
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 19ο - Φύλλο 18o – 30 Ἰανουαρίου 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 
 

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2022 
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 

 

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. 

 

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: οἱ πατέρες ἐκ περιτροπῆς.             
Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη 2/2, κατάλυσις ἰχθύος. Παρασκευή 4/2, νηστεία. 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
> ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ Σήμερα 30 Ἰανουαρίου 2022 καὶ ὥρα 17:00 θὰ τελεσθεῖ Ἱερὸ Εὐχέλαιο, ἐπὶ τῇ 
μνήμη τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου.  
> Ἑσπερινός, καθημερινὰ στὶς 17:00.                   ΑΓΙΑΣΜΟΣ 31 Ἰανουαρίου 2022 ὥρα 17:30
 

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30  
Δευτέρα 31 Ἰανουαρίου 2022 

Κύρου καὶ Ἰωάννου, Ἀναργύρων  
Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 
Τρύφωνος μάρτυρος,  

Ἀναστασίου νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Ναυπλίου.  
Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022  
Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.  

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022  
Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου. 

Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022  

Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου ὁσίου. 
Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 
Ἀγάθης μάρτ. Ἀντωνίου Ἀθηναίου νεομάρτυρος 

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΕΙΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
Κυριακή Χαναναίας - ΙΖ΄ Λουκά 
6 Φεβρουαρίου 2022 

Φωτίου Κων/πόλεως, Βουκόλου Σμύρνης  
Λόγω ἀσθενειῶν τοῦ κλήρου τοῦ ναοῦ δύο λειτουργίες  

Α΄ Λειτουργία 6:30 – 9:30π.μ.  

Ναός Ἁγίας Μαρίνης 
Β΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ.  

Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου 

> Παρακλήσεις στὶς 17:00  
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα  

Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  
> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων  
Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30  

 

> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00  
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Πρόγραμμα καί πληροφορίες  
στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας Μαρίνης 39. 
 

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ 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 
 

Γιὰ τὸν μισθὸ τοῦ διακόνου μας.  
Ὁ νέος διάκονος τοῦ ναοῦ μας θὰ παραμείνει κρατικά ἄμισθος. Ἡ 
ἐκκλησιαστική μας κοινότητα θὰ ἀναλάβει τὴν μισθοδοσία του. Πρὸς 
τοῦτο δημιουργήθηκε ἕνα ταμεῖο, στὸ ὁποῖο μὲ τὴν μικρὴ συνεισφορὰ 
ὅλων μας θὰ γίνεται πράξη τό «οὐκ οἴδατε ὅτι οἳ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι 
ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν» (Α’ Κορινθίους Θ’  13). Σὲ αὐτὸ τὸ ταμεῖο θὰ 
κατατεθεῖ καὶ τὸ μικρὸ κέρδος ἀπὸ τὴν διάθεση τῶν ἡμερολογίων μας. 
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Ἀγαπητά μας παιδιά, 
 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἤδη ἀπό τόν 11ο 

αἰώνα ἔχει καθιερώσει νά ἑορτάζονται ἀπό 
κοινοῦ στίς 30 Ἰανουαρίου οἱ Τρεῖς 
Μέγιστοι Φωστῆρες τῆς Τρισηλίου 

Θεότητος, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες: ὁ Ἅγιος 
Βασίλειος ὁ Μέγας, Ἐπίσκοπος Καισαρείας, 
ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 

Χρυσόστομος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. 
 

Ὁ κοινός ἑορτασμός τους γίνεται κυρίως, γιά νά προβληθεῖ ἡ ἁγιότητά τους καί τό Χριστιανικό 

ἦθος τους. Ἐπίσης εἶναι μία εὐκαιρία γιά νά τιμηθεῖ ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία, νά τιμηθοῦν οἱ 
ἐκπαιδευτικοί καί οἱ μαθητές. Ἡ ἑορτή τους γίνεται ἀφορμή γιά νά ἀναλογισθοῦμε τούς ἀγαθούς 
καρπούς μίας Παιδείας, ἡ ὁποία βασίζεται στή Χριστιανική Πίστη καί τή σκέψη τῶν Ἀρχαίων 

Ἑλλήνων κλασικῶν. Μίας Παιδείας, ἡ ὁποία δέν διδάσκει ἁπλῶς γνώσεις, ἀριθμούς, πειράματα, 
ἀλλά πρώτιστα μορφώνει, διαμορφώνει ἀνθρώπινους χαρακτῆρες. 
 

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες συνδύασαν τίς γνώσεις καί τό ἦθος, τήν Ἐπιστήμη καί τήν Πίστη, τόν 
σεβασμό πρός τόν Θεό καί τήν ἀγάπη γιά τόν πάσχοντα συνάνθρωπο. Τό παράδειγμά τους 
καταδεικνύει ὅτι καί σήμερα πρέπει νά σεβόμαστε καί νά ἀξιοποιοῦμε τά πορίσματα τῆς 

Ἐπιστήμης. Ἡ μαρτυρία τους ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ἐπιστήμονας καί γενικότερα ὁ καλλιεργημένος 
ἄνθρωπος μπορεῖ κάλλιστα νά εἶναι συγχρόνως πιστός Χριστιανός καί ἐνάρετος ἄνθρωπος. 
Εἰδικότερα, ὁ Μέγας Βασίλειος γνώριζε πολύ καλά τήν Ἰατρική ἐπιστήμη καί τήν ἀξιοποίησε στό 

πλαίσιο τοῦ μεγάλου φιλανθρωπικοῦ ἔργου του. 
 

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶχαν ἄριστη γνώση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειμένων καί προέτρεπαν τούς 
νέους τῆς ἐποχῆς τους νά μελετοῦν τούς Ἀρχαίους συγγραφεῖς ἐπιλεκτικά, ἀποφεύγοντας 

ὁρισμένες θρησκευτικές δοξασίες. Τά κείμενά τους ἀποτελοῦν θησαυρό θεολογικῶν, 
παιδαγωγικῶν, ἰατρικῶν καί φυσιογνωστικῶν διδαχῶν. Πρόκειται ἐπίσης γιά μνημεῖα τοῦ 

ἑλληνικοῦ λόγου. Ἄλλωστε, ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος σπούδασαν τά ἑλληνικά 
γράμματα στήν Ἀθήνα. 
 

Ἀξίζει μάλιστα νά σημειωθεῖ ὅτι δύο ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ Ἅγιος 

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, γεννήθηκαν καί μεγάλωσαν στήν Καππαδοκία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, 
θυμίζοντάς μας τή μακροχρόνια παρουσία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν 
ἱστορική Μικρασιατική γῆ. Χρήσιμη ὑπενθύμιση, ἀφοῦ φέτος εἶναι ἔτος μνήμης γιά τά 100 

χρόνια ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή τοῦ 1922, τίς θυσίες καί τόν βίαιο ξεριζωμό τῶν 
Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς. 
 

Εἴθε οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες νά ἀποτελοῦν πρότυπα πρός μίμηση στίς σπουδές καί τή ζωή σας καί μέ 
τή βοήθειά τους νά ἔχετε καλή πρόοδο! 

Μέ θερμές πατρικές εὐχές 
 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, Πρόεδρος καί τά μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 

 

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 τό φιλανθρωπικό κατάστημα διάθεσης ρούχων, μέ προσυνεννόηση. 


