
 

Όλα αυτά έγιναν µε α̟οκλειστικούς υ̟οστηρικτές ευσεβείς Ενορίτες και
φίλους της Ενορίας µας ̟ου θέλησαν να ζήσουν την
χαρά, του να γίνουν κτήτορες του Ναού να

µνηµονεύοναι και εν ζωή και µετά θάνατον

«υ̟οχρεώσουν» τον Άγιο µε την αγά̟η και την
φροντίδα τους για το ε̟ίγειο κατοικητήριο του ̟ου ̟εριβάλει τον
Θησαυρό της Ενορίας µας το χαριτόβρυτο Λείψανο Του
ότι ανάµεσα στις τιµές για τον Άγιο  µας α̟οτελεί το έµ̟ρακτο

ενδιαφέρον µας για τον Ναό Του. Χαιρόµαστε λοι̟όν σήµερα και
̟ανηγυρίζουµε όλοι και δοξάζουµε τον Άγιο ̟ου µας αξίωσε να ζούµε
αυτήν την Μεγάλη και Αγία Ηµέρα.  

κ µέρους του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου ευχαριστώ όλους
εκο̟ίασαν και ̟ροσέφεραν τα µέγιστα 

εµφανώς και αφανώς, ̟οικιλοτρό̟ως και 
̟αντοιοτρό̟ως για να οδηγηθούµε στην α̟αραίτητη 

για τον Ναό µας ανακαίνιση γεγονός ̟ου µας 
̟ροσφέρει ̟νευµατική αναψυχή και χαρά. ∆εν θα 

ήθελα να µακρηγορήσω αναφερόµενος σε ̟ρόσω̟α . 

ίναι ̟ολλοί εκείνοι ̟ου νοιάζονται και ενδιαφέρονται
για τους ̟ολλούς και καλούς συνεργάτες ̟ου µου στέλνει ο

Άγιος. Είναι και αυτό ένα α̟ό τα ̟ολλά θαύµατα ̟ου διενεργεί
για την ̟ροαγωγή του Ενοριακού Έργου αλλά και για να

την ̟ίστη µου και να στηρίξει τους αδύναµους ώµους
µου. Όλους τους ευχαριστώ και όλους τους ευγνωµονώ
Ο Κύριος ξέρει το όνοµα ενός εκάστου και αυτό είναι το
ζητούµενο. Να χαραχθούν τα ονόµατα όλων αυτών στην
αιώνια µνήµη του Θεού ο Ο̟οίος αγιάζει τους

αγα̟ώντας την ευ̟ρέ̟εια του Οίκου του.  

υχή και ̟ροσευχή όλων µας ας είναι νά ̟ροχωρήσουµε µαζί µε την
ανακαίνιση του Ναού µας καί στήν ̟ροσω̟ική εσωτερική µας

ανακαίνηση και αναγέννηση, µέσα α̟ό τή Μυστηριακή Ζωή της
Εκκλησίας µας η ο̟οία µας ̟ροσφέρεται άφθονα εδώ στον Ναό µας ώστε
νά φθάσουµε στήν κατά Χριστόν τελείωση µε την ακοίµητη ̟ρεσβεία του
Αιµατοβλύτου Αγίου µας. 

Nα χαιρόµαστε την Εκκλησιά µας
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ιά ξεχωριστή και λαµ̟ρή ηµέρα  ξε̟ρόβαλλε σήµερα και ο 

λόγος είναι ̟ροφανής. Α̟ό την µία η Λαµ̟ροφόρος ηµέρα της 
Κυριακής ̟ου εορτάζουµε το εβδοµαδιαίο Πάσχα, την 

Ανάσταση του Κυρίου µας και α̟ό την άλλη 

χαιρόµαστε την ε̟αναλειτουργία του Ενοριακού 

µας Ναού µετά τα έργα ανακαινίσεως του Ιερού 

Βήµατος τα ο̟οία µε την χάρη του Τριαδικού µας 
Θεού και τις ̟ρεσβείες  την φροντίδα και την ε̟ίβλεψη του 

Οσιοµάρτυρος Αγίου Νικολάου του Νέου συντελέσθηκαν και ̟ου 

̟εριλαµβάνουν  ε̟ιτυχείς εργασίες  µαρµαροτο̟οθετήσεως  (Αδελφοί 
Κίτσου), ξυλουργικές, ξυλογλυ̟τικές (Αδελφοί Μαγειριά), 

ηλεκτρολογικές (Χρήστος και ∆ηµήτρης Ζέρβας, ∆ηµ. Ασήµου), 

υδραυλικές (Χρ.Γεωργίου) Eλαιοχρωµατισµοί (Αντ.Πέττικας) κ.α  

 ναός µας ο ο̟οίος σήµερα ανακαινισµένος, λαµ̟ροφορεµένος 
και α̟αστρά̟των  βάσταξε για ̟ερισσότερα α̟ό 50 χρόνια (1963) 

τις χαρές και τις λύ̟ες α̟ειράριθµων ανθρώ̟ων, µετέδωσε τα  

άγια  Μυστήρια της Χάριτος και ̟ροσφέρει µέχρι 
σήµερα, συστηµατική ̟νευµατική διδασκαλία, 

στήριγµα, ̟αρηγοριά και ζωή στους ̟ροστρέχοντας,  
α̟οτελεί το ̟νευµατικό σ̟ίτι όλων µας  αφού εδώ 

ευλογούµαστε , αγιαζόµαστε, ανακαινιζόµαστε  και 
αναγεννιόµαστε  ̟νευµατικά, µε την συµµετοχή µας  στα εδώ τελούµενα, 

εδώ ό̟ου ζυµώνεται το ζυµάρι της ̟ίστεως . 

 α̟οστολή της Εκκλησίας είναι αυτό ̟ου γινόταν ̟άντοτε και 
̟ου γίνεται τώρα και ̟ου θα γίνεται όσο θέλει ο Θεός. Η 
Εκκλησία ̟ροσευχοµένη.  

     Αυτή είναι η α̟οστολή της Εκκλησίας. «Η ̟ροσευχή της 
Εκκλησίας είναι η ̟ιο ειρηνική µορφή διαµαρτυρίας, 
α̟έναντι σ’αυτό ̟ου γίνεται στον κόσµο και στην Πατρίδα 

µας  τεχνηέντως, ̟ροσκηνοθετηµένως η κατά λάθος.  

     Και ο Ιερέας κάθε Κυριακή σε όλα τα σηµεία του 

ορίζοντος ειρηνεύει τον κόσµο.«Ειρήνη ̟άσι». Αυτό το «̟άσι» σηµαίνει 

ότι ο Ιερέας εκείνη την ώρα ωσάν κάρβουνο αναµµένο ̟αρακαλεί τον 

Θεό να στείλει την ειρήνη Του σ’όλες τις γωνιές της γής και 
σ’όλες τις καρδιές των ανθρώ̟ων. Σε κάθε ̟εριοχή και σε 
κάθε γωνιά καρδιάς. Μεγάλη υ̟όθεση! Αυτό είναι 
Εκκλησία». 

 

αλώς ̟ράττουµε ̟ου έχουµε στρατευθεί εδώ και 
χρόνια  για να αναβιώσουµε τον ιερό ζήλο των 

̟ατέρων µας οι ο̟οίοι ̟ρίν α̟ό 5 δεκαετίες 
έκτισαν µε ̟ολλούς κό̟ους και θυσίες τον ̟ετρόκτιστο αυτόν Ναό στα 

θεµέλια του ̟ροϋ̟άρχοντος µικρού και ετοιµόρρο̟ου 

(ναού) ̟ου είχε θεµελιωθεί την ̟ερίοδο της τουρκοκρατίας, 
ό̟ως µας µαρτυρούν οι τέσσερις ∆εσ̟οτικές εικόνες του 

τέµ̟λου, χάρις στην ̟ρωτοβουλία του µακαριστού 

Γέροντος Ιερέως Γεωργίου Μακρυγένη ο ο̟οίος δικαίως 
α̟οκαλείται κτίτωρ αυτού αλλά και των Εκκλησιαστικών 

Συµβουλίων τα ο̟οία µε την αρωγή των ευσεβών Ενοριτών 

κατάφεραν να ανεγείρουν το Πνευµατικό αυτό Λιµάνι της 
σωτηρίας των ψυχών.  

 

ι Πατέρες µας έκτισαν το ιερό αυτό µνηµείο , γιατί 
ένιωθαν την ανάγκη να α̟οκτήσουν ένα ταµείο της 
Θείας Χάριτος .  

    Εµείς , δεν θα έ̟ρε̟ε να   φάνουµε οκνηροί και αχάριστοι 
και ̟νευµατικά αναίσθητοι!   
       Ε̟ιδοθήκαµε  µε ε̟ιµέλεια   στην α̟οκατάσταση  και τον 

εξωραϊσµό του , ώστε να συνεχίσει να α̟οτελεί το στολίδι της Ενορίας 
µας  αλλά και ό̟ως  λένε ολόκληρης  της Πόλης. 
   

ι΄ αυτό εκτός α̟ό τις ̟ροσ̟άθειες  για την 
̟νευµατική οικοδοµή των Ενοριτών  και την 
κάλυψη  των εµ̟ερίστατων αδελφών µας 
έχουµε στρέψει το ενδιαφέρον µας και στην 

φροντίδα του Ναού µας µε σκο̟ό την οµαλή 

λειτουργία του και τον ̟ροορισµό του ̟ου είναι η 

τιµή του Οσιοµάρτυρος Νικολάου του Νέου  του 

Προστάτου και ̟ολιούχου µας.  
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