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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Β’  μέρος
Τὸ ὄνομα Χαριθέα δὲν ἔχει κάποια 

καταγεγραμμένη ἀναφορὰ σὲ ἅγιο ἢ ἑορτή. 
Μετὰ τὴν προσφυγή μου μὲ ἐρώτηση πρὸς 
Ἐκκλησιαστικοὺς παράγοντές της Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου, ἔχω τὴν πληροφορία ὅτι ἡ ὀσιακῶς 
τελειωθείσσα γνωστὴ μοναχὴ Χαριθέα, ἑόρταζε 
τὴν ἡμέρα τῆς μοναχικῆς της κουρᾶς.

Κατὰ παλαιὰ παράδοση, ὅταν δὲν ὑπάρχει 
στὸ ἑορτολόγιο καταγραφή του ὀνόματος μὲ 
ἀναφορὰ σὲ κάποιον ἅγιο, οἱ φέροντες τέτοια 
ὀνόματα, τιμοῦν τὴν κινητὴ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων 
Πάντων, ὀκτῶ Κυριακὲς μετὰ τὸ Πάσχα.

Θὰ μποροῦσε νὰ γίνει τὸ ἴδιο μὲ κάποιον 
ἅγιο ποὺ τιμᾶται τὴν ἡμέρα γεννήσεως 

ἢ βαπτίσεως τῆς Χαριθέας. Νὰ 
τὸν ἐπιλέξει ὡς προστάτη καὶ ἐκεῖ 
νὰ ἀναφέρεται, ὅπως οἱ Σέρβοι 
Ὀρθόδοξοι κάνουν μὲ τὴν λεγόμενη 

«Σλάβα» τους, ἀφοῦ πολλὰ ἀπὸ 
τὰ ὀνόματά τους καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ 

τὴν ἐποχή της ἐπιβεβλημένης ἀθεΐας στὴν 
τότε Γιουγκοσλαβία, εἶναι ἀναφερόμενά σε 
καταστάσεις ἢ τὸ περιβάλλον.

Ἀκόμα εὔλογο εἶναι νὰ ἐπιλεγεῖ μιὰ ἑορτὴ 
ποὺ γίνεται ἀναφορὰ στὴν Θεία Χάρη. Γιὰ 
παράδειγμα τὰ Θεοφάνεια ὅπου ἡ Χάρις τοῦ 
Θεοῦ ἐθεάθη στοὺς ἀνθρώπους, ἢ ἀντίστοιχα τὴν 
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ὅπου το πνεῦμα τὸ  Ἅγιο 
ἐφάνη ὡς πύρινες γλῶσσες. Ἀντίστοιχο ἔχει γίνει 
μὲ τὰ ὀνόματα Χρίστος, Χρῆστος, Θεοφάνης καὶ 
Σωτήριος.

Ὑπάρχει ἅγιος μὲ τὸ ὄνομα Θεοχάρης ὁ 
Νεαπολίτης. Εἶναι νεομάρτυς ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία 
(+20 Αὐγούστου 1746) ὁ ὁποῖος θὰ μποροῦσε νὰ 
συνδυαστεῖ μέ το Χαριθέα.

Συνημμένα Σᾶς συνάπτω ἠλεκτρονικὰ καὶ 
ἕνα κείμενο γιὰ τὴν σημασία του ὀνόματος στὴν 
Ἐκκλησία.

http://www.apostoliki-diakonia.gr/
gr_main/eortologio/eortologio.asp

Μετὰ τιμῆς, διατελῶ στὴν διάθεσή Σας, 

πρεσβύτερος Σεραφεὶμ Δημητρίου, 
ἀρχιμανδρίτης, συνεργάτης τοῦ κλάδου διαδικτύου 

Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.

p
Λέγω

ἐγώ...

Πότε γιορτάζω;
Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος.

Νηστειολόγιο:  
ἕως 29 Ἰουνίου, νηστεία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
Τετάρη καὶ Παρασκευή: ξηροφαγία.
Δευτέρα, Τρίτη καὶ Πέμπτη; κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
Σάββατο καὶ Κυριακή; κατάλυσις ἰχθύος.
Κατὰ νεώτερη παράδοση, τὴν ὁποία καταγράφουμε 
καὶ στὸ ἐτήσιο ἡμερολόγιο τῆς ἐνορίας, ὅλες τὶς 
ἡμέρες γίνεται ἰχθυοφαγία καὶ Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ 
κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

> Ὄρθρος, καθημερινὰ 7:30 
> Ἑσπερινός, καθημερινὰ 19:00

> ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τήν Τετάρτη 13/6 μετὰ  
τὴν Παράκληση,  
θὰ γίνει ἕως τὶς 22:00  
Ἑσπερινὸς  Ὄρθρος  
καὶ Θεία Λειτουργία  
ἐπὶ τῇ μνήμη τοῦ νέου ὁσίου  
Ἰουστίνου Πόποβιτς  
τοῦ Σέρβου.

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Σάββατο 16/6, Τύχωνος καὶ Μνημονίου 
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 17/6 Γ΄Ματθαίου. 
Τῶν Νεομαρτύρων. Ἰσαύρου διακόνου, 
Βασιλείου καὶ Ἰνοκεντίου Ἀθηναίων μαρτύρων
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.  
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ  
Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
> Παρακλήσεις 

  Δευτέρα 11 Ιουνίου στὶς 19:00 θὰ γίνει ἡ 
ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν  Ἰησοῦ Χριστό, 
πρὸς ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν καὶ 
φοιτητών.

 Τετάρτη Ἁγίας Μαρίνης στὶς 19:00, ἀκολουθεῖ 
Ἀπόδειπνο καὶ Χαιρετισμοὶ στὴν Θεοτόκο. 

  Παρασκευὴ στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο στὶς 19:00 
> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 07:30 - 20:30



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.

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ 

Μέρος Θ΄

Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου

Δήμαρχε γιατί μὲ 
ὑστερόγραφα ;;;

Ἐπιπλέον ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς πῶ ὅτι 
εἶναι τουλάχιστον ἀπρεπές, ἀπευθυνόμενος σὲ 
ἕναν θεσμὸ νὰ ὑπογράφετε ὑστερόγραφα. Τὸ 
ὑστερόγραφο κ. Δήμαρχε ὑπῆρξε γιὰ τὴν περίοδο 
ποῦ ὁ στρατιώτης ἔγραφε στὴ μάνα του καὶ δὲν 
μποροῦσε νὰ χάσει χρόνο ἀπὸ τὸ πόλεμο καὶ νὰ 
ξαναγράψει τὸ γράμμα ὥστε νὰ συμπληρώσει 
κάτι ποὺ ξέχασε, γιατί ἔπρεπε νὰ πολεμήσει ἢ τὸ 
ἔγραφε ὁ φτωχὸς ἀγαπητικὸς ἀπὸ τὴν ξενιτιὰ στὴν 
ἀγαπημένη του, γιατί δὲν ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα νὰ 
ἀγοράσει δεύτερο χαρτί. Φίλτατέ μου κ. Δήμαρχε 
ὑποδείξετε στοὺς ἐπιστολογράφος σας νὰ ἀλλάξουν 
αὐτὴν τὴν τακτική. Δὲν μπορεῖ νὰ Σᾶς βάζουν νὰ 
ἐπικοινωνεῖτε μὲ τὶς ἀρχὲς μὲ ὑστερόγραφα.

Τὸ λεξικὸ λέει ὅτι τὸ ὑστερόγραφο εἶναι οὐδέτερο 
καὶ ἀφορᾶ κείμενο τὸ ὁποῖο περιλαμβάνεται στὸ 
τέλος ἐπιστολῆς γιατί ὁ συγγραφέας της, ξέχασε 
νὰ συμπεριλάβει στὸ κυρίως κείμενο ἢ γιατί 
ἀναφέρεται σὲ κάτι ποὺ δὲν ἦταν τὸ κύριο θέμα καὶ 
δὲν ἤθελε νὰ τὸ συμπεριλάβει στὸ κείμενο ἢ γιατί 
ἤθελε νὰ τὸ ξεχωρίσει γιὰ λόγους ἐντυπωσιασμοῦ. 
Ἃς εἶναι προσεκτικοὶ στὴν σκέψη τους ὥστε νὰ μὴν 
ξεχνοῦν ἢ ἃς γράφουν δεύτερη ἐπιστολὴ ἂν δὲν 
εἶναι σχετικὰ μὲ τὸ θέμα, ἐκτὸς ἂν τοὺς ἀρέσει νὰ 
ἐντυπωσιάζουν μὲ πομφόλυγες. Μάλιστα σὲ αὐτὸ 
τὸ συγκεκριμένο ὑστερόγραφο, Σᾶς ἔβαλαν νὰ 
ὑπογράψετε πράγματα τὰ ὁποῖα ὁ ἴδιος ἐξέθεσα στὸν 

Ἀρχιεπίσκοπο, νομίζοντας ὅτι λένε κάτι καινούργιο. 
Ἂν τώρα ἐργάζονται μὲ γραφομηχανὴ καὶ γράφουν 
ἐκεῖ, τότε ζητῶ συγνώμη, ἀλλὰ μπορῶ νὰ τοὺς 
προσφέρω ἕνα ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ νὰ γράφουν 
σὲ συνθῆκες σήμερα καὶ ὄχι «ἐποχῆς».

Ἐλπίζω νὰ ἐνημερώσετε τοὺς ἐπιστολογράφους 
Σας, ὅτι οἱ κοινοποιήσεις πρὸς τὶς ὑπηρεσίες 
δόμησης καὶ τὸ κεντρικὸ συμβούλιο τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ἀρχιτεκτονικῆς της Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ μέρους Σας ὡς Δημάρχου, 
γίνονται ἀπευθείας καὶ ὄχι «διὰ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν», ὅπως ἐπιβάλλει τὸ πρωτόκολλο γιὰ τὶς 
ἐκκλησιαστικὲς ὑπηρεσίες. Ἀκόμα σᾶς θυμίζω ὅτι 
ὁ πρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ 
ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων  Ἡλιουπόλεως, εἶναι ὁ 
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς 15ης περιφέρειας καὶ 
ἔτσι πρέπει νὰ τὸν προσφωνεῖτε.

Ἐπιτρέψατέ μου κ. Δήμαρχε νὰ Σᾶς πῶ, 
ὅτι δὲν μὲ ἐνοχλοῦν τὰ ὅσα λέτε ἔνθεν κακείθεν 
περὶ τοῦ προσώπου μου, ὅπως ὅτι τάχα «χάλασα 
τὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ γιὰ νὰ κάνω 
παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ὥστε νὰ 
κάνω δεύτερη λειτουργία γιὰ τὴν κονόμα». Ξέρω 
ὅτι αὐτὰ εἶναι καιροσκοπικὰ πυροτεχνήματα 
πολιτικῆς κατανάλωσης, ἀφοῦ φυσικὰ ὡς παλιὸς 
ἁγιομαρινιώτης γνωρίζεται ὅτι ὃ ἅγιος Νεκτάριος 
δημιουργήθηκε στὴν ἐνορία, πολλὰ χρόνια πρὶν 
γεννηθῶ, ὅπως καὶ τὸ πνευματικὸ κέντρο, χρόνια 
πρὶν ἔρθω στὴν περιοχή. Οὔτε μὲ ἐνοχλεῖ νὰ λέτε 
«πὲς τοῦ χοντροῦ νὰ φύγει ἀπὸ ἐκεῖ» ὅπως εἴπατε 
στὴν ἐκδήλωση γιὰ τὴν  Ἠρῶ Κωνσταντοπούλου, 
γιατί καὶ χοντρὸς εἶμαι, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ εἶναι λόγια 
ποὺ τὰ παίρνει ὁ ἀέρας καὶ τὰ μεταδίδει.

Συνεχίζεται

Χάσαμε τὸ κέντρο…
… καὶ τὸ μέτρο χάσαμε, ἀφοῦ μᾶς περίσεψε 
τοῖχος ἀπὸ πάνω καὶ τὸ στέμμα τῆς Ἁγίας Ἑλένης 
στραβοκάθησε. Διαφορὲς καὶ στὰ γράμματα, 
ἀσκήμια στὴν Ἁγία καὶ σχεδὸν ἀπὸ τὴν ἀπὸ 
Ἀνατολὴ ὁ υἱός της.  Ἃς ὄψονται...

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ 
ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ


