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Συνάντηση Παρρὰ μὲ τὸν  
Ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ Δημητρίου
Τετάρτη, 17  Ὀκτωβρίου 2018

Μὲ ἀνάρτησή του στὸν προσωπικό του λογαριασμὸ 
στὸ facebook ὁ συνδημότης μας καὶ ἐνεργὸς πολίτης 
Δημήτρης Παρρᾶς δημοσιοποίησε τὴν συνάντησή του μὲ τὸν 
Ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ Δημητρίου. Ὁ κ. Παρρᾶς ἔγραψε 
σχεικά: 
«Συζητώντας μὲ τὸν προϊστάμενο τῆς  Ἄγ. Μαρίνας 
Ἡλιούπολης, πανοσιολογιώτατο,πατέρα Σεραφεὶμ 
Δημητρίου γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ γιὰ τὶς ἐπερχόμενες 
δημοτικὲς ἐκλογὲς γιὰ τὴν πόλη ποὺ ἀγαπᾶμε. (Χωρὶς 
ἔκνομες ἐνέργειες). Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου 

μὲ πολυσχιδῆ δράση στὴν πόλη μᾶς ἔχει στοχοποιηθεῖ 
πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὴν νῦν δημοτικὴ ἀρχὴ ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ τὴν Λαϊκὴ Συσπείρωση καὶ τὴν ἐπικεφαλὴ τῆς 
κ. Τσατσούλη ἐπειδὴ ἔχει τὸ «ἐλάττωμα» νὰ ἐκφέρει 
δημόσια τὴν ἄποψή του σὲ ἐθνικὰ κυρίως θέματα 

ἀλλὰ καὶ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν καθημερινότητα 
τῶν δημοτῶν μας.

 Ἐμεῖς ἔχουμε τονίσει καὶ στὸ παρελθὸν πὼς ἀνεξάρτητα 
ἐὰν διαφωνοῦμε ἢ συμφωνοῦμε μὲ τὶς ἀπόψεις ποὺ ἐκφράζει 
ὁ ἱερέας κατὰ καιροὺς εἴμαστε στὸ πλευρό του στὸ νὰ τὶς 
ἐκφράζει μὲ ἀπόλυτη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ Ἀστική 
μας Δημοκρατία καὶ ὄχι τὴν διαπόμπευση τοῦ ἱερέα μὲ 
ψήφισμα μάλιστα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. 

Ἐμεῖς θὰ θυμηθοῦμε καὶ προεκλογικὰ καὶ θὰ σᾶς 
ὑπενθυμίσουμε καὶ πάλι ποιοὶ δημοτικοὶ σύμβουλοι ψήφισαν 
αὐτὸ τὸ κατάπτυστο ψήφισμα ποὺ δὲν συνάδει στὴν Ἀστική 
μας Δημοκρατία ἀλλὰ θυμίζει Σοβιετία. Νὰ τονίσω  πὼς δὲν 
γνωρίζω προσωπικὰ τὸν ἱερέα καὶ ἀπολογοῦμαι ποὺ δὲν ἔχω 
ἀφιερώσει περισσότερο χῶρο σὲ αὐτὸ ἐδῶ το ἰστολόγιο γιὰ 
τὶς δράσεις πραγματικῆς ἀλληλεγγύης ποὺ πραγματοποιεῖ ὁ  
Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Μαρίνας. 

Βλέπετε ὁ ἀγώνας γιὰ ἐπιβίωση μᾶς ἔχει κάνει νὰ 
ἔχουμε ἐλάχιστες ἀναρτήσεις σὲ ἕνα ἰστολόγιο τὸ ὁποῖο 
προσφέρει τὴν διαφορετικὴ ἐνημέρωση ποὺ πρέπει νὰ ἔχει 
ἡ πόλη μας. Σᾶς καλοῦμε μέσα ἀπὸ ἐδῶ νὰ ἐκκλησιάζεστε 
τακτικότερα καὶ νὰ συμμετέχετε σὲ αὐτὲς τὶς δράσεις. Καὶ 
αὐτὸ δὲν ἐνέχει καμία μομφὴ γιὰ ἐσὰς ἀφοῦ καὶ ὁ γράφων 
τὸ παρὸν κείμενο δυστυχῶς ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τέτοιου 
εἴδους συμμετοχὴ καὶ ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ πνευματικός μου 
ἔχει καταλήξει «Χριστιανὸς τῆς ταυτότητας» εὐτυχῶς ἔχω 
κρατήσει τὴν παλιά μου,  καὶ ἀναγράφει τὸ θρήσκευμα!! 

Σταύρος Μαρίνης 
http://neahlioupolis.blogspot.com/2018/10/blog-post_17.html
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«εἶπαν 
γιὰ μᾶς»

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΙΣΩ

ΠέΜΠτη 8 ΝοέΜΒρίου
  6.00 μ.μ. 

Πανηγυρικὸς  Ἑσπερινός. 
  9.00 μ.μ. 

Ἀγρυπνία μετ’ ἐγκώμιων τοῦ Ἁγίου. 

ΠαραΣκέυη 9 ΝοέΜΒρίου  
  7.00 π.μ. 

Ὄρθρος & Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. 
  5.00 μ.μ. 

Ἑσπερινὸς & Λιτανεία  Ἱερᾶς Εἰκόνος. 
  7.00 μ.μ. 

Ἱερὰ Παράκλησις Ἁγίου. 
  9.00 μ.μ. 

Ἀπόδειπνο καὶ Χαιρετισμοὶ Ἁγίου. 

ΣαΒΒατο 10 ΝοέΜΒρίου 
  22α ἐπέτειος τῶν  Ἐγκαινίων 

τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης. 
  7.30 μ.μ. 

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, 
Μνημόσυνο πάντων  

των  Ἱερατευσάντων ἐν τῷ Ναῶ.



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.

> ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Σήμερα 4 Νοεμβρίου
 Ἀπὸ 9:00 - 13:00 στὴν αἴθουσα  
«Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Μανταδάκης»,  
ἁγίας Μαρίνης 39, περιμένουμε τοὺς μιμητὲς τοῦ Χριστοῦ  
σὲ μιὰ πράξη ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης.

 > ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΟΡΤΗΣ
Δευτέρα 5 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 18:30 θὰ γίνει 
συγκέντρωση ἐθελοντῶν γιὰ τὴν ἀνάληψη εὐθυνῶν 
διακονίας, ἐνόψει τοῦ πανηγυριοῦ,  
τοῦ  Ἁγίου Νεκταρίου.

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 
Ἀκόμα μιὰ χρονιὰ θὰ ἀποστείλουμε ὀνόματα ζώντων καὶ τεθνεώτων 

πρὸς μνημόνευσή τους, στὸ Ἁγιορείτικο κελί τῶν Ταξιαρχῶν Καρυῶν. 
Ὁ Γέροντας Ιερομόναχος Παντελεήμων, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος 

τό περασμένο καλοκαίρι καὶ ἡ συνοδεία του, συνεχίζει τὸν ἀγώνα της. 
Ἐμεῖς, ἀνταποκρινόμαστε στὴν δική τους προσευχητικὴ διάθεση 

καὶ εἰς ἀνταπόδοση, τους παρέχουμε λίγη ἄνεση, ἐνισχύοντας 
τοὺς οἰκονομικὰ καὶ ἄλλως γὶα τὴν διαβίωση τους ἀλλὰ καὶ τὴν 

συντήρηση τοῦ ἐρειπιώδους κελίου τους. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νὰ 
ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν νεωκόρο τοῦ Ναοῦ μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

ΔΩΡΕΑΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τὴν Κυριακὴ 11 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 10:00 -14:00 
μὲ πρόταση καὶ πρωτοβουλία τῆς πολιτευτοῦ 
Θεοτόκης (Τίτης) Ντολαπτσῆ στὴν αἴθουσα 
νεότητος  τοῦ Ναοῦ μας θὰ γίνουν δωρεὰν 
ἐξετάσεις διά τοῦ ΙΑΣΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ  
– ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: Ἀρχιμανδρίτες 
Σεραφείμ, Εὐσέβιος, Δαμασκηνός.
> Ἑσπερινός, καθημερινά στίς 6:00 τό ἀπόγευμα. 
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.  
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί. 

 Πέμπτη 8 Νοεμβρίου, Ταξιαρχῶν. 
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακὴ Η Λουκά, 11 Νοεμβρίου,  
Μηνᾶ Βίκτωρος καὶ Βικεντίου 
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης, 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου 
> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ  
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 
Παρασκευή 9/11 δεν θα γίνει 
> ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Δευτέρα ὥρα 16:00 γιά γυναίκες 
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 καὶ γιὰ ἀπόφοιτους Λυκείου 
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  
& ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας,  
Ἁγίας Μαρίνης 39.

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ 
ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 
ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ 
ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ


