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

                      Έτος 6ο Φύλλο 34o                                  Κυριακή του Τυφλού, 24  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 πρεσβύτερος Σεραφείμ Δημητρίου 

Πρωινή εφημερία 9 -12 πρεσβύτερος Βασίλειος Ταξιαρχιώτης 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Εσπερινός, καθημερινά στις 6:00 το απόγευμα.  
Όρθρος, καθημερινά 7:30 το πρωί.  

Ι Ε Ρ Α    Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α 
Επί τη αποδώσει του Πάσχα και τη μνήμη του Οσίου 
Ιωάννου του Ρώσου, θα τελεσθεί στο Ναό μας Ιερά 
Αγρυπνία, την Τρίτη 26 Μαΐου, από τις 9:00 το βράδυ που 
θα απολύση μετά τα μεσάνυχτα. Θα ψαλλεί η Παννυχίδα 
του Πάσχα, θα γίνει η ακολουθία της Αναστάσεως, ο 
Όρθρος κα η Θεία Λειτουργία. 

  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. 

ΘΕΙΑ   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί. 
Δευτέρα, 25 Μαΐου, Γ΄εύρεσις Τιμίας κεφαλής του Προδρόμου  

– 12 επέτειος Εγκαινίων παρεκκλησίου Αγίου Νεκταρίου. 
 Η Λειτουργία θα τελεσθεί στο Παρεκκλήσιο του Αγίου   
Τετάρτη της Αποδόσεως του Πάσχα, 27 Μαΐου, Ιω. του Ρώσου 
Πέμπτη της Αναλήψεως, 27 Μαΐου, Ευτυχούς επισκόπου. 
Σάββατο 30 Μαΐου, Ισαακίου οσ. Ναταλίου μ. Εμμελείας ος. 
Κυριακή των Αγίων Πατέρων, 31 Μαΐου, Συμεών οσίου. 
Για τελευταία Κυριακή στην ποιμαντική χρονιά 2 Θείες Λειτουργίες. 

Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης,   
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Παρεκκλήσι Αγ.Νεκταρίου. 
Δευτέρα 25/5 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: 
-  10 Ιουνίου, Παναγίας Άξιον Εστίν - 16 Ιουλίου, Αγίας Μαρίνης. 

Ανάπαυσoν  κύρ ι ε…  προσευχόμαστε σήμερα για την ανάπαυση των ψυχών 
των προκεκοιμημένων αδελφών μας: Α. Του ηρωικά πεσόντος στις 23 Μαΐου 
2006, χτυπημένου από τουρκικό μαχητικό στην θάλασσα της Καρπάθου, 

 Ήρωος Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη. 9:20 π.μ., 
Β. Παναγιώτα Μιχαλοπούλου 9:45 π.μ., Γ. Αθανάσιος Καραχάλιος 10:15π.μ. 



29 Μαΐου 1453. Η Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης 

 
Στο Ναό μας η επέτειος θα τιμηθεί με 
πένθιμη κωδωνοκρουσία στις 12  
το μεσημέρι της 29ης Μαΐου και 

Επιμνημόσυνη Δέηση μετά την Λειτουργία 
της Κυριακής 31 Μαΐου. 
 

Ήταν ημέρα Τρίτη όταν η “Βασιλεύουσα” έπεσε στα χέρια των Αγαρηνών. 
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης απετέλεσε την συγκλονιστικότερη είδηση 
που γνώρισε ποτέ ο άνθρωπος σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. «Η πόλις 
εάλω!!!» 
Οι ιστορικοί συμφωνούν ότι η λεηλασία της πόλεως κράτησε, όπως είχε 
υποσχεθεί ο Μωάμεθ στους στρατιώτες του, τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Ο 
λαός σφάχτηκε ανελέητα.   Οι εκκλησίες με πρώτη την Αγία Σοφία 
λεηλατήθηκαν και μολύνθηκαν. Ένας ολόκληρος πολιτισμός χάθηκε, χιλιάδες 
βιβλία και εικόνες κάηκαν, κομματιάστηκαν ή πουλήθηκαν στα παζάρια.!! 
 Ο τελευταίος Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος όμως δεν πέθανε. 
Κανένας δεν τον αναγνώρισε νεκρό. Κανένας δεν ξέρει που είναι ο τάφος του. 
Ζει στα όνειρα του Έθνους. Η λειτουργία δεν τελείωσε. Η εκκλησία δεν τον 
ανακήρυξε Άγιο. Το Έθνος δεν τον τίμησε, όπως θα τον τιμούσε αν είχε 
πεθάνει. 
«Άγγελοι τον παρέλαβαν, τον έλουσαν και τις πληγές του έπλυναν με μόσχο 
και με μύρο του έστρωσαν να κοιμηθεί σε κλίνη από βύσο κι' Αρχάγγελοι με 
πύρινες ρομφαίες τον φυλάνε μέχρι νάρθει η ώρα του για να τόνε ξυπνήσουν.» 
Η πόλη της Κωνσταντινούπολης χτίστηκε σε μία χερσόνησο χονδρικώς 
τριγωνική σε σχήμα. Τα τείχη της εκτεινόμενα από τη συνοικία των Βλαχερνών 
(στον Κεράτιο κόλπο), ως τη συνοικία του Στουδίου (στην Προποντίδα), είχαν 
μήκος περίπου τέσσερα μίλια. 
Μελαγχολικά στέκονται σήμερα τα μοναδικά, όπως και η Βασιλεύουσα, 
αυτοκρατορικά τείχη της Κωνσταντινουπόλεως. Χτίστηκαν από το Μεγάλο 
Κωνσταντίνο και αντικαταστάθηκαν αργότερα από το περίφημο, με δύο έως 
τρεις σειρές τείχος, του Μεγάλου Θεοδοσίου. Ίσως περιμένουν το 
Μαρμαρωμένο Βασιλιά με το Δικέφαλο Αετό……  
Διαπιστώσεις 
α.  Στις 29 Μαΐου 1453 ένας πολιτισμός σαρώθηκε αμετάκλητα. 
Β. Για έντεκα αιώνες η Κωνσταντινούπολη απετέλεσε το κέντρο ενός 
κόσμου φωτός. Έγινε όμως έδρα θηριωδίας, αμάθειας και 
μεγαλόπρεπης ακαλαισθησίας. 

γ.  Η Βασιλεύουσα έπεσε στα χέρα των Αγαρηνών, αλλά έπεσε σαν 
θρυλική ηρωίδα πολεμώντας ηρωικά ως το τέλος τους απίστους, 
εγκαταλειμμένη από τους Δυτικούς συμμάχους της. 
δ. Οι πραγματικοί Έλληνες θεωρούν τη μαύρη Τρίτη «αποφράδα» και 
αισθάνονται ρίγη εθνικής μνήμης όταν μιλούν για τον τελευταίο 
Αυτοκράτορα που αβοήθητος πάλεψε με τις ορδές των βαρβάρων. 
ε. Η ήττα αυτή της Κωνσταντινούπολης, τόσον αθλία όσο και 
αξιοθρήνητη, υπήρξε μία μεγάλη νίκη των Τούρκων, μια τρομερή 
καταστροφή των Ελλήνων, ένα αίσχος των Λατίνων. 
στ. Η Κερκόπορτα, ένας κόκκος άμμου, έκρινε την ιστορία του 
κόσμου. 
 Όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν με 
λεπτομέρεια τα της αλώσεως της 
“Βασιλίδος των Πόλεων” που ονομάσθηκε 
από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο «το 
Χάρμα και η Ελπίς του Γένους», δεν έχουν 
παρά να μελετήσουν το βιβλίο του 
ΓΕΣ/ΔΕΚ 1983 με τίτλο «Η άλωση της 
Κωνσταντινουπόλεως» του πλέον έγκυρου 
και υπεύθυνου μελετητή του Βυζαντίου, 
του Βρετανού ιστορικού Στήβεν Ράνσιμαν, 
ο οποίος είπε ..” Τα κτήνη είναι του Θεού.  Οι κτηνωδίες είναι των 
βαρβάρων Aνθρώπων”!!  

Αποσπάσματα άρθρου από την εφημερίδα ΑΚΡΙΤΑΣ της Ξάνθης 
27/5/2007  
 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ 
 Κυριακή 31 Μαϊου, 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 24 Μαΐου στις 11:00 π.μ, με τον συντονισμό του Συλλόγου 

Ποντίων Ηλιούπολης για την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
θα τελέσει Επιμνημόσυνη Δέηση. στο μνημείο του Ποντιακού Ελληνισμού στην οδό 
Τζουμαγιά & Μ. Αντύπα, πλησίον του ΙΚΑ. και στις 11:30 π.μ, με πρωτοβουλία του 
Συλλόγου ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ θα τελέσει Επιμνημόσυνη Δέηση για τον 
ποιητή  Κωνσταντίνο Καβάφη, στην ομώνυμη του πλατεία (πρώην πλατεία 
Θεσσαλονίκης) επί της οδού Αναστάσεως. 

 27/5 και ώρα 20:00 εκδήλωση για την Άλωση της Πόλεως από τον Σύλλογο 
Κωνσταντινοπολιτών, στο θέατρο στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηλιουπόλεως. 

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

 

  Είμαι χρήσιμο χαρτί μη με πετάξεις αν δεν με θέλεις ανακύκλωσε με   
 


