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

               Έτος 8ο Φύλλο 31                        Κυριακή του Θωμά 1 Μαΐου 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 Ιωάννης Μεταξάς  

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, καθημερινά στις 7:00μ.μ.         ΟΡΘΡΟΣ, καθημερινά στις 8:30π.μ. 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Αγίας Μαρίνης κάθε Τετάρτη στις 7:00μ.μ. 
                      Αγίου Νεκταρίου κάθε Παρασκευή στις 7:00μ.μ. 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ κάθε Τέτάρτη 9:00μ.μ. 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ κάθε Τετάρτη 7:00π.μ. –  9:00μ.μ. 

Όρθρος και ΘΕΙΑ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30π.μ. 
Πέμπτη 5/5 Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος., Ευθυμίου Μαδύτου, Εφραίμ Νέα Μάκρης 
Σαββατο7/5 Μνήμη του εν ουρανώ φανέντος Τιμίου Σταυρού, Ακακίου μάρτ. 
Κυριακή 8/5 Των Μυροφόρων, Ιωάννου Θεολόγου, Αρσενίου οσ Μεγάλου 
Όρθρος & Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης,  
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου. 
Κυριακή Μυροφόρων 7:00 μ.μ. θα ψαλλούν οι Χαιρετισμοί του ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ 

 

 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

 ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακή μετά την Β’ Λειτουργία 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Κάθε Τετάρτη  7:30 μ.μ. 
 ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣΚ Κάθε Παρασκευή 7:30μ.μ. 
 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ Η επόμενη συνάντηση θα ανακοινωθεί. 
 ΦΙΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Δευτέρα και Τρίτη απόγευμα 
 ΟΔΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ. Προβολή ταινίας και σχολιασμοί από τον κ. 
Μιχαήλ Κατσουλάκη στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ναού μας θα 
γίνει την Τετάρτη 11/5 7;30 μ.μ. 
 

Πήγαινε και σύ 
Το Παράρτημα Ηλιουπόλεως του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού οργανώνει την 
Δευτέρα 8 Μαΐου και ώρα 6:30 μ.μ., εκδήλωση για το έτος Εθελοντισμού που θα 
γίνει στο Μουσείο Εθνικής Αντιστάσεως. 

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ 
 

Στο σκοτάδι της Αθήνας αρχές Φεβρουαρίου, 
έρχεται μέσα από την καθημερινή τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον γέροντα μου Μητροπολίτη 
Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνό, η πληροφορία πως ο 
Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος 
αναζητά κληρικό για την περίοδο της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής να πάει ως περιοδεύον εφημέριος 
– ιεροκήρυξ στην Ίμβρο.  
-  Λέω να στείλω τον π. Νικόδημο, αλλά θα έχω 
κενό στην ενορία του, θα έρθεις καμία Κυριακή να 
λειτουργήσεις εσύ.  
- Γέροντα ο π. Νικόδημος έχει κάνει μια μεγάλη θυσία, έφυγε 900 χιλιόμετρα από 
την πόλη του και είναι στην Επαρχεία Σας, να τον στείλετε και πιο μακριά και για ένα 
μήνα στην Ίμβρο, μήπως είναι πολύ βαρύ.  

- Και τι να γίνει;  
- Να πάω εγώ, αν είναι ευλογημένο.  
 Μου έδωσε ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσω με 
τον Μητροπολίτη Κύριλλο, αλλά δεν κατέστη 
εφικτή η επικοινωνία.  
Η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
συνεδριάζει και παρακαλώ τον Μητροπολίτη 
Ισπανίας κ. Πολύκαρπο σε ένα διάλλειμα της 
συνεδρίας, 

να 
παραδώσει τον τηλεφωνικό μου αριθμό στον 
Μητροπολίτη Κύριλλο για να διευθετήσουμε τις 
λεπτομέρειες. 
Υπηρεσιακή άδεια από την Αρχιεπισκοπή και 
αναχώρηση 10 Μαρτίου. Αναβολή λόγω 
θαλασσοταραχής, στις 12 Μαρτίου είμαι στην 
Κωνσταντινούπολη και συναντώ τον για τον 
προσεχή μήνα Επίσκοπο μου, στο εορτάζοντα 



Ναό των Αγίων Θεοδώρων στην Βλάνγκα, όπου 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος 
χοροστατεί.  
-Παναγιώτατε ο π. Σεραφείμ θα διακονήσει στην 
γενέτειρα Σας. 
 Αντίδωρο από τα χέρι Του, μια εικόνα της 
Θεοτόκου και ερώτημα με την βαθιά φωνή του, 
- Θα μείνει και την Μεγάλη εβδομάδα;»  
 Ακόμα έχω ελεγκτικά στ΄ αυτιά μου, την 
αγωνία μα και συνάμα επιθυμία του 

Πατριάρχου. Είχα όμως ήδη κανονίσει να επιστρέψω, για να πάνε οι πατέρες για 
Πάσχα, σε χωριά χωρίς παπά στα νησιά Μήλο και Κέα. 
Την ίδια μέρα μετά από πέντε ώρες οδικό ταξίδι και μιάμιση ακτοπλοϊκό ο π. 
Δημήτριος Κικιδέλης με υποδεχότανε στο κέντρο, το Μερκέζ, τη χώρα της 
Γκογκτζέαντα, την ποτέ Παναγία της Ίμβρου. Έφθγα από Αθήνα στις 5:00 και 
έφτασα στην Ιμβρο στι1 22:00. Δόξα τω Θεώ. 
Η επόμενη, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ανέβηκα στο Τεπέκιοϊ, το ορεινότερο χωριό 
του νησιού, Αγρίδια για τους αυτόχθονες. Θεία Λειτουργία, στο ψαλτήρι ο άρχοντας 
πρωτοψάλτης της Μητροπόλεως «ι Αριστείς», 
λιτανεία των Ιερών Εικόνων και το πρώτο 
μου κήρυγμα επί Τουρκικού εδάφους. Θα 
πρέπει να προσέχω και κάθε κόμμα στον λόγο 
μου. Τα Αγρίδια είναι το μόνο χωριό που δεν 
έχει Τούρκους κατοίκους. Ενθουσιασμένοι οι 
λιγοστοί Έλληνες, με καλωσορίζουν και στο 
καφενείο του χωριού, προγραμματίζουμε την 
επόμενη λατρευτική μας συνάντηση. 
Κατεβαίνω στην Παναγία η λειτουργία εκεί 
δεν έχει τελειώσει ακόμα, φορώ πετραχήλι και συμμετέχω στην λιτανεία των Ιερών 
Εικόνων. Με το πέρας γνωρίζω τον αφιχθέντα το πρώτον και εκείνος στο νησί, 
Άρχοντα Δεπουτάτο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Γεώργιο Παντελή εξ 
Αυστραλίας. Θα είναι ο μόνιμος συνοδός μου τις επόμενες μέρες, όπου του 
επέτρεπαν τα πληγωμένα του πόδια του.  
Από την Δευτέρα καθημερινά ακολουθίες, Μέγα Απόδειπνο, Χαιρετισμοί, 
Παρακλήσεις, Αγιασμοί, Τρισάγια στα μνήματα. Από το Ευλογητός μέχρι το Δι΄ 
ευχών μόνος χωρίς ανάσα, ψάλτης και παπάς. Πολλές φορές διπλές ακολουθίες σε 
διαφορετικά χωρία. Και γνωρίζω το Ντερέκιοϊ – Σχοινούδι, το Μπαντεμλί – Γλυκύ, το 

Ζεϊτνλι – Άγιοι Θεόδωροι, το χωριό του 
Πατριάρχου μας, το Γενιμαχαλά- Ευλάμπιο και  το 
Καλέκιοϊ - Κάστρο με την γκρεμισμένη Άγια 
Μαρίνα. Υπόσχεση να μ’ αξιώσει ο Θεός να την 
λειτουργήσω. 
 Οι Τούρκοι φιλικότατοι, είμαστε λίρες από τον 
τουρισμό πια. Κάνω γνωριμίες με τον Χαλίτ, τον 
Σεϊφού τον Βεζίρ, τον Μπουρχάν. Μαθαίνω να λέω 
τεσεκίρ εντερίμ και γκιούν αϊντέ. Επισκέπτομαι 

αδύναμες γερόντισσες την Αμέρσω και την 
Παναγιωτή, κανονίζω να πάω στα σπίτια να τις 
κοινωνήσω, μαζί και με τους άλλους 
ανήμπορους. Κάτω από το σακάκι του 
κουστουμιού, διπλωμένο το πετραχήλι και από 
μέσα το αρτοφόριο. Τι εμπειρίες. Και στην 
Αννιώ και την Κίτσα για να γειτονέψουμ. Η 
Αννιώ μ΄ ένα χέρι ετοίμασε γεύμα πριγκιπικό, 
φασολάδα και ντολμάδες και η Κίτσα δεν μας 
άφησε χωρίς πρόσφορο. Αγαθοί και πονεμένοι 
άνθρωποι και μαζί οι εξαμηνίτες που επιστρέφουν με αναμνήσεις. Φυγάδες κάποτε, 
διωγμένοι από την εγκατάσταση των αγροτικών φυλακών, με ιστορίες θαλάσσιας 
διαφυγής για να γλυτώσουν την στράτευση ή με τον δρόμο της μετανάστευσης 
στην Πόλη ή της προσφυγιάς στην Ελλάδα, για να πάρουν τα παιδιά τους Ελληνική 
παιδία, όταν έκλεισαν τα Ελληνικά σχολειά.  
Πορείες μέσα στις αστυφίες με συνοδούς τους ντόπιους φυγάδες, διάκονο 
Κωνσταντίνο και τον γαμπρό του Στέλιο, φτάνουμε μέχρι τον Πατινάδο και 

θυμιάζουμε αλιβάνιστα ξωκλήσια. Τον Άγιο 
Βαρθολομαίο, τον Άϊ Θανάση, τον Άγιο  
Βλάση τον Άγιο Παντελεήμονα, και 
επιστροφή στο χωριό για εσπερινό στον Άγιο 
Φανούριο και προσκύνημα στον Άγιο 
Μόδεστο στα μνήματα και μέσα στα σκοτάδια 
στην Αγία Κουρούνα για να φωτιστεί και εκεί 
ο Άγιος Δημήτριος. Σάββατα 
μοναχολειτουργιέςς στα ξωκλήσια της 
Ταξιδιανής, της Θεοτόκου, ένα κερί στο 
χάλασμα της Άγια Αναστασιάς, με την 

πρεσβυτέρα Στυλιανή και λιβανωτό στις Αγίες Ελένη και Αικατερίνη τα 
Σχοινουδιότικα ξωκλήσια με οδηγό τον παλιό Μουχτάρη κ. Τάκη.  
Ο μητροπολίτης Κύριλλος, όταν δεν είναι στην Πόλη για τα Συνοδικά του καθήκοντα 
λειτουργεί σαν παπάς στα χωρία και μαζί κάνουμε το πανηγύρι του Ευαγγελισμού 
στην γενέτειρα του, τα Αγρίδια. Κουβεντιάζουμε ώρες, διδάσκομαι και ευγνωμονώ. 
10 Απρίλη εορτή του νεοιερομάρτυρος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου 
Ε΄, τελευταία Λειτουργία στον Άγιο Γεώργιο των Αγίων Θεοδώρων. Με το πέρας 
βγήκαμε έξω στο τάφο των γονιών, του μεγάλου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου 
και τελέσαμε τρισάγιο στην μνήμη του. Σαν σήμερα το 2005 έφυγε από την Νέα 
Υόρκη για την αιωνιότητα. Μαζί μνημονεύσαμε τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ που και 
εκείνος μετέστη προς την ζωή, ίδια μέρα το 1998 και 
τον Πολωνό Αρχιεπίσκοπο Μύρωνα που ένα ακριβώς 
χρόνο πριν, βρέθηκε ανάμεσα στα θύματα της 
αεροπορικής τραγωδίας στο Σμολένσκ. 
Ένας μήνας πέρασε. 13 Απριλίου προσκύνημα στο 
Φανάρι, σεβάσματα στο Πατριαρχικό Επίτροπο 
Μητροπολίτη Μοσχονησίων κ. Απόστολο και 
επιστροφή στο σκοτάδι της Αθήνας.  


