
 

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 35o – 29 Μαΐου 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 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Νηστειοδρόμιο: ἑβδομαδιαία κατάλυσις εἰς πάντα.  
Ἑσπερινός, καθημερινὰ στὶς 19:00,  Ὄρθρος, καθημερινὰ στὶς 9:00 

> Παράκληση γιὰ τοὺς Μαθητὲς 
Τὴν Δευτέρα 13 Ἰουνίου 2022 στὶς 19:00 θὰ γίνει ἡ ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν Ἰησοῦ 

Χριστό, πρὸς ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν στὶς Πανελλαδικές καί προαγωγικὲς ἐξετάσεις. 

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

> Παρακλήσεις στὶς 19:00 κάθε Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα καί κάθε Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο.  

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μὲ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30. 

Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 13/6, Ἀκυλίνης μάρτυρος   - Σάββατο 18/6 Λεοντίου Αἰγίνης. 

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
Κυριακή των Ἁγίων Πάντων, 19/6 Ἰούδα τοῦ Θαδαίου ἀποστόλου. 
Α΄ Θ. Λειτουργία 6:30 π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.  

Β΄ Θ. Λειτουργία 9:45 π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου 
 
 

Ἐγκαίνια γιὰ μιὰ γωνιὰ φιλανθρωπίας 
στὴν ἁγία Μαρίνα Ἡλιουπόλεως 
"Ἡ γωνιὰ τῆς Παναγίας τῆς Ἀκαθῆς" ἐγκαινιάστηκε καὶ 
ξεκίνησε τὴν λειτουργία της, τὴν Κυριακὴ 29 Μαΐου 
2022, στὴν ἐνορία ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. 
Ὁ ἐπίσκοπος Κομανῶν Μιχαήλ, Ἔξαρχος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου στὸ Κίεβο τῆς Οὐκρανίας, 
μὲ τὴν εὐλογία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης 
Ἑλλάδος Ἱερωνύμου, τέλεσε τὸν ἁγιασμὸ τῶν ἐγκαινίων, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν πρόεδρο τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου, ἀρχιμανδρίτη Σεραφεὶμ Δημητρίου καὶ τὸν διάκονο τοῦ ναοῦ, Γεώργιο 
Βάρσο. Ἐν συνεχεία ὁ ἐπίσκοπος, μαζὶ μὲ τοὺς δημάρχους τοῦ Σούπρας τῆς Πολωνίας Ραντοσλὰβ 
Ντομπροβόλσκι καὶ τῆς Ἡλιουπόλεως Γεώργιο Χατζηδάκη, ἔκοψαν μὲ τρία ψαλίδα, στολισμένα μὲ τὰ 
χρώματα τῶν τριῶν κρατῶν ἕνα ἕκαστο, τὴν κορδέλα τῶν ἐγκαινίων.  
Ὁ ἐπιτετραμμένος τῆς Πολωνικῆς πρεσβείας στὴν Ἀθήνα, πληρεξούσιος ὑπουργὸς Θωμὰς Βισνέβσκι, 
τριμελὴς ἀντιπροσωπεία τοῦ πολωνικοῦ κοινοβουλίου ἀπὸ τὴν ὁμάδα ἑλληνοπολωνικὴς φιλίας οἱ 
βουλευτές, Δανιὴλ Μιλέφσκι, Θωμὰς Κόστους καὶ Θωμὰς Σιμάνσκι, οἱ σύμβουλοι τοῦ πολωνοῦ 
πρωθυπουργοῦ, Χριστιανὸς Γιαβόρσκι καὶ Ἰωάννης Βαλτσούκ, ἡ πρόεδρος τοῦ συνδέσμου δημάρχων 

Πολωνίας Ἰβόνα Βιετσόρεκ, ἡ ἐκπρόσωπος τῶν Οὐκρανικῶν 
ΜΚΟ στὴν Πολωνία Λέσια Γκαμπέλτσουκ, ὁ πρόεδρος τοῦ 
πολωνικοῦ Ἱδρύματος Ἁγία Μαρίνα Πατρίκιος Πανάσιουκ καὶ ὁ 
διευθυντὴς αὐτοῦ Θωμὰς Νικολάγιουκ, ὁ πρόεδρος τοῦ 
δημοτικοῦ συμβουλίου Ἡλιουπόλεως, Παναγιώτης Βιδάλης, 
καὶ ὁ πρώην πρόεδρός του, Παρασκευᾶς Γιαννόπουλος, οἱ 
ἀντιδήμαρχοι Κωνσταντῖνος Σεφτελὴς καὶ Ἰωάννης Ποῦλος, 
ἀντιπροσωπεία τοῦ συλλόγου Κρητῶν Ἡλιουπόλεως, 
οὐκρανοὶ πρόσφυγες καὶ ἐνορίτες τῆς Ἁγίας Μαρίνας 
συμμετεῖχαν στὰ ἐγκαίνια. 



"Ἡ γωνιὰ τῆς Παναγίας τῆς Ἀκάθης" εἶναι τὸ δεύτερο 
ἱστορικὰ φιλανθρωπικὸ κατάστημα διάθεσης εἰδῶν 
ἐνδύσεως καὶ ὑποδήσεως καὶ λοιπῶν εἰδῶν τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας τῆς Ἁγίας Μαρίνης 
Ἡλιουπόλεως. Τὸ πρῶτο, ἐγκαινιάστηκε στὶς 13 Νοεμβρίου 
2019 καὶ λειτουργεῖ στὴν ὑποκείμενη τοῦ ναοῦ "αἴθουσα 
ἐκδηλώσεων ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Ξυνός", ἀλλὰ 
ἀποδείχθηκε μὴ ἐπαρκὲς γιὰ τὸν ὄγκο τῶν παρεχομένων 
εἰδῶν. 
Μὲ τὴν εὐθύνη τῆς ἐκκλησιαστικῆς συμβούλου Βασιλικῆς 
Φαλίδα καὶ ὁμάδας ἐθελοντῶν μεταχειρισμένα εἴδη 
ἔνδυσης, ὑπόδησης καὶ οἰκιακῆς χρήσης τὰ ὁποῖα 
προσφέρονται στὸ ναό, διαχωρίζονται, ταξινομοῦνται καὶ 
προωθοῦνται σὲ ἄτομα ποὺ ἔχουν ἀνάγκη, ἀλλὰ καὶ σὲ 
δομὲς παιδικῆς προστασίας, ἀλλὰ καὶ φιλοξενίας ἢ 
φυλακίσεως ἐμπεριστάτων συνανθρώπων μας. 
Τὸ νέο κατάστημα βρίσκεται στὴν ἴδια ὁδὸ μὲ τὸν ναό, 
στὴν ὁδὸ Διγενῆ καὶ τὸν ἀριθμὸ 12 καὶ θὰ λειτουργεῖ κάθε 
Τρίτη καὶ Πέμπτη το πρωὶ 11:00 μὲ 13:00 καὶ κάθε 
Παρασκευὴ ἀπόγευμα κατὰ τὴ θερινὴ περίοδο 17:30 μὲ 
19:00 καὶ τὴν χειμερινὴ περίοδο ἀπὸ τὶς 15:30 ἕως 17:00.  
"Ἡ Παναγία ἡ Ἀκαθῆ" εἶναι εἰκόνισμα τῆς Θεοτόκου τοῦ 
Ἀκαθίστου, τὸ ὁποῖο βρίσκεται τὸ νησὶ Σχοινοῦσα τῶν 

μικρῶν Κυκλάδων. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ φιλανθρωπικοῦ καταστήματος ἔγινε πρὸς τιμὴν τῆς 
εὐγενεστάτης Ἀκαθῆς Ἀναγνωστοπούλου, φερωνύμου του συγκεκριμένου ὀνόματος τῆς Θεομήτορος, ἡ 
ὁποία συνδέεται μὲ αὐτὴν τὴν ἐνοριακὴ δράση. 
Ἐντάσσοντας τὰ ἐγκαίνια τοῦ φιλανθρωπικοῦ καταστήματος στὸ πρόγραμμα ἐκδηλώσεων 
"Ὀστρομπράμσκα 2022" ἔγινε τὸ πρωὶ Θεία Λειτουργία καὶ μνημόσυνο γιὰ τὸν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο 
τὸν Παλαιολόγο, τοὺς ὑπερασπιστὲς τῆς Πόλεως, ἀλλὰ καὶ τὰ θύματα τῆς ἐν Οὐκρανία συγχρόνου 
συράξεως. Ἡ ἡμέρα μνήμης τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπιλέχθηκε νὰ ἀφιερωθεῖ ἀπὸ τὴν 
κοινότητά μας στὴν προσευχὴ γιὰ τὴν κατάπαυση τοῦ πολέμου στὴν Οὐκρανία καὶ πρὸς τοῦτο 
προσκλήθηκαν σὲ συνεργασία μὲ τὸν πολωνικὸ ἵδρυμα Ἁγία Μαρίνα, οἱ Οὐκρανοὶ καὶ Πολωνοὶ ἐπίσημοι. 
Αὐτὸ ἐπειδὴ ἀπὸ τὸ ὑπάρχον πρῶτο κατάστημα διαθέσεως μεταχειρισμένων εἰδῶν, παραχωρήθηκαν ἤδη 
στοὺς Οὐρανοὺς πρόσφυγες ποὺ φιλοξενοῦνται στὰ ὅρια τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας τῆς Ἁγίας Μαρίνης ἐνδύματα καὶ λοιπὰ 
χρειώδη, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ οἱ Οὐκρανοὶ ὅπου γῆς καὶ στὴν πατρίδα 
τους, χρήζουν σήμερα τῆς προσευχῆς καὶ τῆς φιλάνθρωπου 
φροντίδας ὅλων μας. 
Τὸ ἐτήσιο πρόγραμμα Ὀστρομπράμσκα, καθιερώθηκε τὰ τελευταῖα 
χρόνια πρὸς τιμὴν τοῦ ὁμωνύμου εἰκονίσματος τῆς Θεοτόκου ποὺ 
βρίσκεται στὴν εἴσοδο τῆς παλιᾶς πόλεως τῆς Βίλνας τῆς 
Λιθουανίας. Τὸ συγκεκριμένο εἰκόνισμα εἶναι ἐξαιρετικὰ λαοφιλὲς 
στοὺς Χριστιανοὺς τῆς βορειοανατολικῆς Εὐρώπης. Ἀντίγραφό του, 
ὑπάρχει ἀπὸ τὸ 1997 στὸ ναό μας καὶ ἔγινε ἀφορμὴ τοῦ 
συνδέσμου τῆς κοινότητάς μας μὲ τοὺς Πολωνοὺς ὀρθοδόξους. Ἡ 
μετάφραση τοῦ ὀνόματος στὰ ἑλληνικὰ εἶναι "φρουρὸς τῆς πύλης". 
Αὐτὴν τὴν Παναγία Μητέρα καὶ Κυρία Θεοτόκο τὴν 
Ὀστρομπράμσκα ἐπικαλεσθήκαμε καὶ στὶς ἐφετινὲς πρὸς τιμὴν τῆς 
λατρευτικὲς καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις, γιὰ νὰ εὐλογεῖ πάντας καὶ νὰ 
φρουρεῖ τοὺς ἐμπλακέντες σὲ πόλεμο ὁμοδόξους ἀδελφοὺς καὶ 
κάθε ἀναγκεμένο.                            

Φωτογραφίες Ἀναστάσιος Παππᾶς καὶ Ἀνδριανὸς Kazimiruk 
 

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 


