
Χρόνια Πολλά, ευλογημένα και δημιουργικά, 

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στο ετήσιο πανηγύρι του Ναού μας, ιδιαίτερα όσους 

έρχονται  από  μακριά  για  να  τιμήσουν  τη  μνήμη  και  το  έργο  των  Αγίων  Κυρίλλου  και 

Μεθοδίου. 

Ιδιαίτερες  ευχές,  λόγω  των  επερχομένων  αυτοδιοικητικών,  και  όχι  μόνον,  εκλογών,  σε 

όλους  όσους  αγωνίζονται  «τον  καλόν  αγώνα»,  αφού  τους  θυμίσω  πως  η  διακονία  τους 

είναι  θυσία  για  τον  συνάνθρωπο  και  όχι  μέσον  προσωπικής  προβολής  και  καταξίωσης  – 

αυτό  δεν  είναι  αρεστό  ούτε  στον  Θεό,  ούτε  στους  ανθρώπους.  Ο  Μέγας  Βασίλειος, 

αναφερόμενος στους άρχοντες μας, παρακαλεί το Άγιο Πνεύμα, να «λαλήσει εν τη καρδία 

αυτών, αγαθά υπέρ του λαού». 

Πάνω από όλα, θεσμικά, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο της πόλης κ. Κασσαβό, με όλο του το 

επιτελείο,  τις  υπηρεσίες  παιδείας  και  πολιτισμού,  την  υπηρεσία  καθαριότητας,  την 

διεύθυνση  κήπων,  την  τεχνική  υπηρεσία,  την  Φιλαρμονική  του  Δήμου  και  όλους  όσους 

αναπόφευκτα  ξεχνάμε,  όμως  βοήθησαν  στην  άρτια  και  υποδειγματική  υλοποίηση  της 

ετήσιας πανηγύρεως. 

Ιδιαίτερες  ευχαριστίες  στον  νυν  αντιδήμαρχο  καθαριότητας  κ.  Θεόδωρο  Σιρινίδη,  που 

ανταποκρίθηκε σ’  ένα  τηλεφώνημα μου,  μόλις σήμερα  το μεσημέρι  και φρόντισε  για  την 

αποκομιδή  των  απορριμμάτων  πέριξ  του  Ναού,  παρόλο  το  προχωρημένο  της  ώρας. 

Εξυπακούεται  πως  είχε  προηγηθεί  συντονισμένη  επιχείρηση  καθαριότητας  τις 

προηγούμενες μέρες. Ευχαριστώ τον κ. Δημήτρη Καλογράνη που προσφέρθηκε να στολίσει 

τις εικόνες των Αγίων. Εύχομαι και στους δύο καλή επιτυχία στο έργο τους. 

Η  χρονιά  που  πέρασε,  μας  βρήκε  δημιουργικούς,  κατά  το  μέτρο  των  δυνατοτήτων  μας, 

οργανώσαμε  για άλλη μια φορά  το  καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής  απασχόλησης, 

συνεχίσαμε  το  προνοιακό  μας  έργο,  προσπαθήσαμε  να  συνεχίσουμε,  με  πολλές 

αντιξοότητες  το  έργο  της  ανέγερσης  του  Νέου  Ιερού  Ναού.  Ιδιαίτερες  ευχαριστίες  στο 

Εκκλησιαστικό  Συμβούλιο,  την  Ερανική  Επιτροπή,  τις  κυρίες  του  φιλοπτώχου,  τον  κο 

Ευδόκιμο, ψυχή της Ενορίας, και τον Ιεροψάλτη μας, κ. Πανταζή Δέδε. 

Ιδιαίτερες  ευχαριστίες  στους  τοπικούς  συλλόγους  που  μας  συμπαρίστανται,  τον  σύλλογο 

γυναικών «Η Καλλιπάτειρα», που για άλλη μια φορά ομόρφυναν την περιφορά μας και που 

σε  λίγο  θα  απολαύσουμε  παραδοσιακούς  χορούς  από  το  χορευτικό  τους  τμήμα,  την 

Πολιτική Προστασία Ολυμπιακού Χωριού και βεβαίως τον «Φοίβο», το αθλητικό σωματείο 

της  πόλης  μας,  που  μας  συμπαραστάθηκε  και  στη  διοργάνωση  του  Summer  Camp, 

παραχωρώντας τον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου. Νομίζω πως βλέπω ανάμεσα μας τον 

κ. Σπύρο Μακρή, γενικό έφορο του σωματείου, τον οποίο και παρακαλώ να μεταφέρει  τις 

ευχαριστίες στο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου. 

Η  χρονιά αυτή μας  έδωσε  τη δυνατότητα  να  κάνουμε  ένα  νέο  ξεκίνημα στον «Ορθόδοξο 

Σύνδεσμο  Οι  Άγιοι  Κύριλλος  και  Μεθόδιος»,  να  τον  βγάλουμε  από  ένα  τέλμα  που  είχε 

περιπέσει και με την βοήθεια εμπνευσμένων στελεχών, αναλαμβάνει δράσεις προς όφελος 

της  τοπικής  Εκκλησίας,  με  πνεύμα  συναλληλίας  προς  αυτήν  και  την  Μητρόπολη.  Ο 

πρόεδρος  κος  Παύλος  Γεωργίου,  δοκιμασμένο  στέλεχος  με  ανιδιοτελή  προσφορά  στην 



τοπική κοινότητα. Επειδή κάποια πράγματα έχουν ονοματεπώνυμο, θα ήθελα να φέρω σε 

γνώση σας πως ο κος Γεωργίου υπήρξε ο κύριος πρωτεργάτης της πίεσης προς τη διοίκηση 

του ΟΑΕΔ, που είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση του τιμήματος των σπιτιών στα επίπεδα 

που όλοι γνωρίζετε. Ό,τι άλλο έχει ακουστεί, απλά δεν ισχύει. Αναφορικά με τον Σύνδεσμό, 

ο κος Γεωργίου, δεν λειτούργησε μόνος, αλλά συνεπικουρούμενος από στελέχη  ιδιαίτερα 

επιτυχημένα  στον  τομέα  τους.  Τον  κ.  Σωτήρη  Αλεπού,  επιχειρηματία  και  ιδιαίτερο 

αγαπημένο, τολμώ να πω «πεφιλημένο» φίλο και εμού προσωπικά, αλλά και του Ναού. Ο 

κ.  Αλεπούς,  δείχνει  την  εκτίμηση  του  και  την αγάπη  του  διαχρονικά,  πάνω από 7  χρόνια 

τώρα  που  γνωριζόμαστε  και  το  ενδιαφέρον  του  δεν  περιορίζεται  σε  κάτι  όψιμο  και 

εφήμερο, αλλά χαρακτηρίζεται από συνέπεια και διαχρονικότητα. Δεν είναι λίγες οι φορές 

που έχουμε μοιραστεί μαζί κοινά οράματα για αυτόν τον τόπο και εύχομαι να του δοθεί η 

ευκαιρία να τα υλοποιήσει προς όφελος της κοινωνίας. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που 

με  θεωρεί  φίλο  του,  ελπίζω  να  αισθάνεται  και  αυτός  το  ίδιο.  Ο  κ.  Νίκος  Σιδηρόπουλος, 

γνωστός σε όλους για τις στοχευμένες δράσεις του προς όφελος του κοινού καλού, με έργα 

πολιτισμού, αλλά και προνοίας προς τους εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Προσεύχομαι 

για την υγεία και πνευματική προκοπή όλων.  

 Άφησα για  το τέλος τα πολύ σημαντικά. Ο «Ορθόδοξος Σύνδεσμός Οι Άγιοι Κύριλλος και 

Μεθόδιος»,  ήρθαν  σε  επαφή  με  τον  πολιτικό  μηχανικό  και  υποψήφιο  δήμαρχο  κ.  Χάρη 

Δαμάσκο  και  τον  συνεργάτη  του  κ.  Νάσο  Βαλαβάνη.  Με  δική  τους  πρωτοβουλία,  ο  κ. 

Δαμάσκος  πραγματοποίησε  αυτοψία  στον  υφιστάμενο  Ναΐσκο,  αποφάνθηκε  για  την 

άσχημη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και  έδωσε την υπόσχεση πως θα βοηθήσει 

από  τη  πλευρά  του  με  όποιον  τρόπο  μπορεί,  προκειμένου  να  κινητοποιήσει  τα  ευγενικά 

αισθήματα ανθρώπων που έχουν αφενός τη διάθεση και τη δυνατότητα, αφετέρου έχουν 

αποδείξει  αυτήν  τους  την  ικανότητα  βοηθώντας  στην  ανέγερση,  επισκευή  ή  συντήρηση 

Ιερών  Ναών.  Σας  λέω  λοιπόν  πως  ήδη  αυτή  η  υπόσχεση  έχει  γίνει  πραγματικότητα  και 

νομίζω  πως  μπορούμε  πλέον  να  δημοσιοποιήσουμε  το  αποτέλεσμα.  Με  την  σύμφωνή 

γνώμη σας κε Δαμάσκο, ανακοινώνουμε σήμερα αυτό που ο  ίδιος μας μεταφέρατε μόλις 

χτες.  Τι  ακριβώς;  Πως  ο  κ.  Αθανάσιος  Μαρτίνος,  εφοπλιστής  και  μέγας  ευεργέτης, 

συμφώνησε να αναλάβει την αποπεράτωση του υπογείου χώρου του Ναού και ελπίζουμε 

πως αυτή θα είναι μόνον η αρχή. Και εδώ υπάρχει ονοματεπώνυμο πίσω από τις ενέργειες. 

Παύλος Γεωργίου, Νάσος Βαλαβάνης και βέβαια, Χάρης Δαμάσκος. Ήδη είστε γνήσιοι φίλοι 

του Ναού και της Ενορίας μας.  

Η ανάληψη της συνέχειας του έργου από τον κ. Μαρτίνο μας γεμίσει ανυπολόγιστη χαρά, 

αλλά  μας  θέτει  και  προ  των  ευθυνών  μας.  Να  ανεβάσουμε  στροφές,  να  μπορέσουμε  να 

συγκεντρώσουμε  και  εμείς  τα  απαραίτητα  κεφάλαια  για  την  δική  μας  συνεισφορά  και 

συνδρομή.  Για  αυτόν  τον  λόγο,  παρακαλώ  όλους  να  στηρίξετε,  πλέον  με  μεγαλύτερη 

δύναμη, την λαχειοφόρο αγορά που τρέχουμε αυτόν τον καιρό. Τώρα ξέρετε, δώστε μας τη 

δύναμη που χρειαζόμαστε.  

 

Χρόνια πολλά, καρποφόρα και ευλογημένα σε όλους. 


