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Νηθνιάνπ 

Σεβαζκηώηαηε, 

Τνύηε ηελ επινγεκέλε ώξα αθνπκπώ επά-
λσ ζαο, καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ, γηα 
λα μεθνπξαζηνύκε πξνζσξηλά από ηνλ πν-

ιπεηή αγώλα θαη ηνλ θάκαην ηεο εκέξαο 
θαη λα εθθξάζνπκε ζηελ παηξηθή ζαο αγάπε ηηο επραξηζηίεο καο, γηα ηελ εκπη-
ζηνζύλε πνπ δείμαηε ζε όινπο εκάο, ην Δθθιεζηαζηηθό Σπκβνύιην θαη 

ηηο Δξαληθέο Δπηηξνπέο, από ην 1994 έσο θαη ζήκεξα, λα ζαο απνθαιύςσ ηα 
ζπλαηζζήκαηά κνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπλεξγαηώλ κνπ, λα ζαο αλαθνη-
λώζσ ην όξακά καο, αιιά θαη ηηο αγσλίεο καο, γηα ην έξγν πνπ καο αλαηέζεθε 

από ην ζεπηό ζαο πξόζσπν, λα θηίζνπκε ηνλ Ιεξό Ναό ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηεο 
Θενηόθνπ, ηεο πόιεσο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ 
          Γελ βξηζθόκαζηε πιένλ έλα βήκα πξν ησλ Θπξαλνημίσλ ηνπ Ιεξνύ Νανύ 

ηεο Παλαγίαο καο, όπσο αλαθνηλώλακε πξηλ από ιίγν θαηξό, αιιά εληόο απηνύ. 
Ωξίκαζε ε ηδέα κέζα καο. Οη θνηλσληθέο θαη ελνξηαθέο ζπλζήθεο επέβαιιαλ ηε 

κεηάβαζε ζηνλ θεληξηθό Ναό σο κηα αλάγθε, πιένλ. Τν επηζπκνύζαλ πνιύ θαη 
ην δεηνύζαλ κε αγσλία νη ελνξίηεο καο θαη όζνη θηιάγηνη θαη θηιαθόινπζνη α-
γαπνύλ απηήλ ηελ Δλνξία, όζνη αλέκελαλ πνιιά ρξόληα λα ηε δνπλ νινθιε-

ξσκέλε λα ιεηηνπξγεί, όζνη δεηνύζαλ αζθαιή θαη νκαιή πξόζβαζε, ηδηαίηεξα 
νη γέξνληεο, όζνη έρνπλ θηλεηηθά θαη άιια πξνβιήκαηα πγείαο, νη κεηέξεο θαη 
ηα παηδηά. Γελ ήηαλ, ινηπόλ, ηα Θπξαλνίμηα απιά θαη κόλν ππόζε-

ζε ηθαλνπνίεζεο κηαο επηζπκίαο, αιιά πξν πάλησλ αγσλία γηα ηελ εμππεξέηε-
ζε ησλ πηζηώλ. 
          Με νδεγό ηελ Παλαγία καο, ηελ επρή ζαο, Σεβαζκηώηαηε, ηελ επηκέιεηα 

θαη εξγαηηθόηεηα ησλ ζπλεξγαηώλ καο, θαζώο θαη ηελ πξνζθνξά ησλ κηθξώλ 
θαη κεγάισλ δσξεηώλ, ησλ κεραληθώλ θαη ησλ αξρηηεθηόλσλ, πξνρσξήζακε. 

Σήκεξα θακαξώλνπκε έλα έξγν, πνπ ην ηειηθό ηνπ απνηέιεζκα, αλζξσπίλσο, 
πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ζην κέηξνλ ηνπ δπλαηνύ όινπο καο.  
Γηα λα νινθιεξσζεί ην έξγν ηεο αλέγεξζεο ηνπ Νανύ θαη ησλ ινηπώλ θηηζκά-

ησλ, ρξεηάζηεθε λα μεπεξάζνπκε ηνπο εαπηνύο καο, λα θαηαζέζνπκε 
ηηο ζθέςεηο καο θαη λα αθνύζνπκε ηνπο εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ώζηε θαη λα κελ 
μεθύγνπκε από ηελ παξάδνζε, αιιά θαη λα πξνζεγγίζνπκε ηελ αηζζεηηθή ησλ 

λέσλ αλζξώπσλ, ηελ αηζζεηηθή ηνπ 21νπ αηώλα. 
Οη ζύγρξνλεο θιηκαηηθέο αιιαγέο κάο επηβάιινπλ ηε δεκηνπξγία πξάζηλνπ θαη 
ζθίαζεο ησλ ρώξσλ. Τν ιάβακε ζνβαξά ππόςε καο. Πξέπεη λα δνύκε κε άιιε 

καηηά θαη πξννπηηθή ην πεξηβάιινλ.  
          Η πινπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο εμνηθνλόκεζε αξθεηά η.κ. πεξη-

βάιινληνο ρώξνπ. Πεξηκεηξηθά ηεο απιήο ζα δεκηνπξγεζνύλ πξάζηλε ζηέγε 
θαη θαζίζκαηα. Θέινπκε λα νινθιεξώζνπκε θαη λα παξαδώζνπκε όρη έλαλ 
ηζηκεληέλην όγθν, αιιά έλα ζξεζθεπηηθό θαη πνιηηηζηηθό κλεκείν, ηνπνζεηεκέ-

λν θαη θσηηζκέλν όκνξθα ζηνλ ρώξν. Έλα αλζξώπηλν πεξηβάιινλ, κέζα ζην 
νπνίν ζα ζπλαληήζνπκε ηνλ ζπλάλζξσπό καο θαη ηνλ Θεό. 
          Σε όινπο ππάξρεη ε αίζζεζε ηνπ σξαίνπ. Δίλαη ράξηζκα πνπ δόζεθε από 



ηνλ Θεό ζηνλ άλζξσπν. Δθθξάδεηαη όκσο δηαθνξεηηθά από ηνλ θαζέλα καο. 
Άιιν είλαη λα θηηάμσ ην ζπίηη κνπ, ηελ εμνρηθή κνπ θαηνηθία, θαη άιιν έλα δε-

κόζην θηήξην, ηδηαηηέξσο έλα Ναό. Δκείο θηίδνπκε έλα Ναό, πνπ ζα γίλεη ην 
πλεπκαηηθό ζπίηη δεθάδσλ γελεώλ, ρηιηάδσλ αλζξώπσλ. 
          Οινθιεξώλνληαο ηηο ζθέςεηο κνπ, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ θαη ην πξνζσπη-

θό κνπ όξακα, ζα ήζεια λα ζαο πσ πσο δελ επέιεμα μαθληθά λα γίλσ θηήησξ 
ελόο λανύ. Απηό πξνέθπςε από ππαθνήο ζηελ Δθθιεζία θαη από πξνζσπηθό 

ρξένο πξνο ζηελ Παλαγία. Γελ πέξαζε πνηέ από ηε ζθέςε κνπ όηη ζα αλαιάκ-
βαλα κηα ηέηνηα επίπνλε θαη θνπηώδε εξγαζία, κα θη σξαία ζπγρξόλσο. 
         Σ’ απηή κνπ ηελ δηαθνλία κε εκπλέεη ην όξακά ζαο, Σεβαζκηώηαηε. Θεκε-

ιηώζαηε λανύο, πήμαηε ζπζηαζηήξηα, αλαθαηλίζαηε ηζηνξηθά κνλαζηήξηα, εγθα-
ηαιειεηκκέλα, απνξθαληζκέλα από ηελ αδηαθνξία ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ, 

ηνπ κεηαλεσηεξηθνύ αλζξώπνπ, πνπ επηζπκεί λα απηνπξνζδηνξίδεηαη ζηνλ ρώ-
ξν θαη ηνλ ρξόλν, λα απηναμηώλεηαη, κε ην παξειζόλ λα ηνπ είλαη αδηάθνξν. 
Όζν δελ θαηαλννύκε ζήκεξα, αγαπεηνί κνπ, όηη ηα απνιηζώκαηα κάο πξνζδην-

ξίδνπλ, νη λεθξνί κάο νδεγνύλ, ην παξειζόλ δίδεη ηα ερέγγπα θαη ε εκπεηξία 
εγγπάηαη ην κέιινλ γηα κηα ζίγνπξε πνξεία, ηόζν ζα πειαγνδξνκνύκε θαη ζα 
αλαδεηνύκε ηελ ηαπηόηεηα καο. 
          Δζείο, Σεβαζκηώηαηε, θαηαιάβαηε ηε δύλακε όισλ ηνύησλ, πόζν καο εηε-

ξνπξνζδηνξίδνπλ. Αληηιεθζήθαηε όηη ε Οξζνδνμία θαη ην πλεπκαηηθό πεξηβάι-

ινλ ησλ αγηαζκέλσλ κνξθώλ κπνξνύλ λα καο εκπλεύζνπλ. Αθνύζαηε απηέο 
ηηο θσλέο θαη παξακεξίζαηε ηηο θιύαξεο, πνπ ςηζύξηδαλ: «Τη ηα ζέιεηε όια 
ηνύηα, εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα; Μήπσο ππάξρεη πιήζνο κνλαρώλ θαη κνλα-

δνπζώλ πνπ δελ έρνπλ πνύ λα εγθαηαβηώζνπλ;» Απαληνύζαηε: «Αο θηηάμνπκε 
ηα θινπβηά, θαη ν Θεόο ζα ζηείιεη ηα πνπιηά, γηα λα θαηνηθήζνπλ θαη λα θηηά-
μνπλ ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο θσιηέο. Θα αγηάζνπλ ηηο ςπρέο θαη ηα ζώκαηά ηνπο, 

θαη κε ηηο πξνζεπρέο ηνπο θαη ηελ αγάπε ηνπο ζα σθειήζνπλ ηνλ θόζκν». Πα-
ξάμελα ιόγηα θαη ζθέςεηο γηα πνιινύο, αιιά απηόο είλαη έλαο αιεζηλόο δξό-
κνο. Γηθαησζήθαηε, Σεβαζκηώηαηε. Η αιεζηλή επηπρία ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώ-

πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κόλν κέζα από δνθηκαζκέλεο δηαδξνκέο θαη 
λα εκπλεπζηεί γηα λέεο.  
          Με εκπλέεη, επίζεο, ε αγάπε κνπ γηα ηελ Δθθιεζία ηνπ Φξηζηνύ θαη ηνλ 

άλζξσπν θαη ηδηαίηεξα ηνλ εκπεξίζηαην, ηνλ πεξηθξνλεκέλν, ηνλ αζζελή θαη 
ηνλ θησρό, θαζώο θαη ε αγάπε θαη ν ηεξόο δήινο ηνπ ζπλεθεκεξίνπ κνπ θαη 

Πξνέδξνπ ηεο Δξαληθήο Δπηηξνπήο, παηξόο Κσλζηαληίλνπ Φαξζάξε, ηνλ νπνίν 
επραξηζηώ ζεξκά θαη επηζπκώ λα πξνβάιισ πάληα ζηελ αγάπε ζαο σο ηνλ 
πξώην ηεξέα ηεο Δλνξίαο. Δθείλνλ πνπ εζείο δηνξίζαηε θαη ηνπ αλαζέζαηε ηελ 

κεγάιε επζύλε ηεο ζεκειίσζεο θαη έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ αλεγέξζεσο ηνπ Ιε-
ξνύ Νανύ, καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Τνπνζέηεζαλ ηνλ ζεκέιην ιίζν θαη 
έπεμαλ ζπζηαζηήξην επί ηνπ ππνγείνπ ρώξνπ, επάλσ ζην νπνίν ζήκεξα ηεινύ-

κε ην κέγα Μπζηήξην ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο. 

        Αθόκε, επηζπκώ λα επραξηζηήζσ ηνλ παηέξα Κσλ/λν Μπξόθν, πνπ ππε-
ξέηεζε απηήλ ηελ Δλνξία θαη σο ιατθόο θαη σο θιεξηθόο. Η Δλνξία ηξέθεη ηα 
πην επγεληθά αηζζήκαηα πξνο ην πξόζσπό ηνπ. 

 

Αγαπεηνί κνπ, 
          Όζν γξεγνξόηεξα ηειεηώζνπλ νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο καο, ηόζν πεξηζζό-

ηεξν ρξόλν θαη δηάζεζε ζα εμνηθνλνκήζνπκε γηα λα αζρνιεζνύκε θαη κε άιια 
ζπνπδαία ζέκαηα, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ ίδηα ηελ ύπαξμε θαη ηε δσή 
καο, κέζα ζηνλ ξένληα ρξόλν πνπ ζπλερώο καο δηαθεύγεη. Να αζρνιεζνύκε κε 

ηα παηδηά θαη εγγόληα καο, πνπ δεηνύλ ζήκεξα από ηελ Δθθιεζία θη από εκάο 



κηαλ άιιε ζπλεπέζηεξε ζηάζε. Να εθθιεζηάζνπκε ηε δσή καο, λα αγαπήζνπκε 
ηνλ Θεό θαη λα δηαθνλήζνπκε ηνλ άλζξσπν, ηνλ νπνηνλδήπνηε άλζξσπν. 

 

Αγαπεηνί κνπ, επζεβέο πιήξσκα ηεο Δθ-
θιεζίαο, 
          Σαο ππνζρεζήθακε όηη ζηελ πεξίνδν 

ηνπ ζέξνπο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2010 ζα 
πξαγκαηνπνηνύζακε ηελ ηειεηή ησλ Θπξα-

λνημίσλ. Θειήζακε λα θαλνύκε αληάμηνη 
απηήο ηεο ππόζρεζεο πνπ δώζακε ζηελ 
Παλαγία καο, ζηνλ Δπίζθνπό καο, ζηνπο 

εαπηνύο καο θαη ζε ζαο, ηνλ ιαό ηνπ Θενύ. 
Απηό πξαγκαηνπνηήζεθε, θαη πηζηώλεηαη ζε 
όινπο όζνπο ζπλέβαιαλ. Δξγάζηεθαλ 

πνιινί θαη πεξηκέλνπλ ηελ ζύκπξαμε θαη ζπλεξγαζία όισλ όζσλ νκνλννύλ 
ζηηο βαζηθέο ηνπο ζέζεηο. 
          Ο Ναόο, πνπ θηίζηεθε κε ηελ αγάπε, ηελ πξνζεπρή ζαο θαη ηελ ζπλεηζθν-

ξά όισλ, απόςε άλνημε ηηο πύιεο ηνπ θαη καο ππνδέρηεθε. Από ηνύηε ηελ ώ-
ξα πξνζθέξεηαη ζηελ θνηλή ιαηξεία. Δίλαη δηθόο ζαο. Σαο δεμηώλεηαη απόςε.  
          Παξαθαινύκε ηελ Παλαγία καο, ηελ Αγία Μαξίλα θαη ηνλ Άγην Κνζκά λα 

καο αμηώλνπλ λα εηζεξρόκαζηε ζην Ναό, εηζνδεύνληαο ηηο ραξέο καο. Όζν γηα 

ηηο ιύπεο, αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο, αο έξρνληαη ζηελ ώξα ηνπο, όρη 
πξόσξα θαη απξνζδόθεηα. Η Δλνξία καο έδεζε κεγάιεο ζηηγκέο πόλνπ. Δίρε 
απηό ην ζιηβεξό πξνλόκην. Τέηνηα γεγνλόηα έγηλαλ αθνξκέο γηα λα αλαπηύ-

μνπκε θαη λα θαιιηεξγήζνπκε βαζηέο-θαξδηαθέο ζρέζεηο, πνπ κεηέηξεςαλ ηε 
ιύπε ζε δεκηνπξγία θαη πξνζθνξά. Μαθαξίδνπκε ηηο ςπρέο ησλ θεθνηκεκέλσλ 
όισλ. Ιδηαηηέξσο ησλ λέσλ. Τνπο επραξηζηνύκε πνπ εύρνληαη γηα καο. Τνπο 

έρνπκε καδί κε ηελ Παλαγία κεζίηεο ζηνλ Θεό. Οη γνλείο ηνπο, ηα αδέιθηα ηνπο 
θαη ζύζζσκεο νη νηθνγέλεηεο ηνπο είλαη ζπλεξγάηεο καο θαη κεγάινη δσξεηέο 
απηνύ ηνπ έξγνπ, από δηαθνξεηηθό πόζην ν θαζέλαο. 
          Δάλ κεγάινη δσξεηέο νλνκάδνληαη εθείλνη πνπ πξνζθέξνπλ εθ ηνπ πεξηζ-

ζεύκαηνο κε ηνλ θόπν ηνπο, γηαηί ηόηε θαη κόλν ηόηε κπνξεί λα είλαη απνδερηή 

ε πξνζθνξά ηνπο, δελ ζα πξέπεη λα νλνκάζνπκε κέγηζηε ηε δσξεά όισλ εθεί-
λσλ πνπ πξόζθεξαλ εθ ηνπ πζηεξήκαηόο ηνπο; Κη αλ απηόο ν Ναόο δελ ρηί-
ζηεθε κόλν κε ρξήκαηα, αιιά θαη κε πόλν ςπρήο θαη πξνζεπρή, ηόηε πόζε επ-

γλσκνζύλε νθείινπκε ζε όζνπο αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα καο, παξαθα-
ιώληαο ηελ Παλαγία λα καο εληζρύζεη ζηνλ κεγάιν καο αγώλα; 
          Δπραξηζηνύκε ηνπο πνιηηηθνύο κεραληθνύο, ηνπο αξρηηέθηνλεο πνπ ζρεδί-

αζαλ απηόλ ηνλ λαό, ζηνλ νπνίν πνιινί από απηνύο εξγάζηεθαλ αθηινθεξδώο, 
ηνπο εξγνιάβνπο, ηνπο ηερλίηεο θαη όινπο ηνπο εξγάηεο πνπ κε ζεβαζκό ζηνλ 

ηεξό ρώξν εξγάζηεθαλ κε εηιηθξίλεηα θαη θηιόηηκν. 

         Δπραξηζηνύκε όινπο εθείλνπο πνπ κε ρξήκαηα, πξνζσπηθή εξγαζία ή κε 
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν βνήζεζαλ ζηελ αλέγεξζε ηνπ Νανύ θαη ησλ άιισλ 
θηηζκάησλ. Ιδηαίηεξα επραξηζηνύκε εθείλνπο πνπ δώξηζαλ ην νηθόπεδν. Φσξίο 

ηε γε δελ ζα κπνξνύζακε λα πξαγκαηνπνηεζεί ην όξακα ηεο Δλνξίαο. Δπραξη-
ζηνύκε εθείλνπο πνπ πξόζθεξαλ ηα κπεηά, ηα κάξκαξα, ηηο θακπάλεο ηα άκθη-
α, ηηο πόξηεο, ηα μύιηλα παξάζπξα θαη ηα καξκάξηλα δηαθξάγκαηα θ.α, αιιά 

θαη όζνπο ζπλέβαιαλ ζηνλ εμνπιηζκό ηνπ Νανύ. Θα ήζεια λα αλαθέξσ ηα ν-
λόκαηά όισλ απηώλ, όκσο δελ ην θάλσ, γηα λα κελ πξνζθξνύζσ ζηελ ηαπεη-
λνθξνζύλε ηνπο. Τα νλόκαηα όισλ είλαη γξακκέλα “ρξπζνίο γξάκκαζηλ” ζην 

βηβιίν ηνπ Οπξαλνύ, ζην βηβιίν δσξεηώλ ηνπ Νανύ θαη ζηα δίπηπρα ηεο Δθ-
θιεζίαο. Θα κλεκνλεύνληαη πάληα. Μλήζζεηη Κύξηε ησλ θηεηόξσλ ηεο αγίαο 



Δθθιεζίαο ηαύηεο.  
          Δπραξηζηνύκε ηνλ πξόεδξν ηνπ Δθθιεζηαζηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δλνξίαο 

Αγίνπ Γεσξγίνπ, παηέξα Γεώξγην Αηζαιάθε, θαη ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ, πνπ 
είραλ ηε θξνληίδα ηεο ππνγξαθήο ησλ ζπκβνιαίσλ γηα ηελ απνδνρή ηνπ νηθν-

πέδνπ γηα ηε δεκηνπξγία κηα λέαο Δλνξίαο. 
Δπραξηζηνύκε όινπο ηνπο αδειθνύο θιεξηθνύο ηεο Μεηξνπόιεσο καο, αιιά 
θαη όινπο ηνπο ππόινηπνπο ηεξείο πνπ θαηέθζαζαλ από ηηο άιιεο Μεηξνπόιεηο 

ηεο Κξήηεο θαη ηεο Διιάδνο, θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο καο ηηκνύλ απηή ηελ 
ώξα.  
          Δπραξηζηνύκε ηε ρνξσδία ησλ Κξεηώλ Ματζηόξσλ θαη ηνλ ρνξάξρε 

ηεο θαη δηεπζπληή ηεο Σρνιήο Βπδαληηλήο Μνπζηθήο ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο 
καο θ. Αληώλην Πιατηε, γηα ηελ αληαπόθξηζε ζην θάιεζκά καο θαη ηελ ηηκή πνπ 

καο έθαλαλ λα ιακπξύλνπλ ηνλ πξώην Δζπεξηλό ησλ Θπξαλνημίσλ ζηνλ Ναό 
ηεο Δπαγγειίζηξηαο κε ηελ εμαηξεηηθή ςαικσδία ηνπο θαη ηελ ππέξθαιε θαη 
πάλπ έληερλε εξκελεία ησλ ύκλσλ. Τνπο επρόκαζηε λα έρνπλ ηελ θαη’ άκθσ 

πγεία θαη ηελ επινγία ηεο Παλαγίαο ζηε δσή ηνπο. Δπ’ επθαηξία, ζα ήζεια λα 
επραξηζηήζσ εθ βάζνπο θαξδίαο ηνπο θαινύο θαη ζενζεβείο καο ςάιηεο 
πνπ θόζκεζαλ θαη θνζκνύλ ηα αλαιόγηα ηεο Δλνξίαο καο ζε όια απηά ηα ρξό-

ληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

         Τέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ κέζα από ηελ θαξδηά κνπ ηνπο ζπλεξγάηεο 
ηεο Δλνξίαο καο, ηα κέιε ηνπ Δθθιεζηαζηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηεο Δξαληθήο Δπη-
ηξνπήο ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ, ηνπ Φηινπηώρνπ Τακείνπ, ηνπο λένπο θαη 

ηηο λέεο ηεο Δλνξίαο καο, όινπο όζνπο θαη όζεο πεξπάηεζαλ πόιεηο θαη ρσξηά 
καηώλνληαο ηα πόδηα ηνπο, θαη πνιιέο θνξέο θαη ηελ θαξδηά ηνπο, γηα λα 
βξνύλ ρξήκαηα. Υπνθιίλνκαη ζηελ πξνζθνξά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπζία 

θαη πξνζεύρνκαη ζηελ Παλαγία λα ηνπο ην αληαπνδώζεη ζην εθαηνληαπιάζην 
ζε πγεία θαη πλεπκαηηθή πξόνδν. 

         Ιδηαηηέξσο επραξηζηνύκε εζάο θύξηε 

Υθππνπξγέ Μηράιε Καξρηκάθε, θύξηε 
Βνπιεπηή Λαζηζίνπ Γηάλλε Πιαθησηάθε, 

θύξηε Ννκάξρε Λαζηζίνπ Ισζήθ Αλαζηα-
ζάθε, θύξηε Γήκαξρε Αγίνπ Νηθνιάνπ Γε-
κήηξε Κνπλελάθε, θύξηε Γήκαξρε Νεαπό-

ιεσο Νηθόιαε Καζηξηλάθε, θύξηνη Πνιηηεπ-
ηέο, θύξηνη Δθπξόζσπνη ησλ Πνιηηηθώλ θαη 
Σηξαηησηηθώλ Αξρώλ ηεο Φώξαο, θύξηνη 

Δθπξόζσπνη ησλ θνξέσλ πνπ ηηκάηε κε 
ηελ παξνπζία ζαο απόςε, ηελ ηειεηή ησλ 

ζπξαλνημίσλ ηνπ Ιεξνύ καο Νανύ ηεο Δπαγγειίζηξηαο. 
          Τέινο, επραξηζηνύκε όινπο εζάο, ηνλ πηζηό θαη επινγεκέλν ιαό ηνπ Θενύ 

γηα ηελ πνιύπιεπξε αγάπε ζαο, ηελ παξνπζία θαη ηηο πξνζεπρέο ζαο. 

Δίε ην όλνκα Κπξίνπ Δπινγεκέλνλ από ηνπ λπλ θαη έσο ηνπ αηώλνο 

  

 


