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

               Έτος 8ο Φύλλο 35                   Κυριακή του Τυφλού 29 Μαΐου 2011 
    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  ή  
στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Agia Marina Ilioupolis ή ζητήστε να το αποστέλλουμε κάθε Κυριακή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), από 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. 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  
Εφημέριος Εβδομάδος: π. Εμμανουήλ Βασιλάκης 

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 
Καθημερινά ΟΡΘΡΟΣ, στις 8:30π.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, στις 7:00μ.μ. 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Αγίας Μαρίνης κάθε Τετάρτη στις 7:00μ.μ. 
                      Αγίου Νεκταρίου κάθε Παρασκευή στις 6:00μ.μ. 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ κάθε Τετάρτη 9:00μ.μ. 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ κάθε Τετάρτη 7:00π.μ. – 9:00μ.μ. 
Εσπερινός – Αγιασμός Πρωτομηνιάς Τρίτη 31/5 στις 6:00 μ.μ.  

Ι Ε Ρ Α     Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α 
Επί τη αποδόσει του Πάσχα, την Τρίτη 31 Μαΐου, θα τελεσθεί στο Ναό 
μας Ιερά Αγρυπνία, από τις 9:00 το βράδυ. Θα γίνει ο Όρθρος και Θεία 
Λειτουργία ομοίως του Πάσχα. 
Όρθρος και ΘΕΙΑ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30π.μ. 
Τετάρτη 1/6 Απόδοσης Πάσχα, Ιουστίνου Φιλοσόφου μ. Θεσπεσίου μ. 
Πέμπτη 2/6  Αναλήψεως, Νικηφόρου Κ/πόλεως, Κων/νου εξ Αγαρηνών. 
Σαββάτο 4/6 Μητροφανους Κ/πολεως, Μαρθας και Μαρίας 
Κυριακή 5/6 Θεία Λειτουργία 6:30–9:30 Ναός Αγ. Μαρίνης 
318 Πατέρων Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου ιερομ. 
Επόμενες Αγρυπνίες 13/6 του νέου Σέρβου Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς. 

 

Ανάπαυσον Κύριε … σήμερα προσευχόμαστε 9:15π.μ. και 
10:50π.μ. για την ανάπαυση του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του 
Παλαιολόγου και των συν αυτώ τελειωθέντων εν τη Αλώσει της 
Κωνσταντινουπόλεως,  και των  αδελφών μας Όλγας Νάση - 
Βαρθαλίτη 9:45π.μ. Αντωνίου Φύτρου 10:15π.μ. Απόστολου 
Μηνόπετρα 11:00π.μ.  

 

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΩΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. 

 

Παράκληση, θα τελεσθεί σήμερα Κυριακή 
29/5/2011 για τις εξετάσεις των μαθητών 
και φοιτητών, προ αντιγράφου της Ιεράς 
Εικόνος Παναγίας της Οστρομπράμσκας.  
Όλο τον Ιούνιο κάθε Δευτέρα στις 19:00 
θα ψάλετε ο Κανών εις τον Ιησού και 
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. 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ                                                  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Τετάρτη 7:30 μ.μ. 
 ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Παρασκευή 7μ.μ. 
 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ στις 9/6 στις 20:00. 
 ΦΙΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Δευτέρα και Τρίτη απόγευμα 

ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
Κυριακή 12 Ιουνίου, απογευματινή εκδρομή στον Ναό Αγίας Τριάδος 
Αφιδνών, όπου θα μετέχουμε του Εσπερινού. Τιμή 12 ευρώ  
Δευτέρα 20 Ιουνίου Ημερήσια εκδρομή στην Αίγινα.  
Υπεύθυνος η Επίτροπος κα Τούλα Κατζουράκη 210 9757183 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΩΡΟΥ ΘΕΟΥ  
ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΧΑΡΤΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ 
 



Ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ ο Παλαιολόγος ο τελευταίος Αυτοκράτορας 
 
Ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ ο Παλαιολόγος ή 
Κωνσταντίνος Δραγάσης (9 Φεβρουαρίου 1404 - 
29 Μαΐου 1453 ήταν ο τελευταίος Αυτοκράτορας 
της Ανατολικής Ρωμαικής Αυτοκρατορίας από το 
1449 ως το 1453. 
Γιος τού αυτοκράτορα Μανουήλ Β' Παλαιολόγου 
(1391-1425) από την Ελένη Δραγάτση κόρη του 
Σέρβου άρχοντα των Σερρών και νεότερος 
αδελφός τού αυτοκράτορα Ιωάννη Η' 
Παλαιολόγου (1425-1448) 
Αντικατέστησε τον αυτοκράτορα κατά την 
περίοδο τής μετάβασης του στη Δύση για τη 
συμμετοχή στη Σύνοδο Φεράρας-Φλωρεντίας (27 
Νοεμβρίου 1439 - 1 Φεβρουαρίου 1440. 
Τον Οκτώβριο του 1443 ανέλαβε δεσπότης του 
Μυστρά και αφιερώθηκε με ζήλο στη διοικητική 
και στρατιωτική αναδιοργάνωση τού δεσποτάτου, 
με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της άμυνας της 
Πελοποννήσου έναντι της τουρκικής απειλής. 
Οικοδόμησε τα τείχη του Εξαμιλίου στον Ισθμό 
της Πελοποννήσου, και επέκτεινε το δεσποτάτο του κατακτώντας τη Βοιωτία και τη 
Φωκίδα. Όμως ο Μουράτ Β' οργάνωσε μια μεγάλη εκστρατεία εναντίον του. 
Κατέστρεψε το φρούριο στο Εξαμίλιο, την Κόρινθο και την Πάτρα. Ο Κωνσταντίνος 
αναγκάστηκε να ζητήσει ειρήνη και να γίνει φόρου υποτελής στον Τούρκο 
σουλτάνο. 
Μετά τον θάνατο τού Ιωάννη Η', στέφθηκε αυτοκράτορας στον Μυστρά (6 
Ιανουαρίου 1449) και πήγε στην Κωνσταντινούπολη με πολλές ελπίδες και μεγάλη 
αγωνία για το μέλλον τής αυτοκρατορίας. Η τουρκική απειλή περιέσφιγγε τη 
βασιλεύουσα και στρεφόταν πλέον εναντίον της. Ο Κωνσταντίνος αφιερώθηκε στην 
επισκευή και την ενίσχυση των οχυρωματικών έργων, καθώς και στην 
αναδιοργάνωση τού στρατού, ο οποίος θα αναλάμβανε το βαρύ έργο της άμυνας 
τής πόλης. Οι αποδεδειγμένες πολιτικές και στρατιωτικές ικανότητες τού 
Κωνσταντίνου δεν είναι δυνατόν να ανατρέψουν τον διαμορφωμένο συσχετισμό 
δυνάμεων, η άνοδος δε στη εξουσία τού φιλόδοξου σουλτάνου Μωάμεθ Β' (1451) 
έκανε περισσότερο αισθητό τον κίνδυνο για την Κωνσταντινούπολη. Η ανέγερση 
στον Βόσπορο τού υψηλού φρουρίου Ρούμελι Χισάρ και οι στρατιωτικές 
προετοιμασίες των Τούρκων, συντονίζονταν με τελικό στόχο την άλωση τής 
πρωτεύουσας τής αυτοκρατορίας. 
Οι εκκλήσεις τού Κωνσταντίνου προς τη Δύση για ενισχύσεις αντιμετωπίζονταν με 
περίεργη αδιαφορία. Ο Πελοποννήσιος καρδινάλιος και προηγουμένως μητροπολίτης 
Ρωσίας Ισίδωρος, που έφθασε στην Κωνσταντινούπολη με ελάχιστες δυνάμεις, δεν 
μπορούσε να προσφέρει ελπίδες. Οι 3.000 περίπου βυζαντινοί και οι 2.000 περίπου 
ξένοι, από τους οποίους 700 περίπου Γενουάτες με αρχηγό τον Ιουστινιάνη, ήταν 
πολύ λίγοι για να αποκρούσουν τις επιθέσεις του πολυάριθμου και αξιόμαχου 

τουρκικού στρατού. Η ισχυρή οχύρωση της πόλης απαιτούσε και ισχυρή φρουρά για 
την απόκρουση των επιθέσεων από την ξηρά, αφού η απειλή από τη θάλασσα 
εξουδετερωνόταν με την περίφημη αλυσίδα τού Κεράτιου Κόλπου. Ωστόσο η 
μεταφορά από την ξηρά (υπερνεώλκηση) περίπου 70 τουρκικών πλοίων από τον 
Βόσπορο στον Κεράτιο κατέστησε την πολιορκία ασφυκτική (22-23 Απριλίου 1453). 
Στις 28 Μαΐου, ο Μωάμεθ αποφάσισε τη γενική και τελική επίθεση εναντίον της 
πόλης. Ο Κωνσταντίνος, μετά την τέλεση της θείας λειτουργίας στον ναό της Αγίας 
Σοφίας, ενθάρρυνε τη φρουρά που θα έδινε τον αγώνα για την απόκρουση τής 
μεγάλης επίθεσης. Πράγματι, η πρώτη επίθεση αποκρούστηκε, αλλά η αναπλήρωση 
των απωλειών τής φρουράς ήταν δύσκολη. Ο τραυματισμός του Γενουάτη 
Ιουστινιάνη υπήρξε σοβαρό πλήγμα. Τέλος και ενώ ο Κωνσταντίνος αγωνιζόταν με 
στο πλευρό των στρατιωτών του ως απλός στρατιώτης, οι Τούρκοι μπήκαν στην 
πόλη το πρωί της 29ης Μαΐου του 1453. Η Κωνσταντινούπολη έπεσε στον 
αλλόθρησκο κατακτητή και έγινε πηγή θρύλων και παραδόσεων στη μνήμη τού 
λαού. 
Σύμφωνα με την περιγραφή του Φραντζή, οι κατακτητές, μετά το τέλος του αγώνα, 
αναζήτησαν το σώμα του αυτοκράτορα: «πλείονας κεφάλας των αναιρεθέντων 
έπλυναν, ει τύχοι και την βασιλικήν γνωρίσωσι, και ουκ ηδυνήθησαν γνωρίσαι 
αυτήν, ει μη το τεθνεώς πτώμα τού Βασιλέως ευρόντες ο εγνώρισαν εκ των 
βασιλικών περικνημίδων, ή και πεδίλων ένθα, χρυσοί αετοί ήσαν γεγραμμένοι, ως 
έθος υπήρχε τοις βασιλεύσι». Η αναγνώριση του νεκρού αυτοκράτορα συνοδεύθηκε 
από την εντολή τού σουλτάνου Μωάμεθ Β’ να ταφεί με τις αρμόζουσες βασιλικές 
τιμές, χωρίς όμως να ανακοινωθεί και ο τόπος της ταφής. Οι μυστικοί πόθοι τού 
λαού συνέδεσαν τον θρύλο τού μαρμαρωμένου βασιλιά, με την ελπίδα για την 
απελευθέρωση και την αποκατάσταση τής αυτοκρατορίας. 
Ο θρύλος λέει ότι τη στιγμή που ο βασιλιάς περικυκλώθηκε από τους Τούρκους, 
ένας άγγελος του Κυρίου τον άρπαξε και τον έκρυψε σε μια σπηλιά, αφού πρώτα 
τον μαρμάρωσε. Στη σπηλιά αυτή περιμένει για αιώνες ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς" 
να ξαναέρθει την κατάλληλη στιγμή, "το πλήρωμα του χρόνου", και ο άγγελος 
Κυρίου θα του ξαναδώσει τη ζωή και το σπαθί του για να διώξει τους Τούρκους από 
την Κωνσταντινούπολη. Άλλοι θρύλοι και προφητείες αναφέρουν ότι θα τους 
κυνηγήσει μέχρι την "Κόκκινη Μηλιά" και στη μάχη που θα γίνει οι Τούρκοι θα 
νικηθούν και "θα κολυμπήσει το 
μοσχάρι στο αίμα τους". Ο θρύλος 
προσθέτει, ακόμα, ότι οι Τούρκοι 
ψάχνουν συνεχώς να 
ανακαλύψουν τη σπηλιά, όπου 
βρίσκεται ο Μαρμαρωμένος 
Βασιλιάς για να χτίσουν την 
είσοδό της, ώστε να μην μπορεί 
να ξαναβγεί από εκεί. Όμως, οι 
προσπάθειες τους είναι συνεχώς 
άκαρπες, αφού ο άγγελος 
προστατεύει τον Μαρμαρωμένο 
Βασιλιά και περιμένει την εντολή 
του Θεού για να τον ξυπνήσει.  


