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Σο νεόκηιζηο πποζκςνηηάπι ηος Αγίος Νικηθόπος ηος Λεππού 

ζηην Πεπιζηεπώνα, ζηον κενηπικό δπόμο Λεςκωζίαρ Σποόδοςρ. 
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ΘΑΤΜΑΣΑ 
ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΗΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΛΕΠΡΟΤ 

Με ηελ επθαηξία ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Νηθεθόξνπ ηνπ Λεπξνύ 

ζηηο 4 Θαλνπαξίνπ,  παξαζέηνπκε 

θάπνηα ζαύκαηα ηνπ Αγίνπ πξνο 

δόμαλ Θενύ. Πεγή: Ηκεξνιόγηνλ 

2014, ίκσλνο Μνλαρνύ, Θεξά 

Καιύβε Κνηκήζεσο Θενηόθνπ ,Άγηνλ 

Όξνο 

 

 1.Θα ήζεια θαη εγώ λα δνμάζσ γηα 

αθόκα κία θνξά ηελ Αγία Τξηάδα θαη 

ηνλ πνιύ πνλεκέλν άγην Νηθεθόξν ηνλ 

Λεπξό, πνπ έθαλε θαη ζ’ εκάο, ηνπο 

ηαπεηλνύο δνύινπο ηνπ Θενύ, ην ζαύκα 

ηνπ.Ο γηνο κνπ έπαζρε από θαηάζιηςε, 

κηα αξξώζηηα πνπ ηνλ ηαιαηπσξνύζε 

θαη ηνλ είρε θαζειώζεη κέζα ζε έλα 

ζθνηεηλό δσκάηην. Γελ είρε ηελ 

δύλακε νύηε ην θέθη λα ζεθσζή από 

ην θξεβάηη νύηε γηα λα θάε. Ήηαλ ζπλέρεηα ζθεπαζκέλνο θαη 

έθιαηγε κέξα θαη λύρηα. Τνλ πήγακε ζε πνιινύο γηαηξνύο, αιιά 

δπζηπρώο ην απνηέιεζκα ήηαλ ην ίδην. Σηελ ζθέςε καο είρακε 

πάληα ηελ πξνζεπρή θαη λα παξαθαινύκε λα γίλε θαιά θαη λα 

κελ κείλε από 45 εηώλ ζην θξεβάηη ηνπ πόλνπ.  

Έλα βξάδπ ήξζε ε αλεςηά κνπ θαη καο έθεξε ην βηβιίν ηνπ αγίνπ 

Νηθεθόξνπ ηνπ Λεπξνύ. ηαλ έβγαιε ην βηβιίν από ηελ ηζάληα 

ηεο, επσδίαδε!!! Τν πξνζθύλεζε πξώηνο ν γπηόο κνπ πνπ 

ζεθώζεθε κε επραξίζηεζε από ην θξεβάηη! Σηελ ζπλέρεηα νη 

ππόινηπνη ην αζπαζηήθακε κε πνιύ πίζηε θαη παξαθαιέζακε ηνλ 

Άγην κε δάθξπα λα καο βνεζήζε. Μεηά από ηξεηο εκέξεο, ελώ δελ 

ζεθσλόηαλ από ην θξεβάηη νύηε γηα θαγεηό, ήξζε πάιη ε αλεςηά 

κνπ θαη καο έθεξε ηελ εηθόλα ηνπ Αγίνπ πνπ είρε παξαθαιέζεη λα 
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ηεο δώζνπλ. Τνλ ζηαπξώζακε θαη κεηά από 20 ιεπηά ν άγηνο 

Νηθεθόξνο καο έδεημε ηελ κεγάιε ράξε ηνπ!!! Ο άξξσζηνο 

ζεθώζεθε από ην θξεβάηη, έθαγε, γεινύζε κεηά από δπόκηζπ 

ρξόληα ζαλ λα ήηαλ θάπνηνο άιινο άλζξσπνο! Γνμάζακε ηνλ 

Άγην θαη είπακε: Ο άγηνο Νηθεθόξνο έθαλε ζαύκα! Ήηαλ ε 

ηειεπηαία εκέξα πνπ ν γπηόο κνπ ήηαλ ζην θξεβάηη. Από ηόηε έρεη 

επαλειζεί ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, κε θέθη γηα δσή, γηα δνπιεηά, 

ζηακάηεζαλ ηα κάηηα ηνπ λα ηξέρνπλ θαπηά πνλεκέλα δάθξπα.  

Γνμάδσ ηελ Άγηα Τξηάδα πνπ, κε ηηο κεζηηείεο ηνπ αγίνπ 

Νηθεθόξνπ, ην παηδάθη κνπ άξρηζε πάιη λα πεγαίλε ζηελ δνπιεηά 

ηνπ. Ο Άγηνο αο είλαη πξνζηάηεο ηνπ θαη όινπ ηνπ θόζκνπ! 

Γνμαζκέλν ην άγην όλνκα ηνπ αγίνπ Νηθεθόξνπ!!! 

Μέγαξα, AM. Κόξηλζνο, 22 Φεβξνπάξηνπ 2012   

 

2. Γέξνληα Σίκσλ, κε ιέλε Παλαγηώηε θαη ζαο γξάθσ γηα έλα 

ζαπκαζηό γεγνλόο, πνπ ζπλέβε ζην ζπίηη καο ζηελ Κόξηλζν, ζηηο 

29 Ηαλνπαξίνπ 2012. Από ηελ Πεηξατθή Δθθιεζία έλα βξάδπ 

άθνπζα θαη έκαζα γηα ηνλ άγην Νηθεθόξν ηνλ Λεπξό. Αγόξαζα ην 

βηβιίν ηνπ θαη ην δηαβάζακε κε ηελ γπλαίθα κνπ Μαξία.  

Έρνπκε έλαλ αλεςηό, ηνλ Μηράιε-Παλαγηώηε, νθηώ εηώλ καζεηή 

Γεπηέξαο ηάμεσο Γεκνηηθνύ. Τν ηξηήκεξν 28-30 Ηαλνπαξίνπ έρεη 

αξρίζεη λα δηαβάδε ηνλ Βίν θαη ηα Θαύκαηα ηνπ Αγίνπ. Τελ 

Κπξηαθή θαηά ηηο έμη (18.00) ην απόγεπκα έρεη θηάζεη ζηελ 

ζειίδα όπνπ ππάξρεη ε θσηνγξαθία κε ην θαζειάθη (άγηα 

ιείςαλα). Τνλ αθνύκε λα θσλάδε!!! Θεία Μαξία, ην βηβιίν 

βγάδεη κηα σξαία κπξσδηά, πην σξαία θαη από ην ιηβάλη!!! Mαο 

δίλεη θαη εκάο λα ην κπξίζνπκε, αιιά ζε εκάο δελ επσδίαδε. Απιά 

ε ζύδπγνο έθιαηγε θαη εγώ έιεγα, Θαπκαζηόο ν Θεόο ελ ηνίο 

Αγίνηο Απηνύ. 

 

Δπραξηζηνύκε ηνλ Άγην Νηθεθόξν γηα ηελ παξνπζία ηνπ ζηνλ 

αλεςηό καο Μηράιε Παλαγηώηε. Δπρόκεζα λα έρνπλ όια ηα 

παηδηά ηελ Δπρή Τνπ.Με αγάπε Ηεζνύ Φξηζηνύ, Παλαγηώηεο 
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3. Ίαζε από θαξθίλν 3νπ βαζκνύ 

Ολνκάδνκαη Καιιηόπε Εηάθα, θαη είκαη 45 εηώλ. Σηηο 7 Ηνπιίνπ 

2012 νη γηαηξνί δηέγλσζαλ θαξθίλν 3νπ βαζκνύ ζηελ νπξνδόρν 

θύζηε. Υςεινύ βαζκνύ δηεζεηηθό κεηαβαηηθό θαξθίλσκα ησλ 

θπηηάξσλ. Δπξόθεηην γηα όγθν 5 εθαηνζηώλ ζηελ θύζηε κνπ, 

εθάιππηε δειαδή ηελ κηζή θύζηε κνπ.  

Έθνςα ακέζσο ην θάπληζκα, ηα νηλνπλεπκαηώδε πνηά, ηελ 

θαηαλάισζε δάραξεο, ηα παξαζθεπάζκαηα αιεύξσλ θαη 

πξντόλησλ ζίηνπ. 

Μεηά από 5 ζπλεδξίεο ρεκεηνζεξαπείαο νη εμεηάζεηο έδεημαλ όηη 

παξαηεξήζεθε θιεγκνλή ζηνπο ιεκθαδέλεο. Οη γηαηξνί κνπ 

έδηλαλ πηζαλόηεηα ζεξαπείαο 10%. 

Πέζαηλα, ήκνπλ ηξνκνθξαηεκέλε θαη ππέθεξα από ηζρπξνύο 

πόλνπο. ηαλ ε νηθνγέλεηά κνπ έκαζε ηα λέα, όπσο ήηαλ θπζηθό, 

αλαζηαηώζεθε. Ζ κεηέξα κνπ εηαλ απηή πνπ κε ζηήξημε πνιύ. 

ηαλ ηελ είδα λα πξνζεύρεηαη, θάζεζα πιάη ηεο θαη άξρηζα λα 

δηαβάδσ θη εγώ ηελ αθνινπζία ηνπ Αγίνπ Νηθεθόξνπ, καδί ηεο. 

Πξνζεπρόκνπλ λα είκαη θη εγώ αλάκεζα απηό ην 10% πνπ 

επηβηώλεη από ηελ λόζν. 

Σηηο 29 Ίαλνπαξίνπ 2013 κπήθα ζην ρεηξνπξγείν.  Ζ εγρείξεζε 

θξάηεζε 8 ώξεο. Αθήξεζαλ ηελ θύζηε κνπ θαη όινλ ηνλ θαξθίλν 

πνπ ήηαλ νξαηόο. Ωζηόζν ν γηαηξόο είπε όηη εληόπηζε πεξαηηέξσ 

δηόγθσζε ησλ ιεκθαδέλσλ νη νπνίνη είραλ ζθιεξπλζεί, πξάγκα 

πνπ εζήκαηλε ύπαξμε θαη άιινπ θαξθίλνπ.  

Σπλέρηζα λα πξνζεύρνκαη ζηνλ Άγηό κνπ θαη πίζηεπα κε όιε ηελ 

θαξδηά κνπ όηη ήκνπλ αζθαιήο θη όηη ζα κε έζσδε.  

Σηηο 5 Μαξηίνπ 2013 ν γηαηξόο κνπ αλαθνίλσζε όηη ην ηαηξηθό 

ζπκβνύιην εμήηαζε εθ λένπ ηνλ όγθν κνπ ν νπνίνο δελ 

παξνπζίαδε πιένλ θακία έλδεημε θαξθίλνπ. Τν ζαπκα εγηλε! Σαο 

παξαθαιώ, πηζηέςηε!!! 

Καιιηόπε Ζηάθα 
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ΤΟΝ ΜΗΝΑ  ΙΑΝΟΥΡΙΟ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΕΞΗΣ ακολουθιεσ 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

Ώξα 7.00 π.κ  Ζ θαηά ζάξθα Πεξηηνκή ηνπ Φξηζηνύ θαη κλήκε 

Αγίνπ Βαζηιείνπ ηνπ Μεγάινπ. 
(θνπή Βαζηιόπηηηαο ε νπνία είλαη δσξεά ηνπ Ζαραξνπιαζηείνπ ΛΑ 

ΦΡΕΖ εηο κλήκε ηνπ αείκλεζηνπ ΛΟΘΖΟΤ ΚΑΟΤΡΜΑ ΚΑΘ ΣΕΛΘΟΤ 

ΠΑΡΑΠΑΝΟ) . 

 

2 Ιανοςαπίος ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΣΩΝ ΦΩΣΩΝ 
                        Αγίος επαθείμ ηος απώθ  

 

3 Ιανοςαπίος Ώξα 4:30 κ.κ Παλεγπξηθόο Εζπεξηλόο γηα ηελ κλήκε 

ηνπ Αγίνπ Νηθεθόξνπ ηνπ Λεπξνύ ζην Παξεθθιήζην ηνπ,  

ρνξνζηαηνύληνο ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Μόξθνπ θ. Νενθύηνπ 

4 Ιανοςαπίος Ώξα 6:30 π.κ  Όξζξνο θαη  Παλεγπξηθή Θεία 

Λεηηνπξγία πξνεμάξρνληνο ηνπ Μεηξ.  Μόξθνπ θ. Νενθύηνπ  

4 Ιανοςαπίος Ώξα 4:30 κ.κ  Αθνινπζία Παξαθιεηηθνύ Καλόλα θαη 

Υαηξεηηζκώλ ηνπ Αγίνπ Νηθεθόξνπ ηνπ Λεπξνύ.  

 

5 Ιανοςαπίος Ώξα 6:00 π.κ. Αθνινπζία Μεγάισλ Ωξώλ ,Μέγαο 

Εζπεξηλόο ησλ ΘΕΟΦΑΝΕΘΩΝ θαη ε Θεία Λεηηνπξγία ηνπ Μεγάινπ 

Βαζηιείνπ. ην ηέινο ηεο Λεηηνπξγίαο ζα γίλεη ε αξηνθιαζία ησλ 

Θενθαλείσλ  θαη ν Μέγαο Αγηαζκόο (Κάιαληα) 

 

6 Ιανοςαπίος ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ  Ώπα 6:30 π. μ  

Μεηά ηην Θεία Λειηοςπγία θα ηελεζηεί εξω ζηην πλαηεία  ο 

Μέγαρ Αγιαζμόρ και εν ζςνεσεία  θα ποπεςθούμε ππορ ηον 

ποηαμο εππάση διπλα ζηην Δκκληζία οπος θα ηελέζοςμε ηον 

Αγιαζμό ηων Τδάηων.   
 

7 Ιανοςαπίος ύλαμηο Πξνδξόκνπ  θαη Βαπηηζηνύ Θσάλλνπ.                    

                       – Μεγάλη Δκκληζία 
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9 Ιανοςαπίος ΚΤΡΙΑΚΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΦΩΣΑ  

 

11 Ιανοςαπίος Αγίνπ Θενδνζίνπ Κνηλνβηάξρνπ θαη Αγίαο κάξηπξνο 

Σαηηαλήο ( Δκκληζία  Αγ. Νικηθόπος ) 
 

12 Ιανοςαπίος Παξαθιεηηθόο Καλόλαο ζηνλ Άγην Νηθεθόξν ηνλ 

Λεπξό   ( Εθθιεζία  Αγ. Νηθεθόξνπ  -  Ώξα 5:00 κ. κ) 

 

16 Ιανοςαπίος ΚΤΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΤΚΑ 

Ώξα 4:30 κ.κ  Πανηγσρικός Εζπερινός εορηής Αγίοσ Ανηώνιοσ και 

Αγίοσ Γεφργίοσ ηοσ εν Ιφαννίνοις, ηοσ οποίοσ θα τοροζηαηήζει ο 

Πανιερώηαηος Μηηροπολίηης Μόρθοσ κ. Νεόθσηος .  

 (ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΜΑΑΡΩΝ) – Μεγάλη Δκκληζία 

 

17 Ιανοςαπίος ΑΓΙΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΣΟΤ ΜΔΓΑΛΟΤ  
Παλεγπξηθή Θεία Λεηηνπξγία ζηελ κεγάιε Εθθιεζία (ζην 

Παξεθθιήζην ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ γίλνληαη έξγα αλαπαιαίσζεο )  

 

18 Ιανοςαπίος  Αζαλαζίνπ θαη Κπξίιινπ  - Μεγάλη Δκκληζία 

 

19 Ιανουαρίου Αγίνπ Μάξθνπ ηνπ Επγεληθνύ  θαη Αγίνπ Μαθαξίνπ 

Αηγππηίνπ - Μεγάλη Δκκληζία 

 Ώπα 4:30 μ .μ   Εζπεξηλόο Αγίνπ Επζπκίνπ θαη  

Παξαθιεηηθόο Καλόλαο ζηνλ Άγην Νηθεθόξν ηνλ Λεπξό  

 

20 Ιανοςαπίος Επζπκίνπ ηνπ Μεγάινπ  

- Δκκληζία  Αγ. Νικηθόπος   

 

23 Ιανοςαπίος ΚΤΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΤΚΑ 

 Αγίνπ Νενθύηνπ ηνπ Εγθιείζηνπ                 

 

25 Ιανοςαπίος Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιόγνπ - Μεγάλη Δκκληζία 
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26 Ιανοςαπίος Αγίνπ Ξελνθώληνο θαη ηεο ζπλνδείαο απηνύ.  

                         - Μεγάλη Δκκληζία 

 Ώπα 4:30 μ. μ Εζπεξηλόο Αγίνπ ιεηςάλσλ Θσάλλνπ Υξπζνζηόκνπ 

θαη Παξαθιεηηθόο Καλόλαο ζηνλ Άγην Νηθεθόξν ηνλ Λεπξό    

 

27 Ιανοςαπίος Αλαθνκηδή ιεηςάλσλ Θσάλλνπ Υξπζνζηόκνπ 

                        - Δκκληζία  Αγ. Νικηθόπος   

 

29 Ιανοςαπίος Αγίου  Ιγνατίου του Θεοφόρου 
 (ανακομιδή ιερών λείυανφν )   –  Δκκληζία Αγίαρ Βαπβάπαρ 

       

30 Ιανοςαπίος ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΡΙΩΝ ΙΔΡΑΡΥΩΝ   

                         (ΔΟΡΣΗ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ώπα ενάπξεωρ Εσπεπινού  4:30  μ. μ  
Ώπα ενάπξεωρ Όπθπος  6:30 π. μ 
Σηλέθωνα επικοινωνίαρ: 

Παηήξ Μηραήι Νηθνιάνπ :      99527607 

Παηήξ Φνίβνο Φνίβνπ :           99693824 

Νεσθόξνο Αλδξέαο Λεαλδήο : 99916911 
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ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΗΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΛΕΠΡΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΙΩΝ 

 

3 Ιανοςαπίος   

Ώπα 4:30 μ.μ. 

 Παλεγπξηθόο 

Εζπεξηλόο  

ρνξνζηαηνύληνο ηνπ 

Μεηξνπνιίηνπ 

Μόξθνπ θ. 

Νενθύηνπ. 

 

4 Ιανοςαπίος  

Ώπα 6:30 π.μ.   

Όξζξνο θαη   

Παλεγπξηθή Θεία Λεηηνπξγία πξνεμάξρνληνο ηνπ Μεηξνπνιίηνπ 

Μόξθνπ θ. Νενθύηνπ.  

 

Ώπα 5:00 μ.μ  Αθνινπζία Παξαθιεηηθνύ Καλόλα θαη Υαηξεηηζκώλ 

ηνπ Αγίνπ Νηθεθόξνπ ηνπ Λεπξνύ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηεξώλ 

αθνινπζηώλ ζα εθηεζνύλ γηα πξνζθύλεζε θαη επινγία ησλ πηζηώλ , 

ηεκάρην ηεξνύ Λεηςάλνπ  θαη ην κπαζηνύλη ηνπ Αγίνπ Νηθεθόξνπ. 
 

Με ηην εςκαιπία αςηή ηηρ εοπηήρ ηος Αγίος καλούμε όλοςρ ηοςρ 

πιζηούρ να ενιζσύζοςμε με ηην ειζθοπά μαρ  ηο έπγο ηηρ 

ανεγέπζεωρ ηηρ Δκκληζίαρ ηος, ζε αςηό ηο ζημανηικό ζηάδιο 

πος βπίζκονηαι οι επγαζίερ . Η κάθε ειζθοπά είναι πολύηιμη.  

Για ειζθοπέρ μποπείηε να επικοινωνείηε ζηα ηηλέθωνα : 

99527607 και 99523597. 

  

Δςσόμαζηε ηέλορ ζε όλοςρ καλέρ εοπηέρ και εςλογημένο ηο 

πποζεσέρ νέο έηορ 2022.                                                

 

Δκ ηηρ  ανεγεπηικήρ επιηποπήρ. 
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