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

               Έτος 8ο Φύλλο 34          Κυριακή της Σαμαρείτιδος 22 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. Λάμπρος Ξεσφύγγης - πρωινά π. Βασίλειος Ταξιαρχιώτης 

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 6:00μ.μ. 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ κάθε Τετάρτη 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. 
Τρίτη 25/5, Γ΄εύρεσις Τιμίας κεφαλής του Προδρόμου – 14η επέτειος 
Εγκαινίων παρεκκλησίου Αγίου Νεκταρίου, όπου και  θα τελεσθεί η Λειτουργία. 
Παρασκευή 27/5 Ελλαδίου ιερομάτρυρος, Ιωάννου Ρώοου.  
Σαββατο28/5 Ευτυχούς Μελιτινής, Ελικωνίδος μάρτυρος, Νικήτα Χαλκηδόνος. 
Κυριακή 29/5 του Τυφλού,  Θεοδοσίας Κωνσταντινοπολιτίσσης, Υπομονής οσίας.  
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–10:00π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης,  
Β΄ Θεία Λειτουργία, η τελευταία για την φετινή ποιμαντική 
χρονιά 9:45–11:00π.μ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου. 
Επόμενες Αγρυπνίες 31/5 Απόδοση του Πάσχα. 
13/6 του νέου Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς του Σέρβου. 

 

Ανάπαυσον Κύριε … σήμερα 
προσευχόμαστε 9:00π.μ. και 10:50 
για την ανάπαυση του Σμηναγού 
Κωνσταντίνου Ηλιάκη, ήρωος 
καταρριφθέντος υπό των Τούρκων,  
και των  Δήμητρας Γρέβια 9:00π.μ. 
Χαρίκλειας Γκίνου 9:45π.μ. Μαρίας 
Χαμαλάκη – Κριτσωτάκη 10:15π.μ., 
Δημητρίου Ουραήλογλου 10:45π.μ.  

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΩΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. 

 

Παράκληση, θα τελεσθεί σήμερα Κυριακή 
22/5/2011 για τις εξετάσεις των μαθητών 
και φοιτητών, πρό αντιγράφου της Ιεράς 
Εικόνος της Παναγίας του Βλαδιμήρου, 
προστάτιδος του Ρωσικού γένους.  
Και την τελευταία Κυριακή του Μαΐου, θα 
τελεσθεί στο Ναό μας, ο ειδικός 
Παρακλητικός κανόνας  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. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Τετάρτη 7:30 μ.μ. 
 ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Παρασκευή 7μ.μ. 
 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ απόψε 22/5 στις 20:00. 
 ΦΙΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Δευτέρα και Τρίτη απόγευμα 

 

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

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΩΡΟΥ ΘΕΟΥ  
ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΧΑΡΤΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ 



ΗΡΩΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ 
 

 Ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης ήταν Σμηναγός της 
Ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Η καταγωγή του 
ήταν από τον Κάστελλο Ρεθύμνου. 
Στις 23 Μαΐου 2006 και έπειτα από θερμό επεισόδιο 
ελληνικών με τουρκικά μαχητικά, το αεροσκάφος 
του Κωνσταντίνου Ηλιάκη κατερίφθει κοντά στην 
Κάρπαθο, έπειτα από προσπάθεια αναχαίτισης 
τουρκικού F-16. Τα συντρίμμια του αεροπλάνου 
βρέθηκαν λίγο αργότερα επιβεβαιώνοντας το 
τραγικό αυτό συμβάν. Από την στιγμή που 
μαθεύτηκε το γεγονός εκφράστηκαν υποψίες για το 
τι έγινε με το αεροσκάφους του Κωνσταντίνου 
Ηλιάκη και πως ο Τούρκος πιλότος κατέπεσε.  
Ο σμηναγός ήταν πατέρας δύο παιδιών 1,5 και 5 

χρονών αντίστοιχα. 
Στις 28 Δεκεμβρίου 2006, στην καθιερωμένη τελετή απονομής μεταλίων και 
βραβείων από την Ακαδημία Αθηνών, του απονεμήθηκε το αργυρό μετάλιο 
αρετής και αυτοθυσίας. 
Στις 23 Μαΐου 2007 έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου προς τιμήν του, 
στο χώρο όπου έχασε τη ζωή του.  
ας δούμε τι δεν ομολογούν κάποιοι «… τουρκικά μαχητικά κινούνται προς την 
Κρήτη και δύο ελληνικά F-16 απογειώνονται από την βάση των Χανίων. Όταν 
αποκτούν οπτική επαφή διαπιστώνουν ότι το ένα τουρκικό αεροσκάφος είναι 
αεροφωτογραφικό. Τα τρία τουρκικά πετούν σχεδόν παράλληλα και τα δύο 
ελληνικά έρχονται από πίσω. Ο σμηναγός Κ. Ηλιάκης μπαίνει ανάμεσα στο ένα 
τουρκικό F-16 και το RF-4 για να πάρει τα νούμερά του και να διαπιστώσει τα 
φωτογραφικά μηχανήματα και τα όπλα που φέρει. Το άλλο τουρκικό F-16 
(σμηναγός Xαλί Iμπραήμ) αφήνει τον σχηματισμό και έρχεται πίσω από τον 
Έλληνα πιλότο Κ. Ηλιάκη, ενώ ο άλλος Έλληνας πιλότος έχοντας μείνει πιο 
πίσω, έρχεται πίσω από τον Τούρκο και τον εγκλωβίζει. Ο Τούρκος σμηναγός 
λέει στον Κ. Ηλιάκη να φύγει δίπλα από το RF-4 ενώ παράλληλα τον 
εγκλωβίζει. Ο Έλληνας πιλότος δεν φεύγει, ο Τούρκος μιλά συνθηματικά στους 
άλλους δύο Τούρκους πιλότους και εξαπολύει ένα πύραυλο, ενώ ταυτόχρονα 
τα τρία τουρκικά αεροσκάφη στρίβουν προς διάφορες κατευθύνσεις. Ο 
πύραυλος πλήττει το αεροσκάφος του Κ. Ηλιάκη το οποίο εκρήγνυται. Ο άλλος 
Έλληνας πιλότος εξαπολύει και αυτός ένα πύραυλο, αλλά λόγω του απότομου 
ελιγμού του Τούρκου τον βρίσκει στο φτερό και τον καταρρίπτει. Συνέβη 
λοιπόν αερομαχία και όχι «σύγκρουση ή ατύχημα» όπως προσπαθούν να μας 
πείσουν…» 

ΑΞΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ – ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΗΡΩΑΣ 
 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΙΝΟΥ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΡΧΟΝΤΙΣΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ  

Επίκηδειος του εγγονού της στην υπεραιωνόβια σεβαστή ενορίτισα.  
Γιαγιά & Μάνα, Έρχεται πάσχα, Έρχεται άνοιξη, έρχεται ανάσταση κι εσύ τώρα 
που όλος ο κόσμος ξαναγεννιέται, έγειρες να κοιμηθείς και να μας αφήσεις. 
Θέλησες να αφήσεις την ψυχή σου ελεύθερη και δυνατή να πετάξει, χωρίς να 
την κρατάει καθηλωμένη ένα βασανισμένο κορμί, φορτωμένο με πολλούς 
πόνους και χαρές, κούραση κι αγώνα, δίκια κι άδικα.  
Γιαγιά, Μάνα, ήρθες στον κόσμο για να γεννήσεις. Γέννησες παιδιά, εγγόνια, 
δισέγγονα. Προστάτευες σαν τη λύκαινα με όλες σου τις δυνάμεις, τα παιδιά 
σου και τα «παιδάγγονά» σου όπως έλεγες. Δεν επέτρεπες κανέναν να πειράξει 
τα μικρά σου, μέχρι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Δεν 
φοβήθηκες τίποτα και κανέναν, για να προστατέψεις τις ορφανές σου εγγονές. 
Ήταν όλα δικά σου παιδιά. 
Γιαγιά, τα χέρια σου. Ήταν μικρά χεράκια, αλλά έκαναν μεγάλες πράξεις. Αυτά 
τα χεράκια, στα κρύα, στα λιοπύρια, στη φωτιά, στα νερά, στα χώματα, στο 
αίμα. Σε πιο δύσκολες εποχές από αυτή που ζούμε εμείς, αυτά τα χεράκια 
έχτισαν, ασβέστωσαν, ζύμωσαν, χάιδεψαν, αγκάλιασαν, γιάτρεψαν, κόπηκαν 
και μάτωσαν χιλιάδες φορές… 
Γιαγιά, τα μάτια σου πόσες φορές βούρκωναν, πόσες φορές έλαμπαν, πόσες 
φορές γελούσαν… και πόσα που είχαν δει, δεν τα μαρτυρούσαν… 
Γιαγιά, σε πόσους ξένους άνοιξες την πόρτα σου, σε πόσους ξένους έστρωσες 
το τραπέζι σου, και πόσους ξένους  άφησες να κοιμηθούν κάτω απ’ τη στέγη 
σου, και ως κι ο έρωτας άνθισε μέσα στο σπίτι σου όπου συναντήθηκαν 
άνθρωποι ξένοι, οι οποίοι μετά βρέθηκαν παντρεμένοι. 
Γιαγιά, άλλοι είναι πλούσιοι. Εμείς, όχι. Εσύ όμως ήσουν πάμπλουτη σαν 
βασίλισσα. Ποτέ δεν τέλειωνε το φαγητό που είχες να δώσεις, ποτέ δεν 
τέλειωνε το γλυκό που φύλαγες για τον οποιοδήποτε, ποτέ δεν τέλειωναν τα 
δώρα στην ντιβανοκασέλα σου, ποτέ δεν τέλειωνε η ζεστασιά σου, η έγνοια 
σου, η αγάπη σου για όλον τον κόσμο. Το μόνο αντάλαγμα που ζητούσες από 
τους ανθρώπους σου, ήταν ένα φιλί, μια κουβέντα, να τους βλέπεις οτι είναι 
καλά και να μη σε ξεχνούν. 
Γιαγιά, μάνα, είμαστε εδώ γιατί δε θα σε ξεχάσουμε. Είμαστε τα παιδιά σου. 
Κυλάς μέσα στο αίμα μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη ζωή που μας 
έδωσες.  
Μας έδωσες ζωή. Μας μαγίρευες γιατί το φαγητό είναι αίμα, αίμα που μας 
κρατάει θερμούς, διώχνει τα ρίγη του παγερού κόσμου και την ατονία, του 
θανάτου. Σου χρωστάμε το πολυτιμότερο αγαθό στον άνθρωπο. Τη ζωή. Την 
ανάσταση. 
Όταν ήμουν μικρό παιδί, σου είχα πει μια φορά: «Εσύ δεν θα πεθάνεις. 
Πεθαίνουν οι μανάδες; Δεν πεθαίνουν. Άμα πεθάνεις εσύ θα πεθάνω. Μ’ 
ακούς; Τώρα θα λες: Σ’ ακούω. Ψεύτη.Ούτε αυτά που μου ‘ταξες παιδί δεν 
κράτησες.» Αντίο...                                                        Δημήτρης Μαραμής 


