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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ
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ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 25 Μαρτίου 2018

Βαρβαρικὴ ἐπέμβαση

Ὑπάρχει ἕνα ἀνέκδοτο στὸ ὁποῖο ἕνας
πεινασμένος ἁγιογράφος ἀναγκάζεται
νὰ ζωγραφίσει τὸν Χριστὸ μὲ τσαρούχια,
γιατί ἔτσι ἀπαιτοῦσε αὐτὸς ποὺ παρήγγειλε τὴν
εἰκόνα. Ἔμεινε παροιμιώδης ἡ φράση «θέλοντας
τοῦ Βλάχου μὴ θέλοντας τοῦ ἁγιογράφου
φόρεσε ὁ Χριστὸς τσαρούχια»
Στὸ ναὸ Ἀναστάσεως κοιμητηρίου
Ἡλιουπόλεως ἡ θέληση μιᾶς δημοτικῆς
ὑπαλλήλου νὰ πραγματοποιήσει
κόλλημα εἰκόνων ζωγραφισμένων
σὲ μουσαμὰ ἀπὸ μαθητές της,
στὸ ἐργαστήρι ἁγιογραφίας τοῦ δήμου, ἔγινε
δεκτὴ ἀπὸ τὴν ἄσχετη μὲ τὰ ἐκκλησιαστικὰ
δημοτικὴ ἀρχὴ καὶ σὲ λίγο καιρὸ ἡ ἐκκλησία
θὰ θυμίζει μία ἡμίγυμνη γυναίκα ἡ ὁποία
θὰ εἶναι στολισμένη στὸ κάτω μέρος
καὶ γυμνὴ στὸ πάνω μέρος.
Λέγω
Παραβιάζοντας κάθε
ἐγώ... νομοθεσία, παραπλανώντας
τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν,
παραβλέποντας τὶς συστάσεις τοῦ ἁρμόδιου
τμήματος τοῦ Ὑπουργείου
Πολιτισμοῦ, ἡ Δημοτικὴ Ἀρχὴ ἀπολυταρχικά
καὶ μὲ ψέματα, θὰ προβεῖ σὲ αὐτὴ τὴ
βάρβαρη ἐπέμβαση στὸ ναό.
Χωρὶς ἁγιοκατάταξη, ζωγραφίζοντας
τοὺς ἐφόρους Ἁγίους τῶν ναῶν τῆς πόλεως
καὶ χωρὶς καμιὰ ἀπὸ ὅσα φαίνονται
σχετικὴ ἔγκριση, ἀλλὰ μὲ τὴν λογικὴ ὅπως λάχει.
Αὐτὸ εἶναι συνέπεια πέραν ὅλων
των ἄλλων καὶ τῆς ἄρνησης τοῦ Δήμου
νὰ συμμορφωθεῖ στὴ νομοθεσία ποὺ ἀπαιτεῖ τὴν
ὕπαρξη ἐπιτροπῆς Κοσμητείας τοῦ ναοῦ.
Ἐπιπλέον ὁ καθένας μπορεῖ νὰ διαπιστώσει
τὴν ποιότητα τῶν ἔργων τῆς κυρίας
καὶ τοῦ ἐργαστηρίου της, ἐπισκεπτόμενος
τὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸ ναό μας
καὶ νὰ δεῖ τὰ κακόγραφα φορητὰ ἀντίγραφα τῶν
εἰκόνων τοῦ Πανσέληνου τοῦ Πρωτάτου.
Κάναμε τὸν ἀγώνα μας, γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ τὸ ἀνοσι
ούργημα πιστεύοντας ὅτι ὁ ναὸς δὲν εἶναι τσιφλίκι
τοῦ κάθε ἀρνητοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ δημοσιευθεῖ
ἀπὸ σήμερα καὶ μετὰ τὸ Πάσχα σὲ συνέχειες, τώρα
δὲν μᾶς μένει ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ προσευχόμαστε
μετὰ Ἠσαΐου τοῦ Προφήτου γιὰ τοὺς ἐν λόγω.

Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Δαμασκηνός, π. Ευσέβιος.

Νηστειοδρόμιο: Τρίτη ἕως Παρασκευὴ
ξηροφαγία ἢ ἀνέλαιος. Σάββατο Δευτέρα 26 και
Σάββατο 31 Μαρτίου κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
Κυριακή 1 Απριλίου, κατάλυσις ἰχθύος (κατά παράδοση
αν του Ευαγγελίσμού έγινε κατάλυσις ιχθύος,
δεν γίνεται και των Βαϊων).
Μεθέορτος Ἑσπερινὸς σήμερα στὶς 18:00
> Ὄρθρος, Ἑσπερινός, Ὧρες καθημερινὰ 7:30
> Μέγα ἀπόδειπνο στὶς 18:00: Δευτέρα 26/3, Τρίτη

27/3, Πέμπτη 29/3 καὶ τὶς 20:00 τὴν Τετάρτη 28/3

> ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τετάρτη 28 Μαρτίου στὶς 18:00
Παρασκευὴ 30 Μαρτίου στὶς 7:30
Εκκλησιασμός μαθητών Δημοτικού Σχολείου
και ΑΡΧΑΙΟΠΡΕΠΗΣ κατά τήν τάξη τοῦ
Ἀποστόλου Ιακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, στὶς 18:00.

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Σάββατο τοῦ Λαζάρου,31 Μαρτίου 7:30 τὸ πρωί.
Κυριακή Βαΐων, 1 Ἀπριλίου, Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.

Α΄ Θεία Λειτουργία και Λιτανεία 6:30 π.μ.
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:30π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
9:00 με 13:00
στήν αἲθουσα δεξιώσεων
τοῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης 39

> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων

Ἐκτὸς 4 & 11 Ἀπριλίου 2018, κάθε Τετάρτη 7:30 -20:30
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 καὶ γιὰ
ἀπόφοιτους Λυκείου στὶς 19:00. Δὲν θὰ γίνουν
σήμερα 25 Μαρτίου.
> ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΜΕΣ

Σήμερα 25 Μαρτίου:
Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ - Ἁγίου Ἐφραὶμ
Νέας Μάκρης, Ἀναχώρηση 14:00 16:00
Ἑσπερινός 17:30 Περίπατος στὴν παραλία.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ,
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μέρος Α΄
Ἀνοιχτή ἐπιστολὴ πρὸς τὴ
δημοτικὴ ἀρχὴ Ἡλιουπόλεως
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου
Σεραφεὶμ Δημητρίου,
ἐφημέριού του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Μαρίνης Ἡλιουπόλεως.
8 Σεπτεμβρίου 2017

Κύριε Δήμαρχε, κυρίες καὶ κύριοι
ἀντιδήμαρχοι καὶ δημοτικοὶ
σύμβουλοι, πάντοτε χαίρετε.
Μὲ ἄγνωστο ποιανοὺ ἐντολή,
ἀφοῦ δὲν λειτουργεῖ ἡ ἀπὸ τὸ
νόμο προβλεπόμενη κοσμητεία
τοῦ ναοῦ Ἀναστάσεως
τοῦ Κυρίου, κοιμητηρίου
Ἡλιουπόλεως, ἡ τεχνικὴ
ὑπηρεσία τοῦ δήμου ἀφαίρεσε
ὅλες τὶς προσκυνηματικὲς
εἰκόνες ἀπὸ τὶς ἕως τώρα θέσεις
τους στὸ ναό, καὶ τὶς τοποθέτησε
σὲ ὕψος ἄνω των τριῶν μέτρων
ἀπὸ τοῦ ἐδάφους ὅλες μαζὶ καὶ
χωρὶς καμία ἁγιοκατάταξη ἀλλὰ
ἀνακατεμένες, ἀγγέλους μὲ
μάρτυρες ἀπόστολους μὲ ὁσίους,
ἄντρες μὲ γυναῖκες, στὴν δυτικὴ
πλευρὰ τοῦ ναοῦ, ὥστε νὰ εἶναι
ἀδύνατον νὰ προσεγγιστοῦν
προσκυνηματικά, νὰ ἀποδοθοῦν
στὴ λατρεία τὴν ἡμέρα τῆς
μνήμης τῶν εἰκονιζόμενων
Ἁγίων, ἀλλὰ καὶ νὰ εἶναι σὲ μία
ὀπτικὴ ἐπαφὴ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς
ἀφοῦ οἱ ἐκκλησιαζόμενοι θὰ τὶς
ἔχουν πλέον στὰ νῶτα τους.
Ἀναρωτιόμαστε ἔχουμε
ἀντιγραφὴ τοῦ ἔργου τῆς
εἰκονομαχίας; Καὶ
Ἐρωτοῦμε, τὴν δημοτικὴ ἀρχή,
τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔχει σχέση

μὲ τὰ διαδραματιζόμενα τὶς
τελευταῖες μέρες πολεμικὰ
γεγονότα ἐναντίον τῆς ὀρθοδόξου
ἐκκλησίας καὶ πίστεως, ἀπὸ τὴν
κυβέρνηση καὶ τοὺς σὺν αὐτὴ
κρατικοὺς παράγοντες;
Ἐρωτοῦμε, οἱ σπουδὲς τοῦ
σημερινοῦ δημάρχου στὴ
Σοβιετικὴ Ἕνωση, στὴν ὁποία
πρὶν 100 χρόνια ἀφαιρέθηκαν
καὶ καταστράφηκαν εἰκόνες,
ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ σχετικὰ
μὲ τὴν Ἐκκλησία, σχετίζονται μὲ
αὐτὴν τὴν εἰκονομαχικὴ πράξη;
Ἐρωτοῦμε, ἡ διαφημισθεῖσα
προοπτικὴ τοιχογραφήσεως
τοῦ ναοῦ στοὺς χώρους στοὺς
ὁποίους ἔχουν ἀφαιρεθεῖ οἱ
φορητὲς εἰκόνες, ἔχει τὴν
προβλεπόμενη ἀπὸ τὸ νόμο
ἔγκριση τῆς καλλιτεχνικῆς
ἐπιτροπῆς τῆς ναοδομίας;

Ἐρωτοῦμε, ἡ φερόμενη ὡς
ἁγιογράφος εἶναι μέλος τοῦ
καλλιτεχνικοῦ ἐπιμελητηρίου
ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ κάνει δημόσιο
ἔργο;
Ἐρωτοῦμε, ἔγιναν οἱ σχετικὲς
μελέτες ὥστε οἱ πιθανὸν νέες
εἰκόνες νὰ ἔχουν ἁρμονικὴ
συνέχεια μὲ τὶς ὑπάρχουσες
τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ;

Ἐρωτοῦμε, ἐγκρίθηκε ἡ
ἁγιοκατάταξη ἐντός του ναοῦ
ἀπὸ τοὺς ἁρμόδιους;
Ἐρωτοῦμε, ἀληθεύει ὅτι ἡ
πιθανὴ ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ
θὰ γίνει στὰ κάτω τμήματα
αὐτοῦ, ἐπειδὴ ἡ φερόμενη ὡς
ἁγιογράφος ἀδυνατεῖ, λόγω του

ὅτι δὲν εἶναι ἐπαγγελματίας, νὰ
τοποθετήσει τὶς εἰκονογραφίες
της σὲ ἀνάλογο ὕψος.

Ἐρωτοῦμε, ἐλήφθη ἄδεια τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
γιὰ τὴν ἐκπόνηση μελέτης
ἁγιογραφήσεως τοῦ ναοῦ ἢ
θεωρήθηκε ὡς τέτοια ἡ ἔγκριση
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου
γιὰ τὴν χρηματοδότηση τοῦ
εἰκαζόμενου ἔργου;
Ἐρωτοῦμε, ὑπεβλήθη δεῖγμα
ἐργασίας τῆς φερόμενου
ὡς ἁγιογράφου ἢ θὰ ἔχουμε
τοποθέτηση εἰκονογραφικῶν
ἀνοσιουργημάτων στὸ χῶρο τοῦ
ἱεροῦ ναοῦ;
Ἐρωτοῦμε, ἐνημερώθηκε ὁ
ἱερατικὸς προϊστάμενος τοῦ
κοιμητηρίου ἢ ἀρχιερατικὸς
ἐπίτροπος τῆς 15ης
Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας,
γιὰ τὶς ἐνέργειες τῆς δημοτικῆς
ἀρχῆς ἐντός του Ἱεροῦ χώρου;

Ἐρωτοῦμε τέλος, τὸ βάψιμο τῶν
μπρούτζινων ἐπιφανειῶν τῶν
κηροστατῶν καὶ ἡ προοπτική
τους νὰ βάφουν σὲ χρυσὸ χρῶμα,
ἀλλὰ καὶ ἡ τοποθέτηση ἐμφανῶς
καλωδίων τῆς νέας μεγαφωνικῆς
ἐγκαταστάσεως ἐντός του ναοῦ,
ἡ ὁποία ἀκούγεται σὰν νὰ ὁδεύει
βαρὺ ἀγροτικὸ ὄχημα (τρακτὲρ)
ἐντός του Ἱεροῦ Βήματος, εἶναι
ἔργα εἰδικῶν στὴν αἰσθητικὴ κακοῦ
γούστου (κιτσ) ἢ κατασκευὲς
ἀδαῶν βαφέων καὶ ἠλεκτρολόγων;
Τὰ ὑπόλοιπα μέρη θὰ
δημοσιευθοῦν μετὰ τὸ Πάσχα,
ἀλλὰ θὰ ἀναρτηθοῦν ἄμεσα
ἠλεκτρονικὰ στὴν ἰστοσελίδα τοῦ
Ναοῦ.

