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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παράκληση γιὰ 
τοὺς αἰχμαλώτους

Μὲ πρωτοβουλία τῆς ὁμάδας Γυμναστικῆς 
γυναικὼν τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης 
Ἡλιουπόλεως, τὴν Δευτέρα, 25  Ἰουνίου 
2018 καὶ ὥρα 19.00, ἔγινε Παράκληση ὑπὲρ 
ἐνισχύσεως καὶ ἐνδυναμώσεως τῶν ἐπὶ 120 

ἡμέρες αἰχμαλώτων στὴν Τουρκία, Ἑλλήνων 
Στρατιωτικῶν, τοῦ ὑπολοχαγοῦ  Ἄγγελου 
Μητρετώδη καὶ τοῦ μόνιμου Λοχία 
Δημητρίου Κουκλατζῆ, καὶ ὑπὲρ τῆς 
ταχείας ἀπελευθερώσεως αὐτῶν. 
Ἡ ἀκολουθία περιέλαβε σύνθεση ἐκ τῶν 

κανόνων εἰς τὸν ἅγιο  Ἄγγελο καὶ εἰς τὸν ἅγιο 
Δημήτριο, ἐνῶ οἱ προσελθόντες ἔψαλλαν ὅλοι 
μαζί τό Κύριε  Ἐλέησον κατὰ τὴν δέηση.

Οἱ ἀρχιμανδρίτες Σεραφεὶμ Δημητρίου 
καὶ Εὐσέβιος Μεάντζια ἐκ τῶν ἐφημερίων του 
ναοῦ, καὶ ὁ πρεσβύτερος Παναγιώτης Ἀσκούνης 
ἀνέπεμψαν τὶς δεήσεις, ἐνῶ ἀνάμεσα στοὺς 
συμπροσευχηθέντες ὑπῆρξαν οἱ δημοτικοὶ 
Σύμβουλοι Ἀναστάσιος Εὐσταθίου, Ἰωάννης 
Ποῦλος καὶ Κωνσταντῖνος Σεφτελὴς καθὼς καὶ ὁ 
διατελέσας Σύμβουλος Δημάρχου Ἡλιουπόλεως, 
Δημήτριος Παρρᾶς.

Πρὸ τοῦ τέλους τῆς ἀκολουθίας, 
εὐλογήθηκαν καὶ διανεμήθηκαν ἄρτοι, 
προσφορὰ τοῦ ἀρτοποιείου Δίδυμοι, ἐνῶ ὁ 
πρόεδρος τοῦ  Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ 
Ναοῦ, ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ, συνεχάρη τὶς 
κυρίες καὶ τοὺς ὑπεθύνους τοῦ τμήματος, γιὰ τὴν 
πρωτοβουλία τους.

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ 
ΗΤΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γεώργιος Βάρσος.
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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 18  Ὀκτωβρίου,
Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου τοῦ Γέροντος.

  Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου, 
Ἀρτεμίου, Γερασίμου, Ματρώνης.
Ὁ ἑσπερινὸς παραμονὴ καὶ ἡ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθοῦν
στὸ παρεκκλήσι τοῦ  Ἁγίου Νεκταρίου ὅπου  
καὶ προσκυνητάριο τοῦ  Ὁσίου Γερασίμου.
> ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ ΣΤ΄Λουκά, 21/10,  
ὁσίου Χριστοδούλου, Σωκράτους Ἱερομ.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης,
Μνημόσυνο  Ἀρχιεπισκόπων  Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Α΄ 
& Ἰακώβου
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 18:30
> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Κάθε Παρασκευὴ, στὶς 7 τὸ βράδυ,  
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης θὰ ἀναλύει θέματα 
Γραφικὰ & ἄλλα Πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος.
> 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.
> ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Ἀκόμα μιὰ χρονιὰ θὰ ἀποστείλουμε ὀνόματα ζώντων 
καὶ τεθνεώτων πρὸς μνημόνευσή τους,  
στὸ Ἁγιορείτικο κελί τῶν Ταξιαρχῶν Καρυῶν.
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν 
νεωκόρο τοῦ Ναοῦ μας.



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

Συνέχεια εκ του προηγουμένου. 

Γιατί ἐπικαλεῖστε τὴν θρησκεία Σας καὶ τὸ τί 
λέει; Ποιὸν ἐνδιαφέρει ἡ δική Σας θρησκεία σὲ 
σχέση μὲ τὴν δική μου καταδίκη;  Ἐγώ δὲν ἀνήκω 
σὲ θρησκεία, ὅπως ἐσεῖς δὲν ἀνήκετε μᾶλλον στὴν 
Ἐκκλησία. Ο Χριστιανισμός εἶναι  Ἐκκλησία, ὄχι 
θρησκεία!» Καὶ ἀφοῦ δὲν ἀνήκετε σὲ αὐτὴν τί μᾶς 
σκοτίζεται μὲ τὴν θρησκεία Σας;

«Τὸ δημοτικὸ συμβούλιο τῆς πόλης μας 
καταδικάζει τὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἐν λόγω 
Ἀρχιμανδρίτη».

Ὅλο τό Δημοτικὸ Συμβούλιο καταδικάζει; Γιατί 
διάβασα ὅτι ἡ Λαϊκὴ Συσπείρωση τοῦ Κ.Κ.Ἐ ψήφισε 
λευκό, ἀλλὰ καὶ οἱ λοιπὲς παρατάξεις ψήφισαν 
ἀρνητικὰ ἢ ἀπουσίαζαν, μήπως εἶναι ἔκφραση 
ἀντιδημοκρατικὴ ἡ ἀπόκρυψη τοῦ ἀποτελέσματος;

Ὄμορφα λοιπὸν τὰ γράψατε καὶ τὰ κάνατε ὅλα. 
Ἀναρωτιέμαι θέλατε μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ὡριαία, ὅπως 
μοῦ ἔγραψαν, παράσταση, νὰ δώσετε νὰ καταλάβουν 
κάποιοι, ὅτι ὁ Δήμαρχος Ἡλιουπόλεως δήλωσε 
ὑποτελὴς στὸν τοπικὸ ΣΥ.ΡΙΖ.Α ἐνόψει ἐκλογῶν; Δὲν 
μᾶς ἐνδιαφέρει καὶ δὲν μᾶς ἀφορᾶ!!!

Καὶ ἐπειδή μοῦ εἶπαν ὅτι ἐκτὸς τὴν Σταλινικοῦ 
τύπου ἀπαίτηση τοῦ Δημάρχου γιὰ «ὀνομαστικὴ 
ψηφοφορία» (ὀνομαστικὴ εἶναι ἡ πτώση, ἡ 
ψηφοφορία μᾶλλον ὀνοματικὴ ἐκ τοῦ ὀνόματος), 
ἀνάμεσα στὰ ἄλλα Γκεμπελιστικά, εἶπε ὅτι τοῦ 
ἔστειλα καὶ 30 ἐπιστολές. Ἀναρωτήθηκα ποιὸς εἶναι 
τρελὸς καὶ κατέληξα πὼς μᾶλλον κάποιος ξέρει νὰ 
ἐνεργεῖ καλὰ προπαγάνδα. Πέντε εἶναι οἱ ἐπιστολὲς 
ποὺ ἔλαβε.

1.    Ἡ πρόσκληση γιὰ τὸ πανηγύρι.

2.    Ἡ παράκληση νὰ λειτουργήσουν τὰ φῶτα στὸ 
δημευθέντα ἀπὸ τὸ Δῆμο χῶρο, ποὺ πλέον εἶναι ἡ 
ἀνώνυμος δημόσια ὁδὸς (κλίμακα).
3.   Τό ἐρώτημα περὶ τοῦ ἀπλήρωτου ἀπὸ τὸ 2013 
μνημείου.
4.    Τό ἐρώτημα περὶ τῆς ἀπὸ τὸ 2016 ὑποθέσεως 
τῆς κάρας καὶ τέλος
5.    Εὐχαριστήριο γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Μαρίνης 
καὶ τὸν καθαρισμὸ τῶν  τῶν πέριξ ὁδῶν. Αὐτὴ ἡ 
5η επιστολή συνοδευόταν ἀπὸ ἕναν ἄρτο γιὰ τὸν 
Δήμαρχο καὶ μερικὰ ἀρτίδια γιὰ τοὺς συνεργάτες 
του. Ἂν τὰ μέτρησε ὡς ἐπιστολὲς μᾶλλον δὲν ἦταν 
30. Ἐκτὸς καὶ ἂν προσμέτρησε καὶ ὅσα στείλαμε 
στοὺς ὑπαλλήλους καθαριότητας, ἀλλὰ τότε 
ξεπερνοῦν κατὰ πολὺ τὶς 30.
Πτωχεία πατριωτισμοῦ εἶναι ἡ διάγνωση. Παρὰ 

τὸ ὅσα ἔχουμε καταγράψει κατὰ καιροὺς ὡς λόγια 
ἐθνικῆς ἔξαρσης, μᾶλλον ὅπου φυσάει ὁ ἄνεμος πάει 
τὸ καλάμι.

Καταγγέλλουμε οὒν τὴν γιὰ μιὰ ἀκόμα φορᾶ 
προσπάθεια ποδηγέτησης τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ 
Κρατικοὺς παράγοντες. Τοῦτα εἶναι τὰ κατάλοιπα 
τοῦ κρατισμοῦ ποὺ ἐπέβαλε τὸ Βαυαρικὸ Νεοελληνικὸ 
Κράτος στὴν Ἐκκλησία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν 
εἶναι Ἐλευθέρα καὶ Ζῶσα ἀλλὰ νὰ λειτουργεῖ ὑπὸ 
τὸν τεχνικὸ ὄρο τῆς λεγομένης «νόμω κρατούσης 
Πολιτείας».

Δὲν θὰ καταγράψω τὰ δεκάδες κείμενα τῶν 
Ἱεραρχῶν καὶ Ἐκκλησιαστικῶν γιὰ τὴν προάσπιση 
τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὸ ξεπούλημα. Οὔτε θὰ πῶ 
ὅτι ὁ Κυβερνητικὸς ἑταῖρος δὲν συμφωνεῖ μαζί 
Σας ἀγαπητοὶ 24. Θὰ καταλήξω ὅμως μὲ τὰ λόγια 
τοῦ δασκάλου μου, Μητροπολίτου Θερμοπύλων  
Ἰωάννου, τὰ ὁποῖα ἦρθαν νὰ στηρίξουν τὸν λόγο μου 
μαζὶ μὲ τὶς δεκάδες ἀναφορὲς  Ἱεραρχῶν καὶ ἁπλῶν 
παπάδων τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὅπου γῆς.

«Ὅλοι ὑποφέρουμε ἀπὸ τὶς συνέπειες ποὺ 
δημιούργησε ἡ κακοδιαχείριση τοῦ ὑλικοῦ πλούτου 
τόσο στὴ χώρα μας, ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ὁ Χριστὸς 
δὲν ἦρθε στὴ γῆ γιὰ νὰ ὀργανώνονται συσσίτια. Ἡ 
Πολιτεία μόνο νὰ μαζεύει ξέρει, νὰ συκοφαντεῖ καὶ 
νὰ ὑβρίζει τὴν  Ἐκκλησία, ὅτι συμφωνήσαμε μὲ τοὺς 
Ρώσους πράκτορες γιὰ νὰ κάνουμε συλλαλητήρια. Ἡ 
Ἐκκλησία θὰ συνεχίσει νὰ μοιράζει, νὰ θεραπεύει, νὰ 
διατρέχει».

Προσήλιο Κατερίνης 23/7/2018


