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

               Έτος 8ο Φύλλο 15                                                  9 Ιανουαρίου 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.  

ΤΗΝ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΩ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ
«Με κατάνυξη και λαμπρότητα εορτάστηκαν οι εορτές του Αγίου Δωδεκαημέρου στην Εκκλησιαστή μας κοινότητα. Οι πατέρες καθημερινά με τις ακολουθίες Όρθρου και 
Εσπερινού, τις Θείες Λειτουργίες του Σαρανταλείτουργου, τις Παρακλήσεις, και τις Εξομολογήσεις συνετέλεσαν στην προετοιμασία της κοινότητας για τις εορτές της Θείας 
Επιφανείας. Την προετοιμασία ενίσχυσε και η πρόσκληση σε φιλανθρωπία με την τοποθέτηση στην είσοδο του Ναού του καθιερωμένου τα τελευταία χρόνια καλαθίου των 
Χριστουγέννων, από το οποίο και συγκεντρώθηκαν τρόφιμα που διατέθηκαν σε 59 εμπερίστατες οικογένειες της ενορίας. Την ίδια περίοδο με την επέλευση του δριμύτατου 
κρύου, η ενορία περίθαλψε έναν άστεγο, με την μετατροπή υποκείμενου του καμπαναριού χώρου, σε ζεστό δωμάτιο έως της εξευρέσεως στέγης. Την γιορτινή ατμόσφαιρα 
συμπλήρωσε ο μικρός εφέτος Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος εντός του Ναού, ώστε χρήματα να παραμείνουν για άλλες χρείες, ο εξωτερικός σημαιοστολισμός αλλά και η 
φάτνη στην πλατεία του Ναού που ετοίμασε όπως κάθε χρόνο με μεράκι ο νεωκόρος κ. Απόστολος Κωβαίος.  
Την προπαραμονή των Χριστουγέννων σε αγρυπνία με μεγάλη συμμετοχή πιστών έγινε ο Εσπερινός, το Απόδειπνο, ο Όρθρος, οι Μεγάλες ώρες με την περιφορά της εικόνος 
της Γεννήσεως και η τοποθέτηση της προς προσκύνηση στον Πρόναο, και εν συνεχεία  η Εσπερινή Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.  Η κατανυκτική ατμόσφαιρας στο 
φωτισμένο μόνο από κεριά Ναό και η μελωδική φωνή του πρωτοψάλτη Γεωργίου Δεμελή με την επικουρία του Δημήτρη Σκούταρη, μεταρσίωσαν όλους στην βραδιά της 
Βηθλεέμ.  

Τα Χριστούγεννα από τις 5:00 γέμισε ο Ναός στην Α΄ Θεία Λειτουργία που 
τέλεσε ο εορτάζον π. Εμμανουήλ, με συλλειτουργούς τον π. Λάμπρο, τον π. 
Βασίλειο και τον Διάκονο π. Δαμασκηνό. Την Β΄ Θεία Λειτουργία τέλεσε ο π. 
Σπυρίδων με τον π. Ευσέβιο επικουρούμενοι από τον διάκονο π. Νεκτάριο, ο 
οποίος είχε λειτουργήσει σε Αγρυπνία στον άγιο Νικόλαο Ραγκαβά. 
Εξυπηρετώντας της ανάγκες της υπαίθρου χώρας σε κάλυψη εφημεριακών 
κενών, ο π. Σεραφείμ λειτούργησε στο μικρό χωριό Ψαθάδες του Έβρου και 

ο π. Ιωάννης το μικρό νησί της Ηρακλειάς των Κυκλάδων.  
Τις επόμενες ημέρες ο π. Σεραφείμ με τον διάκονο π. Νεκτάριο Γαλαριώτη, συνοδεύοντας τον Επίσκοπο Μωκησσού Δημήτριο, βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου και 
συνάντησαν το εσπέρας της 29ης Δεκεμβρίου τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο. Ορισθείσης εξ αναβολής της ορκωμοσίας του νέου Δημάρχου Ηλιουπόλεως κ. 
Βασίλειου Βαλασόπουλου και του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα της 30ης Δεκεμβρίου ο π. Σεραφείμ επέστρεψε εσπευσμένα από της Κωνσταντινουπόλεως και 
απευθείας από του αεροδρομίου μετέβει με τον διάκονο Δαμασκηνό Φυλακτό στο Δημοτικό Θέατρο και έλαβε μέρος στην τελετή ευλογίας της νέας Δημοτικής Αρχής. Την 
επομένη το απόγευμα ο π. Σεραφείμ στις 5:30 επί του πεζοδρομίου της οδού Δ. Γληνού 27 –τέως διαδόχου Παύλου-  κατέναντι του κλειστού για 3η χρονιά ιστορικού και 
παλιότερου στην περιοχή Ναού του Αγίου Βασιλείου, τέλεσε τον μικρό Εσπερινό με παρουσία παρά το δριμύ ψύχος υπέρ δεκάδος προσκυνητών. Στην συνέχεια και αφού 

τέλεσε μετά του π. Χρυσοστόμου Φερεντίνου τον εσπερινό στο Ναό μας, μετέβει  μετά 
των π. Λάμπρου και διακόνου Δαμασκηνού και συμμετείχαν στον Εσπερινό του 
εορτάζοντος Ναού Αγίου Βασιλείου Δήμου Αγίου Δημητρίου, τον οποίο τέλεσε ο 
Μητροπολίτης Αχαΐας κ. Αθανάσιος. Την πρωτοχρονιά στο Ναό μας λειτούργησε ο 
εορτάζον π. Βασίλειος με συλλειτουργούς τους π. Εμμανουήλ και Σπυρίδωνα, όπου 
τέλεσαν και την Δοξολογία για το νέο έτος 2011. O π. Σεραφείμ λειτούργησε στον Ναό 
της Κοιμήσεως Θεοτόκου, Καθεδρικό Ηλιουπόλεως, όπου τέλεσε και την Δοξολογία μετά 
των εκεί εφημερίων π. Χαραλάμπους, Μιχαήλ και Ανδρέου, ενώ Ο π. Λάμπρος 



λειτούργησε στον Ναό των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας, ο π. Ιωάννης στο Ναό Αναστάσεως Κοιμητηρίου της πόλεως μας, ο διάκονος π. Δαμασκηνός συνοδεύοντας τον 
Μητροπολίτη Αχελώου Ευθύμιο στο ναό Αγίου Ευθυμίου Κυψέλης και ο διάκονος π. Νεκτάριος παρέμεινε στο Φανάρι της Κωνσταντινουπόλεως. Το μεσημέρι ο π. Σεραφείμ με 
τον γραμματέα του Εκκλησιαστικού συμβουλίου κ. Γεώργιο Βασταρούχα, μετέβησαν στο Δημαρχείο Ηλιουπόλεως, όπου ευχήθηκαν στον εορτάζοντα Δήμαρχο κ. Βασίλειο 
Βαλασόπουλο.  

Την επομένη, Κυριακή 2 Ιανουαρίου, στο Ναό μας λειτούργησε ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. 
Ιερεμίας, όπου χειροτόνησε σε διάκονο τον π. Αγαθάγγελο Καρκαγγέλη, ευλόγησε τα κόλλυβα προς τιμή του 
εορτάζοντος Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ και την Αγιοβασιλειόπιτα της ενορίας και τέλεσε τέλεσε το 40ήμερο μνημόσυνο 
της ενορίτισσας Δήμητρας Γρέβια και της Στέλλας Διαμαντή, α΄ εξαδέλφης του π. Σεραφείμ.  
Την Τρίτη 4 Ιανουαρίου ο Μητροπολίτης κ. Ιερεμίας λειτούργησε ξανά στο Ναό μας στο παρεκκλήσι του Αγίου 
Νεκταρίου και χειροτόνησε σε πρεσβύτερο τον π. Αγαθάγγελο. Το απόγευμα έγινε ο Εσπερινός, το Απόδειπνο και οι 
Μεγάλες Ώρες των Θεοφανείων με περιφορά της εικόνος της Βαπτίσεως του Κυρίου, από τους πατέρες Σεραφείμ 
Λάμπρο και Αγαθάγγελο καθώς και τον διάκονο π. Νεκτάριο. Την επομένη λειτούργησε στο ναό ο π. Λάμπρος, τέλεσε 
τον Μεγάλο Αγιασμό  και εν συνεχεία με τους π. Ιωάννη, π. Αγαθάγγελο και τους διακόνους πορεύτηκαν προς αγιασμό 
των οικιών ενοριτών που εγγράφως ζήτησαν τούτο. 
Την εορτή των Θεοφανείων λειτούργησαν στο Ναό και τέλεσαν τον Μεγάλο Αγιασμό οι πατέρες Σεραφείμ, Εμμανουήλ, 
Ιωάννης, Αγαθάγγελος και ο διάκονος π. Νεκτάριος. Μετά από επίκαιρη ομιλία του π. Σεραφείμ, σχετικά με τις σχέσεις 

Εκκλησίας και Κράτους στην Ελλάδα, έγινε η τελετή του Μεγάλου Αγιασμού στην προ του Ναού ευπρεπισμένη εξέδρα, από την οποία κατά το «εν Ιορδάνη» και στην φράση 
«το Πνεύμα εν είδη περιστεράς» αφέθησαν να πετάξουν συμβολικά τρία περιστέρια, από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Ανδρέα Βασιλείου, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 
Αναστάσιο Κωνσταντέα, και τον πολιτευτή κ. Ιωάννη Πούλο. Ακολούθησε η διανομή του αντιδώρου από τους Ιερείς και του Μεγάλου Αγιασμού από νεόκτιστα ανοξείδωτα 
δοχεία. Ο π. Λάμπρος λειτούργησε στο ναό των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας, ο π. Ευσέβιος στον Άγιο Γεώργιο των εκπαιδευτηρίων της Ριζαρείου Σχολής και ο διάκονος π. 
Δαμασκηνός στο ναό Αγίας Φωτεινής Ιλισσού, όπου και εν συνεχεία συμμετείχε στην κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο παρακείμενο Κολυμβητήριο. Στις 11:30 της αυτής 

ημέρας, οι πατέρες Σεραφείμ, Αγαθάγγελος και Νεκτάριος μετέβησαν στο κολυμβητήριο 
Ηλιουπόλεως όπου μαζί με άλλους κληρικούς της πόλεως, μετείχαν στην τελετή 
κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού τον οποίον ανέσυραν νεαροί κολυμβητές. Ακολούθησε η 
ευλογία της Αγιοβασιλειόπιτας του Δήμου, παρουσία των Δημοτικών και  Αστυνομικών 
αρχών της πόλεως και Περιφερειακών Συμβούλων, και των Εκκλησιαστικών Συμβούλων 
του Ναού μας Θεοδώρου Παπαδοπούλου και Γεωργίου Βασταρούχα. Την επομένη σύναξη 
του Τιμίου Προδρόμου λειτούργησαν στο Ναό ο εορτάζον π. Ιωάννης με τους π. 
Σεραφείμ, Αγαθάγγελο, τον ενορίτη παπαδάσκαλο π. Δήμο Δημητρόπουλο και τον διάκονο 
Νεκτάριο. Ο διάκονος Δαμασκηνός λειτούργησε στο Ναό της Παντανάσσης του ΓΕΕΘΑ. 

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  
Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 

Εσπερινός, καθημερινά στις 6:00 μ.μ. 
Ιερό Σαρανταλείτουργο έως αρχής Τριωδίου 
Όρθρος & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ από τις 8:30 π.μ. 
=================== Κάθε Τετάρτη 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 21:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 6 μ.μ.  
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 8μ.μ. 
================= Κάθε Παρασκευή 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 μ.μ. 

 
 
 

Ανάπαυσον Κύριε … σήμερα προσευχόμαστε 
για την ανάπαυση των ψυχών των 
Αρχιεπισκόπου Θεοκλήτου του Β΄+1962  
Θεοδώρου Σταυρόπουλου 9:45π.μ 

 

Ημερολόγια 2011 της Ενορίας μας 
Ένα ημερολόγιο είναι όμορφο δώρο για φίλους 
και γνωστούς, ενώ έτσι ενισχύετε και τις ποικίλες 
Ενοριακές δραστηριότητες. 

 

 
Χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, μπαταρίες, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ  

Κυριακή μετά την Β’ Λειτουργία,  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Τετάρτη 7:00μ.μ. 
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ                   
Παρασκευή στις 7:00μ.μ. 
ΦΙΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ   
Δευτέρα 4.30 μ.μ. κύκλος γυναικών και 6.00 

μ.μ. κύκλος ανδρών αίθουσα οδού Γερανείων 3 
Τρίτη 4.30μ.μ. κύκλος γυναικών στην αίθουσα 

Πνευματικού Κέντρου 
 
 

 


