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Διαρκής αγώνας και αγωνία για το ποίµνιό του 

Νοιαζόταν για το ποίµνιο, αγωνιούσε και αγωνιζόταν γι’ αυτό ενάντια σε           
δυσκολίες χωρίς να κουράζεται και να υποχωρεί στις αντιξοότητες. Έδινε          
προτεραιότητα στο ποιµαντικό έργο και όχι στις ιεροπραξίες. Δεν επένδυε το χρόνο            
του στον προσωπικό πλουτισµό αλλά στον πλουτισµό του αµπελώνος του Κυρίου.           
Απέφευγε το Κοιµητήριο και τις πολλές ιεροπραξίες, που είχαν κυρίως στόχο το            
ίδιο όφελος. Αντίθετα πήγαινε σε σπίτια ανθρώπων που τον είχαν ανάγκη, για να             
στηρίξει, να βοηθήσει, να συµβουλεύσει χρησιµοποιώντας τον αγιασµό ή το          
ευχέλαιο ως αφορµή ποιµαντικής οικοδοµής.  

Νοιαζόταν για τον κάθε πιστό ξεχωριστά. Ιδιαίτερα στήριζε την οικογένεια.          
Αν κάποιος γονιός του εξοµολογούνταν την κρίση του γάµου του και το επικείµενο             
διαζύγιο αναζητούσε αµέσως και στήριζε τα παιδιά. Θυµάµαι χαρακτηριστικά µία          
µητέρα (µου το διηγήθηκε η ίδια) που µόλις άκουσε ότι ο γάµος της ήταν κοντά στο                
διαζύγιο την ρώτησε: «Πού είναι τώρα το παιδί σου»; Απάντηση: «δεν ξέρω». Π.             
Μαρίνος: «Γρήγορα θέλω να το φέρεις εδώ». Τις επόµενες µέρες το παιδί ήταν στο              
Πνευµατικό Κέντρο της Ενορίας. Το υποδέχθηκε µε θέρµη και το σαγήνευσε µε την             
αγάπη και την ευγένεια του. Τελικά και το διαζύγιο δεν εκδόθηκε (µε την βοήθεια              
της συµβουλευτικής γάµου του π. Μαρίνου) και ο νεαρός (σήµερα µεσήλικας) έγινε            
στέλεχος του Κατηχητικού έργου της Ενορίας και ακόµη διακονεί στο ποιµαντικό           
έργο κάποιας Ενορίας. Πραγµατικά ήταν µεγάλη η προσφορά του στην ποιµαντική           
της οικογένειας 
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Η Ποιµαντική των νέων προτεραιότητά του 

Ξεχωριστή όµως θέση στην διακονία του είχε η Ποιµαντική της νεότητας, τα            
Κατηχητικά σχολεία. Και στον Άγιο Δηµήτριο και στην Ευαγγελίστρια που          
διακόνησε ως Προϊστάµενος, στήριξε τα Κατηχητικά σχολεία µε αίθουσες,         
παιχνίδια, εκδροµές, χορευτικά, αθλητικούς αγώνες κ.α. Πίστευε ότι η ότι η           
διακονία του ιερέως θα έπρεπε να κοιτάει στην οικοδόµηση ψυχών πρωτίστως µε            
έµφαση στο µέλλον. «Τι να τις κάνουµε τις Εκκλησίες να είναι όµορφες και             
µεγαλοπρεπείς όταν στο µέλλον θα λείπουν οι σηµερινοί νέοι µας; Η Εκκλησία δεν             
είναι µουσείο για ευλαβείς επισκέπτες αλλά εργαστήρι ψυχών», µας έλεγε συχνά. 

 

Μέριµνα για τη διαποίµανση όλων των ηλικιών 

Και για τις άλλες ηλικίες όµως φρόντιζε. Σε όλες τις ενορίες είχε καθιερώσει             
τακτικά κηρύγµατα, παρακλήσεις, σχολές γονέων, αγιογραφική µελέτη,       
αντιαιρετικά, Σπίτια Γαλήνης κ.α. Δεν υπήρχε ηλικία που να µην ήταν στο            
επίκεντρο της ποιµαντικής του µέριµνας και αγωνίας. 

 

Σαγηνευτικός ιεροκήρυκας  

Όταν έβγαινε στην ωραία πύλη για το κήρυγµα χαιρόσουν να τον ακούς. Με             
ενθουσιασµό εφήβου και φωτισµένα λόγια καλούσε τους πιστούς να συνδεθούν µε           
τον Χριστό και τα µυστήρια της Εκκλησίας. Το κήρυγµά του ήταν θεολογικό,            
Χριστοκεντρικό αλλά σε απλή γλώσσα, ώστε να το κατανοούν όλοι. Τόνιζε πάντα            
την µεγάλη σηµασίας της συµµετοχής στην Θ. Ευχαριστία αλλά και προέτρεπε να            
εξοµολογούνται συχνά και να έχουν πνευµατικό, ώστε να µην περιορίζονται σε           
έναν τυπικό εκκλησιασµό. 

Δεν άφηνε τους ενορίτες του µε το δικό του µόνο κήρυγµα. Συχνά στις             
Ενορίες που υπηρέτησε καλούσε ιεροκήρυκες λαϊκούς ή κληρικούς για να          
βοηθήσουν στην πνευµατική καλλιέργεια των πιστών. Παράδειγµα στην Ενορία         
του Αγίου Δηµητρίου έφερνε (πριν πολλά χρόνια) µία φορά την Εβδοµάδα κάθε            
Δευτέρα τον µακαριστό λαϊκό ιεροκήρυκα Δηµήτριο Παναγόπουλο. Στις        
περιπτώσεις αυτές έδινε το καλό παράδειγµα ο ίδιος και καθόταν να           
παρακολουθήσει µε προσοχή από το ακροατήριο. Όχι µόνο αυτό αλλά και φρόντισε            
να µαγνητοφωνούνται οι οµιλίες του και να στέλνονται δωρεάν σε όλες τις γωνιές             
της Ελλάδος οι οµιλίες του προς οικοδόµηση των πιστών. 
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Πνευµατικός Πατέρας πολλών ψυχών 

Ευτύχησε να είναι πνευµατικός πατέρας πολλών. Είχα την ευλογία να είµαι           
και εγώ πνευµατικό του παιδί. Η πνευµατική του καθοδήγησή ήταν σοφή και            
εδραιωµένη στην παράδοση των αγίων Πατέρων.  

Αφιέρωνε χρόνο και συµµετείχε στα προβλήµατα των πνευµατικών του         
παιδιών. Τον νιώθαµε δικό µας άνθρωπο. Διόρθωνε µε τον τρόπο του τις αστοχίες             
µας και µας πρότεινε τρόπους για διόρθωση. Άνοιγε µονοπάτια όπου εµείς βλέπαµε            
αδιέξοδα. Πότε όµως δεν επενέβαινε στην προσωπική ζωή και τις αποφάσεις           
κάποιου. Είχε το χάρισµα της διάκρισης. Ήταν δίπλα µας και µαζί µας για να µας               
στηρίξει και όχι απέναντί µας. Στις δικές µας σκέψεις και τους δικούς µας             
λογισµούς πρότεινε και ένα δικό του και µας άφηνε να αποφασίσουµε.  

Γι όλους τους παραπάνω λόγους και όσοι τον είχαν πνευµατικό δεν τον            
άλλαζαν. Για χρόνια συνωστίζονταν στις ουρές έξω από το Εξοµολογητήριό του,           
για να τον συναντήσουν και να πάρουν την ευλογία του και την άφεση των              
αµαρτιών από το πετραχήλι του. Ποτέ όµως δεν επεδίωξε να έχει οπαδούς. Πάντα             
µας υποδείκνυε το Χριστό, ως το µοναδικό πρόσωπο στο οποίο πρέπει να            
προσφέρουµε την λατρεία και την απόλυτη υπακοή µας. Στο πρόσωπο του π.            
Μαρίνου βλέπαµε όλοι τον σπλαχνικό και στοργικό Πατέρα της παραβολής του           
ασώτου υιού.  
 

Σαγηνευτής ποιµαντικών εργατών και συνεργατών 

Ο π. Μαρίνος αγαπούσε πολύ το Χριστό ήταν αφοσιωµένος στην αποστολή           
του και για αυτό υπηρετούσε µε ακραίο ζήλο το ποιµαντικό του έργο. Λίγες στιγµές              
µαζί του αρκούσαν για να σου µεταδώσει αυτό το ζήλο και την αγάπη για την               
Εκκλησία, την Ενορία και το έργο της. Είχε και ενθουσιασµό και ταυτόχρονα            
επικοινωνιακό χάρισµα. Γι αυτό και ευτύχησε να έχει δεκάδες εθελοντές          
συνεργάτες για το ποιµαντικό του έργο. Επιπλέον υπήρξε πνευµατικός πατέρας          
και πολλών σηµερινών άξιων ιερέων, που διακρίνονται για το ποιµαντικό τους           
έργο. Ακόµη περισσότερα πνευµατικά του παιδιά υπήρξαν Κατηχητές, εθελοντές         
και συνεργάτες στο ποιµαντικό έργο Ενοριών. Όλοι αυτοί και εγώ που σας µιλάω             
αγαπήσαµε το ποιµαντικό έργο και την Ενορία χάρις στον π. Μαρίνο.  
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Πρότυπο ιερατικής οικογένειας και ιερατικού ζεύγους 

Θυµάµαι από την Ενορία του Αγίου Δηµητρίου την πρεσβυτέρα Θεοδώρα,          
πόσο συµµετείχε στο ποιµαντικό έργο. Ήταν η πνευµατική µας µητέρα. Ήταν           
κυριότερος ποιµαντικός συνεργάτης, ο πιο αυστηρός κριτής και ταυτόχρονα ο          
µόνιµος σύµβουλος του π. Μαρίνου. Ήταν ο άγνωστος στρατιώτης του ποιµαντικού           
του έργου. Θυµάµαι σε µία ιδιαίτερη συνάντησή που είχαµε µε τον π. Μαρίνο µια              
συντροφιά νιόπαντρων νέων µας εκµυστηρεύτηκε για το πόσο βοηθήθηκε και          
στηρίχτηκε στις δύσκολες στιγµές του ιερατικού του έργου από την πρεσβυτέρα           
του. «Δεν ξέρω πώς θα άντεχα χωρίς την βοήθειά της» µας είπε χαρακτηριστικά. Η              
αγάπη του ζεύγους, η όµορφη οικογένειά τους για µας τα πνευµατικά του παιδιά             
ήταν πηγή έµπνευσης και πρότυπο της βίωσης της ορθόδοξης πνευµατικής ζωής           
µέσα στον γάµο. Ο Θεός αξίωσε στους δύο αυτούς άξιους γονείς µε την όµορφη              
οικογένεια να καµαρώσουν δύο άξιους κληρικούς, εκ των οποίων ο ένας είναι ο             
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Δηµητριάδος κ. Ιγνάτιος και ο άλλος ο         
Αιδεσιµολογιώτατος π. Γεώργιος, ο οποίος συνεχίζει το ποιµαντικό έργο του π.           
Μαρίνου στην Ευαγγελίστρια. 

Θυµάµαι χαρακτηριστικά την τελευταία επικοινωνία µας λίγο πριν την          
εκδηµία της πρεσβυτέρας του. Αλήθεια µε πόση τρυφερότητα αναφέρθηκε στο          
πρόσωπό της! Εκείνη την στιγµή συνειδητοποίησα για µια ακόµη φορά τι ήταν η             
πρεσβυτέρα για τον πνευµατικό µας πατέρα. Ήταν για αυτόν η αγάπη του, ο             
«άνθρωπος της ζωής του», ο κόσµος του όλος. Τι όµορφο ζευγάρι που επωµίστηκαν             
συνειδητά τον ίδιο ζυγό της ιεροσύνης και της οικογένειας και αναδείχτηκαν           
πραγµατικοί σύ-ζυγοι. 
 

Η ποιµαντική του εγρήγορση (περιστατικό) 

Όταν υπηρετούσε στην Ευαγγελίστρια ο π. Μαρίνος είχε επισκεφτεί το          
γραφείο των ιερέων ένας εκκεντρικός νεαρός µε µακριά µαλλιά γένια και           
ατηµέλητη εµφάνιση. Εκείνη την στιγµή ο π. Μαρίνος ήταν στο σπίτι Γαλήνης για             
µια συνάντηση µε τις εθελόντριες. Στο γραφείο ήταν ένας άλλος ιερέας µεγάλης            
ηλικίας που µόλις τον είδε τον νεαρό να περιµένει του είπε: «Πώς είσαι έτσι σαν               
αρκούδα;» Ο νέος αµέσως σαν να τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύµα χωρίς να µιλήσει             
σηκώθηκε να φύγει. Προς καλή τύχη του νέου, όµως, ήταν εκεί ο π. Μαρίνος που               
πρόλαβε διόρθωσε την κατάσταση και πήρε το νέο σε διπλανό γραφείο.           
«Εκµεταλλεύτηκε» ποιµαντικά τη συνάντηση µε το νέο, αυτό που συνήθως έκανε ο            
π. Μαρίνος, µε το χάρισµα της επικοινωνίας που διέθετε. Αργότερα όταν έφυγε ο             
νέος πλησίασε τον ιερέα και µε όµορφο τρόπο ζήτησε από τον ιερέα να             
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ξανασκεφτεί την προηγούµενη συµπεριφορά του. «Πάτερ µου τον νέο αυτό η χάρις            
του Θεού τον έστειλε σε εµάς. Ό,τι και να είναι, όπως και να ντύνεται είναι εικόνα                
Θεού, που γι αυτόν θυσιάστηκε ο Χριστός µας. Εµείς έχουµε καθήκον να τον             
βοηθήσουµε να επανέλθει. Από την Εκκλησία όχι µόνο δεν µπορούµε να διώξουµε            
κανένα αλλά αντίθετα πρέπει εµείς να βγούµε έξω από την Εκκλησία και να             
παρακαλούµε και να κάνουµε όπως είπε ο Απ. Παύλος (Α΄ Κορ. 9, 22) τα πάντα για                
να τους φέρουµε κοντά µας και να τους σώσουµε».  

 

Αξεπέραστος στην οργάνωση πρότυπων Ενοριών 

Και στον Άγιο Δηµήτριο, κυρίως όµως στην Ευαγγελίστρια οργάνωσε         
Ενορίες πρότυπο. Είχα την χαρά στο Πανεπιστήµιο που υπηρέτησα ως          
επιστηµονικός συνεργάτης του Καθηγητή της Ποιµαντικής κ. Αλέξανδρου        
Σταυρόπουλου µε δική µου εισήγηση να γίνει η Ενορία της Ευαγγελίστριας µία από             
τις εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών τους Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας         
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Όπως οµολογούσαν όλοι, φοιτητές, ιερείς και         
διδακτικό προσωπικό η Ενορία της Ευαγγελίστριας ήταν µία Ενορία πρότυπο          
οργάνωσης, δράσης και διακονίας.  

Επιπλέον οφείλω να οµολογήσω ότι το ερωτηµατολόγιο «Γνώρισε την          
ενορία σου», που είχαν οι φοιτητές να συµπληρώσουν στο ίδιο µάθηµα για την δική              
τους Ενορία -και το οποίο είχα συντάξει µε την προτροπή και την εποπτεία του              
Καθηγητή κ. Σταυρόπουλου- είχε βασιστεί στο εύρος των δραστηριοτήτων και της           
ποιµαντικής διακονίας κυρίως των Ενοριών που είχε υπηρετήσει ο π. Μαρίνος. 

 

 

Ηλεκτρονική οργάνωση της Ενορίας  

Υπήρξε πρωτοπόρος σε ζητήµατα οργάνωσης µιας σύγχρονης αστικής        
Ενορίας. Ήταν από τους πρώτους σε όλη της Ελλάδα που σκέφτηκε και υλοποίησε             
την ηλεκτρονική οργάνωση και καταγραφή όλης της Ενορίας του µε την βοήθεια            
του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και συγκεκριµένα της Ενορίας της Ευαγγελίστριας.         
Αρχικά µε τη βοήθεια συνεργατών του κατέγραψε σε αρχείο όλους τους ενορίτες            
που εκκλησιάζονταν. Έπειτα όποιος ερχόταν για να τελέσει οποιοδήποτε µυστήριο          
(γάµο, βάπτιση, µνηµόσυνο) ελεγχόταν από τον ποιµαντικό συνεργάτη αν ήταν          
καταγεγραµένος αλλιώς συµπληρωνόταν η οικογενειακή του καρτέλα. Επιπλέον        
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αξιοποίησε στοιχεία από τους τηλεφωνικούς καταλόγους και µε τον τρόπο αυτό           
βρήκε επιπλέον διευθύνσεις ενοριτών του που δεν εκκλησιάζονταν. Όλες αυτές τις           
διευθύνσεις τις αξιοποιούσε για να στέλνει δωρεάν το έντυπο της Ενορίας. Έστελνε            
την Ενοριακή εφηµερίδα σε όλους (εκκλησιαζόµενους και µη) ονοµαστικά και µε           
αυτόν τον τρόπο οι ενορίτες όλοι γνώριζαν το έργο της ενορίας. Επίσης µέσα από              
την εφηµερίδα της Ενορίας µάθαιναν τις αγρυπνίες του επόµενου µήνα αλλά και            
τις πολλαπλές ευκαιρίες που είχαν να συµµετέχουν στις λατρευτικές συνάξεις.          
Συγκεκριµένα: δύο Θείες Λειτουργίες την Κυριακή, τρεις Ακολουθίες Χαιρετισµών         
κ.α. Ακόµη κηρύγµατα, οµιλίες, Σχολές Γονέων κ.α. πνευµατικές εκδηλώσεις.         
Επιπλέον όποιες οικογένειες είχαν παιδιά και εφήβους ενηµερώνονταν για τις          
νεανικές κατηχητικές συναντήσεις καθώς και για τις άλλες εκδηλώσεις (µαθήµατα          
αγιογραφίας, παραδοσιακών χορών, βυζαντινής µουσικής, ώρες ψυχαγωγίας των        
παιδιών στο νεανικό κέντρο κ.α). Επιπλέον είχε προβλέψει και ένθετο ενηµερωτικό           
έντυπο µέσα στην εφηµερίδα για την φιλανθρωπική προσφορά της Ενορίας. Με           
αυτόν τον τρόπο οι ενορίτες πληροφορούνταν είτε για να ζητήσουν την συνδροµή            
της Ενορίας στις ανάγκες τους είτε για να προσφέρουν σε χρήµατα ή σε είδος στο               
φιλανθρωπικό έργο. 

 

 

Κτήρια και έργα της Ενορίας της Ευαγγελίστριας Πειραιώς 

Ο π. Μαρίνος σαγήνευε µε το κήρυγµά του, τα λόγια του και την ευγένειά              
του. Ήταν αξεπέραστος στο να επιστρατεύει εθελοντές και εθελόντριες για το           
ποιµαντικό, κατηχητικό και φιλανθρωπικό έργο της Ενορίας. Όµως µε την αύξηση           
των κατηχητικών και των ανθρώπων που λάµβαναν φιλανθρωπική βοήθεια         
έπρεπε να αναζητηθούν χώροι. Ξεκινούσε τότε τα κτισίµατα. Όταν έβαλε µία φορά            
µπροστά τις µπουλντόζες ο Ναός χρωστούσε περίπου 500.000 δραχµές τότε. Όταν           
ολοκληρώθηκαν τα έργα ο Ναός είχε και ένα µικρό απόθεµα. Μας έλεγε: «Όταν οι              
πιστοί βλέπουν έργα της Εκκλησίας σε εξέλιξη πάντα βοηθούν ακόµη και από το             
υστέρηµά τους». Με αυτόν τον µαγικό τρόπο κατόρθωσε να κτίσει, χώρους           
Κατηχητικών, Πνευµατικά Κέντρα, Σπίτια Γαλήνης και φιλανθρωπικής       
δραστηριότητας. Κορυφαίο έργο το Πνευµατικό Κέντρο της Ευαγγελίστριας που         
είναι ένας πολυχώρος που λειτουργούν νεανικές συναντήσεις και Κατηχητικά,         
κηρύγµατα, Σχολές Γονέων, µαθήµατα κάθε είδους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο           
Ραδιοφωνικός Σταθµός της Πειραϊκής Εκκλησίας φιλοξενήθηκε τα πρώτα χρόνια         
στους χώρους του Πνευµατικού Κέντρου της Ευαγγελίστριας. 
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Την ευχή σου να έχουµε 

Ο πατήρ Μαρίνος ήταν αφοσιωµένος εργάτης του αµπελώνος του Κυρίου.          
Αγαπούσε και βίωνε την αγάπη του για το Χριστό γι αυτό και αυτή την αγάπη την                
µετέδιδε. Όλα τα έκανε προς δόξαν Θεού. Νιώθω απέραντη ευγνωµοσύνη και           
δοξάζω το Θεό που µου φανέρωσε τον π. Μαρίνο µέσα στη ζωή µου. Του οφείλω το                
«ευ ζειν», γιατί µε οδήγησε στην Εκκλησία και µου δίδαξε την ορθόδοξη            
πνευµατική ζωή. Αυτό, όµως, ισχύει και για πολλούς άλλους σαν κι εµένα.  

Αιωνία σου η µνήµη αξιοµακάριστε και αείµνηστε Πατέρα µας. Πάντα θα σε            
έχουµε στην µνήµη και στις καρδιές µας. Να έχουµε την ευχή σου. 

Ένα από τα πολλά πνευµατικά σου παιδιά 
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