
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Φιλανθρωπία ἀπὸ τὴν ἁγία Μαρίνα  

καὶ τοῦ Παραλύτου  
 

 
Κάθε Κυριακή τοῦ Παραλύτου, στοὺς ναοὺς 
τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν περιφέρεται 
δίσκος γιὰ τὸ ἵδρυμα περιθάλψεως ἀτόμων 
μὲ νοητικὴ ὑστέρηση ἢ μὲ σύνδρομο Down 
τῆς ἱερᾶς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «Κόκκορη 
– Ψαραύτειο - Ματρίνος». 
Τὴν φετινὴ Κυριακὴ, ἡ Θεία Λειτουργία 
τελέστηκε «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν».  
Ἔτσι δὲν δόθηκε στὸ λαὸ ἡ δυνατότητα τῆς 
ἔκφρασης τῆς φιλανθρωπίας πρὸς τὰ 
εὐλογημένα αὐτὰ παιδιὰ στὶς στέγες 
ὑποστηριζόμενης διαβίωσης "Μαρία 
Κόκκορη" καὶ "Ψαραύτειο", στὴν Γλυφάδα 
καὶ τὸ Μαρούσι. 
Μὲ αὐτὸ τὸ δεδομένο, ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ 
8  Μαΐου 2020, ὁ πρόεδρος τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, Ἁγίας Μαρίνας 
Ἡλιουπόλεως, ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ 
Δημητρίου, ἐπικοινώνησε μὲ τὸ ἵδρυμα καὶ 
ἐξασφάλισε τὴν ἀποστολὴ 270 μερίδων 
κρέατος καὶ ἄλλα τρόφιμα γιὰ τὴν 
παρασκευὴ τριῶν γευμάτων σὲ καθεμία 
ἀπὸ τὶς τρεῖς δομὲς τοῦ Ἱδρύματος. Τὰ 
παιδιὰ μάλιστα τῆς δομῆς τῆς Γλυφάδας, 
στὰ πλαίσια τοῦ ἐτήσιου ἑορτασμοῦ τῆς 
Παναγίας Ὀστρομπράμσκας, στις 18.2.20, 
φιλοξενήθηκαν ἀπὸ τὸ ἐνοριακό μας 
φιλόπτωχο μὲ γεῦμα, ἐνῶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ 
συμβούλιο ἐξασφάλισε τὴν διασκέδασή 
τους, ἀπὸ ἐπαγγελματία τοῦ εἴδους.  

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ : προσαρμοσμένα στὶς 

κρατικὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν φερόμενη ὡς πανδημία κορωναϊοὺ 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος:  

Ἀρχιμανδρίτες Σεραφείμ, Εὐσέβιος, Δαμασκηνός.             

Νηστειοδρόμιο:   
Τετάρτη 20 & Παρασκευή 22/5 κατάλυση ἐλαίου  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
> Ἑσπερινός & Ὄρθρος, καθημερινὰ καὶ Σαββάτο 19:00. 
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Πέμπτη 21/5 Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης  
Τρείς Λειτουργίες ὧρες 7:30, 8:30 & 10:00. 
Σάββατο 23/5 Μαρίας Κλωπά μυροφόρου, Μιχαήλ 

Συνάδων, Συνεσίου Καρπασίας. Μία Λειτουργία στίς 7:30. 

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΕΙΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ, 24/5, Συμεὼν τοῦ Στυλίτου -  
Μνημόσυνο Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.   
Α΄ Λειτουργία 7:30–9:00π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης 

Β΄ Λειτουργία 8:30 –10:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου 
Γ΄ Λειτουργία 10:00–11:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης 

> Παρακλήσεις στὶς 18:30 κάθε Τετάρτη στὴν Ἁγία 

Μαρίνα κάθε Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  
> Κάθε Τετάρτη Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων 
8:00 -20:00  

Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ἀλουμίνιο, 
πλαστικὸ ἠλεκτρικὲς στῆλες, λαμπτῆρες καὶ χαρτὶ 

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. 
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 

(email), ἀπο ck.agmarina@gmail.gr

 

Ἔτος 17ο Φύλλο 34ο 

17 Μαΐου 2020 

http://www.agmarina.gr/


Ὅλες τὶς μεταπασχαλινὲς ἡμέρες ἀπὸ τὸ γραφείου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, διατίθενται τρόφιμα σὲ ὅσους ἐκ τῶν 
ἐνοριτῶν καί μή, χρήζουν βοηθείας. 

Δράση καὶ ἐκτὸς ἐνορίας ἀναλήφθηκε 
μὲ μέριμνα τοῦ προέδρου, γιὰ τὴν 
ἱκανοποίηση ὑποδείξεως ἀπὸ 

κληρικὸ ἐκτὸς αὐτῆς, ἀμέσου 
ἀνάγκης γιὰ τρόφιμα καὶ μικρὸ 
χρηματικὸ βοήθημα, ἀνθρώπου ποὺ 

βρέθηκε σὲ ἔκτακτη περίσταση 
ἐξαιτίας τῶν μέτρων γιὰ τὸν κορωναϊὸ. 

 

Προηγουμένως τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ ἔγινε ἔκτακτη παράδοση 
τροφίμων ποὺ ἐξασφαλίστηκαν ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ παντοπωλεῖο τοῦ 
Δήμου Ἡλιούπολης, γλυκισμάτων καὶ δωροεπιταγῶν ἀξίας 1000 

εὐρὼ σὲ δώδεκα οἰκογένειες μὲ μικρὰ παιδιά. Στὴν παράδοση τῶν 
παραπάνω παραβρέθηκε καὶ ὁ ἀντιδήμαρχος Ἡλιουπόλεως γιὰ 
θέματα κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καὶ ἐθελοντισμοὺ Ἰωάννης Ποῦλος. 
Τὰ χρήματα καὶ τὰ γλυκίσματα καλύφθηκαν μὲ δαπάνες τοῦ 

Πολωνικοῦ ἱδρύματος Fundacja Hagia Marina, μέσω τοῦ Καλλερίου 
ἱδρύματος παιδικῆς μέριμνας.  
Τὴν προπασχάλια περίοδο στὴν 

Ἀνατολικὴ Πολωνία, μὲ συμμετοχὴ 
στὴν δράση θρησκευτικῶν, 
πολιτικῶν, στρατιωτικῶν 

λειτουργῶν καὶ τῶν ἐθελοντῶν τοῦ 
ἱδρύματος Ἁγία Μαρίνα 
διανεμήθηκαν περίπου 40.000 

πασχαλινὰ καλάθια σὲ γέροντες 
στὰ χωριὰ καὶ τὰ γηροκομεῖα, σὲ 
ἀσθενεῖς καὶ φτωχούς. 

Πρωταγωνιστὲς ἦταν οἱ δικοί μας 
ἄνθρωποι, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν 
πρόεδρο τοῦ ἱδρύματος Πατρίκιο Πανασόπουλο. Νέοι ποὺ ἔμαθαν 

ἑλληνικά, σπούδασαν, ἀλλὰ καὶ φιλοξενήθηκαν σὲ θερινὲς διακοπὲς 
σὲ κατασκηνώσεις ποὺ ἐξασφάλισε ἡ ἐκκλησιαστική μας κοινότητα, 
συντόνησαν καὶ ὁλοκλήρωσαν τήν πρωτοφανῆ αὐτὴ δρὰση. 

Τὸ  ἐνοριακὸ φιλόπτωχο ταμεῖο ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως ἐν μέσω 
τῆς φερόμενης ώς πανδημίας τοῦ κορωναϊοῦ ποὺ ἔχει ἐνσκήψει στὴν 
πατρίδα μας καὶ ταλανίζει ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη προσπαθεῖ 

ποικιλοτρόπως νὰ συμπαρίσταται στοὺς πάσχοντες ἀδελφούς μας.  
Παρὰ τὸ ὅτι ἡ δομὴ τοῦ Κ.Ε.Α. διέκοψε τὴν λειτουργία της, σύμφωνα 
μὲ ὅσα προτάσσει ἡ προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας καὶ τηρώντας 

ἀπαρέγκλιτα τὶς ὁδηγίες τοῦ Ε.Ο.Δ.Υ. καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν, 
ἀπὸ τὰ μέσα Μαρτίου ἔχουν διανεμηθεῖ τρόφιμα στοὺς ἀπόρους 

ἀδελφούς μας, ὥστε νὰ πορευτοῦν ὅσο δὲν λειτουργεῖ τὸ συσσίτιο. 

Σὲ συνεννόηση μὲ ἐπιχειρηματίες ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὴν περιοχὴ τῆς ἁγίας Μαρίνας, ἀλλὰ καὶ στὴν 
εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἡλιούπολης, τὸ ΕΦΤ ἐξασφάλισε καὶ διένειμε ἀξιόλογη ποσότητα τροφίμων ἐνόψει των 
ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, ὥστε νὰ μὴν λείψει τίποτα ἀπὸ τοὺς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας στὸ Πασχαλινὸ καὶ ὄχι 
μόνο τραπέζι τους. 

Ἐπίσης, μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ Δήμου μας βρίσκεται σὲ ἀγαστὴ συνεργασία προκειμένου νὰ ἐξασφαλιστοῦν 
περισσότερα τρόφιμα, ἢ καὶ μαγειρεμένο φαγητὸ ποὺ θὰ διανέμεται καθημερινῶς στὶς οἰκίες ἐνδεῶν 
συνανθρώπων μας ποὺ ἀνήκουν στὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ καὶ κινδυνεύουν περισσότερο ἀπὸ 

ὅλους. 
Ὁ πρόεδρος τοῦ Ε.Φ.Τ. πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Ξεσφύγγης δήλωσε ὅτι «Ἡ Ἐκκλησία ὡς μητέρα πάντοτε 
βρίσκεται δίπλα στὰ τέκνα της ποὺ ὑποφέρουν, οὐδέποτε τὰ ἐγκαταλείπει, πάσχει προκειμένου νὰ καλύψει 

τόσο τὶς πνευματικὲς ὅσο καὶ τὶς βιοτικὲς ἀνάγκες τους».   

φιλανθρωπία  

ἀπὸ τὴν ἁγία Μαρίνα   
καὶ τοῦ Παραλύτου 

 


