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...ἡ  Ἐνορία μου μὲ
Ἔτος 16ο Φύλλο 10
16 Δεκεμβρίου 2018

καλεῖ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣὉ  Ἔρανος  Ἀγάπης 
Τὸ  Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς 
ἐνορίας μας, ὑπάγεται στο ΓΕΝΙΚΟ 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ της Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τὸ φιλόπτωχό 
μας, ἐκτός της ἠθικῆς συμπαραστάσεως, 
παρέχει καὶ ὑλικὴ βοήθεια σὲ πολλοὺς 
ἀναξιοπαθοῦντας καὶ ἐμπεριστάτους 
(πτωχοὺς - ἀσθενεῖς -ἀνέργους- ἀστέγους 
κ.α) καὶ καθημερινὸ συσσίτιο.
Σήμερα τὸ φιλόπτωχο ἔχει ἄρτια ὀργάνωση 
καὶ ἀσκεῖ τὴν φιλανθρωπία σὲ πολλοὺς 
τομεῖς. Ἐπιμελεῖται τὴν σίτιση 45 περίπου 
ἀπόρων καθημερινῶς. Χορηγεῖ χρηματικὰ 
βοηθήματα τακτικὰ κατὰ μήνα καθὼς καὶ 

ἔκτακτα. Ἐπιπλέον στὶς ἑορτὲς τῶν 
Χριστουγέννων καὶ τοῦ Πάσχα 
χορηγεῖ βοηθήματα οἰκονομικὰ 
ἀλλὰ καὶ σὲ ὑλικὰ ἀγαθὰ (τρόφιμα 
καὶ ἄλλα εἴδη). Πληρώνει ἐνοίκια, 

ἐπιδοτεῖ δαπάνες ἀπόρων στὰ 
ἱδρύματα, φροντίζει γιὰ φάρμακα, 

πληρώνει λογαριασμοὺς ὀργανισμῶν 
κοινῆς ὠφελείας, κάνει ἐπισκέψεις σὲ 
φυλακές, ψυχιατρεῖα καὶ ἄλλα ἱδρύματα 
καὶ προστρέχει σὲ κάθε ἀνάγκη τῶν ἐνοριῶν 
ἄλλα καὶ ἐκτός της ἐνορίας ὅταν χρειαστεῖ. 
Τέλος συμμετέχει σὲ ὅλες τὶς πρωτοβουλίες 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μὲ κορυφαία τὴν 
διοργάνωση κάθε Δεκέμβριο τοῦ ἐτησίου 
ΕΡΑΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.

p
Λέγω

ἐγώ...

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Ἰωάννης.

Ἐπὶ τῇ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου θὰ ἐκτεθεῖ εἰς προκήνυση  
στὸ Ναὸ μας ἐμβάδα τοῦ Ἁγίου.

> Ἑσπερινός, 16,17,18,20,21 καί 23/12 στίς 18:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί.
Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου – Διονυσίου Ζακύνθου
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΙ

 Τρίτη 18 Δεκεμβρίου - 21ο Δημοτικὸ
 Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου – 7ο Δημοτικὸ
 Παρασκευὴ 21 Δεκεμβρίου – 3ο Δημοτικὸ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ἐντός τοῦ 12ου Δημ.Σχολείου 
 Σάββατο 22 Δεκεμβρίου, 

Αναστασίας Φαρμακολυτρίας
IΕΡO ΣΑΡΑνΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
μὲ  Ἑσπερινὸ ἀπὸ τὶς 18:00. Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου
Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε ἀναλάβετε μία Λειτουργία καί προσκομίσετε 
πρόσφορο, κόκκινο κρασί, λάδι, λιβάνι, ἄνθρακες καί λαμπάδες. 
Ἀπό τό κατάστημα «Μοναστηριακή αὐλή»  καί πρός 
διευκόλυνση Σας, θά διατίθενται ὅλα τά χρειώδη,ἐκτός προσφόρου.

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου, Προ Χριστουγέννων.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναός Ἁγίου Νεκταρίου
> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 07:30 - 20:00
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας στίς 19:00
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠνΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Μουλατσιώτη Σήμερα 16 
Δεκεμβρίου καί ὥρα 17:00 και ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 19:00
> ΕνΟΡΙΑΚΗ ΣΥνΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 
Παρασκευή στίς 19:00
> ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Δευτέρα ὥρα 16:00 γιά γυναίκες
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥνΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ στὶς 10:00 γιά ἀπόφοιτους Λυκείου καί
στίς 11:00 γιά ὅλες τὶς βαθμίδες ἐκπαίδευσης.
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩν ΧΟΡΩν & 
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜνΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥνΑΙΚΕΣ 
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας Μαρίνης 39.



ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Τὸ παρακάτω 
κείμενο ἦρθε σὰν 
ἀνακοίνωση γιὰ 
τὴν ἀλληλογραφία 
τοῦ Περιφερειακοῦ 
συμβούλου 
Παναγιώτου 
Πατσαβοῦ ἡ ὁποία 
ξεκίνησε μὲ τὸ 

ἑπόμενο γράμμα του στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση 
τοῦ ναοῦ μας, ὅταν κάναμε τὴν προσευχὴ γιὰ 
τὴν Μακεδονίας μας καὶ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο 
Ἡλιουπόλεως μᾶς καταδίκασε.

«Π.Πατσαβὸς <panpatsavos@......com>
Τρί, 24 Ἰουλ, 8:04 μ.μ.πρὸς <ck.agmarina@gmail.
com>
Ἀρκετὰ κύριοι μέ το .... Μακεδονία, ὁ ρόλος τῆς 
ἐκκλησίας εἶναι νὰ εἶναι κοντὰ στοὺς πάσχοντες.»

Ἀκολούθησε ἀλληλογραφία καὶ καταλήξαμε στὴν 
δημοσιοποίησή της μὲ τὸ παρακάτω:
«Μετὰ τὴν λιτανεία τῆς Παναγίας τῆς Γιάτρισσας καὶ 
του αγίου Δημητρίου στὸν ὁμώνυμο ναό Του, στὴν 
Νέα Ἐλβετία τοῦ γείτονος Βύρωνος, ἐπικαλούμενοι 
τὸν Θεὸ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν ἐκκλησιαστική 
μας κοινότητα ἡ ὁποία τιμᾶ τὸν ἅγιο Δημήτριο 
μὲ παρεκκλήσιο στὸ ναὸ μᾶς παρακολουθώντας 
τὴν ἀπὸ ἱστορικῶν τεκμηρίων ἀπελευθέρωση 
τῆς Θεσσαλονίκης, https://www.facebook.
com/2011923925717833/videos/349431375810778/ 
δηλώνουμε ὄτι :

ΟΧΙ δὲν θέλουμε νὰ ἀναφερθοῦμε στὴν 
προσπάθεια τὴν ὁποία ὀργάνωσε ὁ Δήμαρχος 
Ἡλιουπόλεως στὸ παρελθὸν Δημοτικὸ Συμβούλιο 
σὲ συνεργασία μὲ Περιφερειακὸ Σύμβουλο γιὰ 
ἀποπροσανατολισμὸ τῶν ἀκροατῶν του, ἀπὸ τὰ 
προβλήματα τῆς Δημοτικῆς παρατάξεώς του.

ΟΧΙ δὲν θέλουμε νὰ υἱοθετήσουμε τὴν ἄποψη 
τινῶν, ὅτι μετὰ τὴν καταδίκη μας γιὰ τὴν προσευχή 
μας καὶ τὴν θέση μας γιὰ τὴν Μακεδονία, ἐπῆλθε 
καταστροφὴ στὴν δημοτικὴ παράταξη τοῦ 
Δημάρχου.

ΟΧΙ δὲν θέλουμε νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ 
ἀναπάντητα ἐρωτήματα, σχετικὰ μὲ τὸν μὴ διορισμὸ 
Κοσμητείας στὸ Κοιμητήριο καὶ τὴν ἐκτὸς κάθε 
νομιμότατος ἐπικόλληση ἁγιογραφιῶν στὸ Ναό του.

ΟΧΙ δὲν θέλουμε νὰ ἐντοπίσετε ὅτι ἡ παρέμβαση 
τῆς Δημοτικῆς ἀρχῆς στὰ Ἐκκλησιαστικὰ πράγματα, 
ὅπως καταγράφηκε σὲ Δημοτικὸ Συμβούλιο μαζὶ 
μὲ ἀνακρίβειες, εἶναι ἀπολύτως ἀντιδημοκρατικὴ 
ὠμὴ παρέμβαση τοῦ κράτους στὴν Ἐκκλησία καὶ 
μᾶς ἀνάγει σὲ ἐποχὲς χούντας, ὅπου ἡ Κυβέρνηση 
ἀπομάκρυνε τὸν κανονικὸ Ἀρχιεπίσκοπο καὶ 
δεκάδες ἄλλους κληρικοὺς γιατί δὲν ἦταν ἀρεστοί.

ΟΧΙ δὲν θέλουμε νὰ θυμίσουμε τὸ ἀπλήρωτο 
προσκυνητάρι καὶ τὸ ὅτι δὲν ξέρουμε τί ἔγινε ἡ κάρα 
ποὺ βρέθηκε στὴν ὁδὸ Ἀνδρέα Παπανδρέου.

ΟΧΙ δὲν θέλουμε νὰ συνδυάσετε τὴν 
δημοσιοποίηση φωτογραφίας τῶν νέων συντρόφων 
τῆς κυβερνώσας Δημοτικῆς Παράταξης, μὲ 
τὴν ἀνισομερῆ διανομὴ τῆς ἐπιχορήγησης στὰ 
Φιλόπτωχα.

ΟΧΙ δὲν θέλουμε νὰ ὑπολογίσετε τὶς μέρες 
γιὰ νὰ δεῖτε ἂν ὁ συγγραφέας τῶν παρακάτω 
ἐπιστολῶν ἦρθε μᾶλλον στὴν Ἀθήνα λόγω κοινωνικῆς 
ὑποχρεώσεως σὲ μνημόσυνο συγγενοῦς του ὅταν 
ἔγραψε ὅτι «ἀπὸ τὶς ὄμορφες Κυκλάδες ποὺ 
δραστηριοποιοῦμαι ἐπαγγελματικά, μὲ ΔΙΚΑ 
μοῦ ἔξοδα , γύρισα στὴν Ἀττικὴ ποὺ καιγόταν ὁ 
Κόσμος καὶ μαζὶ , ψυχοῦλες ποὺ δὲν εἶχαν καμμιὰ 
συμμετοχὴ ποτὲ στὰ δικά μου καὶ στὰ δικά σου λάθη 
καὶ ἁμαρτίες !» καὶ ὅτι,

ΣΗΜΕΡΑ ποὺ ἡ Ἑλλάδα γιορτάζει τὴν 
ἀπελευθέρωση τῆς πρωτεύουσας, τῆς μίας καὶ μόνο 
Μακεδονίας, τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε 
ἀπὸ τὸν Κάσσανδρο καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομά της, πρὸς 
τιμὴν τῆς συζύγου 
του, Θεσσαλονίκης, 
ἡ ὁποία ἦταν 
ἑτεροθαλὴς ἀδελφή 
του Μεγάλου 
Ἀλεξάνδρου.

ΣΗΜΕΡΑ ποὺ 
ὁ ἀρχιστράτηγος 
Διάδοχος 
Κωνσταντῖνος 
ἔπειτα ἀπὸ τὴ 
νικηφόρα μάχη τοῦ Σαρανταπόρου καὶ ἐνῶ 
κινοῦνταν πρὸς τὸ Μοναστήρι ἀνέδραμε καὶ 
ἀπελευθέρωσε τὴν Θεσσαλονίκη ἀπὸ τοὺς 
Τούρκους, ἀνήμερά της μνήμης τοῦ θύματος τῆς 
κρατικῆς ἐξουσίας ἀξιωματικοῦ του Ρωμαϊκοῦ 
Στρατοῦ, ἁγίου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου.

ΣΗΜΕΡΑ ποὺ θυμόμαστε τὸν Νέστωρα ὁ 
ὁποῖος μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Θεοῦ τοῦ Δημητρίου, 
κατάφερε νὰ κατατροπώσει τὸν προκλητικὸ 
δολοφόνο Λυαῖο, αὐτὴν τὴν μέρα δὲν ξεχάσαμε νὰ 
ἀπευθύνουμε τὴν προσευχή μας στὸν Θεὸ μὲ τὰ 
λόγια τοῦ Ἠσαΐα καὶ τιμώντας τὴν ἡμέρα καὶ τὴν 
Θεσσαλονίκη μας, δημοσιοποιοῦμε τὴν πολεμικὴ 
κατὰ τοῦ προσώπου μας, σχετικὰ μὲ τὴν Μακεδονία 
μας καὶ τὸν ἀγώνα γιὰ τὸ ὄνομά της. Ἐν ταυτῶ 
διαλαλοῦμε τὸ αὐτονόητο, ποὺ δὲν ἀρέσει σὲ 
κάποιους: δὲν ἀνήκουμε σὲ κόμματα, παρατάξεις 
καὶ φατρίες, εἴμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ 
καὶ θὰ παραμείνουμε ἕως θανάτου καὶ σὺν 
τούτοις παραδίδουμε τὴν ἐν λόγω ἀλληλογραφία 
στὴν κρίση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τῶν πολιτῶν τῆς 
Ἡλιουπόλεως.»


