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ΑΘΑΝΑΤΟΣ
Δὲν ταιριάζει πένθος γιὰ τὸν 
Ἄγγελο τῆς σκλαβωμένης 
Βορείου Ἠπείρου.
Τοῦ ἥρωα τὰ 9μερα τελέσαμε 
στὸ ναὸ μας, τὸν μνημονεύσαμε 
καὶ στὴν Λειτουργία γιὰ 
τοὺς   Ἀγγέλους, ἡμέρα τῆς 
ταφῆς του, θὰ κάνουμε καὶ τὰ 
Σαράντα του. 

Ὁ ἀετὸς
Ἕνας ἀετὸς σκοτώθηκε
Χίλιοι θὰ γεννηθοῦνε
Στὶς Βουλιαράτες τὰ βουνὰ 
μιὰ μέρα θὰ βρεθοῦνε. 

Ἄλλοι πεθαίνουν στὰ 
βουνὰ 
καὶ ἄλλοι στὸν ἀγέρα 
δὲν τοὺς φοβίζει ὁ 

θάνατος 
καὶ τοῦ ἐχθροῦ ἡ σφαίρα 

Τὸν ἀετὸ μὴν κλάψετε 
οὔτε καὶ νὰ θρηνείται 
τὰ νιάτα τοῦ τὰ ξόδεψε 
ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΝΑ Ζεῖτε. 

Σημαία 
Θέλω σημαία μάνα μου 
Ἀπόψε ἡ γῆ νὰ λάμψη 
Καὶ μὲ Γαλάζια γράμματα 
Ἑλλὰς παντοῦ νὰ γράψει 
Στοῦ παραδείσου τοὺς 
ἀνθοὺς 
Καὶ στοῦ οὐρανοῦ τὸ δῶμα 
Θὰ βρίσκομαι μανούλα μου 
Καὶ ὄχι βαθιὰ στὸ χῶμα

Γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο
Σήμερα τρέμουν τὰ βουνὰ
Κι πέτρες ροβολάνε 
Κι γῆς χωρίζετε στὰ δύο 
Κι οὐρανοὶ βογκάνε 
Κι δόλια ἡ μάνα καρτερεὶ 
τὸν Κωνσταντὴ νὰ κλάψει.
πὼς νὰ τ’ ἀντέξει ἡ καψερὴ
καὶ πὼς νὰ τὸν ἐθάψη.
Ἀπὸ τὸ μοιρολόι της 
βουβάθηκαν τὰ ἀηδόνια 
κι ὁ Κωνσταντὴς χαμογελὰ 
μὲ παγωμένη τὴν καρδιὰ 
καὶ σφραγισμένο στόμα. 
Καὶ παρεκεὶ στὴ γειτονιὰ 
τὸ λέει μιὰ κουκουβάγια 
νὰ κελαηδήσει δὲν μπορεὶ 
μονάχα κουβεντιάζει 
Δάκρυα μὴ ξοδεύετε 
χορέψτε καὶ γλεντάτε 
Ἄγγελος εἶναι ὁ Κωνσταντής 
στὸν οὐρανὸ κοιμάται 
Ἔσμιξε μὲ τοὺς  Ἤρωες 
ἔγραψε ΙΣΤΟΡΙΑ
γιὰ μιὰ ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
γιὰ μιὰ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!!!!!! 
Κωνσταντὴ καλὸ ταξίδι, 
σήμερα ἀνοιξαν 
οἱ οὐρανοὶ νὰ σὲ καλὸ 
δεχτοῦνε 
χιλιάδες θὰ ρθοῦν νὰ σὲ δουν 
μυριάδες σὲ ἀγαποῦνε.

p

Λέγω
ἐγώ...

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Ἰωάννης Μεταξάς
> Ἑσπερινός, 12/11, 13/11, 17/11 καί 
Κυριακή 18/11 στίς 18:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί.

 Τρίτη 13 Νοεμβρίου,
 Ἰωάννου Χρυσοστόμου

 Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, 
Ἀποστόλου Φιλίππου

 Σάββατο 17 Νοεμβρίου, 
Γρηγορίου Νεοκαισαρίας  
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
μέ  Ἑσπερινό 15 & 16/11 ἀπό τίς 18:00.

 Τό  Ἱερό Σαρανταλείτουργο 
ξεκινᾶ στίς 15 Νοεμβρίου.

 Οἱ Θεῖες Λειτουργίες θά γίνεται ἀπό 
Δευτέρα ἕως Παρασκευή στίς 18:00. 
Συμπληρώσετε ΔΙΠΤΥΧΟ 
ΟΝΟΜΑΤΩΝ ὑπέρ Ὑγείας καί 
Ἀναπαύσεως. Θά τά παραλαμβάνει  
ὁ Νεωκόρος.
Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε ἀναλάβετε μία Λειτουργία 
καί προσκομίσετε πρόσφορο, κόκκινο κρασί, 
λάδι, λιβάνι, ἄνθρακες καί λαμπάδες.
Ἀπό τό κατάστημα «Μοναστηριακή 
αὐλή» καί πρός διευκόλυνση Σας,
θά διατίθενται ὅλα τα χρειώδη,  
ἐκτός προσφόρου.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 18 Νοεμβρίου,  
Θ΄ΛΟΥΚΑ– Πλάτωνος μάρτυρος.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.  
Ναός Ἁγίας Μαρίνης
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ  
Ναός Ἁγίου Νεκταρίου
> Κάθε Τετάρτη

 Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 
07:30 - 20:00

 Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί 
τῆς Παναγίας στίς 19:00
Παρακλήσεις θά τελεσθοῦν ξανά ἀπό τό 
νέος ἔτος. Στό κοινωνικό τῶν λειτουργιῶν, 
θά ψάλλεται τμῆμα τοῦ κανόνος τῶν 
παρακλήσεων.

Στὴν μνήμη του δημοσιεύουμε 
ποιήματα γραμμένα  
ἀπό τὴν ἐνορίτισσα  
Χρυσούλα Δρόσου.



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),  

ἀπό ck.agmarina@gmail.com

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.


