
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

  Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης     Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη    Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

...ἡ  Ἐνορία μου μὲ
Ἔτος 16ο Φύλλο 32
19 Μαΐου 2019

καλεῖ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

> Ἑσπερινός, καθημερινά 19:00.
> Ὄρθρος, καθημερινὰ 8:00. 
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 π.μ.

  Τρίτη 21/5 
Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης 

  Τετάρτη 22/5 
ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

  Σάββατο 24/5 
Γ΄εὕρεσις κεφαλῆς Προδρόμου. 
22α ἐπέτειος ἐγκαινίων παρεκκλησίου 
Ἁγίου Νεκταρίου. 
 Ἡ Θ. Λειτουργία θὰ γίνει στὸ παρεκκλήσι. 

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος,  
25/5, Ἡρακλείου κ.λπ. μαρτύρων  
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Μνημόσυνο Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
> Παρακλήσεις στὶς 17:00 
Κάθε Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα  
κάθε Παρασκευὴ στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο 
> Κάθε Τετάρτη  
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 8:00 - 20:00 
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί Παναγίας 19:30 

Ἀνακοίνωσεις 
1. Λόγω ἐκλογῶν ἀναβάλλονται, ἐκτός τῆς Θ. Λειτουργίας, γιὰ τό μέλλον, οἱ προγραμματισμένες γιὰ τὶς 25 
Μαΐου ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ Ἰωβηλαῖο τοῦ ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Ξυνοῦ.
2.Μέσα στὸν μήνα Μάϊο θὰ πρέπει νὰ ἐλεγχθοῦν, γιὰ τυχὸν ἐνστάσεις, οἱ καταστάσεις τῶν Μητρώων 
Ἀρρένων γεννηθέντων τὸ 2018, στοὺς πίνακες ἀνακοινώσεων τῆς εἰσόδου τοῦ Δημαρχείου  Ἡλιουπόλεως.

    ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μὲ ἐπίκεντρό τό προσκύνημα στὴν Μονὴ τῆς Σουρωτῆς 7-8\6\2019. Ἐκδηλῶστε ἐνδιαφέρον στὸν 
Νεωκόρο. Πληροφορίες προσεχῶς.

 19 ΜΑΪΟΥ 2019: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Βασίλειος.

Τὸν πολυσέβαστο Πρωτοπρεσβύτερο
Ἐμμανουὴλ Βασιλάκη 
ἐκδημήσαντα πρὸς Κύριον,
κηδεύουμε τὴν Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 καὶ ὥρα 11:00  
ἀπὸ τὸν  Ἱερὸ ναὸ Ἁγίας Μαρίνης  Ἡλιουπόλεως.
Προηγουμένως ἀπὸ τὶς 8:00 θὰ ἐκτεθεῖ  
ἡ σορὸς σὲ λαϊκὸ προσκύνημα καὶ  
θὰ τελεστεῖ Θεία Λειτουργία.
Ἀντὶ στεφάνων καὶ ἀνθέων παρακαλοῦμε
νὰ γίνουν δωρεές για τὰ συσσίτια
τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης.

ΚΗΔΕΙΑ



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.

28 Μὰρ 2019, 6:20 π.μ.

Ἀγαπητὴ Ἀναστασία, πάντοτε χαίρετε!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

….Καὶ ἐπιτρέψτε μου νὰ θεωρήσω τὸ ἱστορικὸ 
αὐτὸ κείμενο τοῦ Γεννάρη τοῦ 2019, τὸ ὁποῖο ξεκινᾶ 
μὲ τὴ φράση: “Ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέει ψέματα, 
ὅταν ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν 
ὑπογράφηκε γιὰ νὰ λυθεῖ ἕνα ἱστορικὸ πρόβλημα, 
γιὰ νὰ διασφαλιστεῖ ἡ εἰρήνη, γιὰ νὰ προωθηθεῖ 
ἡ φιλία τῶν λαῶν.” ὡς τὴν δημόσια μετάνοια τοῦ 
Κ.Κ.Ε. γιὰ τὶς Πρέσπες 1, δηλαδὴ τὴν θέση ποὺ εἶχε 
πάρει γιὰ τὸ λεγόμενο Μακεδονικὸ ἡ 5η Ὁλομέλεια 
τοῦ Κόμματος ὅπως τὴν διαβάζουμε στὸν Ριζοσπάστη 
22 χρόνια πρίν, στὶς 14 Γενάρη τοῦ 1997 ὅπου 
γράφει: “τὸ ΚΚΕ συνένωσε τοὺς Σλαβομακεδόνες 
κομμουνιστὲς καὶ δημιούργησε στὶς 27 Μάρτη τοῦ 
1949 τὴν Κομμουνιστικὴ Ὀργάνωση τῆς Μακεδονίας 
τοῦ Αἰγαίου (ΚΟΕΜ), ἡ ὁποία ὀργανωτικὰ - πολιτικὰ 
καὶ ἰδεολογικὰ ὑπαγόταν στὸ ΚΚΕ.”

Ἐπιτρέψτε μου, ἔτσι μίας καὶ χτὲς 27/3 ἡ ἐκκλησία 
μας γιόρταζε τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μακεδόνα, σχετικὰ 
μὲ τὸ χαρακτηρισμὸ τῆς ἀνακοίνωσης τῆς Λαϊκῆς 
Συσπείρωσης γιὰ τὸ “Μακεδονία ξακουστὴ” ὅτι 
εἶναι τραγούδι ἐθνικιστικοῦ χαρακτήρα νὰ Σᾶς πῶ 

τὰ ἑξῆς: Ὑποθέτω ὅτι ἀγνοεῖτε ὅτι ὑπάρχει ποίημα 
τοῦ Γεωργίου Δροσίνη μὲ τίτλο «Ἑλληνοπούλα», 
τὸ ὁποῖο τυπώθηκε τὸ 1896 στὸ «Μακεδονικὸν 
Ἡμερολόγιον τοῦ 1897»,  καὶ τοῦ ὁποίου ὁ πρῶτος 
στίχος εἶναι «Μακεδονία ξακουστή τοῦ Ἀλεξάνδρου 
χήρα». Πάνω σε αὐτὸ λοιπὸν τὸ ποίημα ὁ λαός μας, 
αὐτὸς ὁ τραγουδιάρης λαός, ἔστησε τὸ δημῶδες 
αὐτὸ τραγούδι- οἱ ἀρχικές του ἐκδοχὲς μιλοῦν γιὰ 
Βούλγαρους καὶ ὄχι γιὰ βάρβαρους. Ἂν δὲ, δεχθοῦμε 
καὶ τὴν ἄποψη τῶν μουσικάντηδων ὅτι ἡ μουσικὴ 
του εἶναι παρμένη ἀπὸ τραγούδι ποὺ εἰπώθηκε στὰ 
ἐγκαίνια ἑβραϊκοῦ σχολείου τῆς Θεσσαλονίκης, τότε 
τὸ παρασκοτώσατε.

Ἀγαπητὴ Ἀναστασία ἂν καὶ τὰ ‘χετε κουνημένα 
στὸ μυαλό Σας καὶ ἔτσι τὰ γράφετε, δὲν θὰ Σᾶς 
κάνω τὴ χάρη νὰ σιγήσω γιὰ νὰ βοηθήσω τὸ φίλο Σας 
Δήμαρχο νὰ παραμείνει ὁ ἄνθρωπος ποὺ πρόδωσε 
ἐκείνους ποὺ τὸν ἀνέδειξαν, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ἀκόμα 
τὴν πατρίδα του, ὅπως πολὺ εὔκολα ἔκανε καὶ μὲ 
τὸ χριστιανικὸ βάπτισμά του. Εὐχαριστῶ γιὰ τὶς 
εὐχές Σας γιὰ καλὴ Σαρακοστὴ καὶ ἀντεύχομαι νὰ 
βρεῖτε καὶ Σεῖς τὶς λυτρωτικὲς ἀξίες ἀπὸ τὶς ὁποῖες 
διακατέχομαι γιὰ νὰ μπορεῖτε νὰ χαρεῖτε τὴν καλὴ 
Ἀνάσταση στὶς ψυχὲς ὅλων μας, μὰ κυρίως στὴν 
πατρίδα μας.

Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου 

ΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ» 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΥΡΩΣΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

p

Λέγω
ἐγώ...

26 Μαρ 2019, 11:09 π.μ.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 

… Ὁ Δήμαρχος ἂν δὲν ἀκυρώσει τὸ ψήφισμα τῆς 19ης  
Ἰουλίου 2018, δὲν σώζεται ἀπὸ καλογραμμένους 
πανηγυρικοὺς καὶ τραγούδια ἀπὸ αὐτοκίνηση.
Τώρα γιὰ ποιὸ λόγο ἡ Λαϊκὴ Συσπείρωση τὰ ἔβαλε 

μὲ τὸ δικό τους παιδί, δήμαρχο Ἡλιούπολης εἶναι 
ζητούμενο; Σπούδασε στὴ κομμουνιστικὴ 

Μόσχα, ὅπου καλλιέργησε τὸ σταλινικὸ 
χαρακτήρα του. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ 
οὐσιαστικά, ζήτησε τὴν φίμωση κάθε 

δημοσίου λόγου στὴν πόλη μας, μὲ τὸ 
φασιστικῆς νοοτροπίας καταδικαστικὸ 

ψήφισμα τῆς 19ης  Ἰουλίου 2018 καὶ ὁ ὁποῖος ἔφερε 
πολλὲς φορὲς τὰ πράγματα στὰ ἄκρα στὶς σχέσεις 
του καὶ στὴν ἐπικοινωνία του μὲ συμπολίτες, δὲν 
μπορεῖ νὰ κατηγορεῖται ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ 
ΚΚΕ στὴν πόλη μας.

Ὑπάρχουν εὐθύνες γιὰ αὐτὸ ποὺ ζοῦμε τὰ 
τελευταῖα χρόνια στὴν  Ἡλιούπολη, ποὺ φτάνει 
ὡς τὴν παραβίαση κάθε νομοῦ καὶ κανόνα ὅπως 
γιὰ παράδειγμα, αὐτῶν τῆς ναοδομίας καὶ 
αἰσθητικῆς, στὴν οὕτως καλούμενη ἁγιογράφηση 
τοῦ Κοιμητηριακοῦ ναοῦ. 
Καλὸ θὰ ἤτανε ἡ Λαϊκὴ Συσπείρωση νὰ μᾶς πεῖ τὶς 
θέσεις της γιὰ τὸ μεγάλο πρόβλημα μὲ τὶς ταφὲς 
στὸ κοιμητήριο, ἀπὸ τὸ νὰ ἐγκαλεῖ προεκλογικά 
το δικό της παιδί, τὸ ὁποῖο θὰ ἦταν ἱκανὸ νὰ μᾶς 
καλέσει καὶ σὲ θρησκευτικὸ γάμο, ἂν ἐπιτρεπόταν 
νὰ τελεστεῖ πρὶν τὸ Πάσχα. 
Ζήτω ἡ Μακεδονία.
Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου 1821.
Ζήτω ὁ  Ἀκρίτας τοῦ Κιλκίς.
Ζητῶ ἡ  Ἡλιούπολη.
Ζήτω οἱ   Ἕλληνες.

Ἀρχιμανδρίτης  Σεραφεὶμ Δημητρίου

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΛΑΥΣΙΓΕΛΟΥ ΣΤΗΝ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ


