
 

Ἡ βουβὴ ἑβδομάδα  

στὴν Ἁγία Μαρίνα Ἡλιουπόλεως 
Δελτίο τύπου τῆς 26ης Ἀπριλίου 2021 

Μέσα στὴ βουβαμάρα ποὺ ἔχει προκαλέσει 

παγκόσμια ἡ ὑγειονομικὴ κρίση, ζήσαμε τὴν 
βουβὴ ἑβδομάδα αὐτῆς τῆς Μεγάλης 
Σαρακοστῆς, χωρὶς νὰ παραμείνουμε 

βουβοί. Μὲ τὶς πενιχρὲς δυνάμεις τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας τῆς ἁγίας 
Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, ἔγιναν δράσεις 

παράλληλες μὲ τὴν θεία λατρεία ἡ ὁποία 
γίνεται σὲ περιορισμένες συνθῆκες, ἀπὸ τὶς 

κρατικὲς ὁδηγίες κατὰ τῆς μετάδοσης τοῦ 
κορωναϊοῦ. 
Τὴν Δευτέρα 19 Ἀπριλίου 2021, μετὰ ἀπὸ 

παράκληση τοῦ Συλλόγου Ἠπειρωτῶν 
Ἡλιουπόλεως, ἀνακοινώθηκε ὅτι τοῦ 
ὑποδείχθηκαν ἀπὸ τὸν πρόεδρο τοῦ 

Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἀρχιμανδρίτη 
Σεραφεὶμ Δημητρίου, 11 οἰκογένειες μὲ 
μικρὰ παιδιά, ἀπὸ τοὺς βοηθουμένους ἀπὸ 

τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχό της ἐνορίας, ὥστε 
νὰ περιληφθοῦν σὲ δράση Πασχάλιας 
τροφοδότησης ἐκ μέρους τοῦ συλλόγου. 

Τὴν Τρίτη 20 Ἀπριλίου 2021, ἡμέρα ποὺ ἡ 

ἐκκλησιαστική μας κοινότητα τιμᾶ τὴν 
μνήμη τοῦ παιδομάρτυρος Γαβριὴλ ἀπὸ τὴν 
Πολωνία, τὰ μέλη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 

Συμβουλίου Γεράσιμος Ἀλεξόπουλος καὶ 
Βασιλικὴ Φαλίδα παρέδωσαν τὴν πρώτη 
δόση ρουχισμοῦ, ἡ δεύτερη θὰ παραδοθεῖ 

τὴ Μεγάλη Τετάρτη, γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας 
ποὺ βρίσκονται ἔγκλειστοι στὴ φυλακὴ τοῦ 
Μαλανδρίνου.                         

συνέχεια όπισθεν  

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ἡ συμμετοχή στη λατρεία ἐντός τοῦ ναοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς 
κυβερνητικές ὁδηγίες γίνεται με κωδικό μετακίνησης 5, μὲ χρήση 
ἀπολυμαντικοῦ, μὲ κάλυψη τῶν ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν μὲ διπλή 
προσωπίδα (μάσκα) καί ἀποστάσεις ἀνά 2μ.   
 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: οἱ πατέρες ἐκ περιτροπῆς. 
 
 

Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη 12 & Παρασκευή 14/5 κατάλυση ἐλαίου 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

> Ἑσπερινὸς, καθημερινὰ στὶς 19:00 
> Ὄρθρος, καθημερινὰ στὶς 8:00 

ΒΡΑΔΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Δευτέρα 10/5 ἀπὸ τὶς 19:00, ἐπὶ τῇ μνήμη τῶν Ἰσαποστόλων 
φωτιστῶν τῶν Σλάβων Μεθοδίου καὶ Κυρίλλου. (Σλαβωνικά) 
 

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 8:00 πρωί. 
Δευτέρα 10/5, Σίμωνος ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ  

Τετάρτη 12/5, Ἐπιφανίου Κύπρου Γερμανοῦ Κῶν/πόλεως 
Σάββατο 15/5, Παχωμίου καὶ Ἀχιλλίου Λαρίσης  
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Α΄ Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης  

Β΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου 
Κυριακή Μυροφόρων, 16/5, Θεοδώρου ἠγιασμένου 
- Μνημόσυνο διετές πρωτοπρεσβυτέρου π.Ἐμμανουὴλ 

Βασιλάκη +17/5/2019, Ποντίων +19/5/1919,  
Ἀρχιεπισκόπου Δαμασκηνοῦ +20/5/1949 καὶ  
ἤρωως Κωνσταντίνου Ἠλιάδη +23/5/2006.  

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ 16/5, 19.00 
 

> Παρακλήσεις στὶς 19:30 κάθε Τετάρτη στὴν Ἁγία 

Μαρίνα κάθε Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  
 

> Κάθε Τετάρτη  
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 8:00 -20:00  

 

Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ 

ἔλαια, ἠλεκτρικὲς στῆλες, λαμπτῆρες καὶ χαρτὶ 
 

Λειτουργεί τό φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης ρούχων. 

Μπορεῖτε νὰ προμηθευτεῖτε ρουχισμὸ καὶ ὑπόδηση σὲ ἄριστη 
κατάσταση.Οἱ ἄποροι καθ΄ ὑπόδειξη τοῦ ἐνοριακοῦ φιλοπτώχου, 
μποροῦν νὰ λαμβάνουν δωρεὰν ἕως καὶ 25 τεμάχια μηνιαίως κατὰ 
ἄτομο. 

 

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.gr

Ἔτος 18ο Φύλλο 33o  
9 Μαΐου 2021 



Ἡ βουβὴ ἑβδομάδα στὴν Ἁγία Μαρίνα Ἡλιουπόλεως 
συνέχεια δελτίου τύπου τῆς 26ης Ἀπριλίου 2021 

 

Ἡ δράση θὰ ἐνεργηθεῖ ἀπὸ τὸ γραφεῖο συμπαράστασης 
φυλακισμένων τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Φωκίδος. Τὴν τιμὴ 

τοῦ παιδομάρτυρος Γαβριὴλ ἡ κοινότητα μας μετέθεσε γιὰ 
τὴν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου, 3 Μαΐου τ.ε.. 
Τὴν Τετάρτη 21 Ἀπριλίου 2021, παρελήφθησαν ἀπὸ τὰ 
συνεργεῖα ἀποκομιδῆς ἀνακυκλώσιμων ὑλικῶν του δήμου 

Ἡλιουπόλεως, τὰ συγκεντρωμένα στὸ ναὸ ἀλουμίνια καὶ 
πλαστικά. Ὁ πρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου 
ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου ἀνακοίνωσε τὴν 

ἀναστολὴ τοῦ προγράμματος συγκέντρωσης πλαστικῶν 
πωμάτων ἀπὸ φιάλες, κάθε εἴδους πλαστικοῦ καὶ ἀλουμινίου 
ἀπὸ συσκευασίες ἀναψυκτικῶν. Τὸ πρόγραμμα τὸ ὁποῖο 

διεύθυνε ὁ ἐθελοντὴς Ἠλίας Μυλωνὰς καὶ διαχειρίστηκε ὁ 
ἐθελοντὴς Φιλοκτήμων Φλῶρος ἐφαρμόστηκε γιὰ ἀρκετὰ 
χρόνια μὲ τὴν διάθεσή των ἀνακυκλώσιμων ὑλικῶν σὲ 

ἑταιρεῖες ἀνακύκλωσης, ἔναντι οἰκονομικοῦ ὀφέλους. Τὰ 
χρήματα δίδονταν πρὸς ἐνίσχυση πρώην ἀστέγων, τοὺς 
ὁποίους ἡ κοινότητα μας ἔχει περιθάλψει. Ἐπειδὴ τὸν 

τελευταῖο καιρὸ κατέστη ἀδύνατη μετὰ ἀπὸ πολλὲς 
προσπάθειες, ἡ ἐξεύρεση ἐπιχείρησης ἡ ὁποία θὰ 
παραλάμβανε τὰ συγκεντρωμένα, τὸ ὑλικὸ παραδόθηκε στὸ Δῆμο καὶ ἀνακοινώθηκε ἡ ἀναστολὴ τῆς δράσης. 

Τὴν Τετάρτη 22 Ἀπριλίου 2021 ὁλοκληρώθηκε τό πρόγραμμα 
"διατίθενται δωρεὰν" ποὺ χορήγησε περισσότερα ἀπὸ 500 
βιβλία ἐκκλησιαστικά, λογοτεχνικά, ἱστορικὰ καὶ παιδικὰ στοὺς 

ἐνορίτες. Ἡ δράση ξεκίνησε στὴ ἀρχὴ τῆς Σαρακοστῆς μὲ 
σκοπό νά βοηθηθουν οἱ ἐνορίτες ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση βιβλίων 
στὴν διαχείριση τοῦ χρόνου ἀποκλεισμοῦ στὶς οἰκίες τους, 

λόγω τῶν μέτρων κατὰ τοῦ κορωναϊοῦ. Τὸ πρόγραμμα 
διαχειρίστηκε μὲ ἐπιτυχία ὁ ἐθελοντὴς Χαράλαμπος Κολοβός. 
Τὴν Πέμπτη 22 Ἀπριλίου 2021, ἔγινε ἀπὸ τὸν ἐθελοντὴ 

Γεώργιο Βάρσο διαλογὴ ἱερῶν εἰκόνων πρὸς δωρεὰν διάθεση 
τοὺς ἐν εὐθέτω χρόνω. Τὶς εἰκόνες αὐτὲς παραδίδουν ἀπὸ εὐλάβεια στὸ ναὸ πρὸς φύλαξη καὶ διαχείριση, 
συγγενεῖς θανόντων. 

Τὴν Παρασκευὴ 23 Ἀπριλίου 2021, ὁλοκληρώθηκε ἡ διανομὴ τροφίμων στοὺς δικαιούχους ἐκ μέρους τοῦ 
Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου. 84 οἰκογένειες ἢ μοναχικὰ ἄτομα παρέλαβαν πασχαλινὸ δέμα ποὺ προετοίμασαν οἱ 
ἐθελόντριες τῆς διακονίας τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μὲ τὸν συντονισμὸ τοῦ προέδρου 
τοῦ ΕΦΤ πρωτοπρεσβυτέρου π. Λάμπρου Ξεσφύγγη.    

Τὸ Σάββατο 24 Ἀπριλίου 2021, ἡ ἐθελοντικὴ ὁμάδα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΗΣ», μὲ τὴν συμμετοχὴ ἕντεκα 
πολιτιστικῶν καὶ κοινωνικῶν φορέων τῆς πόλης μας, ἀφοῦ ὁλοκλήρωσαν, μὲ τὴν βοήθεια τῶν προσκόπων, τὸν 
δεκαεπταήμερο Μαραθώνιο Ἀλληλεγγύης καὶ Ἀγάπης ποὺ διοργάνωσαν μὲ σύνθημα «Κανένα σπίτι φέτος στὴν 

πόλη μας χωρὶς Πασχαλινὸ τραπέζι» γιὰ τὴ στήριξη τῶν οἰκονομικὰ ἀδύναμων συμπολιτῶν μας, ἔφτασαν στὸ 
Φιλόπτωχό της Ἁγίας Μαρίνης μὲ τρόφιμα γιὰ τοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς. Την ἴδια μέρα ἐκ μέρους τοῦ 
Δήμου Ἡλιουπόλεως παραδόθηκαν ἀπὸ τὸν ἀντιδήμαρχο Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης Ἰωάννη Ποῦλο, 

κατεψυγμένα κρέατα γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Φιλόπτωχου. 
Τὴν Κυριακή τῶν Βαΐων 25 Ἀπριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε καὶ φέτος ἡ καθιερωμένη ἀπὸ χρόνια αἱμοδοσία. 
Μὲ ὅλα τά προβλεπόμενα μέτρα γιὰ τὴν προστασία ἀπὸ τόν κορωναϊό, ὑγειονομικὴ ὁμάδα ἀπὸ τὸ Γενικὸ 

Κρατικὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν προσῆλθε στὴν αἴθουσα  πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Μανταδάκης καὶ ἀπὸ τὶς 
9:00 ἕως τὶς 13:00 διεξήγαγε τὴν αἱμοδοσία. Ὁ ὑπεύθυνος 
τῆς ἐνοριακῆς αἱμοδοσίας πρωτοπρεσβύτερος π. Λάμπρος 

Ξεσφύγγης μὲ τοὺς συνεργάτες του, ἰατρὸ Μαρία 
Μπαρμαπρέσου καὶ Δημήτριο Ξεσφύγγη, ὑποδέχτηκαν 
ἄψογά τούς 46 προσελθόντες ἐκ τῶν ὁποίων ἔδωσαν αἷμα οἱ 

38 καὶ τοὺς εὐχαρίστησαν μὲ εὐλογία μία πασχαλινὴ 
λαμπάδα. 


