
                                      Να μην ξεχάσω … η Ενορία μου με καλεί. 
                                                                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ             

                      Έτος 6ο Φύλλο 33o                                  Κυριακή της Σαμαρίτιδος, 17 Μαΐου 2009 
     Υπεύθυνος  Πρεσβύτερος  Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτης             

Διγενή 20 & Αλ. Παναγούλη - τηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404 
                                                                                       Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά,  διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ενορίας μας 

www.agmarina.gr/material.html ή στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) στην σελίδα  Agia Marina Ilioupolis  
ή ακόμα ζητήστε το, να σας το αποστέλλουμε κάθε Κυριακή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), από το agmarinailioupolis@gmail.com  

 

O Ναός μας παραμένει ανοιχτός από 7:30 το πρωί μέχρι 20:00 το βράδυ. Το γραφείο του Ναού λειτουργεί 9:30-11:30 & 18:30-19:30. 
Για κάθε διοικητική πράξη (πιστοποιητικά, άδειες γάμου), παρακαλούμε να ορίζετε συγκεκριμένη ώρα συνάντησης με τον εφημέριο. 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ 
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος π. Ιωάννης Μεταξάς   

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός, καθημερινά στις 6:00 το απόγευμα.  
Την Τρίτη 20 Μαΐου ο Εσπερινός, θα γίνει στο Παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου όπου 
υπάρχει στο τέμπλο ιερά εικόνα των Ισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης. 
Όρθρος, καθημερινά 7:30 το πρωί.    
ΘΕΙΑ   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί. 
Πέμπτη, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου & Ελένης. 
Σάββατο 23 Μαΐου, Μιχαήλ επισκ. Συνάδων Μαρίας του Κλωπά μυροφόρου. 
Κυριακή του Τυφλού, 24 Μαΐου, Συμεών οσίου. 
2  Θείες Λειτουργίες   ======================   και Κάθε Κυριακή μέχρι τέλος Μαΐου.  

Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης.   
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου. 

Δευτέρα 18/5 και ώρα 6:00μ.μ. Παράκληση για τις εξετάσεις των 
μαθητών και φοιτητών. ====================================================================Κάθε Τετάρτη  
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
======================’=======================’=========================================================’=======          Κάθε Παρασκευή 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο παρεκκλήσι, 
και ομιλία του π. Ιωάννου με θέματα πνευματικού περιεχομένου. 

Επόμενες Αγρυπνίες:26 Μαΐου Απόδοσις Πάσχα, Ιωάννου του Ρώσου 
-  10 Ιουνίου, Παναγίας Άξιον Εστίν - 16 Ιουλίου, Αγίας Μαρίνης. 

Παράκληση για τις εξετάσεις των μαθητών και φοιτητών 
Κάθε Δευτέρα, μέχρι τέλος Ιουνίου, θα τελείτε στο Ναό μας, ο ειδικός 
Παρακλητικός κανόνας στον Ιησού Χριστό και στην Υπεραγία Θεοτόκο, 
για την μαθητική νεολαία.  
Επίσης καθημερινά μετά τις ακολουθίες του Όρθρου και του Εσπερινού, 
θα γίνεται δέηση υπέρ ενισχύσεως των εξεταζομένων. Συμπληρώστε το 
ειδικό έντυπο υπέρ υγείας, φωτίσεως και ενισχύσεως, με τα ονόματα των 
παιδιών και παραδώστε το στο π. Σεραφείμ ή τον εφημέριο της 
εβδομάδος. 
Ανάπαυσoν  κύριε… προσευχόμαστε σήμερα για την ανάπαυση των 

ψυχών των προκεκοιμημένων αδελφών μας  
των αδίκω θανάτω τελειωθέντων κατά την εν Πόντω Γενοκτονία 9:20 π.μ. 

Οδυσσέα Παπαϊωάννου 9:45 π.μ. Γεώργιο Ζαμπάρα. 10:15π.μ.  

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 Σήμερα τα παιδία των Κατηχητικών μας θα κάνουν την γιορτή 

λήξης των μαθημάτων τους, με εκδρομή σε Μοναστήρια της Βοιωτίας. 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ 
 Κυριακή 31 Μαΐου, στην Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κύμης. 
Τιμή 20 ευρώ. Αναχώρηση 6.30 π.μ. εγγραφές κα Κατζουράκη 210 97 57 183 
 

Πήγαινε και σύ  
 Σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου με τον συντονισμό του Συλλόγου Ποντίων 

Ηλιούπολης θα τιμηθεί η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
στις 20:30 στο Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου ενώ την Κυριακή 24/5 θα 
τελεσθεί Επιμνημόσυνη Δέηση στις 11:00 π.μ. στο μνημείο του Ποντιακού 
Ελληνισμού στην οδό Τζουμαγιά & Μ. Αντύπα, πλησίον του ΙΚΑ. 

 Στις 31/5 εθελοντική Αιμοδοσία στο Δημαρχιακό Μέγαρο ώρες 9-13. 
 
 
 



 
 

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ  …  ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ 
Στην Ενορία μας για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ποντίων θα πραγματοποιήσουμε τις παρακάτω εκδηλώσεις:  

Α. Ανάρτηση εσαεί της Ποντιακής Σημαίας στο 
προαύλιο του Ναού. 
Β. Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης την Κυριακή 
17/5 στο τέλος και των 2 Θείων Λειτουργιών. 
Γ. Πένθιμη επί τρίλεπτο κρούσις των κωδώνων 
το μεσημέρι (12) της 19ης Μαΐου. 
Δ. Εκπροσώπηση της ενορίας σε εκδηλώσεις 
του Συλλόγου Ποντίων Ηλιούπολης.  

Ε. Δημοσίευση σχετική, στο φυλλάδιο «Να μην ξεχάσω …» | 
 

Μελανές σελίδες… 
 

ΔΩΡΑ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΠΟΣ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ο.Ε. 
Δημοσίευμα στην εφημερίδα Λαός της Ημαθίας  14.5.2009 

Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης ενός εγκλήματος που διαπράχθηκε εναντίον ενός 
ολόκληρου λαού.  
Ο Ποντιακός λαός αφανίστηκε από τις πατρογονικές του εστίες όχι για κάτι που 
έκανε, αλλά για αυτό που ήταν: Ελληνικός και Χριστιανικός. 
Στον Πόντο γράφτηκαν ίσως οι πιο μελανές σελίδες της ιστορίας του Ελληνισμού. 
Ένας πολιτισμός που διατήρησε την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα επί τρείς χιλιάδες 
χρόνια και έβαλε την κυρίαρχη πολιτιστική σφραγίδα στα παράλια της Μαύρης 
Θάλασσας, κυνηγήθηκε μέχρι αφανισμού σε μια από τις μαζικότερες και βιαιότερες 
γενοκτονίες που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. 
Η 19η Μαΐου είναι ακόμη ημέρα τιμής για εκείνους που χάθηκαν, και ήταν πολλοί:  
Από την πτώση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, το 1461, το Ποντιακό 
στοιχείο γνώρισε συνεχείς διωγμούς, σφαγές, ξεριζωμούς και πιέσεις για το βίαιο 
εξισλαμισμό και εκτουρκισμό του. 
Τον αιώνα που τελείωσε οι Πόντιοι πλήρωσαν ακόμα βαρύτερο φόρο αίματος:  
Η απόφαση για την τελική εξόντωση τους πάρθηκε το 1911 όταν οι Νεότουρκοι 
στην Θεσσαλονίκη αναγόρευσαν την εθνοκάθαρση σε Εθνική Πολιτική της Τουρκίας, 
εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου και ολοκληρώθηκε από 
το Μουσταφά Κεμάλ (1919 – 1923). 
353.000 άνθρωποι χάθηκαν και άλλοι τόσοι εξαναγκάστηκαν σε φυγή και στην 
προσφυγιά από τις οργανωμένες επιδρομές των Νεότουρκων και το κύμα εθνικισμού 
που σάρωσε την γείτονα χώρα εκείνη την εποχή. 
Οι διηγήσεις αφθονούν και οι πληγές πείθουν: Μια έκθεση ελληνικής Πρεσβείας, με 
ημερομηνία τον Ιούνιο του 1915 ζωντανεύει τη φρίκη. «Οι εκτοπιζόμενοι από τα 
χωριά τους δεν είχαν δικαίωμα να πάρουν μαζί τους ούτε τα απολύτως αναγκαία. 
Γυμνοί και ξυπόλητοι, χωρίς τροφή και νερό, δερνόμενοι και υβριζόμενοι, όσοι δεν 
εφονεύοντο, οδηγούντο στα όροι από τους δήμιους τους. Οι περισσότεροι από 

αυτούς πέθαιναν κατά την πορεία από τα βασανιστήρια. Το τέρμα του ταξιδιού δεν 
σήμαινε και το τέρμα των δεινών τους, γιατί οι βάρβαροι κάτοικοι των χωριών, τους 
παρελάμβαναν για να τους καταφέρουν το τελειωτικό πλήγμα…» 
Η αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στην Σαμψούντα στις 19 Μαΐου του 1919 
εγκαινίασε την δεύτερη και σκληρότερη φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας. Με τη 
βοήθεια μελών του Νεοτουρκικού Κομιτάτου συγκροτεί μυστική οργάνωση, τη 
Mutafai Milliye, κηρύσσει το μίσος εναντίον των Ελλήνων και σχεδιάζει την 
ολοκλήρωση της εξόντωσης του ποντιακού ελληνισμού. Ότι δεν πέτυχε το 
σουλτανικό καθεστώς στους πέντε αιώνες της τυραννικής διοίκησης του, το πέτυχε 
μέσα σε λίγα χρόνια ο Κεμάλ. 
Η γενοκτονία των Ποντίων αποτέλεσε μια παρατεταμένη, μαζική σφαγή με 
εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Έφερε μια κρίση που άλλαξε την ρότα ενός 
ολόκληρου λαού – μεταφορικά και κυριολεκτικά: 
Κι όμως οι Πόντιοι επιτέλεσαν εθνικό έργο και μες το δράμα τους. 
Ταλαιπωρημένοι  και πένητες, εγκαταστάθηκαν σε χωριά και πόλεις της Μακεδονίας 
και της Θράκης και θωράκισαν τα νέα σύνορα της Ελλάδας με το φρόνημα και την 
δημιουργικότητα τους. Έφεραν την ελληνική λαλιά σε μέρη που είχε αιώνες να 
ακουστεί. 
Η γενοκτονία των Ποντίων, το τραύμα που άφησε στους επιζήσαντες, αλλά το 
πείσμα και η δημιουργικότητα που εμφύσησε στους απογόνους τους αποτελούν 
αναπόσπαστα στοιχεία της Ελληνικής Ταυτότητας. 
Το να «λυγίζεις» αλλά να μην σπας αποτελεί κληροδότημα του Ποντιακού 
ελληνισμού στην σύγχρονη Ελλάδα.  
Σαν σήμερα ο Κεμάλ αποβιβάστηκε στην Σαμψούντα και εγκαινίασε το πιο μαζικό 
κύμα διωγμών. Σήμερα, 83 χρόνια μετά περίπου ενάμιση εκατομμύριο Πόντιοι είχαν 
ενσωματωθεί λειτουργικά μέσα στην Ελληνική κοινωνία, κατέχοντας με αξιοπρέπεια 
σημαντικές θέσεις σ’ όλους τους κλάδους της πνευματικής, επιστημονικής  και 
επαγγελματικής ζωής της χώρας. Στην τέως Σοβιετική Ένωση 500.000 Έλληνες 
Πόντιοι διατηρούν με υπερηφάνεια την Ποντιακή μητρική τους γλώσσα.  
Άλλο μισό εκατομμύριο Ποντίων βρίσκεται διασπαρμένο σε Αυστραλία, Αμερική, 
Ευρώπη, και Αφρική. Δίπλα σ’ αυτούς στέκονται με μια αξιοπρέπεια κερδισμένη από 
τον πόνο, 500.000 Πόντιοι της Τουρκίας, που με χαρακτηριστικό πείσμα διατηρούν 
σαν ζωντανή την θύμηση της καταγωγής τους την Ποντιακή γλώσσα μέσα στα 
σπίτια τους. 
Σήμερα, είναι ανάγκη το ποντιακό δράμα να μην φτάνει στη νέα γενιά σαν αχνός 
απόηχος μιας ιστορίας που συνέβη σχεδόν έναν αιώνα πριν. Όπως σε όλα τα μαζικά 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ζωντανή διατήρηση της μνήμης είναι η 
ασφαλέστερη μέθοδος αποφυγής παρόμοιων τραγωδιών. 
Επιπλέον η Ποντιακή κληρονομιά είναι από τις πιο πολύτιμες αποσκευές της μικρής 
Ελλάδας προκειμένου να διαφυλάξει την Εθνική ταυτότητα της σε ένα κόσμο όλο και 
πιο ομοιογενή. Ο εθνικός εορτασμός της 19ης  Μαΐου ως ημέρα μνήμης της 
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η 
πατρίδα ως αναγνώριση αυτής της συνεισφοράς. Και να ακολουθήσουν την 
πολιτειακή βουλή της Νότιας Αυστραλίας όπου αναγνώρισε την Ποντιακή Γενοκτονία 
στις 30 Απριλίου 2009. 

Χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, μπαταρίες, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΝΤΑ τώρα και στην Ηλιούπολη 
στους μπλε κάδους συσκευασίες στους λαχανί κάδους χαρτιά τίποτα στα σκουπίδια. 


