
 

 
 
 

 
 

             

Άξιον Εστίν 
στην Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλεως 

 

Μὲ τὴν ἐτησίως τελούμενη ἀγρυπνία, 
τιμήθηκε ἡ σύναξις τῆς Παναγίας, ὡς 
Ἄξιον Ἐστὶν καὶ ἡ μνήμη τῶν ἁγίων 

Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα τῶν 
ἀποστόλων, Βαρνάβα ὁσίου του ἐν 
Κύπρω, Ζαφειρίου νεομάρτυρος, 

Μητροφάνους καὶ τῶν ἐν Πεκίνω 
μαρτύρων καὶ τοῦ ἁγίου Λουκᾶ 
ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως τῆς 

Κριμαίας τοῦ ἰατροῦ. 
Ἱερούργησε ὁ ἀρχιμανδρίτης 
Δαμασκηνὸς Φυλακτός. Ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ 

ἀναλογίου ὑμνολόγησαν τὴν Παναγία καὶ 
τοὺς ἁγίους, οἱ ἐθελοντὲς ἱεροψάλτες 
Λεωνίδας Καλαϊτζόγλου, Δημήτριος 
Ἀδάμης καὶ Γεώργιος Βάρσος, ἐνῶ 

συμμετεῖχε ὁ ἀντιδήμαρχος 
Ἡλιουπόλεως Κωνσταντῖνος Σεφτελής. 
Στὸν ἑσπερινό, ἡ λιτὴ καὶ ἡ ἀρτοκλασία 

τελέστηκε πρὸ τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου 
τῆς Παναγίας τῆς Ὀστρομπράμσκα, στὸ 
προαύλιο τοῦ ναοῦ, ὅπου καὶ 

φυλάσσεται διασωθεῖσα ἀπὸ πυρκαγιὰ 
εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἄξιον Ἐστίν. 
Ἀκολούθησε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία 

Λειτουργία. 
Τὴν ἑπομένη τὸ πρωί, ἀντιπροσωπεία 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας κοινότητας 

μετέβη στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου 
Γκύζη, ὅπου ὑπέβαλε εὐχὲς στὸν 
ἑορτάζοντα τὰ ὀνοματήρια του, 

πρωτοσύγκελο τοῦ ἀρχιεπισκόπου μας, 
ἀρχιμανδρίτη Βαρνάβα Θεοχάρη.  
 

Διόρθωση ἀρίθμησης φύλλων  

Στό «Νὰ μὴν ξεχάσω … ἡ ἐνορία μου μὲ καλεῖ» τά φύλλα 28 καὶ 
ἀπὸ 34 ἕως καὶ 37, ἔχουν λάθος ἀρίθμηση.  

Τὸ σωστὸ εἶναι ἕνας ἀριθμὸς πρίν. Τὸ τυπωμένο σάν φύλλο 29ο  
εἶναι 28ο, τὸ 34ο εἶναι τὸ 33ο καὶ οὕτω καθεξῆς.  
Στὸ παρὸν φύλλο 38ο, ἔγινε ἐπαναφορὰ στὴν σωστὴ ἀρίθμηση. 

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ : προσαρμοσμένα στὶς 

κρατικὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν φερόμενη ὡς πανδημία κορωναϊοὺ ἕως 9/7/2020 
 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Βασίλειος.  

Νηστειοδρόμιο: Νηστεία γιὰ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. 

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. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

> Ἑσπερινός & Ὄρθρος, καθημερινὰ καὶ Σαββάτο στίς 19:00 

Παράκληση γιὰ τοὺς Μαθητὲς 
Τὴν Δευτέρα 22 Ἰουνίου στὶς 18:30 θὰ γίνει ἡ ἀκολουθία 

τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν Ἰησοῦ Χριστό, πρὸς ἐνίσχυση 
τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν στὶς πανελλήνιες καὶ 
ὅποιες ἄλλες ἐξετάσεις. 
 

> Παρακλήσεις στὶς 18:30 κάθε Τετάρτη στὴν 

Ἁγία Μαρίνα κάθε Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  
> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων  

Κάθε Τετάρτη 8:00 -20:00 
> Μία Λειτουργία  
Τετάρτη 24/6, στίς 8:30 Γεννέθλιον τοῦ Προδρόμου 
Πέμπτη 25/6, στίς 8:30 Φεβρωνίας ὀσιομ. Ἔρωτος μάρ. 

Σάββατον 27/6, στίς 8:30 Σαμψῶν τοῦ ξενοδόχου 
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακή ἁγίων Νεομαρτύρων 28/6, Κύρου καὶ Ἰωάννου  
Α΄ Λειτουργία 7:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης  
Β΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου  

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

Ξεκίνησε ἡ λειτουργία τοῦ καταστήματος διάθεσης ρούχων 

στὸ ναό μας, μετὰ τὸν ὑγειονομικὸ ἀποκλεισμὸ λόγω κορωναιού. 
Μπορεῖτε νὰ προμηθευτεῖτε ρουχισμὸ καὶ ὑπόδηση σὲ ἄριστη κατάσταση. 

Οἱ ἄποροι κὰθ΄ ὑπόδειξη τοῦ ἐνοριακοῦ φιλοπτώχου, μποροῦν νὰ 
λαμβάνουν δωρεὰν ἕως καὶ 25 τεμάχια μηνιαίως κατὰ ἄτομο, γιὰ 3 μῆνες. 

Λειτουργεῖ Δευτέρα 18:00 – 19:00 καὶ Παρασκευὴ 11:00 -12:00

Ἔτος 17ο Φύλλο 38o  
21 Ἰουνίου 2020 



Ἀγαπητά μου παιδιά, 

Κάθε χρόνο ὅταν φθάνουν αὐτές οἱ ἡμέρες, παραμονές τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων, 

ὅλοι μας σκεπτόμαστε μέ ἀγάπη καί προσευχόμαστε μέ θέρμη γιά τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες 

πού πρόκειται νά διαγωνισθοῦν στίς ἐξετάσεις αὐτές. 

Φέτος ὅμως, πολύ περισσότερο, ἡ σκέψη μας δέν σταματᾶ νά 

περιπλανιέται γύρω ἀπό τίς δικές σας ἐπίπονες καί μαχητικές 

προσπάθειες, προκειμένου νά 

χαράξετε τίς νέες γραμμές στή 

μελλοντική πορεία σας. Καί τοῦτο 

διότι ἐσεῖς εἴχατε νά ἀντιμετωπίσετε, 

μεταξύ τῶν ἄλλων, καί τήν παγκόσμια 

ἀπειλή τῆς γνωστῆς πανδημίας πού 

ἐνέσκηψε, ὁδηγώντας ὅλους μας σέ 

διαφορετικές συνήθειες καί νέο τρόπο 

ζωῆς, σέ σκέψεις καί 

προβληματισμούς. Διανύσατε τή 

φετεινή σχολική χρονιά μέ τήν πιό 

ἐντατική προετοιμασία πού 

μπορούσατε, κατορθώνοντας 

ταυτόχρονα νά βρεῖτε ὅλες ἐκεῖνες τίς δυνάμεις πού θά σᾶς 

κρατοῦσαν ὄρθιους, σωματικά καί ψυχικά ὑγιεῖς.  

Ἀναλογίζομαι τίς τεράστιες ψυχικές διακυμάνσεις πού δοκιμάζετε, τό ἄγχος, τή διαρκῆ 

ἀγωνία σας. Γνωρίζετε ὅμως ὅτι οἱ ἐξετάσεις αὐτές εἶναι οὐσιαστικά οἱ ἐναρκτήριες, γιατί στά 

χρόνια πού θά ἀκολουθήσουν θά δοκιμασθεῖτε παρόμοια καί πολλές  φορές. Θά ἔλθουν μάλιστα 

στιγμές πού τά ἀποτελέσματα θά σᾶς εὐχαριστήσουν καί ἄλλες πού θά σᾶς δυσαρεστήσουν. 

Στή ζωή διαρκῶς, καθημερινά θά ἔλεγα, δίνουμε ἐξετάσεις. Καί ἡ ἐμπειρία μᾶς 

διαβεβαιώνει ὅτι κάθε ἀποτέλεσμα, καλό ἤ ὄχι, μᾶς χαρίζει γνώση καί ὡριμότητα. Πάντα 

ἀκολουθεῖ ἡ ἑπόμενη ἡμέρα, πού μέ τίς δικές σας ἀποφάσεις καί πράξεις θά σᾶς δίνει τό 

περιθώριο νά διορθώσετε ἐλλείψεις, νά βελτιώσετε τίς ἀδυναμίες σας καί νά πλησιάσετε τά ὄνειρα 

καί τούς στόχους σας. 

Θέλω νά γνωρίζετε ὅτι οἱ εὐκαιρίες στή ζωή δέν ἀρχίζουν καί δέν τελειώνουν ἁπλῶς μέ τή 

συμμετοχή στίς ἐξετάσεις πού ἔρχονται, ἀλλά μέ τόν διαρκῆ ἀγώνα γιά ἐπαρκῆ κατάρτιση, 

ὁλοκλήρωση καί ἀληθινή εὐτυχία. 

Μαζί μέ τούς γονεῖς σας καί τούς ἐκπαιδευτικούς μας, ἑνώνω μέ ἀγάπη τίς προσευχές μου 

καί σᾶς εὔχομαι τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε ὁπλισμένοι μέ θάρρος, ὑπομονή καί 

ψυχραιμία νά πετύχετε τούς στόχους σας καί νά ἐπιβραβευθοῦν οἱ κόποι σας. 
 

Καλή ἐπιτυχία σέ ὅλους! Ὁ Θεός μαζί σας! 

 

ΜΗΝΥΜΑ 

ΤΟΥ 

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 

 


