων; Ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς καί οἱ ἀρχιερεῖς ἀγωνιστήκαμε γιά νά ὑπάρχει ἐλεύθερη πατρίδα καί νά κινεῖσαι ἐσύ 
ἐλεύθερος. Καί λέγονται αὐτά τά λόγια, χριστιανοί, ἐδῶ στην Δημητσάνα, τόν τόπο γέννησης τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου, πού κρεμάστηκε για τήν πίστη 
καί τήν πατρίδα; Ντροπή σέ μερικούς καί πάλι ντροπή τους, πού βάλθηκαν νά κάνουν τήν Ἑλλάδα μας ἄθεη. Δέν θά τούς ἀφήσουμε. Ἐγώ ἐδῶ πού ἦλθα 
ἐμπνέομαι ἀπό τό σχοινί τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου καί θέλω νά γίνω ἀγωνιστής, θέλω νά γίνω τρελλός γιά τήν πίστη τήν ἁγία. Νά ξέρετε καί νά μάθετε 
ὅτι ἐδῶ στήν Δημητσάνα ἔχετε ἕνα τρελλό Δεσπότη, πού δέν θά μείνει ἀπαθής σέ ἀνθρωπάκια καί σέ νάνους, πού θέλουν νά τά βάλουν μέ τήν ἅγια 
πίστη μας καί νά ξεριζώσουν τήν ἀγάπη μας στόν Χριστό καί τήν Παναγία, πού μᾶς ἄφησαν ὡς προῖκα οἱ πατέρες μας. Ἐγώ εἶμαι τέκνον ἥρωος 
ἀλβανικῶν ὀρέων καί δεν σκοτώθηκε παλλικάρι 25 ἐτῶν στά ἀλβανικά βουνά ὁ πατέρας μου, γιά νἄρχεται αὐτός ὁ κύριος νά περιφρονεῖ ἐδῶ δημόσια 
τόν ἱερό κλῆρο. Ἀφοῦ λοιπόν, κατά τά λόγια τοῦ κυρίου αὐτοῦ, γιά τά ὁποῖα δέν ἄκουσα κανένα ἀπό σᾶς νά διαμαρτυρηθεῖ, ἀφοῦ δέν χρειάζονται οἱ 
ἱερεῖς στήν ὁρκομωσία, διαμαρτύρομαι καί ἐξέρχομαι ἀπό τήν αἴθουσα καί δίνω ἐντολή σέ ὅλους τούς ἱερεῖς καί τούς μοναχούς νά φύγουν καί αὐτοί ἀπό 
τήν αἴθουσα». Καί ἀπευθυνόμενος στούς ἱερεῖς καί τούς μοναχούς εἶπε: «Ἐμπρός, ἐμπρός! Πατέρες ὅλοι νά φύγουμε, ἀφοῦ μᾶς περιφρο- 
νοῦν». Τότε ὅλο τό πλῆθος ἠλεκτρίστηκε ἀπό τήν σκηνή καί ἀπό τούς πονετικούς καί ἔντονους λόγους τοῦ Δεσπότη καί διαμαρτυρήθηκε λέγοντας νά 
βγεῖ ἔξω ἀπό τήν αἴθουσα αὐτός πού εἶπε αὐτά τά λόγια καί ὄχι ὁ Δεσπότης μας. Καί ὅλοι οἱ πρώην Δήμαρχοι καί οἱ ἄρχοντες καί ὁ νέος Δήμαρχος καί ὁ 
λαός ἔπεσαν ἐπάνω στόν Δεσπότη καί τοῦ ζητοῦσαν συγγνώμη γιά τό συμβάν καί τόν παρακαλοῦσαν νά μήν ἐξέλθει ἀπό τήν αἴθουσα αὐτός καί οἱ 
κληρικοί. Ἡ σκηνή ἦταν πολύ ταραχώδης καί ἐντυπωσιακή καί δέν μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ μέ λόγια. Τελικά ὁ κ. Ἰερεμίας κάμφθηκε ἀπό τόν γλυκό λόγο 
τοῦ πρώην Δημάρχου Δημητσάνης κ. Ἀναστασίου Βλάχου, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε: «Σεβασμιώτατε, ἐπικαλοῦμαι τά τέσσερα χρόνια τῆς ἄριστης συνεργασίας 
μας καί σᾶς παρακαλῶ νά ξεχάσετε τόν προσβλητικό λόγο ἐναντίον τῶν ἱερέων πού εἰπώθηκε καί νά μείνετε καί ἐσεῖς καί οἱ ἱερεῖς στήν αἴθουσα». 
Στήν συνέχεια ὁμίλησαν ὁ κ. Δήμαρχος καί οἱ ἐπίσημοι. Ὅλοι τους στόν πρόλογο τῆς προσλαλιᾶς τους ζητοῦσαν συγγνώμη ἀπό τόν Δεσπότη γιά τό 
συμβάν. Ὁ ἴδιος ὁ Δεσπότης, ὅπως ἀκούσαμε καί διαπιστώσαμε, ἦταν ἤρεμος ψυχικά καί χαρούμενος, γιατί ἀπό τό συμβάν βεβαιώθηκε ὅτι στήν 
Γορτυνία μέ ἕδρα την Δημητσάνα καταπνίγονται ἀπό τόν ἴδιο τόν λαό καί τούς ἄρχοντές του οἱ ἀκουόμενες ἀθεϊστικές ἰδέες.» 



Διαβάζοντας την παραπάνω περιγραφή, κάποιοι 
από εμάς θα επικρότησαν και θα ζήλεψαν το 
ομολογιακό φρόνημα του Μητροπολίτου κ. 
Ιερεμία. Κάποιοι άλλοι πιθανόν θα χλεύασαν και 
θα περιγέλασαν τον «γραφικό» κληρικό. Τα 
φερέφωνα των διαμορφωτών της κοινής 
γνώμης, όπως για παράδειγμα ο τηλεοπτικός 
δίαυλος “ALFA”  παρουσίασαν το θέμα όπως 
ήθελαν, ώστε να κατακριθεί η πράξη του 
Επισκόπου ψευδολογώντας χείριστα και 
λέγοντας «ότι ο Μητροπολίτης αποχώρησε από 
την ορκωμοσία» πράγμα αναληθές.  

 Ο Μητροπολίτης Ιερεμίας, Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και γεννημένος το 1941, 
χειροτονήθηκε διάκονος στον Ναό της Αγίας 
Μαρίνης Ηλιουπόλεως το 1969, από τον τότε 
Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο. Στο Ναό 
μας έκαμε και την πρώτη Κυριακάτικη 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του, το 2006.  
Αν δούμε λοιπόν πίσω από αυτό που διαβάσαμε 
ή είδαμε στην εικόνα από το διαδίκτυο - 
www.youtube.com/watch?v=Ktwo-ISYQv4&feature=player_embedded  
θα πρέπει να καταγράψουμε ότι η ορκωμοσία 
ενώπιον του Ιερού Ευαγγελίου και με την 
παρουσία κληρικού, ποτέ δεν ζητήθηκε από την 
Ποιμένουσα Εκκλησία, αλλά επεβλήθη από το 
νεότευκτο Ελληνικό Κράτος.  

Ό έγκριτος εκκλησιαστικός δημοσιογράφος 
Νίκος Παπαχρήστου, κατέγραψε για το γεγονός 
σε σχετικό άρθρο του στην Ηλεκτρονική πύλη 
Εκκλησιαστικών ειδήσεων Αmen.gr: «Πολύ καλά 
έκανε ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και αντέδρασε. Γιατί 
πολύ απλά υπερασπίστηκε αυτό για το οποίο τον 
ΚΑΛΕΣΑΝ να κάνει. Γιατί δεν πήγε μόνος του εκεί. Η 
Πολιτεία τον κάλεσε. Για τους δικούς της λόγους. Αλλά 
τον κάλεσε. Οπότε όφειλε και να τον προστατεύσει. 
Και να προστατεύσει την τελετή για την οποία ο 
Μητροπολίτης εκλήθη. Αλλά φευ! Για τους πολιτικούς 
είπαμε αποτελεί μια τυπική διαδικασία μέσα στις 
πολλές ευκαιρίες που έχουν για άγρα ψήφων. 
Μπράβο στον Μητροπολίτη Ιερεμία γιατί τους είπε 
κατάμουτρα αυτό που ολόκληρη η Ιεραρχία θα έπρεπε 
να είχε πει εδώ και καιρό. Πως αν δεν θέλουν τον 
κλήρο, αν δεν σέβονται την τελετή και αν δεν 
σέβονται την ιστορία και την παράδοση τότε οι 
Ιεράρχες και η Εκκλησία δεν μπορεί να αποτελούν 
ούτε το άλλοθι των πράξεων των πολιτικών, αλλά ούτε 
και ένα φολκλορικό συμπλήρωμα των ψηφοθηρικών 
διαθέσεών τους». 
Αυτά τα αποκρύπτουν όσοι απλά θορυβούν. 
Έτσι τις περισσότερες φορές το ψέμα γίνεται 
αλήθεια και ο λαός θύμα των καιροσκόπων 
Στις 30 Δεκεμβρίου έγινε Θρησκευτικά η 
ορκωμοσία του νέου Δημάρχου Ηλιουπόλεως κ. 
Βασιλείου Βαλασόπουλου και των περισσοτέρων 
Δημοτικών Συμβούλων που αναδείχθηκαν στις 
εκλογές από τις 8 Δημοτικές παρατάξεις της 
πόλεως μας. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό μαζί με 
το μέγα Ιεράρχη Βασίλειο «λάλησον εις την 
καρδίαν αυτών αγαθά υπέρ της Εκκλησίας σου 
και παντός τού λαού σου, ίνα εν τη γαλήνη 
αυτών ήρεμον και ησύχιον βίον διάγωμεν, εν 
πάση ευσεβεία και σεμνότητι.» 
Ημερολόγια 2011 της Ενορίας μας 

Ένα ημερολόγιο είναι όμορφο δώρο για φίλους και 
γνωστούς, ενώ έτσι ενισχύετε και τις ποικίλες 
Ενοριακές δραστηριότητες. 
Χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, μπαταρίες, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

 

Το Να μην ξεχάσω … η ενορία μου με καλεί, 
όλοι οι Κληρικοί & οι λαϊκοί συνεργάτες της 
ενορίας, εύχονται στο καθένα και όλους,  
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ 2011 

Η ανατολή του νέου πολιτικού έτους  
ας φέρει επιστροφή στις ρίζες μας.  

Ελλάδα με ΧΡΙΣΤΟ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα 
και κανέναν, ξέρουμε από δύσκολα. 

Ελάτε να αλλάξουμε επιλογές ζωής, να μην 
ψάχνουμε το εύκολο και το παράνομο.  

 Ελάτε με πίστη και αγάπη να βρούμε την 
ελπίδα για το αύριο και το μεθαύριο, 

 μέσα από την Αγία Μητέρα μας ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Καθημερινά Όρθρος 8:00 το πρωί 
                     Εσπερινός 6:00 το απόγευμα.   
Τρίτη 4/1/2011  
6:30-9:30 Όρθρος, Λειτουργία  
18:00-17:30 Εσπερινός, Όρθρος, Μεγάλες ώρες 
Τετάρτη 5/1/2011 
7:00-9:30  Εσπερινός Λειτουργία Μ. Βασιλείου - 
Μέγας Αγιασμός. 
Πέμπτη 6/1/2011 
7:00-10:00 Όρθρος,  Θεία Λειτουργία  
10:00-11:00 Μέγας Αγιασμός 
Παρασκευή 7/1  & Σάββατο 8/1/2011 
7:30-9:30 Όρθρος,  Θεία Λειτουργία  
Ανάπαυσον  Κύρ ιε… σήμερα  προσευχόμαστε 

για ανάπαυση των ψυχών των αδελφών μας 
των Δήμητρας Γρέβια και Στέλλας Διαμαντή   


