
Αγία Βαρβάρα 
Ιλίου 

Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Ιλίου 

Αγ. Βαρβάρας 54 και Φιλοκτήτου - 13122 Ίλιον 

Χάρτης θέσης: www.bit.ly/aviliou 

Ωράριο: 07:00-13:30, 16:30-20:00 

Ώρες γραφείου: 09:00-12:00, 17:00-19:00 

Τηλ.: 210 2610455  Fax: 210 2611449 

www.agiavarvarailiou.gr 

ag.varvara@imiliou.gr 

Social media: Αγία Βαρβάρα Ιλίου 

Λειτουργικές  

δραστηριότητες 

ΚαθηµερινάΚαθηµερινάΚαθηµερινάΚαθηµερινά    
Ώρα 08:00  Όρθρος, ώρα 17:00 Εσπερινός 
Το πρόγραμμα των Θ. Λειτουργιών της εβδομάδας αναρ-

τάται στην ιστοσελίδα και τα social media. Έναρξη 07:30. 

ΤρίτηΤρίτηΤρίτηΤρίτη    
Ώρα 17:00 Παράκληση στην Παναγία 

ΣάββατοΣάββατοΣάββατοΣάββατο    
Ώρα 07:30  Όρθρος και Θεία Λειτουργία 

Ώρα 17:00  Εσπερινός 

ΚυριακήΚυριακήΚυριακήΚυριακή    
Ώρα 07:00  Όρθρος και Θεία Λειτουργία 

Ώρα 17:00 Εσπερινός 

Κάθε µήναΚάθε µήναΚάθε µήναΚάθε µήνα    
Μία τουλάχιστον μεγάλη αγρυπνία, με βυζαντινό χο-

ρό ψαλτών, από τις 20:30 έως τη 01:00. 

Ιερά εξοµολόγησηΙερά εξοµολόγησηΙερά εξοµολόγησηΙερά εξοµολόγηση    
Τρίτη απόγ., Πέμπτη - Παρασκευή πρωί-απόγευμα. 

 

Κάθε Σάββατο βράδυΚάθε Σάββατο βράδυΚάθε Σάββατο βράδυΚάθε Σάββατο βράδυ    
Νυχτερινή Θεία Λειτουργία της Κυριακής,  

για όσους δεν μπορούν να εκκλησιαστούν  
την Κυριακή το πρωί!  Στο κατανυκτικό παρεκκλήσιο 

του Αγ. Ραφαήλ, στο  υπόγειο του Ι. Ναού,   
από τις 22:00 έως τις 00:30. 



Κατηχητικές συνάξεις παιδιώνΚατηχητικές συνάξεις παιδιώνΚατηχητικές συνάξεις παιδιώνΚατηχητικές συνάξεις παιδιών    
Κυριακή 10:30  Προσχολική - Α’ Δημοτικού 

Σάββατο 15:15  Β-Ε’ Δημοτικού 

Σάββατο 15:15  Στ’ Δημοτικού - Α’ Γυμνασίου 

Σάββατο 17:00  Β’ Γυμνασίου - Γ’ Λυκείου 

Οµάδα συζήτησης για νέουςΟµάδα συζήτησης για νέουςΟµάδα συζήτησης για νέουςΟµάδα συζήτησης για νέους    
Για νέους ως 40 ετών ή για όσους αισθάνονται νέοι 

και σκέφτονται ως νέοι! Τα θέματα είναι θεολογικά, 

κοινωνικά και γενικώς θέματα που μπορούν να απα-

σχολούν έναν νέο άνθρωπο.  

Η συζήτηση είναι ανοιχτή. 

Κάθε Πέμπτη από τις 20:00 ως τις 22:00. 

Κύκλοι οµιλιώνΚύκλοι οµιλιώνΚύκλοι οµιλιώνΚύκλοι οµιλιών    
Για όλες τις ηλικίες, ομιλίες από τους ιερείς του Ι. Ναού 

σε θεματικούς κύκλους. Φέτος: 

«Η διδασκαλία των σύγχρονων αγίων γερόντων, 

Πορφυρίου και Παϊσίου». 

Κάθε Τρίτη 17:45, μετά από την Παράκληση. 

ΧειροτεχνίαΧειροτεχνίαΧειροτεχνίαΧειροτεχνία    
Έξυπνες και όμορφες κατασκευές από απλά υλικά.  

Για γυναίκες όλων των ηλικιών.  

Δωρεάν μαθήματα από την κα. Δέσποινα.  

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 15:00-17:00. 

Πρακτική ψαλτικήΠρακτική ψαλτικήΠρακτική ψαλτικήΠρακτική ψαλτική    
Δωρεάν εκμάθηση ύμνων και ακολουθιών της Εκκλησί-

ας με πρακτικό τρόπο. Ώστε να μπορούμε να συμμετέ-

χουμε σε ακολουθίες του Ι. Ναού μας (χαιρετισμούς, πα-

ρακλήσεις κ.λπ.). Για άνδρες, γυναίκες και παιδιά όλων 

των ηλικιών. Κάθε Πέμπτη από τις 18:30 ως τις 19:30. 

ΕκδροµέςΕκδροµέςΕκδροµέςΕκδροµές----ΕκδηλώσειςΕκδηλώσειςΕκδηλώσειςΕκδηλώσεις    
Τακτικές, μηνιαίες, προσκυνηματικές και ψυχαγωγικές 

εκδρομές με πολύ χαμηλό κόστος και συνοδεία  

των ιερέων. 

Πολλές ευκαιρίες για ανταμώματα στη διάρκεια του 

χρόνου με εκδηλώσεις που ανακοινώνονται στην ιστο-

σελίδα και τα social media. 

ΑγιογραφίαΑγιογραφίαΑγιογραφίαΑγιογραφία    
Μαθήματα αγιογραφίας από την κα. Χρυσάνθη.  

Για όλες τις ηλικίες άνω των 14 ετών.  

Δύο τμήματα, Δευτέρα ή Πέμπτη 19:00-21:00. 

ΖωγραφικήΖωγραφικήΖωγραφικήΖωγραφική    
Μαθήματα ζωγραφικής από την κα. Ελένη, ειδικευμένη 

στη διδασκαλία παιδιών. Για παιδιά από 7 ετών και 

άνω. Κάθε Δευτέρα 19:00-21:00. 

ΜουσικήΜουσικήΜουσικήΜουσική----χορωδίαχορωδίαχορωδίαχορωδία    
Για παιδιά όλων των ηλικιών του σχολείου.  

Δωρεάν μαθήματα από την κα. Κατερίνα και την 

κα. Αναστασία, ειδικευμένες στις παιδικές χορωδίες.  

Κάθε Σάββατο 14:00-15:15. 

Παραδοσιακοί χοροίΠαραδοσιακοί χοροίΠαραδοσιακοί χοροίΠαραδοσιακοί χοροί    
Παράδοση και εκγύμναση ταυτοχρόνως!  

Δωρεάν μαθήματα από τον κο. Γιάννη.  

Παιδιά κάθε Κυριακή 16:30-17:30.  

Ενήλικες κάθε Κυριακή 17:30-18:30. 

Οι δραστηριότητες έχουν αρχίσει! 


