
                                      Να μην ξεχάσω … η Ενορία μου με καλεί. 
                                                                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ                    
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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/material.html ή ζητήστε το να σας το αποστείλουμε με email από το 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. 

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  Ο  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ - ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 
 

 

Εις  μνημόσυνον του Μακαριστού πατρός μας 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κυρού Χριστοδούλου δημοσιεύουμε από εδώ 
απόσπασμα από τον επικήδειο που εξεφώνησε ο 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος.   
 
Αδελφοί, 
Τις πρώτες πρωινές ώρες και πριν ακόμη φέξη 
το φυσικό φως του ουρανού, (05:15 Δευτέρας 
28 Ιανουαρίου 2008) στο Εκκλησιαστικό Κτίριο 
της αρχιεπισκοπικής κατοικίας στο Ψυχικό της 
Αττικής, ένας ιερός άνδρας, ένα πολύτιμο κό-
σμημα της δωρεάς του Θεού στην Εκκλησία 
Του, αφήκε την τελευταία του πνοή, παραδίδο-
ντας την ψυχή του σε Κείνον που την είχε πλά-
σει. 
….. Το σημαντικώτερο κατόρθωμα του Αρχιεπι-
σκόπου Χριστοδούλου είναι το γεγονός ότι ετο-
ποθέτησε την Εκκλησία στο κέντρο του ενδια-
φέροντος, των προβληματισμών και της επικαι-
ρότητος. Με τον μεστό λόγο, αλλά και τις ευφυ-
είς παρεμβάσεις του σε θέματα καταλυτικά για 
την πνευματική και ηθική ζωή του τόπου, κα-
τώρθωσε να αναδείξη τις θέσεις της Εκκλησίας 
και να υποστασιάση την προσδοκία της «άλλης 

φωνής» στην πολυφωνική Βαβέλ των διαφόρων 
σκοπών και σκοπιμοτήτων. 
Πρώτη φορά το κήρυγμα του Αρχιεπισκόπου Α-
θηνών, αποκτά κεντρική θέση σε όλα τα δελτία 
ειδήσεων της Κυριακής, έστω και αποσπασματι-
κά. Πρώτη φορά το περιεχόμενο εκκλησιαστικής 

διδαχής γίνεται αντικείμενο αυθορμήτων καθη-
μερινών συζητήσεων, έστω και αν διατυπώνο-
νται αντιρρήσεις η ποικίλα σχόλια. Πρώτη φορά 
δημιουργείται η αίσθηση στην ελληνική κοινωνί-
α ότι υπάρχει φωνή αδέσμευτη, έτοιμη να δια-
σαλπίση τον λόγο της αληθείας που ελευθερώ-
νει, τον λόγο της λυτρώσεως που ειρηνεύει, τον 
λόγο της ελπίδος που ανανεώνει, χωρίς να α-
γνοούνται και οι διατυπούμενες αντιρρήσεις. 
Μερικοί παράγοντες επέκριναν, διεφώνησαν, 
αμφισβήτησαν, παρεξήγησαν, παρερμήνευσαν, 
και γενικώς προσεπάθησαν να βλάψουν αυτό το 
έργο με ταυτόχρονη απόπειρα να μειώσουν την 
ακτινοβολία της προσωπικότητος του δημιουρ-
γού του.  
Κύρια αιτία αυτής της στάσεως ήταν η προκατά-
ληψη και κάθε ιδεολογία αντίθετη προς το Ευ-
αγγέλιο του Χριστού και προς την Ορθόδοξη 
χριστιανική παράδοση. Επ’ αυτού του φαινομέ-
νου, ο λόγος του Κυρίου έρχεται λυτρωτικός και 
τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν: «Ει εμέ εδίω-
ξαν και υμάς διώξουσιν, ει τον λόγον μου ετή-
ρησαν και τον υμέτερον τηρήσουσιν· αλλά ταύ-
τα πάντα ποιήσουσιν υμίν δια το όνομά μου, ότι 
ουκ οίδασι τον πέμψαντά με» (Ιω. 15,20-21).  
… Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ούτε αυταρχι-



κός ήτο, ούτε δογματικός, ούτε απόλυτος, ούτε 
επίμονος, ούτε ανυποχώρητος, ούτε ασυμβίβα-
στος. Εκεί όπου ο λόγος του ανεδεικνύετο σθε-
ναρός, ήτο βεβαίως εις ο,τι αφορά στις αλήθειες 
της Ορθοδόξου πίστεώς μας, στα από αιώνων ι-
σχύοντα δικαιώματα της Εκκλησίας και στην ελ-
ληνορθόδοξη πολιτιστική μας παράδοση. 
… Εξειδίκευε δε τον λόγο του όταν απευθυνό-
ταν προς την νεότητα, στους μαθητές της μέ-
σης παιδείας, στους φοιτητές όλων των επιστη-
μών, προς τους εργαζομένους νέους, προς τα 
στρατευμένα νειάτα, εκφωνώντας προσκλητήρι-
ο για να δώσουν όλοι το «παρών» του σεβα-
σμού στην Εκκλησία και να δροσισθούν με τα 
ουράνια νάματα αυτής και να γευθούν τα ιερά 
μυστήρια της Χάριτος του Θεού. 
Ένα προσκλητήριο δυνατό για να προσεγγίση 
τις νεανικές καρδιές, χωρίς διακρίσεις και χωρίς 
εξωτερικές προϋποθέσεις. Και τους εκέρδισε χά-
ριν της Εκκλησίας και της κοινωνίας. Η προσφο-
ρά του στον τομέα της εκκλησιαστικής φιλαν-
θρωπίας και αγάπης υπέρ όλων αδιακρίτως, ό-
σοι είχαν βιοτικές ανάγκες απαιτεί ξεχωριστή 
μελέτη και παρουσίαση. «Η πίστις χωρίς των 
έργων νεκρά εστί» διεκήρυττε. Εξασφαλίστε 
φαγητό στους απόρους, στέγη στους άστεγους, 
κάθε βοήθεια στους μετανάστες, συμβούλευε 
τους συνεργάτες του ιερείς και λαϊκούς. 
… Μια σύγχρονη πατερική φυσιογνωμία, χρυσο-
στομικού τύπου, υπόδειγμα τέλειου λειτουργού 
των ιερών μυστηρίων και ιεροφάντης γνήσιος. 
O Χριστόδουλος υπήρξε μια αδιαμφισβήτητη η-
γετική φυσιογνωμία, που ωμίλησε στις ακοές 
και στις καρδιές των Ορθοδόξων Ελλήνων και ο-
λόκληρη η ελληνική κοινωνία ανταποκρίθηκε 
στους προβληματισμούς και στις προτροπές 
του. 
Η ελληνική κοινωνία έβαλε την υπογραφή της, 
μετά σεβασμού στο Χριστόδουλο, με την συ-
μπαράστασή της στην αρρώστια του, και με το 

παλλαϊκό προσκύνημα αυτών των ημερών με 
πλατειά, ανθρώπινη παρουσία, που ξεκινούσε α-
πό τον σολέα του Καθεδρικού Ναού, διέτρεχε 
την Εκκλησία, συνεχιζόταν στην πλατεία και έ-
φθανε μέχρι την ανηφοριά της οδού Μητροπό-
λεως. 
Ξένον θέαμα … Εύγε σου Ελληνικέ Λαέ μας… 
 

Ανάπαυσον Κύριε … 
Σήμερα προσευχόμαστε με μνημόσυνα, για 
την ανάπαυση των ψυχών του Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών κυρού Χριστοδούλου και των 
αδελφών μας, Παναγιώτη Γαλαύτη 9:45π.μ., 
Βασιλικής Γιαννέκου 10:0π.μ. Διονυσίου 
Σκαμνάκη 10;30 & Νικολάου Συμεωνίδη 
11:00π.μ. &  

 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

 
Τιμής και Δόξας ένεκεν την ερχόμενη Κυριακή 
31 Ιανουαρίου 2010 θα τελέσουμε στο Ναό 
μας, επιμνημόσυνη δέηση για τους ήρωες των 
Ιμίων, εθνομάρτυρες αξιωματικούς του 
Πολεμικού Ναυτικού μας, Παναγιώτη, 
Χριστόδουλο και Έκτορα. Ακόμα για τους 
πεσόντες Αεροπόρους με τo C130 στο όρος 
Όθρυς, αλλά και τους πνιγέντες στις 
εκπαιδευτικές καταδύσεις του Στρατού στην 
Σαλαμίνα. Ανάμεσα στα θύματα των δύο 
ατυχημάτων, υπήρχαν και ενορίτες μας.  
 

Χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, μπαταρίες, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος: πρ.Σεραφείμ Δημητρίου 
πρωινή εφημερία  πρ. Βασίλειος Ταξιαρχιώτης 
Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός Καθημερινά στις 5:30 το απόγευμα. 
Όρθρος, καθημερινά 7:30 το πρωί. 
 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
Στις 29 Ιανουαρίου, επί τη συνάξει των Τριών 
Ιεραρχών θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία.  
Θα συμμετάσχουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής 
Αγίων Αυγουστίνου και  Σεραφείμ Τρικόρφου 
Φωκίδος του Γέροντα Νεκτάριου Μουλατσιώτη. 
 Έναρξη 21:00 – λήξη μετά τις 00:30 
 

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟ 
Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου και ώρα 5.30 μ.μ. 
επί τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων θα 
τελεσθεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου για 
πάντας τους εν ασθενεία κατακειμένους 
αδελφούς μας.  
 

ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί. 
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, Αγίου Γρηγορίου 
Τρίτη 27 Ιανουαρίου, Αγ. Ιω Χρυσοστόμου. 
Σάββατο 30 Ιανουαρίου, Τριών Ιεραρχών, 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 
Κυριακή 31 Ιανουαρίου, Κύρου και Ιωάννου 
Αναργύρων και 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. 
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥ 
ΝΑΟΥ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 5 : 30 μ.μ. 

ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 μ.μ. 

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 
6 μ.μ., στο παρεκκλήσι του Αγίου στο Ναό.  

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 


