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

               Έτος 8ο Φύλλο 21                                              20 Φεβρουαρίου 2011 
    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.  

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  
Εφημέριος Εβδομάδος: π. Εμμανουήλ Βασιλάκης 

Η Τετάρτη και η Παρασκευή της εβδομάδος των Αποκρεών νηστεύονται αυστηρά. 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Καθημερινά:  Όρθρος στις 8:30 - Εσπερινός, στις 18:00.- 21/2 17:30 
Όρθρος & ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 π.μ. 
Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου, Α΄ και Β΄εύρεσις τιμίας κεφαλής Προδρόμου. 
Ψυχοσάββατο 26 Φεβρουαρίου, Πορφυρίου επισκόπου Γάζης, 
Φωτεινής Ισαποστόλου της Σαμαρείτιδος – Μνημόσυνο 9:30 π.μ.. 
====================== 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 
Παράκληση στην Παναγία, Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου ώρα 20:00 
Τρισάγιο Κεκοιμημένων, Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου ώρα 18:00 
==================================== 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. 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

 ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακή μετά την Β’ Λειτουργία 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Κάθε Τετάρτη στις 7μ.μ. 
 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ Η επόμενη συνάντηση θα ανακοινωθεί. 
 ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Κάθε Παρασκευή 7μ.μ. 
 ΦΙΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Δευτέρα και Τρίτη απόγευμα. 

 

Ανάπαυσον Κύριε Προσευχόμαστε σήμερα για τις ψυχές των Νικολάου Σίμου 9:45 
Ιωάννου Νακούλη 10:15, Αικατερίνης Σιαμά 10:45, Αντωνίας Μανιάτη 11:00 

Την διακονίαν σου πληροφόρησον… 
        ...πού λειτουργήσατε; Και άλλα επίκαιρα 

Εκ του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ενοριακού Συμβουλίου 
Ποιμαντικού Έργου εκδόθηκαν τα παρακάτω δελτία τύπου: 
Επικοινωνία με την Δημοτική Αρχή                                             27/1/2011 
Ο πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ναού μας, παρέστη σήμερα στη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρέδωσε στους νέους Δημοτικούς άρχοντες 
εκ μέρους της ενορίας την παρακάτω επιστολή, μαζί με ενοριακό εγκόλπιο ημερολόγιο. 
Τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιουπόλεως.                       Ενταύθα. 
Αδέλφια μας, πάντοτε χαίρετε. 
Με όλη μας την αγάπη και θερμές ευχές, Σας συγχαίρουμε για την εκλογή Σας, και ευχόμαστε 
καλή και άλυπη πορεία στην υπηρεσία του λαού της Ηλιουπόλεως, με πολύκαρπο έργο, προς 
όφελος της πόλης και των πολιτών. 
Η εκκλησιαστική κοινότητα της ενορίας Αγίας Μαρίνης, με τους επτά πρεσβυτέρους, τους δύο 
διακόνους, το εκκλησιαστικό συμβούλιο, το ενοριακό φιλόπτωχο ταμείο, τις επιτροπές νεότητος 
και αιμοδοσίας, και κάθε άλλη δομή εθελοντισμού της, θα είναι πάντα κοντά Σας προσευχητικά, 
κατά το κύριο έργο της και όπως άλλως δύναται στα πλαίσια της συνεργασίας, στους διακριτούς 
ρόλους μας μέσα στην κοινωνία. 
Η θέση της τοπικής ποιμένουσας εκκλησίας είναι δίπλα στους ενορίτες που είναι και πολίτες, και 
φυσικά οι ακατάλυτοι δεσμοί του λαού μας με την μάνα Εκκλησία, Εκείνη που έδωσε πολλά, για 
να ορθοποδήσει το νεότευκτο κράτος μας, δεν μπορούν να μας απομακρύνουν ούτε στιγμή από 
την διακονία αυτού του χιλιοβασανισμένου λαού. Ας μην λησμονεί ποτέ κανείς, ότι το πρώτο 
νόμισμα του κράτους κόπηκε από το μέταλλο που συλλέχθηκε από τα καντήλια και τα σκεύη 
εκτός Δισκοποτήρων, με εντολή του επισκόπου Ανδρούσης Ιωσήφ, τότε μινίστρου της 
Εκκλησιαστικής Γραμματείας. 800 οκάδες χρυσό και άργυρος «… επαρκούσαι προς διατροφήν 
των αγωνιζομένων πενήτων και κουφίζουσαι το δυνατόν τας φοβεράς ανάγκας του πολέμου. 
Συνήχθησαν δε περίπου λίτραι δισχίλιαι τετρακόσιαι (ή 800 οκάδες) αργύρου και χρυσού και 
νόμισμα από τούτων ήθελον κόπτειν.  Μα και το ότι, η ουσία που στην κοντά δισχιλιόχρονη 
ιστορία της Εκκλησίας απέκτησαν τα μοναστήρια, από τις αφιερώσεις των καλογριών και 
καλογήρων τους δόθηκε μέχρι σήμερα, κατά το 96% του συνόλου της, υπέρ του λαού. Αυτό 
μας κάνει να καυχόμεθα για το ότι διακονούμε αυτόν τον λαό, και δεν περιοριζόμαστε σε 
δηλώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων του. Στους ξεθεμελιωτές των πάντων δεν αρέσει η 
ιστορία, και θέλουν να την ξαναγράψουν, μα σήμερα 27 Ιανουαρίου 2011, τιμάμε τον Άγιο 
Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που εκοιμήθει καθ’ οδόν προς την εξορία, στην οποία τον οδήγησε η 
άδικη εξουσία, όταν Εκείνος την ήλεγχε για τα λάθη και τις υπερβάσεις της. Αυτού του μεγάλου 
ταπεινοί διάδοχοι, μικροί εμείς, Σας ευχόμαστε καλή και ευλογημένη από Θεού χρονιά και 
δημιουργική τετραετία.                                                                    Ευχέτης πρός Κύριον  
πρεσβύτερος Σεραφείμ Δημητρίου αρχιμανδρίτης -πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 



 

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών στην ενορία Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως 
28/12/2011 

Η σύναξη των Τριών μεγάλων Ιεραρχών της Ορθοδοξίας, και η εν αυτή 
εορτή των Γραμμάτων, θα εορτασθεί στην ενορία με τις παρακάτω 
εκδηλώσεις. 

Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου για όσα 
τμήματα των σχολείων θα 
εκκλησιασθούν, θα τελεσθεί η Θεία 
Λειτουργία στο Ναό της Αγίας Μαρίνης, 
από τον Ιερομόναχο π. Αγαθάγγελο 
Καρκαγγέλη. 
Την ίδια μέρα στα 6 Δημοτικά σχολεία 
στα οποία φοιτούν ενορίτες μαθητές, θα 
μεταβούν οι εφημέριοι του ναού. Εντός 

των σχολείων και κατά την πρωινή 
προσευχή θα τελέσουν ευλογία των 
άρτων. Στη συνέχεια σε ειδικά 
προετοιμασμένη συσκευασία ανά 
τμήμα, θα παραδοθούν στους 
δασκάλους άρτοι και από ένας 
εγκόλπιος ημεροδείκτης της ενορίας, 
για τον καθένα από τους 1505 μαθητές 
και δασκάλους. 

Η διαδικασία θα γίνει για τα παρακάτω 
σχολεία, με την αρωγή προς τους 
εφημερίους εκκλησιαστικών επιτρόπων 
και εθελοντών ενοριτών ως εξής: 
3ο και 16ο Οικονόμος π. Ιωάννης 
Μεταξάς – κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. 
7ο και 21ο Ιερομόναχος π. Ευσέβιος 
Μεάντζια, Διάκονος π. Νεκτάριος 
Γαλαριώτης, κ.  Γεώργιος Βασταρούχας.  

9ο  Αρχιμανδρίτης π. Σεραφείμ Δημητρίου – κ. Αθανάσιος Κολοκυθάς 
12ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Σπυρίδων Μανταδάκης -κα Βασιλική Φαλίδα.      
Την Κυριακή το πρωί, εορτή των Τριών Ιεραρχών θα τελεσθεί Θεία 
Λειτουργία και κήρυγμα περί ενότητας 
στη Κοινότητα, με αφορμή την θέσπιση 
της εορτής της Συνάξεως των Αγίων 
Τριών Ιεραρχών. Θα αναπεμφθεί δέηση 
υπέρ των μαθητών και δασκάλων της 
ενορίας και θα αναγνωσθεί το μήνυμα 
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. 

Ιερωνύμου και στις δύο Θείες Λειτουργίες 
που τελούνται στο Ναό 8:00 -9:30 και 9:45 
- 11:00.  
Στις 11:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Πνευματικού Κέντρου (Αγίας Μαρίνης 39) 
θα γίνει εορταστική εκδήλωση των 
Κατηχητικών Σχολείων της ενορίας, που θα 
περιλαμβάνει παρουσίαση ύμνων, κειμένων, 
τραγουδιών και 

θεατρική 
παράσταση. Στο τέλος θα ευλογηθεί και θα κοπεί 
η Αγιοβασιλειόπιτα των Κατηχητικών.  
Το βράδυ της ίδιας μέρας και προς τιμή των 
διευθυντών και δασκάλων των 3ου και 16ου 
Δημοτικών σχολείων οργανώθηκε συνεστίαση με 
ζωντανή μουσική, από το μουσικό συγκρότημα 
ΣΥΓΧΟΡΔΙΑ. Στην εκδήλωση θα απευθύνει 
χαιρετισμό ο Οικονόμος π. Ιωάννης Μεταξάς, 
Ιερεύς νεότητος της ενορίας μας. Σ΄αυτήν 
προσκλήθηκαν ο κ. Ανδρέας Βασιλείου - Αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Εθελοντισμού & Νεολαίας, ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Οδυσσέας 
Κωνσταντινόπουλος, υπεύθυνος για τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στην πόλη μας και οι Διευθυντές των άλλων τεσσάρων σχολείων. Πρόθεση 
του Εκκλησιαστικού συμβουλίου είναι είτε ανά χρόνο, είτε άλλως πώς, να 
προσκαλέσει όλους του εκπαιδευτικούς της ενορίας σε μια βραδιά 
επικοινωνίας και διασκέδασης, αφού δεν ήταν πρακτικά δυνατό η 
εκκλησιαστική κοινότητα να ανταποκριθεί στην φιλοξενία των δασκάλων 
όλων των σχολείων, κατά την πρώτη και πιλοτική φετινή εκδήλωση.  
 

ΠΗΓΑΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ 
Κοπή Αγιοβασιλειόπιτας του Συλλόγου ανεγέρσεως Αποστόλου Παύλου 
Ηλιουπόλεως, θα γίνει αύριο Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 & ώρα 18:00 
στην αίθουσα δεξιώσεων του Ναού μας. Ο Εσπερινός θα αρχίσει στις 17:30. 


