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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ

Με αφορμή την επίσκεψη της Α.Ε. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Προκοπίου Παυλοπούλου, την Α.Θ. Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου του Α’, του Μακαριωτάτου Πατριάρχη της
Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ κ.κ. Θεοφίλου Γ’, των λοιπών επισήμων, και του
περιουσίου λαού, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Οκτωβρίου για την τέλεση των
Θυρανοιξίων του Ναού του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, στο Σηρικάρι Κισσάμου,
ο Δήμος Κισσάμου ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν, ώστε να ολοκληρωθούν
οι εργασίες και να μπορέσουν οι επίσημοι προσκεκλημένοι αλλά και οι χιλιάδες πιστοί
να επισκεφθούν την Τοπική Κοινότητα Σηρικαρίου.
Ο Δήμος Κισσάμου ευχαριστεί θερμά τους εργολάβους για την έγκαιρη
ανταπόκρισή τους για την αποπεράτωση των εργασιών. Τον κ. Μαυριδάκη Μιχάλη,
Εμπορία Αυτοκινήτων, για την διάθεση ενός οχήματος και την μεταφορά των πιστών.
Τους υπαλλήλους του που βοήθησαν στην ρύθμιση της κυκλοφορίας, τους κατοίκους
του χωριού που βοήθησαν με το δικό τους τρόπο και τους προσκυνητές που με
υπομονή και σεβασμό ανέμεναν να προσκυνήσουν τη Χάρη του Αγίου.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε προς τον κ. Θανάση Παπανικολάου,
Διευθύνων Σύμβουλο της Marfin Investment Group (MIG), ο οποίος θέλοντας να
τιμήσει την φιλία του με τον Δήμαρχο Κισσάμου ανέλαβε για λογαριασμό του Δήμου
τις δαπάνες του δείπνου που πραγματοποιήθηκε την παραμονή της τέλεσης
θυρανοιξίων και του Catering που εξυπηρετούσε στον προαύλιο χώρου του ναού τους
2.500 και πλέον χιλιάδες πιστούς.

1

Ο Δήμαρχος Κισσάμου κατά την εκφώνηση του λόγου του, στο δείπνο, τόνισε
τα παρακάτω:

Σημαντικά γεγονότα διαδραματίζονται στο Δήμο Κισσάμου και στην ΙΜΚΣ.
Γεγονότα που έρχονται να αποδείξουν και να ενισχύσουν την πίστη των
χριστιανών ότι η αγγελική ζωή είναι πηγή αντλήσεως σπουδαίων διδαγμάτων και
φωτεινός φάρος για την ζωή μας.
Η χάρις του Τριαδικού Θεού οικονόμησε, ώστε ένας γόνος του Δήμου μας και δη
του χωριού μου, του Σηρικαρίου, με τη βιωτή του στη διάρκεια της επίγειας παρουσίας
του στον κόσμο, να του χαρίσει την Ουράνια Βασιλεία Του και να τον συμπεριλάβει στο
Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, με την Πατριαρχική και Συνοδική πράξη του
Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, τον Δεκέμβρη του 2012.
Δεν θα αναφερθώ στο βίο του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, είναι
καταγεγραμμένος σε βιβλίο όπου μπορούν να το διαβάσουν όσοι επιθυμούν. Δεν μπορώ
όμως να μην αναφερθώ στην πρώτη επίσημη Εκκλησιαστική Εορτή της ιεράς μνήμης του
Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού στις 4 Ιανουαρίου 2013 όπου σύσσωμη η Εκκλησία της
Κρήτης, κληρικοί και λαϊκοί, συμμετέχουν και ζητούν τις πρεσβείες και τη βοήθεια του
Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού.
Ο Δήμαρχος Κισσάμου τόνισε επίσης ότι είναι ημέρα μεγάλης χαράς για την
ΙΜΚΣ, για την Τοπική Κοινότητα Σηρικαρίου, για τους κατά σάρκα συγγενείς του
Αγίου και τον ίδιο προσωπικά, διότι εκτός του μεγάλου γεγονότος για την Εκκλησία
της Κρήτης αλλά και την Ορθοδοξία, που είναι η προσθήκη στο Αγιολόγιο ενός ακόμη
Αγίου, οι κατά σάρκα συγγενείς τον εξουσιοδότησαν να μιλήσει εκ μέρους τους, και
να μεταφέρει εκτός των συναισθημάτων τους, την διάθεσή τους, να παραχωρήσουν,
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όσο χώρο χρειαστεί για την ανέγερση του Ιερού Ναού στη μνήμη του Αγίου, καθώς
και το πατρικό σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο Άγιος στην ενορία Σηρικαρίου, για
προσκύνημα των πιστών.
Μεταξύ άλλων αναφέρει: Με την παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, της Αυτού Θειοτάτης
Παναγιώτητας Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου Α’,
του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλου Γ’ του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσόστομου Β’, αλλά και όλων των παρισταμένων
θεσμικών και μη, επώνυμων και ανώνυμων, σήμερα επισφραγίσθηκε με τον πλέον
επίσημο τρόπο, η υλοποίηση των τότε δεσμεύσεων. Όλα αυτά που είδατε στο Σηρικάρι,
έγιναν με την καθοδήγηση και συμβολή του Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου κ.κ. Αμφιλοχίου, τον οποίο και θερμά ευχαριστώ,
του Δήμου Κισσάμου, της Ερανικής Επιτροπής και ιδιαίτερα του Πατέρα Χρύσανθου,
του πολυπληθούς κόσμου- επωνύμων και ανωνύμων- που συνέβαλαν με πλήθος δωρεών
αλλά κυρίως με τη χάρη και την ευλογία του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού που
καθοδηγούσε, στήριζε και εμφάνιζε λύσεις σε κάθε δυσκολία που προέκυπτε.
Το 2016 είχαμε την Μεγάλη ευλογία της πραγματοποίησης της Αγίας και
Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την παρουσία πλείστων προκαθημένων
των Ορθόδοξων Εκκλησιών προεξάρχοντος της Αυτής Θειοτάτης Παναγιώτητας του
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου (τον οποίο έχω την ευλογία να υποδέχομαι
σε αυτούς τους χώρους από το 1992 ως μαθητής τότε του Οικοτροφείου) και τους
ανακηρύξαμε επίτιμους δημότες, ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού και αναγνώρισης του
πολυσήμαντου και παγκοσμίως αναγνωρισμένου έργου τους.
Χαιρόμαστε που σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε την ευλογία να είστε πάλι
κοντά μας δίδοντας μας την δυνατότητα να κοινωνήσουμε τα τίμια πρόσωπά σας.
Επιτρέψτε μου να σας προσφέρουμε ένα αναμνηστικό δώρο.
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Στη συνέχεια ο Δήμαρχος , απευθυνόμενος στην Α.Ε. Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας, προσέφερε ένα τρισδιάστατο πίνακα με χρυσό κλαδί και ρόδια εις
ανάμνηση της πρώτης επίσκεψης του στο Δήμο. Του ευχήθηκε υγεία, και δύναμη στην
εκπλήρωση των καθηκόντων του, με την ευχή στο άμεσο μέλλον να βρεθεί και πάλι
κοντά μας.

Κλείνοντας, Ο Δήμαρχος Κισσάμου ανέφερε τη φράση που συνήθιζε να λέει ο
Όσιος Νικηφόρος ο Λεπρός: ‘’Κύριε Ιησού Χριστέ, Ελέησόν με, τον αμαρτωλό’’.
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Ευχήθηκε σε όλους η Xάρις του Αγίου Θεού δια ευχών και πρεσβειών του Οσίου
Πατρός Νικηφόρου του Λεπρού, να μας ευλογεί και να μας προστατεύει πάντα.
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