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καλεῖ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κάποιοι ἀδιάκριτοι ἐξομολόγοι, γίνονταν χωρὶς 
αὐτὸ νὰ εἶναι ὁ σκοπός τους, δάσκαλοι σὲ μικροὺς 
ἐξομολογούμενους, γιὰ τὴν σεξουαλικότητά τους.  
Ἂν αὐτοί ποὺ θεωροῦν τὴν ἐξομολόγηση ἀνάκριση, 
ρωτούν ἕνα παιδὶ ἂν αὐτοϊκανοποιεῖται, πιθανῶς  
τὸ μαθαίνουν κάτι, ποὺ δὲν εἶχε μόνο του ἀνακαλύψει.
Τὸ  Ὑπουργεῖο παιδείας ἀνέλαβε νὰ κάνει κάτι ἀνάλογο. 
Ἀρχὲς Φεβρουαρίου, θὰ πληροφορήσει τὰ παιδιὰ 

τοῦ Γυμνασίου, 
στὴν τρυφερὴ καὶ 
εὐαίσθητη ἡλικία 
τῆς προεφηβείας, 
γιὰ τὸ ὅτι μποροῦν 
νὰ ἐπιλέγουν τὸ 
«κοινωνικό τους 
φύλο» ἀνεξάρτητα 

ἀπὸ τὸ βιολογικό τους. Ἂν κάποιο παιδὶ δηλαδή, δὲν 
αἰσθάνεται ἢ νομίζει ὅτι δὲν αἰσθάνεται καλὰ μὲ τὸ 
ὅτι γεννήθηκε ἀγόρι ἢ κορίτσι, θὰ μπορεῖ νὰ δηλώνει 
τὸ ἀντίθετο καὶ μάλιστα νὰ τὸ ἀλλάζει μὲ τὴ βοήθεια 

παρεμβάσεων τῆς ἰατρικῆς. Τί θὰ κάνει δηλαδή;
Διακόπτεται ὑποχρεωτικὰ γιὰ μιὰ 
ὁλόκληρη ἑβδομάδα ἡ ροὴ τοῦ  Ὡρολογίου 
Προγράμματος καί οἰ καθηγητὲς πρέπει 
νὰ ἐφαρμόσουν τρεῖς ἐπιμέρους θεματικὲς 

ἑνότητες μὲ  ζητήματα: Διατροφῆς,  
Ἐθισμοῦ-Ἐξαρτήσεων και  Έμφυλων Ταυτοτήτων.

Θὰ διδαχθοῦν ἑνότητες ὄπως «Βιολογικὸ καὶ 
Κοινωνικὸ Φύλο» καὶ «Ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα 
στερεότυπα». Κάτι ποῦ ἀνήκει στὴν γονικὴ μέριμνα 
μεταφέρεται χωρὶς ἄλλο στὰ χέρια ποιῶν;
Ρωτήθηκαν οἱ γονεῖς, ἂν θέλουν τὰ ἀνήλικα παιδιά 
τους νὰ ἀποδομήσουν τὶς «ἔμφυλες ταυτότητές» 
τους καὶ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποῦ θὰ τοὺς τὶς 
ἀποδομήσουν; Μὲ τί θὰ τὶς ἀντικαταστήσουν; 
Ὅσοι ἔχουμε παιδιὰ στὸ Γυμνάσιο μὲ γραπτὴ 
δήλωσή μας στὴ Διεύθυνση, νὰ ἀπαιτήσουμε νὰ 
ἀπαλλαγοῦν, ἀπὸ τὴν παρακολούθηση αὐτῶν 
τῶν μαθημάτων. Προμηθευτεῖτε τὴν δήλωση ἀπὸ 
τὸ ἐπιτροπικὸ (παγκάρι) και καταθέστε την στό 
σχολείο.
Νὰ ποῦμε ΟΧΙ στὸν ἐπιχειρούμενο ἐκμαυλισμὸ  
τῆς προσωπικότητας καί στήν «μετάλλαξη» τῆς φύσης  
τῶν παιδιῶν μας. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΛΟΥ
Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος Ξεσφύγγης.

> Σήμερα μνημόσυνο ἡρώων τῶν Ἰμίων

>  Ἑσπερινός, καθημερινά 18:00.
>  Ὄρθρος, καθημερινά 7:30.
> ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ  
Τὴν  Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 18:00 θὰ τελεσθεῖ 
Ἱερὸ Εὐχέλαιο, ἐπὶ τῇ μνήμη τῶν ἁγίων Ἀναργύρων. 
>  ΑΓΙΑΣΜΟΣ  31  Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 18:00
>  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Δευτέρα 30/1, Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Τετάρτη 1/2, Τρύφωνος μάρτυρος , 
Ἀναστασίου νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Ναυπλίου.
Πέμπτη 2/2, Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.
Παρασκευή 3/2, Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου. 
Σάββατο 4/2  Ἰσιδώρου Πηλουσιώτη. 
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακή, 5/2, Τελώνου καί Φαρισαίου.  
Ἀγάθης μάρτυρος.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Κυριακή 12/2 2017 , καὶ ὥρα 17:00 μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη 
π. Νεκταρίο Μουλατσιώτη, Πρωτοσύγκελλο τοῦ 
Μητροπολίτου Φωκίδος.
> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 
Κυριακὴ 12/2/2017, καὶ ὥρα 19:00  
μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Αὐγουστίνο Σύρο,  
Ἱεροκήρυκα τῆς Μητροπόλεως Φωκίδος

> ΕΚΔΡΟΜΗ 
Τὴν Κυριακὴ 5 Φεβρουαρίου ἐκδρομὴ  
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κλειστών 
Φυλής. Ἀναχώρηση ἀπὸ Ναὸ ὥρα 14:00.  
Τιμὴ συμμετοχῆς 10 εὐρώ. Δηλώσεις συμμετοχῆς  
στὸν Νεωκόρο στό Ναό.

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ



ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΙΜΗ 

Ἡ  Ἰωνικὴ Πολιτιστικὴ Στέγη  Ἡλιούπολης, μετὰ 
ἀπὸ πρόταση τῆς κοινότητας μας, στὶς 16 
Νοεμβρίου 2016, στὸ Δημοτικὸ Θέατρο τοῦ 

Δημαρχείου Ἡλιούπολης, πραγματοποίησε ἐκδήλωση 
ἀφιερωμένη στὸ Ἀργυρὸ Ἰωβηλαῖο τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Στὶς 2 Νοεμβρίου 
συμπληρώθηκαν 25 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐνθρόνισή του 
στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο, ποὺ ἦταν ἡ ἀπαρχὴ μιὰς 
ἀναγέννησης τῆς ρωμαίικης παρουσίας στὴν γῆ τῆς 
Ἰωνίας.

Ἡ ἐκδήλωση ἄνοιξε 
μὲ ἕνα μουσικὸ ταξίδι 
ἀπὸ τὴν Σμύρνη ἕως 
τὴν Πόλη, ἀπὸ τὴν 
μαθητικὴ ὀρχήστρα 
τοῦ τμήματος 
ἑλληνικῆς μουσικῆς 

τοῦ  Ὠδείου Ἀθηνῶν ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ  
Α. Τσεκούρα καὶ τὴν συμμετοχὴ τῆς ὑψιφώνου  
Ζ. Χατζηφωτίου.
Ἡ πρόεδρος τῆς  Ἰωνικῆς Στέγης  Ἀργυρώ Πίκουλα, 
Δημοτικὴ Σύμβουλος Ἡλιουπόλεως καὶ ἐπικεφαλῆς 
Δημοτικῆς Παράταξης, προσφωνώντας τὴν ἐκδήλωση 

εἶπε ὅτι «σήμερα 
θέλουμε νὰ τιμήσουμε 
τὸ Πατριαρχεῖο τῆς 
Κωνσταντινούπολης, 
αὐτὸ ποὺ εἶναι 
ὁ πλοηγὸς τῆς 
ὀρθόδοξης πίστης 
μας. Εἶναι αὐτὸ 
ποὺ φαίνεται καὶ 

μᾶς καθοδηγεῖ, γιατί πρῶτος του εἶναι ὁ Πατριάρχης 
Βαρθολομαῖος ὁ   Ἴμβριος, ἐκεῖνος ποὺ διάβηκε ὅλη τὴν 
Ἰωνία καὶ λειτούργησε στὰ ἐρείπια τῶν ναῶν μας. Ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ ἐδῶ καὶ 25 χρόνια κρατάει τὸ τιμόνι τῆς 
Ὀρθοδοξίας».
Ἀκολούθησαν ὁμιλίες ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς 

Οἰκουμενικῆς 
Ὁμοσπονδίας 
Κωνσταντινοπολιτων 
καὶ Καθηγητὴ Ε.Μ.Π. 
Ν. Οὐζούνογλου μὲ 
θέμα «Ἡ παντοτινὴ 
μέριμνα καὶ στοργὴ 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

Πατριαρχείου γιὰ τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων», καὶ τὸν 
πρόεδρο τῆς  Ἑνώσεως Σμυρνέων Γ. Ἀρχοντάκη μὲ θέμα 
«Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης πρὶν καὶ μετὰ τὴν 

καταστροφή».
Τὴν ἐκδήλωση 
ἔκλεισε ὁ ἐπίτιμος 
προσκεκλημένος, Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν Κύριλλος, ὁ 
ὁποῖος μετέφερε τὶς εὐχαριστίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου, τὸν ὁποῖον ὅπως εἶπε «εἶχε τὴν ὑψίστη 
τιμὴ νὰ ἐκπροσωπεῖ στὴν ἐκδήλωση».  
«Οἱ ἄνθρωποι ἐδῶ σκέφτηκαν νὰ ποῦν ἕνα 
«εὐχαριστῶ» εὐγνωμοσύνης καὶ ὄχι ἕνα τυπικὸ 
«εὐχαριστῶ», στὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀπὸ μικρὸ παιδὶ 
δώρισε τὸν ἑαυτό του στὴν διακονία τῆς  Ἐκκλησίας 
καὶ τοῦ Γένους, ἀλλὰ καὶ ποὺ 25 ὁλόκληρα χρόνια 
εἶναι ὁ πηδαλιοῦχος τῆς ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας στὴν 
Οἰκουμένη ὁλόκληρη.»
Μὲ μιὰ σύντομη ἱστορικὴ ἀναδρομὴ, ἀναφέρθηκε σὲ 
περιστατικὰ ποὺ συνετέλεσαν  στὴν, ὅπως ἀνέφερε, 
ἀνασύσταση καὶ 
νεκρανάσταση 
τῆς ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας στὴν 
γῆ τῆς  Ἰωνίας.
Λίγο πρὶν 
τὸ τέλος τῆς 
βραδιᾶς, ἡ 
πρόεδρος καὶ 
τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς  Ἰωνικῆς Πολιτιστικῆς Στέγης 
Ἡλιούπολης, ἀπένειμαν στὸν  Ἐπίσκοπο  Ἐρυθρῶν 
τιμητικὴ πλακέτα γιὰ τὴν πολύτιμη συμβολή του στὴν 
ἀνασύσταση τῆς ὀρθόδοξης κοινότητας στὴν γῆ τῆς 
Ἰωνίας.
Στὴν ἐκδήλωση παραβρέθηκαν κληρικοὶ  
τῆς  Ἡλιουπόλεως, ὁ πρώην Δήμαρχός της  
Γιάννης Ἀναγνώστου καὶ Δημοτικοὶ Σύμβουλοι.

Τὸ φυλλάδιο μας ἠλεκτρονικά, διαβάστε το στὴν ἰστοσελίδα 
τῆς Ἐνορίας μας www.agmarina.gr ή στὸ ἠλεκτρονικὸ βιβλίο 

προσώπων (facebook) σελίδα Agia Marina Ilioupolis
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