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EKKΛHΣIEΣ THΣ ΠOΛHΣ

Ιερός ναός Αγίου
Νικολάου Λυκαβητού
Κατηφορίζοντας την Καλλιπόλεως προς την αγορά του Αγίου
Αντωνίου, στα δεξιά βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 
Η ύπαρξη του ναού στη συγκεκριμένη περιοχή ξενίζει, κυρίως λόγω
της έντονης εμπορικότητας της λεωφόρου. Ως κτίσμα μπορεί να μην
σου προκαλεί έντονα συναισθήματα… η εικόνα όμως αλλάζει όταν
περάσεις το κατώφλι της. 
Γράφει η Άντρια Λεωνίδου



69

Οναός είναι κτισμένος σε
οικόπεδα τα οποία
έκανε δωρεά η οικογέ-

νεια Ν. Γ. Ιακωβίδου, που ανέ-
λαβε εξ ολοκλήρου και τα έξο-
δα για την ανέγερσή του. Τα
εγκαίνια τελέστηκαν στις 29
Απριλίου 1965 από τον τότε
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακά-
ριο Γ’. Ο Μακαριότατος δώρισε
στην εκκλησία τον Αρχιεπι-
σκοπικό θρόνο και το Ιερό
Ευαγγέλιο. Από τότε μέχρι σή-
μερα η εκκλησία λειτουργεί
κανονικά με επιτροπή και δικό
της ιερέα. 
Όταν επιλέγηκε για παρουσία-
ση στο 2ο τεύχους του περιο-
δικού μας ο ιερός ναός του
Αγίου Νικολάου Λυκαβητού,
οι πρώτες πληροφορίες που
αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε

αφορούσαν λιγότερο το ναό
και περισσότερο τον ιερέα.
«Είναι η εκκλησία του πάτερα
Πέτρου», έλεγαν σχεδόν αμέ-
σως όσοι έτυχε να γνωρίζουν
την περιοχή. Μετά τη συνάν-
τηση μας με τον ιερέα, κατα-
λάβαμε ότι όσα κι αν μας είπαν
ήταν λίγα.

Αγιογράφηση του ναού
Ο θεολόγος, πατέρας Πέτρος
Παπαϊωάννου είναι ο ιερέας
του ναού από τον Απρίλιο του
2006. Δραστήριος και με μεγά-
λη αγάπη για το λειτούργημα
του, ο πατέρας Πέτρος δίνει
στο ναό αυτό μια ιδιαιτερότη-
τα. Από τότε που διορίστηκε,
ανάλαβε να προωθήσει την
αγιογράφηση του ναού, που
μέχρι τότε διατηρούσε τους ‰

Το εικονοστάσι του Ναού και η Αγία Τράπεζα

Η αγιογραφία της Αγίας Ναταλίας



άσπρους λιτούς του τοίχους. «Οι
αγιογραφίες προχωράνε χάρη
στις δωρεές των πιστών», μας
λέει. Τώρα σειρά έχει η αγιογρά-
φηση του θόλου με τον Παντο-
κράτορα αφού ολοκληρώθη-
καν και οι Ευαγγελιστές που θα
τον πλαισιώνουν, ενώ την προ-
σοχή μας προσέλκυσε η αγιο-
γραφία της Αγίας Ναταλίας, μιας
Αγίας όχι ιδιαίτερα γνωστής,
τουλάχιστον σε εμάς.  
Οι δραστηριότητες του πατέρα
Πέτρου δεν σταματούν στα εν-
δότερα του ναού. Αγαθοεργίες
όλων των ειδών εκτελούνται
από την ενορία με δική του συμ-
βολή και καθοδήγηση. Από τα
πιο απλά, όπως χριστουγεννιά-
τικα «πακέτα» στις άπορες οι-
κογένειες μέχρι τα πιο «πολύ-
πλοκα», όπως η διδασκαλία δω-
ρεάν ιδιαιτέρων μαθημάτων
στα παιδιά των οικογενειών αυ-
τών. Μαθήματα όπως αγγλικά,
γαλλικά και μαθηματικά. Ο πα-
τέρας Πέτρος βοηθά ακόμα και

τα παιδιά που επιθυμούν να μά-
θουν μουσική, προσεγγίζοντας
πιστούς της ενορίας με μουσική
παιδεία και παραπέμποντας
στη συνέχεια τα παιδιά σε αυ-
τούς. 

Αγαθοεργίες
Ο πατέρας Πέτρος ξεκαθαρίζει
ότι οι αγαθοεργίες για τα παιδιά
δεν προορίζονται μόνο για Κυ-
πριόπουλα, αλλά για όλα τα παι-
διά που έχουν ανάγκη. «Ο Χρι-
στός ήρθε στη γη για να διδάξει
μόνο αγάπη και τίποτα άλλο.
Βοηθώντας όλα τα παιδιά, ανε-
ξαρτήτως φυλής και θρησκείας,
προσφέρουμε κι εμείς με τη σει-
ρά μας μόνο αγάπη». 
Στην έξοδο μας από το ναό, το
βλέμμα μας πέφτει σε κάποια
φυλλάδια, τυπωμένα με πολλή
προσοχή και επιμέλεια. Αφο-
ρούσαν τον Άγιο Ιωάννη το Δα-
μασκηνό και την Παναγία την
Τριχερούσα. Παρατίθενται ο
βίος του Αγίου από τη μια και η

ιστορία της συγκεκριμένης ει-
κόνας της Παναγίας από την άλ-
λη. Παρόμοια φυλλάδια κυκλο-
φορούν σε τακτά διαστήματα
στο ναό με τη φροντίδα του πά-
τερα Πέτρου. Μέσα από τα φυλ-
λάδια, τα λόγια αλλά και τη στά-
ση του απέναντι στη ζωή, ο ιε-
ρέας διδάσκει στους ανθρώ-
πους όχι μόνο τα της θρησκείας,
αλλά και τη σοφία της ζωής. 
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Ο ιερέας της εκκλησίας του Αγίου Νι-
κολάου μας εξέπληξε και με τη σχέση
του με την τεχνολογία και την προσαρ-
μογή του στη σύγχρονη εποχή. Αυτό
επιβάλλει η προσπάθειά του να διατη-
ρεί στενή επαφή με τους πιστούς της
ενορίας του και κυρίως με τους νέους.
Ενώ συνομιλούσαμε έλαβε ένα sms το
περιεχόμενο του οποίου τον χαροποί-
ησε ιδιαίτερα, ενώ πριν φύγουμε μας
έδωσε το email του για να επικοινωνή-
σουμε μαζί του όποτε θέλουμε. Ο πα-
τέρας Πέτρος είναι ένας άνθρωπος που
δύσκολα μπορείς να ξεχάσεις. Η εικόνα
του, ο λόγος του και γενικά οτιδήποτε
σχετίζεται μαζί του, αποπνέει θετική
ενέργεια, εσωτερική ηρεμία και γαλή-
νη. Φεύγοντας από την όμορφη και ξε-
χωριστή εκκλησία, του υποσχεθήκαμε
ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα.

Ο ιερέας του ναού πατέρας Πέτρος 

«Βοηθώντας
όλα τα παιδιά,
ανεξαρτήτως
φυλής και
θρησκείας,
προσφέρουμε
κι εμείς με τη
σειρά μας μόνο
αγάπη»


