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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης
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έρασαν μόλις 8
χρόνια ἀπὸ ἐκεῖνο
τὸ πρωτοχρονιάτικο
μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
Ἀπὸ τότε δὲν ξανακαούστηκε
Ἀρχιεπισκοπικὸ μήνυμα ἐκείνη
τὴν ἡμέρα. Τελικὰ ἦταν Ἐκεῖνος
ὁ μεγάλος προφήτης τῶν ὅσων
ζοῦμε στὴν εὐλογημένη πατρίδα
μας.
Ξεκινώντας τὴν νέα
ἐκκλησιαστικὴ χρονιὰ θέλησα νὰ
Σᾶς θυμίσω λίγα ἀπὸ τὰ
λόγια τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου
Λέγω
ἐγώ... Χριστοδούλου ὄχι γιὰ
νὰ σταλάξω χολὴ στὶς
καρδιὲς Σας ἀλλὰ γιὰ
νὰ κάνουμε ὅτι ἔκανε στὴν
ἀπέναντι πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου
ἕνας μόνος παπάς.
Ὁ παπαΚύριλλος ἔγινε
Ἐπίσκοπος τὴν περασμένη
Κυριακὴ στὴν Σμύρνη. Μᾶς
ἐκπροσώπησε σὰν ἐνορία ὁ
παπαΔαμασκηνός. Ἐκεῖ λοιπὸν
ὁ νέος ἐπίσκοπος Ἐρυθρών εἶπε
«Σκαλίσαμε στὶς στάχτες μας
στὴ Σμύρνη καὶ βρήκαμε μιὰ
σπίθα ποῦ σιγοκαίει καὶ ἔτσι
ξεκινήσαμε»
Αὐτὴ τὴν σπίθα τὴν φυλᾶμε
καλὰ καὶ ἐδῶ στὴν ἀντίπερα
ὄχθη. Προσπάθησαν νὰ τὴν
θάψουν βαθιὰ ἄνθρωποι καὶ
καταστάσεις μὲ κάθε μέσο.
Ὅμως ἐλπίζουμε πῶς θὰ
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βρεθοῦν μπουρλοτιέρηδες τῆς
λευτεριᾶς μας. Μιᾶς λευτεριᾶς
ποῦ χάσαμε γιατί τὸ δόγμα
“ἀνήκουμε στὴν Δύση” ἔκανε
ἐμεῖς Ἀνατολικοὶ καὶ Ἀνατολίτες
νὰ μεθύσουμε ἀπὸ τὰ ξενόφερτα
ποτά της. Δὲν μᾶς τρομάζουν
τὰ μνημόνια, οἱ φορολογίες
καὶ ἡ πείνα. Δὲν φοβόμαστε
τοὺς ἰσχυρούς τῆς γῆς καὶ τὶς
ἀγορές τους. Ὑπάρχουμε καὶ
θρηνοῦμε. Μὰ δὲν φταῖνε
οἱ ἄλλοι. Μὲ χέρια δικά μας
βγάλαμε τὰ μάτια μας. Μὲ τὰ
ἴδια ποὺ ψηφίζουν ἄκριτα και
ἀνιστόρητους, ραπίσαμε τὸν
Χριστὸ καὶ ἀσφαλίσαμε τις
ἀλυσίδες τῆς Ἑλλάδας.
“Ἀγαπητά μου Παιδιά”,
ἔγραφε καὶ ἔλεγε ἐκεῖνος ὁ
Ἡγέτης “Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΝΑ
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. Κι ἐμεῖς
συμπράττουμε σ’ αὐτό, ἄλλοι
γιὰ τὸ καλὸ καὶ ἄλλοι γιὰ τὸ
κακό. Ἡ ἐλευθερία μᾶς εἶναι
τὸ κριτήριο τῆς εὐθύνης μας.”
Καὶ μὲ ἐπίγνωση ἔγραφε “ Ἡ
κατάσταση δὲν ἀλλάζει μαγικὰ
καὶ μηχανικά. Χρειάζονται
νὰ πολλαπλασιασθοῦν
οἱ ἄνθρωποι ποὺ κάνουν
Ἀντίσταση. Ποῦ παραμένουν
πιστοὶ στὶς παραδόσεις μας,
στὶς ἀξίες μας, στὴν ἱστορία
μας καὶ στοὺς ἀγῶνες μας.
Οἱ ἀναθεωρητὲς πολὺ κακὴ
συγκυρία ἐπέλεξαν γιὰ νὰ
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γκρεμίσουν ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν
Ἑλλήνων τὰ κάστρα τῶν θυσιῶν.
ΣΤΑΘΗΤΕ ΟΛΟΙ ΟΡΘΙΟΙ στὶς
ἐπάλξεις σας καὶ μὴ ξεπουλήσετε
τὰ πρωτοτόκια μας”
Λὲς καὶ ἔβλεπε ἐμπρός του
τὸν ἀποδομητὴ ὑπουργὸ τῆς
παιδείας ἔλεγε “Διδάξτε στὰ
παιδιὰ σας τὴν ἀλήθεια, ὅπως
τὴν ἐβίωσαν οἱ ἀείμνηστοι
Πατέρες μας. Ὁ λαὸς μᾶς
ξέρει νὰ ὑπερασπίζεται τὰ
ἱερὰ καὶ τὰ ὅσιά του.Τὸ ἔχει
κατ’ ἐπανάληψιν ἀποδείξει.
Καὶ θὰ τὸ ἀποδείξει καὶ πάλι.
Ἀντίσταση καὶ Ἀνάκαμψη. Γιὰ νὰ
ξαναβροῦμε ὅ,τι ἔχουμε χάσει,
γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦμε ὅ,τι
κινδυνεύει.”
Καὶ τὰ Χριστούγεννα τοῦ
2007 ἔγραψε «ΞΥΠΝΑ
ΑΝΘΡΩΠΕ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ».
Τὰ ἐπιτεύγματά σου σὲ
ἀπεκοίμησαν καὶ νόμισες ὅτι
κατέκτησες τὸν κόσμο. Εὐτέλισες
καὶ αὐτὰ τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια. Τὰ
θεώρησες μύθους καὶ θρύλους
ποὺ τρέφουν τὴ φαντασία
τῶν μικρῶν παιδιῶν, χωρὶς
ἀντικρυσμα στὴν προσωπικὴ
ὑπαρκτικὴ ὀντότητά σου”
Δὲν γράφω ἄλλη λέξη. Καλὴ
ποιμαντικὴ χρονιὰ θὰ εἴμαστε
μαζὶ νὰ συνεχίσουμε ὅτι κάναμε
ἕως τώρα.
πρεσβύτερος Σεραφεὶμ Δημητρίου
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Ὁ σύλλογος ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ γιὰ πολλὰ χρόνια εἶχε στὸ προαύλιο τοῦ Ναοῦ, ἕνα μικρὸ
κατάστημα μὲ εἴδη εὐλαβείας. Ἐκεῖ τα μέλη τοῦ Συλλόγου, ἐθελοντὲς ὅλοι, συγκέντρωναν
χρήματα. Στὸν ἴδιο χῶρο μὲ τὶς πρέπουσες διαδικασίες θὰ ἐγκατασταθεῖ ἰδιώτης ἐπιχειρηματίας
καὶ ἐλπίζουμε νὰ βρίσκει ὁ κάθε ἐνορίτης τὰ μέσα της προσευχῆς καὶ τῆς εὐλαβείας του.

Προϊόντα ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος
& ἀπὸ Μοναστήρια ἂπ΄ὅλη τὴν Ἑλλάδα
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ζυμαρικὰ καὶ Τραχανὰς (νηστίσιμος)
Μέλι - Ταχίνι - Χαλβὰς - Γλυκὰ καὶ Μαρμελάδες
Κουραμπιέδες (νηστίσιμοι) - Κουλούρια (νηστίσιμα)
Βότανα καὶ ξηροὺς καρποὺς
Κρασὶ - Νάμα - Λικὲρ - Ἐλαιόλαδο - Ἐλιὲς
Σιρόπια γιὰ βήχα καὶ κρυολόγημα
Ἀλοιφὲς γιὰ δερματικὰ προβλήματα
(ἀκμή, ἐκζέματα, μώλωπες, ψωρίαση, ξηροδερμία,
συγκαύματα, αἱμορροΐδες)

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Βάμματα γιὰ προστασία τοῦ ὀργανισμοῦ
Κρέμες γιά: κοψίματα, γδαρσίματα, ἐλαφρὰ ἐγκαύματα, φλεγμονές,
πόνους μυῶν καὶ ἀρθρώσεων - Σαμπουὰν - Σαπούνια

Κομποσχοίνια - Εἰκόνες - Σταυροὶ - Σφραγίδες
- Κερὶ φυσικὸ γιὰ τὴν Ἁγία Τράπεζα - Θῆκες Ἀντιδώρου Μοσχοθυμίαμα - Λιβάνι – Κάρβουνα
Φυτίλια - Θυμιατὰ - Εἰκονοστάσια - Βιβλία καὶ Προτάσεις γιὰ δῶρα
ΕΙΔΗ
ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ

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.

