Να µην ξεχάσω … η Ενορία µου µε καλεί.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Έτος 5ο Φύλλο 40o
Ιούλιος 2008
Υπεύθυνος Πρεσβύτερος Σεραφείµ ∆ηµητρίου, Αρχιµανδρίτης
∆ιγενή 20 & Αλ. Παναγούλη - τηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404
Το φυλλάδιο µας ηλεκτρονικά, διαβάστε το στην ιστοσελίδα
της Ενορίας µας http://www.agmarina.gr/material.html ή ζητήστε το να σας το αποστείλουµε µε email από το agmarinailioupolis@gmail.com

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόγραµµα πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης
Την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2008, παραµονή της εορτής:
16:30 Μικρός Εσπερινός µετ΄ Αρτοκλασίας.
Αρτοκλασίες θα τελεσθούν στις 17:30 & στις 18:00.
18:30 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός,
µετ΄ Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος, χοροστατούντος του
Μητροπολίτου Ισπανίας και Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου.
20:30 στον προαύλιο χώρο του Ναού θα γίνει Λαϊκό Πανηγύρι,
µε παραδοσιακά τραγούδια και χορούς και µε την συµµετοχή
παραδοσιακών χορευτικών, των τοπικών Συλλόγων της Ηλιουπόλεως.
23.30 έως τις 01.30 θα τελεστεί Αγρυπνία (Όρθρος & Θεία Λειτουργία).
Την Πέµπτη 17 Ιουλίου 2008 ηµέρα της εορτής:
06.30 Όρθρος & Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του Επισκόπου
∆ιαυλείας κ. ∆αµασκηνού, κατά την οποία θα τελεσθεί
και εις διάκονο χειροτονία του Μοναχού Ιωσήφ Αλ Αζράι.
19.00 Χαιρετισµοί της Αγίας µας & µεθέορτος εσπερινός.
20:15 Λιτάνευσης της Αγίας Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων
της Αγίας Μαρίνης, προεξάρχοντος του νέου
Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου,
ο οποίος και θα χειροθετήσει Αρχιµανδρίτη τον π. Φιλόθεο
Ορφανουδάκη, εφηµέριο του Ναού Αποστόλου Παύλου οδού Ψαρών.
21:30 Παρακλητικός Κανών της Αγίας.
Χαρτί, γυαλί, αλουµίνιο, µπαταρίες, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΝΤΑ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
8ήµερη αεροπορική προσκυνηµατική εκδροµή
Άγιοι Τόποι – Αγία Αικατερίνη/Σινά - Κάιρο “Τάµα Ζωής”
15/10.Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, στις 23:30.
η
1 ηµέρα: 16/10. Αθήνα-Τελ Αβίβ - Τάφος Αγίου Γεωργίου
Τροπαιοφόρου-Παλαιά Ιερουσαλήµ-Πανάγιος Τάφος-Γολγοθάς
η
ηµέρα: 17/10. Βηθλεέµ-Μονή Αγίου Σάββα-Μονή Αγίου
2
Θεοδοσίου-Μονή Προφήτη Ηλία.
3η ηµέρα: 18/10. Γαλιλαία-Όρος Θαβώρ-Ναζαρέτ-Κανά-ΤιβεριάδαΌρος Μακαρισµών-Ιορδάνης.
η
4 ηµέρα: 19/10. Έρηµος Ιορδάνη-Άγιος Γεώργιος Χοτζεβίτης-ΙεριχώΣαραντάριο Όρος-Άγιος Γεράσιµος ο Ιορδανίτης-Γεσθηµανή-Τάφος
Παναγίας-Όρος Ελαιών-Καταµόνας.
η
5 ηµέρα: 20/10. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ – ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ – ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
η
6 ηµέρα:21/10. ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ – KAIΡΟ
7η – 8η ηµέρα: 22/10/2008 – 23/10/2008. ΚΑΙΡΟ – ΑΘΗΝΑ
Τιµή συµµετοχής κατ’ άτοµο σε δίκλινο: 950
Επιβάρυνση µονόκλινου: 205
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
1.
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Τελ Αβίβ. & Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων.
2.
5 διανυκτερεύσεις στο Ισραήλ (περιλαµβανοµένης και της διανυκτέρευσης κατά την
άφιξη), σε ξενοδοχείο 4*, µε ηµιδιατροφή, 1 διανυκτέρευση στην Αγ. Αικατερίνη, σε
ξενοδοχείο 4*, µε ηµιδιατροφή, 1 διανυκτέρευση στο Κάιρο, σε ξενοδοχείο 5*, µε
ηµιδιατροφή.
3.
Ελληνόφωνος ξεναγός συνοδός σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής.
4.
Οι αναφερόµενες µετακινήσεις, εκδροµές και µεταφορές µε κλιµατιζόµενα πούλµαν.
5.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
1.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ποτά, αναψυκτικά - Φιλοδωρήµατα
2.
Είσοδοι σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους (€14/άτοµο).
3.
Η ανάβαση στο Όρος Θαβώρ (€5).
4.
Η επίσκεψη στη Λαύρα του Αγίου Σάββα (€10).
5.
Η νυχτερινή κρουαζιέρα στο Νείλο µε φαγητό (€35).

Την διακονίαν σου πληροφόρησον…
...πού λειτουργήσατε; Και άλλα επίκαιρα
 ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ Την Κυριακή 25η Μαΐου τ.έ.,

ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριος µας κ.
Ιερώνυµος, επισκέφτηκε την ενορία µας, 3η στην σειρά των ποιµαντικών
επισκέψεων του στις ενορίες της Αρχιεπισκοπής. Κατά την άφιξη του
Αρχιεπισκόπου, τα κορίτσια των κατηχητικών µας Τον έραναν µε ανθοπέταλα ενώ
τιµητικά αντιπροσωπίες των Συλλόγων Κρητών, Αρκάδων & Ηπειρωτών
Ηλιουπόλεως, παραστέκονταν δεξιά και αριστερά ντυµένοι µε παραδοσιακές
φορεσιές. Ο Αρχιεπίσκοπος συνοδευόµενος υπό του Κλήρου & των Αρχόντων
αφού ασπάσθηκε το Ιερό Ευαγγέλιο βασταζόµενο από Βούλγαρο Αρχιµανδρίτη και
µετά την απόδοση τιµών από την Φιλαρµονική του ∆ήµου Ηλιούπολης, ανήλθε επί
της εξέδρας προ του Παρεκκλησίου της Παναγίας Οστροµπράµσκας όπου ο
∆ήµαρχος Ηλιουπόλεως κ. Ιωάννης Αναγνώστου τον καλωσόρισε µε µια θερµή
προσλαλιά αφού ήταν και ο πρώτος ∆ήµαρχος πόλης της Αρχιεπισκοπικής
περιφερείας, εκτός αυτού των Αθηνών, που υποδεχόταν τον Αρχιεπίσκοπο µετά
την εκλογή του. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου
Αρχιµανδρίτης Σεραφείµ, προσεφώνησε τον Αρχιεπίσκοπο και αναφέρθηκε στο
γεγονός των Θυρανοιξίων αλλά και στην παρουσία της Ενορίας. Ακολούθησαν
χαιρετισµοί του εν Αθήναις Πρεσβευτού της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας και του
Εκπροσώπου του Μητροπολίτου Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας. Στην Λιθουανία
βρίσκεται η πρωτότυπος εικόνα της Οστροµπράµσκας, ενώ αντίγραφο της δώρισε
στο Ναό µας, ο Μητροπολίτης Βαρσοβίας. Ο Αρχιεπίσκοπος τέλεσε τα Θυρανοίξια
µε αγιασµό του παρεκκλησίου - προσκυνηταρίου της Παναγίας Οστροµπράµσκας,
δίπλα στο καµπαναριό και στην συνέχεια αποκάλυψε στα προπύλαια του Ναού
τιµητική πλάκα για τους µακαριστούς ευεργέτες του Ναού, Ζαχαρούλα και Νικόλαο
Τάτση και την θυγατέρα τους Μαριάνθη, οι οποίοι πριν 10 χρόνια κληροδότησαν
στο Ναό την τριώροφη οικία τους που σήµερα είναι το ίδρυµα του Βρεφονηπιακού
Σταθµού. Ακολούθως και αφού εισήλθαν όλοι στο Ναό ο Αρχιεπίσκοπος υπέγραψε
επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξερχόµενος του Ιερού Βήµατος έκανε τα εγκαίνια
της ιστοσελίδας της Ενορίας www.agmarina.gr. Ακολούθησε η παρουσίαση της
ιστοσελίδας και βράβευση των δηµιουργών της µεταπτυχιακών φοιτητών του
Πανεπιστηµίου Πειραιά Χριστίνας Παπανίκου και ∆ηµητρίου Φύτρου. Ακόµα
επιδόθηκαν
έπαινοι
της
Ενορίας
σε
υπευθύνους
τοπικών
Μ.Μ.Ε.
www.ilioupolisonline.gr, www.cityofilioupolis.gr, www.epikoinonia-arg.gr και ΠΕΡΙΞ
για την συνεργασία τους µε την Ενορία. Ο Αρχιεπίσκοπος εξερχόµενος του Ναού
και σε ένδειξη των οικολογικών παρεµβάσεων Του, που ήδη πρότεινε και στις
ενορίες µε την δική µας πρωτοπόρα από τετραετίας σε τέτοια έργα, έκανε
συµβολική φύτευση κυπαρίσσου, το οποίο και πότισε µε τον Αγιασµό που πριν είχε
τελέσει. Αµέσως µετά στη αίθουσα δεξιώσεων του Ναού µε 160 νέες και νέους να
το περιµένουν, ο Αρχιεπίσκοπος ευλόγησε δείπνο αγάπης κατά το οποίο έγινε και
συζήτηση µε θέµα «∆ιαδίκτυο, χρήση και κατάχρηση», παραµένοντας µαζί µε τα
παιδιά µέχρι και µετά τις 11 το βράδυ και καταλήγοντας στην συζήτηση ότι και στο
διαδίκτυο πρέπει να έχουµε χρήση µε διάκριση για να µην φτάνουµε σε αίρεση.

Φωτογραφικό χρονικό της επισκέψεως δηµοσιεύθηκε στο φύλο 35/1.6.2008

ΕΚΟΙΜΗΘΕΙ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
«Το παιδί της Αγίας Μαρίνας» όπως ο ίδιος αποκαλούσε τον εαυτό του, έκανε τον

σταυρό του και εκοιµήθει στις 9 του µήνα της
Αγίας µας, 52 χρόνια µετά την έλευση και
εγκατάσταση του στην Αγία Μαρίνα (1.7.1956).
Γεννήθηκε στα ηρωικά χώµατα της Αρκαδίας
στο χωριό Βλαχοράφτη Γορτυνίας στις 20
Οκτωβρίου 1914. Νυµφεύθηκε το 1947 την
Βασιλική µε την οποία απέκτησαν 3 τέκνα εκ
των οποίων την θυγατέρα του ονόµασε Μαρίνα.
Εξεργάσθηκε ως εργάτης στην Χαλυβουργία,
όπου αξίζει να σηµειωθεί συµµετείχε στην
απεργία για την κατάκτηση του δικαιώµατος απόδοσης, βαρέων και ανθυγιεινών
ενσήµων στους εργάτες των χυτηρίων παραµένοντος για 9 ηµέρες σε απεργία
πείνας. Στις 9 Νοεµβρίου 1996 και ενώ είχε συνταξιοδοτηθεί, µε εντολή του
Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Σεραφείµ
χειροθετήθηκε Αναγνώστης, από τον Επίσκοπο ∆ιαυλείας κ. ∆αµασκηνό και από
τότε µε περισσότερη διάθεση ήταν ο πρώτος που έµπαινε στο Ναό για να διαβάσει
τον Εξάψαλµο στον Όρθρο και τον Προοιµιακό στον Εσπερινό. Αξηµέρωτα µε
χιόνια και βροχές και αποµεσήµερα µε καύσωνες ο κυρ Θανάσης ήταν εκεί να κάνει
το καθήκον του ως Αναγνώστης. Πριν από αυτό όµως ως Εκκλησιαστικός
Σύµβουλος του Ναού και στο Φιλόπτωχο αλλά και ως δραστήριο µέλος του
συλλόγου Ανεγέρσεως του Ναού της Αγίας Μαρίνης ήταν ο γνωστός σε όλους τους
ενορίτες, είτε από τους Εράνους για την ανοικοδόµηση και αποπεράτωση του Ναού,
είτε από το ετήσιο έρανο της Αγάπης, µα κυρίως γιατί ξεκινώντας από το σπίτι
Γαλήνης της Ενορίας, φορτωµένος µε το µεσηµεριανό των ανήµπορων, ανηφόριζε
στα κακοτράχαλα της περιοχής για να µην µείνει κανένας εµπερίστατος αδελφός
νηστικός. Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρός
Χριστόδουλος αναγνωρίζοντας του αγώνες του και τιµώντας το ήθος του απένειµε
εγγράφους επαίνους για την προσφορά του στο Ναό (21.12.2005) και την
Φιλανθρωπία (28.11.2005) αλλά και δίπλωµα τιµής και ευγνωµοσύνης για την
συµµετοχή του στον Εθνικό Αγώνα 1940-41 (14.3.2002).Κουβαλώντας τα 95
χρόνια του, τα οποία έζησε µε αγιότητα και αγάπη προς τον Θεό και τον Άνθρωπο,
και έχοντας κύκλω της τραπέζης του έγγονα και δισέγγονο πορεύτηκε για να
γιορτάσει την φετινή γιορτή της Αγίας Μαρίνης στον Παράδεισο µαζί µε την
προτρέξασα σύζυγο του Βασιλική και τον γιο τους Χαράλαµπο. Η εξόδιος Ακολουθία
του ψάλθηκε στην Αγία Μαρίνα από τους εφηµερίους πατέρες Σεραφείµ Εµµανουήλ
και Σπυρίδωνα αλλά και τον ενορίτη Οικονόµο π. Παναγιώτη Κούκουνα. Στον
επικήδειο ο οµιλητής εν γνώσει της αγίας βιοτής του, ευχήθηκε ο µακαριστός κυρ
Θανάσης να γίνει πρεσβευτής προς τον Θεό για την πρόοδο της αγαπηµένης του
Ενορίας της Αγίας Μαρίνης και των κληρικών και ενοριτών της, ώστε όλοι να
βρεθούµε εν αγαλλιάσει στον Παράδεισο.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
Παρακαλούµε ενισχύσετε την αγιογράφηση
του Παρεκκλησίου της Οστροµπράµσκας

