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καλεῖ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν ἀνοίγει ἀπὸ αὔριο, μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία. Θὰ προσπαθήσουμε 
νὰ ἑτοιμαστοῦμε γιὰ τὸ Πάσχα, ὅσο πληγωμένοι καὶ ἂν εἴμαστε ἀπὸ τὰ 
προσωπικά μας ἁμαρτήματα καὶ πάθη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων τὰ λάθη 
καὶ τὶς προδοσίες τῆς πατρίδας καὶ τῆς πίστης, θὰ ζητήσουμε μὲ θέρμη 
ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μὴν πάρει ἀπὸ πάνω μας τὰ μάτια του ὥστε νὰ χάσουμε 

τὶς ἀντοχές μας νὰ μᾶς δώσει δύναμη νὰ φτάσουμε στὸ  Ἅγιο Πάσχα. Μὲ ὅτι κόστος καὶ ἂν μᾶς 
προκαλεῖ τὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀνθελληνικὸ περιβάλλον τὸ ὁποῖο προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν 
ἄνθρωποι ποὺ θέλουν νὰ λέγονται καὶ  Ἕλληνες. Ἀκόμα καὶ ἂν ὅλα μας τὰ πάρουν δὲν μποροῦν νὰ 
ξεριζώσουν ἀπὸ τὴν καρδιὰ μᾶς τὸ Χριστὸ καὶ αὐτὸ τοὺς πονάει γιατί ἐμεῖς δὲν θὰ χάσουμε ποτὲ τὴν ἐλπίδα.

p

Λέγω
ἐγώ...

ΚΑΛΟ 
ΣΤΑΔΙΟ 

  Νηστειοδρόμιο: Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ 
ξηροφαγία ἢ ἀνέλαιος. Σαβατοκύριακο 16 & 17 
Μαρτίου, κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ
Σήμερα Κυριακή της Τυρινῆς, καὶ ὥρα 18:00, 
θὰ τελεσθεῖ ὁ Κατανυκτικὸς  Ἑσπερινός της 
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. 

> Ὄρθρος , Ἑσπερινός, Ὧρες καθημερινὰ 8:00 
> Μέγα ἀπόδειπνο στὶς 18:00: 
Δευτέρα 11, Τρίτη 12, Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου  
καὶ τὶς 20:00 τὴν Τετάρτη 13 Μαρτίου. 

> ΜΝΗΜΗ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ 
Παρασκευὴ 15 Μαρτίου στίς 17:00  
θὰ ψαλλεῖ Τρισάγιο γιὰ τοὺς κεκοιμημένους.

> ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί. 

  Τετάρτη 13 Μαρτίου    Παρασκευή 15 Μαρτίου.

> ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ 
ἀπὸ τὶς 18:00 Τετάρτη 13 Μαρτίου.

> ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Α΄ΣΤΑΣΗ 
Παρασκευὴ 15 Μαρτίου, 
17:30 στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο 
19:00 καὶ 21:00 στὴν Ἁγία Μαρίνα. 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
Τὰ εἰκονίσματα τῆς Παναγίας τῶν χαιρετισμῶν θὰ 
ἀνθοστολιστοῦν καὶ ἀναζητοῦνται οἱ χορηγοί της 
δαπάνης. Ὁ Νεωκόρος θὰ δέχεται ἐπωνύμως  
ἢ ἀνωνύμως τὶς προσφορές Σας.

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί. 
Σάββατο 16 Μαρτίου, Θαῦμα κολύβων 
Ἁγίου Θεοδώρου. Πρὸ τοῦ πέρατος θὰ ψαλλεῖ  
μνημόσυνο γιὰ τοὺς κεκοιμημένους 

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 17 Μαρτίου. 
Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.
   Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. 
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης. Θὰ ἀκολουθήσει λειτάνευσις 
τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων πέριξ τοῦ Ναοῦ. Παρακαλεῖσθαι νὰ 
φέρετε Εἰκονίσματα ἀπὸ τὰ σπίτια Σας γιὰ τὴν λιτανεία. 

  Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00 π.μ 
Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου. Λιτανεία ἐντός τοῦ ναοῦ  

> ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΡΙΑΚΗ 
ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 
διακόπτονται ἕως τὴν Κυριακή  
τοῦ Θωμὰ 15 Απριλίου. 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
Κυριακὴ 17 Μαρτίου στὴν  Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου 
Ἀθανασίου Πουλίτσας Κορινθίας  ἀναχώρηση  
ὥρα 14:00. Τιμή συμμετοχής 12 ευρώ. Τὶς Β,Δ 
καί Ε, Κυριακές των Νηστειῶν καὶ στὴ Γ΄στάση 
τῶν Χαιρετισμῶν θὰ ἐκδράμουμε σὲ κοντινὰ 
Μοναστήρια γιὰ προσκύνημα καὶ προσευχή. 
Δηλῶστε συμμετοχὴ στὸ νεωκόρο 210 9711531.

> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ  
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 καὶ γιὰ ἀπόφοιτους 
Λυκείου στίς 19:00

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ 
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ 
ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ



Ἀγαπητὲς καὶ ἀγαπητοί μου δημοτικοὶ σύμβουλοι, πάντοτε 
χαίρετε.

Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου
 
Δόξα τῷ Θεῶ δὲν εἶμαι μόνος. Τελευταία ὁ Μητροπολίτης 
Κονίτσης Ἀνδρέας, ἀρνήθηκε νὰ παραστεῖ στὰ 
ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος 
στὴν Κόνιτσα, γιατί τὰ ἔκανε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας 
Προκόπης Παυλόπουλος, τὸν ὁποῖο κήρυξαν ἀνεπιθύμητο 
οὐσιαστικὰ Δῆμοι τῆς Μακεδονίας μας, ἀποσύροντας 
τὴν πρὸς αὐτὸν πρόσκλησή τους σὲ τοπικὲς ἐκδηλώσεις. 
Ἄλλωστε μάθατε καὶ Ἐσεῖς ὅτι οἱ ὁμογενεῖς μας σὲ Ἀμερικὴ 
καὶ Αὐστραλία πρότειναν οἱ Κυβερνητικοὶ νὰ μὴν τολμήσουν 
παρουσία στὶς παρελάσεις γιὰ τὴν 25η Μαρτίου. Εὐτυχῶς οἱ 
προδότες εἶστε λίγοι καὶ οἱ πρόθυμοι λιγότεροι.     
Λάθη δὲν κάνει μόνο ὁ Θεὸς καὶ μπορῶ νὰ κατανοήσω τὸ 
λάθος Σας, ὅμως ἐπιτρέψτε μου σεβόμενος τὴν πίστη μου στὴν 
πατρίδα, τὴν ἀγάπη μου στὴ Μακεδονία καὶ τὴν ἐλπίδα μου 
ὅτι ὅποια σκλαβιὰ καὶ ἂν τὰ σκιάζει θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι 
ποὺ θὰ ἀντιστέκονται, νὰ Σᾶς προσκαλέσω νὰ μετανοήσετε, 
νὰ μετανοήσετε, νὰ μετανοήσετε.
Γιὰ τοὺς λίγους ἀπὸ  Ἐσὰς ποὺ εἶστε ἐνορίτες, ἐντός τοῦ ναοῦ 
δὲν ἔχετε παρὰ νὰ προσεγγίσετε πρὸς ἱερατικὴ εὐλογία καὶ 
μόνο αὐτὸ καὶ τότε θὰ λάβετε τὴν εὐλογία ὄχι ἀπὸ ἐμένα ἀλλὰ 
ἀπὸ  Ἐκεῖνον, γιατί αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ Σᾶς τὸ ἀρνηθῶ.
Διαπιστώσατε ὅσοι συμμετείχατε καὶ συμβάλατε οἰκονομικὰ 
σὲ ἐκδήλωση ποὺ ἔκανε ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητά μας, σὲ 
ἕνα τῶν παρακολουθημάτων τοῦ ναοῦ, ὅτι δὲν ἀγνοήσαμε 
τὴν παρουσία Σᾶς ὑπὸ τὴν θεσμική ἰδιοτητὰ Σας. Ὅμως δὲν 
θὰ κάνουμε τὸ ἴδιο σὲ ὁποιονδήποτε ἄλλο χῶρο, γιατί δὲν 
καταξιώνουν οἱ θεσμοὶ τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ τὰ πρόσωπά τούς 
θεσμούς. Ἄλλωστε ἐπαναλαμβάνω καὶ σὲ  Ἐσάς, αὐτὸ ποὺ 
εἶπα ὅταν ὁ προδότης τῆς Μακεδονίας μας δήμαρχος, σὲ 
ἐκδήλωση κατὰ τὴν ὁποία ἀποχώρησα ὅταν ἔλαβε τὸν λόγο, 
καὶ μετὰ τὸν χαιρετισμὸ του, ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς γύρω 
του μιλοῦσε γιὰ προσβολὴ τῶν θεσμῶν ἐκ μέρους μου. «Οἱ 
ἐκασταχοὺ καὶ ἑκάστοτε δικτάτορες ἐπὶ θεσμῶν ἵστανται», 
αὐτὸ ὅμως κυρίες καὶ κύριοι, δὲν σημαίνει πὼς εἴμαστε 
ὑποχρεωμένοι νὰ τοὺς ἀνεχτοῦμε ἢ νὰ τοὺς ἀντέξουμε, 
μποροῦμε καὶ νὰ ἀντισταθοῦμε.
 
Μὲ ἀγάπη καὶ εὐχὲς γιὰ μετάνοια καὶ ἐπανεκλογὴ σὲ ὅσους 
ἀπὸ Ἐσὰς θὰ εἶστε ὑποψήφιοι, διατελῶ
 

Ἐλάχιστος ἐν τοῖς ἀδελφοίς μου
πρεσβύτερος Σεραφεὶμ Δημητρίου,

ἀρχιμανδρίτης – ἐφημέριος ἱεροῦ ναοῦ ἁγίας Μαρίνης.

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

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ...

Ἡ φωτογραφία αὐτὴ μέ ἀπεικονίζει 
κατὰ τὴν ἀποχώρησή μου ἀπὸ τὴν 
πλατεία Συντάγματος, μετὰ τὴν 
διάλυση,  μὲ χημικὰ ποὺ ἐξαπέλυσαν 
κρατικοὶ καὶ παρακρατικοὶ κύκλοι 
ἀνάμεσα σέ παιδιά, γέροντες, 
κληρικοὺς καὶ φιλήσυχους 
διαδηλωτὲς, τοῦ παλλαϊκοῦ 
συλλαλητηρίου γιὰ τὸ ὀνοματολογικό 
τῆς γείτονος χώρας. Τραβήχτηκε 
ἀπὸ ἄγνωστο καὶ δημοσιεύτηκε 
στὸ χῶρο κοινωνικῆς δικτύωσης 
τῆς περιφερειάρχου Ἀττικῆς Ρένας 
Δούρου.  
Ἐκείνης ποὺ δὲν θέλησε νὰ ἀναλάβει 
τὴν εὐθύνη γιὰ τοὺς νεκροὺς στὴ 
Μάντρα καὶ στὸ Μάτι, ἀλλὰ ποὺ 
μποροῦσε εὔκολα νὰ τραβήξει ἢ 
νὰ δημοσιεύσει μία πισώπλατη 
φωτογραφία καὶ νὰ κοροϊδέψει τὴ 
διάθεσή μας νὰ μὴν παραχωρήσουμε 
τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς φυλῆς.  
Ἐκείνη εἶναι ἄθεη καὶ ἀνθέλληνας, 
δικαίωμά της! Ἐμεῖς θὰ ἀγωνιζόμαστε 
γιὰ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια, θὰ τιμοῦμε 
τοὺς νεκρούς τῆς δικῆς τῆς 
ἀμετροέπειας καὶ τελικὰ θὰ κλαῖμε 
γιατί οἱ γείτονές μας στὰ βόρειά τῆς 
μίας καὶ μοναδικῆς Μακεδονίας 
μας, καθημερινὰ ἐξευτελίζουν τὸν 
Πρωθυπουργὸ καὶ τὴ λεγόμενη 
συμφωνία - προδοσία τῶν Πρεσπῶν 
μὴ τηρώντας τοὺς ὅρους της, γιὰ 
τοὺς ὁποίους καυχῶνται οἱ προδότες 
πολιτικοὶ καὶ δημοτικοί μας ἄρχοντες.

Πρεσβύτερος Σεραφείμ 


