
 

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

                     Έτος 5ο   Φύλλο 16o                             ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008            
  Υπεύθυνος: Πρεσβύτερος Σεραφείµ ∆ηµητρίου, Αρχιµανδρίτης  

                       τηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404 - email: sedimitriou@gmail.com    
                                               Το φυλλάδιο µας ηλεκτρονικά. Ζητήστε το, από agmarinailioupolis@gmail.com  

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφηµέριος Εβδοµάδος π. Εµµανουήλ Βασιλάκης  

Πρόγραµµα ακολουθιών εβδοµάδος  
Εσπερινός, καθηµερινά στις 5:30 το απόγευµα.   
Όρθρος, καθηµερινά 7:30 το πρωί.    
ΘΕΙΑ   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί 
∆ευτέρα 21 Ιανουαρίου, Νεοφύτου µαρ. Μαξίµου οµολ. (π. Λάµπρος) 

Μετά 9ηµέρου Μνηµοσύνου δια την ανάπαυση Βασιλείου Μανταδάκη 
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου, Αγίου Γρηγορίου. (Αρχιµ. π. Γρηγόριος) 

Σάββατο 26 Ιανουαρίου, Ξενοφώντος Οσίου. (π. Βασίλειος) 
Κυριακή 27 Ιανουαρίου, Ανακοµιδή λειψάνου Ιωάννου του Χρυσοστόµου 
& 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 ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 5 : 30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. 
ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ 
==============================================================================================================   Κάθε Παρασκευή 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 µ.µ., στο παρεκκλήσι του Αγίου στο Ναό. 

Επόµενες Αγρυπνίες:           10 Φεβρουαρίου, Αγίου Βλασίου 
 

Αναπαύσον  κύριε… προσευχόµαστε σήµερα για την 
ανάπαυση των ψυχών των κεκοιµηµένων αδελφών µας 

Ιακώβου (Γιακουµή) ∆έτση 9:45π.µ. ΓεωργίουΜάνου10:15π.µ. 
∆ήµητρας Καµαριώτη 11:00 

 

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ … προσφέρετε χρήµατα ή τρόφιµα, λαµβάνοντας 

πάντα σχετική απόδειξη από το Φιλόπτωχο µας. 
 Ακόµα υποδείξτε µας περιπτώσεις που χρήζουν βοηθείας. 
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ!  ΚΑΘΕ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΑΧΡΗΣΤΟ 

ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΑΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΕΙ!                                          

 
 

Ανακοίνωση –∆ελτίο Τύπου 
 

Τις πρώτες απογευµατινές ώρες της Κυριακής 13 
Ιανουαρίου 2008, εκοιµήθει ο Βασίλειος Μανταδάκης, 
∆ιευθυντικό Στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων.  
Ο αείµνηστος είναι ο δευτερότοκος υιός του αγαπητού και 
σεβαστού, επί 38 έτη εφηµερίου, του Ι. Ν. Αγίας Μαρίνης 
Ηλιουπόλεως, Αιδεσιµολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. 
Σπυρίδωνος Μανταδάκη, του και προέδρου του Ενοριακού 
Φιλοπτώχου Ταµείου, και οµοίως της Ενοριακής Επιτροπής 
Αιµοδοσίας.  
Άµα τη αναγγελία του θανάτου επισυµβάντος εις Νοσοκοµείο του 
Μάντζεστερ του Ηνωµένου Βασιλείου, ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού 
Συµβουλίου του Ναού,  Αρχιµανδρίτης κ. Σεραφείµ ∆ηµητρίου, ανακοίνωσε 
την ενορία πενθούσα έως και την ηµέρα ταφής του µακαριστού Βασιλείου. 
Κατά το διάστηµα αυτό θα καταστεί η Σηµαία του Ναού µεσίστια. 
Θα ψάλλονται καθηµερινά πρωί και απόγευµα, σε κάθε ακολουθία και Θεία 
Λειτουργία, Επιµνηµόσυνη δέηση, υπέρ αναπαύσεως του αδελφού µας. 
Θα τελεσθεί Θ. Λειτουργία την ηµέρα της εξοδίου Ακολουθίας. 
Θα καταστούν εις την διάθεση της οικογένειας του εκλιπόντος, άπαντες οι 
κληρικοί, οι υπάλληλοι και οι εθελοντές συνεργάτες του Ναού. 
Θα ενηµερωθούν για το συµβάν, οι Αντιπρόεδροι των Ενοριακών 
Σωµάτων, του Φιλοπτώχου και της Αιµοδοσίας, που προεδρεύει ο 
Πρωτοπρεσβύτερος κ. Σπυρίδων, για τις δικές τους ενέργειες, καθώς και ή 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, οι κληρικοί και οι τοπικοί παράγοντες της 
Ηλιουπόλεως.   
Επιπλέον κατά την ηµέρα της Εξοδίου ακολουθίας θα σηµάνουν πένθιµα οι 
καµπάνες του Ναού, αµέσως µετά την πρωινή ακολουθία ή Θεία 
Λειτουργία, και κατά τις ώρες εισόδου και εξόδου της σωρού, στο Ναό. 
 Η Εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί στο Ναό την Αγίας Μαρίνης, την 
∆ευτέρα 21 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 3:00µ.µ. Η ταφή θα γίνει 
στο Κοιµητήριο Ηλιουπόλεως. Συλλυπητήρια δεξίωση θα 
παρατεθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ναού της Αγίας 
Μαρίνης. 



Τέλος θα προσκληθεί Επίσκοπος να τελέσει την Εξόδιο Ακολουθία και να 
αναγνώσει επί της σωρού τις ορισµένες ευχές.  
Επί τούτο την πρωία της Τρίτης 15/1/2008 συνήλθε εκτάκτως το 
Συµβούλιο του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταµείου (Ε.Φ.Τ.), µε πρόσκληση 
και υπό την προεδρεία της Αντιπροέδρου του, κας Αγγελικής Βλαχάκη και 
παρουσία των µελών του Αγλαΐας Παπαδηµητρίου, Χρυσούλας Πελέτη, 
Γεωργίας Καρακάση, Αθανασίας Μπούσµουρα, Αθηνάς Γκρέκου και της 
εκπρόσωπου του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου ∆ήµητρας Σπανάκη 
οµοφώνως αποφάσισε. 
Να διαθέσουν άπαντες, µέλη του Ε.Φ.Τ. και εθελοντές της διακονίας της 
φιλανθρωπίας, εν πρώτοις ώρα προσευχής εις τον Κύριο της ζωής και του 
θανάτου, για την ανάπαυση της ψυχής του εκδηµήσαντος προς Αυτόν, 
µακαριστού Βασιλείου Μανταδάκη. 
Να εκφράσει τα συλλυπητήρια των εθελοντών του µαγειρείου, των 
συγκροτούντων τις οµάδες του Εράνου της αγάπης, αλλά και των µελών 
του σώµατος, στον πρόεδρο του, Πρωτοπρεσβύτερο κ. Σπυρίδωνα 
Μανταδάκη, κατά σάρκα πατέρα του εκλιπόντος και στην µητέρα του, 
πρεσβυτέρα Μαρίκα δηλώνοντας αύθις και την συµπαράσταση τους, στην 
οικογένεια του µακαριστού. 
Να παραστεί σύσσωµο το συµβούλιο στην Εξόδιο Ακολουθία και να 
συστήσει και σε όλους τους εθελοντάς να πράξουν το αυτό. 
Να παραθέσει γεύµα υπέρ µακαρίας µνήµης του εκλιπόντος κατά την 
ηµέρα της ταφής. 
Να συστήσει στα µέλη και όλους του Ενορίτας, αντί στεφάνων και δεσµών 
ανθέων, να καταθέσουν χρήµατα υπέρ των ευαγών σκοπών του Ενοριακού 
Φιλοπτώχου. 
Και τέλος να ενηµερώσει την Κεντρική ∆ιοίκηση του Γενικού Φιλοπτώχου 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για το συµβάν και να αναγγείλει τις αποφάσεις 
του εις τη ∆ιοίκηση και δια του Τύπου 
Ακόµα η Ενοριακή επιτροπή Αιµοδοσίας εξέδωσε το παρακάτω ψήφισµα. 
«Η Επιτροπή Ενοριακής Αιµοδοσίας Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης 
Ηλιουπόλεως, στο άκουσµα του θανάτου του υιού του πατρός Σπυρίδωνος 
Μανταδάκη του και Προέδρου αυτής, συνήλθε εκτάκτως προσκλήσει και 
προεδρεία της αντιπροέδρου Μαρίας Μπαρµαρέσου, την 15.1.2008 και 
οµόφωνα αποφάσισε:  
1. Να εκφράσει τα θερµά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του 

Αιδεσιµολογιωτάτου προέδρου, για την απώλεια του προσφιλούς 
τέκνου του Βασιλείου. 

2. Να παραστούν όλα τα µέλη της Επιτροπής στην Εξόδιο ακολουθία.  
Για την Επιτροπή  

Η  Αντιπρόεδρος Μαρία Μπαρµπαρέσου Ο Γραµµατεύς Νικόλαος ∆ούρος 
Εκ του τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
Απογευµατινός περίπατος την Κυριακή 27 Ιανουαρίου & ώρα 

2.00µ.µ. Προσκύνηµα στην Μονή Αγίου Ιωάννου Μακρινού. 
Θα πραγµατοποιηθεί αν µέχρι την Πέµπτη 24/1 έχουν 

δηλώσει συµµετοχή και πληρώσει  τουλάχιστον 35 άτοµα. 
 ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 1-3 Φεβρουαρίου 2008 

µε αφορµή την εορτή της Υπαπαντής, Πολιούχου Καλαµάτας, 
µε 2 διανυκτερεύσεις και πρωινό, στην πόλη της Καλαµάτας 

& επίσκεψη σε Μονές της Μεσσηνίας, σε δύο εκδοχές  
Α. Με προσκύνηµα στην Αγιά Θεοδώρα Βάστα Τιµή 120 ευρώ 
και περιλαµβάνει και δύο δείπνα 
Θα πρέπει για να γίνει η εκδροµή  να συγκεντρωθούν 40 άτοµα. 

 Β. Σε σύµπραξη µε άλλη ενορία και τιµή 90 ευρώ. ∆εν 
περιλαµβάνεται επίσκεψη στην Αγία Θεοδώρα, ούτε δείπνα και 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε λιγότερα άτοµα. 

∆ηλώσεις συµµετοχής  210 97 57 183 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ  Κάθε Κυριακή µετά την Β΄ Θεία Λειτουργία 
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Κάθε Παρασκευή στις 7 µ.µ. 
ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ κάθε βδοµάδα στην αίθουσα της οδού 
Γερανείων 3, ∆ευτέρα 4.30 µ.µ. κύκλος γυναικών και άλλος Πέµπτη 5.00 µ.µ.  
∆ευτέρα 6.00 µ.µ. κύκλος ανδρών & άλλος Τετάρτη 5.30 µ.µ. 
Τρίτη 4.30µ.µ. κύκλος γυναικών στην αίθουσα Πνευµατικού Κέντρου. 
ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κάθε Πέµπτη µε την ευθύνη της Οσιοτάτης 
Μοναχής Αλεξίας, της Μονής Ηγαπηµένου Βοιωτίας. Λόγω απουσίας της Μοναχής επί 
δίµηνο στην Ιεραποστολή, αναβάλλονται οι συναντήσεις, για τον Μάρτιο. 

 

Ηµερολόγιο τσέπης 2008 
 Κυκλοφόρησε το ηµερολόγιο τσέπης της Ενορίας 
µας, µε αφιέρωση στον Άγιο Νεκτάριο. Περιλαµβάνει, 
Παρακλητικό του Αγίου κανόνα και χρήσιµες 
πληροφορίες για την Ενορία. Στο εβδοµαδιαίο 
ηµερολόγιο καταγράφηκαν όλες οι Ακολουθίες και 
Λειτουργίες, αλλά και άλλες 
εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Ναό 
µας το 2008.Τιµή € 2,οο 

Ηµερολόγιο τοίχου 2008 
Τοίχου µε καθηµερινή σελίδα ηµερολογίου, αφιερωµένο στα 10 έτη 
από την µεγάλη δωρεά του ακινήτου της Ζαχαρούλας Τάτση στο Ναό 
µας. Έχει χαρούµενες φωτογραφίες για κάθε µήνα, µε τα παιδιά από 
τον Παιδικό Σταθµό µας. Τιµή €3,οο 
 


