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

                                Έτος 7ο Φύλλο 32                                Κυριακή του Τυφλού 9 Μαΐου 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.  

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ 
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος π. Σεραφείμ Δημητρίου πρωινή εφημερία π. Βασίλειος Ταξιαρχιώτης 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός, καθημερινά στις 7:00 το απόγευμα. 
Όρθρος, καθημερινά 8:30 το πρωί.  

Παράκληση για τις εξετάσεις των μαθητών και φοιτητών 
Κάθε Δευτέρα και ώρα 7μ.μ., από αύριο 10 Μαΐου μέχρι τέλος Ιουνίου, 
θα τελείτε στο Ναό μας, ο ειδικός Παρακλητικός κανόνας στον Ιησού 
Χριστό και στην Υπεραγία Θεοτόκο, για την μαθητική νεολαία.  
Επίσης καθημερινά μετά τις ακολουθίες του Όρθρου και του Εσπερινού, 
θα γίνεται δέηση υπέρ ενισχύσεως των εξεταζομένων. Συμπληρώστε το 
ειδικό έντυπο υπέρ υγείας, φωτίσεως και ενισχύσεως, με τα ονόματα 
των παιδιών και παραδώστε το στο π. Σεραφείμ ή τον εφημέριο της 
εβδομάδος. 

Ι Ε Ρ Α  Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α  
 ΜΕΤΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ 

Επί τη αποδόσει του Πάσχα, θα τελεσθεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία, 
την Τρίτη 11 Μαΐου από τις 9:00 το βράδυ. Θα γίνει ο Όρθρος και 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κ. 
Δαμασκηνού, ο οποίος και θα χειροτονήσει πρεσβύτερο τον Διάκονο π. 
Χερουβείμ Μουστάκα. 

ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί. 
Τετάρτη 12  Μαΐου, Απόδοσις του Πάσχα, Γερμανού Κων/πόλεως, 
Πέμπτη 13  Μαΐου, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Γλυκερίας μάρτυρος. 
Σάββατο 15 Μαΐου, Ισιδώρου του εν Χίω. 
Κυριακή των 318 Πατέρων της Α Οικ. Συνόδου 16 Μαΐου,  
Ισαακίου οσ, Ναταλίου μαρτ,  Εμμελείας μητρός  Μεγάλου Βασιλείου. 
2 Θείες Λειτουργίες =========================================== και Κάθε Κυριακή 
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 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. 
Επόμενες Αγρυπνίες:  
10 Ιουνίου, Παναγίας Άξιον Εστίν, Αρχιεπισκόπου Λουκά του Ιατρού ,  16  Ιουλίου, Αγ. Μαρίνης. 
 

Α ν ά π α υ σ o ν   Κ ύ ρ ι ε… προσευχόμαστε σήμερα για την ανάπαυση 
των ψυχών των προκεκοιμημένων αδελφών μας των αδίκω ασφυκτικώ 
θανάτω τελειωθέντων την 5/5/2010 Αγγελικής Παρασκευής και Επαμεινώντα. 
Και με μνημόσυνα για τους Παναγιώτη Δάφνη 9:45 π.μ. Βασίλειο Μάρα 10:15  
και Ευσταθίου Μαρκοζάνου 10:45 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 μη με πετάξεις αν δεν με θέλεις δώσε με σε κάποιον άλλον ή ανακύκλωσε με  Στο ναό μας κάντε ανακύκλωση λαμπτήρων και μπαταριών
 



 
 

 

 
 
Από την αρχή του χρόνου στο Ναό μας τοποθετήσαμε κάδο της Φωτοκύκλωσης Α.Ε., που είναι ένα σύγχρονο συλλογικό σύστημα  εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων φωτιστικών και λαμπτήρων, εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ. Στόχος της Φωτοκύκλωσης είναι η συνεισφορά στην Εθνική 
Ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος στο γενικό πλαίσιο που καθορίζεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.  Παράλληλα με το σύστημα της Φωτοκύκλωσης δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης 
του όγκου των απορριμμάτων και γενικότερα καλύτερες και ποιοτικότερες συνθήκες διαβίωσης για όλους μας. Με τη Φωτοκύκλωση οι 
λαμπτήρες και τα φωτιστικά μας μπορούν να ανακυκλωθούν υπεύθυνα, συστηματικά και αποτελεσματικά, έως και 98%, εύκολα και δωρεάν!...  
Λαμπτήρες Πυράκτωσης  ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΔΟ ΚΑΘΩΣ 
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΤΥΧΟΝ ΣΠΑΣΙΜΟ 
ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ . 
Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού.   Λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων  Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής πιέσεως, 
συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων νατρίου, υδραργύρου και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων  
Ανακυκλώστε λαμπτήρες και βοηθήστε το περιβάλλον. Οι μεταχειρισμένοι λαμπτήρες προωθούνται σε ειδικές βιομηχανίες ανακύκλωσης και από 
αυτούς προκύπτουν τα κάτωθι :  ΓΥΑΛΙ Η ποσότητα γυαλιού χρησιμοποιείται για την κατασκευή καινούργιων λαμπτήρων. ΜΕΤΑΛΛΑ Η ποσότητα 
μετάλλου που προκύπτει ανακυκλώνεται πλήρως. ΠΟΥΔΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Οι πούδρες φθορισμού διαχωρίζονται και επαναχρησιμοποιούνται. 
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ Αφού καθαρισθεί επαναχρησιμοποιείται  
Γενικές προφυλάξεις για τους λαμπτήρες. Με την κατάργηση των λαμπτήρων πυράκτωσης όλο και περισσότεροι λαμπτήρες που περιέχουν 
υδράργυρο ( λαμπτήρες οικονομίας ή εξοικονόμησης ενέργειας) θα χρησιμοποιούνται. Αυτός ο υδράργυρος και τα παράγωγα του μπορεί να εισέλθει 
στο οικοσύστημα μας. Είναι λοιπόν ευθύνη όλων μας να περιορίσουμε αυτές τις πιθανότητες . 
Κατά το βίδωμα ή το ξεβίδωμα των λαμπτήρων κρατάτε τους από την πλαστική βάση τους και όχι από το γυάλινο κάλυμμα. Τοποθετήστε τον 
καμένο λαμπτήρα στο κουτί του καινούργιου με ασφάλεια και τέλος στον κάδο συλλογής λαμπτήρων της Φωτοκυκλωσης. 
Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία περισυλλογής σπάσει κάποιος λαμπτήρας είναι σημαντικό να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: 
- Ανοίγουμε το παράθυρο-α για να αεριστεί καλά ο χώρος για αρκετές ώρες  
- Κατά την περισυλλογή των θραυσμάτων φοράμε γάντια 
- Μαζεύουμε τα υπολείμματα και τα κλείνουμε σε αεροστεγή συσκευασία. 
- Τα μικροθραύσματα από τους λαμπτήρες να συλλεχθούν με μια αυτοκόλλητη ταινία  και όχι με άλλο μέσο . 
-  Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα γιατί οι ατμοί του υδραργύρου που περιχούν οι λάμπες θα απλωθούν σε ολόκληρο το χώρο και τη σκούπα 
- Το εναποθέτουμε σε κάδο λαμπτήρων της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε  


