
 
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  

Ἔτος 19ο - Φύλλο 32o – 8 Μαίου 2022 
 

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 
Διεύθυνση: Διγενῆ 20, 163 44 Ἡλιούπολη.  

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. 

Τηλέφωνο: 210 9711 531 Τηλεομοιότυπο: 210 9718 980 Ἠλεκτρονικὸ Ταχυδρομεῖο: ck.agmarina@gmail.com 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ἡ συμμετοχὴ στὴν λατρεία ἐντός τοῦ ναοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς κυβερνητικές ὁδηγίες ἀπό Κ.Υ.Α., γίνεται μὲ κάλυψη τῶν 
ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν ἀπὸ προσωπίδα. 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη καί Παρασκευή, κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ Σήμερα στίς 19.00  

Ἀγρυπνία Τὴν Τρίτη 10/5, ἐπὶ τῇ μνήμη Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου τῶν 

φωτιστῶν τῶν Σλάβων θὰ γίνει Ἀγρυπνία 20:30 – 00:00
 

Ἑσπερινὸς, καθημερινά στὶς 19:00,  

Ὄρθρος, καθημερινά στίς 9:00 
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μὲ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30. 
Δευτέρα 9/5, Ἠσαίου προφήτου, Χριστοφόρου 

Μάρτυρος, Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις. 
Σάββατο 14/5, Ἰσιδώρου μάρτυρος τοῦ Χίου, 
Θεράποντος ἐπισκόπου Κύπρου 

 

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

Κυριακή του Παραλύτου, 15/5,  
Ὁσίου Παχωμίου, Ἀχιλλίου ἐπισκόπου Λαρίσσης. 
Μνημόσυνο Ποντίων +1919 καί  

Ἀρχιεπισκόπου Δαμασκηνοῦ +20/5/1949  
Α΄ Θ. Λειτουργία 6:30 π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.  
Β΄ Θ. Λειτουργία 9:45 π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου. 

Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30  
 

 

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ   
Ἀπὸ σήμερα τὰ παιδιὰ μας ξανὰ στὸ Ναὸ καί κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 στό πνευματικό κέντρο 

 
Δὲν ξεχάσαμε καὶ φέτος τοὺς τρεῖς 

ἀδικοχαμένους 
 τραπεζικοὺς ὑπαλλήλους.  

Ἡ Παρασκευὴ Ζούλια, ὁ Ἡλιουπολίτης 

Ἐπαμεινώνδας Τσάκαλης καὶ ἡ 
Ἀγγελικὴ Παπαθανασοπούλου μὲ τὸ 

ἀγέννητο παιδί της, στὶς 5 Μαΐου 2010 

δολοφονήθηκαν στὴν πυρκαγιὰ ποὺ 
βάλθηκε στὸ κατάστημα ἐργασίας 

τους στὴν ὁδὸ Σταδίου. 
 Τὸ μνημόσυνο τοὺς ἔγινε στὴν 

λειτουργία τῆς 5ης Μαίου 2022 ἀπὸ 

τὸν πρωθιερέα Λάμπρο Ξεσφύγγη καὶ 
τὸν διάκονο Γεώργιο Βάρσο. 

 
Ὁ  Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 μέχρι 20:30 καὶ τὶς Κυριακὲς ἀπὸ 6:30 –  19:30.  

Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30 & 17:30-19:00. Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη (πιστοποιητικά, 
ἄδειες γάμου), παρακαλοῦμε νὰ ὁρίζετε συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο.                                                        

Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ἠλεκτρικὲς στῆλες καὶ λαμπτῆρες 

Λειτουργεί μέ προσυνεννόηση & τό κατάστημα διάθεσης ρούχων. 



ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ 
  

Μυροφόρες εἶναι οἱ γυναῖκες πού ἀκολουθοῦσαν τόν Κύριο 
μαζί μέ τήν Μητέρα Του, ἔμειναν μαζί της κατά τήν ὥρα 
τοῦ σωτηριώδους Πάθους καί φρόντισαν νά ἀλείψουν μέ 
μύρα τό σῶμα τοῦ Κυρίου. 
Ὅταν δηλαδή ὁ Ἰωσήφ καί ὁ Νικόδημος ζήτησαν κι’ 
ἔλαβαν ἀπό τό Πιλάτο τό Δεσποτικό Σῶμα, τό κατέβασαν 
ἀπό τόν Σταυρό, τό περιέβαλαν σέ σινδόνια μαζί μέ 
ἐκλεκτά ἀρώματα, τό τοποθέτησαν σέ λαξευτό μνημεῖο κι’ 
ἔβαλαν μεγάλη πέτρα πάνω στή θύρα τοῦ μνημείου, 

παρευρίσκονταν θεωρώντας -κατά τόν Εὐαγγελιστή Μάρκο- ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή καί ἡ ἄλλη 
Μαρία πού καθόταν ἀπέναντι τοῦ Τάφου. Ἄλλη Μαρία ἐννοοῦσε ὁπωσδήποτε τήν Θεομήτορα. Δέν 
παρευρισκόταν ὅμως μόνον αὐτές, ἀλλά καί πολλές ἄλλες γυναῖκες ὅπως ἀναφέρουν οι 
Εὐαγγελιστές Λουκάς καί Ματθαῖος. (Λουκ. η΄, 3 - Ματθ. κζ΄, 55) 
Ἐπειδή λοιπόν αὐτές οἱ γυναῖκες ἐκήρυξαν μετά σθένους τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ 
Χριστού καί συνέβαλον κατά πολύ εἰς τήν ἀψευδῆ διακήρυξη τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Μυστηρίου τῆς 
Πίστεώς μας, ἐτάχθη παρά τῶν Ἁγίων καί θεοφόρων Πατέρων, ὅπως μετά τήν Κυριακή του Θωμά, 
νά ἑορτάζουμε τῶν Ἁγίων αὐτῶν γυναικῶν τήν μνήμη, διότι ΠΡΩΤΕΣ αὐτές εἶδον τόν Χριστόν 
Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καί πρός πάντας ἐκήρυξαν τό σωτήριο κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά καί τήν 
κατά Χριστόν πολιτείαν μετῆλθον ἀρίστως.  
Πρώτη εἶναι Μαρία ἡ Μαγδαληνή ἀπό τήν ὁποία ὁ Χριστός ἔβγαλε ἑπτά δαιμόνια καί διά τήν 
εὐεργεσίαν αὐτήν ἀκολουθοῦσε καί ἀγαποῦσε τόν Χριστόν. Μαγδαληνή δέ ὀνομάζετο ἡ Μαρία διότι 
ἐκατάγετο ἀπό τά Μάγδαλα. Μετά δέ τήν Ἀνάληψιν τοῦ Χριστοῦ ἐπῆγεν εἰς τήν Ρώμην, πρός τόν 
Αὐτοκράτορα Τιβέριον, ὁ ὁποῖος ἔπασχε ἀπό τόν ἕνα ὀφθαλμόν καί τόν ἐθεράπευσε. Διά τήν 
εὐεργεσίαν αὐτήν τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς ὁ Τιβέριος ἔφερε εἰς τήν Ρώμη τούς Ἀρχιερεῖς τῶν 
Ἰουδαίων καί τόν Πόντιον Πιλᾶτον καί ἀφοῦ τούς ἐδίκασε, τούς κατεδίκασε εἰς θάνατον, ἐπειδή 
ἐσταύρωσαν ἕναν ἀθῶον, τόν Ἰησοῦν Χριστόν. Τέλος ἡ Μαρία ἀπέθανεν εἰς τήν Ἔφεσον ὅπου καί 
τήν ἔθαψεν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Ἀργότερον ὁ Βασιλεύς Λέων ὁ Σοφός ἔφερε τό ἅγιον 
λείψανόν της εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν. 
Δεύτερη Μυροφόρος εἶναι ἡ Σαλώμη, περί τῆς ὁποίας λέγουσι κάποιοι ὅτι ἦτο ἡ νόμιμη γυναῖκα τοῦ 
Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος. Ἄλλοι δέ λέγουν ὅτι ἦταν θυγατέρα τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, τό ὁποῖον 
εἶναι ἀληθέστερον, διότι ὁ Ἰωσήφ ὁ Μνήστωρ εἶχε ἑπτά παιδιά. Τέσσερα ἀγόρια, τόν Ἰάκωβον (ὁ 
ὁποῖος ὀνομάζετο μικρός) τόν Ἰωσῆν, τόν Σίμωνα καί τόν Ἰούδα, ὄχι τόν προδότην, ἀλλά τόν 
λεγόμενον Ἀδελφόθεον. Εἶχε δέ καί τρεῖς θυγατέρες, τήν Ἐσθήρ, τήν Θάμαρ καί τήν Σαλώμην τήν 
γυναῖκα τοῦ μικροῦ Ζεβεδαίου. Ὤστε ὅταν ἀκούεις αὐτό πού λέγεται στό Εὐαγγέλιο «Μαρία ἡ τοῦ 
Ἰακώβου τοῦ  μικροῦ καί Ἰωσῆ μήτηρ» (Μάρκ. ιε΄, 40) τήν Παναγία Θεοτόκον νόμιζε ὅτι λέγει, διότι 
ὡς μήτηρ τῶν τέκνων τοῦ Ἰωσήφ ἐφαίνετο ἡ Παναγία. Ἐκ τούτου δέ προκύπτει ὅτι ὁ Ἰωάννης ὁ 
Θεολόγος καί ὁ Χριστός ἦταν ἀνεψιός καί θεῖος. Ὁ μέν Χριστός θεῖος, ὁ δέ Ἰωάννης ἀνεψιός. 
Τρίτη Μυροφόρος εἶναι ἡ Ἰωάννα, ἡ ὁποῖα ἦταν γυναίκα τοῦ Χουζᾶ, ὁ δέ Χουζᾶς αὐτός ἦτο 
ἐπίτροπος καί οἰκονόμος εἰς τόν οἶκον τοῦ βασιλέως Ἠρώδου. 
Τέταρτη Μυροφόρος εἶναι ἡ Μαρία ἡ ἀδελφή του Λαζάρου, ἡ ὁποῖα καί προτύτερα εἰς τόν οἶκον της 
ἤλειψε τό Χριστόν μέ τό Μύρον, ὅταν ἀνέστησε τόν ἀδελφόν της τόν Λάζαρον, καθώς τό ἀναφέρει ὁ 
Εὐαγγελιστής Ἰωάννης λέγων: «Ἡ οὖν Μαρία λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς» ( Ἰω. ιβ΄, 3). 
Πέμπτη Μυροφόρα εἶναι ἡ Μάρθα ἡ ἀδελφή τῆς Μαρίας καί τοῦ Λαζάρου, ἡ ὁποῖα καί πολλήν 
προθυμίαν ἔδειξε πρός τόν Χριστόν ἀπό τήν ἀρχήν, διότι αὐτή τόν ὑπηρέτει εἰς ὅλα τά σωματικά. 
Ἕκτη Μυροφόρος εἶναι ἡ Μαρία ἡ γυναίκα τοῦ Κλωπᾶ. Κλωπᾶν δέ κάποιοι τόν Κλεόπαν 
ὀνομάζουσιν. Αὐτή τήν Μαρία ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ἀδελφήν τῆς Θεοτόκου τήν ὀνομάζει, λέγων 
εἰς τήν Σταύρωσιν αὐτό: «Εἰστήκεσαν δέ παρά τῷ Σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ 
τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ» (Ἰω. ιθ΄, 25).  
Πῶς δέ ἦταν ἀδελφή τῆς Παναγίας ἀκούσατε. Ὁ Ἰωακείμ ὁ πατήρ τῆς Παναγίας, εἶχεν ἀδελφό, ὅστις 
ἀπέθανε χωρίς νά ἀποκτήσει τέκνον, κατά δέ τόν Νόμον τοῦ Μωϋσέως ἐπῆρε τήν νύμφην του διά 
γυναῖκα καί ἔκαμε ἀπό ἐκείνην αὐτήν τήν Μαρίαν. Ἀπό δέ τήν  Ἄννα ἔκαμε τήν Παναγίαν Θεοτόκον. 
Ὥστε λοιπόν ἀδελφή τῆς Παναγίας μας ἦταν ἀπό τόν πατέρα μόνον. 
Ἑβδόμη Μυροφόρος εἶναι ἡ Σωσσάνα. 
Ἦσαν δέ καί ἄλλες πολλές ὡς τό λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς «αἵτινες ἦσαν διακονοῦσαι αὐτῶ» 
(Λουκ. η΄, 3 και Ματθ. κζ΄, 55) δηλαδή τόν Χριστόν, ἀλλά οἱ Εὐαγγελιστές δέν ἔγραψαν τά ὀνόματα 
ὅλων διότι δέν ὑπῆρχε λόγος. 


