
  

ΤΑ ΤΡΙΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ 

Στὸ ναὸ ποὺ ἱερούργησε τελευταία φορὰ ὡς 
ἐπίσκοπος, τελέστηκε τὸ τριήμερο μνημόσυνο, 
τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Ἀχελώου 

Εὐθυμίου. 
Τῆς Πεντηκοστῆς τό 2014, εἶπε ὅτι: «δὲν 
πρέπει νὰ ἀφήνουμε τὸ γῆρας νὰ μᾶς ἐκθέτει 

ἐνώπιόν της Ἐκκλησίας» καὶ σταμάτησε νὰ 
ἱερουργεῖ. Μὲ σωφροσύνη εἶχε παραιτηθεῖ 
νωρίτερα τῶν διοικητικῶν καὶ ἄλλων 

ὑποχρεώσεών του, ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ 
Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Ἐνῶ τὸ 
ἴδιο ἔκανε ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι ἡ 

καταργημένη ἀπὸ τὸν νόμο 590/1977 θέση 
του, ὡς Βοηθοῦ Ἐπισκόπου, ἐνεργοποιήθηκε 
μὲ νομοθετικὴ τροπολογία στὸ ἄρθρο 44 τοῦ 
νόμου 4521/2018. Παραιτήθηκε, δίνοντας τὴν 

δυνατότητα στὴν ἐκκλησία, νὰ ἔχει στὴν 
διάθεσή της, τὴν ἐκλογὴ νεότερου ἐπισκόπου 
γιὰ τὴν θέση αὐτή. 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Ἐφημέριος ἑβδομάδος: Ἀρχιμανδρίτες Σεραφείμ, Εὐσέβιος, Δαμασκηνός.             

Νηστειοδρόμιο:  Τετάρτη 29 & Παρασκευή 31/1 νηστεία 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

ΣΗΜΕΡΑ: Μνημόσυνο Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καὶ 
Μητροπολίτου Ἀχελώου Εὐθυμίου καθὼς καὶ τῶν ἐν Ἰμιοῖς καὶ 
Κινάρῳ πεσόντων Ἡρώων. 

> Καθημερινά Ὄρθρος, 8:00 Ἑσπερινός, 18:00 
   

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί.  
Δευτέρα 27/1, Ἀνακομοιδῆ λειψάνων Ἰω. Χρυσοστόμου.  
Τρίτη 28/1, Ἐφραὶμ Σύρου, Παλλαδίου ὁσίων καὶ Χάριτος μ. 

Πέμπτη 30/1, Τριῶν Ἱεραρχῶν. 
Παρασκευή 31/1 Κύρου και Ιωάννου, Αναργύρων  

Σάββατο 1/2, Τρύφωνος μάρτυρος,  
Ἀναστασίου νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Ναυπλίου.  

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
Κυριακὴ 2/2, Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.  

Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30 Ναός Ἁγίας Μαρίνης,  
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00 Ναός Ἁγίου Νεκταρίου. 

 ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ 
Τὴν Πέμπτη 30 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 18:00 θὰ τελεσθεῖ Ἱερὸ 
Εὐχέλαιο, ἐπὶ τῇ μνήμη τῶν ἁγίων Ἀναργύρων.  

> ΑΓΙΑΣΜΟΣ 31 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 18:30  
> Παρακλήσεις στὶς 18:00  
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα  - Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  

> Κάθε Τετάρτη  
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:00  
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ  

Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00  
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ &  
    ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας Μαρίνης 39.  

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

=========================================== 

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. 

====================================== 
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

Ἔτος 17ο Φύλλο 17ο 
26 Ἰανουαρίου 2020 

\\ 2020 

 

http://www.agmarina.gr/


Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης 26 Δεκεμβρίου 2019, στὸν ναὸ τῆς ἁγίας Μαρίνης 

Ἡλιουπόλεως καὶ στὴν λειτουργία τὴν ὁποία τέλεσε ὁ ἀρχιμανδρίτης Εὐσέβιος 
Μεάντζια για τὴν ἑορτὴ τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου, ἐψάλη τὸ τριήμερο 
μνημόσυνο του αειμνήστου ἱεράρχου, παρουσία καὶ τοῦ προέδρου τοῦ 

ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ ναοῦ μας, ἀρχιμανδρίτου Σεραφεὶμ Δημητρίου, 
ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε γραμματεύς του, ἐπὶ μιὰ δεκαετία 2000- 2010, στὴν διεύθυνση 
ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 

Ὁ μητροπολίτης Εὐθύμιος τὸ βράδυ τῆς 24ης 
Δεκεμβρίου μετὰ τὸ δεῖπνο καὶ τὴν βραδινὴ προσευχή 
του, πλάγιασε νὰ ξεκουραστεῖ, τὴν ἑπομένη θὰ 

ἐκκλησιάζονταν γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων. 
Στὶς 21:30 ὅταν ἡ οἰκονόμος πλησίασε τὴν κλίνη του, νὰ ἐπιβεβαιώσει ὅτι πῆρε ἕνα 
φάρμακο ποὺ λάμβανε πρὶν τὸν ὕπνο, τὸν βρῆκε κεκοιμημένο.   
Γεννημένος στὸ Ἀγρίνιο τῆς Αἰτωλοακαρνανίας τὴν 1η Μαΐου τοῦ 1928. Μὲ 

καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Βουλγαρέλι τῆς Ἄρτας, ἔζησε 51 χρόνια τῆς ζωῆς του ὡς βοηθὸς 
ἐπίσκοπός τῶν τεσσάρων τελευταίων Ἀρχιεπισκόπων Ἀθηνῶν, κατοικώντας τὰ 
πλεῖστα ἐξ αὐτῶν στὸ Παλαιὸ Ψυχικό. 

Μετὰ τὴν ἐγκύκλιο παιδεία, ὑπακούοντας στὰ κελεύσματα τῆς οἰκογενείας, ξεκίνησε 
νὰ σπουδάσει ἰατρική, τὴν ὁποία ὅμως ἐγκατέλειψε σύντομα, θελγόμενος ἀπὸ τὴν 
θεολογία. 

Τὴν ἀγάπη του πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία, τὴν ἐκδήλωσε ἀπὸ τὴ νεότητά του 
συμμετέχοντας σὲ πλεῖστες δραστηριότητες και ὡς νεαρὸς θεολόγος καὶ ἀργότερα 
κληρικός. 

Πρωτοπόρος σὲ εἰσηγήσεις καὶ δράσεις γιὰ τοὺς νέους, τοὺς φτωχούς, τὴν οἰκολογία. Ὑπῆρξε ἐκ τῶν ἱδρυτῶν 
τοῦ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ», διεθνοῦς ὀργανώσεως ὀρθοδόξου νεολαίας. Ἱεραπόστολος, ἔφτασε στὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν 
Ἄπω Ἀνατολή. Μελετητὴς τῆς ἀστικῆς ποιμαντικῆς, μὲ διδακτορικὸ ἐπὶ τοῦ θέματος, ὀργάνωσε τὴν ποιμαντική 

τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐπὶ ἡμερῶν τῶν ἀρχιεπισκόπων Ἱερωνύμου του Α΄ καὶ Χριστοδούλου. 
Ἀκαταπόνητος συγγραφέας, μὲ περισσότερους ἀπὸ 100 τίτλους βιβλίων στὸ ἐνεργητικό του, κοιμήθηκε σὲ 
ἡλικία πλέον τῶν 90 ἐτῶν, ἔχοντας ὑπὸ ἔκδοση ἀπὸ τὴν Ἀποστολικὴ Διακονία τέσσερα βιβλία, δύο μὲ εἰδικὰ 

θέματα καὶ δύο τόμους μὲ ἀδημοσίευτα κείμενά του, ὑπὸ τὸν τίτλο Ἀνάλεκτα.    
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία, θὰ ψαλεῖ τὸ Σάββατο 28η Δεκεμβρίου ἐ.ε. καὶ ὥρα 12η μεσημβρινὴ στὸν Ἱερὸ 
Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν, εἰς τὸν ὁποῖο χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος. Ἀπὸ τὸ πρωὶ θὰ ἐκτεθεῖ ἡ σορὸς 

σὲ λαϊκὸ προσκύνημα καὶ θὰ τελεσθεῖ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. 
Ἡ ταφὴ τῆς σοροῦ Του, θὰ γίνει στὸν παλαιὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Χριστοφόρου, στὴν γενέτειρά του, τὸ Ἀγρίνιο 
Αἰτωλοακαρνανίας. 

Τὸ μνημόσυνο γιὰ τὶς 9 ἡμέρες θὰ τελέσει τὴν 1η Ιανουαρίου 2020, στὸ ναὸ τῆς ἁγίας Βαρβάρας Χαλανδρίου. 
Στὸ ναὸ αὐτό, μὲ τὴν συμπαράσταση τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Χρήστου Καραγεώργου, ἐκκλησιαζόταν κάθε 
Κυριακὴ καὶ ἑορτή, μεταλάμβανε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ κήρυττε πρὸς τοὺς πιστούς. Μὲ ὁδηγὸ τὸν 

ἐκ τῶν συνεργατῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος Εὐδόκιμο Παπαϊωάννου, μετέβαινε, ἕως καὶ πρὶν λίγες 
ἡμέρες, ἐνῶ εἶχε προγραμματίσει καὶ τὴν μετάβασή του μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, γιὰ νὰ ἐκκλησιαστεῖ τὰ 
Χριστούγεννα, ἑπομένη τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας του. 

Στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Παλαιοῦ Ψυχικοῦ, ἐνορία τῆς κατοικίας 
του, θὰ τελεσθεῖ τὴν Κυριακὴ 26 Ἰανουαρίου 2020, τὸ 
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό Του. Ἐκεῖ ὅσο θεωροῦσε ὅτι 
μποροῦσε νὰ ὁδηγεῖ, μετέβαινε μὲ τὸ αὐτοκίνητό του, ἐκκλησιαζόταν 

καὶ δεχόταν στὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως τὰ πνευματικά του 
τέκνα. Μάλιστα ὁ ἐκ τῶν ἐφημερίων του ναοῦ πρωτοπρεσβύτερος 
Ἀναστάσιος Βλαβιανός, διευθυντὴς ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ της 

ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐξυπηρετοῦσε τὰ τελευταῖα χρόνια της ζωῆς 
του, τὴν ὑπηρεσιακὴ ἐπικοινωνία του μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση, 
μὲ τὴν ἀρωγὴ καὶ τοῦ ποτὲ γραφέα Του στὴν διεύθυνση ποιμαντικοῦ 

ἔργου, ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου Ἰωάννου Γαρυφάλου.                                                                
Τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχου Εὐθυμίου αἰωνία ἡ μνήμη.  

(Δελτίο τύπου τῆς 27ης Δεκμβρίου 2019 Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων καὶ Ἐπικοινωνίας, Ἐ. Σ.Π.Ἔ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Ἡλιουπόλεως)                     

ΤΑ ΤΡΙΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ 
 


