
Κατάλογος εξοπλισμού Παρεκκλησίου 
Αγίου Νικηφόρου του λεπρού

 Η Ανεγερτική Επιτροπή του Ιερού Παρεκκλησίου και 
η Εκκλησιαστική Επιτροπή Περιστερώνας , θα θέλαµε 
να επικοινωνήσουµε µαζί σας για να σας 
ενηµερώσουµε για την εξέλιξη του έργου. Όπως θα 
έχετε παρατηρήσει , έχει συµπληρωθεί το κύριο µέρος 
της κτισίµατος του Ναού και των εξωτερικών 
εργασιών (δάπεδο – κατασκευή ξύλινων κάγκελών 
κτλ) , για την εξόφληση του οποίου υπολείπεται ένα 
αρκετά µεγάλο χρηµατικό ποσό , που πιστεύουµε ότι 
σιγά σιγά µε την δική σας στήριξη θα το 
εξοφλήσουµε.  Πέρα όµως από το έργο της οικοδοµής 
τόσο εσωτερικά , όσο  και εξωτερικά, ο Ναός 
χρειάζεται,  για να ολοκληρωθεί και να ετοιµαστεί για 
την µεγάλη µέρα των Εγκαινίων του, µια µεγάλη 
σειρά από ιερά αντικείµενα , ιερά σκεύη , ιερά άµφια, 
καθώς και οι επιχρυσώσεις του τέµπλου και των 
ξυλογλύπτων. Κάποια από αυτά βέβαια έχουν ήδη 
παραγγελθεί από δωρεές ευσεβών πιστών από 
κατάλογο που έχει δηµοσιευθεί προηγουµένως. Το 
µεγαλύτερο µέρος όµως του εξοπλισµού παραµένει 
στη διάθεση όλων για να επιλέξετε την δωρεά σας , 
σύµφωνα µε την δυνατότητα και την αγάπη σας. Για 
τον σκοπό αυτό θα θέλαµε να παραθέσουµε το πιο 
κάτω κατάλογο για να επικοινωνήσετε µαζί µας για 
την δωρεά σας , έτσι ώστε να µπορέσουµε να 
προχωρήσουµε στις παραγγελίες.  
Όσοι επιθυµείτε να κάνετε κάποια δωρεά παρακαλώ 
όπως επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 99527607- πατήρ 
Μιχαήλ Νικολάου και 99523597 – Μαρία Γεωργίου . 

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαµε και πάλι να σας ευχαριστήσουµε για την στήριξη 
στο όλο έργο της Ανεγέρσεως και να ευχηθούµε όπως ο Άγιος Νικηφόρος δίνει σε 
όλους µε τις πρεσβείες του προς τον Θεό  υποµονή και πίστη στις δύσκολες  αυτές 
µέρες που διανύει η ανθρωπότητα .  



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  ΝΑΟΥ : 
ΜΕΤΑΛΙΚΑ - ΜΡΟΥΤΖΙΝΑ : 
2 ΕΞΑΠΤΕΡΥΓΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ στην ΑΓ.ΤΡΑΠΕΖΑ
-2 Φανοί  που θα τοποθετηθούν επάνω των Ψαλτηρίων 
-2 μικρά Εισοδικά μπρούτζινα με ζωγραφισμένη λαμπάδα 
- Μανουάλι θυμιατού στο ιερό 
-2 φανούς μπρούτζινους (ή ξυλόγλυπτους επιχρυσωμένους) περιφοράς- λιτανείας 

ΞΥΛΟΛΥΠΤΑ : 
- Μεγάλο προσκυνητάρι επιχρυσωμένο Αγίου Ευμενίου του νέου (Σαριδάκη) 
- καθίσματα ιερέων στην κόγχη ιερού μαζί με μικρό δεσποτικό θρόνο στη μέση 
-4 σκαλιστές επιχρυσωμένες  λαμπάδες (2 μεγάλές και 2 πιο μικρές)  που θα 
τοποθετηθούν μόνιμα  πάνω στα μανουάλια και εισοδικά  μπροστά στο τέμπλο 
- 1 εξάγωνο ψαλτήρι 
-Παγκάρι + Κηροστάτης (εξωτερικά του Ναού)
-Σκάμνοι περιμετρικά εντός του Ναού με ξυλόγλυπτη διακόσμηση  
(περίπου 30 τεμάχια) 
-Τραπέζι  εξάγωνο αρτοκλασίας 
-1 εξάγωνο  τραπεζάκι για τα ιερά λείψανα και για αντίδωρο

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 
3 μεγάλες Αναστάσιμες Αγιογραφίες στις 3 πλευρές της  Αγίας Τραπέζης  

ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΕΙΣ ΤΕΜΛΟΥ( τμηματικά) 
1.Εικόνα Ιησού Χριστού, 
2,Εικόνα Παναγίας,
3,Εικόνα Προδρόμου,  
4,Εικόνα Αρχαγγέλων ,
5,Εικόνα Αγίας Σοφίας Κλεισούρας,  
6,Εικόνα Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνος, 
7,Προσκυνητάρι Αγίου Νικηφόρου, 
8,Προσκυνητάρι Αγίων Παχωμίου, Ανθίμου, Νεκταρίου, 
9. Ολόκληρο  επάνω τμήμα του τέμπλου με τους ευαγγελιστές 

ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΑ ΑΜΦΙΑ 
-Αγιά Τράπεζα  + Αγία Πρόθεσις 
- 9 ποδιές χρυσοκέντητες μία  για κάθε εικόνα :
1.Εικόνα Ιησού Χριστού, 2.Εικόνα Παναγίας,  3. Προδρόμου, 4. Αρχαγγέλων , 5.Αγίας 
Σοφίας Κλεισούρας,  6.Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνος 7. Προσκυνητάρι Αγίου 
Νικηφόρου, 8.Προσκυνητάρι Αγίων Παχωμίου, Ανθίμου, Νεκταρίου, 9.Προσκυνητάρι 
Αγίου Ευμενίου
- Χρυσοκέντητη Κουρτίνα Ωραίας Πύλης 
- Χρυσοκέντητο Κάλυμμα για Δισκέλιον Ευαγγελίου 



-Χρυσοκέντητο Κάλυμμα προσκυνηταρίου 
-Αέρας πανηγυρικός με χρυσοκέντητη παράσταση 
-Χρυσοκέντητα Δικεροτρίκερα Αρχιερέως 
-Τραπεζομάντηλα  χρυσοκέντητα 1 μεγάλο    και 2 μικρά   
-Μικρή χρυσοκέντητη εικόνα Αγίου Νικηφόρου για την λειψανοθήκη του Αγίου.


