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ἐγώ...

Αὐτούς, ποὺ ὅταν φύγουν οἱ καθηγητὲς πᾶνε γιὰ ὕπνο σπίτια τους  
καὶ ὅσους μένουν.

Ἀγαπητά μου παιδιὰ χαίρετε.

Βρίσκομαι δυναμικὰ δίπλα Σας, ἀφοῦ πολλοὶ μαθητὲς εἶστε ἐνορίτες 
τῆς Ἁγίας Μαρίνας. Εὐλογῶ τὸν διεκδικητικό Σας ἀγώνα μὲ φωνὴ 
δυνατὴ ἐνάντια στὴν κρατικὴ ἀπραξία γιὰ ἕνα καλύτερο σχολικὸ 
περιβάλλον. Στὸ 2019 δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει οὔτε ἕνα σπασμένο 
παράθυρο ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὸ ἔσπασε ἀπὸ ἀπροσεξία ἑνὸς μαθητῆ καὶ 
θὰ ἔπρεπε ὁ ἴδιος νὰ ἀναλάβει τὴν εὐθύνη ἀποκατάστασής του, μὲ τὴν 
οἰκονομικὴ συνδρομὴ τῆς οἰκογένειάς του. Θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἐκεῖ 
ἡ σχολικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Δήμου ἢ ὅποιου ἄλλου ὑπευθύνου φορέα σὲ 
κάθε ἀνάγκη ὁποιαδήποτε στιγμὴ καὶ γιὰ ὅτι προκύπτει καὶ νὰ δίδει τὸ 
ἐλάχιστο ἀπὸ τὰ ὅσα ξοδεύονται ἀλλοῦ, ποὺ δὲν χρειάζονται ἢ ἀκόμα 
καὶ μὲ τὸ νὰ ἐντοπίζει τὸ πρόβλημα καὶ νὰ ἐπιβάλει τὴν καταβολὴ τῆς 

ἀποζημίωσης στὸν ὑπεύθυνό της βλάβης. 
Βρεῖτε τὸν δρόμο μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς Σας καὶ τοὺς Καθηγητές 

Σας, εἶστε ἀπὸ τὴν ἴδια πλευρὰ μὴν τὸ ξεχνᾶτε αὐτό, ὥστε οἱ 
συνθῆκες μέσα στὸ σχολεῖο νὰ εἶναι οἱ ἄριστες. 
Εὔκολά Σᾶς κατηγοροῦν ὡς χαβαλετζῆδες. Ἐσεῖς νὰ τοὺς   

ἀπαντᾶτε ὅτι μέσα ἀπὸ τὸ νεανικὸ χαβαλέ, στήνονται οἱ 
πιὸ ἁγνὲς ἐπαναστάσεις ἐναντίον τοῦ κάθε κατεστημένου ποὺ 

ἐμποδίζει τὴν Ἐλευθερία τῆς πράξης καὶ τοῦ λόγου. Νὰ τοὺς λέτε, 
ἀκόμα καὶ ἡ selfie ποὺ βγάζουμε στὴν πόρτα τοῦ κλειστοῦ μας σχολείου, 
εἶναι μία πράξη ἡρωική, γιατί ἐμεῖς τὸ κλείσαμε, διεκδικώντας 
σοβαρὰ ὅτι δικαιούμαστε. Νὰ δείχνετε μὲ τὴν παρουσία σας στὰ 
κοινωνικὰ δίκτυα τοὺς ἀγῶνες σας, σὲ κάθε πρόθυμο μὲ ἰδιοτέλειες, 
στὸ ξεπούλημα τῆς ἐλευθερίας Σας, τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων της Φυλῆς 
μας, ὅποιος καὶ ἂν εἶναι καὶ ποὺ μὲ ψέματα μπορεῖ νὰ πιάνει τὴν 
ἐξουσία ἀπὸ τὴν ψῆφο μας, ἀλλὰ δὲν ἐνεργεῖ ὑπέρ μας. 
Ἐμπρός, ἑνωμένοι, τώρα ποὺ εἶναι περίοδος προεκλογικὴ ἴσως 
κερδίσετε τὰ καλύτερα, ἀφοῦ Σᾶς ὑπολογίζουν. 
Ἀγωνιστεῖτε μαζὶ μὲ τοὺς συμμαθητές Σας καὶ ὁ ἀγώνας ἔχει τὴν ἀξία 
τοῦ ἀκόμα καὶ ἂν δὲν δικαιώνεται. 

Μὲ τιμὴ 
Σεραφεὶμ Δημητρίου

ἀρχιμανδρίτης ἁγίας Μαρίνας

Πρὸς τοὺς μαθητὲς τῆς Κατάληψης στὸ ΓΕΛ ΚΑΡΕΑ. 

> Ἑσπερινός, καθημερινά 18:00.
> Ὄρθρος, καθημερινὰ 8:00. 

 > ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο 
ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.

 23/2 Πολυκάρπου Σμύρνης

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή του Ασώτου, 
 24 Φεβρουαρίου,  
Εύρεσις κεφαλής Προδρόμου 
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.  
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ. 
Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου

> Παρακλήσεις στὶς 18:00 κάθε 
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα κάθε 
Παρασκευὴ στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο 
> Κάθε Τετάρτη 
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 
7:30 -20:00 Ἀπόδειπνο καί 
Χαιρετισμοί Παναγίας 18:30 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ
Τὴν Κυριακὴ 24 Φεβρουαρίου 
2019, μετὰ τὴν Λειτουργία στὶς 
10:00 θὰ ἀναχωρήσουμε γιὰ τὴν 
Μονὴ Παναγίας Ἐπάνω Χρέπας  
στὸ ὅρος Μαίναλο τῆς 
Ἀρκαδίας, ἐνῶ τὸ ἀπόγευμα 
θὰ προσκυνήσουμε στὴν Μονὴ 
Παναγίας Γοργουπηκόου 
Νεστάνης. Γιὰ γεῦμα νὰ ὑπάρχει 
ἀτομικὴ προετοιμασία ὥστε νὰ 
γευματίσει ὁ καθένας ἐκ τῶν 
προμηθειῶν του. Τιμὴ 17 εὐρώ. 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ  
ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ 
Ἀπὸ 14/2 στὶς 17:30 ἡ χεὶρ  
τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος θὰ 
βρίσκεται στὴν ἁγία Φωτεινὴ 
Ὑμηττού.



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 κάθε Κυριακὴ μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο (email),  

ἀπό ck.agmarina@gmail.com

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.

Στὴ μνήμη τοῦ 9χρονου Κάσπερ καὶ τῆς 37χρονης μητέρας 
τοῦ Μπεάτας, ἀφιέρωσαν τὴν οἰκονομικὴ βοήθεια ποὺ 
συγκέντρωσαν καὶ προσέφεραν οι ὀρθόδοξοι ἀδελφοὶ ἀπὸ τὴν 
Πολωνία, γιὰ τοὺς πυροπληκτους τῆς Ἀττικῆς. Ὁ Κάσπερ καὶ 
ἡ Μπεάτα ἀφοῦ ἡ φωτία  πρόλαβε καὶ τοὺς χωρίσε ἀπὸ τὸν 
πατέρα καὶ σύζυγο Γιαροσλάβ Κorzeniowski, γίναν μέσα στὴν 
θάλασσα, δύο ἀπὸ τὰ 100 θύματα τῆς πυρκαγιᾶς στὸ Μάτι.

Ὁ διευθυντὴς τοῦ πολωνικοῦ ὀρθόδοξου 
φιλανθρωπικοῦ ὀργανισμού ELEOS, 
Μάρκος Μasalski, συνοδευόμενος ἀπὸ τὴ σύζυγό του 
Ἄννα, τὸν ἑλληνομαθῆ υἱὸ του Γαβριὴλ καθὼς καὶ τὸν 
πρόεδρο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ ναοῦ μας 

Ἀρχιμανδρίτη 
Σεραφεὶμ 
Δημητρίου, 
ἐπισκέφθηκαν 
τὴν Πέμπτη 24 
Ἰανουαρίου 2019 
τὰ γραφεῖα τῆς 
Μητροπόλεως 
Κηφισίας 
Ἁμαρουσίου 

καὶ Ὠρωπού. Εκεί τοὺς δέχθηκαν ἐκ μέρους τοῦ 
μητροπολίτη Κυρίλλου, ὁ διευθυντὴς τοῦ ἰδιαιτέρου 
γραφείου του, ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Λιέπουρης 
καὶ ὁ προϊστάμενος τοῦ λογιστηρίου, ἀρχιμανδρίτης 
Σέργιος Βαρέλιας οἱ ὁποῖοι ἀποδέχθηκαν τὴ δωρεὰ 
καὶ ἐνημέρωσαν γιὰ τὸ ἔργο ποὺ ἔχει ἀναλάβει ἡ 

Μητρόπολη στὴν περιοχὴ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση  
τῶν πληγέντων.
Μὲ πρόνοια  τῆς Μητροπόλεως την Δευτέρα 
28 Ἰανουαρίου, οἱ Πολωνοὶ ἐπισκέπτες 
συνοδευόμενοι ἀπὸ τὸν Ἀρχιμανδρίτη Γρηγόριο 
Λιέπουρη καὶ τοὺς Ἀρχιμανδρίτες Ἀθανάσιο καὶ 
Δωρόθεο, προσκύνησαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἐφραὶμ 
καὶ ἐπισκέφθηκαν τὶς καμένες περιοχὲς καθὼς καὶ τὸ 

πληγὲν μοναστήρι 
τῆς Ἁγίας Τριάδος 
στὸ Μάτι, μὲ τὰ 
ἱδρύματά του. 
Στὸ τέλος τῆς 
περιήγησής τους, 
δὲν παρέλειψαν 
νὰ φτάσουν μέχρι 
τὴν παραλία 
στὸ Μάτι, ὅπου 
μὲ μία συμβολικὴ κίνηση ἔριξαν λίγα λουλούδια 
στὴν θάλασσα, στὴ μνήμη τῶν δύο, ἀδίκω θανάτω 
τελειωθέντων ἐκεῖ, Πολωνῶν πολιτῶν.
Ἡ ἐκκλησιαστική μας κοινότητα, κατὰ τοὺς 
ἑορτασμοὺς τῆς Παναγίας Ὀστρομπράμσκα, ποὺ 

πραγματοποιήθηκαν τὴν ἑβδομάδα, 
10 - 16 Φεβρουαρίου, τίμησε τὴν μνήμη 
τῶν δύο Πολωνῶν ἀδελφῶν μας.

Στὴ μνήμη Κάσπερ 
καὶ Μπεάτας


