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Λέγω
ἐγώ...

Πλησιάζοντας ἡ Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή, ὅλοι 
κατανοοῦμε τὴν ἀνάγκη τῆς 
μετάνοιας, τῆς περισυλλογῆς, 
τῆς προσευχῆς, τῆς νηστείας, 
ὅλων τῶν ἀρετῶν ποὺ 
καταξιώνουν τὸν ἄνθρωπο. 
Ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου μὲ 
τὴν ἔναρξή του, μᾶς προβάλλει 
τὸν μετανοημένο Τελώνη καὶ 

τὸν μετανοημένο  Ἄσωτο 
καὶ δίπλα τους τὸν 

ἄφρονα Φαρισαίο 
καὶ τὸν ὑποκριτὴ 
μεγάλο ἀδελφό, γιὰ 

νὰ μᾶς φτάσει ἀπὸ 
τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο 

τῆς «τελικῆς κρίσης» καὶ νὰ 
μᾶς ἀνοίξει τὶς προοπτικές της 
μετανοίας καὶ τῆς Σωτηρίας 
ὥστε νὰ μὴν ἀντιμετωπίσουμε 
τὴν Κυριακή της Τυρινής  τὴν 
ἔξοδό μας ἀπὸ τὸν παράδεισο 
ὅπως οἱ πρωτόπλαστοι.
Ἡ ἐνορία μᾶς γιὰ ἀκόμη 
μία χρονιὰ θὰ κάνει τὸν 
Ἑσπερινό της ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ, 
τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ 
καὶ προσκαλεῖ ὅλους, νὰ 
συγχωρήσουμε καὶ νὰ 
λάβουμε ἕνα ἀκόμα ἐφόδιο 
γιὰ τὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν. Σὲ 
μετάνοια καλοῦμε τούτη τὴν 
περίοδο καὶ ὅλους ἐκείνους 
οἱ ὁποῖοι μὲ πολλὴ ἀφροσύνη 
βάλλουν κατὰ τῶν ἱερῶν καὶ 
τῶν ὁσίων της φυλής μας. 
Δὲν θὰ καταφέρουν πολλά. 
Ἄλλωστε τὸ μικρὸ ποίμνιο εἶναι 
ἐκεῖνο ποὺ τελικὰ θὰ σωθεῖ, 
ἀλλὰ ἔχουμε νὰ τοὺς ποῦμε 
ὅτι σκληρὸν σὺ πρὸς κέντρα 
λακτίζειν. 
Καλό στάδιο

ΚΑΛΕΣ 
ΑΠΟΚΡΙΕΣ > ΝΗΣΤΕΙΟΛΟΓΙΟ 

Κατάλυση εἷς πάντα πλὴν κρέατος ὅλη τὴν ἑβδομάδα
> ΕΥΧΕΛΑΙΟ
Ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θὰ τελεσθεῖ  
στό ναό μας  Ἱερὸ Εὐχέλαιο τὴν Δευτέρα 4 Μαρτίου καὶ ὥρα 18:00. 
> Ἑσπερινός, καθημερινά 18:00.
> Όρθρος, καθημερινὰ 8:00. 
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί. 
> ΣΑΒΒΑΤΟ Ὁσίων πάντων

  8/3 Τρισάγιο μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ στὶς 18:30 
  9/3. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία στὶς 7:30 Μνημόσυνο 10:00.  

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 10 Μαρτίου,  
Κορδάτου Ἀθηνών, Ἀναστασίας Πατρικίας.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης  
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου 
> Παρακλήσεις στὶς 18:00 Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα 
> Κάθε Τετάρτη 
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων  
7:30 -20:30 Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί Παναγίας. 
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ 
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 καὶ γιὰ ἀπόφοιτους Λυκείου στίς 19:00 
> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 
Παρασκευή στὶς 19:00. 
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & ΑΕΡΟΒΙΚΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας Μαρίνης 39 
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Σήμερα 3/3/2019 & ώρα 17.00 μὲ  
τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Νεκταρίο Μουλατσιώτη,  
Πρωτοσύγκελλο τοῦ Μητροπολίτου Φωκίδος. 
> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 
Κυριακὴ 3/3/2018 καὶ ὥρα 19:00 μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη  
π. Αὐγουστίνο Σύρο, Ἱεροκήρυκα τῆς Μητροπόλεως Φωκίδος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ 
Κυριακή της Τυρινῆς, καὶ ὥρα 18:00, στὸ Ναό μας, θὰ τελεσθεῖ  
ὁ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ 
Ἑσπερινοῦ, ὅλοι θὰ ζητήσουμε τὴ συγχώρεση ἀπὸ ἀλλήλων.  
Στὴ συνέχεια στὴν αἴθουσα Δεξιώσεων τοῦ Ναοῦ μας θὰ γίνει τὸ 
Δεῖπνο τῆς Τυρινῆς. Ὅλοι καθαρίζοντας τὰ σπίτια μας ἀπὸ κάθε τί 
ἀρτύσιμο, ἃς τὸ πάρουμε μαζί μας στὸ Ναό, νὰ τὸ μοιραστοῦμε μὲ 
ἄλλους ἀδελφοὺς ἐνορίτες σ΄ αὐτὸ τὸ δεῖπνο ἀγάπης γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ 
ἐνορία θὰ προετοιμάσει τὴν παραδοσιακὴ μακαρονάδα μὲ τυρί.



Ἀγαπητὲς καὶ ἀγαπητοί μου δημοτικοὶ σύμβουλοι, 
πάντοτε χαίρετε.
 

Μὲ τὴν Κυριακή αὐτὴ προσφώνηση, ξεκινῶ τὸ 
παρὸν σημείωμα πρὸς Ἐσάς. 

Σᾶς ὀνομάζω ἀγαπητούς, γιατί ὁ Κύριος μας 
Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς ἐπιβάλει γιὰ νὰ εἴμαστε μέλη 
τῆς Ἐκκλησίας Του, τὴν ἀγάπη καὶ πρὸς τοὺς 
ἐχθρούς μας.  

Θέλοντας οὒν νὰ ξεκαθαρίσουμε κάποια 
πράγματα τὰ ὁποῖα μὲ φέρνουν καὶ Σᾶς φέρνουν σὲ 
δυσκολία ἐπιστέλω. 

Στὶς 19 Ἰουλίου τοῦ 2018, 
ἐπιλέξετε νὰ ἀκολουθήσετε 
τὴν ἀπαίτηση τοῦ ἀρνητῆ 
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ 
προδότη τῆς Πατρίδας μας 
Δημάρχου Ἡλιούπολης Βασίλη 
Βαλασόπουλου καὶ συνταχθήκατε 
στὴν πρόταση καταδίκης, τῶν 
ἐκδηλώσεων ποὺ ἔγιναν γιὰ τὴ 
Μακεδονία καὶ τὴν ὑπεράσπιση 
τῆς μοναδικότητάς της στὴν 
ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς 
ἁγίας Μαρίνης. 

Αὐτό, ἀμέσως Σᾶς κατέστησε προδρόμους τῆς 
τελικῆς προδοσίας τὴν ὁποία, προκαλώντας τὸ 
70% τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ ἀντιτίθετο σὲ αὐτὸ 
καὶ ὀδηγώντας σὲ ἐποχὲς ἐμφυλιοπολεμικές 
τους Ἕλληνες, κατάφερε μὲ κοινοβουλευτικὸ 
πραξικόπημα ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα. 

Ἡ πράξη Σας ἐκείνη, Σᾶς συγκαταλέγει στοὺς 
ἐχθρούς της Ἑλλάδας, στοὺς προδότες τῆς 
Μακεδονίας, στοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι 
θὰ δείχνονται μὲ τὸ δάχτυλο, ἀπὸ τὶς ἑπόμενες 
γενιὲς ὅπως ὁ Ἐφιάλτης καὶ ὁ Νενέκος.

Ἐπιτρέψτε μου λοιπὸν νὰ σᾶς γνωρίσω, ὅτι δὲν 
ἐπιθυμῶ νὰ ἔχω καμία κοινωνικὴ ἐπικοινωνία 
μαζί Σας, ἕως ὅτου ἀναγνωρίσετε τὸ λάθος Σας, 
μετανοήσετε γιὰ τὴν πράξη Σας, καὶ δημόσια 
ὁμολογήσετε τὴν μεταμέλειά Σας, ὅπως δημόσια 
κάνατε καὶ τὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς εὐλογημένης 
γῆς τῆς Μακεδονίας. Ἐκείνης τῆς Μακεδονίας, 
τὴν ὁποία περπάτησε ὡς ἐπὶ πρώτου εὐρωπαϊκοῦ 
ἐδάφους ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, 
μετὰ τὸ ὅραμα ποὺ εἶδε στὴν Τρωάδα, καὶ τὴν 
ἐξαγίασαν ἀνάμεσά σε ἑκατοντάδες ἄλλους, 
μάρτυρες σὰν τὸν Δημήτριο, τὸν Λοῦπο καὶ 
τὸ Νέστορα στὴν Θεσσαλονίκη, ὅσιοι σὰν τὸν 
Ἀντώνιο στὴν Βέροια, νεομάρτυρες σὰν τὴν 
Ἀγγελίνα καὶ τὴν Κυράννα καὶ τὴν κρατοῦν 
κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τοῦ Θεοῦ οἱ προσευχὲς τῶν 

ἁγιορειτῶν στὸ περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἔτσι, μὲ 
τόση εὐλογία συντηρεῖται ἡ μακρόχρονη ἱστορία 
της ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ Μακεδονικὸ βασίλειο τῆς 
ἀρχαίας Ἑλλάδος καὶ ἔρχεται μέσα στὶς μέρες μας 
μὲ τὴ Μακεδονικὴ δυναστεία τῆς ἀνατολικῆς 
Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, τὸν Μακεδονικὸ ἀγώνα 
μὲ θυσίες καὶ ἀπώλειες ἐδαφῶν, στὶς ἀρχὲς τοῦ 
περασμένου αἰώνα, καὶ τὴν ἀπόφαση τῶν Ἑλλήνων 
πολιτικῶν ἡγετῶν στις 13 Ἀπριλίου τοῦ 1992, νὰ μὴν 
ἐκχωρήσουν ἐπουδενὶ τὸ ὄνομα Μακεδονία, σὲ 
κανέναν ἀπὸ τοὺς γείτονές μας οἱ ὁποῖοι κατέχουν 
μικρὰ τμήματα τῆς Μακεδονίας. Φυσικὰ καὶ τὴν 
Μακεδονία τὴν κατοίκησαν τὰ νεότερα χρόνια, 
ὡς Ρωμιοὶ ἢ Ὀθωμανοὶ πολίτες, μεταξὺ ἄλλων 
καὶ Σλάβοι, ἀλλὰ ὅσοι δὲν μιλοῦν  Ἑλληνικὰ δὲν 
μπορεῖ νὰ ὀνομάζονται Μακεδόνες οὔτε καμία 
σλαβοβουλγαρικὴ διάλεκτος μπορεῖ ὡς γλώσσα νὰ 
ὀνομάζεται Μακεδονική.

Θὰ μποροῦσα νὰ καταλάβω τὴν πράξη σᾶς 
ἐὰν εἴχατε ἐκλεγεῖ μὲ λίστα 
τῆς ἐπιλογῆς του ὡς ἄνω 
ἐξονομασθέντος προσώπου. 
Ὅμως ἀγαπητοί μου μπορεῖ νὰ 
Σᾶς ἐπέλεξε ὡς ὑποψήφιους, 
ἀλλὰ Σᾶς ἐξέλεξε ὁ λαὸς μὲ 
τὴν ψῆφο του, ὅσους ἀπὸ Σᾶς 
ἐξέλεξε, γιὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε καὶ 
τὴν ἀναφορὰ σὲ θεραπευτικὲς 
ἐπεμβάσεις στὴ σταυροδοσία, 
πράγμα τὸ ὁποῖο δὲν μὲ ἀφορᾶ 
ἀλλὰ τὸ ἄκουσα καὶ ἐγώ. Και 
φυσικά τό τελευταῖο δὲν τὸ 

πιστεύω, ἀφοῦ ἡ μάνα μου μὲ δίδαξε ὅτι ἀπὸ ὅσα 
βλέπω νὰ πιστεύω τὰ μισὰ καὶ ἀπὸ ὅσα ἀκούω 
τίποτα.

Εἶδα λοιπὸν ὅτι ἐσεῖς, μαζὶ μὲ τοὺς εἰσηγητές 
τῆς οὕτως ἢ ἄλλως ἀνθελληνικῆς καὶ ἀντιχρίστου 
δημοτικῆς παρατάξεως στὴν Πόλη, ἡ ὁποία ὑπάρχει 
ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ συνονθυλεύματος ποὺ ἀκούει 
στὸ ὄνομα Συ.Ριζ.Α. καταδικάσετε ἐν τῷ προσώπω 
μου, ὅλα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἐπιδοκίμασαν οἱ ἐνορίτες 
τῆς Ἁγίας Μαρίνας μὲ τὴν συμμετοχή τους, μὲ τὴν 
ἐπικρότησή τους καὶ μὲ κάθε ἄλλο λόγο ἢ ἔργο, μὲ 
τὰ ὁποῖα ὑπερασπίστηκαν μαζί μου στὴν ἐνορία ἢ 
τὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, τὴν προσπάθεια ἀποτροπῆς 
τῆς προδοσίας στὴν ὁποία κατευθυνόταν καὶ τελικὰ 
ἐνέργησε ἡ «φασιστικὴ κυβέρνηση» τῆς χώρας μας.

Ἀγαπητές μου κυρίες καὶ ἀγαπητοί μου κύριοι, 
παρακαλῶ λοιπὸν πολύ, ἐφόσον ζῶ καὶ αὔριο ἢ 
ὅσο ζήσω ἀκόμα, νὰ μὴν μὲ προσεγγίζετε πρὸς 
χαιρετισμό, γιατί θὰ βρίσκεστε στὴ δυσάρεστη θέση, 
κάποιοι τὸ ἔχετε ἤδη πάθει, νὰ μὴν ἀνταποκρίνομαι 
καὶ νὰ στέκεστε ἐκτεθειμένοι στὸν περίγυρο, ποὺ 
κάποιες φορὲς μπορεῖ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ βλέπει καὶ νὰ 
ἀκούει. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπόρριψη τῶν κὰτ΄ εἰκόνα 
Θεοῦ προσώπων Σας, τὰ ὁποῖα ὑπολλήπτομαι καὶ 
ἀγαπῶ, ἀλλὰ μιὰ ἐκδήλωση διαμαρτυρίας καὶ 
ἀντίστασης στὴν προδοσία.

Πρὸς
τοὺς παραλῆπτες Δημοτικοὺς Συμβούλους.
Κοινοποίηση:
1. Αξιότιμον κ. Γεώργιο Πατούλη,  
ὑποψήφιο Περιφεριάρχη Ἀττικῆς
2. Έτερους τινὰς ἑταίρους.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ...


