
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 25o – 20 Μαρτίου 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 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. 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Νηστειοδρόμιο: Δευτέρα ἕως Πέμπτη ξηροφαγία ἢ ἀνέλαιος. Παρασκευή 25/3 κατάλυσις ἰχθύος  
               Σαβατοκύριακο 26 & 27 Μαρτίου, κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.  
Ἑσπερινὸς στὶς 18:00, σήμερα θὰ τελεσθεῖ ὁ Κατανυκτικός, Πέμπτη 24 Πανηγυρικὸς Εὐαγγελισμοῦ, 

Παρασκευὴ τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς μέ τήν Γ΄στάση Χαιρετισμών & τὸ Σάββατο 26/3/22, ὁ Ἀναστάσιμος.  
Ὄρθρος, Ἑσπερινός,Ὧρες Δευτέρα 21,Τρίτη 22 & Πέμπτη 24/3, 8:00, Τετάρτη 23/3 μόνο Ὄρθρος. 
Μέγα ἀπόδειπνο στὶς 18:00: Δευτέρα 21, Τρίτη 22 & τήν Τετάρτη 23/3 στὶς 19:00
 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μὲ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 
Παρασκευή 25 Μαρτίου, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ – 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ   - Δοξολογία 

• Τρισάγιο καὶ κατάθεση στεφάνου στὸ μνημεῖο τῆς πλατείας 
Ἀνεξαρτησίας 10:30. 
 • Ἐπίσημη Δοξολογία στὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου 11:00.  
• Τρισάγιο στὸ ἡρῶο τῆς Πόλης. Καταθέσεις στεφάνων. 11:30.  
• Μαθητικὴ Παρέλαση ἐπὶ τῆς λεωφόρου Εἰρήνης 12:00. 

Σάββατο 26 Μαρτίου, Σύναξις ἀρχαγ. Γαβριήλ 
 

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Μαρτίου, ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΝΥΣΕΩΣ 

Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30 π.μ.  
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.  
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45 π.μ  

Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου.  
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων  
Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30 

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Τετάρτη 23 Μαρτίου στὶς 18:00 &  
Πέμπτη 24 Μαρτίου στίς 7:30.  
 

> ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Γ΄ΣΤΑΣΗ - 3 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 
Παρασκευὴ 25 Μαρτίου,  
17:00 στὸν Ἅγιο Νεκτάριο.  

19:00 καὶ 21:00 στὴν Ἁγία Μαρίνα.  
 
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ  

Τὰ εἰκονίσματα τῆς Παναγίας τῶν χαιρετισμῶν θὰ 
ἀνθοστολιστοῦν καὶ ἀναζητοῦνται οἱ χορηγοί της 
δαπάνης. Ὁ Νεωκόρος θὰ δέχεται ἐπωνύμως ἢ 

ἀνωνύμως τὶς προσφορές Σας. 
 

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ  

Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00  

 

 

Ἑπτὰ πρόσφυγες ποὺ ἔφτασαν στὴν Ἀθήνα τὰ ξημερώματα τῆς Δευτέρας 14 Μαρτίου 2022, 
ἀπὸ τὸ Σούμι καὶ τὴν Ὀδησσὸ τῆς Οὐκρανίας, φιλοξενοῦνται στὰ ὅρια τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας 
Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. 

Εἶναι τέσσερα παιδιά,1, 6, 9 καὶ 17 ἐτῶν, καὶ 
τρεῖς ἐνήλικες, οἱ μητέρες τους καὶ ἡ γιαγιά 
τους. Μάλιστα ἡ γιαγιὰ ἀπὸ τὸ Σούμι γιὰ 
πρώτη φορὰ συνάντησε τὸ μικρὸ ἐγγόνι της 
ἀπὸ τὴν Ὀδησσὸ στὴν Ἀθήνα. Στὸ Σούμι 
παρέμεινε μόνος του ὁ 18χρονος γιὸς τῆς 
μίας οἰκογένειας, γιὰ τὸν ὁποῖον ὅπως καὶ 
ὅλους τους ἐνήλικες ἄντρες, μέχρι 65 ἐτῶν, 
δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴ χώρα. Ὁ 
πατέρας τῆς συγκεκριμένης οἰκογένειας 
βρισκόταν ἐργαζόμενος ἐκτὸς Οὐκρανίας καὶ 
παραμένει χωρισμένος ἀπὸ τὴν οἰκογένειά 



του, ἐνῶ ἀντίστοιχα ὁ πατέρας τῆς δεύτερης οἰκογένειας ἀπὸ τὴν Ὀδησσὸ παραμένει στὴν 
Οὐκρανία ὅπως, ὅλοι οἱ ἄντρες οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐπιστρατευμένοι ὡς πολιτοφύλακες στὴν πατρίδα 
τους. 

Θὰ φιλοξενηθοῦν σὲ σπίτι μιᾶς πενταμελοῦς οἰκογένειας καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς 
Ἁγίας Μαρίνας ἀνέλαβε τὴν ἐξασφάλιση προμηθειῶν γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὰ λοιπὰ χρειώδη 
ὑλικά, γιὰ τὴν διαβίωσή τους στὸν τόπο τῆς προσφυγιᾶς τους. 

Ἀπὸ τὰ ἀποθέματα τοῦ ἐνοριακοῦ φιλόπτωχου διατέθηκαν ἄμεσα τρόφιμα καὶ ἔγινε 
προγραμματισμὸς ὥστε νὰ ὑπάρχει καθημερινὰ προμήθεια τῶν ἀναγκαίων τροφίμων καὶ 
λοιπῶν εἰδῶν καθαριότητας καὶ ὑγιεινῆς μὲ μέριμνα ἀπὸ τὴν διοίκηση τῆς ἐνορίας. Ἀπὸ 
προσφορὰ ἐφημέριου τοῦ ναοῦ, ἐξασφαλίσθηκε ἄμεσα ἡ πρώτη ποσότητα ἀπὸ εἴδη ἀτομικῆς 
ὑγιεινῆς καὶ καθαριότητας. Ο ἴδιος ἀνέλαβε καὶ τὴν πληρωμὴ τῶν ἐξόδων παροχῆς ὕδατος τοῦ 
τόπου φιλοξενίας, γιὰ ὅσο διάστημα χρειαστεῖ. 

Ἄμεση ἦταν καὶ ἡ συνδρομὴ τοῦ δήμου Ἡλιουπόλεως, διὰ τοῦ ἁρμόδιου ἀντιδημάρχου Ἰωάννου 
Πούλου, ὁ ὁποῖος καὶ μερίμνησε γιὰ τὴν ἐπίδοση εἰδῶν διατροφῆς στὴν ὑπεύθυνή της 
φιλοξενίας τους. Μὲ τὴν κοινολόγηση τοῦ γεγονότος, ἐνδιαφέρον ἐπέδειξαν γιὰ ὅποια 
συνδρομή, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς μείζονος ἀντιπολίτευσης τοῦ δήμου Ἡλιούπολης Εὐστάθιος 
Ψυρρόπουλος, ἐνορίτες καὶ καὶ μὴ ἀπὸ τὴν Ἡλιούπολη, ἐκ τῶν ὁποίων κάποιοι ἤδη 
συνέδραμαν σὲ ὑλικὰ ἀγαθά. 

Κατὰ τὴν ἀναμονὴ ἄφιξης τῶν προσφύγων, ἐξασφαλίστηκαν 
ἀπὸ φιλάνθρωπους καὶ ἀπὸ τὰ ἀποθέματα τοῦ ναοῦ, κρεβάτια 
καὶ κλινοσκεπάσματα ἐνῶ καὶ γιὰ ἔνδυση καὶ ὑπόδηση θὰ 
διατεθοῦν τὰ ἀναγκαῖα ἀπὸ τὸ φιλανθρωπικὸ κατάστημα ποὺ 
διατηρεῖ ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητά μας. 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας τὸ σπίτι φιλοξενίας τῶν Οὐκρανῶν 
ἀδελφῶν μας, ἐπισκέφθηκε ὁ πρόεδρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
συμβουλίου τοῦ ναοῦ μας ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Δημητρίου, 
συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν ἀντιδήμαρχο κοινωνικῆς πρόνοιας καὶ 
ἀλληλεγγύης, Ἰωάννη Ποῦλο καὶ τὴ συνεργάτιδα τοῦ ναοῦ, 
Μαρία - Σοφία Σάββα. 

Μὲ παιχνίδια γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ γλυκίσματα γιὰ ὅλους, ἔγινε ἡ 
πρώτη διὰ ζώσης ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἐμπερίστατους ἀδελφούς 
μας, κατὰ τὴν ὁποία δόθηκε ἡ διαβεβαίωση τῆς ἀδιάκοπης 
συνδρομῆς τους, γιὰ ὅσο χρειαστεῖ.  

Στὸ ναὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας κοινότητας, καθημερινὰ ἀναπέμπεται πρὸς τὸν Θεὸ ἡ ἐπίκαιρη 
εὐχή, ποὺ συντάχθηκε ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Μάνης Χρυσόστομο, γιὰ τὴν κατάπαυση τῶν 
ἐχθροπραξιῶν στὰ πολεμικὰ μέτωπα τῆς Οὐκρανίας καὶ τὴν ἀρωγὴ τῶν πληγέντων καὶ 
προσφύγων. 

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ & τὸν μισθὸ τοῦ διακόνου 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. Γιά τόν διάκονο δημιουργήθηκε ἕνα ταμεῖο, στὸ 
ὁποῖο μὲ τὴν μικρὴ συνεισφορὰ ὅλων μας θὰ γίνεται πράξη τὸ «οὐκ οἴδατε ὅτι οἳ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ 
ἐσθίουσιν» (Ἃ’ Κορινθίους Θ’  13).  

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 μέ προσυνεννόηση τό κατάστημα διάθεσης ρούχων.  


