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

               Έτος 8ο Φύλλο 16                                                 16 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.  

 

Ένα κείμενο καθρέφτης μας στην αιτία της σύγχρονης κρίσης και αφορμή περίσκεψης…
Ένα ποντικάκι κάποτε, παρατηρούσε από την τρυπούλα του τον αγρότη και τη γυναίκα του που ξεδίπλωναν ένα πακέτο. Τι λιχουδιά άραγε έκρυβε 
εκείνο το πακέτο; Αναρωτήθηκε. Όταν οι δύο αγρότες άνοιξαν το πακέτο, δεν φαντάζεστε πόσο μεγάλη ήταν η τρομάρα που έπαθε, όταν διαπίστωσε 
πως επρόκειτο για μια ποντικοπαγίδα! Τρέχει γρήγορα λοιπόν στον αχυρώνα για να ανακοινώσει το φοβερό νέο!: 
-Μια ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι! Μια ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι! Η κότα κακάρισε, έξυσε την πλάτη της και σηκώνοντας το λαιμό της είπε: 
“Κύρ Ποντικέ μου, καταλαβαίνω πως αυτό αποτελεί πρόβλημα για σας. Αλλά δεν βλέπω να έχει καμιά επίπτωση σε μένα! Δε με ενοχλεί καθόλου εμένα η  
ποντικοπαγίδα στο σπίτι!”  
Το ποντικάκι γύρισε τότε στο γουρούνι και του φώναξε: “Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι!” Το γουρούνι έδειξε 
συμπόνια αλλά απάντησε: “Λυπάμαι πολύ κυρ ποντικέ μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο από το να προσευχηθώ. Να είσαι σίγουρος ότι θα το 
κάνω. Θα προσευχηθώ.” 
Τότε το ποντίκι στράφηκε προς το βόδι και του φώναξε κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου: “Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Έχει μια 
ποντικοπαγίδα στο σπίτι!” Και το βόδι απάντησε: “Κοιτάξτε, κύριε ποντικέ μου, πολύ λυπάμαι για τον κίνδυνο που διατρέχεις, αλλά εμένα η 
ποντικοπαγίδα το μόνο που μπορεί να μου  κάνει, είναι ένα τσιμπηματάκι στο δέρμα μου! Έτσι, ο καλός μας ποντικούλης, έφυγε με κατεβασμένο το 
κεφάλι, περίλυπος και απογοητευμένος γιατί θα έπρεπε ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της ποντικοπαγίδας! Την επόμενη νύχτα, ένας 
παράξενος θόρυβος, κάτι σαν το θόρυβο που κάνει η ποντικοπαγίδα όταν κλείνει, ξύπνησε τη γυναίκα του αγρότη που έτρεξε να δει τι συνέβη. Μέσα 
στη νύχτα όμως, δεν πρόσεξε πως στην παγίδα πιάστηκε από την ουρά ένα φίδι ….Φοβισμένο το φίδι δάγκωσε τη γυναίκα. 
Ο άντρας της έτρεξε γρήγορα και την πήγε στο νοσοκομείο. Αλλοίμονο όμως, την έφερε στο σπίτι με πολύ υψηλό πυρετό. Ο γιατρός τον συμβούλεψε 
να της κάνει ζεστές σουπίτσες. Έτσι ο αγρότης "έσφαξε την κότα" για να κάνει μια καλή κοτόσουπα! 
Η γυναίκα όμως πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και όλοι οι γείτονες ερχόταν στο αγρόκτημα να βοηθήσουν. Ο καθένας με τη σειρά του καθόταν 
στο προσκεφάλι της γυναίκας από ένα 8ωρο. Για να τους ταΐσει όλους αυτούς ο αγρότης αναγκάστηκε να σφάξει το γουρούνι. Τελικά όμως η γυναίκα δε 
τη γλύτωσε! Πέθανε! Στη κηδεία της ήρθε πάρα πολύς κόσμος, γιατί ήταν καλή γυναίκα και την αγαπούσαν όλοι. Για να φιλοξενήσει όλον αυτόν τον 
κόσμο ο αγρότης αναγκάστηκε να σφάξει το βόδι Ο κυρ Ποντικός μας, έβλεπε όλο αυτό το πήγαιν’ έλα από την τρυπούλα του με πάρα πολύ μεγάλη 
θλίψη… ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ : 
- Χάσαμε την ανθρωπιά μας. και ενισχύσαμε τον ατομισμό μας..! 
- όταν κάποιος δίπλα μας κινδυνεύει, βρισκόμαστε όλοι σε κίνδυνο! 
- είμαστε όλοι συνεπιβάτες σ’ αυτό το πλοίο που λέγεται ζωή! 
- ο καθένας μας αποτελεί τον κρίκο της ίδιας αλυσίδας! 
- είμαστε σαν τις ίνες ενός υφάσματος. 
Και αν ένα μέρος του υφάσματος χαλάσει, το ύφασμα είναι άχρηστο…. 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ. Εμείς είμαστε τα ποντικάκια, του μύθου  
Εμείς όμως είμαστε οι κότες. Εμείς και τα γουρούνια. Εμείς και τα βόδια. 
Είναι αδύνατον να γελάμε, αν δεν γελάει ολόκληρη η γειτονιά… 
Το παραπάνω διάβασα στο φύλλο 29 της εφημερίδας «τα εν δήμω 
Σουφλίου», την οποία βρήκα στο σπίτι μου, κυνηγώντας ένα ποντίκι… το 
θεώρησα καλή αφορμή περίσκεψης και το μοιράζομαι μαζί Σας.  

Πρεσβύτερος Σεραφείμ 



ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  
Εφημέριος Εβδομάδος: π. Ιωάννης Μεταξάς 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός, καθημερινά στις 6:00 το απόγευμα. 
Ιερό Σαρανταλείτουργο έως αρχής Τριωδίου 13 Φεβρουαρίου 
Όρθρος & ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α καθημερινά από τις 7:30 π.μ. 
Εκτός των μεγάλων εορτών οι Θ. Λειτουργίες θα τελούνται στο παρεκκλήσι 
του Αγ. Νεκταρίου. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να αναλάβετε από μία 
Λειτουργία. Θα δηλώσετε στο γραφείο του Ναού μας ποια μέρα 
επιλέγετε και θα προσκομίσετε από την παραμονή πρόσφορο, γλυκό 
κόκκινο κρασί, λάδι, λιβάνι, καρβουνάκια και από 2 ή 3 κεριά Αγίας 
Τραπέζης (μικρές λαμπάδες). Αυτό έχει σκοπό να υπάρχουν καθημερινά 
τα απαραίτητα για την τέλεση της Θ. Λειτουργίας, αλλά και να είναι 
ουσιαστικά αληθινό το «τα σα εκ των σων Σοι προσφέρομεν» για τον 
καθένα από εμάς. 
Τα παραπάνω είδη, εκτός του πρόσφορου που συνιστούμε να είναι 
ζυμωτό, μπορείτε να προμηθευτείτε από την έκθεση, δίπλα στο Ναό 
ενισχύοντας τους σκοπούς του. 
====================== Κάθε Κυριακή 2 Θείες Λειτουργίες 
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης, 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου 

Ιερά Αγρυπνία 
Το βράδυ της Δευτέρας 17ης Ιανουαρίου επί τη μνήμη του Αγίου 
Αθανασίου του Μεγάλου, θα τελεσθεί από τις 20:00 στο ναό μας, Ιερά 
Αγρυπνία με Εσπερινό, Όρθρο και Θεία Λειτουργία. 
==================================== Κάθε Τετάρτη 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 21:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.  
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 8 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
================================== Κάθε Παρασκευή 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο παρεκκλήσι. 

Ανάπαυσον Κύριε … σήμερα προσευχόμαστε για την ανάπαυση των 
ψυχών των Κωνσταντίνου Σαμιώτη 9:45π.μ  Μαρίας Ράμμου 10:15 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Να μην ξεχνάμε … ότι στο Ναό μας μπορείτε να 
ανακυκλώσετε λαμπτήρες ηλεκτρονικούς και φθορισμού, 
ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες) και προσεχώς μαγειρικά έλαια. 
Για να μπορούμε να αφήσουμε την φύση να υπάρχει και μετά από εμάς 
πού τόσο εγωιστικά την εκμεταλλευόμαστε  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου, θα 
γίνει απογευματινή εκδρομή στη Μονή Μεταμορφώσεως Καλάμου. 
Αναχώρηση 2.00 μ.μ. Τιμή 12 ευρώ. Υπεύθυνος κα Κατζουράκη στο ναό ή 
στο 2109757183. Οι εγγραφές γίνονται μόνο με την καταβολή του 
εισιτηρίου. Σε ακύρωση, αυτό επιστρέφεται μόνο αν καλυφθούν οι θέσεις. 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακή μετά την Β’ Λειτουργία, τα παιδιά μας, 
αφού κοινωνήσουν και πάρουν πρωινό γεύμα στην αίθουσα του Πνευματικού 
Κέντρου, συμμετέχουν στα κατηχητικά τους μαθήματα. Αμέσως μετά με ομαδικά 
παιχνίδια αναπτύσσουν την ευγενή άμυλα.  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Κάθε Τετάρτη στο Ναό μας στις 7:00μ.μ., μετά την 
Παράκληση στην Αγία Μαρίνα και με συντονιστή τον Διάκονο π. Δαμασκηνό 
Φυλακτό, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν την Θεία Λατρεία. Θα ακολουθεί το 
Απόδειπνο με Χαιρετισμούς  στις 8 00 μ.μ. 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ Στο Πνευματικό κέντρο του Ναού μας, συναντώνται νέοι και 
συζητούν, με την ευθύνη του συλλόγου ο Ιερός Αυγουστίνος και τον συντονισμό των 
Ηγουμένου π. Νεκταρίου Μουλατσιώτη και Αρχιμ π. Αυγουστίνου Σύροου. Επόμενη 
συνάντηση Κυριακή 13/2/2010 στις 8 μ.μ. 
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Κάθε Παρασκευή στις 7 το 
βράδυ, ο Οικονόμος π. Ιωάννης Μεταξάς, αναλύει θέματα Αγιογραφικά & άλλα 
Πνευματικού ενδιαφέροντος. 
ΦΙΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 
Δευτέρα 4.30 μ.μ. κύκλος γυναικών & 6.00 μ.μ. κύκλος ανδρών στην αίθουσα 

οδού Γερανείων 3 
Τρίτη 4.30μ.μ. κύκλος γυναικών στην αίθουσα Πνευματικού Κέντρου 

Η Ενορία μας μέσα από το διαδίκτυο στην αρωγή των ψυχών 
Οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι νέοι μας, ζουν σε μία κοινωνία που όμοιά της δεν έχει 
αντικρίσει ο πλανήτης γη. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, στην εποχή όπου δεν 
υπάρχουν αποστάσεις, στην εποχή όπου το Internet γίνεται ολοένα και περισσότερο 
μέσο ψυχαγωγίας και πληροφόρησης. Μέσα στον κυκεώνα αυτό των πληροφοριών 
και των ερεθισμάτων, ο άνθρωπος βρίσκεται πιο μπερδεμένος από ποτέ. 
Σκοπός της Εκκλησίας είναι να βρίσκει τον άνθρωπο, για να τον βοηθήσει στα 
προβλήματά του και για να του δείξει το δρόμο προς τη θέωση. Όχημα και μέσο για 
να το πετύχει αυτό είναι το μυστήριο της μετανοίας - ιεράς εξομολόγησης και η Θεία 
ευχαριστία - μετάληψη.  
Η παρουσία της ενορίας μας στο facebook δεν θα υποκαταστήσει τα ιερά μυστήρια 
της Εκκλησίας, αλλά θα ενθαρρύνει κάποιους να κάνουν το πρώτο βήμα για την 
αναζήτηση του πνευματικού πατέρα, που θα γίνει η πνευματική όαση, ο φίλος του, ο 
άνθρωπός του. Εμείς επιθυμούμε να είμαστε αυτοί που θα απαντήσουν στις 
ερωτήσεις και τις αναστολές, που κρατούν κάποιους μακρυά από την Εκκλησία. 
Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ: 

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=1311491404 
και θα σας βοηθήσουμε σύμφωνα με τις δυνάμεις μας και με τη βοήθεια του Θεού.   



 


