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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΜᾶς καταδίκασαν 
24 Δημοτικοὶ Σύμβουλοι ψήφισαν τὴν καταδίκη 

μου ὡς προσώπου, γιατί ὡς ἐνορία κάναμε στὸ 
πανηγύρι μας, προσευχὴ γιὰ τὴν Μακεδονία. 

Ναὶ μὲ καταδίκασαν! Τί διαφορετικὸ ἔκαναν 
τόσοι διῶκτες τῶν Χριστιανῶν σὲ ὅλους τους αἰῶνες; 
Γιατί δὲν καταδίκασαν ὅλους τους ἐνορίτες ποὺ 
προσευχήθηκαν γιὰ τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ἄραγε 
διαμαρτυρήθηκε κάποιος ἐπωνύμως ἀπὸ τοὺς 
παρόντες στὴν ὥρα τῆς προσευχῆς; Ἀλήθεια δὲν 
μᾶς εἶπαν. Ἀμέσως μετὰ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο 
καὶ τὴν καταδίκη μου, στις 23 Ιουλίου 2017 ἔκανα 
δημόσια δήλωση ποὺ θὰ διαβάσετε σὲ αὐτὸ τὸ 
φυλλάδιο. Προηγήθηκαν ἀκόμα δύο δηλώσείς μου τὶς 
προηγούμενες ἡμέρες. 

Ἡ ἀπάντηση στὸν Δήμαρχο Βασίλιο Βαλασόπουλο 
καὶ τοὺς παρακάτω 24 Δημοτικοὺς Συμβούλους, 
Χρῆστο Γιαννάκη, Γεώργιο Χατζηδάκη, Εὐστάθιο 
Ψυρόπουλο, Ἠλία Πανταζόπουλο, Χρῆστο Καλαρύτη, 

Εὐφημία Ζανιά, Ἰωάννη Ἀτζινά, Θεμιστοκλὴ 
Γιαννόπουλο, Ἄγγελο Δημητρόπουλο, 
Δήμητρα Κορμὰ – Γκουτζιάνα, Κωνσταντῖνο 
Καλούδη, Μαρίνο Μπασούρη, Ἀνδρέα 

Κούρτη, Μαρία Κουρή, Ἰωάννη Νικηφόρο, 
Ἰωάννη Γρηγορέα, Δημήτριο Γεωργίου καὶ Ἑλένη 

Καπίρη τῆς παράταξής του καὶ τῶν Χρήστου Κοκοτίνη, 
Δημητρίου Καλαντίδη, Δημητρίου Ἀσβεστά, Φωτίου 
Χρυσουλάκη, Γεωργίου Ἀντύπα καὶ Ἀγγελικῆς Δουβῆ 
τῆς εἰσηγήτριας παράταξης  Ἡλίου-πόλις ἀνθρώπινη 
πόλη, ποὺ οὐσιστικὰ καταδικάζοντας με ἐπεμβαίνουν 
σὲ ἐκκλησιαστικὰ θέματα καὶ λένε ἐπιπλέον μὲ τὴν 
πράξη τοὺς αὐτὴ, ὅτι παραχωροῦν τὸ ὄνομα τῆς 
Μακεδονίας στοὺς Σκοπιανούς, δόθηκε ἀπὸ τὸν λαὸ 
ποὺ κατὰ 70% δὲν θέλει τὴν λεγόμενη συμφωνία τῶν 
Πρεσπῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸ ποὺ ἄκουσε τὴν 
Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου τὴν ἐν τῷ Ναῶ δέησή μας καὶ 
τὸ δημοψήφισμα τῆς γείτονος ἀκύρωσε οὐσιστικᾶ τὴν 
προδοτικὴ συμφωνία.

Αὐτὸ ποῦ τελικὰ πέτυχαν οἱ παραπάνω μὲ τὴν 
καταδίκη μου  εἶναι νὰ μὲ πλησιάσει ὁμάδα πολιτῶν 
καὶ νὰ μοῦ ζητήσει νὰ τεθῶ ἐπικεφαλῆς Δημοτικῆς 
Παράταξης ὡς ὑποψήφιος Δήμαρχος στὶς ἐρχόμενες 
Αὐτοδιοικητικὲς ἐκλογές. Μὲ ἔκπληξη ἄκουσα καὶ 
συζήτησα μαζί τους. Δὲν ἀπάντησα ἄμεσα θετικὰ ἢ 
ἀρνητικὰ στὴν πρόταση. Ζήτησα χρόνο μελέτης καὶ 
προσευχῆς πρὶν λάβουν τὴν ἀπάντησή μου. 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ 
πρεσβύτερος Σεραφείμ 

p

Λέγω
ἐγώ...

Πρωτοπρεσβύτερος  Ἰωάννης Μεταξὰς

> Ἑσπερινός, καθημερινά 6:00 τό ἀπόγευμα.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30
Σάββατο 13/10.
ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
> Κυριακὴ 14/10,  
Δ΄ Λουκᾶ, Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατινῆς.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:30–11:00π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου.
> Παρακλήσεις στὶς 18:00
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα 
Παρασκευὴ στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο 
> Κάθε Τετάρτη 
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:30
Ἀπόδειπνο  καί Χαιρετισμοί της Παναγίας 20:00

> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ  
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Κάθε Παρασκευὴ, στὶς 7 τὸ βράδυ,  
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης  
θὰ ἀναλύει θέματα Γραφικὰ & ἄλλα 
Πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος.
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ
Σήμερα καὶ ὥρα 17:00 ξεκινᾶ ὁ ἐτήσιος κύκλος 
ὁμιλιῶν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου 
Μουλατσιώτη. 
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, 
Ἁγίας Μαρίνης 39, παραδίδονται μαθήματα 
παραδοσιακῶν χορῶν.
> ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Μαθήματα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
πραγματοποιοῦνται στὴν αἴθουσα τοῦ 
Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ  
Ἁγίας Μαρίνας  Ἡλιουπολης.

> Θα γίνει σήμερα στὸν  Ἱερὸ Ναὸ 
Αγίας Παρασκευής  Νέας Πεντέλης πρὸς 
προσκύνηση τῆς τιμίας κάρας του  
Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτη.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚH ΕΚΔΡΟΜΗ



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.

Δήλωση Ἀρχιμανδρίτου Σεραφεὶμ Δημητρίου σχετικὰ μὲ ψήφισμα 
καταδίκης του, ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο Ἡλιουπόλεως

Ἀπὸ τὴν Μακεδονία μας καὶ τὸ Προσήλιο 
Κατερίνης, ὅπου ἐπισκέφθηκα τὰ παιδιὰ ἀπὸ 

τὴν Πολωνία στὴν κατασκήνωση ποὺ γιὰ μιὰ ἀκόμα 
χρονιὰ ὀργάνωσε ἡ Ἁγία Μαρίνα, καταγγέλλω τὴν 
ὠμὴ παρέμβαση στὰ Ἐκκλησιαστικὰ πράγματα ποὺ 
ἐπιχειρεῖ μὲ ἀτεκμηρίωτο ψήφισμά του, μέρος ἀπὸ 
τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο  Ἡλιουπόλεως.

Ψήφισαν τὴν καταδίκη μου γιὰ λόγους καὶ 
πράξεις ποὺ ἐνήργησα μὲ τὸ  Ἐκκλησιαστικὸ 
Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας, ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας 
καὶ κατὰ τῆς παραχώρησης τοῦ ὀνόματός Της, γιὰ 
κράτος, γλώσσα καὶ ἐθνικότητα στὸ νότιο τμῆμα 
τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας, στὰ βόρεια σύνορά της 
χώρας μας.

Ὁ Δήμαρχος  Ἡλιουπόλεως οἰκειοποιήθηκε καὶ 
ἐπέβαλε καὶ στοὺς Δημοτικοὺς Συμβούλους τῆς 
παράταξής του, νὰ διαλαλήσουν ὅτι οὐσιαστικὰ 
ἀποδέχονται τὸ προσύμφωνο τῶν Πρεσπῶν ποὺ 
παραχωρεῖ τὴν χρήση τοῦ ὀνόματος Μακεδονία 
στὸ γειτονικὸ κράτος. Δὲν μᾶς ἀφορᾶ ὅτι ἐνήργησε 
ἀντίθετα στὶς θέσεις τοῦ πολιτικοῦ σχηματισμοῦ 
ἀπὸ τὸν ὁποῖο προέρχεται, οὔτε θὰ τὸν κρίνουμε 
γιὰ τὴν ἀπόφασή του νὰ ἀποδεχθεῖ οὐσιαστικὰ τὴν 
παραχώρηση τοῦ ὀνόματος Μακεδονία.

Ἐπὶ τοῦ κειμένου:
«Μὲ ἀφορμὴ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνας 

Ἡλιούπολης γίναμε μάρτυρες μιᾶς ἀκόμη μεγάλης 
πρόκλησης, φανατισμοῦ καὶ διχαστικοῦ λόγου 
ἀπὸ τὸν Ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ Δημητρίου ὁ 
ὁποῖος ξεπέρασε κατὰ πολύ τα ὅρια μὲ ἀφορμὴ τὸ 
Μακεδονικὸ θέμα».

Ἐρωτῶ συντάκτης καὶ ψηφοφόροι ἤσασταν 
παρόντες καὶ γίνατε «μάρτυρες» ποιὲς εἶναι οἱ 
προηγούμενες φορὲς ποῦ συνέβη κάτι ἀντίστοιχο, 
ὥστε αὐτὸ νὰ εἶναι μιὰ ἀκόμη μεγάλη πρόκληση;

Ἐὰν εἶστε αὐτήκοοι, ποιὸς ὅρισε τὰ ὅρια γιὰ νὰ τὰ 
ξεπεράσω;

Ἐρωτῶ ποιὸ εἶναι τὸ Μακεδονικὸ θέμα; Μήπως 
πλανάστε καὶ μιλᾶτε γιὰ τὸ θέμα τοῦ ὀνόματος τῶν 
Σκοπίων;

Ἐὰν ναί, τότε αὐτὸ δὲν εἶναι Μακεδονικό. 
Ἀγνοεῖτε ὅτι αὐτὸ λύθηκε μὲ αἷμα καὶ σφραγίστηκε μὲ 
θυσίες καὶ ἀπώλειες ἀνθρώπων καὶ ἐδαφῶν;

«Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἀκόμα 
καὶ ἀπὸ Ἄμβωνος μίλησε μὲ ἀπρέπεια καὶ χυδαιότητα 
κατὰ τῶν ἐκπροσώπων τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας».

Ἐρωτῶ δὲν ἔχουμε ἐλευθέρια λόγου καὶ ἔκφρασης, 
ὥστε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ μέσα κοινωνικῆς 
δικτύωσης ὅπως θέλουμε; Καὶ συνεχίζω τὸ ἐρώτημα 
ποιὸς ἔδωσε τὸ δικαίωμα στὴν πολιτεία νὰ ἐλέγχει τὸν 
ἄμβωνα;

«Ἀντίθετη θέση καὶ νηφάλια τήρησε ἡ συντριπτικὴ 
πλειοψηφία τῶν ἐκπροσώπων τῆς ἐκκλησίας καὶ 
πρῶτος ἀπὸ ὅλους ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  Ἱερώνυμος 
ὁ ὁποῖος ἀναγνώρισε ὅτι γιὰ τὰ μεγάλα θέματα 
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τὴν εὐθύνη ἔχουν οἱ ἐκλεγμένοι 
ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀντιπρόσωποι».

Ἐρωτῶ τί διαφορετικὸ εἶπα ἀπὸ ὅσα ἡ ἀνωτάτη 
ἀρχὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποῦ εἶναι ἡ 
Ἱερὰ Σύνοδος, δηλαδὴ ἀπὸ ὅσα Αὐτὴ εἶπε στὸ 
συλλαλητήριο γιὰ τὴν προάσπιση τῆς Μακεδονίας 
μας στὴν Ἀθήνα;

Ἀκόμα, εἶστε τόσο ἀφελεῖς ἢ δὲν κατανοεῖτε ὅτι ὁ 
συγκεκριμένος λόγος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου, 
εἶναι δεικτικός, δηλαδὴ καταδεικνύει τοὺς 
ὑπευθύνους καὶ τοὺς λέει οὐσιαστικὰ ὅτι θὰ δώσουν 
λόγο στὸν λαό;    

«Αὐτὸς ὁ φανατικὸς καὶ διχαστικὸς λόγος δὲν ἔχει 
καμία σχέση μὲ τὴ θρησκεία μας ποὺ κηρύττει τὴν 
ἀγάπη τὴν ἀλληλεγγύη, τὴ συναδέλφωση τῶν λαῶν 
ἀνεξάρτητα ἀπὸ χρῶμα, θρησκεία καὶ πολιτικῶν 
ἀντιλήψεων».

Μπορεῖτε νὰ μοῦ πεῖτε ἕναν ἐκκλησιαζόμενο 
μὲ ὀνοματεπώνυμο, ποὺ ἔνοιωσε ὅσα λέτε περὶ 
φανατισμοῦ καὶ διχασμοῦ;

Ἀφοῦ τὰ πάντα τα ξεκίνησε ὁ τοπικὸς Σύριζα ἀπὸ 
τὴν ἀφίσα τῆς πανηγύρεως, γιατί τὸ ἀποκρύπτετε 
στὸ ψήφισμα, ὅπως καὶ τὴν Δημοτικὴ Παράταξη ποῦ 
εἰσήγαγε τὸ ἀσύντακτο κείμενο ποῦ υἱοθετήσατε, 
ὡσὰν νὰ μὴν γνωρίζετε  Ἑλληνικά;

> ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
Τὸ Κέντρο  Ἐνοριακῆς Ἀγάπης, περιμένει προσφορές σέ χρήματα ἢ τρόφιμα, λαμβάνοντας σχετικὴ ἀπόδειξη 
ἀπὸ τὸ Φιλόπτωχό μας, γιὰ νὰ μπορεῖ κάθε πεινασμένος πτωχὸς ἢ γέροντας στὶς 11 τὸ πρωί, νὰ ἔχει ἕνα ζεστὸ 
πίατο φαγητό ἀλλὰ και νὰ ἀνακουφίζει κατὰ τὸ δυνατόν τους ἐμπεριστάτους ἀδελφούς του Ἰησοῦ.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...


