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

               Έτος 8ο Φύλλο 39                                      Κυριακή 26 Ιουνίου  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.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 
ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

15/6/2011 
 Η Ιερά Σύνοδος παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις που συντελούνται στο 
εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι και οι οποίες καταπονούν τον 
Ελληνικό Λαό. 
Αυτή την ώρα της ευθύνης, η Ιερά Σύνοδος αισθάνεται την υποχρέωση να 
απευθυνθεί με πατρική αγάπη προς τον Ελληνικό Λαό για να τονίσει και 
υπογραμμίσει ότι : 
Α. Στην κλίμακα των αξιών της ζωής, δεσπόζουσα θέση έχει η αγάπη προς την 
Πατρίδα. Γι’ αυτό η Ιερά Σύνοδος, εκφράζει την αποδοκιμασία της προς όσους 
έδρασαν εναντίον των συμφερόντων της Πατρίδος και της ευημερίας του Λαού 
της, της εθνικής αξιοπρέπειας και του φιλοτίμου των πολιτών. 
H Εκκλησία δεν υπηρετεί κόμματα και παρατάξεις. Υπηρετεί με το πνευματικό, 
κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της τον Λαό, για τις ανάγκες του οποίου 
πάντοτε νοιαζόταν και τις οποίες και σήμερα, καθημερινά αγωνίζεται να 
ικανοποιήσει, στο μέτρο του δυνατού, κάτω από δύσκολες συνθήκες. 
Αυτή την αξία της αγάπης προς την Πατρίδα πρέπει να υπηρετήσουμε όλοι, για 
να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που προέκυψαν. 
Β. Ο Λαός μας στο παρελθόν συμπεριφέρθηκε με θαυμαστή ωριμότητα, 
επιδεικνύοντας κοινωνική αλληλεγγύη, σε δύσκολες φάσεις της ιστορίας του. 
Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχουμε ανάγκη από αυτή την 
αλληλεγγύη για να στηριχθούν οι αδύναμοι, να ανακουφισθούν οι άνεργοι και 
να μην ολιγοψυχίσουν οι εμπερίστατοι και οι παντοειδώς πληττόμενοι από αυτή 
την πρωτοφανή κρίση, και ιδίως οι νέοι. 
Γ. Οφείλουμε να ατενίζουμε προς το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Όλοι, 
όσοι έχουν ευθύνη και αρμοδιότητα, επιβάλλεται να διαμορφώσουν τις 
συνθήκες εκείνες, που θα δώσουν όραμα και ελπίδα για το μέλλον, με τις αρχές 
της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και αξιοποιήσεως όλου του υλικού και 
πνευματικού πλούτου του τόπου. 

Δ. Ας μην λησμονούμε ότι Κύριος της ζωής και της ιστορίας είναι και παραμένει 
ο Ζων και Αληθινός Θεός. Αυτός δεν εγκαταλείπει τον κόσμο και κυρίως αυτούς 
που ελπίζουν σε Αυτόν και του εμπιστεύονται τη ζωή τους. 
Προς Αυτόν στρεφόμαστε, ζητώντας προστασία και βοήθεια. 

Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ  

ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΜΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΚΑΛΟΓΕΡΟΥ 
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 
Αντλήσαμε την 
διπλανή σύνθεση 
από την συλλογή 
φωτογραφιών των 
«ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»  
σε ιστοσελίδα 
κοινωνικής 
δικτύωσης. 
Την παραθέτουμε 
εδώ ως μνημόσυνο 
εκείνου, αλλά και 
σάλπισμα για 
αφύπνιση δική μας.   

ΑΣ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΝΑΙ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑΙ ΣΕ ΘΥΣΙΕΣ ΟΧΙ ΠΙΑ ΚΟΡΟΪΔΙΑ 

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

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ - ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΧΑΡΤΙ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ 

Διακόπτονται για τον Οκτώβριο όλες οι Λατρευτικές και Πνευματικές Εκδηλώσεις στο 
Ναό μας, εκτός των καθημερινών Εσπερινού και Όρθρου και των Θείων Λειτουργιών 

 



ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  
Εφημέριος Εβδομάδος: π. Ευσέβιος Μεάντζια 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Καθημερινά ΟΡΘΡΟΣ, στις 8:30π.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, στις 7:00μ.μ. 

Κάθε Δευτέρα του Ιουλίου στις 19:00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΣ  
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Δευτέρα 27/6, 19:00. 
ΑΓΙΑΣΜΟΣ πρωτομηνιάς 30/6 ώρα 7:00μ.μ. 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία από τις 7:30 π.μ. 
Τετάρτη 29/6 Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων. 
Πέμπτη 30/6 των 12 Αποστόλων. 
Παρασκευή 1/7 Αγίων Αναργύρων. 
Σάββατο 2/7 Παναγίας της εν Βλαχέρναις. 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 6:30 –9:30π.μ.  
Κυριακή 3/7 Των εν Νικοπόλει 45 μαρτύρων, Παρθενίου, Ευμενίου των εν Κουδουμά 

Επόμενες Αγρυπνίες 16 Ιουλίου, Αγ. Μαρίνης. 
 

Ανάπαυσον Κύριε … σήμερα προσευχόμαστε για την ανάπαυση των 
αδελφών μας Μαρίας Ξυνογαλά 9:45π.μ. και Γεωργίου Μπαρμπαλιά 10:15π.μ.  
 

Την διακονίαν σου πληροφόρησον… 
...πού λειτουργήσατε; Και άλλα επίκαιρα 

Εκ του τμήματος Δημοσιών Σχέσεων και Επικοινωνίας, του Ενοριακού 
Συμβουλίου Ποιμαντικού Έργου Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως 
εκδόθηκε το παρακάτω Δελτίο Τύπου. 

Εορτασμός Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς 
Με κατάνυξη εορτάστηκε η μνήμη του νέου Σέρβου 
Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, 
σε αγρυπνία που τελέσθηκε την Δευτέρα 13 Ιουνίου, 
στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως. 
Με την ευλογία του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, 
ψάλθηκε Μέγας Εσπερινός 
μετά Λιτής, Όρθρος και 
τελέσθηκε Θεία Λειτουργία, 

προεξάρχοντος του παρεπιδημούντος εν Αθήναις, 
Επίσκοπου Μαρεώτιδος κ. Γαβριήλ, Πατριαρχικού 
Επιτρόπου Αλεξανδρείας. Στην προσλαλιά του ο 
Επίσκοπος μιλώντας για τον μεγάλο σύγχρονο ασκητή 
είπε ότι "αφού προσέλαβε την Θεολογία στην θεωρία 

την έκανε με αγώνες πράξη στην οσιακή 
βιωτή του" προτρέποντας να καθίσταται ο 
Όσιος παράδειγμα για όλους του 
επιγενόμενους.  
     Στην Θεία λειτουργία έλαβαν μέρος οι 
Σέρβοι κληρικοί π. Νέναντ Mihailovic, π. 
Ιουστίνος Jeremic, π. Μακάριος Imamovic, 
π. Ευσέβιος Meandzija, π. Ντούσαν Bursac 
και π. Νικόλαος Gacevic, καθώς και ο 

Σύγκελλος π. Αγαθάγγελος Καρκαγκέλης εκ 
της Μητροπόλεως Γόρτυνος και 
Μεγαλοπόλεως, ενώ συμπροσευχήθηκαν οι 
Αρχιμανδρίτες π. Χερουβείμ Μουστάκας και 
π. Σεραφείμ Δημητρίου της Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών καθώς και ο Ιερομόναχος π. 
Χρυσόστομος Φερεντίνος της Μητροπόλεως 
Κορίνθου. 
     Από του Ιερού Αναλογίου έψαλλε 
καλλιφωνότατα, ο πολυμελής Βυζαντινός 
χορός «ΤΡΟΠΟΣ» υπό την διεύθυνση του Μουσικολογιωτάτου κ. Κωνσταντίνου 

Αγγελίδη, με τον Σέρβο Μοναχό Ιερόθεο να 
ψάλει αντιφωνικά στα Σλαβωνικά. 
     Στην αγρυπνία προσήλθαν εκτός των 
μελών της Εκκλησιαστικής Κοινότητος και 
δεκάδες από τους διαβιούντες εν Αθήναις 
Σέρβους, ανάμεσα στους οποίους, η 
σύζυγος του εν Αθήναις Πρέσβεως της 
Δημοκρατίας της Σερβίας κα Borjana 
Zupanjevac και η πρόεδρος της ενώσεως 
Σέρβων Ελλάδος κα Ksenija Stanojevic. 

Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας παρετέθη υπό της Εκκλησιαστικής 
Κοινότητος, εορταστική τράπεζα στην αίθουσα δεξιώσεων του Ναού. 
     Στην Ενορία της Αγίας Μαρίνης διακονεί ο Σέρβος φοιτητής Θεολογίας 
Ιερομόναχος π. Ευσέβιος Meandzija, 
πρωτοβουλία και φροντίδες του οποίου 
διοργανώθηκε ο εορτασμός, με την αμέριστη 
συνδρομή του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 
του Ναού. 
     Σχετικό Δημοσίευμα αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Σερβίας 
http://spc.rs/sr/svenocno_sabranje_u_spom
en_na_prepodobnog_avu_justina_u_atini. 
     


