
                                      Να μην ξεχάσω … η Ενορία μου με καλεί. 
                                                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΗΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ             

          Έτος 8ο Φύλλο 1                                                                 3 Οκτωβρίου 2010 
    Υπεύθυνος  Πρεσβύτερος  Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτης             
Διγενή 20 & Αλ. Παναγούλη - τηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404 

                                                                                         Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά, διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ενορίας μας www.agmarina.gr  ή  
 στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Agia Marina Ilioupolis ή ζητήστε να το αποστέλλουμε κάθε Κυριακή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), από agmarinailioupolis@gmail.com 

O Ναός μας παραμένει ανοιχτός από 7:30 το πρωί μέχρι 20:00 το βράδυ. Το γραφείο του Ναού λειτουργεί 9:30-11:30 & 18:30-19:30. 
Για κάθε διοικητική πράξη (πιστοποιητικά, άδειες γάμου), παρακαλούμε να ορίζετε συγκεκριμένη ώρα συνάντησης με τον εφημέριο.  

 

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 -2011 
 

Η Εκκλησία μας, από την πρώτη Σεπτεμβρίου εισέρχεται στο νέο ενιαυτό - εκκλησιαστικό έτος – με την εορτή της Ινδίκτου, ψάλλοντας το «Ο των 
αιώνων Ποιητής και Δεσπότης, Θεέ των όλων, υπερούσιε όντως, την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον, σώζων τω ελέει σου τω απείρω, Οικτίρμον, πάντας 
τους λατρεύοντας σοι τω μόνω Δεσπότη, και εκβοώντας φόβω Λυτρωτά· Εύφορον πάσι το έτος χορήγησον». 

Με αυτόν τον όμορφο ύμνο της Εκκλησίας μας, ως προσευχή και ευλογία, ξεκινάμε την έκδοση του «Να μην ξεχάσω… η Ενορία μου με καλεί» στην 
όγδοη ετήσια πορεία του, στην ιστορία της Εκκλησιαστικής Κοινότητας της ενορίας Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως. Το μικρό και φτωχικό μας φυλλάδιο, θα 
συνεχίσει πρώτα ο Θεός, την παρουσία του και στην νέα ποιμαντική χρονιά, προσκαλώντας στην Θεία λατρεία, ενημερώνοντας για τις 
προγραμματισμένες εκδηλώσεις, πληροφορώντας για ενοριακές δραστηριότητες αλλά και κατηχώντας τον λαό του Θεού. 

Σ΄ αυτήν λοιπόν την πρώτη για εφέτος επικοινωνία, θα θέλαμε να καταγράψουμε περί της Ινδίκτου προς γνώσιν και διάδοση αυτής της παλαιάς 
παραδόσεως. Η λέξη είναι Λατινική και αφορά τρόπο μέτρησης του χρόνου ανά δεκαπενταετίες, με αφετηρία την γέννηση του Χριστού και για την 
ακρίβεια από το 3 π.χ. Την εισήγαγε ο Αυτοκράτορας Καίσαρας Αύγουστος, όπου διέταξε την 1η Σεπτεμβρίου την γενική απογραφή των κατοίκων της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την είσπραξη των φόρων. Από του Μεγάλου Κωνσταντίνου (313) ξεκίνησε επίσημα η χρήση της Ινδικτιώνος ως 
χρονολογίας, έκτοτε δε ή εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως μέχρι και τώρα εορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου ως αρχήν του εκκλησιαστικού έτους.  

Η 1η Σεπτεμβρίου, καθορίστηκε ως αρχή της εκκλησιαστικής χρονιάς ως εξής: Στην περιοχή της Ανατολής τα περισσότερα ημερολόγια είχαν ως 
πρωτοχρονιά την 24η Σεπτεμβρίου, ημέρα της φθινοπωρινής ισημερίας. Επειδή όμως η 23η ήταν η γενέθλια ημέρα του αυτοκράτορα της Ρώμης 
Οκταβιανού, η πρωτοχρονιά μετατέθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, η οποία και καθορίστηκε ως αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή της 
περιόδου του ρωμαϊκού διατάγματος για τον φόρο που ίσχυε για 15 έτη. Έτσι Ίνδικτος κατάντησε να σημαίνει αργότερα το 
έτος και αρχή της Ινδίκτου την Πρωτοχρονιά. Αυτή την Πρωτοχρονιά βρήκε η Εκκλησία και της έδωσε χριστιανικό 
περιεχόμενο, αφού τοποθέτησε σ' αυτήν την εορτή της συλλήψεως του Προδρόμου, που αποτελεί και το πρώτο γεγονός της 
Ευαγγελικής Ιστορίας.  

Αργότερα, το 462 μ.Χ., για πρακτικούς λόγους και για να συμπίπτει η πρώτη του έτους με την πρώτη του μηνός, η 
εκκλησιαστική πρωτοχρονιά μετατέθηκε την 1η Σεπτεμβρίου. Διευκρινίζεται ότι η πρωτοχρονιά της 1ης Ιανουαρίου έχει 
Ρωμαϊκή προέλευση και ήρθε στην Ορθόδοξη Ανατολή κατά τα νεότερα χρόνια. Η εκκλησιαστική ακολουθία για το νέο έτος 
τελείται την 1η Σεπτεμβρίου, και την ακολουθεί η υπογραφή του κώδικα της Ινδίκτου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και 
τους παρεπιδημούντες Επισκόπους. Είναι μία από τις παλαιότερες παραδόσεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, που 
καταγράφει -από τον 4ο μ.Χ. αιώνα -την κατάσταση των πραγμάτων στην αρχή κάθε ετήσιου εκκλησιαστικού κύκλου. Πριν 
λίγα χρόνια η Εκκλησία μας όρισε την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα αφιερωμένη στην προσευχή και για το φυσικό περιβάλλον.



ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  
Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 

Εφημέριος Εβδομάδος: π. Ιωάννης Μεταξάς 
Εσπερινός, καθημερινά στις 6:00 το απόγευμα. 
Όρθρος, καθημερινά 8:30 το πρωί. 
ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α με Όρθρο από τις 7:30 το πρωί. 
Δευτέρα 4/10, Ιερομάρτυρος Ιεροθέου Α΄ επισκόπου Αθηνών. 
Τετάρτη 6/10, Αποστόλου Θωμά του Διδύμου. 
Παρασκευή 8/10, Οσίας Πελαγίας της Τηνίας και Ταϊσίας της από πορνών. 
Σάββατο 9/10, Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, Αβραάμ του  Δικαίου,  

        Ανδρονίκου και  Αθανασίας των μαρτύρων 
Κυριακή 10/10, Ευλαμπίου & Ευλαμπίας μαρτύρων         Δύο Θείες Λειτουργίες 
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου 
Την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα στο Ναό μας, θα τελείτε από τις 
10:00π.μ. η Θεία Λειτουργία στην Σερβική γλώσσα. 

 Προγραμματίσθηκε ήδη να τελεσθούν 31/10, 28/11 και 26/12 
Αγρυπνία Οσίας Μεθοδίας της εν Κιμώλω 

Την Δευτέρα το βράδυ 4/10 και από ώρα 8.00 θα τελεστεί στο Ναό μας 
Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη της Οσίας Μεθοδίας της εν Κιμώλω, και θα  
εκτεθούν προς προσκύνηση Ιερά Λείψανα της Οσίας  

Επόμενες Αγρυπνίες:  
25>26 Οκτωβρίου, Αγίου Δημητρίου.  8>9 Νοεμβρίου Αγ. Νεκταρίου. 

=============================  Κάθε Τετάρτη 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.  
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
=========================== Κάθε Παρασκευή 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο παρεκκλήσι. 
 

Ανάπαυσαν Κύριε ....Σήμερα προσευχόμαστε για την ανάπαυση των αδελφών μας 
Δήμητρας Κρέτση ώρα 9:45 π.μ,                                 Άννας Δοντά ώρα 10:00 π.μ.  
Ηλία Παπαγιανόπουλου ώρα 10:15 π.μ,             Αναστασίας Τσιρώνη ώρα 10:45 π.μ. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Μια νέα πρωτοβουλία θα ξεκινήσει από την 
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου στο  Ναό μας. Με συντονιστή τον Διάκονο π. 
Δαμασκηνό Φυλακτό στις 7:00μ.μ. αμέσως μετά την Παράκληση στην 
Αγία Μαρίνα θα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν την Θεία Λατρεία 
ξεκινώντας από αυτήν την Θεία Λειτουργία.  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
Π Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ    Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ 

Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου, θα γίνει απογευματινή εκδρομή στη Μονή Αγίου 
Γερασίμου Λουτρακίου Κορινθίας. Συμμετοχή στον Εσπερινό της εορτής. 
Οι εγγραφές γίνονται μόνο με την καταβολή του εισιτηρίου. Σε ακύρωση, 
αυτό επιστρέφεται μόνο αν καλυφθούν οι θέσεις. Αναχώρηση 4.00 μ.μ.  
Υπεύθυνος κα Κατζουράκη στο ναό ή στο 2109757183. Τιμή 12 ευρώ. 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακή από την Κυριακή 17 
Οκτωβρίου με αγιασμό μετά την Β’ Λειτουργία, θα αρχίσουν οι κατηχητικές 
συντροφιές του Ναού μας. Προτρέψτε τα παιδία Σας να συμμετάσχουν, για 
να αποκτήσουν γνώση για τα του Θεού, και της Εκκλησίας μας, 
επικοινωνώντας και μεταξύ τους. Την ερχόμενη Κυριακή 10 Οκτωβρίου θα 
γίνουν οι εγγραφές των παιδιών στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ Από την Κυριακή 17 Οκτωβρίου και μιά Κυριακή του 
μήνα στο Ναό μας θα γίνεται σύναξη Νέων στις 7 το απόγευμα. Αλλά και 
κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο π. Σεραφείμ, χωρίς περιορισμούς και για 
του καθενός το τι, το πώς, και το γιατί, περιμένει μετά το Απόδειπνο όσους 
νέους θέλουν να αναζητήσουμε απαντήσεις στις πολλές ερωτήσεις μας. 
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Κάθε Παρασκευή από 
την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, στις 7 το βράδυ, ο π. Ιωάννης θα αναλύει 
και φέτος θέματα Αγιογραφικά & άλλα Πνευματικού ενδιαφέροντος. 
 

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ 
Έργο της Εκκλησίας είναι η σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων και όχι 
να ταΐζει τους φτωχούς. Όμως αφού παραμένουν στην απουσία οι 
υπεύθυνοι της κοινωνικής πρόνοιας, η ποιμένουσα Εκκλησία πάντα αλλά  
και τώρα λέει ξανά το δυναμικό παρόν της ΑΓΑΠΗΣ και ξεκίνησε ήδη και 
φέτος την λειτουργία του Κέντρου Ενοριακής Αγάπης στην ενορία μας. 
Εκεί 9-11 το πρωί, με ιδιαίτερη φροντίδα οι εθελόντριες, προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στην παρασκευή του φαγητού, για τους φτωχούς και 
τους γέροντες. Ενώ και ο Γραμματέας κ. Βαγγέλης Γαβριήλ με την σοφή 
καθοδήγηση του π. Σπυρίδωνος Μανταδάκη, αντιμετωπίζουν κάθε 
έκτακτη ανάγκη και περιμένουν να υποδείξτε στην γειτονιά Σας 
περιπτώσεις που χρήζουν βοηθείας. Όλοι να έχουν ένα πιάτο φαγητό. 
Λοιπόν και φέτος πού μας λένε πως όλα θα είναι δύσκολα, με αγάπη ας 
προσφέρουμε όσοι μπορούμε, χρήματα ή τρόφιμα, λαμβάνοντας 
σχετική απόδειξη από το Φιλόπτωχο μας, για να μπορεί να ανακουφίζει 
κατά το δυνατόν τους εμπεριστάτους αδελφούς του Ιησού.  


