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καλεῖ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μετὰ ἀπὸ τὴν χθεσινὴ ψήφιση 
τοῦ νομοσχεδίου τοῦ  Ὑπουργείου 
Ἐργασίας ποὺ ἐπιτρέπει τὴν ἀναδοχὴ 
παιδιῶν καὶ ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια, 
ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος διατυπώνει 
καὶ πάλι τὴν ἔντονη ἀντίθεσή της 
στὴν ἐπιλογὴ τῆς Πολιτείας νὰ 

στερήσει ἀπὸ ὁρισμένα παιδιὰ 
τὸ δικαίωμα ἀνάπτυξής τους 
μέσα σὲ ἕνα φυσιολογικὸ 
οἰκογενειακὸ περιβάλλον 
μὲ πρότυπα πατρότητας καὶ 

μητρότητας. Δὲν εἶναι τυχαῖο 
ὅτι μέχρι σήμερα ὁ ἑλληνικὸς 

λαὸς ἐξακολουθεῖ νὰ ἐμπιστεύεται 
ὡς βασική του ἀξία τὴν οἰκογένεια. 
Δυστυχῶς ἐπικράτησε καὶ πάλι ἡ 
«πολιτικὴ ὀρθότητα» ἐνάντια στὴν 
φυσικὴ τάξη καὶ τὸ συμφέρον τοῦ 
παιδιοῦ. 

Ἡ  Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
ὑπενθυμίζει πρὸς πάσα κατεύθυνση 
ὅτι εἶναι ὁ πλέον μαζικὸς θεσμὸς τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχει 
δικαίωμα δημόσιου λόγου, ὅπως καὶ 
κάθε ἄλλος κοινωνικὸς φορέας, χωρὶς 
νὰ ἀξιώνει τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἀπόψεών 
της στὴν Πολιτεία. 

Ἐκ τῆς  Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς  Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος

p
Λέγω

ἐγώ...

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ… 
Ἀνακύκλωση 
τηγανισμένων λαδιῶν 
καὶ μαγειρικῶν λιπῶν στὸ 
Ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνας 

κάθε μέρα 7:30-19:30 στήν είσοδο του Ναού 
καὶ γιὰ ἐπιστοφὴ τοῦ δοχείου μεταφορᾶς 
κάθε πρωὶ 9-11 στὸ φιλόπτωχο. 

Ἀνακοίνωση γιὰ τὴν 
ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου 
ποὺ ἐπιτρέπει τὴν 
ἀναδοχὴ παιδιῶν 
ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια
10/5/2018.

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Ἰωάννης.

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

Ἀγρυπνία 
Τὴν Τρίτη 15/5 ἐπὶ τῇ ἀποδώσει τοῦ Πάσχα θὰ γίνει 
Ἀγρυπνία ἀπὸ τὶς 20:30

> ENATH TOΥ ΠΑΣΧΑ
 Τὴν Τετάρτη 16/5 στὶς 19.00 θὰ ψαλλοῦν τὰ 40 Χριστὸς 
Ἀνέστη καὶ ὁ  Ἑσπερινός της Ἀναλήψεως.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί. 

 Τετάρτη 16/5, Ἀπόδοσις Πάσχα. 
 Πέμπτη 17/5 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. 
 Σάββατο 19/5 Πατρικίου Προύσης.

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακή, 20/5 318 Θεοφόρων Πατέρων A΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου - Λυδίας Φιλιππισίας.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης, 
Μνημόσυνο Ἀρχιεπισκόπου Δαμασκηνοῦ +20/5/1949 καὶ
ἤρωως Κωνσταντίνου Ἠλιάδη +23/5/2006.
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00 π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου, 
> Παρακλήσεις 
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
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Σήμερα στίς 11:30 η εορτή λήξης.
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Σήμερα στίς 19.00 μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη  
π. Νεκταρίο Μουλατσιώτη, Πρωτοσύγκελλο  
τοῦ Μητροπολίτου Φωκίδος. Ἀμέσως μετὰ συνάντηση 
νέων, μὲ τὸν π. Αὐγουστίνο Σύρο.

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ  
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 

ΑΣ  TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ  



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 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ 
ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μέρος Ε΄

Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου

Ἐπιτρέψατέ μου νὰ Σᾶς πληροφορήσω, 
ὑποκειμενικὰ βέβαια, ὅτι ἀπὸ τὶς ἕως τώρα 
ἐτήσιες ἐκθέσεις τῶν μαθητῶν τοῦ ἐργαστηρίου 
τοῦ Δήμου, οἱ ὁποῖοι θὰ εἶναι καὶ οἱ ἁγιογράφοι 
τοῦ ναοῦ, καὶ τὶς ὁποῖες ἔχω κατ΄ ἔτος 
ἐπισκεφθεῖ, τὰ ἔργα τῶν περισσοτέρων δὲν εἶναι 
καὶ ὅτι καλύτερο ἔχει νὰ ἐπιδείξει ἡ ἱερὰ αὐτὴ 
τέχνη.
Ἀκόμα ἐπιθυμῶ νὰ Σᾶς γνωρίσω, 
προλαμβάνοντας ἔτσι ὅποιες σκέψεις περὶ 
ἐμπάθειας, μικρότητας ἢ ἰδιοτέλειας  ἐκ μέρους 
μας, ὅτι ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Μαρίνης, ἴσως εἶναι 
ὁ μοναδικὸς ὁ ὁποῖος μὲ δόξα καὶ τιμὴ δέχθηκε 
παλιότερα μὲ ἐνέργειες τοῦ ὑπογράφοντος, ὡς 
φορητὲς εἰκόνες, δύο ἔργα τοῦ ἐργαστηρίου, 
ἀντίγραφα τοῦ Πανσελήνου, ποὺ δὲν μπορῶ 
νὰ τὰ ὀνομάσω καὶ πιστά, τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν 
στὸ δυτικὸ μέρος τοῦ παρεκκλησίου τοῦ ἁγίου 
Νεκταρίου.
Τέλος γιὰ τὴν οὐσία τῆς συννημένης ἀνοιχτῆς 
ἐπιστολῆς μου, δηλαδὴ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ πρέπει 
νὰ γίνουν ὥστε νὰ ἁγιογραφηθεῖ ἕνας ναός, δὲν 
ὑπάρχει καμία ἀναφορὰ οὔτε ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνό 
τοῦ ναοῦ τοῦ κοιμητηρίου, οὔτε ἀπὸ τὴν 
ἁγιογράφο, οὔτε ἀπὸ τὸ Δῆμο  Ἡλιουπόλεως.

Πρεσβύτερος Σεραφεὶμ Δημητρίου
Ἀρχιμανδρίτης - ἐφημέριος Ι.Ν. Ἁγίας Μαρίνης 

Ἡλιουπόλεως

Καὶ ἀνιστόριτοι …
… ἀφοῦ ἐκτός του ὅτι ἡ θέση τῶν προφητῶν 
εἶναι ἀλλοῦ καὶ ὄχι τελευταῖοι στὴν σείρα, μὲ τὸ 
ἀντίγραφο ποὺ κόλλησαν στὸ κοιμητήριο, γελᾶ 
κάθε σοβαρὸς ἄνθρωπος. Ὁ προφήτης  Ἠλίας 
φεύγει πρὸς τὰ ἔξω καὶ εὐλογεῖ. Ἡ εὐλογία εἶναι 
τῶν  Ἱεραρχῶν καὶ ἀνήκει στὴν μ.Χ. ἐποχή, 
ἀφοῦ εἶναι σύπλεγμα τῶν δακτύλων ὡς ΙC. XC. 
Τώρα πὼς ὁ ἅγιος  ἀπὸ π.Χ. εὐλογεῖ ἐν Χριστῷ, 
μόνο οἱ ἀνιστόριτοι μποροῦν νὰ μᾶς ποῦν.  
Ἃς ὄψονται... 

Ὁ Δήμαρχος 
διαμαρτύρεται !!!!!!!
Γ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Σ. Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαππα
Τηλ. : 210 9970077-8  FAX : 210 9960609

Ηλιούπολη 24/11/2017                  Αρ. πρωτ. 512

Προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερώνυμο

Μακαριώτατε,
Ασπαζόμεθα τη δεξιά Σας
Είμαι στη δυσάρεστη θέση να Σας απασχολήσω για 
ακόμα μια φορά σχετικά με τον Αρχιμανδρίτη Αγίας 
Μαρίνας Ηλιούπολης Σεραφείμ Δημητρίου και την 
χθεσινή επιστολή που Σας απέστειλε, την οποία και 
επισυνάπτω.

Συνεχίζεται


