
 
 
 

Το πανηγύρι μας –  

“Δὲν εὐχαριστοῦμε τοὺς 
συναρμόδιους ὑπουργούς”. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ἀπὸ δελτίο τύπου τῆς 24ης Ἰουλίου 2020 

 

“Δεν εὐχαριστοῦμε τοὺς συναρμόδιους 

ὑπουργοὺς γιὰ τὴν ἀνευθυνότητά τους στὸ νὰ 
μὴν ἀπαντήσουν στὰ ἐρωτήματα μᾶς περὶ τῆς 
διεξαγωγῆς τῆς πανηγύρεως”. Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια 

ὁ πρόεδρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας μᾶς 
ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου χαιρέτησε 
τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἱερᾶς λιτανείας, ἀφοῦ δύο 

μέρες πρὶν μὲ Κ.Υ.Α. οἱ πέντε ὑπουργοί, 
Ἐσωτερικῶν, Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν 
Ὑποθέσεων, Προστασίας τοῦ Πολίτη, Ὑγείας 

καὶ Ἀνάπτυξης καὶ Ἐπενδύσεων, ἀπαγόρευσαν 
χωρὶς διευκρινήσεις τὰ πανηγύρια. Ἐπειδὴ καὶ ὁ 
λαὸς λέει «οἱ γύφτοι τὰ μαλώματα τὰ 'χουν γιὰ 

πανηγύρια» τοὺς ρωτήσαμε τί ἐννοοῦν 
πανηγύρι καὶ οὐδέποτε ἀπάντησαν, παρότι 
εὐτέλισαν ἑαυτοὺς ἀπὸ διευκρινιστικὲς 

ἐγκυκλίους γιὰ τὸ ἐμπορικὸ τμῆμα τῶν 
πανηγύρεων. Δὲν μᾶς ἀπάντησαν ἂν θὰ 
μποροῦσε νὰ γίνουν ὡς μουσικὲς παραστάσεις, 

οἱ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις τὰ βραδινά της 
ἑορτῆς. 
Τὸ ἀνευθυνουπεύθυνο κράτος φρόντισε ὥστε  

τὸ πανηγυρικὸ διήμερο, νὰ περικοπεῖ καὶ 
παράλληλα νὰ προσβληθεῖ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορᾶ 
ἡ νοημοσύνη τῶν πιστῶν, ἐνοριτῶν καὶ 

ἐπισκεπτῶν. Ἐκδίδοντας μιὰ ἀκόμη ἀσαφῆ ΚΥΑ, 
ποὺ μοναδικό της στόχο εἶχε νὰ βλάψει τὴν 
πίστη καὶ τοὺς πιστούς, τὶς παραδόσεις καὶ τὰ 
ἔθιμα, μπερδεύοντας τὸν λαὸ ποὺ ρωτοῦσε ἂν 

θὰ γίνει Λειτουργία. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς 
ΚΥΑ, ὅτι περιορίστηκαν οἱ πανηγυρικὲς 
ἐκδηλώσεις στὴν κεκανονισμένη λατρεία, τὸ 

πολύωρο εὐλαβικὸ προσκύνημα πρὸς τὴν ἁγία 
καὶ στὴν φοβικὴ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὴν 
λιτάνευση τῆς εἰκόνας καὶ τῶν ἱερῶν λειψάνων. 

Συνέχεια στην πίσω σελίδα  

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ἡ συμμετοχὴ στὴν λατρεία ἐντός τοῦ ναοῦ σύμφωνα μὲ τὶς 
κυβερνητικές ὁδηγίες γιὰ τὴν φερόμενη ὡς πανδημία κορωναϊοὺ, 
γίνεται ἀπό Κ.Υ.Α. ἰσχύος ἕως 31/10/2020, μὲ ἀποστάσεις καὶ μόνο 
γιὰ 100 ἄτομα μὲ κάλυψη τῶν ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν μὲ 
ὑφασμάτινη ἢ ἄλλου εἴδους μάσκα,  
 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π.Σεραφείμ, π.Εὐσέβιος, π.Δαμασκηνός. 

Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ νηστεία ἀνέλαιος 
ἢ ὡς ὁρίζει ὁ πνευματικός. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ θὰ γίνει σήμερα στὶς 14:00 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγιίας Κυπαρισσιωτίσης καὶ Ἁγίου 

Ἰεροθέου Μεγάρων πρὸς προσκύνηση τῆς τιμίας κάρας τοῦ 
ἑορτάζοντος Ἁγίου.  
Θὰ προηγηθεῖ περίπατος στὸν λιμένα Ἐλευσίνος. 

 

ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ Η ΕΝ ΚΙΜΩΛΩ 

Ἐπὶ τῇ μνήμη τῆς ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλω θὰ ψαλεῖ 
ἡμιαγρυπνία χωρὶς Θεία Λειτουργία, σήμερα στὶς 20:30. 
Αὔριο ἡμέρα μνήμης της, θὰ γίνει Θεία Λειτουργία στὶς 8:30 

καί παράκληση στίς 18:00.  
Θὰ ἔκτεθεί τό διήμερο πρός προσκήνυση ἀπότμημα τοῦ 
ἱεροῦ της λειψάνου. 

> Ἑσπερινὸς & Ὄρθρος, καθημερινὰ στὶς 18:00 
καὶ Σαββάτο μόνο Ἑσπερινὸς στὶς 18:00 
> Παρακλήσεις στὶς 18:45 κάθε Τετάρτη στὴν 

Ἁγία Μαρίνα κάθε Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  
> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων  
Κάθε Τετάρτη 8:00 -20:00 

> Θεία Λειτουργία  
Πέμπτη 8/10, στὶς 8:00 ὁσίας Πελαγίας 
Σάββατον 10/10, στὶς 8:00 Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας μ. 

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακὴ Δ΄Λουκᾶ 11/10,  
ἁγίων Πατέρων Ζ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου 

Φιλίππου ἐκ τῶν 7 διακόνων   
Α΄ Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης  
Β΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου   
 

Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ἀλουμίνιο, 
πλαστικὸ ἠλεκτρικὲς στῆλες, λαμπτῆρες καὶ χαρτὶ 

 

Λειτουργεί τό φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης ρούχων. 
Μπορεῖτε νὰ προμηθευτεῖτε ρουχισμὸ καὶ ὑπόδηση σὲ ἄριστη κατάσταση. 
Οἱ ἄποροι καθ΄ ὑπόδειξη τοῦ ἐνοριακοῦ φιλοπτώχου, μποροῦν νὰ λαμβάνουν 
δωρεὰν ἕως καὶ 25 τεμάχια μηνιαίως κατὰ ἄτομο, γιὰ 3 μῆνες. 

Λειτουργεῖ Δευτέρα 18:00 – 19:00  - Παρασκευὴ 11:00 -12:00 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020  9:00  -  13:00

Ἔτος 18ο Φύλλο 1o  
4 Ὀκτωβρίου 2020 



Οἱ ἑορτασμοὶ ξεκίνησαν μὲ τὴν προετοιμασία τοῦ ναοῦ μᾶς 
πολλὲς ἡμέρες νωρίτερα, ἔτσι ὥστε τὸ διήμερό της 16ης καὶ 

17ης Ἰουλίου 2020, ὅλα νὰ εἶναι ἕτοιμα καὶ νὰ κυλήσουν ὁμαλά. 
Δεκάδες ἐθελοντὲς ἀνέλαβαν τὴν προετοιμασία ποὺ 
περιελάμβανε τὴν καθαριότητα τοῦ ναοῦ, τοὺς 

σημαιοστολισμούς, τὶς ἐπιδιορθώσεις διάφορων 
ζημιῶν, τὸ στήσιμο τῆς 

ἐξέδρας κ.α. 

Σημαντικὸς 
ἀρωγὸς στὴν 
προετοιμασία, 

ἦταν καὶ ὁ Δῆμος 
Ἡλιούπολης ποὺ 
προσέφερε ὅλα 

τα ἀπαραίτητα 
ἐπιπλέον μέσα, 

καθὼς καὶ σύλλογοι ποὺ 
συνέδραμαν μὲ τὴ σειρά τους στὸ νὰ διοργανωθεῖ ἕνα ἀκόμη 

ἀξέχαστο πανηγυρικὸ διήμερο μέσα σὲ περίοδο περιορισμῶν. 
Τὴν Τετάρτη 15 Ἰουλίου, ἔγινε ὑποδοχὴ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ 
ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ καὶ ἱερὸ Εὐχέλαιο. 

Τὴν ἑπομένη 16 Ἰουλίου, 
εὐλογήθηκαν δεκάδες 
ἀρτοκλασίες ἀπὸ τὸν 

ἀρχιμανδρίτη Δαμασκηνὸ 
Φυλακτὸ καὶ ἀκολούθησε 
ὁ πανηγυρικὸς ἑσπερινός, 

ὅπου χοροστάτησε ὁ 
μητροπολίτης Βρεσθένης 
Θεοκλητὸς καὶ 

συγχοροστάτησε ὁ 
μητροπολίτης Ἱσπανίας 
καὶ Πορτογαλίας 

Πολύκαρπος. Στὴν 
ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ, 
συμμετεῖχαν ἐπίσης οἱ 

ἀρχιμανδρίτες Ἀντώνιος 
Μαλούφ, τῶν ἁγίων 
Ἀκινδύνων δήμου ἁγίων 

Ἀναργύρων, Καλλίνικος 
Χριστέλης, τοῦ ἁγίου 
Παύλου Ἡλιουπόλεως οἱ 

πρωτοπρεσβύτεροι Εὐάγγελος Παπανικολάου, τῆς μητροπόλεως 
Καμεροῦν ὁ ὁποῖος καὶ γλαφυρὰ θεράπευσε τὸ κήρυγμα, 
Χαράλαμπος Γεωργαντᾶς, τῆς ἁγίας Μαύρας Ἡλιουπόλεως, οἱ 

ἐνορίτες πρωτοπρεσβύτεροι, Δημήτριος Δρόσος, συνταξιοῦχος 
ἐκ τῆς Μητροπόλεως Κηφησίας καὶ Γεώργιος Φειδόπουλος, τοῦ 
ἁγίου Νικολάου Γλυφάδος καθὼς καὶ οἱ διάκονοι Παναγιώτης 
Καζαμίας καὶ Δημήτριος Μπαρμπαρής. Παρέστησαν ὁ βουλευτὴς 

Ἰωάννης Καλλιάνος καὶ οἱ ἀντιδήμαρχοι Κωνσταντῖνος Σεφτελὴς 
καὶ Ἰωάννης Ποῦλος. Ὁ ἑσπερινὸς ὅπως καὶ ἡ λειτουργία 

μεταδόθηκαν τηλεοπτικὰ ἀπὸ τὸ ecclesiatv.gr. Μετὰ τὴν μακρὰ 

διακοπὴ λόγω ἀκύρωσης τῶν πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, τὸ λατρευτικὸ μέρος τῆς παραμονῆς, ὁλοκληρώθηκε 
μὲ τὴν ἱερὰ ἀγρυπνία ὅπου στὸν ὄρθρο ψάλθηκαν καὶ τὰ ἐγκώμια στὴν ἁγία Μαρίνα ἀπὸ τοὺς ἐφημερίους 
του ναοῦ μᾶς Δαμασκηνὸ Φυλακτό, Λάμπρο Ξεσφύγγη, Βασίλειο Ταξιαρχιώτη καὶ τὸν ἐνορίτη διάκονο 

Δημήρτιο Μπαρμπαρή.                                                                                         Συνεχίζεται … 

Το πανηγύρι μας 
“Δὲν εὐχαριστοῦμε  

τοὺς συναρμόδιους ὑπουργούς”. 

 


