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

                                  Έτος 6ο Φύλλο 9o                                           Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009 
     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/material.html ή ζητήστε το να σας το αποστείλουμε με email από το 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: Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης 
Εκτός των μεγάλων εορτών οι ακολουθίες & οι Θ. Λειτουργίες 

θα τελούνται στο παρεκκλήσι του Αγ. Νεκταρίου. 
Εσπερινός  Σάββατο έως Πέμπτη στις 5:30 το απόγευμα.   
Ιερό Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων  - Όρθρος, 
& ΘΕΙΑ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α καθημερινά 7:30 το πρωί. 
Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να αναλάβετε από μία Λειτουργία. Θα 
δηλώσετε στο γραφείο του Ναού μας ποια μέρα επιλέγετε και θα 
προσκομίσετε από την παραμονή πρόσφορο, γλυκό κόκκινο κρασί, λάδι, 
λιβάνι, καρβουνάκια και από 2 ή 3 κεριά Αγίας Τραπέζης (μικρές 
λαμπάδες). Αυτό έχει σκοπό να υπάρχουν καθημερινά τα απαραίτητα για 
την τέλεση της Θ. Λειτουργίας, αλλά και να είναι ουσιαστικά αληθινό το 
«τα σα εκ των σων Συ προσφέρομεν» για τον καθένα από εμάς. 
Τα παραπάνω είδη, εκτός του πρόσφορου που συνιστούμε να 
είναι ζυμωτό, μπορείτε να προμηθευτείτε από την έκθεση ειδών 
ευλαβείας, δίπλα στο Ναό ενισχύοντας τους σκοπούς του.     
=====================================================  Κάθε Κυριακή 2 Θείες Λειτουργίες 

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 ΜΑΣ 5.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
’=======================================’====   Κάθε Παρασκευή 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2008 
 Στις 13 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί και στην ενορία μας, με την 
ευθύνη του π. Σπυρίδωνος και των τιμίων συνεργατών του, 
πόρτα- πόρτα ο έρανος της Αγάπης. 
Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην προσπάθεια αυτή ως 
εθελοντές. Δύο ώρες από την Κυριακή μας, δοσμένες σ΄ αυτόν 
τον αγώνα της Εκκλησίας είναι πάντα όφελος για τον καθένα και 
όλους μας, και ιδιαίτερα του πτωχούς αδελφούς μας.   
Επιπλέον μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2009,  στην είσοδο του Ναού θα 

διατίθενται κουπόνια του Εράνου μετά τις Ακολουθίες. 
 

Ανάπαυσον Κύριε … σήμερα προσευχόμαστε για την ανάπαυση της 
ψυχής της Ευαγγελίας Καγκλή  9:45π.μ.,  

 

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

 

 Με την συμμετοχή πλειάδος 
Ιεραρχών, των τοπικών αρχών, 
κληρικών και λαϊκών, έγινε στις 
19/11/2009  & ώρα 12μ.  
η υποδοχή & η Ενθρόνιση του 
Νέου Μητροπολίτου 
Διδυμοτείχου Ορεστιάδος & 
Σουφλίου  κ. Δαμασκηνού, στο 
Μεγαλοπρεπή Ναό Παναγίας της 
Ελευθερώτριας στο Διδυμότειχο.  
 
 
 
 
 
 
 

Χαρτί πλαστικό αλουμίνιο μπαταριές πάντα ανακύκλωση 



Στην ενθρόνιση συμμετείχαν εκ του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, 5 Μητροπολίτες με πρώτο τον Πριγκηπονήσων 
κ. Ιάκωβο, ο οποίος & εκπροσώπησε τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο & 3 Επίσκοποι. 
Επίσης εκ του Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, 2 Μητροπολίτες, με 
τον Καμερούν κ. Γρηγόριο, να εκπροσωπεί τον Πάπα και 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας & πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρο, 2 από 
το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, 4 εκ της ομόρου Εκκλησίας της 
Βουλγαρίας, συνοδευόμενοι & από κληρικούς & λαϊκούς, 4 από  
Πατριαρχείο Γεωργίας, 29 από την Εκκλησία της Ελλάδος με 
επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο.   
Ακόμα συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Λουβλίνου και Χέλμ κ. 
Άβελ, εκ της Εκκλησίας της Πολωνίας & ο Μητροπολίτης 
Μιχαλουπόλεως και Κασοβίας κ. Γεώργιος, εκ της Εκκλησίας 
της Τσεχίας – Σλοβακίας & τέλος εκπροσώπου του 
κωληθέντος να παραστεί λόγω εκτάκτου συγκλήσεως της εκεί 
Ιεράς Συνόδου, Αρχιεπισκόπου Μπελοτσερκόφσκι και 
Μπογοσλόφσκι κ. Μητροφάνη της Ρωσικής Εκκλησίας, ο Πρωτοσύγκελλος του 
κ. Νικόδημος.  Ακόμα παρέστησαν Ηγούμενοι εξ Αγίου Όρους, πολλοί ακόμα 
Καθηγούμενοι & Καθηγούμεναι ως & Αντιπροσωπείες από πλείστες Ιερές Μονές 
της Ελλάδος, ο Σχολάρχης της Αθωνιάδος ο Μουφτής Διδυμοτείχου, ο 
Πρεσβύτερος της Αρμενικής κοινότητος Διδυμοτείχου, οι τοπικοί άρχοντες 
Δήμαρχοι από την Αττική & αλλού, ο πρώην Δήμαρχος Ηλιουπόλεως κ. 
Θεόδωρος Γεωργάκης & ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Σαπουτζής, ακόμα 
αξιωματούχοι και αξιωματικοί. 
Λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο Αεροδρόμιο της Αλεξανδρουπόλεως με τιμές 
Αρχηγού Κράτους, που απέδωσε Στρατιωτικό άγημα, έγινε η υποδοχή του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου & του νέου 
Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος & Σουφλίου κ. Δαμασκηνού. Στα όρια 
της Μητροπόλεως, στην Γέφυρα της Δαδιάς, τον ανέμεναν ο Έπαρχος Βορείου 
Έβρου & άλλοι φορείς που συνόδευσαν τον Νέο Μητροπολίτη στο Σουφλί. Εκεί 
παρουσία πλήθους κόσμου, στρατιωτικού αγήματος & των Φιλαρμονικών του 
Στρατού και του Δήμου, καθώς & των μαθητών της πόλεως, τους οποίους 
χαιρέτησε θερμά ο νέος Μητροπολίτης, στην πρώτη Του αυτή επαφή με το 
ποίμνιο του, η Δήμαρχος κα Αθανασία Κακαλή, καλωσόρισε τον Νέο 
Ποιμενάρχη & προσέφερε δώρα από τα τοπικά εργόχειρα. Στην συνέχεια στην 
πλατεία του Διδυμοτείχου, με την συμμετοχή μεγάλου πλήθους κατοίκων της 
περιοχής & φίλων του Νέου Μητροπολίτου, πού έφτασαν οδικώς & 
αεροπορικώς από την Αθήνα & άλλα μέρη της Ελλάδος και το Εξωτερικό, έγινε 
η υποδοχή Του, από στρατιωτικό άγημα & την φιλαρμονική που απέδωσαν 
τιμές, ενώ με ανθοπέταλα έραναν τον Νέο Μητροπολίτη γυναίκες με 
παραδοσιακές φορεσιές υπό τα θερμά χειροκροτήματα του λαού & την ιαχή 
«Άξιος». 

Ο Νέος Μητροπολίτης, αφού ασπάστηκε την κάρα του Αγίου 
Γρηγορίου του Δεκαπολίτου, ενδύθηκε τον Αρχιερατικό Μανδύα 
& παρέλαβε από τον Τοποτηρητή, Μητροπολίτη Μαρωνείας & 
Κομοτηνής κ. Δαμασκηνό, την Ποιμαντορική ράβδο. Αμέσως 
μετά από την ειδικά στημένη εξέδρα, ο Δήμαρχος κ. Χρήστος 
Τοκάνης προσφώνησε τον Μητροπολίτη & του παρέδωσε ως 
δώρο του Δήμου, Σταυρό ευλογίας. Ακολούθως, προηγουμένων 
του Τιμίου Σταυρού, των Λαβάρων, λαϊκών ενδεδυμένων με 
τοπικές φορεσιές, του Ιερού Κλήρου της Μητροπόλεως 
Ιεροφορεμένου, δεκάδων άλλων κληρικών από πολλές περιοχές 
της Ελλάδος & της αλλοδαπής, των προαναφερθέντων 
Ιεραρχών, του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου & του νέου 
Μητροπολίτου ευλογούντος τον συγκεντρωμένο λαό, η 
λιτανευτική πομπή κατευθύνθηκε στο Ναό της Παναγίας 
Ελευθερώτριας.  
Με τους ήχους του «Άξιον Εστίν» εισήλθαν στον Ναό, όπου ο 
Νέος Μητροπολίτης ασπάσθηκε την Αγία Τράπεζα, ενδύθηκε 

ωμοφόριο & πετραχήλι & ανήλθε επί του Αρχιερατικού θρόνου. Αμέσως μετά ο 
Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιμανδρίτης 
κ. Κύριλλος Μισιακούλης ανέγνωσε την Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου προς τον 
Κλήρο & το Λαό της Μητροπόλεως, καθώς & το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. 
Ακολούθησε δέηση & έγιναν προσφωνήσεις: από τον Αρχιεπίσκοπο κ. 
Ιερώνυμο, ο οποίος προσέφερε στον κ. Δαμασκηνό Αρχιερατικό Εγκόλπιο, τον 
εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου, τον εκπρόσωπο του Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας, ο οποίος του παρέδωσε ως δώρο Αρχιερατική ράβδο, του 
Νομάρχη Έβρου κ. Νικολάου Ζαμπουνίδη & τέλος τον Γενικό Αρχιερατικό 
Επίτροπο της Μητροπόλεως π. Κωνσταντίνο Σουργουτσίδη, ο οποίος εκ μέρους 
του κλήρου & του λαού της Μητροπόλεως, του προσέφερε επιστήθιο Σταυρό 
& Εγκόλπιο. Στην συνέχεια ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός εκφώνησε τον 
ενθρονιστήριο λόγο Του. Κατόπιν, μετέβη στο προαύλιο του Ναού & τέλεσε 
τρισάγιο επί του τάφου του μακαριστού προκατόχου του κυρού Νικηφόρου.   
Αργότερα παρατέθηκε επίσημο γεύμα, στο οποίο παρακάθησαν περί τα 650 
άτομα & ανάμεσα τους η αντιπροσωπεία της ενορίας μας αποτελούμενη από 
τους πατέρες Σεραφείμ, Εμμανουήλ & Λάμπρο τα μέλη του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου Δήμητρα Σπανάκη & Ελένη Υφαντή, την αντιπρόεδρο του 
Φιλοπτώχου Αγγελική Βλαχάκη & εκ της επιτροπής Δημοσίων σχέσεων την 
Χρυσούλα Πετράκη. Ανάμεσα στους εκατοντάδες κληρικούς διακρίναμε & τους 
εξ Ηλιουπόλεως Αρχιμ. Ευσέβιο της Μονής Μυρτιδιωτίσσης, Πρωτοπρεσβύτερο 
Μιχαήλ του Ναού της Κοιμήσεως & Οικονόμο Παναγιώτη του Ναού Αγίου 
Νικολάου. 
Το όλο χρονικό μπορείτε να δείτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ναού μας  
http://www.agmarina.gr/wordpress/ 


