
                                      Να μην ξεχάσω … η Ενορία μου με καλεί. 
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    Υπεύθυνος  Πρεσβύτερος  Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτης             
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                                                                                         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.  

  

Μήνυμα Χριστουγέννων 2010 του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου 
 
Αγαπητοί Αδελφοί, Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά 
Τα φετινά Χριστούγεννα μοιάζουν να σκιάζονται από τη θλίψη, την ανησυχία, τον 
σκεπτικισμό και την απογοήτευση των ανθρώπων για το πού οδηγείται η πορεία της 
Πατρίδας μας και του κόσμου ολόκληρου. Οι μεγαλύτεροι στην ηλικία αγωνιούν και 
οι νεώτεροι αγανακτούν, νιώθοντας την αβεβαιότητα να απειλεί το μέλλον τους. 
Όταν η φτώχεια επιτείνεται, όταν απαξιώνεται η ιερότητα του ανθρωπίνου 
προσώπου, καθώς αυτό νοείται ως ηλεκτρονικά ψηφιοποιημένη παραγωγική μονάδα 
χωρίς σεβασμό στη μοναδικότητα της ύπαρξης και στην ελευθερία που μας χάρισε ο 
Θεός, όταν οι συνοικίες των πόλεων μετατρέπονται σε αβίωτα γκέτο ετερόκλητων 
αναξιοπαθούντων πληθυσμών, τότε η χριστουγεννιάτική ατμόσφαιρα δηλητηριάζεται 
από την απελπισία που μας περιβάλλει. 
Όμως, όσο εμφανέστερο γίνεται το σκοτάδι τόσο επιτακτικότερη είναι η ανάγκη να 
στρέψουμε το βλέμμα στο φως. Είναι καιρός να θέσουμε ξανά στο επίκεντρο της 
ζωής μας τον Χριστό. Να θυμηθούμε ότι «ο λαός ο πορευόμενος εν σκότει είδε φως 
μέγα». Είδε «φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν», διότι «επεσκέψατο ημάς, εξ ύψους ο 
Σωτήρ ημών,..., και οι εν σκότει και σκιά, εύρομεν την αλήθειαν». 
Η ενανθρώπηση και η γέννηση του φτωχού και αστέγου Θείου Βρέφους σε καιρούς 
ταραγμένους, γεμάτους αδικία, διαφθορά και διαπλοκή πραγματοποιεί τον σκοπό για 
τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος. Σκοπός της ενανθρωπήσεως του Θεού είναι η 
θέωση του ανθρώπου: «Άνθρωπος γίνεται Θεός, ίνα Θεόν τον Αδάμ απεργάσηται». 
Η ελπίδα του ανθρώπου βρίσκεται στη γέννηση, τον σταυρό και την ανάσταση του 
Χριστού, του μόνου αληθινού κυρίαρχου της Οικουμένης, του Δημιουργού και 
Σωτήρα όλης της κτίσεως, και όχι στους κατά καιρούς ποικίλους Ηρώδες που 
καταδυναστεύουν τις ζωές των ανθρώπων για να διατηρήσουν τη θνητή εξουσία 
τους. 
«Δεύτε ίδωμεν πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός». Ας συνειδητοποιήσουμε σε τί 
τραγικό κόσμο και μεταβατική εποχή επέλεξε, ο Θεός να σαρκωθεί και ας 

αντλήσουμε δύναμη και αισιοδοξία για το σήμερα και το αύριο. Ας μην λησμονούμε 
ότι ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτνη ανακλιθείς Κύριος είναι ο Εμμανουήλ, που 
σημαίνει «μεθ' ημών ο Θεός». (Ματθ. 1, 23). Ο Θεός είναι μαζί μας και όπως δεν μας 
εγκατέλειψε κάθε φορά που το γένος και το έθνος μας βρέθηκαν σε δυσκολιες και 
δοκιμασίες, έτσι θα πράξει και τώρα. Δικό μας καθήκον είναι να πολεμήσουμε τον 
αμοραλισμό, να αντισταθούμε στον πνεύμα της φιλαυτίας και του ατομοκεντρισμού 
και να επιτρέψουμε στον Θεό να γεννηθεί στις καρδιές και στα σπίτια μας. 
Η καινούργια χρονιά που θα ανατείλει μετά τα Χριστούγεννα θα είναι δύσκολη. Ο 
κόσμος που ζούμε απειλείται από τις συνέπειες της απληστίας και της εκπτώσεως 
των αξιών. Η ζωή των ανθρώπων ευτελίζεται από την εκμετάλλευση, τη βία, τη 
φτώχεια και τη δυστυχία και πληρώνει το κόστος από την περιφρόνηση της αγάπης 
και της δικαιοσύνης. 
Όμως, ας μην αφήσουμε τη θλίψη και την αγωνία να φωλιάσουν στις καρδιές μας. Ο 
καινούργιος χρόνος ας γίνει ευκαιρία υπερβάσεως των δυσκολιών και των 
δοκιμασιών και αφορμή να επαναπροσδιορίσουμε τα πρωτεύοντα και τα ουσιώδη 
του βίου μας. 
Αδελφοί μου και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,  
Ας αφήσουμε το φως των Χριστουγέννων 
να πλημμυρίσει την ύπαρξή μας και τα 
χείλη μας ας ψάλλουν το χαρμόσυνο 
μήνυμα: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης 
ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία». 
Καλά και Άγια Χριστούγεννα  
και ευλογημένος ο νέος χρόνος. 
Με πατρικές ευχές και αγάπη 
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  
Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ



ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος: εκ περιτροπής πατέρες του Ναού  

Και εφέτος τα Χριστούγεννα κληρικοί από την ενορία μας 
εξυπηρέτησαν ενορίες της υπαίθρου. Ο π. Σεραφείμ τους 
Ψαθάδες Έβρου και ο π. Ιωάννης τη νήσο Ηρακλειά Κυκλάδων.  

Καθημερινά Όρθρος 8:00 το πρωί 
                     Εσπερινός 6:00 το απόγευμα.   
Δευτέρα 27/12/2010 Αγίου Στεφάνου 
7:30-9:30 πρωί  Όρθρος, Θεία Λειτουργία στο 
παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου  
 

Σάββατο 1/1/2011 Περιτομή του Κυρίου 
8:00-11:00 πρωί  Όρθρος, Θεία Λειτουργία 
Μεγάλου Βασιλείου  
10:30 Δοξολογία επί τη ενάρξη του Νέου έτους 
 

Κυριακή 2/1/2011 Οσίου Σεραφείμ 
7:00-10:30 πρωί  Όρθρος και  Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία μετά χειροτονίας Διακόνου, κοπή 
Αγιοβασιλειόπιττας 
 Δεν θα τελεσθεί εκτάκτως Β΄ Θεία Λειτουργία 
 

Ανάπαυσον  Κύριε… στ ι ς  2 /1/2011 
προσευχόμαστε για ανάπαυση των ψυχών  

των Δήμητρας Γρέβια και Στέλλας Διαμαντή  10:30  
 

Το φλουρί της Αγιοβασιλειόπιτας  
Η ενορία μας, προμηθεύθηκε 50 τεμάχια, ενός 
κοσμήματος που εικονίζει τον Σταυρό και καταγράφει 

την χρονολογία 2011 Είναι 
επιχρυσωμένο ασήμι και θα 
τα διαθέτει υπέρ του Ναού, 
αντί του ποσού των €10,οο.  
Το φλουρί στην πίτα του 
Αγίου Βασιλείου Καισαρείας,  
είναι ανάμνηση και ευλογία 
από θαύμα του Αγίου και όχι 
ένα γούρι για καλή τύχη.  
Ας μην αφήνουμε να μας 

κρεμούν στο στήθος, ή να βάζουμε στα σπίτια μας  
παγανιστικά σύμβολα όπως πέταλα, ρόδια, κρεμύδες, 
μάτοχντρα και άλλα τέτοια δαιμονικά αντικείμενα.  
 
 
 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ 
Το Να μην ξεχάσω … η ενορία μου με καλεί, 
όλοι οι Κληρικοί & λαϊκοί συνεργάτες της 
ενορίας, εύχονται, δύναμη και υγεία και 
παρακαλούμε μην χαιρετάτε με την ευχή 
«καλές γιορτές» αλλά να δίδετε ευχές με 
αναφορά στον Χριστό. Προσπαθούν να μας 
αποχριστιανοποιήσουν με κάθε τρόπο. 
Ας μην γινόμαστε θύματα εκείνου του 
χοντρού κοκκινοφορεμένου παππού που 
ξεκίνησε να διαφημίζει την κόκα κόλα και 
τελικά μας τον επέβαλαν ως αγιοΒασίλη. 
 καλά & ευλογημένα Χριστούγεννα. 

 
 
 
 

Ημερολόγια 2011 της Ενορίας μας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με καλαίσθητα & χρηστικά ημερολόγια, η 
Εκκλησιαστική μας Κοινότητα έρχεται 
καθημερινά σε επικοινωνία με τους ενορίτες, 
μέσα στα σπίτια τους, αλλά έχει στην διάθεση 
και όλων των ενδιαφερομένων, το Λατρευτικό 
και άλλο πρόγραμμα της ενορίας, για το 2011.  
Προμηθευτείτε τα ημερολόγια από τους υπευθύνους 
στο Ναό ή την κα Ελένη Τέτση στο Κοιμητήριο.  

Ένα ημερολόγιο είναι όμορφο δώρο για φίλους και 
γνωστούς, ενώ έτσι ενισχύετε και τις ποικίλες 
Ενοριακές δραστηριότητες. 
 
 
 
 
 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Το καλάθι των Χριστουγέννων 
 

Όπως κάθε χρόνο και εφέτος τοποθετήθηκε στην 
είσοδο του Ναού ένα καλάθι για να συγκεντρώσει 
σε είδος, την αγάπη των ενοριτών. 
Ευχαριστίες πρέπουν σε όλους όσους προσέφεραν 
τρόφιμα και είδη καθαριότητας, μέσω αυτής της 
πρωτοβουλίας για τα Χριστουγεννιάτικα δέματα 
των εμπεριστάτων αδελφών μας.  
Ομοίως ευγνώμονες ευχαριστίες πρέπουν στον 
πρόεδρο π. Σπυρίδωνα, τα μέλη, τον Γραμματέα κ. 
Γαβριήλ και τους εθελοντές συνεργάτες του 
Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου. 
Επιπλέον φέτος καταγράφηκε στην ενορία μας λίγο 
πριν τα Χριστούγεννα, η περίθαλψη ενός αστέγου 
εν όψη της βαρυχειμωνιάς. Άμεσα, μη ευρεθέντος 
άλλου χώρου, τοποθετήθηκε σε υποκείμενο του 
καμπαναριού του Ναού χώρο, ο οποίος και 
διαμορφώθηκε κατάλληλα σε ένα ζεστό δωμάτιο. 
Καθημερινά από το Ναό μας παρέχεται ζεστό 
φρεσκομαγειρεμένο φαγητό σε 25 άτομα, και 
ενισχύονται οικονομικά δεκάδες αδελφοί μας. 
Όλα αυτά εξυπηρετούνται από τα αλληλέγγυα 
αισθήματα των κατοίκων της περιοχής μας, αφού 
σε όσους δεν καταπίνουν την καραμέλα των 
ακριβοπληρωμένων φερέφωνων κονδυλοφόρων 
της παραπληροφόρησης, τα περί πλούσιας 
Εκκλησίας είναι σκέτες πομφόλυγες. Ότι άφησε 
στην μικρότερη των 200 ετών ιστορία του 
αδήμευτο, το αδηφάγο «κράτος» τώρα δεν 
επιτρέπει την εκμετάλλευση του. Γιατί μια ισχυρή 
Εκκλησία δεν θα είναι εύκολο θύμα των 
αντιχριστιανικών δυνάμεων. 
Μπορείτε λοιπόν καθημερινά 9-11 το πρωί, στα 
γραφεία του Φιλοπτώχου, που βρίσκονται κάτω 
από το Ναό, να προσφέρετε τρόφιμα ή χρήματα 
λαμβάνοντας απόδειξη ή με την γνώση του Θεού 
να ρίπτετε τον οβολό Σας στο κυτίο των Φτωχών.    
 

Χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, μπαταρίες, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 
 

 


