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

               Έτος 8ο Φύλλο 40                                                           Ιούλιος  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.

 

Πρόγραμμα πανηγύρεως Αγίας Μαρίνης 2011 
 

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 
7:30 μ.μ. ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ16 ΙΟΥΛΙΟΥ 
7:30 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
6:30 μ.μ. ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  

  ΜΕΤ΄ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ 
8:30 μ.μ. ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ  

  ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥΣ 
11:30 μ.μ. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 
6:30 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ 
8:00 π.μ. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
6:30 μ.μ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ 
7:00 μ.μ. ΜΕΘΕΟΡΤΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
8:00 μ.μ. ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ 
9:00μ.μ. ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ 
ΜΕΘΕΟΡΤΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 
6:30 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
9:30 π.μ. ΚΤΗΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
 

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ  
Και μην ξεχνάμε όχι σκουπίδια ούτε πλαστικά σε θάλασσες και βουνά. 
ΛΑΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΧΑΡΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑΛΙ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗ 

Την διακονίαν σου πληροφόρησον… 
...πού λειτουργήσατε; Και άλλα επίκαιρα 

Εορτάζοντας φέτος τα 15 χρόνια από των εγκαινίων του Ναού μας 
προγραμματίσαμε μεταξύ άλλων να τελέσουμε εντός του έτους 2011, Ιερό 
Μνημόσυνο για το καθένα των διατελεσάντων, κατά την περίοδο από της 
ιδρύσεως του Ναού μας και εξής, Αρχιεπισκόπων Αθηνών, την προτεραία της 
επετείου της κοιμήσεως των Κυριακής. Συνάμα θελήσαμε προς γνωριμία τους 
μετά των επιγενομένων να καταγράφουμε σύντομο βιογραφικό τους από το 
Φυλλάδιο μας. Λόγω όμως εκτάκτων δημοσιεύσεων δεν κατέστη δυνατή η 
αναφορά μας σε δύο από αυτούς τον Αρχιεπίσκοπο Θεόκλητο Β΄+1962 και τον 
Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό +1949 πράγμα που θα κάμουμε από αυτό το 
τελευταίο φύλο της εφετινής ποιμαντικής χρονιάς.  
 

ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Β΄ 
Ο αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε 
στη Δημητσάνα το 1890. Αποφοίτησε από τη Θεολογική 
Σχολή Αθηνών και εργάστηκε στο Γενικό Εκκλησιαστικό 
Ταμείο. Αφού χειροτονήθηκε πρεσβύτερος τοποθετήθηκε 
ιεροκήρυξ στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος. Το 1923 
ανέλαβε αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου και την 
επόμενη χρονιά εξελέγη βοηθός επίσκοπος του 
αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Α. Το 1931 έγινε 
μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και το 1944 
μετατέθηκε στην Μητρόπολη Πατρών. Στις 7 Αυγούστου του 1957 εξελέγη 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Εκοιμήθει στις 8 Ιανουαρίου 1962. 
Ασχολήθηκε με την κάλυψη των αναγκών για ιερείς της αρχιεπισκοπής, 
μισθολογικά ζητήματα των ιερέων καθώς και θέματα επιμόρφωσης τους. Το 
1958 απαγόρευσε τη συμμετοχή των κληρικών στις βουλευτικές εκλογές. 
Αξιοσημείωτο της περιόδου αυτής ήταν και το κίνημα 7 αρχιερέων τον Απρίλιο 
του 1959, το οποίο οδήγησε στην κατάργηση από την κυβέρνηση της 
δυνατότητας μετάθεσης των μητροπολιτών. Αυτήν την περίοδο ανακαινίστηκε 
και το αρχιεπισκοπικό μέγαρο. 



ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ-ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ & ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, κατά κόσμον Δημήτριος 
Παπανδρέου, υπήρξε κορυφαία εκκλησιαστική και πολιτική 
προσωπικότητα της νεότερης Ελλάδας.  
Γεννήθηκε στο χωριό Δορβιτσά (ορεινή Ναυπακτία) στις 3 
Μαρτίου του 1891, Αν και η οικογένειά του ήταν πολύ 
φτωχή κατάφερε να φοιτήσει στο Γυμνάσιο Καρδίτσας. Στα 
1908 κατέβηκε στην Αθήνα όπου και εισήλθε στη Θεολογική 
Σχολή και ταυτόχρονα στη Νομική λαμβάνοντας πτυχίο και 
από τις δύο σχολές. Στρατολογήθηκε και πολέμησε στους 
Βαλκανικούς Πολέμους το 1912 και 1913. 

Το 1917 χειροτονήθηκε διάκονος λαμβάνοντας το όνομα Δαμασκηνός. Λίγο αργότερα 
χειροτονείται πρεσβύτερος και αναλαμβάνει την ηγουμενία της Ι. Μονής Κορώνης. Ο 
τότε Αρχιεπίσκοπος Μελέτιος Μεταξάκης, τον καλεί στην Αθήνα ως διευθυντή των 
γραφείων της Ι. Αρχιεπισκοπής και αλληλοδιαδόχως Ηγούμενο των Μονών Πεντέλης 
και Πετράκη. 
Στα 1918 του ανατίθεται η μελέτη και η σύνταξη του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου 
Όρους, την εποχή εκείνη ηγείται επί μία τριετία της Παγκληρικής Ενώσεως, ενός 
οργανισμού που σκοπό του είχε την εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου των 
Ελλήνων κληρικών. 
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τον εκλέγει το 1922, σε ηλικία 31 ετών, 
Μητροπολίτη Κορινθίας. Οι σεισμοί της Κορίνθου στις 22 και 23 Απριλίου του 1928 
γίνονται εφαλτήριο ώστε να φανεί η βαθιά μέριμνα του Δαμασκηνού για το ποίμνιό 
του. Ξεκινά προσπάθεια για την επαναστέγαση των σεισμοπλήκτων και την 
αποκατάσταση των ζημιών. Για το σκοπό αυτό μεταβαίνει στις Η.Π.Α. τον Οκτώβριο 
του 1928 προκειμένου να συλλέξει πόρους από τους εκεί ομογενείς που πράγματι είχε 
πολύ αποδοτική απήχηση μεταξύ των αποδήμων Ελλήνων.  
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επωφελούμενο της παρουσίας και παραμονής του 
Δαμασκηνού στην Αμερική υπό τον Πατριάρχη Φώτιο Β΄ τον διώρισε έξαρχό του με 
την εντολή όπως επιδιώξει την αποκατάσταση της ειρήνης στα εκκλησιαστικά 
πράγματα των Ελλήνων ορθοδόξων, πράγμα ου επιτυγχάνει.  
Μετά το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου στις 23 Απριλίου του 1938 διεκδικεί 
τη θέση του Προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας έχοντας ως αντίπαλο το 
Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρύσανθο Φιλιππίδη. Ο Δαμασκηνός εκλέγεται 
Αρχιεπίσκοπος με 31 ψήφους έναντι 30 του αντιπάλου του στις 5 Νοεμβρίου 1938. Το 
μεταξικό καθεστώς, θεωρώντας τον οπαδό του βενιζελισμού και ως εκ τούτου 
ανεπιθύμητο για την ανάληψη της διοίκησης της Εκκλησίας, προτρέπει μία ομάδα 
ιεραρχών, να προσφύγει για ακύρωση της εκλογής Δαμασκηνού στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας. Το Σ.τ.Ε., υπό την ισχυρή επιρροή της δικτατορίας, αποφάσισε οριακά, 
με 8 έναντι 7 ψήφων, την αποδοχή της προσφυγής των ιεραρχών και ακύρωσε την 
εκλογή Δαμασκηνού παρά την ένσταση άλλων 32 Μητροπολιτών. Ο Δαμασκηνός 
περιορίζεται, φρουρούμενος από τη Χωροφυλακή, στην Ι. Μονή Φανερωμένης στη 
Σαλαμίνα όπου παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μεταξά και του 
ελληνοϊταλικού πολέμου. 
Στις 27 Απριλίου του 1941 εισβάλουν τα ναζιστικά στρατεύματα στην Αθήνα και 
εγκαθιδρύουν κυβέρνηση δωσιλόγων υπό το στρατηγό Γεώργιο Τσολάκογλου. Ο 

Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση απομακρύνεται και η 
Συνόδος υποδεικνύει ως Αρχιεπίσκοπο το Δαμασκηνό. Στις 5 Ιουλίου εκδίδεται 
απόφαση της κυβέρνησης που αναγνωρίζει την εκλογή του. 
Η δράση του Αρχιεπίσκοπου Δαμασκηνού την περίοδο της Κατοχής χαρακτηρίζεται από 
τολμηρές πρωτοβουλίες. Ενόψει του επαπειλούμενου λιμού, καταβάλει προσπάθειες για 
την αξιοποίηση δύο ανεκτέλεστων, λόγω του πολέμου, συμβάσεων που είχε συνάψει η 
κυβέρνηση Μεταξά με άλλα κράτη, την αγορά, δηλαδή, 370.000 τόνων σταριού από 
την Αυστραλία και την πίστωση της Τουρκίας με 600.000 τουρκικές λίρες για αγορά 
τροφίμων. Οι προσπάθειές του, όμως, προσκρούουν στην άρνηση της Μεγάλης 
Βρετανίας. 
Οργανώνει τον Εθνικό Οργανισμό Χριστιανικής Αλληλεγγύης (Ε.Ο.Χ.Α.) με 
παραρτήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και επίνοια την προώθηση τροφίμων. 
Παράλληλα συνέταξε το νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος που 
δημοσιεύθηκε ως Νόμος 671/1943 στις 25 Σεπτεμβρίου 1943 και κυρώθηκε 
μετακατοχικά με την υπ. αριθ. 184/26-3-1946 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.  
Η μέριμνά του για τη διάσωση των Ιουδαίων στο θρήσκευμα Ελλήνων πολιτών και των 
αθίγγανων, οι οποίοι από το 1943 άρχισαν μαζικά να οδηγούνται σε στρατόπεδα 
εξολόθρευσης, είναι από τις μεγαλύτερες στιγμές του και για τη δράση του αυτή 
τιμήθηκε αργότερα από την Ισραηλιτική κοινότητα. Κατ’ εντολή του εκδίδονταν 
πιστοποιητικά βαπτίσεως για τους Εβραίους ώστε να εμφανίζονται ως Χριστιανοί, την 
23η Μαρτίου 1943, υπερασπιζόμενος την ιουδαϊκή κοινότητα, απειλήθηκε από τον 
στρατηγό Στρόοπ με τυφεκισμό. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός απάντησε στην απειλή 
του Στρόοπ: "Οι Ιεράρχες της Ελλάδος, στρατηγέ Στρόοπ, δεν τουφεκίζονται, 
απαγχονίζονται. Σας παρακαλώ να σεβασθήτε αυτήν την παράδοσιν". 
Υπήρξε ο ιθύνων νους της μαζικής απεργίας της 7ης Σεπτεμβρίου 1942 αποτέλεσμα της 
οποίας ήταν να μην αποσταλεί κανένας Έλληνας επίστρατος στο ρωσικό μέτωπο κατά 
τη στρατιωτική επιχείρηση Μπαρμπαρόσσα. Οι κατακτητές τον θέτουν σε κατ’ οίκον 
περιορισμό τον Μάιο του 1944, ενώ γίνονται και σκέψεις για μεταγωγή του σε 
στρατόπεδο της Γερμανίας. 
Η απελευθέρωση βρίσκει τη χώρα σε άθλια κατάσταση και επαπειλούμενη από εμφύλια 
σύρραξη. Η λύση της Αντιβασιλείας Δαμασκηνού εμφανίζεται ως η πλέον ενδεδειγμένη 
αναλαμβάνει στις 31 Δεκεμβρίου 1944. Στις 15 Μαΐου 1945 φτάνει στη Ρόδο ως ο 
πρώτος Έλληνας αρχηγός που επισκέπτεται τα ελεύθερα Δωδεκάνησα.  
Ο Δαμασκηνός, μαζί με το διευθυντή του Πολιτικού του Γραφείου, διπλωμάτη και 
ποιητή Γιώργο Σεφέρη, μεταβαίνει στο Λονδίνο από τις 6 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 1945 
και καταθέτει επίσημο αίτημα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα με την 
επιστροφή του στην Ελλάδα, αναλαμβάνει και χρέη Πρωθυπουργού. 
Ο Δαμασκηνός παραιτείται από Αντιβασιλέας για τρίτη φορά οριστικά πλέον στις 28 
Σεπτεμβρίου 1946 και αποσύρεται στα εκκλησιαστικά του καθήκοντα. 
Ενίσχυσε την Αποστολική Διακονία, ίδρυσε σχολές ιεροκηρύκων, εξομολόγων, 
κατηχητών και κοινωνικών λειτουργών. Με τον Α. Ν. 540/1946 αναδιοργάνωσε την 
εκκλησιαστική εκπαίδευση με την ίδρυση εκκλησιαστικών σχολών και φροντιστηρίων 
για τη μόρφωση και την επιμόρφωση του κλήρου, ενώ με τον Α. Ν. 536/1945 
κατοχύρωσε τη μισθοδοσία του εφημεριακού κλήρου.  
Άφησε την τελευταία του πνοή στην Αθήνα στις 20 Μαΐου 1949 σε ηλικία 59 ετών. 


