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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΑΣ

Ἕνας χρόνος πέρασε ἀπὸ τὴν ἐκτέλεση
τοῦ ὁμογενή Κωνσταντινου Κατσίφα,
ἀπὸ τοὺς ἐπίλεκτούς της ἀλβανικῆς
ἀστυνομίας, καὶ τὰ Τίρανα ὄχι μόνο
κωλυσιεργοῦν
ἐπιδεικτικὰ
στὴν
ὁλοκλήρωση
καὶ ἔκδοση τοῦ
πορίσματος,
ἀλλὰ
μεθοδεύουν νὰ
παρουσιάσουν
ὡς αὐτόχειρα τὸν 35χρονο ὁμογενῆ.
Ἀπὸ τὴν ἑπομένη τῆς δολοφονίας
τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα
Λέγω
ἀπὸ τοὺς ἐπίλεκτούς της
ἐγώ... RENEA, ἀνήμερα ἑορτασμοῦ
τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς
28ης Ὀκτωβρίου, οἱ ἀλβανικὲς
Ἀρχὲς προσπαθοῦν νὰ καταλήξουν σὲ
πόρισμα ποὺ θὰ συνάδει ἀπόλυτα μὲ τὸ
«ἀφήγημα» τοῦ πρωθυπουργοῦ Ράμα,
σύμφωνα μὲ τ’ ὁποῖο οἱ ἐπίλεκτοί της
ἀλβανικῆς ἀστυνομίας σκότωσαν
τον 35χρονο ὁμογενῆ, ἐπειδὴ ἦταν
«ἐξτρεμιστὴς» ποὺ ἀπείλησε ζωὲς
ἀστυνομικῶν καὶ πολιτῶν. Ὅλο αὐτὸ
τὸ διάστημα ἡ εἰσαγγελικὴ ἔρευνα
προσπαθεῖ ν’ ἀποδείξει πὼς ὄχι μόνο
ὁ Κατσίφας ἦταν «Ekstremist Grek»
(Ἕλληνας ἐξτρεμιστὴς) ἀλλὰ καὶ πὼς
εἶχε… συνεργούς, ἀνασύροντας ἀπὸ
τὸ ἀρχεῖο παλιὲς ὑποθέσεις ποὺ ὅμως
ἔχουν κριθεῖ ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη.
Περισσότεροι ἀπὸ 200 Ἑλλαδίτες
ἕως σήμερα, ἔχουν χαρακτηριστεῖ
αὐθαίρετα καὶ καταχρηστικὰ
«ἀνεπιθύμητοι» στὴν Ἀλβανία, ἐνῶ
μεγάλη εἶναι καὶ ἡ λίστα ὁμογενῶν
στοὺς ὁποίους ἀσκεῖται bulling κάθε
φορᾶ ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ περάσουν τὰ
σύνορα.
Ἐφήμεριδα Πρῶτο θέμα Παναγιώτης
Σαββίδης 25/10/2019, 06:52

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Ἰωάννης Μεταξάς.
> Ἑσπερινός, καθημερινά στίς 6:00 τό ἀπόγευμα.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Δευτέρα 28 Ὀκτωβρίου, Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου,
Εὐνίκης μάρτυρος, τῶν 4 ἐν Ρεθύμνω νεομαρτύρων
καὶ ἐπὶ τῇ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ, παιδιά, νέοι, μεσήλικες, γέροντες
ἐλάτε στὸ ναὸ γιὰ νὰ εὐχαριστήσουμε τὴν Παναγία καὶ νὰ
τιμήσουμε τοὺς ἥρωές μας.
7:30 Ὄρθρος Θεία Λειτουργία. 9:30 Δοξολογία.
10:00 Τρισάγιο καὶ καταθέση στεφάνου στὸ μνημεῖο .
τῆς πλατείας Ἀνεξαρτησίας.
10:30 Δοξολογία τῆς πόλεως, στὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου.
11:00 Ὁμιλία Δημάρχου Γ. Χατζηδάκη καὶ κατάθεση στεφάνων
στὸ ἡρῶο πλατείας Φλέμινγκ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Εἰρήνης.
11:30 Παρέλαση
Τετάρτη 30 Ὀκτωβρίου, Κλεόπα αποστόλου Ζηνοβίου
καί Ζηνοβίας μαρτύρων
Ἡ λειτουργία στὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
στο γυναικωνίτη θὰ γίνει 30/10.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου, Ἁγίων Ἀναργύρων
Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν Θεοδότης.
Ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Δαβὶδ τοῦ «Γέροντος», τοῦ ἐν Εὐβοία.

Σάββατο 2 Νοεμβρίου, Ἁγίων Ἀκινδύνου, Ἀνεμποδίστου,
Ἀφθονίου, Πηγασίου και Ἐλπιδοφόρου
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
> Κυριακή Ε Λουκά 3 Νοεμβρίου, Ἀνακομιδὴ Λειψάνων
Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου Ἀκεψιμά, Ἰωσὴφ καὶ
Ἀειθαλά, Γεώργιου Νεαπολίτη μαρτύρων.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου

> ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Τὴν Κυριακὴ 24 Νοεμβρίου θὰ γίνει στὴν ἐνορία μας
αἱμοδοσία. Ἀπὸ 9:00 - 13:00 στὴν αἴθουσα «Πρωτοπρεσβύτερος
Σπυρίδων Μανταδάκης», ἁγίας Μαρίνης 39, περιμένουμε τοὺς
μιμητὲς τοῦ Χριστοῦ σὲ μιὰ πράξη ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης.
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> Παρακλήσεις στὶς 18:00
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα - Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο
> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 8:00 -20:00
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακὴ στὶς 11:00 καὶ γιὰ ἀπόφοιτους Λυκείου
> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & ΑΕΡΟΒΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας Μαρίνης 39.

Ἔκκληση βοηθείας
Ἡ καλή μας ἐνορίτης Ντένκα
Κωνσταντίνοβα, μὲ ἕναν δραματικὸ
τρόπο ἔχασε στὶς ΗΠΑ τὴν κόρη της,
τὸ γαμπρό της, καὶ τοὺς συμπέθερούς
της. Ἡ μεταφορά των σορῶν στὴ
Βουλγαρία γιὰ ταφῆ εἶναι ἕνα δύσκολο
οἰκονομικὸ βάρος γιὰ τὴν οἰκογένεια
τῆς ἀγαπητῆς ἐθελόντριας στὸ ναό μας.
Ὅσοι θέλουν νὰ συνδράμουν μποροῦν
νὰ ἀπευθυνθοῦν στὸ Νεωκόρο.

Ὑποτροφία ἑλληνομάθειας “Ἀρχιμανδρίτης Γαβριὴλ Γκίμπα”

Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου
Τὶς προηγούμενες μέρες ὁ πρόεδρος τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης
Ἡλιουπόλεως,
ἀρχιμανδρίτης
Σεραφεὶμ Δημητρίου,
βρέθηκε στὴν
Πολωνία. Τὴν Κυριακὴ
15/9, ἀναχώρησε
τὸ πρωὶ ἀπὸ Ἀθήνα
καὶ λειτούργησε
στὸ παρεκκλήσι τοῦ
ἁγίων Μεθοδίου καὶ Κυρίλλου φωτιστῶν τῶν Σλάβων
στὴν Βαρσοβία, στὴν λειτουργία ποὺ τελεῖτε ἐκεῖ
κάθε Κυριακὴ γιὰ τὶς ἀνάγκες
τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας. Τὸ
ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας
μετέβει στὸ Μπιαλίστοκ ὅπου
μετεῖχε στὸν γάμο τοῦ δευτέρου
κατὰ σειρὰ ἑλληνομαθοῦς ἐκ τῶν
ὑποτρόφων τοῦ Διορθοδόξου
Κέντρου τῆς ἐνορίας μας,
Γαβριὴλ Μασάλσκι. Ἐκεῖ εἶχε
τὴν εὐκαιρία, νὰ συναντηθεῖ μὲ
τὸν ἀρχιεπίσκοπο Γεώργιο καὶ
τὴν ἑπομένη μὲ τὸν νομάρχη
τοῦ Ποντλάσιε, Στάνισλαβ
Ντερεχάϊλο, μὲ τὸν ὁποῖον
συζήτησαν θέματα συνεργασίας
στὸν τομέα τοῦ πολιτισμοῦ.
Ἀκόμα εἶχε συνάντηση στὸ
πρωθυπουργικὸ μέγαρο στὴν
Βαρσοβία, μὲ τὸν ὑπουργὸ
ἀνθρωπιστικῶν ἔργων, Μιχαὴλ
Βός, στὸν ὁποῖο ἐξέφρασε τὶς
εὐχαριστίες πρὸς τὴν πολωνικὴ
κυβέρνηση γιὰ τὸ πρόγραμμα
ἀρωγῆς ποὺ ὑλοποιήθηκε
ἀπὸ τὸ ἵδρυμα Ἁγία Μαρίνα,
μέσω τῶν μητροπόλεων
Βέροιας, Λαγκαδᾶ,Κίτρους, Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ

Διδυμοτείχου, τῶν φιλοξενουμένων
στὶς περιοχὲς ἐκεῖνες μεταναστῶν καὶ
προσφύγων. Μάλιστα τοῦ προσέφερε
συμβολικά, εἰκόνα τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰωάννη
Βατάτζη τοῦ Ἐλεήμονος, συνδεόμενου ἀπὸ γεννήσεώς
του μὲ τὸ Διδυμότειχο.
Μὲ ἀφορμὴ τὴν παρουσία του στὴν Πολωνία
ὁ ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ, ἔδωσε διάλεξη στὸ
πολιτιστικὸ κέντρο τῆς πόλης Χαϊνούφκα μὲ θέμα
«οἰκολογία στὴν
ὀρθοδοξία» τὴν ὁποία
παρακολούθησαν μὲ
ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον
λόγω τοῦ τοπικοῦ
προβλήματος μὲ τὸν
δρυμὸ τῆς περιοχῆς,
τοπικοὶ βουλευτὲς
καὶ παράγοντες
τῆς περιοχή. Ἐκ
τῶν παρόντων
ὁ βουλευτὴς
Μιετσύσλαβ
Μπάσκο, ἔλαβε
τὸν λόγο καὶ ἀναφέρθηκε στὸ φαινόμενο τῆς
ἐκμετάλλευσης τῆς οἰκολογίας ἀπὸ ψευδοοικολόγους.
Μὲ τὴν ἴδια θεματολογία
στὴν Βαρσοβία, παραχώρησε
συνέντευξη στὸν
ρωμαιοκαθολικὸ τηλεοπτικὸ
δίαυλο « Ἐλεημοσύνη»
καὶ στὴν ἐκπομπὴ τοῦ
πρεσβυτέρου Πσεμυσλὰβ
Κρακόβτσυκ.
Ἡ ἐνορία τῆς Ἁγίας Μαρίνης
Ἡλιουπόλεως, παραμένοντας ἀδελφοποιημένη μὲ τὴν
ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου Μπιαλίστοκ, συνεχίζει
τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ὀρθόδοξους πολωνοὺς
ἀδελφούς μας, ἔχοντας ὡς στόχο τὴν προώθηση
καὶ ἀνάπτυξη τῶν σχέσεων ἑλλήνων καὶ πολωνῶν,
γιορτάζοντας φέτος καὶ τὰ 100 χρόνια διπλωματικῶν
σχέσεων τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Δημοκρατία τῆς Πολωνίας.

