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“Ὥρα καὶ Φως”
Δελτίο τύπου τῆς
20ης Ἰουλίου 2020

Τὰ τελευταῖα χρόνια,
τὸ
ρολόι
τοῦ
καμπαναριοῦ
τῆς
ἐνορίας
μας,
δὲν
λειτουργοῦσε
λόγω
καταστροφῆς του ἀπὸ
τὰ πτηνά. Ἐξαιτίας τῆς
παλαιότητάς του, ἡ
δαπάνη
ἐπισκευῆς
ἦταν ἀρκετὰ μεγάλη
καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ
συμβούλιο εἶχε ἄλλες προτεραιότητες ἐν μέσω
κρίσεως, ὥστε νὰ προβεῖ σὲ αὐτὸ τὸ ἔξοδο. Δὲν
ἔλειψαν βεβαῖα ἀρκετὲς προσπάθειες γιὰ
ἀποκατάστασή του μὲ χορηγία.
Τὸ θαῦμα ἔγινε μὲ ἐνύπνιο, στὸν ἀπὸ ἀνιψιὸ
ἐγγονό, τοῦ πάλαι ποτὲ προέδρου τοῦ
Συλλόγου Ἀνεγέρσεως τοῦ ναοῦ Λουκᾶ
Κωβαίου, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ πρωτεργάτης τῆς
ἀνεγέρσεως τοῦ κωδωνοστασίου, Σίμο Κωβαῖο.
Ἐνῶ αὐτὸς βρισκόταν στὴν Μεγάλη Βρετανία
γιὰ σπουδὲς ἄγνωστο σὲ αὐτὸν πρόσωπο τοῦ
εἶπε σὲ ἐνύπνιο «νὰ φτιάξεις τὸ ρολόι τῆς ἁγίας
Μαρίνας». Ὁ νεαρὸς δὲν γνώριζε τὸ γεγονὸς καὶ
ἀπευθύνθηκε στὸ πατέρα στὴν Ἑλλάδα καὶ
ἐκεῖνος ἀπὸ τὸ ναό, πληροφορήθηκε ὅτι τὸ
ρολόι δὲν λειτουργεῖ πλέον τῆς πενταετίας.
Μετὰ ταῦτα ὁ νεαρὸς καὶ ἡ οἰκογένειά του,
ἀνέλαβε μὲ χαρὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ζημιᾶς
καὶ τὸ ὅλο της δαπάνης.
Ἔτσι τὴν Δευτέρα 20 Ἰουλίου 2020, τὸ
καμπαναριὸ μᾶς ἐπανῆλθε στὴν πρότερη αἴγλη
του, καθὼς πέραν τῶν κωδωνοκρουσιῶν,
ἀπέκτησε καὶ τὸν ρόλο τῆς ἐνημέρωσης σχετικὰ
μὲ τὴν ὥρα, γιὰ ὅλους τους ἐνορίτες μᾶς ἀλλὰ
καὶ τοὺς περαστικούς.
Ἡ ἐνορία μας, ἔγινε ἕνα ἀκόμη σημεῖο
ἀναφορᾶς, προσθέτοντας μιὰ νότα αἴγλης καὶ
αἰσθητικῆς στὴν περιοχή, καθὼς κατὰ τὶς
νυχτερινὲς ὧρες, τὸ ρολόι θὰ εἶναι
φωταγωγημένο.
Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορᾶ, ἡ ἁγία μας μερίμνησε ὥστε
μὲ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία νὰ ξεπεραστεῖ ἕνας
ἀκόμη οἰκονομικὸς σκόπελος, ὅπως τόσες ἄλλες
φορὲς στὸ παρελθόν.

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ἡ συμμετοχὴ στὴν λατρεία ἐντός τοῦ ναοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς κυβερνητικές
ὁδηγίες γιὰ τὴν φερόμενη ὡς πανδημία κορωναϊοὺ, γίνεται μὲ χρήση
ἀπολυμαντικοῦ, ἀποστάσεις γιὰ 50 ἄτομα και 20 άτομα σέ βαπτίσεις,
γάμους, κηδείες, μνημόσυνα, μὲ κάλυψη τῶν ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν μὲ
ὑφασμάτινη ἢ ἄλλου εἴδους προσωπίδα (μάσκα).

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος.
Νηστειοδρόμιο:
Τετάρτη 21 νηστεία ἀνέλαιος ἢ ὡς ὁρίζει ὁ πνευματικός
Παρασκευὴ 23/10/2020, κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
> Ἑσπερινὸς & Ὄρθρος, καθημερινὰ στὶς 18:00
καὶ Σαββάτο μόνο Ἑσπερινὸς στὶς 18:00
> Παρακλήσεις στὶς 18:45 κάθε Τετάρτη στὴν
Ἁγία Μαρίνα κάθε Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο
> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
Κάθε Τετάρτη 8:00 -20:00
> Θεία Λειτουργία
Τρίτη 20 Ὀκτωβρίου, στὶς 8:00 Ἀρτεμίου, Γερασίμου,
Ματρώνης. Παραμονὴ καὶ ἡ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθοῦν στὸ παρεκκλήσι
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ὅπου καὶ προσκυνητάριο τοῦ Ὁσίου Γερασίμου.

ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΠΡΕΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Παρασκευή 23 Ὀκτωβρίου στὶς 18:00 θὰ τελεσθεῖ
στὸ Ναό μας ἡ Ἀρχαιοπρεπὴς Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ
μνήμη τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου,.
Σάββατον 24/10, στὶς 8:00 Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ 25/10, ΣΤ΄Λουκᾶ, Ταβιθᾶς ἐλεήμονος
Α΄ Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Μνημόσυνο Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἰακώβου – Κωνσταντίνου Κατσίφα

Β΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
Κατηχητικά Κυριακή μετά τήν Β΄ Λειτουργία 11:00-13:00
ΑΓΡΥΠΝΙΑ Ὁ ἅγιος Δημήτριος θὰ τιμηθεῖ στὴν ἐνορία μας μὲ
ἀγρυπνία ποῦ θὰ γίνει τήν Κυριακή 25/10 ὥρα 21:00 – 00:30
ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Ἀκόμα μιὰ χρονιὰ θὰ ἀποστείλουμε ὀνόματα ζώντων καὶ
τεθνεώτων πρὸς μνημόνευσή τους, στὸ Ἁγιορείτικο κελί τῶν
Ταξιαρχῶν Καρυῶν καὶ θὰ ἐνισχύσουμε τοὺς πατέρες νὰ
ἀποκαταστήσουν τὶς ζημιὲς, ἀπὸ τὸ σεισμὸ καὶ τὴν νεροποντή,
στὸν φτωχὸ μοναστικὸ χῶρο τους.
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν νεωκόρο τοῦ
Ναοῦ μας.

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στίς 1 Νοεμβρίου 2020 στὶς
14:00 γιά τὴν Ἱερὰ Μονὴ Αγίου Γεωργίου Βρανά Νέας Μάκρης.
Θὰ προηγηθεῖ περίπατος στήν παραλία Ν. Μάκρης.

Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ἀλουμίνιο,
πλαστικὸ ἠλεκτρικὲς στῆλες, λαμπτῆρες καὶ χαρτὶ

Ἀπὸ δελτίο τύπου τῆς 24ης Ἰουλίου 2020
“Δεν εὐχαριστοῦμε τοὺς συναρμόδιους ὑπουργοὺς γιὰ τὴν ἀνευθυνότητά τους στὸ
νὰ μὴν ἀπαντήσουν στὰ ἐρωτήματα μας περὶ τῆς διεξαγωγῆς τῆς πανηγύρεως”. Μὲ
αὐτὰ τὰ λόγια ὁ πρόεδρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας μας ἀρχιμανδρίτης
Σεραφεὶμ Δημητρίου χαιρέτησε τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἱερᾶς λιτανείας, ἀφοῦ δύο μέρες
πρὶν μὲ Κ.Υ.Α. οἱ πέντε ὑπουργοί, Ἐσωτερικῶν, Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων,
Προστασίας τοῦ Πολίτη, Ὑγείας καὶ Ἀνάπτυξης καὶ Ἐπενδύσεων, ἀπαγόρευσαν χωρὶς
διευκρινήσεις τὰ πανηγύρια.

Το πανηγύρι μας

μέρος τελευταίο
συνέχεια ἐκ τοῦ
προηγουμένου

Στὶς 20:00 ξεκίνησε ἡ
λιτανεία τῆς εἰκόνας
καὶ τῶν λειψάνων τῆς
τοὺς συναρμόδιους ὑπουργούς”.
ἁγίας Μαρίνας, μὲ τὰ
ἱερὰ λείψανα τοῦ
ἁγίου Νικηφόρου του
λεπροῦ, καὶ τῶν ἁγίων Παντελεήμονα, Μαύρας, Κυριακῆς καὶ τοῦ
συνεφόρου τῆς ἐνορίας μᾶς ἁγίου Νεκταρίου. Μαζὶ λιτανεύτηκε καὶ ἡ
εἰκόνα μὲ τὴν Παναγία καὶ τὸν ἅγιο Νικηφόρο ἱκέτες στὸν
Ἐσταυρωμένο γιὰ τὴν πανδημία τοῦ κορωναϊοῦ, ποὺ εἶναι
ἁγιογραφημένη ἀπὸ τὸν ἀρχιμανδρίτη τῆς ἐνορίας μᾶς Εὐσέβιο
Μεάτζια. Συνόδευαν ἐκπρόσωποι τοπικῶν συλλόγων, οἱ ἱεροπαῖδες
τοῦ ναοῦ μας, τὰ παιδιὰ τῶν κατηχητικῶν μας σχολείων, ἰδιωτικὴ
φιλαρμονικὴ καὶ πλῆθος κόσμου. Μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς εἰκόνας στὸν
ναό, ὁ ἀρχιμανδρίτης τοῦ ναοῦ μᾶς Σεραφεὶμ Δημητρίου, ἀπηύθυνε
λόγο πρὸς τοὺς πιστοὺς καὶ στοὺς ἐκπροσώπους τῆς πολιτείας. Κατὰ
τὴν ὁμιλία τοῦ στηλίτευσε τὴν στάση τῆς κυβέρνησης ποὺ γιὰ μιὰ
ἀκόμη φορᾶ κατάφερε νὰ χτυπήσει τὴν καρδιὰ τῆς ὀρθοδοξίας καὶ
τῶν ἑλληνικῶν παραδόσεων. Οἱ ἑορτασμοὶ τῆς ἡμέρας, ἔκλεισαν μὲ
παράκληση πρὸς τὴν ἁγία Μαρίνα τὴν ὁποία τέλεσε ὁ ἀρχιμανδρίτης
Δαμασκηνὸς Φυλακτός.
Τὴν 18η Ἰουλίου 2020, ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ ἐτήσιου
ἑορτασμοῦ τῆς ἁγίας
Μαρίνης, μὲ μεθεόρτια
Θεία Λειτουργία τὴν
ὁποία
τέλεσε
ὁ
μητροπολίτης
Βρεσθένης Θεοκλητὸς
μὲ τοῦ ἐφημερίους του
ναοῦ π. Δαμασκηνό,
Λάμπρο καὶ Βασίλειο.
Πρὶν τὸ πέρας τῆς
Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε τὸ κτητορικὸ μνημόσυνο καὶ ἐν ταυτῶ
τῶν ἱερατευσάντων στὸ ναό.
Τὸ παρὸν χρονικὸ καθυστέρησε σχεδὸν μιὰ ἑβδομάδα, μὲ τὴν ἐλπίδα
ὅτι θὰ ἀξιώναμε ἀπαντήσεων ἐκ τῶν ἁρμοδίων. Πράγμα ποὺ δὲν ἔγινε
καὶ ἀπὸ τοῦτο καταγράφουμε τὴν ἀπαξίωσή μας πρὸς τὴν
κυβερνητικὴ ἀμετροέπεια.
Μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ λεύκωμα μὲ φωτογραφίες, στὸν σύνδεσμο: https://bit.ly/3fYw2bD

“Δὲν εὐχαριστοῦμε

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΝΑΟ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΩΡΑ 9:00 - 13:00
Νὰ δώσουμε ὅλοι παρουσία
στὸ μεγάλο αὐτὸ πανηγύρι ἀνθρωπιᾶς καὶ ἀλληλεγγύης.

