
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

  Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης     Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη    Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

...ἡ  Ἐνορία μου μὲ
Ἔτος 14ο Φύλλο 21  
19 Φεβρουαρίου 2017

καλεῖ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τὸ μνημόσυνό 4 ἐΤῶν ἀπὸ τὴν κοίμησή του 
Ἀρχιμανδρίτου Ἰσιδώρου Σαλάκου, , τελέσθηκε τὸ 

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017, στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. 

Ὁ μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, 
ἐκπρόσωπος τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχου 
Ἀλεξανδρείας στὴν Ἀθήνα, ἦταν ὁ 

ἱερουργὸς τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῆς 
ἐπιμνημόσυνης δεήσεως. 
Συμπαρέστησαν κληρικοὶ συνεργάτες τοῦ μητροπολίτου 
ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀθήνα, πνευματικοὶ ἀδελφοὶ 
καὶ φίλοι του μακαριστοῦ κληρικοῦ, ὀ επὶ τοῦτο ἐλθῶν 
ἐκ Βραζιλίας πνευματικός του υἱὸς Ἀρχιμανδρίτης 
Ἀγαθάγγελος Καρκαγγέλης, ἐφημέριοί του Ναοῦ,  
οἱ συγγενεῖς του καὶ ἐνορίτες.
Στὴν ὁμιλία τοῦ ὁ μητροπολίτης Γεώργιος 
ἀναφερόμενος στὸν ἀείμνηστο Πρωτοσύγγελλό του 
καὶ μετέπειτα Μέγα  Ἐκκλησιάρχη τοῦ Πατριαρχείου 
Ἀλεξανδρείας ειπε «ἂπ ὅπου καὶ ἂν πέρασε ὁ Ἰσίδωρος 
ἦταν ἕνας στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ ὁ κόσμος τὸν ἀγάπησε. Ἀπόδειξη πὼς σήμερα ἦλθαν 
γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν μνήμη του, πατέρες ἀπὸ ὅλα τα 
σημεῖα τῆς γῆς».

p

Λέγω
ἐγώ...

Ἐφημέριος ἑβδομάδος:  
πατέρες Σεραφείμ, Δαμασκηνός & Εὐσέβιος.

> νησΤΕΙόΛόΓΙό 
Κατάλυση εἷς πάντα πλὴν  κρέατος ὅλη τὴν ἑβδομάδα 
>  Ἑσπερινός, καθημερινά 18:00.
>  Ὄρθρος, καθημερινά 7:30.
>  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤόυΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί. 
Παρασκευὴ 24/2, 
A & B εὕρεσις κεφαλῆς Προδρόμου.
>  σΑΒΒΑΤό ΠΑνΤῶν Τῶν όσΙῶν 
24/2 Τρισάγιο μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ στὶς 18:30
25/2 Ταρασίου Κωνσταντίνουπόλεως, 
Ριγίνου σκοπέλου
>  Ὄρθρος Θεία Λειτουργία στὶς 7:30 
 - Μνημόσυνο 10:00.
>  ΚΑΘΕ ΚυΡΙΑΚη Δυό ΘΕΙΕσ ΛΕΙΤόυΡΓΙΕσ 
>  Κυριακή, 26/2 Τῆς Τυρινῆς. 
Πορφυρίου Γάζης Φωτεινῆς σαμαρείτιδος    
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης 
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
>  Παρακλήσεις στὶς 18:00
Τετάρτη στὴν  Ἁγία Μαρίνα  
Παρασκευὴ στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο 
>  Κάθε Τετάρτη 
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:30 
Ἀπόδειπνο  καί Χαιρετισμοί της Παναγίας 20:00
>  ΚΑΤηΧηΤΙΚΑ Κάθε Κυριακή στίς 11:00
>  ΕνόΡΙΑΚη συνΑΞη 
μΕΛΕΤησ ΑΓΙΑσ ΓΡΑΦησ
Κάθε Παρασκευὴ στὶς 7 τὸ βράδυ,  
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης θὰ ἀναλύει θέματα 
Γραφικὰ & ἄλλα Πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος.
>  όμΙΛΙΕσ ΠνΕυμΑΤΙΚόυ 
ΠΡόΒΛημΑΤΙσμόυ 
Κυριακή 12/3/2017 , καὶ ὥρα 17:00 μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη 
π. Νεκταρίο Μουλατσιώτη, Πρωτοσύγκελλο  
τοῦ Μητροπολίτου Φωκίδος.
>  συνΑνΤησΕΙσ νΕῶν 
Σήμερα Κυριακὴ 12/3/2017, καὶ ὥρα 19:00 μὲ τὸν 
Ἀρχιμανδρίτη π. Αὐγουστίνο Σύρο, Ἱεροκήρυκα  
τῆς Μητροπόλεως Φωκίδος

4ετές μνημόσυνο Ἀρχιμανδρίτου 
Ἰσιδώρου σαλάκου



ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Μὲ πρωταγωνιστὲς 
μεγάλες προσωπικότητες 
τοῦ ἑλληνικοῦ 

ἀθλητισμοῦ, παλαίμαχους 
ἄσσους τοῦ ποδοσφαίρου καὶ 
θρύλους τῆς ἀθλητικῆς ζωῆς τῆς 
χώρας, πραγματοποιήθηκε ἡ 
καθιερωμένη γιορτὴ γιὰ τὴν κοπὴ 
τῆς Ἁγιοβασιλειόπιτας τοῦ 
συλλόγου Α.Ο. ΔΙΑΝΑ Ἁγίας 
Μαρίνας  Ἡλιούπολης.
Στὴν κατάμεστη ἀπὸ κόσμο 
αἴθουσα θεάτρου τοῦ 
Δημαρχείου  Ἡλιούπολης, 
τὸ Σάββατο 14  Ἰανουαρίου 
2017, παρουσία πολλῶν 
καὶ ἐκλεκτῶν καλεσμένων, 
τιμήθηκαν γιὰ τὴν 
προσφορά τους, μεγάλα 
ὀνόματα τοῦ ποδοσφαίρου 
ὅπως ὁ  Ἀντώνης 
Ἀντωνιάδης (παλαίμαχος 
Παναθηναϊκοῦ καὶ 
Ὀλυμπιακοῦ), ὁ Μίμης Δομάζος 
(παλαίμαχος Παναθηναϊκοῦ 
καὶ ΑΕΚ), ὁ Τάκης Κελεσίδης 
(παλαίμαχος Ὀλυμπιακοῦ) ὁ 
Χρῆστος  Ἀφρουδάκης (ἀρχηγὸς 
ἐθνικῆς ὁμάδας πόλο) καὶ ὁ Σπύρος 
Γιαννιώτης (Ὀλυμπιονίκης ἀνοιχτῆς 
θαλάσσης) ὡς θρύλοι τοῦ ἑλληνικοῦ 
ἀθλητισμοῦ παραλαμβάνοντας τὴν 
φανέλα τοῦ συλλόγου μὲ τὴν εἰδικὴ 
μνεία «θρύλος».
Η ΔΙΑΝΑ, σεβόμενη τὴν προσφορά 
τους στὸ ἑλληνικὸ ποδόσφαιρο ἕως 
σήμερα, τίμησε τὸν προπονητὴ τῆς 
Ἐθνικῆς ὁμάδας ποδοσφαίρου, 
Κώστα Τσάνα καὶ τὸν ἀρχηγὸ τῆς 
ἀνδρικῆς ὁμάδας τοῦ συλλόγου, 
Ἰβᾶν Ροῦσεφ, μὲ τὴν φανέλα τοῦ 
συλλόγου μὲ τὴν εἰδικὴ μνεία 
«σεβασμός». Τιμήθηκαν μεταξύ 
ἄλλων καὶ οἱ ἀρωγοί της ὁμάδας 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνορίας ἐπιχειριματίες 
Λάμπρος Μπόλτης καὶ Κώστας 
Παπαδόπουλος  

Πολὺ μικρὴ ἀποδείχτηκε ἡ 
αἴθουσα γιὰ τὰ 600 ἄτομα ποὺ 
παρευρέθηκαν καὶ ἔτσι ὁ σύλλογος 
χώρισε τὴν γιορτὴ σὲ 2 διαδοχικὲς 
ἐκδηλώσεις, ἀφοῦ ὁ σύλλογος 
διαθέτει μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες 
σὲ ἀριθμὸ παιδιῶν ἀκαδημίες τῆς 
χώρας, ποὺ ἀγγίζει τὰ 300 παιδιά.
Παραβρέθηκαν ὁ Δήμαρχος τῆς 
πόλης κ. Βασίλης Βαλασόπουλος, 
ὁ πρόεδρος τῆς  Ἁγίας Μαρίνας 
Ἡλιούπολης ἀρχιμανδρίτης 
κ. Σεραφεὶμ Δημητρίου, ὁ 
πρόεδρος τοῦ ΠΑΟΔΗΛ κ. 

Θέμης Γιαννόπουλος, ὁ 
ἐκπρόσωπος τῆς   Ἕνωσης 
Ποδοσφαιρικῶν Σωματείων  
Ἀθηνῶν κ. Στράτος Πανταζῆς, 
στελέχη τῆς Δημοτικῆς 
ἀρχῆς, τὸ σύνολο πολιτικῶν 
καὶ πολιτιστικῶν φορέων 
τῆς πόλης, τὸ Διοικητικὸ 
συμβούλιο τῆς ΔΙΑΝΑ, 

παλαιοὶ πρόεδροι καὶ μέλη τῆς 
οἰκογένειας τοῦ συλλόγου, παιδιά, 
προπονητές, γονεῖς ἀπὸ ὅλα τα 
τμήματα τῶν ἀκαδημιῶν, ἡ ἀνδρικὴ 
ὁμάδα, καθὼς καὶ ἄνθρωποι ποὺ 
στηρίζουν ἠθικὰ καὶ ὑλικὰ κάθε 
προσπάθεια τοῦ σωματείου, 
Ἡλιουπολίτες, ποὺ πιστεύουν στὸ 
ὅραμα τῶν ἀνθρώπων τῆς ὁμάδας. 
Γιὰ κάθε τμῆμα τοῦ συλλόγου (15 
τμήματα τῆς ἀκαδημίας καθὼς 
καὶ ἡ ἀνδρικὴ ὁμάδα) ὑπῆρχε πίτα 
μὲ φλουριὰ γιὰ τοὺς τυχερούς, οἱ 
ὁποῖοι κέρδισαν ἀθλητικὰ δῶρα.
H ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ εὐχές, 
γιὰ ὑγεία καὶ προκοπὴ τοῦ 
σωματείου, ποὺ πρωταγωνιστεῖ 
στὸ ἀθηναϊκὸ ποδόσφαιρο τὰ 
τελευταῖα χρόνια, μὲ τὴν ἀρωγὴ 
ἐπὶ τῶν ἐγκαταστάσεων, τοῦ 
Δήμου  Ἡλιούπολης καὶ μὲ ἀθλητὲς 
καὶ μαθητὲς προπονούμενους, 
ἀγωνιζόμενους καὶ διδασκόμενους, 
ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν γαιῶν.

Α.Ο. ΔΙΑΝΑ Ἁγίας Μαρίνας Ἡλιούπολης


