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Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Βασίλειος
> Ἑσπερινός, καθημερινά 19:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30.
> Παράκληση γιὰ τούς Μαθητές 
Τὴν Δευτέρα 12 Ιουνίου στὶς 19:00 θὰ γίνει ἡ ἀκολουθία τῆς 
Παρακλήσεως εἰς τὸν  Ἰησοῦ Χριστό, πρὸς ἐνίσχυση τῶν 
διαγωνιζομένων μαθητῶν στὶς προαγωγικὲς καὶ ἀπολυτήριες 
ἐξετάσεις.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί. 
Σάββατο 17/6   
Βασιλείου καὶ Ἰνοκεντίου Ἀθηναίων μαρτύρων.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακή, 18/6 B’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Λεοντίου Αἰγίνης
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
> Παρακλήσεις στὶς 19:00
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα 
Παρασκευὴ στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο 
> Κάθε Τετάρτη 
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:30
Ἀπόδειπνο  καί Χαιρετισμοί της Παναγίας 20:00

Ὀνομάζεται ἔτσι διότι προηγεῖται τῶν δύο 
ἀποστολικῶν ἑορτῶν: τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων 
πρωτοκορυφαίων  Ἀποστόλων Πέτρου καὶ 
Παύλου (29 Ἰουνίου) καὶ τῆς “Συνάξεως τῶν 

Ἁγίων Ἀποστόλων” (30 Ἰουνίου).
Ἡ χρονικὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς 
νηστείας εἶναι μεταβλητὴ ἐπειδὴ 
ἡ ἔναρξή της ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν 

κινητὴ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα. Ἀρχίζει 
τὴν Δευτέρα μετὰ τὴν Κυριακή των 

Ἁγίων Πάντων δηλαδὴ αὔριο 12 Ἰουνίου  
2017, καὶ λήγει σταθερὰ τὴν 28η Ἰουνίου. 
Κατὰ τὸ ἰσχῦον (νέο) ἡμερολόγιο δὲν 
ὑπερβαίνει ποτὲ τὶς 30 ἡμέρες. Ὑπάρχει 
ἀκόμα καὶ περίπτωση (ὅταν τὸ Πάσχα 
ἑορτάζεται μεταξὺ 5 καὶ 8 Μαΐου) νὰ μὴν 
ἔχουμε καθόλου νηστεία.
Καταλύουμε ψάρι, ἐνῶ ἀπέχουμε ἀπὸ 
κρέας, γαλακτερὰ καὶ αὐγά. Ψάρι τρῶμε, 
ἂν θέλουμε, ὅλες τὶς ἡμέρες, ἐκτὸς φυσικά 
της Τετάρτης καὶ τῆς Παρασκευῆς κατὰ 
τὶς ὁποῖες ἔχουμε νηστεία. Τὸ ἴδιο ἰσχύει 
(δηλαδὴ νηστεύουμε αὐστηρὰ) καὶ γιὰ τὴν 
παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, ἐκτὸς κι ἂν συμπέσει 
Σάββατο ἡ Κυριακή. Ψάρι καταλύουμε καὶ 
κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου 
Προδρόμου (24 Ἰουνίου), ὁποιαδήποτε 
ἡμέρα κι ἂν πέσει. Ἂν ἡ ἑορτὴ τῶν  
Ἄγ. Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου (29 
Ἰουνίου) πέσει ἡμέρα Τετάρτη ἢ Παρασκευή, 
καταλύουμε μόνο ψάρι.  

Η νηστεία των 
Αγίων Αποστόλων

> Ἡ Ἁγία Ἑλένη ἐπιστρέφει στὴν Βενετία
Ἐὰν  ὑπάρουν ἐνδιαφερόμενοι γιὰ τὸ προσκήνυμα στὴν  
Ἁγία  Ἑλένη, ἡ ἐνορία τὸ πρωί τῆς Τετάρτης 14  Ἰουνίου καὶ 
ὥρα 11:00 θὰ ὀργανώσει ὁμαδικὴ μετάβαση.  
Πληροφορίες στὸν νεωκόρο κ. Ἀπόστολο. 



Ἰδιαιτέρως αυστηροι στοὺς τυπικοὺς ἐλέγχους 
κλήθηκαν νὰ εἶναι οἱ ἱερουργοὶ τῶν μυστηρίων τῆς 

Ἐκκλησίας, σχετικὰ μὲ τὸν Γάμο, τὴν Βάπτιση καὶ τὶς 
Κηδεῖες.
Μετὰ τὴν νομοθέτηση καὶ τοῦ συμφώνου συμβίωσης, 
γιὰ ὅσους πολίτες θέλουν νὰ συμμετέχουν στὰ Ἱερὰ 
Μυστήρια, χρειάζεται ἔγγραφη ἀπόδειξη ὅτι, ἐφόσον 
ἔχουν βαπτιστεῖ, παραμένουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸ «Περὶ 
Νομοκανονικῶν καὶ Ποιμαντικῶν 
συνεπειῶν ἐκ τοῦ Νόμου περὶ 
τοῦ Συμφώνου Συμβιώσεως» 
Ἐγκύκλιο Σημείωμά της, ἀπαιτεῖ 
οἱ ἐφημέριοι ὄχι μόνο νὰ λάβουν 
γνώση γιὰ τὶς πνευματικὲς 
συνέπειες ποὺ προκύπτουν ἀπὸ 
τὸν Νόμο 4356/2015, ἀλλὰ καὶ νὰ 
ἐφαρμόσουν ὅ,τι τοὺς ζητεῖται 
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
Συγκεκριμένα ἀπὸ τοὺς 
μελλονύμφους ἀπαιτεῖται, 
μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα παραστατικὰ 
γιὰ τὴν ἔκδοση ἄδειας 
Γάμου, καὶ τὸ Πιστοποιητικὸ 
Οἰκογενειακῆς Κατάστασης ἀπὸ 
τὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, γιὰ νὰ 
γνωρίζουν οἱ ἐφημέριοι ἐὰν οἱ 
μελλόνυμφοι ἔχουν προηγουμένως τελέσει Πολιτικὸ 
Γάμο ἢ Σύμφωνο Συμβίωσης. Ἐπιπλέον τὸ αὐτὸ νὰ 
καταθέτουν καὶ οἱ Παράνυμφοι (κουμπάροι).
Στὴν βάπτιση, ὁ ὑποψήφιος ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ 
εἶναι ὄχι μόνο βαπτισμένος Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ὁ 
ἴδιος (Συνοδικοὶ Ἐγκύκλιοι ὑπ’ ἀριθμ. 590/23-10-1986 
καὶ 3983/2490ΝΚ/182/12-2-1996, ἡ τελευταία ἀπὸ 
τὶς ὁποῖες ἀπαγορεύει νὰ γίνονται ἀνάδοχοι μέλη 
ὀργανώσεων μὲ σοβαρὲς δογματικὲς ἀποκλίσεις), 
ἀλλὰ καὶ ζωντανὸ καὶ συνειδητὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας. 
Κάποιος ποὺ ἔχει συνάψει μόνον πολιτικὸ Γάμο, 
ἢ Σύμφωνο συμβίωσης μὲ ἑτερόφυλο ἢ ὁμόφυλο 
πρόσωπο, ἀπαγορεύεται νὰ γίνει ἀνάδοχος. 
(Συνοδικοὶ Ἐγκύκλιοι ὑπ’ ἀριθμ. 2309/240/105/21-1-
1982 καὶ 3262/46ΝΚ/2268/7-11-2000,  καὶ Ἐγκύκλιο 
Σημείωμα 1009/871/18-4-2016). Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν 
ἀπαιτεῖται Ληξιαρχικὴ Πράξη Γέννησης τοῦ Ἀναδόχου 

ἢ Πιστοποιητικὸ Βάπτισής του, τὸ ὁποῖο βεβαιώνει 
Ῥτι ειναι βαπτισμένος Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καθὼς 
καὶ Πιστοποιητικὸ Οἰκογενειακῆς Κατάστασης ἢ 
Ληξιαρχικὴ Πράξη Γάμου τοῦ Ἀναδόχου, γιὰ νὰ 
βεβαιωθεῖ ὅτι δὲν ἔχει συνάψει μόνο Πολιτικὸ Γάμο ἢ 
μόνον Σύμφωνο Συμβίωσης.
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει, ὅτι δὲν μποροῦν νὰ 
συμμετέχουν στὰ μυστήρια τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου καὶ 
τῆς Θείας Εὐχαριστίας, οὔτε νὰ ἀπαγγέλλουν τὸ 
σύμβολο τῆς Πίστεως στὴν Λειτουργικὴ Σύναξη, οὔτε 

νὰ δέχονται τὶς εὐχὲς τῆς ἐξοδίου 
ἀκολουθίας (κηδείας) ἐπὶ τοῦ 
νεκροῦ τους.
Εἶναι ἂν μὴ τί ἄλλο ὑποκρισία, νὰ 
θὲς τὸν Δήμαρχο τελετουργὸ στὸ 
γάμο καὶ τὸν Παπὰ ἱερουργὸ στὴν 
κηδεία. Ἀκόμα εἶναι ἁπλὰ ψέμα, 
ὅτι κοστίζει ἀκριβὰ ὁ γάμος 
στὴν Ἐκκλησία, ὅταν γνωρίζεις 
ὅτι μὲ δωρεὰν δημοσίευση τῆς 

ἀγγελίας γάμου καὶ μόνο €22,00 
εὐρὼ γιὰ παράβολο δημοσίου 
καὶ ἔξοδα ἀδείας, μπορεῖς νὰ 
λάβεις τὴν ἑνωτικὴ χάρη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. 
Ἐπιπλέον στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ 
Ἀθηνῶν γιὰ περαιτέρω 

διευκόλυνση τῶν ἐνδιαφερομένων πιστῶν μελῶν 
τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, μὲ τοὺς κωδικούς του 
taxisnet στὴν ἰστοσελίδα της, iaath.gr , μποροῦν 
νὰ ὑποβληθοῦν αἰτήματα ἠλεκτρονικῆς ἔκδοσης 
ἐγγράφων γιὰ γάμο καὶ βάπτιση.
Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Κοινότητα τῆς Ἁγίας Μαρίνης 
προέβη σήμερα Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, στὴν 
παραπάνω ἀνακοίνωση, μετὰ τὴν εὐλογημένη 
συμμόρφωση ζεύγους ὑποψηφίων ἀναδόχων, οἱ 
ὁποῖοι στὴν ἴδια ἑβδομάδα, τέλεσαν τὴν Τρίτη 
τὸν θρησκευτικὸ Γάμο τους καὶ τὸ Σάββατο ἔγιναν 
ἀνάδοχοι σὲ Βάπτιση.
Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ καὶ μέσω τοῦ τοπικοῦ τύπου, 
ὑπενθυμίζουμε πρὸς ἐνορίτες καὶ μή, ὅτι δὲν μπορεῖ 
ὅσοι μὲ τὶς ἐπιλογὲς τοὺς ἔχουν ἀρνηθεῖ τὴν ἰδιότητά 
τους, ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας, νὰ τιμῶνται μὲ 
ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα.

Ὅσοι ἔκαναν πολιτικὸ γάμο ἢ σύμφωνο συμβίωσης 
δὲν εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας
«ἀσφαλῶς κανένας δὲν ὑποχρεώνεται νὰ εἶναι χριστιανός, ὅποιος ὅμως εἶναι χριστιανός, 
εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ κάνει θρησκευτικὸ Γάμο»  Ἐλευθέριος Βενιζέλος


