
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ … η ενορία μου με καλεί  
Ἔτος 20ο - Φύλλο 18o – 29 Ἰανουαρίου 2023 

 

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 

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023  

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 ΕΛΑΤΕ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ   

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Ἐφημέριος ἑβδομάδος: οἱ πατέρες ἐκ περιτροπῆς.            Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη 1/2, και Παρασκευή 3/2, νηστεία.  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ                 Ἀπολυτίκιο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
 

> Ἑσπερινός, καθημερινὰ στὶς 17:00.   
> Ὄρθρος, στίς 9:00 ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 

> Παρακλήσεις στὶς 17:00  
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα  

Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο  

> Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων  
Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30 

> ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου 

2023 καὶ ὥρα 17:00 θὰ τελεσθεῖ Ἱερὸ Εὐχέλαιο, 
ἐπὶ τῇ μνήμη τῶν Ἀναργύρων Κύρου & Ἰωάννου.  

 

> ΑΓΙΑΣΜΟΣ 31 Ἰανουαρίου ὥρα 17:30 
 

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30  
Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου, ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 
Τρίτη 31 Ἰανουαρίου Κύρου καὶ Ἰωάννου, Ἀναργύρων  

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου Τρύφωνος μάρτυρος,  
Ἀναστασίου νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Ναυπλίου.  
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου Ὑπαπαντῆ Κυρίου.  
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου. 

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου ὁσίου. 

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου Τελώνου & Φαρισαίου,  
Ἀγάθης μάρτ. Ἀντωνίου Ἀθηναίου νεομάρτυρος 
Α΄ Λειτουργία 6:30 – 9:30π.μ. Ναός Ἁγίας 

Μαρίνης. Ἱερουργὸς ὁ ἐπίσκοπος Ὠρεῶν Φιλόθεος 
Β΄ Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ. Ναός .Ἁγ. Νεκταρίου 

> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & 

ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Στὸ πνευματικὸ κέντρο 
τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας Μαρίνης 39. 

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ 
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ 
ΓΕΥΜΑ Καθημερινές 9 - 11 στο Φιλόπτωχο. Ἐνισχύσατε καὶ 
Σεῖς εἴτε φέρνοντας τρόφιμα καί ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 
στὴν Τράπεζα Ἀγάπης, εἴτε δίδοντας χρήματα λαμβάνοντας 
ἀπόδειξη, εἴτε ρίπτοντας τὸν ὀβολόν σας στὰ κυτία τοῦ 
Φιλοπτώχου Ταμείου  

«Ἡ γωνιὰ τῆς Παναγίας τῆς Ἀκαθῆς» 
Λειτουργεί στὴν γωνία τῶν ὁδῶν Διγενῆ 12 καὶ Καρέα τό 
κατάστημα διάθεσης μεταχειρισμένων ρούχων, κάθε Τρίτη 
και Πέμπτη 11.30 ἕως 13.00μμ. καὶ Παρασκευὴ  15.30μ.μ. 
ἕως 17.00μ.μ. 

Τοὺς τρεῖς μεγίστους φωστήρας τῆς τρισηλίου 
Θεότητος, τοὺς τὴν οἰκουμένην ἀκτίσι 
δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τοὺς 
μελιρρύτους ποταμοὺς τῆς σοφίας, τοὺς τὴν 
κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι 
καταρδεύσαντας, Βασίλειον τὸν μέγαν, καὶ τὸν 
Θεολόγον Γρηγόριον, σὺν τῷ κλεινῶ Ἰωάννη, 
τῷ τὴν γλώτταν χρυσορρήμονι, πάντες οἵ των 
λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις 
τιμήσωμεν· αὐτοὶ γὰρ τὴ Τριάδι, ὑπὲρ ὑμῶν 

ἀεὶ πρεσβεύουσιν. 
 

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ  
Βρεφονηπιακὸς Σταθμὸς, Σαρωνικοὺ 12 

Χαλικάκι, Τηλέφωνο 210 9757403 
 

Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ 
ἔλαια, ἠλεκτρικὲς στῆλες καὶ λαμπτῆρες 

 

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 & 18:30-
19:30. Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη (πιστοποιητικά, 
ἄδειες), παρακαλοῦμε νὰ ὁρίζετε συγκεκριμένη ὥρα 

συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο.  



Ἐόρτιο μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  

πρὸς τοὺς μαθητὲς γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες
Ἀγαπητά μας παιδιά, 
Στὶς 30 Ἰανουαρίου τιμᾶμε, ὅπως κάθε 
χρόνο, τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, δηλαδή τον 
Μέγα Βασίλειο, Ἀρχιεπίσκοπο 
Καισαρείας, τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν 
Θεολόγο, Ἀρχιεπίσκοπο 
Κωνσταντινουπόλεως, καὶ τὸν Ἅγιο 
Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, Ἀρχιεπίσκοπο 
Κωνσταντινουπόλεως. Ἀπὸ τὸν 11ο μ.Χ. 
αἰώνα ἔχει καθιερωθεῖ ὁ κοινὸς 
ἑορτασμὸς τοὺς τὴν 30η Ἰανουαρίου γιὰ 
νὰ προβάλλεται ὁ συνδυασμὸς χριστιανικῆς 
θεολογίας καὶ ἑλληνικῶν γραμμάτων, πνευματικῆς 
ζωῆς καὶ κοινωνικῆς δράσης, τὸν ὁποῖον ἐπέτυχαν. Ὁ 
πρῶτος ἑορτασμός τους ὡς Προστατῶν τῆς Παιδείας 
ἔγινε τὸ 1826 στὴν Κέρκυρα, στὴν Ἰόνιο Ἀκαδημία, 
τὴν πρώτη πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου ἑλληνικὴ 
σχολὴ στὴν ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς ἐκπαίδευσης. 
Στὸ ἐλεύθερο Ἑλληνικὸ Κράτος τιμῶνται ἀπὸ τὸ 1842 
ὡς Προστάτες τῶν Γραμμάτων, τῶν διδασκόντων καὶ 
τῶν μαθητῶν. 
Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία, τὴν ὁποία καλλιέργησαν 
οἱ τρεῖς αὐτοὶ ἅγιοι Ἱεράρχες καὶ διδάσκαλοι, 
παραμένει καὶ σήμερα ἐπίκαιρη, διότι προσφέρει 
πρότυπα στοὺς νέους. Ἡ πνευματικὴ κρίση τῆς 
ἐποχῆς μᾶς ὀφείλεται κυρίως στὴν ἔλλειψη 
προτύπων ἢ μᾶλλον στὴν προβολὴ λανθασμένων 
προτύπων. Οι νέοι διψᾶτε γιὰ ἀγῶνες ποὺ ὁδηγοῦν 
σὲ ἕναν καλύτερο κόσμο καὶ θεέλετε ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς 
μεγαλύτερους νὰ σᾶς δώσουμε τὰ κατάλληλα 
ἐφόδια. Ὅταν, ὅμως, ἐμεῖς δὲν ἀνταποκρινόμαστε 
ἐπαρκῶς σ’ αὐτὴν τὴν προσδοκία, τότε ὅλοι 
δρέπουμε τοὺς πικροὺς καρπούς. Παρατηροῦμε 
ἀντικοινωνικὴ συμπεριφορὰ ἀπὸ νέους καὶ νέες, 
βλέπουμε περιστατικὰ βίας μεταξὺ συμμαθητῶν, 
θλιβόμαστε γιὰ φαινόμενα ἀσεβείας πρὸς τοὺς 
διδάσκοντες. 
Ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνος, σπουδαῖος 
Πανεπιστημιακὸς διδάσκαλος, ἔλεγε σχετικὰ μὲ τὴν 
παιδεία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὅτι: Δὲν εἶναι ἁπλὴ 
ἐκπαίδευση, μύηση δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ μία 
ἀναπαραγόμενη γνώση, ποὺ τὸν καθιστὰ γρανάζι τῆς 
κρατικῆς μηχανῆς (ὃν παραγωγικό). Στὴν ἐπίπτωση 
αὐτὴ τὸ κύριο ἐνδιαφέρον εἶναι γιὰ τὴν τελειοποίηση 
τῶν μηχανῶν καὶ ΟΧΙ τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ χριστιανικὴ 
παιδεία εἶναι ἀγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ μορφωτικὸ 
πρότυπο ὄχι τὸν «καλὸν καγαθὸν» ἄνθρωπο, ἀλλὰ 
τὸν Θεάνθρωπο. 
Αὐτὸ εἶχε κατὰ νοῦ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ὅταν ἔλεγε: 
«Ἡ μέριμνα γιὰ τὰ παιδιὰ μᾶς πρέπει νὰ ἔχει τὴν 

πρώτη θέση»[1]. Αὐτὴ ἡ παιδεία 
συνδέεται ἄμεσα πρῶτα μὲ τὸν χῶρο τῆς 
οἰκογένειας. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες γνώρισαν 
στὰ πρόσωπα τῶν γονέων τους, καὶ 
μάλιστα τῶν μητέρων τους, ἀπαράμιλλα 
πρότυπα ἀγωγῆς. Ὁ ἴδιος ὁ Μέγας 
Βασίλειος ὁμολογεῖ ὅτι ἡ διαμόρφωση 
τῆς προσωπικότητάς του δὲν ἦταν παρὰ 
ἐποικοδομῆ στὶς καταβολὲς ποὺ ἔθεσαν 
ἡ μητέρα τοῦ Ἐμμέλεια καὶ ἡ γιαγιὰ τοῦ 
Μακρίνα[2]. Στὸ σημεῖο αὐτὸ 

συναντῶνται οἱ Πατέρες μας μὲ τὸν τραγικὸ 
Εὐριπίδη: «Καὶ τῆς γενιᾶς ὅταν δὲν μπεῖ καλὸ 
θεμέλιο, ἀνάγκη εἶναι οἱ ἀπόγονοι νὰ δυστυχοῦν»[3]. 
Ἀγαπητά μας παιδιά, 
Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ εὐρύτατη παιδεία τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν καὶ τρανὸ παράδειγμα ἡ πορεία τῆς ζωῆς 
τους. Ἂν καὶ οἱ τρεῖς ἦταν γόνοι εὐκατάστατων 
οἰκογενειῶν, στὸ ἀπόγειό της σταδιοδρομίας τοὺς 
ἐγκαταλείπουν τὰ πάντα πίσω τους, ἀξιώματα, 
πλοῦτο, δόξα καὶ ἐξουσία, καὶ γίνονται φτωχοί. 
Ἐπιλέγουν τὴ σκληρὴ ἄσκηση στὴν ἔρημο, ὅπου 
μορφώνονται πνευματικὰ στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καὶ 
ἐπιστέφουν κατόπιν στὸν κόσμο μοιράζοντας αὐτὴν 
τὴν ἀγάπη ποὺ μὲ πολὺ κόπο μάζεψαν. Στὶς μέρες 
μας θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ἀκατανόητη ἡ 
ἐπιλογή τους καὶ οἱ ἴδιοι …ἀποτυχημένοι. Αν καὶ 
δάσκαλοι, γίνονται διὰ βίου μαθητές, ποὺ 
μαθητεύουν μὲ ταπείνωση στὸν πόνο, τὴν ἀνέχεια 
καὶ τὴ θλίψη τῶν ἀνθρώπων. 
Ἃς γνωρίσουμε καλύτερά το πνευματικό, 
ἐκπαιδευτικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
γιὰ νὰ ἔχουμε καὶ ἐμεῖς σήμερα φωτεινοὺς 
ὁδοδεῖκτες στὴ ζωή μας. Γιὰ νὰ μάθουμε νὰ 
πιστεύουμε, νὰ ἐλπίζουμε, νὰ ἀγαπᾶμε. Γιὰ νὰ 
εἴμαστε ἀνοιχτοί, ὄχι στὸ παλιὸ ἢ τὸ νέο, ἀλλὰ στὸ 
ἀληθινό. Γιὰ νὰ συναντήσουμε τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ 
νὰ ἀγαπήσουμε τὴν εἰκόνα Του, τὸν συνάνθρωπο. 
Τότε ὅλοι μας ?καὶ πρώτιστα ἐσεῖς? θὰ δικαιούμαστε 
νὰ ἀτενίζουμε τὸ μέλλον μὲ τὴν αἰσιοδοξία τῶν 
παιδιῶν ποὺ ἔχουν Πατέρα τὸν Χριστό, μὲ τὴν 
αἰσιοδοξία δηλαδὴ ἐκείνων ποὺ γνωρίζουν ὅτι ὁ Θεὸς 
εἶναι Ἀγάπη καὶ ὅτι τὸ μέλλον τοὺς εἶναι στὰ χέρια 
Του. Τότε, καὶ μόνο τότε, θὰ μποροῦμε ὄχι μόνο νὰ 
εἴμαστε ὑπερήφανοι γιὰ τὸ παρελθόν, ἀλλὰ καὶ νὰ 
ἐλπίζουμε βάσιμα γιὰ τὸ μέλλον. 
Σᾶς εὐχόμαστε νὰ ἔχετε, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
καλὴ Πρόοδο! Μὲ πατρικὴ στοργὴ καὶ ἀγάπη 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος 
καὶ τὰ μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνοδοῦ 


