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

               Έτος 8ο Φύλλο 23                Κυριακή της Τυρινής 6 Μαρτίου 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. Σπυρίδων Μανταδάκης 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγχωρήσεως 

Σήμερα Κυριακή της Τυρινής, 6 Μαρτίου και ώρα 6:00, στο Ναό μας, θα 
τελεσθεί ο Κατανυκτικός Εσπερινός της συγχωρήσεως, χοροστατούντος 
του Μητροπολίτου Ισπανίας και Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου.  
Μετά το τέλος του Εσπερινού, όλοι θα ζητήσουμε τη συγχώρεση από αλλήλων, 
ασπαζόμενοι τη δεξιά του Επισκόπου και των κληρικών & ανταλλάσσοντας 
μεταξύ μας, ασπασμό αγάπης & συγχωρήσεως. 
Στη συνέχεια & ώρα 7 στην αίθουσα Δεξιώσεων του Ναού μας θα γίνει κατά 
τον Μοναστηριακό τύπο, το Δείπνο της Τυρινής. 
Όλοι καθαρίζοντας τα σπίτια μας από κάθε τι αρτύσιμο, ας το 
πάρουμε μαζί μας στο Ναό, να το μοιραστούμε με άλλους αδελφούς 
ενορίτες σ΄ αυτό το δείπνο αγάπης για το οποίο η ενορία θα 
προετοιμάσει την παραδοσιακή μακαρονάδα με τυρί. 
ΟΡΘΡΟΣ ΩΡΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
Δευτέρα 7/3, Τρίτη 8/3, Πέμπτη 10/3 στις 8:30  
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 
Δευτέρα 7/3, Τρίτη 8/3, Πέμπτη 10/3 στις 18:00  

Την Τετάρτη 9/3 και κάθε Τετάρτη θα κάνουμε Μέγα Απόδειπνο στις 8 το 
βράδυ αμέσως με την λήξη της Προηγιασμένης. 

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Τετάρτη 9/3, των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων,  
θα τελεσθούν δύο προηγιασμένες στις 7.30 και στις 18:00 
Μόνο την πρώτη εβδομάδα θα τελεστεί πρωινή προηγιασμένη την Τετάρτη, για να 

κοινωνήσουν και όσοι θα κάνουν τριήμερο αποχής φαγητού ή Ενάτες. 
Παρασκευή 11/3, Σοφρωνίου Ιεροσολύμων, Γεωργίου Οσίου, 7.30 π.μ. 

Δέηση υπέρ των κεκοιμημένων: Παρασκευή 11/3, ώρα 5.00 μ.μ. & 
Σάββατο 12/3, μετά τη Θεία Λειτουργία,  
Χαιρετισμοί της Θεοτόκου (3 ακολουθίες): 
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 5:30 μ.μ. στον Άγιο Νεκτάριο 
7:00 μ.μ. και 9:00 μ.μ., στην Αγία Μαρίνα 
ΘΕΙΑ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α 
Σάββατο 20/2, Διά κολλύβων θαύμα Αγ. Θεοδώρου, 7.30 π.μ. 
Κυριακή Ορθοδοξίας 21/2 & κάθε Κυριακή 2 Θείες Λειτουργίες 
Μην ξεχάστε να φέρετε ένα μικρό εικόνισμα για την λιτανεία. 
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–10:00π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης, 
ιερουργούντος του Επισκόπου Ελαίας κ. Θεοδωρήτου. 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου. 
Κάθε Τετάρτη Της Μεγάλης Τεσσαρακοστής  
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 21:00 
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ 18:00 ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΣΤΙΣ 20:00 
 

ΝΗΣΤΕΙΟΛΟΓΙΟ 
Καθαρά Εβδομάδα, νηστεία ανέλαιος (φαγητά χωρίς λάδι). 
Όταν δεν τρώμε λάδι, δεν τρώμε μαλάκια, οστρακοειδή και ταραμάδες. Κατάλυση 
Οίνου & Ελαίου το Σαββατοκύριακο. 
Κατά την παλαιά τάξη των Μονών που πέρασε όπως πολλά και στον κόσμο, από 
την Καθαρά Δευτέρα έως και την Προηγιασμένη της Τετάρτης ετηρείτο παντελής 
αφαγία και απουσία ή έτρωγαν αναλόγως τις δυνάμεις λίγο ψωμί και νερό μετά 
την Ενάτη Ώρα τρείς δηλαδή το μεσημέρι. 

 

ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ 
Κυριακή Α΄ Νηστειών 13 Μαρτίου, ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ροδοπόλεως (Μπάλα). 
Αναχώρηση 3μ.μ. Τιμή συμμετοχής 12 ευρώ. Δηλώσεις συμμετοχής 
στην κα Τούλα Κατζουράκη, στο Ναό ή στο 210 97 57 183. 



Ανάπαυσον Κύριε … σήμερα προσευχόμαστε για την ανάπαυση των 
μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού Σπυρίδωνος και των αδίκω 
θανάτω τελειωθέντων Αστυνομικού Γεωργίου Σκυλογιάννη  22 ετών και 
Ειδικού Φρουρού Ιωάννου Ευαγγελινέλη 23 ετών στις 9:15 ως και της 
Πηνελόπης Μπούρα στις 10:15 π.μ.  

Ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων υπήρξε Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος την περίοδο 1949 - 1956. 
Γεννήθηκε στη Χηλή της Βιθυνίας το 1873 και το 
κοσμικό του όνομα ήταν Σπυρίδων Βλάχος.  
Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ως 
αρχιερατικός επίτροπος και ιεροκήρυκας στην Καβάλα 
αρχίζει να προσφέρει ηθική αλλά και υλική 
υποστήριξη στο Μακεδονικό Αγώνα. Το 1906 
εκλέγεται Μητροπολίτης Βελλάς (Ιερά Μονή κοντά 
στα Ιωάννινα) και Κονίτσης. Οι υπηρεσίες του κατά 
τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912 - 1913) και στο 

ζήτημα της Βόρειας Ηπείρου κρίθηκαν σπουδαίες και μεγάλες. Τον 
Φεβρουάριο του 1914 συμμετείχε ως μέλος στην προσωρινή κυβέρνηση 
της Βορείου Ηπείρου. Στη Μονή Βελλά ίδρυσε ιεροδιδασκαλείο με πρότυπο 
δημοτικό σχολείο. Η Σχολή Βελλάς Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1911 από τον 
Μητροπολίτη Βελλάς και Κονίτσης, μετέπειτα Μητροπολίτη Ιωαννίνων και 
κατόπιν Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κυρό Σπυρίδωνα Βλάχο 
και λειτούργησε ως Ιεροδιδασκαλείον. Έχει πλούσια εκπαιδευτική ιστορία 
και έναv αιώνα εκπαιδευτικής προσφοράς. Ο σκοπός της ίδρυσης της ήταν 
η μόρφωση Ιερέων και Διδασκάλων δια την εξυπηρέτηση, κατά κύριον 
λόγον, των περιοχών της Ηπείρου και των ακριτικών περιοχών της 
Ελλάδος γενικότερα. 
Το 1916 εκλέχθηκε Μητροπολίτης Ιωαννίνων ενώ το 1949 εκλέγεται 
παμψηφεί Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Αγωνίστηκε για την 
αναδιοργάνωση της Εκκλησίας μετά τις περιπέτειες από τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο και τις συνέπειες του εμφυλίου.  
«Οπαδός των δυναμικών λύσεων, με δεδοκιμασμένον θάρρος και 
αγωνιστικότητα, ο Σπυρίδων ανέπτυξεν ασυνήθη δραστηριότητα ως 
Αρχιεπίσκοπος. Μεταξύ, των άλλων οργάνωσε την αποστολήν του 
«δέματος επαναπατρισμού» και την εξόρμησιν διαμαρτυρίας διά τα 
απαχθέντα Ελληνόπουλα υπό των ανταρτών. Εμερίμνησε διά την 
μισθοδοσίαν του Κλήρου, οργάνωσε και εχρηματοδότησε διά πανελληνίου 
εράνου την ανοικοδόμησιν των εκ του πολέμου καταστραφέντων ναών της 
χώρας, ενίσχυσε τον θεσμόν της Αποστολικής Διακονίας και εκινήθη 
δραστηρίως, διά να δοθή υγιής λύσις εις το ζήτημα της εκκλησιαστικής 

περιουσίας. Πλέον τούτων ετέθη επικεφαλής της Πανελληνίου Ενώσεως 
Κύπρου και ωμίλησεν εις οργανωθέντα συλλαλητήρια. Ασχολήθηκε ενεργά 
αναλαμβάνοντας και την ηγεσία του Κυπριακού αγώνα, στην οποία θα τον 
διαδεχθεί αργότερα ο Μακάριος, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Με 
ιδιαίτερο πάθος ασχολήθηκε και με την καταπολέμηση της κινήσεως 
ευσεβείας των Παλαιοημερολογιτών. Ακόμα ήταν ο κληρικός που 
σταμάτησε την κίνηση ζηλωτών για τον αφορισμό του Νίκου Καζαντζάκη 
Γράφει σχετικά ο Δημητρης Λαϊνάς. «Όταν ήλθε στην Ιερά Σύνοδο το 
«θέμα Καζαντζάκη» ο Αθηνών Σπυρίδων, έγκαιρα προετοιμασμένος άρχισε 
με τα εξής: «Άγιοι αδελφοί, αφού ο Καζαντζάκης  είναι Κρητικός, νομίζω 
ότι δεν μπορούμε να τον κρίνουμε και να τον δικάσουμε εμείς. Προτείνω 
να παραπεμφθεί το θέμα στην ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης και 
εκείνη ας αποφασίσει ανάλογα. Αυτό ήταν! Το θέμα «ξεφούσκωσε» 
αυτόματα, γιατί ουδέποτε Κρητικοί Δεσποτάδες θα αφόριζαν έναν Κρητικό 
«δικό τους» συμπατριώτη και γνωστό. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων θεωρήθηκε από τις λαμπρότερες 
εκκλησιαστικές μορφές της σύγχρονης εποχής. Εκοιμήθει την 21ην 
Μαρτίου 1956 σε ηλικία 83 ετών αναλώσας τον εαυτόν του εις την 
διακονίαν της Εκκλησίας και του Έθνους, διό και κατέλειπε την 
φωτεινοτέραν παράδοσιν αγωνιστού Ιεράρχου.  
 

Στην μνήμη των δύο Αστυνομικών 
 

Ένα δίκοπο μαχαίρι, 
μπήκε απόψε στη ζωή μου, 
και μου είπαν πως θα φύγω, 
για ταξίδι μακρινό. 
Στάζει αίμα η ψυχή μου, 
που θ'αφήσω τους γονείς μου, 
νε μετρούν με τη ζωή τους, 
μέχρι να τους ξαναδώ. 
Μάνα ηρέμησα και δεν πονάω πια, θέλω να ξέρεις πως σε βλέπω από ψηλά. 
Μάνα με ζήλεψε μου είπαν ο Θεός, με πήρε δίπλα του για άγγελο κι αυτός. 
Θα είμαι δίπλα σας κάθε στιγμή, θα σας προσέχω από κεί πάνω όλους μαζί, 
κι αν θελήσεις κάτι τώρα να μου πείς, τα μάτια σήκωσε ψηλά για να με δείς. 
 
 

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή 

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΤΗ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ 
 
 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ ΧΑΡΤΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ 


