
 

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 38o – 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: : Νηστεία γιὰ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Τετάρτη και Παρασκευή ξηροφαγία  

Δευτέρα, Τρίτη καὶ Πέμπτη κατάλυση οἴνου καὶ ἐλαίου. Σάββατο καὶ Κυριακὴ κατάλυση ἰχθύος.  
Κατὰ νεότερη παράδοση κατάλυση ἰχθύος ὅλες τὶς μέρες ἐκτὸς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς. 
 

Ἑσπερινός, καθημερινὰ στὶς 19:00,  Ὄρθρος, καθημερινὰ στὶς 9:00 

> Παράκληση γιὰ τοὺς Φοιτητές 

Τὴν Δευτέρα 20 Ἰουνίου 2022 στὶς 19:00 θὰ γίνει ἡ ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν Ἰησοῦ 
Χριστό, πρὸς ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζομένων φοιτητῶν στὶς 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. 

Παρασκευή 24/6, Γεννέθλιον τοῦ Προδρόμου Σάββατον 25/6, Φεβρωνίας οσιομ. Έρωτος μαρ. 
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
Κυριακή ἁγίων Ἁγιορειτῶν, 27/6 Σαμψών ξενοδόχου 

Α΄ Θ. Λειτουργία 6:30 π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.  
Β΄ Θ. Λειτουργία 9:45 π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου 
 

Μὲ ἀγάπη γιὰ τὴν εἰρήνη 

Ἡ ἑλληνικῆς καταγωγῆς Βλάντα Ἰεβρείμοβα 
πρόσφυγας ἀπὸ τὴ Μαριούπολη στὴν Γερμανία, 
τραγούδησε μὲ τὴν ὑπέροχη φωνή της, ἑλληνικά, 
πολωνικὰ καὶ οὐκρανικά, τὸ ἀπόγευμα τῆς 
Κυριακῆς 29 Μαΐου 2022 στὴν μουσικοχορευτικὴ ἐκδήλωση ποὺ διοργανώθηκε 
ἀπὸ τὸ πολωνικὸ ἵδρυμα ἁγία Μαρίνα, σὲ συνεργασία μὲ τὸν ἱερὸ ναὸ ἁγίας 
Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. Ἡ ἐκδήλωση τέθηκε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ὑπουργείου 
Πολιτισμοῦ τῆς Πολωνίας καὶ τοὺ  δήμου Ἡλιουπόλεως, καὶ πραγματοποιήθηκε 
στὸ προαύλιο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. Διοργανώθηκε μὲ 
ἀφορμὴ τὴ θλιβερὴ ἐπέτειο τῆς 29ης Μαΐου 1453 καὶ ἦταν ἀφιερωμένη στοὺς 
οὐκρανοὺς πρόσφυγες ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς 
Ἁγίας Μαρίνας. 
Μὲ τὸν συμβολικὸ τίτλο "μὲ ἀγάπη γιὰ τὴν εἰρήνη" παρουσιάστηκε ἐνώπιον 
Οὐκρανῶν προσφύγων, ἐπισκεπτῶν καὶ ἐνοριτῶν τὸ χορευτικὸ τμῆμα τοῦ 
συλλόγου Κρητῶν Ἡλιούπολης μὲ παραδοσιακοὺς χοροὺς τῆς Κρήτης καὶ τὸ 
μουσικὸ σχῆμα Bud’ mo ποῦ ἔφτασε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὴν Οὐκρανία τραγουδώντας καὶ παίζοντας 
παραδοσιακὰ οὐκρανικὰ τραγούδια. 
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Οἱ Κρῆτες ἦταν οἱ τελευταῖοι ὑπερασπιστὲς τῆς Πόλης καὶ ἡ παρουσία τοῦ χορευτικοῦ τμήματος ἀλλὰ καὶ 
τοῦ προέδρου τοῦ συλλόγου Κωνσταντίνου Μανταδάκη στὴν ἐκδήλωση εἶχε τιμητικὸ χαρακτήρα, ἀφοῦ 
ἀγωνίστηκαν κατὰ τῶν ἐπιτιθεμένων, ὡς καὶ σήμερα κάνουν οἱ Οὐκρανοί. 
Μετὰ τοὺς χοροὺς ἀπὸ τὴν Κρήτη, ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ ναοῦ ἀρχιμανδρίτης 
Σεραφεὶμ Δημητρίου, χαιρέτησε τοὺς παρόντες στὴν ἐκδήλωση καὶ ἀναφέρθηκε στὴν συλλογιστική της 
πραγμάτωσής της. Ἐν συνεχεία ἐπιδόθηκε ἀπὸ τὸν Δήμαρχο Ἡλιουπόλεως Γεώργιο Χατζηδάκη στὸν 
δήμαρχο τοῦ Σούπρας Radoslaw Dobrowolski τὸ μετάλλιο τιμῆς τῆς ἐνορίας ἁγίας Μαρίνης. Κατόπιν 
προσφέρθηκαν ἀναμνηστικὰ δῶρα στὸν ἐπίσκοπο Κομάνων Μιχαήλ, ὁ Σταυρὸς ἁγιασμοῦ μὲ τὸν ὁποῖο 
εὐλόγησε τὸν ἁγιασμὸ τῶν ἐγκαινίων τοῦ φιλανθρωπικοῦ καταστήματος τῆς ἐνορίας, καὶ ἄλλα εἴδη 
λειτουργικῆς χρήσεως. 

Ἀμέσως μετά, ὁ Nazar Lekh παρουσίασε τὸ μουσικὸ συγκρότημα bud' mo  καὶ τὸ ἔργο του, στὸ κοινό της 
ἐκδήλωσης, ἐνῶ τὴν μετάφραση ἀπὸ τὰ Οὐκρανικὰ ἐξυπηρέτησε ἡ συνεργάτης τοῦ ναοῦ Σβετλάνα 
Σόσκο. Τὸ συγκρότημα ἐκτὸς τὴν τραγουδίστρια Vlanda Ievreimova καὶ τὸν φλαουτίστα Nazar Lekh, 
ἀποτελοῦν ἀκόμα οἱ Dmytro Moturok στὸ ἀκορντεόν, Volοdymyr Mamotiuk στὰ κύμβαλα, Volodymyr 
Mydzyn στὸ κλαρινέτο καὶ ὁ Serhii Radion στὸ μπάσο. 
Στὴν ἐκδήλωση παρευρέθηκαν ἐπικεφαλῆς Δημοτικῶν παρατάξεων τῆς Ἡλιουπόλεως, ἀντιδήμαρχοι καὶ 
δημοτικοὶ σύμβουλοι, Πολωνοὶ Βουλευτὲς καὶ λοιποὶ ἐπίσημοι ἐκ Πολωνίας καὶ Οὐκρανίας, ἐνορίτες, ἀλλὰ 
καὶ φιλοξενούμενοι πρόσφυγες. 

Ἀπὸ τὸ πρωὶ ὁ Ἐπίσκοπος Κομάνων Μιχαήλ, Ἔξαρχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
πατριάρχου στὸ Κίεβο τῆς Οὐκρανίας μὲ τὴν εὐλογία τοῦ 
ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου, εἶχε 
ἱερουργήσει στὴν πρώτη Θεία Λειτουργία καὶ τέλεσε μνημόσυνο γιὰ 
τὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, τοὺς ὑπερασπιστὲς τῆς 
Πόλεως ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τῆς συρράξεως στὴν 
Οὐκρανία. Ἐνῶ ἐν συνεχεία τέλεσε καὶ τὸν ἁγιασμὸ τῶν ἐγκαινίων τοῦ 
νέου φιλανθρωπικοῦ καταστήματος τῆς ἐνορίας, «ἡ γωνιὰ τῆς 
Παναγίας τῆς Ἀκαθῆς» 

Τὴν Τρίτη 31 Μαΐου στὸ Γαλλικὸ Ἰνστιτοῦτο Ἀθηνῶν παρουσιάστηκε φωτογραφικὴ ἔκθεση μὲ τὴν ἀρωγὴ 
ἀπὸ Πολωνοὺς καὶ Ἕλληνες στοὺς Οὐκρανοὺς πρόσφυγες καὶ συναυλία τοῦ μουσικοῦ συγκροτήματος 
bud΄ mo μὲ τὴν παρουσία τῶν πρεσβευτῶν τῆς Γαλλίας, τῆς Πολωνίας καὶ τῆς Οὐκρανίας, τῶν 
Βουλευτῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου Ὄλγας Κεφαλογιάννη καὶ Χριστοφόρου -Ἐμμανουὴλ 
Μπουστικάκη ἀπὸ τὴν ὁμάδα ἑλληνοπολωνικὴς φιλίας, τῶν Πολωνῶν ἐπισήμων βουλευτῶν τοῦ 
πολωνικοῦ κοινοβουλίου ἀπὸ τὴν ὁμάδα ἑλληνοπολωνικὴς φιλίας  Δανιὴλ Μιλέφσκι, Θωμὰ Κόστους καὶ 

Θωμὰ Σιμάνσκι, τῶν συμβούλων τοῦ πολωνοῦ πρωθυπουργοῦ, Χριστιανοῦ Γιαβόρσκι καὶ Ἰωάννου 
Βαλτσούκ, τῆς προέδρου τοῦ συνδέσμου δημάρχων Πολωνίας Ἰωάννας Βιετσόρεκ, τῆς ἐκπροσώπου τῶν 
Οὐκρανικῶν ΜΚΟ στὴν Πολωνία Λέσια Γκαμπέλτσουκ, καὶ τὸ προέδρου τοῦ πολωνικοῦ Ἱδρύματος Ἁγία 
Μαρίνα Πατρίκιου Πανάσιουκ καὶ τοῦ διευθυντου αὐτοῦ Θωμὰ Νικολάγιουκ ὡς καὶ τοῦ Ἐπισκόπου 
Κομάνων Μιχαήλ.                                                             Φωτογραφίες : Καμὶλ Cywoniuk καὶ Ἀνδριανὸς Kazimiruk 
 


