
 

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 39o – 26 Ἰουνίου 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 
 

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ  

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 

Ἀγαπητοὶ ἐνορίτες καὶ προσκυνητές, πλησιάζει ἡ 

ἑορτὴ τῆς ἁγίας μας καὶ ὅλοι ἑτοιμαζόμαστε μέ 
προεκλογική ἐλευθερία νὰ κάνουμε τὸ φετινὸ 
πανηγύρι τοῦ ναοῦ μας. 

Γιὰ νὰ γίνει ὅμως ἕνα πανηγύρι δαπανῶνται 
χρήματα, γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ τὴν διεξαγωγή 
του.  

Προσπαθοῦμε τὰ περισσότερα νὰ καλύπτονται ἀπὸ 
ἐθελοντικὴ ἐργασία ἐνοριτῶν καὶ προσφορές. 

Βασικὸς μοχλὸς κίνησης ἦταν πάντα τα ἐκ τοῦ παγκαρίου ἔσοδα τῆς κοινότητας, ἀπὸ τὴν ἀθρόα 

συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὶς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης ἑβδομάδος. Τα τελυταία χρόνια ἀπὸ τὰ 
ὑγειονομικὰ μέτρα καὶ σὲ συνάρτηση μὲ τὴν παρατεινόμενη οἰκονομικὴ δυσπραγία αὖτα ἔχουν 
περιοριστεῖ ἀρκετά.   

Ὁ νεωκόρος ἔχει ἀναλάβει ξανά ἔργο ἐπαιτείας ἐντός του ναοῦ, γιὰ νὰ γίνουν ὅλα ὅπως τ΄ἀξίζει ἡ 
μεγάλη καὶ θαυματουργὸς ἁγία μας.     
Καθαριότητα, στολισμὸς ναοῦ καὶ εἰκόνων, μουσικὲς ἐκδηλώσεις παραμονὴ καὶ ἀνήμερα, μεταδόσεις 

καὶ τηλεοπτικὲς καταγραφές, εὐλογίες – ἀναμνηστικὰ δῶρα- εὐχαριστίας ἕνεκα, σὲ ὅσους 
συμμετέχουν στοὺς ἑορτασμούς, κληρικούς, στρατιωτικούς, ἀστυνομικούς, μέλη τοπικῶν συλλόγων, 
ἐθελοντές. Αὐτὰ καὶ ἄλλα, μικρὰ καὶ μεγάλα, χρειάζονται, χρήματα. Κάποιοι λένε, μὴν τὰ κάνετε, ἐμεῖς 

ἀπαντᾶμε, ἀπὸ αὐτὰ βάζουν κατσαρόλα κάποιοι ἐπαγγελματίες γιὰ τὰ παιδιά τους.  
Ἔκκληση τοῦ ἐλέους Σᾶς κάνουμε κάνουμε γιὰ ἀνάληψη ὅποιας δαπάνης. Οἱ ἐπώνυμες δωρεὲς 

μποροῦν νὰ γίνουν στὸ νεωκόρο. Οἱ ἀνώνυμες, στὸ κυτίο γιὰ τὰ ἔργα τοῦ ναοῦ μετὰ τὴν εἴσοδο δεξιά. 
Ὅσοι θέλετε ἀπόδειξη δωρεᾶς γιὰ φορολογικὴ χρήση, αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει μὲ κατάθεση στὸν 
τραπεζικὸ λογαριασμὸ στὴν τράπεζα ALPHA BANK, μὲ ἀριθμὸ IBAN GR 630140261026100200203937 
  

Εὐχαριστοῦμε βοήθειά μας ἡ θαυματουργὸς παιδομάρτυς Ἁγία Μαρίνα. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Νηστειοδρόμιο: : Νηστεία γιὰ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων λήγει τήν Τετάρτη 29/6 μέ κατάλυση ἰχθύος και 
Παρασκευή 1/7 κατάλυση οἴνου καὶ ἐλαίου.  
 

> Παράκληση γιὰ τοὺς Φοιτητές 
Τὴν Δευτέρα 27 Ἰουνίου 2022 στὶς 19:00 θὰ γίνει ἡ ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν Ἰησοῦ 

Χριστό, πρὸς ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζομένων φοιτητῶν στὶς ἐξετάσεις. 
 

Ἑσπερινός, καθημερινὰ στὶς 19:00,  Ὄρθρος, Δευτέρα 27/6 στὶς 9:00 
> ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑΣ Πέμπτη 30 Ἰουνίου 19:30 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μὲ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30.   

Τετάρτη 29/6 Πέτρου & Παύλου τῶν Ἀποστόλων - Πέμπτη 30/6 Ἁγίων 12 Ἀποστόλων  

Παρασκευή 1/7 Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ - Σάββατο 2/7 Τιμίας Ἐσθήτας Θτκου 
Κυριακή 3/7, Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.  Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης  
ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΙΟΥΛΙΟ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ  

Η Β΄ Θεία Λειτουργία, οἱ Παρακλήσεις καί κάθε Τετάρτη τὸ Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων  

mailto:ck.agmarina@gmail.com


 

ΜΗΝΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄ 

ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ - 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 
 

Στοὺς καιροὺς τῆς κρίσης, ποῦ μαστίζει τὴν ἐποχή μας, δὲν μπορεῖ νὰ μὴν θυμόμαστε 

τὴν σημερινὴ παγκόσμια ἡμέρα κατὰ τῶν ναρκωτικῶν. Ἡ κρίση ὑποβαθμίζει τὶς 

συνθῆκες ζωῆς, ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ τὴν σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία, ἐντείνει τὴν 

περιθωριοποίηση καὶ τὴν παραβατικότητα, ὑποθάλπει φαινόμενα κοινωνικῆς ἔντασης 

καὶ βίας καὶ αὐξάνει τὶς ἀνισότητες, ὠθεῖ ἑπομένως τοὺς νέους ἀνθρώπους σὲ 

ἀδιέξοδους δρόμους, σὲ ἐσωτερικὸ κενὸ καὶ ἀπόγνωση καὶ στὴν ἀναζήτηση ψεύτικων 

καταφυγίων ποῦ δὲν λυτρώνουν, ἀλλὰ ἀδειάζουν τὶς ψυχές.  

Ὁ ἐξαρτημένος εἶναι ἕνα πρόσωπο στὴν οὐσία 

ἀποδομημένο καὶ ἀλλοτριωμένο σωματικὰ καὶ ψυχικά, 

ὄχι ὅμως ἀποκομμένο ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του καὶ τὴν 

κοινωνία. Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα, οὔτε ἡ οἰκογένεια 

ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ κοινωνία εἶναι ἄμοιρες εὐθυνῶν γιὰ 

τὴν δημιουργία, τὴν συντήρηση καὶ τὴν λύση τῆς 

ἐξάρτησης. 

Ἡ σημερινὴ ἡμέρα λοιπὸν εἶναι εὐκαιρία προβληματισμοῦ καὶ εὐθύνης. Συγκεκριμένα, 

τῆς εὐθύνης ποῦ ὄφειλουμε ὅλοι μας νὰ ἀναλάβουμε ἀπέναντι στοὺς νέους ἀνθρώπους. 

Νὰ τολμήσουμε τὴν αὐτοκριτική μας, νὰ θωρακίσουμε τὰ παιδιά μας μὲ ἀρχὲς καὶ ἀξίες, 

νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε συμπεριφορὲς ἀδιαφορίας, νὰ ἀναζητήσουμε καὶ πάλι τὴν χαμένη 

οἰκογενειακὴ θαλπωρή, νὰ μιλήσουμε στὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους –πρῶτα μὲ τὸ 

παράδειγμά μας κι ἔπειτα μὲ τὸν λόγο μας– γιὰ τὴν ἀληθινὴ εὐτυχία τῆς ζωῆς, γιὰ τὸ 

ὑπερούσιο νόημα τοῦ βίου, γιὰ τὴν ἀξία τοῦ ἀγώνα, τῆς διαρκοῦς προσπάθειας, γιὰ τὴν 

ἐλευθερία, τὴν ἀγάπη, τὴν κατανόηση, τὴν δικαιοσύνη. Πῶς ὅλα αὐτὰ μποροῦν νὰ 

ὑπάρξουν στὴν οἰκογένεια καὶ στὴν κοινωνία μας, πῶς τίποτε δὲν χάθηκε ὁριστικά, 

φθάνει νὰ συνοδοιπορήσουμε μὲ τὸν Ἀρχηγὸ τῆς ζωῆς, τὸν Ἰησοῦ, ὄχι στὸν δρόμο τῶν 

ψεύτικων παραδείσων, ἀλλὰ στὴν προοπτική της βιώσεως τοῦ ἀληθινοῦ, στὸν δρόμο 

τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συμπόνιας, ποῦ μᾶς δίδαξε ὁ Κύριός μας. 

«Ἡ γωνιὰ τῆς Παναγίας τῆς Ἀκαθῆς» Λειτουργεί τό φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης Διγενῆ 12 

μεταχειρισμένων ρούχων, Τρίτη & Πέμπτη 11.30 ἕως 13.00. & Παρασκευὴ 17:00 ἕως 18.30μ.μ.  

Βρεφονηπιακὸς Σταθμὸς Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 
Ἀπὸ τὸ 2000 λειτουργεῖ ἐνοριακὸς βρεφονηπιακὸς σταθμὸς «Ἁγία Μαρίνα», μὲ πρόγραμμα 

βασισμένο στὶς ἀρχὲς τῆς πίστης καὶ τοῦ ἔθνους μας γιὰ βρέφη καὶ παιδιά. 
Διεύθυνση: Σαρωνικοὺ 12 καὶ Σολωμοὺ Τηλέφωνο: +30 210 9757403 

 
 

Ὁ  Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 μέχρι 20:30 καὶ τὶς Κυριακὲς ἀπὸ 6:30 –  19:30.  
Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30 & 17:30-19:00. 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 

 


