
 

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ 
 

 
 
Τρόποι ἀντιμετώπισης 
 
Μπορεῖ κάποιος νὰ μειώσει τὸν κίνδυνο 
προσβολῆς, ἂν λάβει τὰ προτεινόμενα 
μέτρα. 
Ποιὰ εἶναι αὐτά; 
Πλένετε συχνά τα χέρια σᾶς με σαπούνι 
καὶ νερὸ ἢ χρησιμοποιῆστε ἀντισηπτικὰ 
Καλύπτετε τὸ στόμα καὶ τὴ μύτη μὲ τὸ 
χέρι ἢ μὲ χαρτομάντηλο ὅταν βήχετε καὶ 
φταρνίζεστε 
Ἀποφεύγετε νὰ ἀγγίζετε τὰ μάτια, τὴ 
μύτη καὶ τὸ στόμα σᾶς ἂν τὰ χέρια σας 
δὲν εἶναι καθαρὰ 
Ἀποφεύγετε τὴν ἐπαφὴ μὲ ἄτομα ποὺ 
εἶναι ἄρρωστα 
Ἀποφεύγετε νὰ μοιράζεστε πιάτα, 
ποτήρια, σκεπάσματα ἂν εἶστε ἄρρωστοι 
Καθαρίζετε καὶ ἀπολυμαίνετε 
ἐπιφάνειες ποὺ ἀγγίζετε 
Μὴν πηγαίνετε στὴ δουλειά, στὸ σχολεῖο 
καὶ σὲ δημόσιους χώρους ἂν εἶστε 
ἄρρωστοι.  
Σὲ ὑπόνοια νόσησης πρὶν τὴν ἰατρικὴ 
ἐκτίμηση, συστήνεται τηλεφωνικὴ 
ἐνημέρωση τοῦ ἰατροῦ καὶ τοῦ ΕΟΔΥ 
(τήλ. 2105212054) σχετικὰ μὲ τὸ 
περιστατικό. 
 
 
 

 
 

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Μεταξάς 
 

Νηστειοδρόμιο:   

Τρίτη ἕως Παρασκευὴ ξηροφαγία ἢ ἀνέλαιος.  
Δευτέρα 9/3 & Σαβατοκύριακο 14 & 15/3,  
κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

> Ὄρθρος , Ἑσπερινός, Ὧρες καθημερινὰ 8:00  
> Μέγα ἀπόδειπνο στὶς 18:00: Τρίτη 10, Πέμπτη 
12 καὶ τὶς 20:00 τὴν Τετάρτη 11 Μαρτίου.  

> ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί Παρασκευή 13 Μαρτίου. 
> ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  

ἀπὸ τὶς 18:00 Δευτέρα 9 @ Τετάρτη 11 Μαρτίου. 
 

> ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Β΄ΣΤΑΣΗ  

Παρασκευὴ 13 Μαρτίου,  
17:30 στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  
19:00 καὶ 21:00 στὴν Ἁγία Μαρίνα.  
 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ 
Τὰ εἰκονίσματα τῆς Παναγίας τῶν χαιρετισμῶν θὰ 
ἀνθοστολιστοῦν καὶ ἀναζητοῦνται οἱ χορηγοί της δαπάνης. 
Ὁ Νεωκόρος θὰ δέχεται ἐπωνύμως ἢ ἀνωνύμως τὶς 
προσφορές Σας. 
 

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί. 
Σάββατο 14 Μαρτίου, Βενεδίκτου.  
 

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Κυριακή Β΄Νηστειών, 15 Μαρτίου Γρηγορίου Παλαμά 
Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῶ, Ἀριστοβούλου Βρετανίας. 
 Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.  

Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.  
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00 π.μ  

Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου.  

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  

Κυριακὴ 15 Μαρτίου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέης Ἐκάλης  

ἀναχώρηση  ὥρα 16:00. Τιμή συμμετοχῆς 10 εὐρώ.  
Δ καὶ Ἐ, Κυριακές των Νηστειῶν θὰ ἐκδράμουμε σὲ 

κοντινὰ Μοναστήρια γιὰ προσκύνημα καὶ προσευχή. 
Δηλῶστε συμμετοχὴ στὸ νεωκόρο 210 9711531. 
 

> Κάθε Δευτέρα Μελέτη αγίας Γραφής 16:00 
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00  
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & ΑΕΡΟΒΙΚΗ 
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας Μαρίνης 39. 

Ἔτος 17ο Φύλλο 23ο 

8 Μαρτίου 2020 



 

Ὁ κορονοϊὸς μεταδίδεται μὲ τὴ Θεία Κοινωνία; 
 
Ὁ ἰὸς τῆς γρίπης, ὁ ἰὸς Η1Ν1, ἡ 

ἡπατίτιδα, τὸ AIDS, ἢ ἄλλες 
ἀσθένειες μεταδίδονται μέσω τῆς 
Θείας Κοινωνίας; Τί χρειάζεται νὰ 

προσέχουν οἱ πιστοὶ τὴν ὥρα ποὺ 
προσέρχονται στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ 
Κοινωνήσουν τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα 

τοῦ Χριστοῦ;  
Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ΖΩΗ. Ἡ Θεία 
Κοινωνία δὲν εἶναι τύπος τοῦ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ. Εἶναι ὁ ἴδιος Ἰησοῦς 
Χριστὸς ποὺ εἶναι ἡ ζωή, ποὺ εἶναι 
ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν 

σωμάτων ἠμῶν. Ἡ Θεία Κοινωνία 
μεταδίδει τὴ ζωὴ στοὺς ἀνθρώπους καὶ ὄχι ἀσθένειες. Τὶς ἀσθένειες τὶς ἐξαλείφει ὁ Χριστός.  
Δυὸ χιλιάδες χρόνια καὶ πλέον ποτὲ δὲν εἴχαμε κροῦσμα μετάδοσης ἀσθένειας ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία. 

Ἱερεῖς ποὺ λειτουργοῦσαν στὰ νοσοκομεῖα μὲ πάρα πολλὲς ἀσθένειες, ποτὲ δὲν κόλλησαν κάποια 
ἀσθένεια. Ἀκόμα καὶ ἱερεῖς ποὺ παλαιότερα Κοινωνοῦσαν τοὺς λεπροὺς δὲν κόλλησαν τίποτα. Ἐμεῖς οἱ 

χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ φοβόμαστε νὰ Κοινωνήσουμε, διότι μέσα ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία παίρνουμε 
ζωὴ ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ ὄχι ἀσθένειες. Ὁ Χριστὸς νίκησε τὸ θάνατο καὶ μᾶς δίνει ζωή. 
«Ἀνήκω σὲ αὐτοὺς ποὺ θὰ πήγαιναν στὴν ἐκκλησία ἀλλὰ θὰ πρότεινα σὲ ἄτομα ἄνω των 65 ἐτῶν ποὺ 

ἔχουν καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, διαβήτη, προβλήματα μὲ τὰ νεφρὰ ἢ σὲ ἀνοσοκαταστολή, 
μέχρι νὰ ἐξελιχθεῖ ἡ ἱστορία καὶ νὰ μὴν ἔχει γίνει διασπορὰ κρουσμάτων, νὰ παρακολουθοῦν τὴ θεία 
λειτουργία ἀπὸ τὸ σπίτι τους ἀπὸ τὴν τηλεόραση», δήλωσε στὸν Realfm 97,8 ἡ καθηγήτρια 

λοιμωξιολογίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Ἑλένη Γιαμαρέλλου. 
«Ἀδίκως ἔχει δημιουργηθεῖ ἕνα τέτοιο θέμα. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ἕνα μυστήριο, ὅταν πηγαίνεις νὰ 
λάβεις τὴ Θεία Κοινωνία δὲν τὴν παίρνεις ἀπὸ συνήθεια, τὴ λαμβάνεις γιατί εἶναι Σῶμα καὶ Ἅμα 

Χριστοῦ. Ἢ τὸ πιστεύεις καὶ κοινωνεῖς κανονικὰ ἢ δὲν τὸ πιστεύεις. Δὲν ὑπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις, 
κουταλάκια κλπ. Εἶμαι τελείως ἐναντίον αὐτῶν. Ἂν τὸ πιστεύουμε, δὲν προκαλοῦμε τὴν τύχη μας. Ἂν 
πιστεύω ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ μὲ μολύνει, τότε δὲν πιστεύω στὸ μεγαλύτερο μυστήριο. Τὰ ἄτομα ποὺ 

θέλουν νὰ κοινωνήσουν δὲν πρέπει νὰ φοβοῦνται ὅτι ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία μπορεῖ νὰ μεταδοθεῖ ποτὲ 
μικρόβιο, τόνισε ἡ κ. Γιαμαρέλλου. 
Στὴν ἐρώτηση ἂν θὰ κοινωνοῦσε στὴν περίπτωση ποὺ στὴ Θεία Κοινωνία ὁ προηγούμενος πιστὸς 

εἶναι προσβεβλημένος ἀπὸ τὸν κορονοϊό, ἡ κ. Γιαμαρέλλου ἀπάντησε ὅτι «θὰ κοινωνήσω μὲ πίστη 
στὸν Θεὸ ὅτι δὲν κολλάω, ὅταν συμμετέχω σὲ ἕνα τέτοιο μεγάλο μυστήριο. Σᾶς λέω αὐτὸ ποὺ θὰ 
κάνω γιὰ τὸν ἑαυτό μου καὶ τὸ πιστεύω γιὰ ὅλους» 
 

 

Κατάστημα διάθεσης ρουχισμοῦ 

λειτουργεῖ στὸ ναὸ γιὰ ἀπόρους δωρεὰν καὶ λοιποὺς με συμβολικὸ τίμημα 
Δευτέρα 18:30-19:30 Παρασκευὴ 11-12 

Τὸ φυλλάδιο μας ἠλεκτρονικά, διαβάστε το στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἐνορίας μας www.agmarina.gr ή στὸ 
ἠλεκτρονικὸ βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Agia Marina Ilioupolis ἢ ζητῆστε νὰ τὸ ἀποστέλλουμε κάθε 
Κυριακὴ μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο (email), ἀπο ck.agmarina@gmail.gr 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ὁ  Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 τὸ πρωὶ μέχρι 20:00 τὸ βράδυ. Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 
9:30-11:30& 18:30-19:30. Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη, (πιστοποιητικά, ἄδειες γάμου), παρακαλοῦμε νὰ 
ὁρίζετε  συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο. 

Στο ναό τῆς ἐνορίας, ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ἀλουμίνιο, πλαστικὸ, 
 ἠλεκτρικές στήλες (μπαταρίες) καὶ χαρτί
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