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Ὑπόμνημα

Ἐντιμότατοι Δήμαρχε, ἀντιδήμαρχοι καὶ δημοτικοὶ
σύμβουλοι, ἔτι καὶ ἔτι χαίρετε.
Σήμερα ποὺ θὰ συνεδριάσει τὸ δημοτικό μας συμβούλιο
καὶ ὅταν θὰ εἶστε ἕτοιμοι νὰ ἀποφασίσετε καὶ ἐγκρίνεται
τὴν ἐπιχορήγηση τῆς πολιτιστικῆς ἐκδηλώσεως τῆς Ἁγίας
Μαρίνης, θὰ ἤθελα νὰ σκέφτεστε ὅτι στὴν κοινότητά μας,
διατηρεῖται μοναδικὰ ἡ ἔκφραση τοῦ λαϊκοῦ πανηγυριοῦ,
ὅπως τὸ φέρανε κληρονομιὰ οἱ παπποῦδες μας καὶ οἱ
γονεῖς μας ἀπὸ τὰ χωριά τους.
Ὅταν θὰ ψηφίζετε, νὰ θυμόσαστε ὅτι δὲν κάνετε δῶρο
στὴν Ἁγία Μαρίνα, ὅπως σὲ κάποιους ἄλλους,
ἀλλὰ ἀνταποδοτικὰ ἀπὸ τὰ χρήματα ποὺ θὰ
εἰσπράξετε ἐξ ὀνόματος τῆς Ἁγίας μας γιὰ
Λέγω
τὴν ἐμποροπανήγυρη, διαθέτετε ἐξ αὐτῶν
ἐγώ... ἕνα ποσὸ γιὰ τοὺς πολίτες αὐτῆς τῆς πόλης,
συμμετέχοντας στὴ χαρά τους νὰ κρατοῦν ὁ ἕνας
το χέρι τοῦ ἄλλου καὶ νὰ χορεύουν, κάτω ἀπὸ τὴ
σκιὰ τοῦ καμπαναριοῦ τῆς ἐκκλησίας.
Ὅταν γιὰ κάθε μέτρο ἀπὸ τὴν ὁδὸ Ἁγίας Μαρίνης, ὁ δῆμος
θὰ εἰσπράξει 30 εὐρώ, στὸ σύνολό τους, ἂν ὑπολογίζω
καλά τα μέτρα τῶν τεσσάρων πλευρῶν τοῦ δρόμου στὶς
ὁποῖες τοποθετοῦνται τὰ ἐκθετήρια τῶν ἐμπόρων, θὰ
εἰσέλθει στὰ δημοτικὰ ταμεῖα ποσὸ ποὺ θὰ ξεπεράσει τὶς
15.000 εὐρώ. Τότε ἀγαπητοί μου, τὸ νὰ πάρει ὁ λαὸς μας
τὶς 5.000, δὲν θὰ εἶναι κόστος, ἀλλὰ ὄφελος.
Ἐξ ὀνόματος ὅλων αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν μελῶν τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τῶν συναδέλφων μου
κληρικῶν καὶ τῶν ἐθελοντῶν συνεργατῶν στὰ ἔργα
φιλανθρωπίας καὶ πολιτισμοῦ τῆς ἐνορίας, σᾶς ἐκφράζω
τὶς εὐχαριστίες μας καὶ εὔχομαι ἡ Ἁγία Μαρίνα νὰ
στέκεται προστάτης καὶ ἀρωγός σας.
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Σᾶς περιμένουμε στὴν γιορτὴ
Ὁ Θεὸς νὰ Σᾶς εὐλογεῖ.

Neuss 13 Ἰουλίου 2017
Ὁ πρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου
Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Ἱωάννης Μεταξάς
> Ἑσπερινός,
καθημερινά στίς 6:00 τό ἀπόγευμα.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου,
Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου Γέροντος.
Παρασκευή 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.

Σάββατο 21/10, ὁσίου Χριστοδούλου,
Σωκράτους Ἱερομάρτυρος
> ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ 22 Ὀκτωβρίου, ΣΤ΄Λουκά,
Ἀβερκιου Ἱεραπόλεως.
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 20:00
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00
καὶ γιὰ ἀπόφοιτους Λυκείου στίς 19:00

> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ - Παρασκευή στὶς 19:00.

> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ &
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας,
Ἁγίας Μαρίνης 39.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Τὴν Κυριακὴ 5 Νοεμβρίου θὰ γίνει στὴν ἐνορία μας αἱμοδοσία.
Ἀπὸ 9:00 - 13:00 στὴν αἴθουσα «Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων
Μανταδάκης», ἁγίας Μαρίνης 39, περιμένουμε τοὺς μιμητὲς
τοῦ Χριστοῦ σὲ μιὰ πράξη ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης.
… ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΓΩ ΕΓΩ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Βασίλης Βαλασόπουλος, Δήμαρχος Ἡλιούπολης<valasopoulosv@...............>
πρός: Cultural Center Agia Marina <ck.agmarina@gmail.com>
ἡμερομηνία: 13 Ἰουλίου 2017 - 11:21 π.μ.
θέμα: Ἀπάντηση τοῦ Δημάρχου Ἡλιούπολης
Πανοσιολογιότατε πατέρα Σεραφείμ,
Σχετικὰ μὲ τὸ αἴτημά σας ἀπὸ 3
Ἰουλίου 2017 γιὰ κάλυψη ἀπὸ τὸ Δῆμο
Ἡλιούπολης ἐκδήλωσης τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἄγ. Μαρίνης στὶς 16 Ἰουλίου
2017 μὲ τὸ ποσὸ τῶν 5000 εὐρώ, θὰ
ἐπιθυμοῦσα νὰ σᾶς γνωστοποιήσω τὰ
παρακάτω.
Ἡ διαδικασία ποὺ διέπει τὸ δημόσιο
προϋποθέτει τὰ ἑξῆς βήματα:
Συνεδρίαση τῆς Οἰκονομικῆς
Ἐπιτροπῆς τοῦ Δήμου γιὰ
ἀναμόρφωση τοῦ προϋπολογισμοῦ
προκειμένου νὰ ἐνταχθεῖ ἡ
συγκεκριμένη ἐκδήλωση.
Ἔγκριση τῆς ἀναμόρφωσης ἀπὸ
τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο καὶ κατόπιν

ἀποστολὴ τῆς ἀπόφασης στὴν
Ἀποκεντρωμένη Διοίκηση Ἀττικῆς
γιὰ ἔγκριση.
Στὴ συνέχεια ἀπαιτεῖται ἐκ
νέου ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου γιὰ ἔγκριση τῆς
δαπάνης τῆς ἐκδήλωσης καὶ
ἀποστολὴ τοῦ φακέλου στὸ τμῆμα
Προμηθειῶν γιὰ νὰ γίνει ἡ ἀνάθεση
στοὺς διοργανωτὲς τῆς ἐκδήλωσης.
Εἶναι λοιπὸν σαφὲς ὅτι ἡ τήρηση
τῆς νομιμότητας ἀπαιτεῖ τὴν
παρέλευση 2-3 μηνῶν γιὰ νὰ
προχωρήσουν τὰ παραπάνω
βήματα.
Σχετικὰ μὲ τὴν ἐκδήλωση ποὺ
πραγματοποιήθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ

ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ἀριθμὸς πρωτοκόλλου 36
Πρὸς Τὸν ἐντιμότατο Δήμαρχο Ἡλιουπόλεως
κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο
Ἐνταύθα
Ἰδιαίτερη χαρὰ μᾶς προξένησε, ἡ μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο
ἀπάντησή Σας, ἱστορικὰ πρώτη, ἂν δὲν μᾶς ἀπατᾶ ἡ μνήμη μας, σὲ
ἐπιστολὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας κοινότητος.
Δὲν μᾶς εἶναι ἄγνωστη ἡ διαδικασία χρηματοδότησης. Βέβαια ἡ
συνεδρίαση τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς μπορεῖ νὰ εἶναι τακτικὴ
καὶ ἔκτακτη καὶ ἴσως θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε προγραμματιστεῖ ἀπὸ
τῆς 3ης Ἰουλίου ποὺ ὑποβάλαμε τὸ αἴτημά μας. Οἱ πληρωμὲς
πιστεύουμε ὅτι μποροῦν νὰ ἐνεργηθοῦν καὶ μεταγενέστερά της
ἐκδηλώσεως.
Ἐπιπλέον στὴν τελευταία Σας ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο,
κατὰ τοῦ προσώπου τοῦ ὑπογράφοντος, ἂν καταλαβαίνουμε καλὰ
καταγράφετε καὶ ἄλλους τρόπους.
Τώρα, ἂν οἱ συνεργάτες Σᾶς εἶχαν διαβάσει καλὰ τὴν ἐπιστολή
μας, δὲν θὰ Σᾶς ἔδιναν νὰ ὑπογράψετε τὶς δυὸ προτελευταῖες
παραγράφους τῆς ἐπιστολῆς Σας.

τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὶς
31 Μαΐου 2017 ποὺ ἀναφέρετε,
εἶχε ἐνημερωθεῖ σχετικὰ ὁ Δῆμος
ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2017 καὶ εἶχε
προχωρήσει σὲ λήψη σχετικῆς
ἀπόφασης ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ
Συμβούλιο τοῦ Ἀπριλίου τοῦ 2017.
Ἐπίσης ἡ συγκεκριμένη ἐκδήλωση
ἦταν μὲ ἱστορικὸ περιεχόμενο
(ἀφιέρωμα στὴν Αλωση τῆς Πόλης)
καὶ ὄχι ἡ ἐτήσια ἑορτὴ τοῦ Ναοῦ καὶ
ἡ χρηματοδότησή της δὲν διατέθηκε
στὸν Ι. Ναὸ ἀλλὰ στοὺς διοργανωτὲς
τῆς ἐκδήλωσης γιὰ τὴν κάλυψη
ὀπτικοακουστικῶν ἐγκαταστάσεων.
Ὁ Δῆμος μας μὲ χαρὰ καὶ ἰδιαίτερη
τιμὴ θὰ καλύψει μελλοντική σας
ἐκδήλωση μὲ τὴν προϋπόθεση
νὰ τηρηθοῦν ὅλες οἱ νόμιμες
διαδικασίες.

Μὲ ἐκτίμηση ,
Ὁ Δήμαρχος Ἡλιούπολης
Βασίλης Βαλασόπουλος

Στὴν μὲ ἀριθμὸ Πρωτοκόλλου 30 καὶ ἀπὸ 3ης Ἰουλίου 2017 ἐπιστολή,
αἰτηθήκαμε «τὴν ἐπιχορήγηση τῆς πολιτιστικῆς ἐκδηλώσεως ποὺ
θὰ γίνει στὸ Ναὸ μὲ τὴν συμμετοχὴ παραδοσιακῆς ὀρχήστρας καὶ
τῶν τοπικῶν συλλόγων τῆς πόλης μας».
Εἶναι νομίζω αὐτονόητο ὅτι ζητούσαμε, ἀντιγράφω τὴν ἐπιστολή
Σας, «τὴν κάλυψη ὀπτικοακουστικῶν ἐγκαταστάσεων». Καὶ
φυσικά τα χρήματα θὰ δίδονταν στοὺς ἐκτελεστές της ἐκδήλωσης
καὶ ὄχι στὸ Ναό, ὅπου εἶναι ὁ διοργανωτής.
Σίγουρα εἶναι σαφῶς ἐκφραστικὸ λάθος τῶν ἐπιστολογράφων
Σας τὸ ὅτι «ἡ χρηματοδότησή της δὲν διατέθηκε στὸν Ι. Ναὸ
ἀλλὰ στοὺς διοργανωτὲς τῆς ἐκδήλωσης» γιατί, διοργανωτὲς
τῆς ἐκδήλωσης τῆς 31ης Μαΐου 2017, ἦταν ὁ Ναὸς τῆς
Κοιμήσεως καὶ ὁ Δῆμος. Φυσικὰ καὶ καταλάβαμε τί ἐννοεῖτε.
Παρακαλοῦμε λοιπὸν ἑτεροχρονισμένα νὰ ἐξετάσετε τὸ αἴτημά μας
καὶ νὰ ἐγκρίνετε τὴν ἐπιχορήγηση τῆς ἐκδήλωσης, ἡ ὁποία δὲν θὰ
εἶναι οὐσιαστικὰ δῶρο, ἀλλὰ ἀνταποδοτικὴ ὀφειλὴ στὴν κοινότητα
τῆς Ἁγίας Μαρίνης, ἡ ὁποία εἰσφέρει στὰ ταμεῖα τοῦ Δήμου ἀπὸ
τὴν ἐμποροπανήγυρή της, ἂν ὄχι τὰ περισσότερα, σίγουρα ἀρκετά.
Νeuss 13 Ἰουλίου 2017
Μετὰ τιμῆς καὶ τῶν προσηκόντων,
ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου
Κοινοποιήση: Δημοτικὸ Συμβούλιο

