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Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Από πριν το Πάσχα ξεκινήσαµε είδη την ανακαίνιση και την προετοιµασία για την
Αγιογράφηση του ναού µας. Μετά από διάφορες προσφορές, αποφασίσαµε να αναθέσουµε το
έργο της Αγιογράφησης στον κ. Κωνσταντίνο Χονδρούδη. Ο κ. Χονδρούδης είναι από την
Θεσσαλονίκη και έχει φτιάξει στο παρελθόν διάφορες εργασίες στην Ελλάδα και στο
Εξωτερικό. Προς το παρόν εργάζεται στην τελική φάση της Αγιογράφησης του ναού του
Αµβούργου. Ο κ. Χονδρούδης έχει πάρει πολλές διακρίσεις για το έργο του, π.χ. από τον
Σεβασµιώτατον Μητροπολίτη Γερµανίας και Έξαρχον Κεντρώας Ευρώπης κ. κ. Αυγουστίνο.
Στην πρώτη φάση θα γίνουν τέσσερις παραστάσεις στον ναό µας. Μέσα στο Ιερό θα γίνουν η
«Πλατυτέρα των Ουρανών», η «Θεία Μετάληψη», και Πέντε Ιεράρχες. Στην πίσω µεριά της
εκκλησίας θα γίνει η «Κοίµησις της Θεοτόκου».
Οι τιµές για τις παραστάσεις είναι οι ακόλουθες:
Πλατυτέρα των Ουρανών: Θα γίνει ένθρονη µε το Χριστό που θα περιστοιχίζεται από τους
δύο Αρχαγγέλους. Το φόντο της εικόνας θα γίνει όλο µε φύλλο χρυσού 22 καρατιών.
Η εικόνα θα έχει ύψος περίπου 3µ. και πλάτος περίπου 4,5µ. και θα κοστίσει 6000€.
Θεία Μετάληψη: Αυτή η παράσταση αποτελείται ουσιαστικά από δύο εικόνες (Λάβετε –
Φάγετε) και θα κοστίσει συνολικά 5000€ (2 x 2500€). Το ύψος των Αγίων της Θείας
Μετάληψης θα είναι περίπου 1,70µ.
Ιεράρχες: Κάθε Ιεράρχης κοστίζει 800€. Μέσα στους πέντε Ιεράρχες θα είναι απαραίτητα ο
Βασίλειος ο Μέγας, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος. Το όνοµα των
υπόλοιπων δύο Ιεραρχών µπορεί να διαλεχτεί από τον ενορίτη, ή τους ενορίτες, οι οποίοι θα
αναλάβουν την δωρεά για τον συγκεκριµένο Ιεράρχη, π.χ. Σπυρίδων, Αθανάσιος, κλπ.
Το ύψος των Ιεραρχών θα είναι περίπου 1,70µ.
Κοίµησις της Θεοτόκου: Η εικόνα αυτή είναι µία µεγάλη παράσταση, η οποία περιέχει 24
πρόσωπα. Θα έχει ύψος πάνω από 3µ. και πλάτος πάνω από 4µ. και κοστίζει 7500€.
Όλα τα φωτοστέφανα και οι χρυσοκοντυλιές στις παραπάνω εικόνες θα είναι µε χρυσό 22
καρατιών.
Το εκκλησιαστικό συµβούλιο αποφάσισε, ότι η εικόνα της «Πλατυτέρας των Ουρανών» θα
πληρωθεί µέσα από τις δωρεές όλων των ενοριτών. ∆ηλαδή µπορεί ο καθένας σας να
συµµετάσχει στην εικόνα αυτή, ανεξάρτητα από το ύψος της δωρεάς του. Την δωρεά σας
µπορείτε να δώσετε στον ιερέα, στους επιτρόπους ή να την καταθέσετε απευθείας στον
τραπεζικό λογαρισµό της ενορίας µας. Βεβαίως θα πάρετε για κάθε δωρεά νόµιµη απόδειξη.
Τις υπόλοιπες εικόνες, δηλ. «Θεία Μετάληψη», τους Ιεράρχες και την «Κοίµησις της
Θεοτόκου», µπορούν να τις αναλάβουν διάφορες οικογένειες και διάφοροι ενορίτες. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στον ιερέα ή στην εκκλησιαστική επιτροπή.
Ο ιερατικός προϊστάµενος
Πρεσβ.-Οικονόµος Ιωάννης Μανώλης
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