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Ἀνακύκλωση
γιὰ τὸ ἐνοίκιο πρώην ἀστέγου

Ἀπὸ δελτίο τύπου τῆς 3ης Ἰουλίου 2020

Μία ἀπὸ τὶς πολλὲς δράσεις φιλανθρωπίας, τῆς
ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας
Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, πραγματοποιήθηκε τὴν
Πέμπτη 2 Ἰουλίου 2020.
1620 κιλὰ ἀνακυκλώσιμων ὑλικῶν, μὲ τὴ
συνεργασία τῶν ἐθελοντῶν Φιλοκτήμονος
Φλώρου, ὁ ὁποῖος ἔχει καὶ τὴν κύρια εὐθύνη
τῆς δράσης, Μιχαὴλ - Χρήστου Φουστέρη,
Παναγιώτη Παπαδοπούλου, Ζούρα
Γκογκολαούρι,καὶ Παναγιώτη Γιολδάση
παραδόθηκαν σὲ ἰδιωτικὴ ἑταιρεία
ἀνακύκλωσης. Στὴν παράδοση βοήθησαν καὶ
οἱ ἐφημέριοι τοῦ ναοῦ ἀρχιμανδρίτες Σεραφεὶμ
Δημητρίου καὶ Εὐσέβιος Μεάντζια.
Ἡ δράση πραγματοποιεῖται γιὰ τὴν ἐνίσχυση
τοῦ προγράμματος στέγασης ἀστέγων. Τὰ
χρήματα ποὺ ἐξασφαλίστηκαν ἀπὸ τὴν
πώληση τῶν ὑλικῶν, θὰ καταβληθοῦν γιὰ τὴν
ἀποπληρωμὴ μέρος τοῦ ἐνοικίου ἑνὸς μηνός,
σὲ πρώην ἄστεγο.
Ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα στὸ παρελθὸν ἔχει
στεγάσει ἄστεγους σὲ χώρους της ἢ σὲ
ἐνοικιαζόμενους, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ τὴν περίοδο
συνεχίζει τὴν καταβολὴ τοῦ ἐνοικίου γιὰ δύο
περιπτώσεις πρώην ἀστέγων.
Παρὰ τὴ δυσκολία στὴ συγκέντρωση καὶ τὴν
ἀποθήκευση τῶν πρὸς ἀνακύκλωση ὑλικῶν, ἡ
δράση θὰ συνεχιστεῖ καὶ στὸ ἑξῆς. Μαγειρικὰ
λίπη καὶ ἔλαια, (400 εὐρὼ ὁ τόνος), ἠλεκτρικὲς
στῆλες - μπαταρίες- (δωρεὰν) λαμπτῆρες
(δωρεάν), ἀλουμίνια (200 εὐρὼ ὁ τόνος),
πλαστικὰ πώματα (80 εὐρὼ ὁ τόνος) καὶ
φιάλες (40 εὐρὼ ὁ τόνος) εἶναι ἡ διαρκὴς
δράση τῆς κοινότητας καὶ ἡ ἔκκληση πρὸς
τοὺς ἐνορίτες, "νὰ τὰ παραδίδετε στὸ ναό, γιὰ
νὰ γίνεται αὐτὸ τὸ ἔργο ἀγάπης".

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ἡ συμμετοχὴ στὴν λατρεία ἐντός τοῦ ναοῦ σύμφωνα μὲ τὶς κυβερνητικές
ὁδηγίες γιὰ τὴν φερόμενη ὡς πανδημία κορωναϊοὺ, γίνεται ἀπό Κ.Υ.Α.
ἰσχύος ἕως 31/10/2020, μὲ ἀποστάσεις γιὰ 100 ἄτομα και μόνο για 20
άτομα σέ βαπτίσεις, γάμους, κηδείες, μνημόσυνα, μὲ κάλυψη τῶν
ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν μὲ ὑφασμάτινη ἢ ἄλλου εἴδους μάσκα,

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Βασίλειος.
Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη 14 καὶ Παρασκευὴ 16/10/2020
νηστεία ἀνέλαιος ἢ ὡς ὁρίζει ὁ πνευματικός.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
> Ἑσπερινὸς & Ὄρθρος, καθημερινὰ στὶς 18:00
καὶ Σαββάτο μόνο Ἑσπερινὸς στὶς 18:00
> Παρακλήσεις στὶς 18:45 κάθε Τετάρτη στὴν
Ἁγία Μαρίνα κάθε Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο
> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
Κάθε Τετάρτη 8:00 -20:00
> Θεία Λειτουργία
Δευτέρα 12/10, στὶς 8:00 Πάντων τῶν Ἀθηναίων ἁγίων.
Σάββατον 17/10, στὶς 8:00 Ὠσηὲ προφήτου.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακὴ 18/10, Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου γέροντος
Α΄ Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Μνημόσυνο Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Α΄

Β΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Ἀκόμα μιὰ χρονιὰ θὰ ἀποστείλουμε ὀνόματα ζώντων καὶ
τεθνεώτων πρὸς μνημόνευσή τους, στὸ Ἁγιορείτικο κελί
τῶν Ταξιαρχῶν Καρυῶν καὶ θὰ ἐνισχύσουμε τοὺς πατέρες
νὰ ἀποκαταστήσουν τὶς ζημιὲς, ἀπὸ τὸ σεισμὸ καὶ τὴν
νεροποντή, στὸν φτωχὸ μοναστικὸ χῶρο τους.
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν νεωκόρο
τοῦ Ναοῦ μας.

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στίς 1 Νοεμβρίου 2020

στὶς 14:00 γιά τὴν Ἱερὰ Μονὴ Αγίου Γεωργίου Βρανά Νέας
Μάκρης. Θὰ προηγηθεῖ περίπατος στήν παραλία Ν. Μάκρης.
Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ἀλουμίνιο,
πλαστικὸ 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, γιὰ 3 μῆνες.

Λειτουργεῖ Δευτέρα 18:00 – 19:00 - Παρασκευὴ 11:00 -12:00

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 9:00 - 13:00
Νὰ δώσουμε ὅλοι παρουσία στὸ μεγάλο αὐτὸ πανηγύρι
ἀνθρωπιᾶς καὶ ἀλληλεγγύης

Ἀπὸ δελτίο τύπου τῆς 24ης Ἰουλίου 2020
“Δεν εὐχαριστοῦμε τοὺς συναρμόδιους ὑπουργοὺς γιὰ τὴν ἀνευθυνότητά τους στὸ νὰ μὴν
ἀπαντήσουν στὰ ἐρωτήματα μας περὶ τῆς διεξαγωγῆς τῆς πανηγύρεως”. Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια
ὁ πρόεδρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας μας ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου
χαιρέτησε τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἱερᾶς λιτανείας, ἀφοῦ δύο μέρες πρὶν μὲ Κ.Υ.Α. οἱ πέντε
ὑπουργοί, Ἐσωτερικῶν, Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων, Προστασίας τοῦ Πολίτη,
Ὑγείας καὶ Ἀνάπτυξης καὶ Ἐπενδύσεων, ἀπαγόρευσαν χωρὶς διευκρινήσεις τὰ πανηγύρια.

συνέχεια ἐκ τοῦ
προηγουμένου

Το πανηγύρι μας

Τὸ πρωὶ ἐψάλη ὁ
ὄρθρος καὶ
“Δὲν εὐχαριστοῦμε
ἀκολούθησε ἡ Θεία
τοὺς συναρμόδιους ὑπουργούς”.
Λειτουργία ὅπου μὲ
εὐλογία τοῦ
ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου,
λειτούργησαν ὁ μητροπολίτης Βρεσθένης Θεοκλητός, μὲ τὸν μητροπολίτη
Ἱσπανίας Πολύκαρπο, συμπαρισταμένων τῶν ἀρχιμανδριτῶν Κορνήλιου,
ἐκ τῆς Μητροπόλεως Νιγηρίας καὶ Ἀμβροσίου, ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Πεκίου καὶ τοὺς ἐφημερίους τοῦ ναοῦ, Σεραφείμ, Εὐσέβιο καὶ Δαμασκηνὸ
καθὼς καὶ τὸν διάκονο Παναγιώτη Καζαμία.
Τὸ μεσημέρι ὁ μητροπολίτης
Πολύκαρπος μετέβη στὸν
ἑορτάζοντα βρεφονηπιακὸ
σταθμὸ τῆς ἐνορίας «Ἡ ἁγία
Μαρίνα» καὶ τέλεσε
ἀρτοκλασία γιὰ τὰ νήπια καὶ
τὶς παιδαγωγούς.
Αὐθημερὸν τὸ γεῦμα στὶς
τρεῖς δομὲς ὑποστηριζόμενης
διαβίωσης τοῦ ἱδρύματος
Κόκορη – Ψαραύτειο –
Μαρτίνος προετοιμάστηκε
καὶ παρατέθηκε μὲ ὑλικὰ ποὺ
προσέφερε ἡ ἐνορία.
Τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκαν οἱ χαιρετισμοὶ στὴν ἁγία Μαρίνα ἀπὸ τὸν
πρωτοπρεσβύτερο τοῦ ναοῦ μας Λάμπρο Ξεσφύγγη καὶ ἀκολούθησε ὁ
μεθεόρτιος ἑσπερινὸς στὸν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ μητροπολίτης Ἱσπανίας
καὶ Πορτογαλίας, ὁ ὁποῖος καὶ προεξῆρχε τῆς λιτανεύσεως τῶν ἱερῶν
σεβασμάτων. Ἐκτός τῶν ἐφημερίων τοῦ ναοῦ ἔλαβαν μέρος, οἱ
ἀρχιμανδρίτες Νεόφυτος Δοντὰς τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου Γούβας καὶ Συνέσιος
Βικτωράτος τοῦ Ρωσικοῦ ναοῦ Ἀθηνῶν, οἱ πρωτοπρεσβύτεροι Δημήτριος
Δρόσος, Μιχαὴλ Γιαννάτος τῆς Κοιμήσεως Ἡλιουπόλεως, Ἀναστάσιος
Πέτρου τοῦ ἁγίου Βασιλείου δήμου ἁγίου Δημητρίου, Παναγιώτης
Κούκουνας καὶ Γεώργιος Γιαννόπουλος τοῦ ἁγίου Νικολάου Ἡλιουπόλεως
καὶ ὁ διάκονος Δημήτριος Μπαρμπαρής. Παραβρέθηκαν ὁ ὑπουργὸς
τουρισμοῦ Θεοχάρης Θεοχάρης, ὁ βουλευτὴς Βασίλειος Σπανάκης, ὁ
ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας Ἀναστάσιος Γαϊτάνης, ὁ δήμαρχος Ἡλιούπολης
Γεώργιος Χατζηδάκης, ὁ πρώην Δήμαρχος Θεόδωρος Γεωργάκης, ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου
Σταῦρος Γεωργάκης, οἱ ἀντιδήμαρχοι, Ἰωάννης Ἀντζινᾶς, Κωνσταντῖνος Σεφτελής, Παναγιώτης Βιδάλης,
Ἰωάννης Ποῦλος, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς μείζονος ἀντιπολιτεύσεως στὸ δημοτικὸ συμβούλιο Εὐστάθιος
Ψυρόπουλλος, καθὼς καὶ δημοτικοὶ σύμβουλοι τῆς ἀντιπολιτεύσεως.

