
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Οἱ Κληρικοὶ καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ 
Συμβούλιο, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας 
Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, 

Σᾶς προσκαλοῦν νὰ 
συνπανηγυρίσουμε, στὶς 
ἐκδηλώσεις τοῦ 

ἑορτάζοντος Ναοῦ. 
Ἐλᾶτε νὰ προσευχηθοῦμε 
μαζὶ, νὰ ζητήσουμε τὸ 

ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν 
φωτισμὸ ἐκείνων ποὺ 
χωρὶς αἰδῶ εὔκολα 

καταπατούν ἱερὰ καὶ ὅσια. 
 

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 
7:30 Θεία Λειτουργία 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

9:00-13:00  
Κάτω από το ναό Αγίας 
Μαρίνης 39 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 
19:00 Ἱερὸν Εὐχέλαιον. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ  
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

18:30  

Μέγας Ἑσπερινὸς 
Ἀρτοκλασίες θὰ γίνουν  

μόνο τὴν παραμονή, 
 ἀπὸ τὶς 5:00 μ.μ. 

20:30  

Λαϊκὸ πανηγύρι  
μὲ παραδοσιακοὺς 

χοροὺς ἀπὸ τόν 

Χ.Λ.Ο.Η. 
 μὲ μουσικὴ καὶ 

τραγούδι ἀπὸ τὸ 

συγκρότημα τῆς 
οἰκογένειας   

Γιώργου Δαλιάνη 

23:30  
Ἱερὰ Ἀγρυπνία  

Ὄρθρος μετ΄ἐγκωμίων στὴν Ἁγία  

Θεία Λειτουργία 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΘΕΟΡΤΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ6:30 Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 9:15 Κτητορικὸ Μνημόσυνο 
Βοήθειά μας ἡ θαυματουργὸς μεγαλομάρτυς Ἁγία Μαρίνα και η Αγια Μαρκέλλα  

Ἔτος 17ο Φύλλο 40o  
5 Ἰουλίου 2020 

Δὲν θέλουμε ἄλλες 

κοροϊδίες. 

Μὲ τὸν κορωναϊὸ 

πρόσχημα, 

διώχθηκε ἡ πίστη 

καὶ οἱ πιστοί.  

Ἡ γιορτὴ τῆς  

ἁγίας Μαρίνης 

προσευχὴ νὰ 

φυλάει ὁ Θεὸς 

τοὺς ἀνθρώπους 

ἀπὸ τοὺς ἰούς, 

ἀλλὰ καὶ τοῦ υἱοὺς 

τοῦ διαβόλου  

τοὺς διῶκτες του  

Υἱοῦ τοῦ ΘΕΟΥ. 
 

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020                                                                                 
 

7:00  Ὄρθρος 

8:00 Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία 

18:30 Χαιρετισμοὶ στὴν Ἁγία 

19:00 Μεθέορτος Ἑσπερινὸς 

20:00 Λιτάνευσις Λειψάνων καὶ Εἰκόνος 

21:00  Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Ἁγία. 

22:00 Στὸ προαύλιο τοῦ Ναοῦ, ζωντανὴ μουσικὴ ἀπὸ νεανικό συγκρότημα. 

 



ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟ  ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ. 
Τρίτη 21/7 - 19:30 Μέγας Ἑσπερινὸς                               Τετάρτη 22/7 - 8:30 Θεία Λειτουργία 

 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ  - ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 

ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ   ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ  ΤΑΜΕΙΟΝ  ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - Τηλ.- FAX 210.9750736   Email: eftagmarinas@outlook.com 

Αρ. πρωτ.: 44/2020                                                                              Ηλιούπολη 29-6-2020 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 
Αγαπητοί αιμοδότες, 
Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την εθελοντική 
αιμοδοσία που θα λάβει χώρα στο Ναό μας την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020. 

Κατόπιν των δύσκολων και πρωτόγνωρων καταστάσεων που ζήσαμε όλοι μας, 
λόγω της  πανδημίας του κορωνοϊού, είμαστε και πάλι σε θέση να τελέσουμε 
την εθελοντική αιμοδοσία στο Ναό μας, όπως πραγματοποιούταν τα τελευταία 

40 και πλέον συναπτά έτη, έχοντας με αυτόν τον τρόπο προσφέρει ο καθένας 
και η καθεμία από εμάς, στο μέτρο του δυνατού, αίμα για τον συνάνθρωπό μας 

που πάσχει. Ήρθε και πάλι η στιγμή όπου με χαρά θα προσφέρουμε λίγο χρόνο 
από τη ζωή μας συμμετέχοντας στην εθελοντική αιμοδοσία για να σώσουμε μια ζωή, που μπορεί να 
είναι ο αδερφός μας, ο φίλος μας, μα προ πάντων ένας άγνωστος που ζητά την βοήθειά μας. Μια 

βοήθεια που προσφέρεται χωρίς κανένα κόστος, θυσιάζοντας μονάχα 10 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο 
μας. 
Το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, οι ανάγκες αίματος 

αυξήθηκαν ραγδαία, καταδεικνύοντας το πόσο απαραίτητη είναι η συμμετοχή μας στην εθελοντική 
αιμοδοσία, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει η πατρίδα μας αλλά και ολόκληρη η 
ανθρωπότητα. 

Καλούμε λοιπόν όλους τους εθελοντές αιμοδότες να συμμετέχουν στην αιμοδοσία που θα τελεσθεί στο 
Ναό μας, ώστε με τη βοήθειά τους να μην λείψει ούτε μία μονάδα αίματος από του πάσχοντες αδελφούς 
μας. Ας δώσουμε χαρά και ελπίδα στους συνανθρώπους μας πραγματοποιώντας μία πράξη θυσιαστικής 

αγάπης. Ας εορτάσουμε την χαρά της προσφοράς και της θυσίας λίγες μέρες προτού εορτάσουμε 
την Αγία και ένδοξη Μεγαλομάρτυρα Μαρίνα, την προστάτιδα της ενορίας μας. 
Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το 

μεσημέρι, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ναού «Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Μανταδάκης», κάτω 
από το Ναό της Αγίας Μαρίνας (είσοδος από Αγίας Μαρίνας 39). 
Η αιμοδοσία θα τελεσθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις και 

τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από την πολιτεία για την προάσπιση της δημοσίας υγείας, τόσο για 
την προστασία του υγειονομικού προσωπικού όσο και των αιμοδοτών.  

Απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή σας στην αιμοδοσία είναι: 
1. Έγγραφο ταυτοπροσωπίας (Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης), 
2. Ο Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο 
ιερέα της εθελοντικής δράσης της αιμοδοσίας π. Λάμπρο στο τηλέφωνο 6977 922135 
είτε στον γραμματέα της επιτροπής αιμοδοσίας κ. Δημήτριο Ξεσφύγγη στο τηλέφωνο 

6972 313256. 
Για την Επιτροπή Αιμοδοσίας 

Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης 
Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ἀλουμίνιο, πλαστικὸ ἠλεκτρικὲς στῆλες,  

λαμπτῆρες καὶ χαρτὶ, ρουχισμὸ καὶ ὑπόδηση σὲ ἄριστη κατάσταση. 
Φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης ρούχων. Δευτέρα 18:00 – 19:00 & Παρασκευὴ 11:00 -12:00 

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 μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο (email), ἀπο ck.agmarina@gmail.com     

http://www.agmarina.gr/
mailto:ck.agmarina@gmail.com

