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

                      Έτος 6ο Φύλλο 17o                                       Κυριακή 25 Ιανουαρίου  2009 
     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/material.html ή ζητήστε το να σας το αποστείλουμε με email από το agmarinailioupolis@gmail.com 
 

ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ - ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ -  ΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ 
 
 
 
 

Κυριακή 25 Ιανουαρίου και τελούμε στο Ναό μας ετήσιο 
μνημόσυνο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου 

 κυρού Χριστοδούλου, δανειζόμενοι από δημοσίευμα 
εφημερίδος λόγους του Μεγάλου αυτού της Ελλάδος 

Ανδρός, προς δικό μας ευαγγελισμό ελπίδος. 
3 Μαΐου 1998 στον Βόλο «Αν ο λόγος ο πειστικός δεν αποφέρει 
καρπούς, τότε η Εκκλησία θα προχωρήσει σε δυναμική 
αντιπαράθεση, θα καταφύγει στο λαό μας. Και είμαι βέβαιος», 
κατέληξε, «ότι η ψυχή του λαού χτυπά Ορθόδοξα και Ανατολικά». 
9 Μαΐου 1998 «Κηρύσσω, από τη θέση αυτή, πανστρατιά σύναξης των 
ικανών, των χαρισματικών και των αξίων εκ του ποιμνίου, προκειμένου να 
απαρτισθεί ο μεγάλος ειρηνικός στρατός της αγάπης και της δύναμης, που 
θα αναλάβει με επίγνωση και συνείδηση να υποστασιάσει τις ελπίδες του 
λαού και τις προσδοκίες του κόσμου». 
27 Μαΐου 1998 «Εσείς εδώ και χιλιάδες άλλοι είσθε οι γνήσιοι αληθινοί 
Έλληνες πατριώτες, όχι απλώς αιθεροβάμονες του παρελθόντος. 
Υπάρχουν, όμως, και κάποιοι γραικύλοι που θέλουν τη συρρίκνωση της 
Εκκλησίας, γιατί ξέρουν ότι το έθνος οφείλει την επιβίωσή του σε αυτή». 
19 Νοεμβρίου 1998 «Όταν οι πρόγονοί μας έδιναν τα φώτα του 
πολιτισμού, αυτοί ήταν ανεβασμένοι στα δένδρα». 
2 Σεπτεμβρίου 1999 «Σας ερωτώ, είναι μάθημα Θρησκευτικών αυτό που 

κάνουν τα παιδιά μας στα σχολεία; Είναι μάθημα 
όπως το ονειρεύονται αυτοί οι δήθεν 
ευρωπαϊστές, οι ευρωλιγούρηδες». 
16 Οκτωβρίου 2000 «Το υπέροχο τρίπτυχο 
Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια. Αυτά τα 
τρία μοιάζουν με πανίερες εικόνες και οι 
βάρβαροι εικονοκλάστες του καιρού μας 

στρέφουν εναντίον τους όλην τους τη μανία και τη λύσσα και τις 
πολεμούν». 
14 Μαρτίου 2002 «Αυτοί που γκρεμίζουν τα εθνικά θεμέλια αυτού 
του έθνους και δεν δίνουν λόγο σε κανέναν, πρέπει να γνωρίζουν 
ότι υπονομεύουν το έθνος. Είναι οι ψευτοκουλτουριάρηδες που 
μας κατηγορούν για εθνικιστές και πρέπει να μπουν στη θέση 
τους. Ο λαός δεν τους ακολουθεί και τα τρία εκατομμύρια των 
υπογραφών είναι μάθημα για το έθνος. Είναι φωνές που κανείς 

δεν έχει το ανάστημα να τις παραβιάσει». 5 Αυγούστου 2003 «Η Εκκλησία 
έχει τον πνευματικό αγώνα και ο Στρατός τον αγώνα για τη διαφύλαξη 
της ανεξαρτησίας του έθνους». 
5 Απριλίου 2004 «Η παγκοσμιοποίηση επιδιώκει να μας κάνει χυλό, σούπα, 
πρόβατα ή μάλλον γαλοπούλες, ώστε κάποιος να μας καθοδηγεί με το 
καλάμι».  
5 Ιουνίου 2004 «Η λέξη έθνος έχει εξοστρακιστεί από τη γλώσσα μας, 
γιατί ορισμένοι τη συγχέουν με τον εθνικισμό. Οι πατριώτες δεν είναι 
εθνικιστικές. Ορισμένοι ρομαντικοί δεχόμεθα επίθεση για τις απόψεις 
μας». 
14 Μαρτίου 2005, στην Αγ. Μαρίνα Ηλιούπολης «Αλλά δεν τους 
ενδιαφέρει η κάθαρση. Η τηλεθέαση τους ενδιαφέρει, γιατί ξέρετε πόσα 
κερδίζουν από τα τηλεφωνήματα; Σας τρώνε τα λεφτά σας. Αλλά υπάρχει 
και ένα όριο».  
1 Φεβρουαρίου 2006 «Οι φίλοι & σύμμαχοι μας 
υπολογίζουν, όταν είμαστε γενναίοι & 
διεκδικητικοί. Εάν είμαστε καρπαζοεισπράκτορες, 
δεν μας υπολογίζει κανένας». 
Στο ημερολόγιο τσέπης 2009 του Ναού, 
αφιερώσαμε μία σελίδα στην μνήμη του, 

αλλά και εδώ από τα δύο βιβλία συλλυπητηρίων που ανοίχτηκαν 
και συμπληρώθηκαν στο Ναό μας ερανίζουμε απόψεις.  
Ευχαριστούμε για ότι όμορφο προσπάθησες να μας αφήσεις. Ευχαριστούμε για 
την μαχητικότητά σου στους πολύ δύσκολους καιρούς που ζούμε . Ήσουν ένας 
Καλός Αγωνιστής του Χριστού.                                                  Δημ. Μιχαλάκου 
Η σκέψη σου θα γαληνεύει την ψυχή μας.             Οικ. Εμ. Κουτεντάκη & Γ. Πανταζή 

Κρίμα που έφυγες τόσο γρήγορα. Ήσουν ένας από τους καλύτερους ηγέτες. 
Αιωνία σου η μνήμη.                                                                          Αγγ. Παπαγιάννη 
Αγιότατε μου Χριστόδουλε Μακαριστέ, Όσα χρόνια ήσουν Αρχιεπίσκοπος 
ήμουν πάντα μαζί σου, τώρα που κοιμήθηκες επιθυμώ να είσαι πρέσβης στον 
Κύριον μας, Παναγία και Αγίων για την επί γης ζωήν μου.«Καλό ταξίδι Άγιέ 
μου»                                                                                             Ανώνυμος 
... Πρέσβευε υπέρ του ένθους, των νέων, των εν ανάγκαις ευρισκομένων, 
εξαρτημένων που τόσο πολύ νοιάστηκες επειδή πολύ παρρησία θα έχεις στον 
Κύριο.                                                                            Ολυμπίαδα. Γραμμένου 
Καλή διαδρομή και ευχαριστούμε για την πίστη που έχεις σ΄ εμάς τους νέους. 

                                                         21ο Δημοτικό Σχολείο.  ΣΤ' τάξη 
Ήσουν ο πνευματικός πατέρας όλων μας. Μας έδωσες ελπίδα και θάρρος. 
Τώρα είσαι δίπλα στον Πανάγαθο. Δεήσου για όλους εμάς.Παρασκευή Κοντομανώλη 
Είσαι αναντικατάστατος. Θα μείνεις για πάντα στην καρδιά μας. Ανδριανή Βασιλάκη 
Ας προσευχηθούμε για αυτόν που σε όλη του την ζωή προσευχόταν για όλους 
τους άλλους.                                                             Αλέξανδρος Παπασπύρου 
Να θυμόμαστε τα λόγια αγάπης του κ. Χριστόδουλου και να τα κάνουμε πράξη 
στη ζωή μας.                                                                          Δήμητρα         
Μια σημαντική προσωπικότητα που ήξερε να αγγίζει την ανθρώπινη υπόσταση 
σε όλους τους τομείς , φιλάνθρωπος και δραστήριος, κοντά στους νέους 
πάντα.                                                                                      Νίκος Σόκολος 
Τι να γράψω; Τι να γράψω; Μόνο θέλω να καθήσω να κλάψω. Την φωνή που 
σίγησε πως να ξεχάσω; Καλό ταξίδι.                                       Στρατή Χαρίκλεια 
Ο Αρχιεπίσκοπος και άνθρωπος της αγάπης, της αξιοπρέπειας, της αλήθειας και 
του λαού. Αιωνία η μνήμη σου.                                       Παναγ. Στασινοπούλου 
Σήμερα πενθεί η ορθοδοξία μας. Χάσαμε τον Χριστόδουλό μας. Τον παρακαλώ 
από εκεί ψηλά που είναι να πρεσβεύει για μας που τόσο τον αγαπήσαμε. 

                                                                      Α. Μπούσμπουρα 
Πατέρα, αναπαύσου εν ειρήνη και είθε η στάση σου στην αρρώστια να 
φωτίσει και εμάς και να αφεθούμε  στο Θέλημα του Θεού.            Ανώνυμος 
Πήγαινε και συ.  

 Σήμερα στις 11:30, στην αίθουσα του Πνευματικού μας Κέντρου, 
μετά από εορταστικό πρόγραμμα, από τα παιδιά των Κατηχητικών 
μας, θα κοπεί Αγιοβασιλειόπιτα. Ας παρευρεθούμε να δώσουμε χαρά στα 
παιδιά μας. Αλλά και στις 18:00 θα κοπεί η Αγιοβασιλειόπιτα του 
Συλλόγου η ΠΡΟΟΔΟΣ στην οδό Κιθαιρώνος. 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ ∆ημητρίου 

πρωινή εφημερία 9-12 Πρεσβύτερος Βασίλειος Ταξιαρχιώτης  
Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος  
Εσπερινός Καθημερινά στις 5:30 το απόγευμα.   
Όρθρος, καθημερινά 7:30 το πρωί.    
ΘΕΙΑ   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί. 
Τρίτη 27 Ιανουαρίου, Ανακομιδή  λειψάνου Αγ. Ιω Χρυσοστόμου. 
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, Τριών Ιεραρχών, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ  
Σάββατο 31 Ιανουαρίου, Κύρου και Ιωάννου Αναργύρων 
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, Αγ. Τρύφωνος.  

Θα αναπεμφθούν οι σχετικές ευχές για κήπους και αγρούς. 

==============================================================   & 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. 
==================================================================================================================Κάθε Τετάρτη  
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 5 : 30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
============================================================================================================   Κάθε Παρασκευή 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 μ.μ., στο παρεκκλήσι του Αγίου στο Ναό. 

Επόμενες Αγρυπνίες:           9 Φεβρουαρίου, Αγίου Χαραλάμπους 

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ. Θα μοιραστεί σε όλα τα παιδία άρτος & το 
Ημερολόγιο 2008. Όποιος θέλει να συμμετάσχει οικονομικά, σ΄ αυτήν την εκδήλωση 

της Ενορίας, ας απευθυνθεί στη κα Σπανάκη.    
 

Αναπαύσον  κύριε… τας ψυχάς των δούλων σου 
Προσευχόμαστε σήμερα για την ανάπαυση των ψυχών των 
κεκοιμημένων αδελφών μας Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού 
Χριστοδούλου και 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.  9:15 π.μ. και  

Κωνσταντίνου Αρβανίτου 9:45π.μ. Ευθυμία Αρβανίτου 10:15π.μ. 
Θεοδώρα Γαλάνη 10:45π.μ. Αγλαΐα Γερόπαππα 11:15 π.μ.  

Αιμιλίας Γιαννακοπούλου 11:45 π.μ Αθηνάς Αργυράκη 12:00 μ. 


