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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ 
ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μέρος ΙΑ΄ - Τελευταίο.

Ἕνας εἶναι ὁ πολιοῦχος 
κάθε πόλης.

Στὴν  Ἰστοσελίδα τοῦ Δήμου, ἔγραψαν 
γιὰ «σχετικὴ ἔγκριση τῆς  Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν». Ναὶ πῆραν, ἀλλὰ αὐτὴ ἀφοροῦσε 
τὴν χρηματοδότηση. Τίποτα ἄλλο δὲν μπορεῖ 
νὰ ἐγκρίνει ἡ Ἀρχιεπισκοπή. Οἱ ἐγκρίσεις 
πρέπει νὰ εἶναι ἀπὸ τὴν διάδοχο τῆς Ναοδομίας 
ὑπηρεσία. Ἄρα ἔργο παράνομο. 

«Τὸ  Ἐργαστήρι Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας 
τοῦ «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» 
ἀνέλαβε τὴν ἁγιογράφηση». Ποιὸς εἰσηγήθηκε 

τὴν ἀνάθεση; Κοσμητεία δὲν ἔχουν 
διορίσει. Ἄρα ἔργο παράνομο.

«Συγκεκριμένα, τὰ μέλη ποὺ ἔχουν 
ἀποφοιτήσει ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριό μας 

θὰ προσφέρουν τὴν ἐργασία τους, 
ἀγιογραφώντας τὸ Ναὸ τοῦ Κοιμητηρίου 

μὲ τὴν τεχνοτροπία τῆς Μακεδονικῆς Σχολῆς καὶ 
μὲ τὴν καθοδήγηση τῆς δασκάλας τους, τῆς κᾶς 
Ἀδαμαντίας Μπίλλια- Γιαννοπούλου». Δηλαδὴ 
μὴ μέλη τοῦ ἐπιμελητηρίου.  
Ἄρα ἔργο παράνομο.

«Ἡ ἁγιοκατάταξη τῆς τοιχογραφίας 
θὰ ἀπεικονίζει τοὺς πολιούχους ἁγίους 
ὅλων των ἐνοριῶν τῆς Ἡλιούπολης, 
συμπεριλαμβανομένων ἐκκλησιῶν καὶ 
παρεκκλησίων». Ἀρλοῦμπες στὸ νόημα καὶ τὴν 
οὐσία. Πολιοῦχο ἅγιο ἕναν ἔχει κάθε πόλη. Ἡ  
Ἡλιούπολης κατὰ τὸν Δῆμο μας, μᾶλλον ἔχει 
καμιὰ εἰκοσαριά. Ὁ ὁλοκληρωτισμός τους, δὲν 
τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ρωτήσουν καὶ ἁπλὰ γελοῦν 
μαζί τους καὶ οἱ πέτρες.  

«Ἡ ἁγιογράφηση θὰ περατωθεῖ μέχρι τὸ 
τέλος τοῦ 2017». Εἶναι Καλοκαίρι τοῦ 2018 καὶ 
ἁπλὰ κόλλησαν μερικὲς εἰκόνες καὶ ὁ ναὸς εἶναι 
ἡμίγυμνος.
Δὲν θὰ κάνουμε μήνυση, ἁπλὰ εὐχόμαστε γιὰ 
αὐτοὺς μετὰ τοῦ προφήτου Ἠσαΐου,

Βλέπε: http://ilioupoli.gr/?view=article&id=628:agi
ografisi-koimitiriou-ilioupolis 
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Λέγω
ἐγώ...

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: 
 π. Σεραφείμ, Δαμασκηνός και Εὐσέβιος.

Νηστειολόγιο:
Συνεχίζουμε τὴν νηστεία γιὰ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.  
Στὶς 29/6, λόγω Παρασκευῆς, κατάλυσις ἰχθύος. 

 
> Ὄρθρος, καθημερινὰ 7:30 
> Ἑσπερινός, καθημερινὰ 19:00
> ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑΣ 
Σάββατο 30 Ἰουνίου 19:30 
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30. 
Παρασκευὴ 29  Ἰουνίου,  
Πέτρου & Παύλου τῶν Ἀποστόλων 
Σάββατο 30  Ἰουνίου, Ἁγίων 12 Ἀποστόλων 
Κυριακή 1 Ἰουλίου,  
Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, 
ὄρθρος &  Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. 
> Παρακλήσεις 

  Τετάρτη Ἁγίας Μαρίνης στὶς 19:00, ἀκολουθεῖ 
Ἀπόδειπνο καὶ Χαιρετισμοὶ στὴν Θεοτόκο. 
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 07:30 - 20:30

  Παρασκευὴ στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο στὶς 19:00 
>ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΙΟΥΛΙΟ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 
Η Β΄ Θεία Λειτουργία, οἱ Παρακλήσεις και κάθε 
Τετάρτη τὸ Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καὶ τὸ 
βραδυνὸ Ἀπόδειπνο μὲ Χαιρετισμοὺς τῆς Παναγίας. 

Μὲ πρωτοβουλία τῆς ὁμάδας Γυμναστικῆς 
γυναικὼν τῆς ἐνορίας, τὴν Δευτέρα 25  Ἰουνίου καὶ 
ὥρα 19:00, θὰ γίνει Παράκληση ὑπὲρ ἐνισχύσεως 
καὶ ἐνδυναμώσεως τῶν ἐν αἰχμαλωσία στὴν 
Τουρκία, Ἑλλήνων Στρατιωτικῶν καὶ ταχείας 
ἀπελευθερώσεως αὐτῶν. Ἡ συμμετοχὴ μας εἶναι 
χρέος ἱερό.

   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ 



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.

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ 

Γιὰ μιὰ ἀκόμα χρονιὰ ὁ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας τῆς Ἁγίας Μαρίνης 
Ἡλιουπόλεως, Χορευτικὸς Λαογραφικὸς  

Ὅμιλος  Ἡλιούπολης – Χ.Λ.Ο.Η., παρουσίασε 
τὴν δουλειά του, στὸ ἀνοιχτὸ Δημοτικὸ Θέατρο 
Ἡλιούπολης «Δημήτρης Κιντής».

Τὴν Δευτέρα, 18  Ἰουνίου 2018 ἀπὸ τὶς 20:30 
ἕως λίγο πρὶν τὰ μεσάνυχτα παρουσιάστηκε μιὰ 
ἐξαιρετικὴ μουσικοχορευτικὴ παράσταση μὲ 
τίτλο, «Θύμησες ποὺ μᾶς ντύσαν καὶ μᾶς 
μεγάλωσαν».

Τὸ τραγούδι τῆς Προποντίδας 
«Χίλια καλῶς ὁρίσατε», ξεκίνησε τὴν 
ἐκδήλωση τὴν ὁποία παρακολούθησαν 
ἀνάμεσα στοὺς ἑκατοντάδες 
θεατές, ὁ πρωτοπρεσβύτερος 
Παναγιώτης Κούκουνας,  οἱ Δημοτικοὶ 
Σύμβουλοι, Τάσος Εὐσταθίου, Χρῆστος 
Καλαρύτης, Γιάννης Ποῦλος καὶ Κώστας 
Σεφτελής, πρόεδροι τοπικῶν συλλόγων καὶ 
διευθυντὲς σχολείων.

Χοροὶ ἀπὸ τὴν Σιάτιστα τῆς Δυτικῆς 
Μακεδονίας, ἀλλὰ καὶ Σερραϊκοὶ ἀπὸ τὴν 
Ἀνατολική, Μετσοβίτικοι, Χιώτικοι, Ἐβρίτικοι, ἀπὸ 
τὰ νησιὰ Ἀμοργό, Κάλυμνο, Χίο, μαζὶ μὲ ἐκείνους 
ἀπὸ τὶς χαμένες πατρίδες τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας 
καὶ τῆς Προποντίδας, ἐνθουσίασαν τὸ κοινό, ἀλλὰ 
καὶ ἔστειλαν μήνυμα στὶς βαρύθυμες καρδίες ὅλων. 

Τὸ παιδικὸ - νεανικὸ τμῆμα, μετὰ τὴν 
παρουσίαση τοῦ προγράμματός του, ποὺ ἔδωσε μιὰ 
ἐλπιδοφόρα νότα γιὰ τὸ μέλλον καὶ τὴν διατήρηση 
τῆς παράδοσης, δρόσισε καὶ γλύκανε ὅλους του 
παρισταμένους, μοιράζοντας λουκούμια καὶ 

γλυκόπιοτο κρασί. 
Ἀπὸ τοὺς χοροὺς δόθηκε τὸ ἔναυσμα στὸν 

ἐπίτιμο πρόεδρο τοῦ ὁμίλου καὶ πρόεδρο τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς κοινότητάς μας, 
Ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ Δημητρίου, νὰ συγχαρεῖ 
τοὺς συντελεστὲς ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκφράσει τὰ 
συλλυπητήρια του πρὸς ὅλους, γιὰ τὴν ἀρνητικὴ 
ἔκβαση τῆς ὑποθέσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ 

γειτονικοῦ κρατικοῦ μορφώματος.  «Δὲν εἶχαν 
ἐξουσιοδότηση ἀπὸ τὸν λαὸ νὰ χαρίσουν 

τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας. Δὲν 
εἶχαν τὴν ἀνδρεία ἀλλὰ καὶ τὴν 
θέληση, ὥστε νὰ μὴν ὀνοματίσουν 
«Βορειομακεδόνες» τοὺς γείτονες 
Βουλγάρους καὶ Ἀλβανούς, ποὺ 
συνιστοῦν τὸ κράτος αὐτό. Αὔριο 

κανεὶς δὲν θὰ τοὺς ἐμποδίσει νὰ 
ζητοῦν τὴν ἕνωση μὲ τὴν Νότια 

Μακεδονία, ὅπως δὲν ἐμπόδισαν 
καὶ τὸν Πρωθυπουργό τους νὰ μιλᾶ γιὰ 

«Μακεδόνες» καὶ   Ἕλληνες κατὰ τὴν ὥρα τῆς 
ὑπογραφῆς τῆς συμφωνίας».

Κλείνοντας, πρὶν εὐχαριστήσει τοὺς 
χορευτές, τὸ ζεῦγος Νικολάου καὶ Φανουρίας 
Τριανταφύλλου,  χοροδιδάσκαλο καὶ παρουσιάστρια 
τῆς ἐκδήλωσης ἀντίστοιχα, καὶ τοὺς μουσικοὺς 
Γιῶργο Κοτσίνη ποὺ ἦταν στὸ κλαρίνο, Μανώλη 
Κόττορο ποὺ ἔπαιξε βιολὶ καὶ τραγούδησε, Θωμὰ 
Κωνσταντίνου μὲ τὸ λαοῦτο καὶ τὰ φωνητικὰ 
ἀλλὰ καὶ τὸν Κώστα Μερετάκη ποὺ ἦταν στὰ 
κρουστά,  εὐχήθηκε «νὰ μὴν μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεὸς 
σὲ ἄλλες ἐθνικὲς ἀπώλειες. Δὲν θέλουμε ἄλλες 
ΧΑΜΕΝΕΣ πατρίδες».
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