
 
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  

Ἔτος 19ο - Φύλλο 33o – 15 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 

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 κατάλυσις ἰχθύος καί Παρασκευή, κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
 

Ἑσπερινὸς, καθημερινά στὶς 19:00,  
Ὄρθρος, καθημερινά στίς 9:00 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μὲ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30. 
Τετάρτη 18/5 ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 
Σάββατο 21/5, Ἰσαποστόλων  

Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης 
 

 

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
Κυριακή Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ, 22/5,  

Παύλου καὶ Δημητρίου τῶν ἐν Τριπόλει. - Μνημόσυνο 
Τριετές πρωτοπρεσβυτέρου π.Ἐμμανουὴλ καί πρεσβυτέρας 
Αἰκατερίνης Βασιλάκη καὶ ἤρωως Κωνσταντίνου Ἠλιάδη  

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 Κυριακὴ στὶς 11:00 στό πνευματικό κέντρο. 

ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ  
Στὶς 19 καὶ 20 Μαΐου γιορτάζει ὁ παλιὸς ναὸς τοῦ ἁγίου Νικολάου καὶ στὶς 20 καὶ 21 ὁ ναὸς 

τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῆς πόλης μας καί ὁ Μάιος συνεχίζεται στόν Ὑμμητό 

γιὰ τὴν δυτικά μας γειτονικὴ ἐνορία τῆς Ἀγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος 21 και 22 καί στήν 

ἀνατολικά μας γειτονικὴ ἐνορία στήν πόλη μας τῆς Ἀγίας Μαύρας, μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας 

Λυδίας τῆς Φιλιππισίας 19 καὶ 20 Μαΐου, τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Συμεὼν τοῦ θαυμαστορείτου 

23 καὶ 24 Μαΐου, τὸ ἐξωκλήσι τοῦ ὁποίου βρίσκεται στὸ τέρμα τῆς ὁδοῦ Σόφ. Βενιζέλου, κάτω 

ἀπὸ τὸ πυροφυλάκιο, καὶ τὴν 27ην Μαΐου 2022 πανηγυρικὰ θὰ ἑορτάσουνε τὴν μνήμη τοῦ 

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, ἡ εἰκόνα τοῦ ὁποίου βρίσκεται στὸ τέμπλο τοῦ ἰ. παρεκκλησίου 

τῶν Σλάβων καὶ τῶν Φωτιστῶν τους Ἁγίων, μὲ τὸν Μ. Ἑσπερινό, Ἀγρυπνία καὶ τὴν πρωινὴ Θ. 

Λειτουργία καὶ τὸ ἀπόγευμα την Παράκληση στὸν Ἅγιο.  

Ὅποιος μπορεῖ ἃς συμμετάσχει σὲ αὐτὲς τὶς ἑορτὲς, ἀφοῦ οἱ διῶκτες τῆς πίστεως καὶ τῶν 
πιστῶν, μετά δύο καί πλέον χρόνια χαλάρωσαν τὸν διωγμό μας καὶ ἐπέτρεψαν ἐνόψει των 
ἐπερχομένων ἐκλογῶν νὰ συναντᾶμε μὲ σχετικὴ ἄνεση τὸν Θεό και τοὺς ἁγίους του, ἃς εἶναι 
βοήθειά μας.  

«Ἡ γωνιὰ τῆς Παναγίας τῆς Ἀκαθῆς». 

Λειτουργεί σὲ νέο χῶρο στὴν γωνία τῶν ὁδῶν Διγενῆ 12 καὶ Καρέα τό κατάστημα διάθεσης 

μεταχειρισμένων ρούχων, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11.30 ἕως 13.00μμ. καὶ Παρασκευὴ  5.00μ.μ. 

ἕως 6.30μ.μ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ γιὰ τὴν ἀδιάκοπη προσφορὰ ρούχων, τὰ ὁποῖα προωθοῦνται σὲ 

φυλακές, ἱδρύματα ψυχικῆς ὑγείας καὶ ἄλλες ὀργανώσεις γιὰ παιδιά. 

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 



Ὁ Ἑβραῖος ποὺ ἤθελε νὰ γίνει Χριστιανὸς 
 

«Ἕνας Ἑβραῖος ἀποφάσισε νὰ γίνει Χριστιανὸς καὶ θέλησε νὰ ἐξετάσει τὶς ἐκδοχὲς τοῦ 

χριστιανισμοῦ γιὰ νὰ ἐπιλέξει. Βρίσκει λοιπὸν ἕναν Ὀρθόδοξο, ἕναν προτεστάντη κι ἕναν 

παπικό. Τοὺς λέει τὶς προθέσεις του κι ἐκεῖνοι συμφωνοῦν νὰ τὸν “ξεναγήσουν” στὶς ἐκκλησίες 

τους. 

Πάει ὁ Ἑβραῖος μὲ τὸν προτεστάντη μιὰ Κυριακή, μπαίνει στὸ ναὸ καὶ βλέπει τοὺς ἀνθρώπους 

τακτοποιημένους μὲ τὰ καλά τους ροῦχα, ὁ καθένας στὸ κάθισμά του, μπροστὰ ἀπὸ τὸν κάθε 

πιστὸ μιὰ Καινὴ Διαθήκη, ἡ χορωδία νὰ λέει τοὺς ὕμνους ἁρμονικά, τὰ πάντα νὰ λάμπουν ἀπὸ 

καθαριότητα καὶ μετὰ τὸ τέλος ὅλοι του φερθῆκαν εὐγενικὰ μὲ πολὺ καλοὺς τρόπους. 

Τὴν ἑπόμενη Κυριακὴ συνεννοήθηκε μὲ τὸν παπικὸ νὰ πάει στὸ δικό του ναό. Μπαίνει μέσα, 

πλένει τὰ χέρια, ρίχνει τὸ κέρμα ν ἀνάψει τὸ λαμπάκι ἀντὶ γιὰ κερὶ καὶ κάθεται. Οὔτε ἐκεῖ ὄρθιοι, 

ὅλοι στὰ καθίσματά τους μὲ τάξη καὶ ἁρμονία. Ἄκουσε καὶ τὴν ἐγκύκλιο τοῦ Πάπα, εἶδε καὶ τὶς 

φωτογραφίες του ποὺ δέσποζαν ἀκόμα καὶ ἐντός του ναοῦ. Πέρασε ἡ ὥρα, τέλειωσε ἡ 

λειτουργία ,τὸν καλοδεχθῆκαν, τὸν κέρασαν κι ἔφυγε. 

Τήν τρίτη Κυριακὴ κανόνισε νὰ πάει στὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησία. Μπαίνει μέσα καὶ βλέπει ἄλλους 

νὰ μιλᾶνε μεταξύ τους, πολλοὺς ὄρθιους γιατί δὲν ἔφθαναν τὰ καθίσματα, τὴ νεωκόρο νὰ 

μαλώνει μὲ μιὰ κυρία γιατί τῆς ἔσβησε γρήγορα τὸ κερὶ ποὺ ἄναψε, ἄκουγε τὰ μωρὰ νὰ 

τσιρίζουν καὶ νὰ μὴ τὰ παρατηρεῖ κανείς, ὁ παπὰς νὰ φωνάζει στὸν ψάλτη νὰ τελειώσει τὰ 

τεριρὲμ κλπ. Μόλις τελείωσε ἡ λειτουργία ἄρχισαν καὶ τὰ μνημόσυνα, ὅπου ἄλλοι ἔβγαιναν κι 

ἄλλοι ἔμπαιναν στὴν ἐκκλησία, μὲ θόρυβο καὶ φασαρία. 

Ὁ Ὀρθόδοξος ἀπογοητεύτηκε ἀπὸ τὴν εἰκόνα ποὺ εἶδε ὁ προσήλυτος Ἑβραῖος. Τὴν ἑπόμενη 

ἑβδομάδα συναντήθηκαν ὅλοι γιὰ νὰ μάθουν τί ἀποφάσισε ὁ Ἑβραῖος. Ὅταν βρεθῆκαν ὅλοι μαζί 

τους λέει: 

Στὴν προτεσταντικὴ ἐκκλησιὰ εἶδα μεγάλη τάξη καὶ εὐγένεια. 

Στὴν παπικὴ εἶδα μεγάλη ἀφοσίωση στὸν πνευματικό σας ἀρχηγὸ καὶ τὶς ὁδηγίες τοῦ ἱερέα σας. 

Στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιὰ εἶδα τέτοιο μπάχαλο ποὺ δὲν τὸ περίμενα!!! Ὁ Ὀρθόδοξος 

σκυθρώπιασε ἀπογοητευμένος, ἐνῶ οἱ ἄλλοι δυὸ ἀναθάρρησαν. Καὶ καταλήγει ὁ Ἑβραῖος: Θὰ 

γίνω Ὀρθόδοξος!!! 

Μὰ πῶς; ἀναρωτιοῦνται οἱ ἄλλοι. 

Ἀκοῦστε, λέει ὁ Ἑβραῖος. Τὰ δικά σας δικαιολογοῦνται μὲ τὴν τάξη ποὺ ἔχει ὁ ἕνας καὶ τὴν 

πειθαρχία ποὺ ἔχει ὁ ἄλλος. 

 Τοῦτο ἐδῶ – καὶ δείχνει τὸν Ὀρθόδοξο – δὲν δικαιολογεῖται ἀλλιῶς. Μὲ τέτοιο μπάχαλο, μόνο 

ἂν ἔχεις τὸν Θεὸ μαζί σου διατηρεῖσαι 2000 χρόνια!» 

Τὸ παραπάνω ἀνέκδοτο ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι φανταστικὸ ἐπινόημα μᾶς δείχνει τὴν δύναμη τῆς 

ὀρθοδόξου πίστεως. Ὅμως στὶς μέρες μας ἡ πίστη μὲ συστηματικὴ πολεμική των κρατούντων, 

κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν μαθητῶν του ἔχει περιοριστεῖ. Ἔχει γίνει μιὰ 

στοχευμένη ἐργασία ἀποιεροποίησης ὅλων των πτυχῶν τῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ ἀπαξίωση κάθε 

ἱεροῦ καὶ ὁσίου τῆς φυλῆς μας. Οἱ παπποῦδες δὲν διδάσκουν τὰ παιδιά, οἱ γονεῖς δὲν 

προλαβαίνουν, στὰ σχολεῖα ἡ θρησκευτικὴ παιδεία ἔχει γίνει πάρεργο ἀλλὰ καὶ τὰ βιβλία τῶν 

θρησκευτικῶν ἕνας ἀχταρμάς, μὲ διάφορες ἀφορμὲς ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ ζωὴ ἡ 

δημόσια προσευχή. Ἀποτέλεσμα ὅσοι ἐκδηλώνουν δημόσια τὴν πίστη τους νὰ βρίσκονται σὲ 

δεικτικὴ ἀπομόνωση καὶ χλεύη ἀπὸ ὅσους νομίζουν ὅτι κατέχουν τὰ πάντα διὰ τοῦ ἐγώ.  

Ὅμως ἀφοῦ χωρὶς Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται, τότε ἡ παραλυσία κυβερνᾶ τὸν κόσμο ποὺ 

ὁδηγεῖτε διὰ τῆς ἀπελπισίας στὸν πνευματικὸ ἀλλὰ καὶ φυσικὸ θάνατο. Σήμερα τοῦ 

Παραλύτου ἃς ποῦμε τὸ στῶμεν καλῶς καὶ ἃς ἔχουμε τὴν ἐλπίδα ὅτι ὁ Θεὸς βοηθός. 

 


