
  

                                 

Το κτήριο που στεγάζει την νέα φιλανθρωπική εταιρεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» 
εγκαινίασε την Τρίτη 23/11/2010 στο Νέο Κόσμο (Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου ) ο Εξοχώτατος Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. Προηγήθηκε ο αγιασμός των εγκαινίων, τον οποίο τέλεσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος όπου και τόνισε «Σκοπός αυτού του κτιρίου είναι να γίνει η καρδιά της αγάπης. Το 
ορμητήριο κάθε προσπάθειας που θέλει να απαλύνει τον άνθρωπο στο πόνο και τον προβληματισμό του». Στη συνέχεια ο 
Μακαριώτατος, αφού αναφέρθηκε στους τομείς δράσεις της νέας φιλανθρωπικής εταιρείας, βράβευσε τον π. Ιωάννη Καραλή, 
τον οποίο ευχαρίστησε ιδιαίτερα μαζί με τους συνεργάτες του και τους ενορίτες του Ι. Ναού Αγίου Παντελεήμονος Ν. Κόσμου 
για την παραχώρηση του κτιρίου στην Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αλλά και την κυρία Δέσποινα Μοιραράκη και τους κ.κ. 
Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και Π. Κυριακίδη που συμπαραστάθηκαν σε αυτή την προσπάθεια, διαθέτοντας ένα σημαντικό ποσό για την κατάλληλη διαμόρφωση και 
εξοπλισμό του κτηρίου. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ παρουσιάστηκε το πρόγραμμα "Αποστολή Ζωής" που υλοποιείται από την Μ.Κ.Ο. 
της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών "ΑΠΟΣΤΟΛΗ'' και την ATEbank στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της τράπεζας και έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση 
χρημάτων για την ενίσχυση των συσσιτίων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος και ο Πρόεδρος της Τράπεζας κ. Θεόδωρος Πανταλάκης 
επισκέφθηκαν το χώρο του Ιδρύματος Αστέγων του Δήμου Αθηναίων όπου μας η Αρχιεπισκοπή Αθηνών διανέμει φαγητὀ σε άστεγους και άπορους 
συνανθρώπους. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές δράσεις που βρίσκονται στο στάδιο της άμεσης υλοποίησης από την «Αποστολή»: 

Να μην ξεχάσω  …  η Ενορία μου με καλεί 
                                                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΗΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ                                       

               Έτος 8ο Φύλλο 9                                                               28 Νοεμβρίου 2010 
     Υπεύθυνος  Πρεσβύτερος  Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτης                  

Διγενή 20 & Αλ. Παναγούλη - τηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404 
                                                                                         Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά, διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ενορίας μας www.agmarina.gr  ή  

στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Agia Marina Ilioupolis ή ζητήστε να το αποστέλλουμε κάθε Κυριακή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), από agmarinailioupolis@gmail.com 

O Ναός μας παραμένει ανοιχτός από 7:30 το πρωί μέχρι 20:00 το βράδυ. Το γραφείο του Ναού λειτουργεί 9:30-11:30 & 18:30-19:30. 
Για κάθε διοικητική πράξη (πιστοποιητικά, άδειες γάμου), παρακαλούμε να ορίζετε συγκεκριμένη ώρα συνάντησης με τον εφημέριο.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
 

• Ενίσχυση και αναβάθμιση του προγράμματος σίτισης της Ι.Α.Α. και των 
ενοριών της (ήδη διανέμονται ημερησίως 10.000 μερίδες φαγητού σε 
συνανθρώπους μας) 

• Ενίσχυση του προγράμματος Ταβιθά που αφορά στην ένδυση προσφύγων, 
μεταναστών και απόρων 

• Ανοικτή γραμμή καταπολέμησης της φτώχειας μέσω τηλεματικού κέντρου  
• Ίδρυση δικτύου Κοινωνικών Παντοπωλείων 
• Επαγγελματική ένταξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (ΑμΕΑ, μεταναστών, 

μακροχρόνια ανέργων, ατόμων σε κατάσταση φτώχειας κλπ.) 
• Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου για την ανάπτυξη επαγγελματικών 

δεξιοτήτων 
• Ψηφιακό Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης της κοινωνικής επανένταξης 

και της απασχόλησης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 

• Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού με τη δημιουργία Κινητών Μονάδων παροχής υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας υγείας και περίθαλψης προς αστέγους, μετανάστες, χρήστες 
ουσιών κ.λπ. 

• Παροχή υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού με τη δημιουργία Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας για την 
υποστήριξη ατόμων σε κρίση (θύματα trafficking, κακοποιημένες γυναίκες, 
ουσιοεξαρτημένα άτομα) 

• Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης Απεξαρτημένων 
Ατόμων σε κτήριο της οδού Ιουλιανού 

• Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Πόνου Ασθενών με ανίατες νόσους ή σε 
τελικό στάδιο 

• Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και επέκταση λειτουργίας ειδικής μονάδας 
προστασίας και περίθαλψης μη αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων 



• Αμφίδρομη διαδικτυακή πλατφόρμα ψυχολογικής υποστήριξης και 
συμβουλευτικής καθοδήγησης για εφήβους 

• Ενίσχυση του δικτύου υποστήριξης νοητικά και ψυχικά ασθενών με τη 
δημιουργία Μονάδας Αντιμετώπισης της νόσου Alzheimer και συγγενών 
διαταραχών στο Καρέλλειο Ίδρυμα 

• Δημιουργία Κέντρου Ημέρας και Κέντρου Εκπαίδευσης αυτιστικών παιδιών στα 
Πατήσια 

• Ανάπτυξη και λειτουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα 
με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down του ιδρύματος Μ. Κόκκορη 

• Πρόγραμμα δικτύωσης εκκλησιαστικών δομών Ψυχικής Υγείας και κατάρτισης 
στελεχών, προσωπικού, εκπαιδευτών και φροντιστών 

• Δημιουργία ολοκληρωμένου Κέντρου Γεροντολογίας στο Πολυδένδρι 
(Καπανδρίτι) 

• Ενίσχυση του εθελοντισμού και αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

• Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης εκκλησιαστικών στελεχών για την ορθή 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού 

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  
Εφημέριος Εβδομάδος: π. Εμμανουήλ Βασιλάκης 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός, καθημερινά στις 6:00 το απόγευμα. 

Ιερό Σαρανταλείτουργο των Χριστουγέννων 
Όρθρος & ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α καθημερινά από τις 7:30 π.μ. 
Εκτός των μεγάλων εορτών οι Θ. Λειτουργίες θα τελούνται στο παρεκκλήσι του 
Αγ. Νεκταρίου. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να αναλάβετε από μία Λειτουργία. 
Θα δηλώσετε στο γραφείο του Ναού μας ποια μέρα επιλέγετε και  
προσκομίσετε από την παραμονή πρόσφορο, γλυκό κόκκινο κρασί, λάδι, 
λιβάνι, καρβουνάκια και από 2 ή 3 κεριά Αγίας Τραπέζης (μικρές λαμπάδες). 
Αυτό έχει σκοπό να υπάρχουν καθημερινά τα απαραίτητα για την τέλεση της 
Θ. Λειτουργίας, αλλά και να είναι ουσιαστικά αληθινό το «τα σα εκ των σων 
Συ προσφέρομεν» για τον καθένα από εμάς. 
Τα παραπάνω είδη, εκτός του πρόσφορου που συνιστούμε να είναι ζυμωτό, 
μπορείτε να προμηθευτείτε από την έκθεση, δίπλα στο Ναό ενισχύοντας 
τους σκοπούς του. 
========================== Κάθε Κυριακή 2 Θείες Λειτουργίες 
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης, 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου 

Ιερά Αγρυπνία 
Το βράδυ της Δευτέρας 29ης Νοεμβρίου επί τη μνήμη του Αποστόλου 
Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, θα τελεσθεί από τις 20:00 στο ναό μας, Ιερά 
Αγρυπνία με Εσπερινό, Όρθρο και Θεία Λειτουργία. 
==================================== Κάθε Τετάρτη 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 21:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.  
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 8 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
================================== Κάθε Παρασκευή 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο παρεκκλήσι. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    
Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2010 

Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί πόρτα – πόρτα στην ενορία μας, ο 
έρανος της Αγάπης. Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην προσπάθεια αυτή ως 
εθελοντές. Δύο ώρες από την Κυριακή μας, δοσμένες σ΄ αυτόν τον αγώνα της 
Εκκλησίας είναι πάντα όφελος. 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακή μετά την Β’ Λειτουργία, τα παιδιά 
μας, αφού κοινωνήσουν και πάρουν πρωινό γεύμα στην αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου, συμμετέχουν στα κατηχητικά τους μαθήματα. Αμέσως 
μετά με ομαδικά παιχνίδια αναπτύσσουν την ευγενή άμυλα.  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Κάθε Τετάρτη στο Ναό μας στις 7:00μ.μ., μετά 
την Παράκληση στην Αγία Μαρίνα και με συντονιστή τον Διάκονο π. 
Δαμασκηνό Φυλακτό, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν την Θεία Λατρεία. 
Θα ακολουθεί το Απόδειπνο με Χαιρετισμούς  στις 8 00 μ.μ. 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ Στο Πνευματικό κέντρο του Ναού μας, συναντώνται νέοι 
και συζητούν, με την ευθύνη του συλλόγου ο Ιερός Αυγουστίνος και τον 
συντονισμό των Ηγουμένου Νεκταρίου Μουλατσιώτη και Αρχιμ Αυγουστίνου 
Σύροου. Επόμενη συνάντηση Κυριακή 5/12/2010 στις 8 μ.μ. 
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Κάθε Παρασκευή στις 7 το 
βράδυ, ο Οικονόμος π. Ιωάννης Μεταξάς, αναλύει θέματα Αγιογραφικά & άλλα 
Πνευματικού ενδιαφέροντος. 
ΦΙΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 

Στην αίθουσα της οδού Γερανείων 3 
• Κυριακή 11:30 π.μ. -12:30 μ.μ. για μαθήτριες. 
• Δευτέρα 4.30 μ.μ. κύκλος γυναικών και 6.00 μ.μ. κύκλος ανδρών  

 Τρίτη 4.30μ.μ. κύκλος γυναικών στην αίθουσα Πνευματικού Κέντρου 
 

Ανάπαυσον Κύριε … σήμερα προσευχόμαστε για την ανάπαυση των 
ψυχών των Λουκά Συνοδινού 9:45π.μ., Μαρίας Δημητροπούλου 10:15π.μ. και  
Παναγιώτας Χάγιου 10:45π.μ. 

 


