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

               Έτος 8ο Φύλλο 3                          Κυριακή το Σπορέως 17 Οκτωβρίου 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.  

 

 

Ο επιμένων ελληνικά! 
"Η Joanna από την Γερμανία, ο Francois από την Γαλλία, ο Mario από την 
Ιταλία και ο Johan από την Ολλανδία, ευχαριστούν από καρδιάς όλους 
εμάς τους Έλληνες για την προτίμηση που δείχνουμε στα εθνικά τους 
προϊόντα και κατ' επέκταση στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των. Και 
σαν επιβράβευση μας συμβουλεύουν να πουλήσουμε τον Παρθενώνα και 
τα νησιά μας για να λύσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα. 
Αντίθετα ο Νίκος από την Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος από τις Σέρρες, ο 
γαμπρός μας, ο γιος μας, ακόμα-ακόμα και εμείς οι ίδιοι, βγαίνουμε στην 
ανεργία για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Για την προτίμηση μας στα ξένα 
προϊόντα και στις ξένες υπεραγορές (super markets) όπως Lidl, Aldi, 
Carrefour, Dia. 
Ας σκεφτούμε πόσα εκατομμύρια η και δισεκατομμύρια ευρώ, πηγαίνουν 
κάθε χρόνο στον Gerhard, στην Edith, στον Sergio και στην Ingel. Και 
αυτό γιατί η από άγνοια ή από ωχαδερφισμό δεν αγοράζουμε ελληνικά 
προϊόντα. Και μιλάμε για απλά πράγματα, καθημερινά, όπως γάλα, τυρί, 
κασέρι, γιαούρτι, σαπούνια, χαρτιά υγείας και κουζίνας, μακαρόνια, μπύρες, 
αναψυκτικά, ποτά, μαρμελάδες, τσιγάρα, σοκολάτες, παγωτά, μπισκότα, 
οδοντόκρεμες. Τόσο απλά. 
Φανταστείτε τώρα όλους τους Έλληνες να αγοράζουν μόνο ελληνικά 
ζυμαρικά και η βιομηχανία παραγωγής τους λόγω αυξημένης ζήτησης να 
πρέπει να διπλασιάσει την παραγωγή της! Σίγουρα θα χρειαστεί 
περισσοτέρους γραμματείς, εργάτες, οδηγούς, αποθηκάριους, 
περισσότερους μηχανικούς -ίσως χημικούς- σίγουρα περισσότερο σιτάρι, 
αυγά, γάλα, λάδι (αγροτική παραγωγή, κλπ.). Ανάμεσα σε αυτούς τους 
νεοπροσλαμβανόμενους - φανταστείτε λέει- μπορεί να είναι το επί διετίας 

άνεργο παιδί σας που απεγνωσμένα ψάχνει δουλειά (ή ακόμα και εσείς οι 
ίδιοι, φυσικά!). όλα αυτά επειδή αγοράσουμε μακαρόνια Misko ή Μέλισσα 
και όχι μακαρόνια Barilla ή μακαρόνια Lidl.                  
Στο κάτω-κάτω ας το δούμε και εγωιστικά: Τρώει ο Ιταλός μακαρόνια 
«Μέλισσα»; Πίνει καφέ «Λουμίδη»; Πίνει ο Γερμανός μπύρα «Mythos»; 
Τρώει λουκάνικα Βόλου; Πίνει ο Ολλανδός γάλα «Όλυμπος»; Τρώει φέτα 
«Ήπειρος»; Πίνει ο Γάλλος Ελληνικό κρασί, τσίπουρο ή τσικουδιά; 
Γιατί να παίρνουμε εμείς τα δικά τους προϊόντα; Για να μειώνουμε την 
ανεργία τους; Μπορεί τα ξένα μερικές φορές να είναι φθηνότερα. Τα 
χρήματα με τας οποία όμως αγοράζουμε Ελληνικά προϊόντα, ξαναγυρίζουν 
σε εμάς διπλά και τρίδιπλα. Ειδικά τα δύσκολα χρόνια που έρχονται αφού 
μας οδήγησαν στην πλήρη εξάρτηση από τους ξένους -Δ.Ν.Τ. και εφόσον 
κάποιοι δεν θέλουν αλλά και δεν μπορούν επισήμως, λόγω Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να «μποϋκοτάρουν» τα ξένα προϊόντα, ας κάνουμε εμείς μόνοι 
μας μια προσπάθεια να αλλάξουμε τις αγοραστικές μας συνήθειες. 
Είναι απλό: Από αύριο προτιμάμε ελληνικά προϊόντα αλλά και τις ελληνικών 
συμφερόντων υπεραγορές (super markets). Ας αποκτήσουμε σιγά-σιγά 
καταναλωτική συνείδηση -δεν μπορείτε να φανταστείτε την δύναμή της! 
Τα αμιγώς ελληνικά προϊόντα τα αναγνωρίζουμε από το “made in Grecce”. 
Όλα τα ελληνικά προϊόντα αναγράφουν στην συσκευασία τους την 
προέλευση τους, ας δώσουμε λίγο χρόνο στις αγορές μας για να 
ενισχύσουμε την Εθνική Οικονομία. Επομένως, αγοράζοντας σκεφτείτε ότι 
ίσως να βοηθάτε μεσοπρόθεσμα την επαγγελματική σας εξέλιξη ή την 
επαγγελματική εξέλιξη αγαπημένων σας προσώπων"  

(κείμενο που αλιεύθηκε από το διαδίκτυο)



ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  
Εφημέριος Εβδομάδος: π. Εμμανουήλ Βασιλάκης 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός, καθημερινά στις 6:00 το απόγευμα. 
Όρθρος, καθημερινά 8:30 το πρωί. 

ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΠΡΕΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, επί τη μνήμη του Αποστόλου 
Ιακώβου του Αδελφοθέου, στις 6 το απόγευμα θα τελεσθεί στο 
Ναό μας η Αρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία του Αποστόλου. 
ΘΕΙΑ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  με Όρθρο από τις 7:30 το πρωί, 
Δευτέρα 18/10, Ευαγγελιστού Λουκά,  
Τετάρτη 20/10, Αρτεμίου, Γερασίμου εν Κεφαλληνία, Ματρώνης Χίου. 
Θα τελεσθεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου όπου και εικονοστάσιο του Αγίου Γερασίμου. 

Σάββατο 23/10, Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 
Κυριακή 24 Οκτωβρίου, Δύο Θείες Λειτουργίες 

Ζ΄Λουκά Αρέθα και Σεβαστιανής μαρτύρων  
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου 

Επόμενες Αγρυπνίες:  
25>26 Οκτωβρίου, Αγίου Δημητρίου.  8>9 Νοεμβρίου Αγ. Νεκταρίου. 

=============================  Κάθε Τετάρτη 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.  
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
=========================== Κάθε Παρασκευή 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο παρεκκλήσι. 
 

Ανάπαυσαν Κύριε ... Σήμερα προσευχόμαστε για την ανάπαυση των αδελφών μας 
Ελευθερίου Δαβίου ώρα 9:30 π.μ.              Μαρίτσας Παπαδοπούλου ώρα 10:00 π.μ.  

Γεωργίου Πετρά ώρα 10:15 π.μ. 
 

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΣ 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ 
Είμαι χρήσιμο χαρτί αν δεν με χρειάζεσαι δώσε με σε κάποιον άλλο ή ανακύκλωσε με.  

Στο ναό μας κάνετε ανακύκλωση λαμπτήρων και μπαταριών.  

 
 

 
 

                                            ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    
ΕΝΑΡΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

Σήμερα στις 7:30μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού μας, θα 
τελεσθεί αγιασμός από τον Ηγούμενο Αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο 
Μουλατσιώτη, για την έναρξη της νέας Πνευματικής χρονιάς στην 
ενορία μας. Θα ξεκινήσουν η μηνιαία σύναξη Νέων και θα 
ανακοινωθούν δύο νέες πνευματικές εκδηλώσεις.  
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Σήμερα μετά την Β’ Λειτουργία, τα παιδιά 
μας, αφού θα πάρουν πρωινό γεύμα στην αίθουσα του Πνευματικού 
Κέντρου θα αρχίσουν τα κατηχητικά τους μαθήματα. Και μετά με ομαδικά 
παιχνίδια θα αναπτύσσουν την ευγενή άμυλα. Προτρέψτε τα παιδία Σας να 
συμμετάσχουν κάθε Κυριακή στο Κατηχητικό, για να αποκτήσουν γνώση 
για τα του Θεού, και της Εκκλησίας μας, επικοινωνώντας και μεταξύ τους.  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ Απόψε στις 8μ.μ. στην αίθουσα δεξιώσεων και μια 
Κυριακή το μήνα, με την ευθύνη του συλλόγου ο Ιερός Αυγουστίνος, 
συναντιόνται νέοι και συζητούν. Ακόμα κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο π. 
Σεραφείμ περιμένει μετά το Απόδειπνο, όσους νέους θέλουν να 
αναζητήσουμε απαντήσεις στις πολλές ερωτήσεις μας. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Μια νέα πρωτοβουλία θα ξεκινήσει από την 
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου στο Ναό μας, με συντονιστή τον Διάκονο π. 
Δαμασκηνό Φυλακτό. Μετά την Παράκληση στην Αγία Μαρίνα, στις 
7:00μ.μ. θα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν την Θεία Λατρεία.  
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Κάθε Παρασκευή στις 
7 το βράδυ, ο Οικονόμος π. Ιωάννης Μεταξάς, αναλύει θέματα Αγιογραφικά 
& άλλα Πνευματικού ενδιαφέροντος. 
 

Πήγαινε και εσύ  
 Το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών (ΕΙΡΕ) και ο Δήμος Ηλιούπολης 

οργανώνουν εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού με θέμα: «Οι Ρευματικές 
παθήσεις ως Κοινωνικό πρόβλημα στην Ελλάδα» 
Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου 
στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηλιουπόλεως (Σοφ. Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαππα). 

 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ας μη το ξεχάσουμε και φέτος, την Κυριακή 7 
Νοεμβρίου, να συμμετάσχουμε στην αιμοδοσία της Ενορίας μας.  

9 - 13 στην αίθουσα δεξιώσεων κάτω από το Ναό. 
 


