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καλεῖ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἀπὸ Μεγάλης 
Πέμπτης πρωὶ στὸν 
Καθεδρικό του Ναό, 
γιὰ νὰ μεταδώσει 
καὶ ἐκεῖνος 
(Μητροπολίτης 
Κλεόπας) Σῶμα 
καὶ Αἷμα Χριστοῦ 
στὸ λαό, ἀκριβῶς 
ὅπως καὶ τὸ Μέγα 
Σάββατο. Ἀγόρια καὶ κορίτσια πλαισίωσαν 

τὸν Ἐσταυρωμένο καὶ πρὶν ἀποχωρήσουν, 
ἔλαβαν ξηροὺς καρποὺς ἀπὸ τὴν 

Μητροπολίτη γιὰ νὰ μαθαίνουν καὶ τὰ 
τῆς νηστείας. Ἀσφυκτικὰ γεμάτος ὁ 
εὐμεγέθης ναὸς στὴν Ἀποκαθήλωση 

καὶ τὰ παιδιὰ πρωταγωνιστές.
Ἀδιαχώρητο στὸν Ἐπιτάφιο καὶ 

τὴν Ἀνάσταση καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν ναό. Πολλοὶ οἱ 
παλιοί, μὰ ἀρκετοὶ καὶ οἱ νέοι, ἕνεκα κρίσης, 
μετανάστες καὶ ὁ  Ἐπίσκοπος νὰ κατεβαίνει ἕως 
τῶν ρείθρων τοῦ δρόμου, γιὰ νὰ εὐλογήσει τὸ 
ποίμνιό του. Ἦρθε καὶ ὁ  Ἑσπερινός της ἀγάπης 
γλυκίσματα γιὰ τὰ παιδιὰ μαζὶ μὲ τὸ αὐγὸ καὶ 
πρῶτα αὐτά, τὸ μέλλον μας. Προηγουμένως 
δὲν ἐμπόδισε τὸν μικρὸ Μάξιμο ποὺ σὰν 
σαλιγκαράκι σκαρφάλωνε στὸν θρόνο, τὴν ὥρα 
ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀνέβει ὁ ἴδιος.

Μπορεῖ νὰ μὴν ἱερούργησα τὶς ἀκολουθίες 
τῆς Μεγάλης  Ἑβδομάδος, ἀλλὰ ἔζησα τὸ 
Πάσχα τῆς Μητροπόλεως Σουηδίας στὸ μέλλον. 
Βίωσα τὴν Ἀνάστασή της ἀπὸ τὶς στάχτες, μὲ 
φοίνικα τὸν Μητροπολίτη Κλεόπα. Ὡς ἀρωγός 
του φέρελπι ἐπισκόπου της κατὰ Σκανδιναβία  
Ἐκκλησίας, ἐπανέλαβα καθ’ ἐαυτόν, ὅτι εἶχα 
γράψει στὴν ἔκθεσή μου στὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
Χριστόδουλο, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὴν 
Ταϊλάνδη.

«Μακαριώτατε … δὲν γνωρίζουν τί χάνουν 
ἐκεῖνοι ἐκ τῶν συνάδελφών μου ποὺ δὲν 
προστρέχουν εἰς ἀρωγὴ τῶν ἀναγκῶν στὴν 
ἐπαρχία καὶ στὴν ξένη». Πραγματικὲς ἐμπειρίες 
ἱεραποστολῆς, ἀφοῦ Χριστὸς Ἀνέστη.

ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου

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. 

Στὴν 
Στοκχόλμη   
Δ  ́μέρος. Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος.

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

ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
Τὴν Πέμπτη 10/5 ὥρα 20:00 – 23:00, θὰ γίνει ἀγρυπνία  
ἐπὶ τὴν μνήμη τῶν  Ἰσαποστόλων Μεθοδίου καὶ Κυρίλλου, 
φωτιστῶν τῶν Σλάβων.

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί. 
  Τρίτη 8/5, 8/5, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
  Τετάρτη 9/5, Ἠσαίου προφήτου, Χριστοφόρου

Μάρτυρος, Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις.
  Σάββατο 12/5, Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως, 

Ἐπιφανίου Κύπρου.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακὴ Σαμαρείτιδος 13/5, Γλυκερίας μάρτυρος.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης, 
Μνημόσυνο Ποντίων 1919 
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
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας στίς 20:00
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Σήμερα ἐκδρομὴ καὶ τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ  
στὶς 11:30 ἑορτὴ λήξης.



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 Δ΄

Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου

Ἡ ἀνοιχτὴ ἐπιστολή μου γιὰ τὴν ὑπόθεση εἰκόνες 
καὶ εἰκονογράφηση τοῦ Κοιμητηριακοῦ ναοῦ 
Ἀναστάσεως Ἡλιουπόλεως, μὲ ἐρωτήματα σχετικὰ 
μὲ τὰ παραπάνω, προκάλεσε τὴν ἀπὸ «20 Σέπ. 
17» ἀναφορὰ τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Μιχαὴλ 
Γιαννάτου, ἱερατικῶς ὑπευθύνου στὸ κοιμητήριο τῆς 
Ἡλιουπόλεως.

Μὲ ἐντολή Σας, μοῦ κοινοποιήθηκε τὴν «22α 
Σεπτεμβρίου 2017» ἡ ὡς ἄνω ἀναφορά. Ἀπὸ αὐτὴν 
καὶ τὰ συνημμένα ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἁρμόδιοι 
στὸ Δῆμο Ἡλιουπόλεως, ἐνέπαιξαν τὸν σεβαστό 
μου προϊστάμενο π. Μιχαὴλ καὶ ἐκεῖνος Σᾶς ἔγραψε 
ὅσα ἤξερε καὶ ἔπρεπε, ἀποκαλύπτοντας χωρὶς 
νὰ τὸ καταλάβει, τὸν ἐμπαιγμὸ τῶν ὑπευθύνων 
του Δημοτικοῦ Κοιμητηρίου πρὸς τὸν ἴδιον, τὴν 
Μακαριότητά σας καὶ τὴν πόλη ὁλόκληρη.

Στὰ συνημμένα τῆς ἐν λόγω ἀναφορᾶς, τὰ ὁποῖα 
μου κοινοποιήθηκαν, ὑπάρχει ἄνευ προορισμοῦ 
καὶ ἀχρονολόγητο κείμενο τῆς φερόμενης ὡς 
ἁγιογράφου, στὸ ὁποῖο καταγράφοντας θεωρητικὰ 
τὸν τρόπο εἰκονογράφησης ἑνὸς ναοῦ, δίνει τὴν 
ἐντύπωση ὅτι ἀναφέρεται στὸ ναὸ τοῦ Κοιμητηρίου. 
Ἡ εὐλογημένη καὶ τὸ ὄνομά της δὲν ξέρει νὰ γράψει, 
ἀφοῦ ὑπογράφει ἀνάποδα, ἀλλὰ οὔτε νὰ κρυφτεῖ 
μπορεῖ.

Τὸ ἔγγραφο αὐτό, δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν περιγραφὴ 
τῆς ἀναφορᾶς τοῦ π. Μιχαήλ, ἡ ὁποία βασίστηκε στὰ 
ὅσα γνώριζε καὶ αὐτὸς καὶ ἡ ἐλαχιστότητά μου. Ὁ μὲν 

π. Μιχαὴλ λέει ὅτι οἱ φορητὲς εἰκόνες τοποθετήθηκαν 
ἐκεῖ «ὅπου δὲν ἔχουν σχέδιο νὰ ἁγιογραφηθεῖ» 
ἐνῶ τὸ ἑπόμενο συνημμένο ἐπιγραφόμενο 
«ΠΡΟΤΑΣΗ…» γράφει ὅτι «Πάνω ἀπὸ τὴν δυτικὴ 
θύρα … θὰ ἁγιογραφηθεῖ ἡ «Κοίμηση τῆς Θεοτόκου»,» 
Περαιτέρω τὸν ἐμπαιγμὸ καταδεικνύουν καὶ τὰ 
ἑπόμενα αὐτοῦ συνημμένα, ποὺ ὑπογράφονται 
ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνό του πολιτισμοῦ στὸ δῆμο, τὴν 
κα ἁγιογράφο καὶ ἄλλους δημοτικοὺς παράγοντες. 
Ἐκεῖ ρητὰ ἀναφέρουν ὅτι θὰ ἁγιογραφηθεῖ 
ἀπὸ ἀποφοίτους του ἐργαστηρίου Βυζαντινῆς 
Ἁγιογραφίας τοῦ Δήμου Ἡλιούπολης, μόνο ὁ χῶρος 
στὸν ὁποῖον ὑπήρχανε οἱ φορητὲς εἰκόνες, δηλαδὴ τὸ 
κάτω διάζωμα τοῦ ναοῦ καὶ μόνο ἀπὸ εἰκόνες ἁγίων, 
στοὺς ὁποίους εἶναι ἀφιερωμένοι οἱ ναοὶ στὴν πόλη 
μας.

Ἐπὶ τῆς οὐσίας θὰ ἁγιογραφηθεῖ τμῆμα τοῦ ναοῦ 
ἀπὸ φιλότεχνους, οἱ ὁποῖοι στὸν ἐλεύθερο χρόνο τοὺς 
μαθαίνουν ἁγιογραφία στὸ ἐργαστήρι ποὺ διατηρεῖ ἡ 
ὑπάλληλος τοῦ Δήμου καὶ φερόμενη ὡς ἁγιογράφος. 
Γράφω φερόμενη, γιατί δὲν γνωρίζω ἂν ἀνήκει στὸ 
Ἐπιμελητήριο.

Ἐκ τούτων δὲν θὰ ὑπάρχει συνεχεία στὶς 
ὑφιστάμενες ἁγιογραφίες καὶ χωρὶς ἁγιοκατάταξη 
ἁπλὰ θὰ καλυφθοῦν μερικὲς ἐπιφάνειες τοῦ ναοῦ, 
ἀπὸ τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου καὶ τοὺς ἕνδεκα ἴσως 
ἁγίους - Κωνσταντῖνο καὶ Ἑλένη, Μαρίνα, Νικόλαο, 
Παντελεήμονα, Παρασκευή, Ἀναργύρους, Τιμόθεο 
καὶ Μαῦρα, Νεκτάριο - ποὺ τιμῶνται στοὺς ναοὺς 
τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεως. Τὰ 465 καὶ τὸ 520 ἔγγραφά 
του Δήμου γράφουν αὐτὸ ἀκριβῶς: «Ἡ Ἁγιοκαταταξη 
τῆς τοιχογραφίας θὰ ἔχει σχέση μὲ τοὺς πολιούχους 
τῶν Ἁγίων ὅλων των ἐνοριῶν τῆς  Ἡλιούπολης»

Συνεχίζεται... 

ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΣΧΕΤΟΣ …
… δὲν μπορεῖς νὰ καταλάβεις τὰ 
τραγικὰ λάθη σου. Ἄρχισαν νὰ κολᾶνε 
τὶς εἰκόνες ἀπὸ κάτω. Τελείωσε ἡ 
εἰκόνα, βάλανε καὶ διάκοσμο ἀπὸ πάνω 
καὶ τοὺς περίσαψαν 20 πόντοι κενὸ 
ἕως τὸ τέλος τοῦ τοίχου καὶ σὲ ὅλο το 
μῆκος του. Πῶς θὰ τὸ συμπληρώσουν 
οἱ ἄσχετοι ἁγιογραφίας «δημιουργοί»; 
Μᾶλλον ἐκεῖ θὰ περιγράψουν μὲ 
κείμενο τὸ χρονικό της ἀνομίας τους.  
Ἃς ὄψονται...


