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καλεῖ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΚλείνει ὁ ναὸς  
τοῦ Κοιμητηρίου
Τέλειωσαν τὰ ψέματα  
τοῦ Δήμαρχου Βασίλη Βαλασόπουλου. 

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

Μὲ ἐπιστολές μου, ἀλλὰ ἀργότερα καὶ 
μὲ δημόσιες ἀναφορὲς ἔθεσα τὰ θέματα 
τῆς παράνομης λειτουργίας τοῦ Ναοῦ τοῦ 
Κοιμητηρίου Ἡλιουπόλεως, προτείνοντας στὴν 
Δημοτικὴ Ἀρχὴ τὴν συμμόρφωση στὰ νόμιμα. 

Ὁ Δήμαρχος ἀντὶ νὰ διαλεχθεῖ καὶ νὰ βάλει 
ἀρχὴ νομιμότητας μὲ συκοφαντοῦσε 

ἐντός του Δημοτικοῦ Συμβουλίου 
ὅτι ἤθελα νὰ πάρω τὸ παγκάρι. 
Γνωρίζοντας ὅτι ἀπὸ κάτω τὸν ἀκοῦν 

ἄσχετοι μὲ τὴν νομιμότητα ἄνθρωποι, 
φόρτωνε λάσπη τὸν ἀνεμιστήρα ἐναντίον 

μου καὶ τάιζε τοὺς «ὑποτελεῖς» ψέματα. 
Ἡ  Ἱερὰ Σύνοδος μὲ ἀνακοίνωσή της στὶς 
23/5/2019 μᾶς πληροφορεῖ ὅτι: «Ἀποφάσισε τὴν 
ἀποστολὴ Ἐγκυκλίου Συνοδικοῦ Σημειώματος 
πρὸς τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, τὸ ὁποῖο 
θὰ κοινοποιηθεῖ καὶ στὶς  Ἱερὲς Μητροπόλεις 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ 
ἐνημερώνονται, ὅτι σὲ περίπτωση κατὰ τὴν 
ὁποία κάποιος Δῆμος ἀξιώνει τὴν ἐν γένει 
διοίκηση τῶν  Ἱερῶν Κοιμητηριακῶν Ναῶν, οἱ 
Ἐξόδιες Ἀκολουθίες καὶ τὰ ἱερὰ Μνημόσυνα θὰ 
τελοῦνται στοὺς  Ἐνοριακοὺς  Ἱεροὺς Ναούς».
Δηλαδὴ κ. Βαλασόπουλε τέρμα ἡ αὐθαιρεσία 
μὲ τὴν ὁποία πορεύτηκες ἐννιὰ χρόνια 
στὴν διοίκηση τοῦ ναοῦ τοῦ Κοιμητηρίου. 
Μάλιστα ἐκτός των ἄλλων ἐγκλημάτων, 
(ἠχητικὴ ἐγκατάσταση συνοδείας «τρακτὲρ» 
κατὰ τὶς ἀκολουθίες, καλώδια στοὺς τοίχους 
ὡσὰν τὴν παράγκα τοῦ καραγκιόζη, βάψιμο 
τῶν μπρούτζινων κηροστατῶν κ.λπ.) 
κατάφερες μὲ τὴν ἀπολυταρχία σου καὶ 
κατάντησες τὸ ναὸ μουσεῖο εἰκονογραφικῶν 
ἀνοσιουργημάτων. Πλέον ἢ θὰ τηρεῖς τὰ 
νόμιμα, ἢ κηδεῖες καὶ μνημόσυνα τέρμα στὸ 
Κοιμητήριο Ἡλιουπόλεως καὶ φυσικὰ τέρμα 
ὡς φαίνεται καὶ στὴν παράνομη χρήση ἀπὸ τὸ 
πολυαγαπημένο σου παγκάρι.
Τὸ ψέμα ἔχει κοντὰ ποδάρια. 

πρεσβύτερος Σεραφείμ

p

Λέγω
ἐγώ...

> Παράκληση γιὰ τοὺς Μαθητὲς
Τὴν Δευτέρα 27 Μαΐου στὶς 19:00 θὰ γίνει ἡ
ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν  Ἰησοῦ Χριστό,
πρὸς ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν
στὶς προαγωγικὲς καὶ ἀπολυτήριες ἐξετάσεις.
> Ἁγιασμὸς
Παρασκευή 31/5 ὥρα 19:30 μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ
> Ἑσπερινός, καθημερινά 19:00.
> Ὄρθρος, καθημερινὰ 8:00. 
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.

  Δευτέρα 27/5 
Ἑλλαδίου μάρτυρος, Ἰωάννου τοῦ Ρώσου

  Σάββατο 1/6,
 Ἰουστίνου Φιλοσόφου.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή του Τυφλού 2/6, Νικηφόρου 
Κωνσταντινουπόλεως
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Μνημόσυνο Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄+8.6.1968
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
> Παρακλήσεις στὶς 18:00 κάθε Τετάρτη στὴν 
Ἁγία Μαρίνα κάθε Παρασκευὴ στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο 
> Κάθε Τετάρτη Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 
7:30 -20:00  
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί Παναγίας 19:30 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Μὲ ἐπίκεντρό το προσκύνημα τοῦ ὁσίου Παισίου  
στὴν Μονὴ Σουρωτῆς. Πληροφορίες στὸν Νεωκόρο. 
Ἀνακοίνωσεις 
1.Λόγω ἐκλογῶν ἀναβλήθηκαν γιὰ προσεχῶς, 
οἱ προγραμματισμένες γιὰ τὶς 25 Μαΐου ἐκδηλώσεις 
γιὰ τὸ  Ἰωβηλαῖο τοῦ ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου 
Ξυνοῦ, ἐκτός τῆς Λειτουργίας.
2.Μέσα στὸν μήνα Μάϊο θὰ πρέπει νὰ ἐλεγχθοῦν 
οἱ καταστάσεις τῶν Μητρώων Ἀρρένων γεννηθέντων 
τὸ 2018, γιὰ τυχὸν ἐνστάσεις, στοὺς πίνακες 
ἀνακοινώσεων τῆς εἰσόδου τοῦ Δημαρχείου 
Ἡλιουπόλεως. 



ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ… 
Ἀνακύκλωση τηγανισμένων λαδιῶν καὶ μαγειρικῶν λιπῶν στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνας 
κάθε μέρα 7:30-19:30 στην είσοδο του Ναού καὶ γιὰ ἐπιστοφὴ τοῦ δοχείου μεταφορᾶς 
κάθε πρωὶ 9-11 στὸ φιλόπτωχο. 

Εἶμαι χρήσιμο χαρτὶ μὴ μὲ πετάξεις 

AΝ ΔΕΝΜΕ ΘΕΛΕΙΣ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΜΕ 
Στὸ ναὸ μᾶς κάντε ἀνακύκλωση λαμπτήρων 
καὶ μπαταριῶν. Ἐπιπλέον πλαστικὰ  
πώματα  καὶ φιάλες (νεροῦ)  
καὶ κουτία ἀλουμινίου (ἀναψυκτικῶν).

ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

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.

Ἕνας περίπατος δίπλα στὶς καινούργιες 
πολυώροφες οἰκοδομὲς τὶς ὁποῖες ἡ δημοτικὴ ἀρχὴ 
ἀνήγειρε ἐντός του κοιμητηρίου, θὰ ἀποκαρδιώσει 
τὸν κάθε διαβάτη, ποὺ γιὰ νὰ ἔχει μνήμη θανάτου, 
ἐπιλέγει νὰ κάνει τὸν περίπατό του ἀνάμεσά σε 
μνήματα καὶ ὀστεοθῆκες. Ἄλλωστε ὁ ἄνθρωπος 
ποὺ δὲν περπατᾶ στὰ μνήματα, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι 
ποτὲ χαρούμενος, γιατί δὲν ἔχει τὴν αἴσθηση τῆς 
ἡμερομηνίας λήξης του.

Τὰ ἐκασταχοὺ ἀστικὰ κοιμητήριο, εἶναι ἀπὸ τὶς 
πιὸ προσοδοφόρες δημοτικὲς ἐπιχειρήσεις, ἀφοῦ 
ἀπὸ ζωντανοὺς καὶ κεκοιμημένους, ἄθαφτους 
καὶ θαμμένους, ξεθαμένους καὶ ἀδιάλυτους, 
ὀστεοφυλάκια καὶ ὀστεοθῆκες, εἰσπράττουν. Ἂν 
ξέραν πὼς θὰ κάνουν ἀντίστοιχα καὶ σὲ ὅσους 
θέλουν νὰ καοῦν, θὰ εἴχαμε ἀπὸ παλιὰ φούρνους 
γιὰ ἀνθρώπους γιὰ ψήσιμο.

Ὅπως εἰσπράττουν ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ κεράκι 
τοῦ πιστοῦ ἀλλὰ καὶ τὴ χρήση τοῦ ναοῦ γιὰ 
μνημόσυνα καὶ κηδεῖες καὶ στηριγμένη πάνω 
στὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη καὶ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, 
κερδοφόρουν. Αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη κουβέντα.

Σήμερα πρέπει νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸν 
ἐργολάβο καὶ τὶς προχειροδουλειὲς ποὺ ἔκανε 
στὶς καινούργιες κατοικίες τῶν Ἡλιουπολίτων. 
Δὲν ξέρουμε ἂν πῆρε ἐντολὴ ἢ τὸ σκέφτηκε ἀπὸ 
μόνος του, πάντως οἱ κεκοιμημένοι δὲν θὰ νιώθουν 
διαφορετικὰ ἀπὸ τοὺς ζωντανούς, ἀφοῦ καὶ τὰ 
δικά τους σπίτια ὅπως οἱ δρόμοι τῆς πόλης, ὅταν θὰ 

βρέχει, θὰ εἶναι γεμάτα νερό. Δὲν ὑπῆρξε μέριμνα 
νὰ ὑπάρχει παροχέτευση γιὰ τὴν ἔξοδο τοῦ νεροῦ 
ἀπὸ τὶς νέες ὀστεοθῆκες.

Δὲν εἶναι μόνο το πρόβλημα ὅτι θὰ κολυμπᾶνε 
τὰ κουτιὰ μὲ τὰ ὀστᾶ, ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι τὰ οἰκήματα 
τοὺς εἶναι γεμάτα κακοτεχνίες καὶ οἱ πόρτες τῶν 
σπιτιῶν τους ὅτι χειρότερο ὑπάρχει στὴν ἀγορά. 
Αὐτὸ μπορεῖ ὁ κάθε διαβάτης νὰ τὸ συγκρίνει μὲ τὰ 
ὑπάρχοντα καὶ τὰ παλαιότερα, ποὺ καμία σχέση 
δὲν μπορεῖ νὰ ἔχουν μὲ αὐτὰ τὰ τωρινά, ἀπὸ κάθε 
ἄποψη. 

Δὲ μᾶς ἐνδιαφέρει ποιὸς εἶναι ὁ ἐργολάβος, 
ἀλλὰ ἐλπίζουμε νὰ μὴν πληρωθεῖ γιὰ τὶς 
κακοτεχνίες του, οἱ ὁποῖες κάνουν ἕνα 
προβληματικὸ κοιμητήριο πιὸ προβληματικό.

Τὸ ὅτι μὲ τὶς νέες πολυκατοικίες δὲν θὰ ὑπάρχει 
φῶς καὶ ἥλιος στὸ κοιμητήριο, δὲν τὸ συζητᾶμε. 
Ὅπως δὲν συζητᾶμε τὰ ὅσα καταγράψαμε 
παλαιότερα καὶ μπορεῖ ὁ καθένας νὰ τὰ ἀναζητήσει 
γιὰ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς στὸ 
κοιμητήριο. Ὅμως ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ μᾶς δώσουν 
ἀπαντήσεις, εἶναι θέμα τιμῆς στοῦ νεκρούς.

Γιατί τόσο προχειρότητα καὶ γιατί τόσο 
ἀνευθυνότητα; 

 

Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 20/4/2019
πρεσβύτερος Σεραφεὶμ Δημητρίου

Προχειροδουλειὲς ἢ ... περιύβριση νεκρῶν ;
Σάββατο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου καὶ μὲ τί ἄλλο πρέπει νὰ ἀσχοληθεῖς  
παρὰ μὲ τὰ μνήματα καὶ τὰ περὶ αὐτῶν.


