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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Πύρινες γλῶσσες

Ἔτος 15ο Φύλλο 35
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 27 Μαΐου 2018

Σήμερα γιορτάζουμε τὸ ἅγιο Πνεῦμα
ποὺ σὰν πύρινες γλῶσσες ἐπέλευσε στοὺς
Ἀποστόλους. Στὶς 24 Μαΐου 2018 ὅμως, σὲ
συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου
Ηλιουπολεως, μιλοῦσαν γιὰ γλῶσσες φωτιᾶς σέ
«Συζήτηση γιὰ τὴν ἀποτέφρωση νεκρῶν». Μὲ
γραπτὴ δήλωσή μου μεταξὺ ἄλλων ἔγραψα.
« … Ὅταν οἱ δήμαρχοι θὰ βροῦν τρόπους
γιὰ νὰ εἰσπράττουν ἀπὸ τὶς φωτιές, τὸν
σπαστήρα καὶ τὶς στάχτες, ὅσα εἰσπράττουν ἀπὸ
τὶς κηδεῖες, τὰ μνημόσυνα, τὸ παγκάρι, τὶς
ταφές, τὶς ἐκταφές, τοὺς οἰκογενειακοὺς
τάφους, τὴν ἀνέγερση τῶν μνημείων,
Λέγω
τὴν χρήση τοῦ Ναοῦ, τὴν διατήρηση
ἐγώ... τῶν ὀστῶν, καὶ ὅτι ἄλλο ἔχει
δημιουργήσει ἡ ἐμπορευματοποίηση
γύρω ἀπὸ τοὺς κεκοιμημένους, τότε θὰ
στηθοῦν καὶ οἱ φοῦρνοι γιὰ ἀνθρώπους.
Ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ δεχτεῖ τὴν καύση
τῶν νεκρῶν, γιατί ὁ Ἐμμανουὴλ ἐτάφη. Ὅπως
δὲν μπορεῖ νὰ δεχτεῖ νὰ κηδέψει ἀνθρώπους
ποὺ θέλουν νὰ καοῦν, ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν
κάνει πολιτικὸ γάμο ἢ σύμφωνο συμβίωσης,
ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἀρνηθεῖ τὸ βάπτισμά τους
ἢ δὲν ἔχουν βαπτιστεῖ. Καὶ βέβαια ὅταν λέμε δὲν
κηδεύει καὶ δὲν τελεῖ μνημόσυνα σὲ ὅσους θέλουν
νὰ καοῦν, τότε δὲν δικαιοῦνται κάποιοι νὰ
μιλοῦν γιὰ κέρδη τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἐμποδίζουν
τοὺς πυροφίλους, νὰ κάψουν καὶ νὰ καοῦν.
Ναὶ δὲν δικαιοῦνται, ἀφοῦ μάλιστα οἱ
περισσότεροι γνωρίζουν πολὺ καλά, ὅτι ἀπὸ ὅταν
ἡ νόμω κρατοῦσα πολιτεία, σὲ περιοχὲς ἄνω
των 50.000 κατοίκων, κατέλαβε τὰ χριστιανικὰ
κοιμητήρια, καὶ τὰ ἔθεσε ὑπὸ τὴν διοίκησή
της, καταργώντας τὸν κοινοτικὸ – ἐνοριακὸ
χαρακτήρα τους, καὶ βάζοντας τὴν συναλλαγὴ
στὴν ζωὴ τῶν πενθούντων, αὐτὰ τὰ χρήματα
εἶναι ὅλα των Δήμων.
Προσωπικὰ ἐδῶ καὶ χρόνια ὑπέδειξα τόπο
δημιουργίας Β’ Κοιμητηρίου καὶ κλιβάνου στὴν
Ἡλιούπολη. Μάλιστα ἐνῶ ὁ τόπος θὰ μποροῦσε
νὰ ἱκανοποιήσει καὶ τὴν ὑπόδειξη τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου γιὰ μὴ κοινὸ χῶρο, σίγουρα θὰ βρεθοῦν
οἱ ζῶνες Ὑμηττοὺ καὶ ἄλλες ἱστορίες ἀδυναμίας,
γιὰ νὰ κρατήσουν τὰ πράγματα ὡς ἔχουν.
Ἀπὸ αὐτὰ καὶ μέχρι τότε, μὴ χάνετε τὸ χρόνο
σας, φορτώνοντας τὶς εὐθύνες στοὺς παπάδες.”

Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος:
π. Σεραφείμ, Εὐσέβιος, Δαμασκηνός.

Νηστειολόγιο:

Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλη τὴν ἑβδομάδα.

> Ὄρθρος, καθημερινὰ 7:30
> Ἑσπερινός, καθημερινὰ 19:00
> Παράκληση γιὰ τοὺς Μαθητὲς

Τὴν Δευτέρα 28 Μαΐου στὶς 19:00 θὰ γίνει ἡ
ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν Ἰησοῦ Χριστό,
πρὸς ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν
στὶς προαγωγικὲς καὶ ἀπολυτήριες ἐξετάσεις.

> Αγιασμός

Πέμπτη 31/5 ὥρα 19:30 μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Δευτέρα 28/5, ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.
Παρασκευή 1/6, Ἰουστίνου Φιλοσόφου.
Σάββατο 2/6, Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 3/6 ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Λουκιλιανού,
Παύλης καὶ 4 νηπίων μαρτύρων.

Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Μνημόσυνο Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄ +8.6.1968
Β΄ Θεία Λειτουργία
9:45–11:00π.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

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

p

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Δὲν ἔχει χέρι …

… ἕνα βράδυ ἄκουσα ἀπὸ ἐνορίτη, τρία μηνύματα στὸ τηλεφωνητὴ
ὅτι ὃ ἅγιος Νικόλαος ἔχει ἕνα χέρι. Ἔχει καὶ τὰ δύο καὶ μέ τὸ ἕνα
καλυμένο, κρατᾶ τὸ Εὐαγγέλιο. Ἀλλὰ τὸ νὰ ἔχει ἀντὶ Ὠμοφόριο,
ριχτάρι στὸν ἀριστερὸ ὦμο σὰν νὰ εἶναι «καναπές», εἶναι
τουλάχιστον ἀσέβεια. Δέν τὸ ἔκαναν ἐπίτηδες, γιατί ἡ μόνη σχέση
τους μὲ τὴν Ἐκκλησία εἶναι μᾶλλον συμφεροντολογική.
Ἃς ὄψονται...
ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ
ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μέρος Ζ΄
Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένο

Δήμαρχε δὲν μᾶς
τὰ λὲς καλά …

Πρεσβύτερος Σεραφεὶμ Δημητρίου
Ἀρχιμανδρίτης – Ἐφημέριος Ι.Ν. Ἄγ. Μαρίνης
Ἡλιουπόλεως.
Ἐν ταῖς αὐλὲς τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς
Βατοπεδίου, 29 Νοεμβρίου 2017
Πρὸς τὸν ἐντιμότατο κ. Βασίλειο Βαλασσόπουλο
Δήμαρχο Ἡλιουπόλεως.
Ἐνταύθα.
Κοινοποίηση:
Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν
Ἐπιμελητήριο Εἰκαστικῶν Τεχνῶν Ἑλλάδος
Ἐκκλησιαστικὸ καὶ δημοτικὸ τύπο.
Ἐντιμότατε καὶ ἀγαπητὲ κ. Δήμαρχε,
πάντοτε χαίρετε.
Ἦταν ἰδιαίτερη ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἔκπληξή μου
ἀγαπητὲ κ. Δήμαρχε ὅταν οἱ συνεργάτες μου, μὲ
πληροφόρησαν ὅτι στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση
τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας Ἁγίας Μαρίνης,
ἔφτασε ἡ ἀπὸ προτρίτα γνωστὴ σὲ ἐμᾶς - τὸ
διέρρευσαν συνεργάτες Σας -, νέα ἐπιστολή Σας

πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, κατὰ τοῦ ἐλαχίστου
προσώπου μου.
Πραγματικὰ εἶναι ἰδιαίτερη ἡ τιμὴ τὴν ὁποία
νιώθουμε, γιατί ἀξιώσατε τούτη τὴ φορὰ νὰ
ἐνημερώσετε καὶ τὴν γενέθλιό Σας ἐκκλησιαστικὴ
κοινότητα γιὰ τὴν «καταγγελία» Σας, σὲ ἀπάντηση
τῆς προσωπικῆς μου ἀναφορᾶς πρὸς τὸν κυριάρχη
μου ἐπίσκοπο, σχετικὰ μὲ τὴν ἁγιογράφηση τοῦ
ναοῦ Ἀναστάσεως Κοιμητηρίου Ἡλιουπόλεως καὶ
νὰ μὴν ἀκολουθήσετε τὴν ἕως τώρα τακτική του:
«θὰ τὸ πῶ στὸ μπαμπά του νὰ τὸν κάνει νταντά».
Πραγματικὰ θυμᾶμαι τὴν πρώτη φορὰ ὅπου
συγχαίροντας μέ, γιὰ τὸ ὁμολογιακό μου φρόνημα,
τὴν ἀνδρεία καὶ τὴν πιστότητά μου στὰ Ἱερὰ καὶ τὰ
Ὅσια, μὲ ἐνημέρωσαν μεταπασχαλίως γιὰ τὴν ἱσ
τορικὰ πρώτη καταγγελτικὴ ἐπιστολὴ Σας ἐναντίον
μου. Ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες, ὅπως καταγράφεται
στὴν τρίτη ἐπιστολὴ Σας τὴν γεμάτη «θλίψη ἀλλὰ
καὶ ἀγανάκτηση» μὲ τρία ὑστερόγραφα, ἀλλὰ
καὶ τὴν πρόσφατη στὴν ὁποία καταγράφεται ἡ
δυσάρεστη θέση Σας νὰ ἀπασχολήσετε «γιὰ μία
ἀκόμη φορᾶ» τὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Ἄρα καὶ στὶς
ἄλλες ὅμοιες φαντάζομαι ὅτι μὲ καταγγέλλετε
γιὰ πράγματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐκκλησιαστικὴ
πραγματικότητα στὴν ἐνορία μας. Τὸ θέμα κ.
Δήμαρχε δὲν εἶναι προσωπικὸ καὶ δὲν μπορῶ νὰ
καταλάβω πὼς αὐτὸ δὲν Σᾶς τὸ ἔχουν ἐντοπίσει
οἱ σύμβουλοί Σας, οἱ νομικοί Σας καὶ οἱ λοιποὶ
συνεργάτες Σας.
Βέβαια δὲν γνωρίζω ἂν μὲ ἀναφέρατε ἐπίσης,
ὅταν ἰδιωτικά σας ζήτησα νὰ μὴν καταστρέψετε
ἐκκλησιαστικὰ συνάδελφό μου, ἀποδεχόμενος ὡς
ἀρνητὴς τῆς Ἐκκλησίας τιμὴ ἀπὸ αὐτόν, ἀλλὰ αὐτὸ
δὲν εἶναι τὸ θέμα μας.

Συνεχίζεται

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.

