
«Ἐγώ θά σέ πάω στήν Ἱερισσό…» 
 

Ὁμιλία τοῦ Παν/του Ἀρχιμ. π. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, 

Πρωτοσυγκέλλου 
 

Ὅσα θαυμαστά ἐπετέλεσε ὁ Ἅγιος Νικόλαος γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ του 

στήν Ἱερισσό. 

Τόν  Ἰανουάριο τοῦ 1981 χριστιανοί τῆς Ἱερισσοῦ ζητοῦν τήν ἵδρυση δεύτερης Ἐνορίας 

τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν Ἱερισσό.  

Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1981 ἔρχεται ὁ νέος Μητροπολίτης Νικόδημος, ὁ ὁποῖος καί 

ἀποφασίζει τήν ἵδρυση τῆς νέας Ἐνορίας. Διορίζει ἐκκλησιαστική ἐπιτροπή καί ἀναζη-

τᾶ ἄνθρωπο πού θά κτίσει τόν Ἱερό Ναό. Καί ὁ Ἅγιος Νικόλαος φέρνει στήν Ἱερισσό τό 

1984 τόν π. Ἐμμανουήλ Λοῦπο ἀπό τήν Μυτιλήνη, ὁ ὁποῖος ἀναλαμβάνει τήν ἀνέγερ-

ση τοῦ Ναοῦ. 

Νά πῶς τόν ἔφερε: Ὁ π. Ἐμμανουήλ εἶχε τήν οἰκογένειά του στό Μεγαλοχώρι Πλω-

μαρίου Λέσβου, συντηροῦσε τό Σοῦπερ-Μάρκετ τοῦ χωριοῦ καί ἦταν ἱεροψάλτης καλλικέ-

λαδος στίς Ἐκκλησίες τοῦ Μεγαλοχωρίου καί φημισμένος σ’ ὅλη τή Λέσβο. Εἶχε συνδεθῆ 

πνευματικά μέ τόν συγχωριανό του Μητροπολίτη Χίου Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος τόν κάλεσε 

ἐπανειλημμένα νά τόν χειροτονήσει. Δέν ἦταν ὅμως θέλημα Θεοῦ νά γίνει τότε.   

Τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἦλθε, ὅταν ἔγινε Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ ὁ συμπατριώ-

της του Νικόδημος. Γνωρίζοντας τήν ἔφεσή του γιά ἱερωσύνη καί ἐκτιμῶντας τίς ἀρε-

τές του, τόν προσκάλεσε στήν Ἱερισσό. Δέν τοῦ εἶχε ἀναφέρει ὅμως καθόλου τό θέμα 

τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἁγίου Νικολάου.   

Στήν τελική ἀπόφαση τοῦ π. Ἐμμανουήλ γιά νά δεχθῆ τήν ἀπόφαση τοῦ Νικοδήμου 

νά ἔρθη στήν Ἱερισσό ἔπαιξε ρόλο τό ἑξῆς περιστατικό: Οἱ χωριανοί τοῦ π. Ἐμμανουήλ 

τόν ἀπέτρεπαν στήν ἀπόφασή του νά ἀναχωρήσει ἀπό τήν πατρίδα του. Ἕνα βράδυ σέ 

ὅραμα ὁ π. Ἐμμανουήλ βρέθηκε στό λιμάνι τοῦ Πλωμαρίου νά πηγαινοέρχεται στό μου-

ράγιο. Ξαφνικά ἐμφανίζεται ὁ Ἅγιος Νικόλαος καί τοῦ λέει: «Τί κάνεις ἐδῶ παλικάρι;». 

Καί, ὁ λαϊκός τότε ἀκόμη π. Ἐμμανουήλ, τοῦ ἀπάντησε: «Περιμένω τό καράβι νά ’ρθεῖ νά 

μέ πάρει νά πάω στήν Ἱερισσό». Καί ὁ Ἅγιος Νικόλαος τοῦ ἀπάντησε: «Ἐγώ θά σέ πάω 

στήν Ἱερισσό. Ὅπου πατῶ ἐγώ, θά πατᾶς κι ἐσύ. Ὅπου εἶναι γαλανά τά νερά τῆς θάλασ-

σας, εἶναι ρηχά. Ἐκεῖ θά πατᾶς. Δέν θά πατᾶς ἐκεῖ πού εἶναι σκοῦρα τά νερά, γιατί εἶναι 

βαθιά»! Καί ξύπνησε. 

Μετά ἀπό αὐτό παίρνει τήν ἀπόφαση. «Φεύγουμε», λέει στήν πρεσβυτέρα Μαρία 

καί τά παιδιά του! 

Ἀρχές τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 1984 ἔρχεται στήν Ἱερισσό. Στίς 8 Σεπτεμβρίου, ἑορτή 

τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, ἑορτή τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερισσοῦ χειροτονεῖται ὁ 

π. Ἐμμανουήλ Διάκονος ἀπό τόν Μητροπολίτη Νικόδημο. Ἔκπληκτος ἀκούει τόν 

Μητροπολίτη νά τοῦ λέει, ὅτι χειροτονεῖται Διάκονος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου 

Ἱερισσοῦ. Στήν ἐρώτηση του, ποῦ εἶναι ὁ Ναός Ἁγίου Νικολάου, ὁ Σεβασμιώτατος τοῦ 



ἀπάντησε: «Ἐσύ θά τόν κτίσεις τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου»! «Νά ‘ναι εὐλογημένο», εἶ-

πε ὁ π. Ἐμμανουήλ, κάνοντας ὑπακοή στόν Ἐπίσκοπο.  

Στίς 9 Σεπτεμβρίου 1984 χειροτονεῖται ὁ π. Ἐμμανουήλ πρεσβύτερος στόν Ἱ. Ναό 

Γενεσίου Θεοτόκου Σταγείρων καί ἱερουργεῖ ἐπί δεκαετία στόν Ναό Παναγίας Ἱερισ-

σοῦ μαζί μέ τόν π. Δημήτριο Θεοδώρου. Στό διάστημα αὐτό ὁ π. Ἐμμανουήλ προετοι-

μάζει τήν ἀνέγερση τοῦ νέου Ναοῦ, παράλληλα μέ τά ἐφημεριακά του καθήκοντα καί 

τήν τρίχρονη φοίτησή του στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Κατερίνης. 

  Στίς  5 Δεκεμβρίου 1989 θεμελιώνεται ὁ Ναός. 

  Στίς 6 Δεκεμβρίου 1991 πραγματοποιοῦνται τά θυρανοίξια τοῦ ὑπογείου Ναοῦ, ὁ-

πότε ἀρχίζει καί λειτουργεῖ ὁ νέος Ναός. 

Μέχρι αὐτή τήν χρονιά ἐπί 7 χρόνια ὁ π. Ἐμμανουήλ κράτησε τό μυστικό κάλε-

σμα τοῦ Ἁγίου Νικολάου κρυφά μέσα του. Ὕστερα ἀπό 7 χρόνια ἀποκαλύπτει στόν 

Μητροπολίτη Νικόδημο τή θαυμαστή παρέμβαση τοῦ Ἁγίου Νικολάου, γιά νά ἔρθει 

στήν Ἱερισσό. Ἔκπληκτος ὁ Μητροπολίτης ἄκουσε αὐτή τήν ἀποκάλυψη. Θαύμασε ἐ-

κεῖνος, θαύμασε ὁ π. Ἐμμανουήλ, θαυμάζουμε καί ὅλοι ἐμεῖς τό πῶς ὁ Ἅγιος Ἱεράρ-

χης τοῦ Χριστοῦ Νικόλαος ὡδήγησε στήν θαυμαστή ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ του.  

Στίς 14 Ἀπριλίου 2006, Σάββατο τοῦ Λαζάρου, γίνονται τά Θυρανοίξια τοῦ νέου 

Ναοῦ. 

Στίς 6 Δεκεμβρίου 2007 τελέστηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Ναοῦ. 

Μέ θαυμασμό ὁμολογοῦμε ὅτι ἦταν θαῦμα ἡ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου 

γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ, ἦταν θαῦμα ὁ ἐρχομός τοῦ π. Ἐμμανουήλ στήν Ἱερισ-

σό, ἦταν θαῦμα ἡ ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν Ἱερισσό! 
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