
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 16o – 16 Ἰανουαρίου 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 
 

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2022 
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 

 

«…Σήμερα, 100 χρόνια μετὰ τὰ τραγικὰ καὶ φρικώδη ἐκεῖνα Ὁλοκαυτώματα τοῦ κατ’ Ἀνατολᾶς 
Ἑλληνισμοῦ, ποὺ στιγμάτισαν τὴν ἐποχὴ καὶ καθόρισαν τὴν ἱστορία συνόλης της περιοχῆς, ἰδιαιτέρως 
δὲ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στρέφουμε μὲ ἄπειρο σεβασμὸ καὶ βαθειὰ ὀδύνη ψυχῆς τὴν σκέψη καὶ προσευχή 
μας πρὸς τὰ μαρτυρικὰ θύματα τῆς Γενοκτονίας, πρὸς τοὺς τότε ἐπιζῶντες, ἀλλὰ καὶ στοὺς 
ἀπογόνους τους μέχρι σήμερα, ποὺ φέρουν ἀκόμη τὸ τραῦμα τῆς μαζικῆς ἐξόντωσης τῶν συγγενῶν 
καὶ προγόνων τους, τῆς ἐκδίωξης, ἀλλὰ καὶ τῆς καταστροφῆς τῶν θρησκευτικῶν καὶ πολιτισμικῶν 
ἐπιτευγμάτων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.»  

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος  
Ἀπὸ χαιρετισμὸ εἰς τὸ ἀφιέρωμα ἐφημερίδος Ἔθνος τῆς Κυριακῆς 19 Μαΐου 2019 

 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ἡ συμμετοχὴ στὴν λατρεία ἐντός τοῦ ναοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς κυβερνητικές ὁδηγίες ἀπό Κ.Υ.Α., γίνεται μὲ ἀποστάσεις, 

κάλυψη τῶν ἀναπνευτσικῶν ὁδῶν ἀπὸ διπλή προσωπίδα ὑφασμάτινη καί ἄλλου εἴδους καί μὲ προυπόθεση ἐμβολιασμό, 
νόσηση ἢ ἀρνητικὸ διαγνωστικὸ ἔλεγχο. Γιὰ τὸ τελευταῖο δὲν θὰ γίνεται ἔλεγχος ἀπὸ τὸν ναό. 

 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: οἱ πατέρες ἐκ περιτροπῆς.            Νηστειοδρόμιο: 19 και 21/1 νηστεία. 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  
 

> Ἑσπερινός, καθημερινὰ στὶς 17:00.  
 

> Ὄρθρος, καθημερινὰ 9:00 τὸ πρωί.  
 

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 

Δευτέρα 17 Ἰανουαρίου, Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.  
Τρίτη 18 Ἰανουαρίου, Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου. 
Πέμπτη 20 Ἰανουαρίου, Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου. 

Σάββατο 22 Ἰανουαρίου, Τιμοθέου ἀποστόλου.   

> ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τήν 20 Ἰανουαρίου 
ὥρα 17:00 θὰ τελεσθεῖ στὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου 

Νεκταρίου.  
> Παρακλήσεις στὶς 17:00  
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα  

Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  
 

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΕΙΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Κυριακή ΙΔ Λουκά –23/1, Ἀγαθαγγέλου μάρτ. 
Α΄ Λειτουργία 6:30–8:00π.μ.  

Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης  

Β΄ Λειτουργία 8:15 –9:30π.μ.  
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης, θὰ τελεσθεῖ 40ήμερο 

μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου Γόρτυνος 

κυροῦ Ἱερεμία, τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου Χριστοδούλου 
+28.1.2008 καὶ τῶν ἡρωῶν τῶν Ἰμίων 
Χριστοδούλου, Πααναγιώτου & Ἒκτορα + 

31.1.1996. 
Γ΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ.  

Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου  

 

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

> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00  
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ 
Ναοῦ μας, Ἁγίας Μαρίνης 39. 

 

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 

ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ 
Τὸ τραπέζι τῶν πτωχῶν πρέπει νὰ γεμίζει πάντα. Στὴν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ ὑπάρχει τὸ καλάθι γιὰ 

τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας. Χρειαζόνται ὅμως καὶ νωπά. Καθημερινές 9 - 11 στο Φιλόπτωχο. 
Ἐνισχύσατε καὶ Σεῖς εἴτε φέρνοντας τρόφιμα στὴν Τράπεζα Ἀγάπης, εἴτε δίδοντας χρήματα 
λαμβάνοντας ἀπόδειξη, εἴτε ρίπτοντας τὸν ὀβολόν σας στὰ κυτία τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου 



Τὸ 2022 ξεκίνησε στὴν μετὰ Χριστὸν ἱστορία τοῦ 
κόσμου καὶ γιὰ τὸν ἁπανταχοῦ ἑλληνισμὸ θὰ εἶναι μιὰ 
χρονιὰ μνήμης τῆς φυγῆς καὶ τοῦ ξεριζωμοῦ ἀπὸ τὴν 
Μικρασία, μιὰ χρονιὰ τιμῆς τῶν Ἑλλήνων θυμάτων 
καὶ προσφύγων τοῦ 1922. 
Μὲ τὴν ἐπίκληση τῆς εὐλογίας τοῦ ποιμενάρχη μᾶς 
ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρίου 
μας κ. Ἱερωνύμου, ἀφιερώνουμε στὴν ἐκκλησιατικὴ 
μας κοινότητα τὴν ἐκκινοῦσα χρόνια, καθὼς καὶ αὐτὸ τὸ 
ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο στὴν Μικρασιαστικὴ καταστοφή, γιὰ τὴν ὁποία θὰ 
περιλάβουμε κείμενα καὶ εἰκόνες στὸ παρόν. 
Ἡ εἰκόνα τοῦ ἐξωφύλλου, μὲ τὴν φυγὴ τοῦ Ἰησοῦ στὴν Αἴγυπτο, ἀπὸ τὴν ἁγιογράφηση 
τοῦ ναοῦ μας, θὰ μᾶς θυμίζει τὴν φυγὴ τῶν πατέρων μας ἀπὸ τὶς κοιτίδες τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ στὴν στήν γή τῆς ἀνατολικῆς πλευρὰς τοῦ Αἰγαίου. 
Ζώντας ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου χρόνου μέσα σὲ μιὰ παράξενη κατάσταση ἀπὸ 
τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωναϊού ποὺ προκάλεσε μιὰ παγκόσμια ὑγειονομικὴ κρίση, θὰ 
καταγράψουμε εὐχὲς πρός τον Κύριο, παλαιότερες καὶ σύγχρνες, ὡς ἀφορμὴ 
προσευχῆς γιὰ τὴν κατάπαυση τῆς μάστιγος. 
Μὲ εὐχαριστίες πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ὅλους ὅσους συμπαρίστανται μὲ ἐθελοντισμὸ ἢ 
οἰκονομικὰ στὸ ἐνοριακὸ ἔργο, ἀλλὰ καὶ τὸν χορηγό του ἡμερολογίου μας 
ἐπιχειρηματία Λάμπρο Μπόλτση καὶ τὰ ὁμώνυμά του, ψητοπωλεῖα στὴν Ἡλιούπολη 
καὶ τὸν  Ἅγιο Δημήτριο, ἀπευθύνουμε εὐχὲς γιὰ δύναμη καὶ ὑπομονές, πρὸς τοὺς 
ἀναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ ἡμερολογίου, ὅλους τους ἐνορίτες καὶ τὰ παιδιὰ τῶν δημοτικῶν 
σχολείων ποῦ θὰ τὸ παραλάβουν στὴ γιορτὴ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ 
μὴν ξεχνᾶμε ὅσοι μάθαμε  καὶ νὰ μάθουν ὅσοι δὲν ξέρουν, τί ἔγινε τότε. 

μετ΄ εὐχῶν καὶ ἀγάπης 
πρεσβύτερος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης. 

Γιὰ τὸν μισθὸ τοῦ διακόνου μας. Ὁ νέος διάκονος τοῦ ναοῦ μας θὰ 

παραμείνει κρατικά ἄμισθος. Ἡ ἐκκλησιαστική μας κοινότητα θὰ ἀναλάβει τὴν μισθοδοσία του. 
Πρὸς τοῦτο δημιουργήθηκε ἕνα ταμεῖο, στὸ ὁποῖο μὲ τὴν μικρὴ συνεισφορὰ ὅλων μας θὰ 
γίνεται πράξη τό «οὐκ οἴδατε ὅτι οἳ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν» (Α’ Κορινθίους 
Θ’  13). Σὲ αὐτὸ τὸ ταμεῖο θὰ κατατεθεῖ καὶ τὸ μικρὸ κέρδος ἀπὸ τὴν διάθεση τῶν ἡμερολογίων 
μας. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ὁ  Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 μέχρι 19:30 καὶ τὶς Κυριακὲς ἀπὸ 6:30 –  18:30. Τὸ 
γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30 & 17:30-19:30. 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 τό φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης ρούχων, μέ προσυνεννόηση. 


