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Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Βασίλειος.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Στὴν Στοκχόλμη Β΄ μέρος.

Μιὰ οἰκογενειακὴ δυσκολία ἐμποδίζει τὸν π. Ἰωάννη νὰ
ταξιδέψει τελικὰ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὸν ὁδηγεῖ γιὰ Πάσχα στὴν
Ἄνδρο. Ἀπὸ τὴν Μαδρίτη ποὺ βρέθηκα νὰ ἱερουργήσω γιὰ Ἀκαθίστου
καὶ Εὐαγγελισμοῦ, ἀντικαθιστώντας τὸν ἐκεῖ ἐφημέριο-Μητροπολίτη
Πολύκαρπο, ὁ ὅποιος ἔπρεπε νὰ κάνει τοῦ Εὐαγγελισμοῦ σὲ ὁμώνυμο
ναὸ στὰ νησιὰ τῆς ἐπαρχίας του, ἀναζητῶ λύση. Ἡ σκέψη μου φτάνει
στὸν Λαγκαδά. Ὁ Μητροπολίτης Ἰωάννης σκέφτομαι, θὰ μποροῦσε
νὰ ἔχει κάποια λύση. Τηλεφωνῶ ἀναφέρω καὶ μοῦ λέγει,
«σὲ δύο ὧρες θὰ ἔχεις ἀπάντηση». Σὲ λιγότερο ἀπὸ μιὰ ὥρα ὁ
πρεσβύτερος Παναγιώτης Κωστούλας καὶ ὁ διάκονος Ραφαὴλ
Λέγω
ἐγώ... Κυρικλίδης ἦταν στὴν διάθεση τῆς Μητροπόλεως Σουηδίας.
Ἡ ταχύτητα καὶ ἡ ἀποτελεσματικότητα τοῦ Λαγκαδᾶ
Ἰωάννου εἶναι εὐλογία γιὰ τὴν Ἐκκλησία.
Φτάσαμε στὴν Σουηδία. Ἡ ἐπικοινωνία ἐκ μέρους τῆς
Μητροπόλεως Σουηδίας κατέγραφε, ἐπιτελεῖο ὑπαλλήλων ποὺ
μεριμνοῦσαν γιὰ τὰ πάντα. Ἀλλεπάλληλα γράμματα στὸ ἠλεκτρονικὸ
ταχυδρομεῖο μὲ λεπτομέρειες παραλαβῆς, μετακίνησης, διαμονῆς,
ἐνδελεχὴς προγραμματισμὸς ἀκριβείας. Ἡ πραγματικότητα μᾶς
ἐξέπληξε. Ἕνας ἄνθρωπος ὄρθιος μὲ ἕναν φορητὸ ὑπολογιστὴ ἀπάνω
σε ἕνα φωτοτυπικὸ μηχάνημα, στριμωγμένο στὴν μικρὴ κουζίνα τοῦ
Καθεδρικοῦ Ναοῦ, πληκτρολογεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Μητροπολίτη.
Ὁ Μητροπολίτης, μοῦ τὸν σύστησε ὡς τὸν δεξιὸ ψάλτη τοῦ ναοῦ.
Ναὶ ἀκριβῶς ἔτσι.
Τὴν πρώτη ἡμέρα μὲ ταξὶ καὶ Ἕλληνα ὁδηγό, ὁ ἴδιος ὁ
Μητροπολίτης μὲ εἶχε παραλάβει ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο καὶ ἀνέβασε
μὲ ἐπιμονὴ πρὸς τοῦτο, μόνος του τὶς ἀποσκευές μου στὸν τρίτο
ὄροφο μιᾶς παλιᾶς πολυκατοικίας, ἐννοεῖται χωρὶς ἀνελκυστήρα.
Ἦταν τὸ σπίτι Ἑλλήνων ποὺ θὰ φιλοξενοῦσαν τὸν διάκονο καὶ ἐμένα.
Διαπίστωση ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα λειτουργεῖ
σὲ πρωτοχριστιανικὰ πρότυπα. Στὸ σπίτι αὐτὸ φιλοξενήθηκε καὶ ὁ
ἴδιος γιὰ ἀρκετὸ χρόνο, ἀφοῦ ὅταν ἐνθρονίστηκε ὑπῆρχε ξενοδοχειακὴ
πρόβλεψη δύο ἡμερῶν, χωρὶς καμία δομὴ ἐπισκοπικῆς κατοικίας νὰ
ὑφίσταται γιὰ τὴν ἀπὸ τὸ 1969 ὑπάρχουσα Μητρόπολη. Φιλοξενήθηκε
σὲ ἀκόμα 3 σπίτια Ἑλλήνων ἕως ὅτου καταλήξει στὴν ἐπισκοπικὴ
κατοικία τῶν 28 τετραγωνικῶν. Σὲ κάθε λειτουργία μνημονεύει
μετὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, «τοῦ σεβασμίου προκατόχου
ἠμῶν Παύλου Ἀρχιερέως» ἀλλὰ καὶ τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου
τοῦ Πολυεύκτου Ἀρχιερέως, οἱ ὁποῖοι στήριξαν τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς
Σκανδιναβίας καὶ ὁ δεύτερος ἀπέκτησε καὶ 4 μόνιμους Ναούς.

Σήμερα Κυριακή των Μυροφόρων
στὶς 19:00 θὰ ψαλλοῦν πρὸ
τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἐπιταφίου,
οἱ Χαιρετισμοὶ εἰς τὸν Πανάγιο Τάφο.

> Ὄρθρος, καθημερινὰ 7:30

> Ἑσπερινός, καθημερινὰ 19:00
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί.
Δευτέρα 23/4,

Γεωργίου Τροπαιοφόρου
Τετάρτη 25/4, Μάρκου Εὐαγγελιστού
Σάββατο 28 Ἀπριλίου,

9 μαρτύρων της Κυζίκου.

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ Παραλύτου 29 Ἀπριλίου,
Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου
Ἀποστόλων.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00 π.μ
Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου

> Παρακλήσεις

Τετάρτη Ἁγίας Μαρίνης στὶς 19:00
Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο
στὶς 18:00

> Κάθε Τετάρτη

Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
07:30 - 20:30
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας
στίς 20:00

> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ

Κάθε Κυριακή στίς 11:00
καί γιά ἀπόφοιτους Λυκείου στίς 19:00

> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Παρασκευή στίς 19:00 μέ τόν π. Ἰωάννη.
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ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Τὰ εἴπαμε, τὰ γράψαμε, προειδοποίησαμε. Ὅμως οἱ
ἀπολυταρχικὰ διοικοῦντες, ἁπλὰ παρανόμησαν καὶ ἔκαναν τὸ
δικό τους.
Θαυμάστε ἅγιο μὲ διαφορετικὰ χέρια. Ὅταν θὰ δεῖτε τὰ
ὑπόλοιπα. Ἀναζητῆστε τὴν καταγωγὴ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου στὴν
Ἄπω Ἀνατολὴ καὶ ρωτῆστε ἂν εἶχε καὶ στραβισμό. Ρωτῆστε ἂν ἡ
Ἁγία Ἑλένη ἦταν τόσο ἄσχημη, καὶ τόσα ἄλλα ἐν καιρῶ ποὺ θὰ
Σᾶς δείξω. Ἄντρες γυναῖκες ἀνάκατα, Ἱεράρχες καὶ Μάρτυρες
ἀχταρμάς, ἅγιοι σὲ ἄσχετες πλευρὲς τοῦ ναοῦ. Ἃς ὄψονται...
ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ
ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μέρος Β΄
Πρεσβύτερος Σεραφεὶμ Δημητρίου
Ἀρχιμανδρίτης - ἐφημέριος Ι.Ν. Ἁγίας Μαρίνης
Ἡλιουπόλεως
Πρὸς
Τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος
Κύριόν μου κ. Ἱερώνυμο.
Κοινοποίηση:
- Ὑπηρεσία Δόμησης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(Διὰ τῆς Ι. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν)
- Κεντρικὸ Συμβούλιο Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀρχιτεκτονικῆς
(Διὰ τῆς Ι. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν)
- Ἐπιμελητήριο Εἰκαστικῶν Τεχνῶν Ἑλλάδος
- Δῆμο Ἡλιουπόλεως
- Ἐκκλησιαστικό, δημοτικὸ καὶ πολιτικὸ τύπο
Σικάγο, 17 Νοεμβρίου 2017
Μακαριώτατε, μὲ σεβασμὸ Σᾶς ἀναφέρω ὅτι στὸ ναὸ
Ἀναστάσεως Κυρίου, Κοιμητηρίου Ἡλιουπόλεως
πρόκειται νὰ δημιουργηθεῖ ἀπὸ ἀδαεῖς ἀνθρώπους,
ἕνας εἰκονογραφικὸς ἀχταρμάς, ποῦ θὰ εἶναι ὄνειδος
γιὰ ὅλους ὅσους ἐπιθυμοῦμε τὴν καλλιέπεια καὶ
διατήρηση τῆς παράδοσης.
Σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα δήλωσε προφορικὰ σὲ ἐμένα ἡ
φερόμενη ὡς ἁγιογράφος καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα ἀμέσως
διαμαρτυρήθηκα στὴν ἴδια, λέγοντάς της “ὅτι δὲν

μπορεῖ ὁ ἐγωισμὸς τοῦ καθενός, νὰ βάζει στὸν
Χριστὸ τσαρούχια”, ἀλλὰ καὶ ὅσα θὰ ἀναδειχθοῦν
ἐν συνεχεία, ὁ Δῆμος Ἡλιουπόλεως οἰκειοποιήθηκε
καὶ ἐνεργεῖ τὴν πρόταση ὑπαλλήλου του, γιὰ ἄνευ
οὐδεμίας ἐγκρίσεως, πέραν αὐτῆς τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου, ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ ἐγκρίνει τὸν τρόπο
χρηματοδότησης, ἀφοῦ δὲν εἶναι ἁρμόδιο γιὰ νὰ
ἐγκρίνει τὸ ἔργο ἁγιογραφήσεως.
Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 9 πάρ. 1 τοῦ Νόμου 1218/81
Φ.Ε.Κ.289, περὶ τοῦ Ἐπιμελητηρίου Εἰκαστικῶν
Τεχνῶν Ἑλλάδος, Ν.Π.Δ.Δ. ὑπὸ τὴν ἐποπτεία
τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ καὶ
προκειμένου νὰ προστατεύεται τὸ δημόσιο συμφέρον,
«Μόνο τακτικὰ μέλη τοῦ Ἐπιμελητηρίου δύνανται
νὰ ἀναλαμβάνουν καὶ ἐκτελοῦν παραγγελίας
ἔργων ζωγραφικῆς, γλυπτικῆς, χαρακτικῆς
καὶ διακοσμητικῆς (ἁγιογραφία, ψηφιδωτὸ)
διὰ λογαριασμόν: α) Κρατικῶν Ὑπηρεσιῶν, β)
Ὀργανισμῶν Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, τῶν Ἑνώσεων
καὶ Ἱδρυμάτων αὐτῶν, γ) Κοινωφελῶν Ἱδρυμάτων καὶ
Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δ) Ἐρανικῶν
Ἐπιτροπῶν, ε) Ὀργανισμῶν Κοινῆς Ὠφελείας, στ) Ἱερῶν
Ναῶν καὶ ζ) Νεκροταφείων.” Συνεπῶς, προκειμένου
νὰ ἀνατεθεῖ ὁποιαδήποτε καλλιτεχνικὴ ἐργασία στὸ
Κοιμητήριο Ἡλιουπόλεως, θὰ πρέπει νὰ ζητεῖται
βεβαίωση μέλους τοῦ Ἐπιμελητηρίου Εἰκαστικῶν
Τεχνῶν, ἀφοῦ στὸν παραπάνω νόμο, ἡ περίπτωση
τῶν Ἱερῶν Ναῶν, Νεκροταφείων, περιγράφεται
σαφέστατα.
Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ ἄρθρου 9 ἐπιβάλλεται, ὥστε οἱ
ἁγιογραφικὲς ἐργασίες νὰ ἐκτελοῦνται ἀπὸ τοὺς
πλέον εἰδικούς ἁγιογράφους γιὰ νὰ ἀποδίδουν κατὰ
τὸ μέγιστό τα ἀπαιτούμενα καλλιτεχνικὰ αἰσθητικὰ
ἀποτελέσματα.
Συνεχίζεται

Τὸ φυλλάδιο μας ἠλεκτρονικά, διαβάστε το στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἐνορίας μας www.agmarina.gr ή στὸ ἠλεκτρονικὸ βιβλίο προσώπων
(facebook) σελίδα Agia Marina Ilioupolis ἢ ζητῆστε νὰ τὸ ἀποστέλλουμε κάθε Κυριακὴ μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο (email),
ἀπό ck.agmarina@gmail.com
Ὁ Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 τὸ πρωὶ μέχρι 20:00 τὸ βράδυ. Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30& 18:30-19:30.
Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη (πιστοποιητικά, ἄδειες γάμου), παρακαλοῦμε νὰ ὁρίζετε συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο.

