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Στό... χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας

Τοῦ Ἁγίου Ἑλλαδίου ἡ μνήμη ἑορτάζονταν τὴν Δευτέρα
27 Μαΐου 2019. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἡ Ἑλλάδα ξύπνησε
περήφανη ἀπὸ τὴν τιμωρία τῶν ἐχθρῶν της, Ἐφιαλτῶν καὶ
Νενέκων. Προσπάθησαν νὰ διχάσουν τὸν λαό, μὰ Ἐκεῖνος
τοὺς ἀπάντησε ὅπως ἔπρεπε καὶ θὰ τοὺς στείλει τελικὰ
στὸ “χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας” γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν
παλιὸ πολιτικὸ Ἀνδρέα
Παπανδρέου ποὺ εἶπε αὐτὴ
τὴν ρήση. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ποὺ τὴν πούλησαν τοὺς
ἐκδικήθηκε. Στὰ σκοτεινὰ
νερὰ τῶν Πρεσπῶν
βούλιαξαν ὁ προδότες
καὶ ἄθεοι κυβερνῶντες
πραξικοπηματίες.
Ὃ Ἅγιος Ἑλλάδιος ἔζησε
τὴν ἐποχὴ τῶν σκληρῶν διωγμῶν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Τὴ
ζωή του σὰν λαϊκοῦ, χαρακτήριζε ἢ μεγάλη σωφροσύνη, γι’
αὐτὸ καὶ κλήθηκε στὸ ἀξίωμα τοῦ ἐπισκόπου. Ἀπὸ τὴ θέση
αὐτή, ὁ Ἑλλάδιος διακρίθηκε γιὰ τὴ σοφία μὲ τὴν ὁποία
τακτοποιοῦσε τὰ διάφορα ζητήματα. Καὶ ἐπειδὴ ἢ θεία
σοφία “διατείνει ἀπὸ πέρατος εἰς πέρας εὐρωστως
καὶ διοικεῖ τὰ πάντα χρηστῶς” (Σοφία Σολομῶντος,
Λέγω
ἡ’ 1), δηλαδή, ἐπεκτείνει μὲ δύναμη τὴν κυριαρχία
ἐγώ... της ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο τοῦ κόσμου ὡς τὸ ἄλλο, καὶ
διοικεῖ τὰ πάντα μὲ εὐεργετικὴ καλοσύνη καὶ
ἀγαθότητα, ἔτσι καὶ ὁ Ἑλλάδιος, ποῦ εἶχε τὸ χάρισμα
αὐτό, διοικοῦσε τὶς ψυχὲς τοῦ ποιμνίου του. Κατόρθωσε
καὶ ἔφερε πολλοὺς εἰδωλολάτρες στὴ χριστιανικὴ πίστη.
Ἢ δράση τοῦ αὐτή, ὅμως, προκάλεσε τὸν εἰδωλολάτρη
ἄρχοντα, ποῦ τὸν συνέλαβε καὶ πρότεινε στὸν Ἑλλάδιο νὰ
ἀρνηθεῖ τὸ Χριστό, προκειμένου νὰ σώσει τὸ κεφάλι του.
Μὲ ἀγανάκτηση ὁ Ἑλλάδιος δήλωσε ὅτι εἶναι ἀτιμία νὰ
προτείνουν σὲ ἕνα χριστιανὸ ἐπίσκοπο τέτοιους τρόπους
σωτηρίας. Τότε ἔσχισαν τὶς σάρκες του μὲ σιδερένια νύχια,
ἀλλὰ θεία χάριτι θεραπεύθηκε ἀμέσως. Τελικά, μετὰ
ἀπὸ συνεχεῖς ραβδισμοὺς τὸν σκότωσαν, καὶ ἔτσι πῆρε τὸ
ἀθάνατο στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Μαζὶ γιορτάζει καὶ ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Ρῶσσος.
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ καὶ αὐτὸ ὁ Δήμαρχος
Ἡλιούπολης καὶ μερικοὶ ἀκόμα ἀπὸ τοὺς δημοτικούς μας
ἄρχοντες δὲν τὸ ἀποδέχονται. Καταδικάζοντάς μας στὶς
19 Ἰουλίου 2018 γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας,
ἀλλὰ καὶ ἀρνούμενοι νὰ πάρουν θέση γιὰ τὴν προδοσία
τῶν Πρεσπῶν στὸ τελευταῖο τακτικὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο
στὶς 23 Ἀπριλίου 2019, μετὰ ἀπὸ αἴτημα ἑκατοντάδων
Ἡλιουπολιτῶν, μᾶς εἶπαν τί πιστεύουν καί τί εἶναι.
πρεσβύτερος Σεραφεὶμ

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Ἰωάννης.

> Παράκληση γιὰ τοὺς Μαθητὲς

Τὴν Δευτέρα 3 Ἰουνίου στὶς 19:00 θὰ γίνει ἡ
ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν Ἰησοῦ Χριστό,
πρὸς ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν
στὶς προαγωγικὲς καὶ ἀπολυτήριες ἐξετάσεις.
> Ὄρθρος, καθημερινὰ 08:00
> Ἑσπερινός, καθημερινὰ 19:00

>Aγρυπνία
Τὴν Τρίτη 4/6 ἐπὶ τῇ ἀποδώσει τοῦ Πάσχα
θὰ γίνει Ἀγρυπνία ἀπὸ τὶς 20:30
> ENATH TOΥ ΠΑΣΧΑ
Τὴν Τετάρτη 5/6 στὶς 19.00
θὰ ψαλλοῦν τὰ 40 Χριστὸς Ἀνέστη
καὶ ὁ Ἑσπερινός της Ἀναλήψεως.

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Τετάρτη 5/6, Ἀπόδοσις Πάσχα.
Πέμπτη 6/6 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ.
Σάββατο 8/6 Καλλιόπης μάρτυρος.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 9/6 318 Θεοφόρων Πατέρων
A΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Κυρίλλου Αλεξανδρείας.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης,
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 - 20:00

EκδρομH

μὲ ἐπίκεντρό το προσκύνημα τοῦ
ὁσίου Παισίου στὴν Μονὴ Σουρωτῆς.
Πληροφορίες στὸν Νεωκόρο.

p

Τὸν πῆρε στὸν λαιμό του...

Κλειδὶ Βοιωτίας, ἑσπέρας 14ης Ἀπριλίου 2019.

Πρὶν τὸ Δὶ’ εὐχῶν ἔφυγαν ἀπὸ τὸ ναὸ τῆς Ἁγίας
μας, σήμερα Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου 2019, ὁ δήμαρχος
Ἡλιουπόλεως Βασίλης Βαλασόπουλος καὶ ὁ πάλαι
ποτὲ ἀντιδήμαρχος Λευτέρης Σαπουντζής.
Δὲν ἄντεξαν νὰ ἀκούσουν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ δώσουν
ἀπαντήσεις, ἐὰν εἶχαν κάτι νὰ ποῦν.
Ἐφορμούμενος ἀπὸ τὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ
στὸ σημερινὸ κήρυγμα, μίλησα γιὰ τὶς ἀρχὲς καὶ
τὶς ἐξουσίες ποὺ καταδυναστεύουν τὸν λαὸ καὶ
ἀναφερθήκαμε στὴν πολιτικὴ ἐξουσία καὶ τὴν ἀλλαγὴ
στὸν Ποινικὸ Κώδικα τὴν ὁποία ἐνεργεῖ ἡ κατέχουσα
τὴν ἐξουσία, χωρὶς τὴν λαϊκὴ ἀποδοχὴ πλέον μετὰ
τὴν διάλυση τῆς συνεργασίας Σύ.Ρίζ.Ἃ - Ἄν.Ἔλ.,
Κυβέρνηση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα.
Ἡ παρουσία τοῦ Δημάρχου, μᾶς ἔδωσε τὴν
ἀφορμὴ νὰ στρέψουμε τὸν λόγο ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ
πρὸς τὸ πρόσωπό του καὶ νὰ θέσουμε ἐν πρώτοις τὸ
θέμα τοῦ ἀκόμα ἀπλήρωτου προσκηνυταρίου στὴν
πλατεία Ἀνεξαρτησίας καὶ ἐν συνεχεία τὴν ὑπόθεση
τοῦ Πάσχα τοῦ 2014, στὴν ὁποία ἀντὶ γιὰ ἀπάντηση
διαμαρτυρήθηκε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ζητώντας
του, δὲν ξέρουμε καὶ ἐμεῖς τί, κατὰ τοῦ προσώπου
μας. Ἔχοντας σκοπὸ νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ ὅλα ἐκεῖνα
τὰ πράγματα τὰ ὁποῖα ἐνῶ εἶναι ἐκκλησιαστικά, ὁ
Δήμαρχος ἀρνήθηκε νὰ συνεργαστεῖ καὶ ἀκόμα καὶ
μὲ παραβίαση τῶν νόμων ἐνήργησε.
Ὁ Λευτέρης Σαπουντζὴς διέκοψε τὴν ροὴ τοῦ
κηρύγματος καὶ φωνάζοντας ἀποχώρησε ἀπὸ
τὸ ναὸ ἀκολουθούμενος ἀπὸ τὸν Δήμαρχο, τὴν
διδασκάλισσα Ἀντιδήμαρχο καὶ ἕναν συνταξιοῦχο
δάσκαλο, μόνον ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαζομένους. Ὁ

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ
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ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ…

Δήμαρχος ζήτησε εὐγενικά το κλειδὶ τοῦ ἀφεδρώνα
πρὶν ἐξέλθει ἀπὸ τὸν ναό, τὸ ἐπέστρεψε καὶ στάθηκε
γιὰ λίγα λεπτὰ στὸ προαύλιο μὲ τὴν παραπάνω παρέα
του.
Μετὰ τὴν ἀποχώρησή τους προσφεύγοντας
τὴν ἄμεση δημοκρατία, μὲ τὴν θέληση τῶν
ἐκκλησιαζομένων συνεχίσαμε τὸ κήρυγμα,
ἀφοῦ μόνο δύο ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ζήτησαν νὰ
σταματήσει, ἐγείροντας τὰ χέρια τοὺς κατὰ τὴν ὥρα
τῆς ψηφοφορίας, ἐνῶ ἑκατοντάδες ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ
σήκωσαν τὰ χέρια τους γιὰ νὰ συνεχίσει ἡ ἀναφορὰ
στὶς ἐκκλησιαστικὲς ὑποθέσεις τὶς ὁποῖες ἡ δημοτικὴ
ἀρχὴ ἐμπλεκόμενη, εὑρέθη ἀνίκανη νὰ ἀπαντήσει
σὲ ἐρωτήματα καὶ ἐπιστολές, συνεχίζοντας νὰ δίδει
χρήματα γιὰ συσσίτια σὲ ναοὺς χωρὶς συσσίτια, νὰ
ἁγιογραφεῖ τὸ ναὸ τοῦ κοιμητηρίου παραβιάζοντας
κάθε νομό, νὰ μὴν ἀποδίδει τὰ ὀστᾶ ποὺ
κατρακύλησαν στοὺς δρόμους μετὰ τὴν πλημμύρα
καὶ καταστροφὴ τοῦ κοιμητηρίου στοὺς οἰκείους
τους, καὶ ἄλλα.
Προσκαλοῦμε λοιπὸν τὸν Δήμαρχο τῆς πόλης
καὶ ὅποιον ἄλλον ἐπιθυμεῖ σὲ δημόσιο διάλογο
ἐπάνω σε αὐτὰ τὰ θέματα καὶ μόνο, ποὺ ἅπτονται
ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, διαθέτουμε χῶρο καὶ
χρόνο καὶ τοὺς περιμένουμε νὰ συζητήσουμε γιὰ
ὅσα ἔγιναν κακῶς ἐπὶ Δημαρχίας του καὶ ὅσα πρέπει
νὰ γίνουν. Τοῦτο νὰ γίνει ὥστε νὰ μὴν κάνουμε
παράλληλους μονολόγους ὁ ἕνας στὸ δημοτικὸ
συμβούλιο καὶ ὁ ἄλλος στὸ ναό, χωρὶς ἀντίλογο καὶ
τελικὰ διάλογο, κάτι τὸ ὁποῖο δὲν θὰ μᾶς φέρει νὰ
συναντηθοῦμε ποτέ.
πρεσβύτερος Σεραφεὶμ Δημητρίου

Εἶμαι χρήσιμο χαρτὶ μὴ μὲ πετάξεις

Aν δΕνμΕ θέλεις
Ανακύκλωσε μΕ

Στὸ ναὸ μᾶς κάντε ἀνακύκλωση
λαμπτήρων καὶ μπαταριῶν.
Ἐπιπλέον πλαστικὰ πώματα καὶ
φιάλες (νεροῦ) καὶ κουτία ἀλουμινίου
(ἀναψυκτικῶν).

Ἀνακύκλωση τηγανισμένων λαδιῶν καὶ μαγειρικῶν λιπῶν στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνας
κάθε μέρα 7:30-19:30 στην είσοδο του Ναού καὶ γιὰ ἐπιστοφὴ τοῦ δοχείου μεταφορᾶς
κάθε πρωὶ 9-11 στὸ φιλόπτωχο.
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.

