


































Θ ενορία του Αγίου πυρίδωνοσ βρίςκεται Β.Δ του διμου Βόλου τμιματοσ τθσ 
Ν.Ιωνίασ. Αποτελείται από 1.500 οικογζνειεσ από τισ οποίεσ κάποιεσ 

προζρχονται από τον Πόντο, άλλεσ από τα Παράλια τθσ Μ. Αςίασ και άλλεσ 
από διάφορα μζρθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Σθν ενορία μασ επίςθσ  απαρτίηει 

και ζνασ ςεβαςτόσ αρικμόσ ακίγγανων.  Παρόλο τθν καταγωγι και τθ 
διαφορετικότθτα των ανκρϊπων  ευλαβοφνται και ςζβονται τθν ενορία τουσ 
ςε κάκε κάλεςμα τθσ με επίκεντρο τον τιμϊμενο Άγιο προςτάτθ τθσ, τον Άγιο 

πυρίδωνα. 
Θ ενορία ςυγκροτικθκε και λειτοφργθςε το 1960 ςε ζνα πρόχειρο παράπθγμα 

των οδϊν Ραιδεςτοφ και Περίνκου. Ο κεμζλιοσ λίκοσ τοποκετικθκε ςτισ 12 
Δεκεμβρίου 1978. τισ 30 Απριλίου του 1979 κατεδαφίςτθκε το παράπθγμα 

και  ξεκίνθςαν οι εργαςίεσ για τθν ανζγερςθ του ναοφ, όπου ςτισ 18 Μαρτίου 
1980 από τον τότε Μθτροπολίτθ Δθμθτριάδοσ και Αλμυροφ κ.κ. Χριςτόδουλου 

ζχουμε τον κεμζλιο λίκο. ε διάςτθμα 13 ετϊν και ςυγκεκριμζνα το 1993 
ζχουμε τα εγκαίνια του ναοφ από τον ίδιο Μθτροπολίτθ, μετζπειτα 

Αρχιεπίςκοπο Ακθνϊν και Πάςθσ Ελλάδοσ. Σο 1998 ολοκλθρϊκθκε ο 
αγιογραφικόσ κφκλοσ του ναοφ που είναι περικαλλισ για τα δεδομζνα τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ.



Περιγραφι του ναοφ:

Ο ιερόσ ναόσ είναι κτιςμζνοσ ςτον τφπο τθσ τρίκλιτθσ ςταυροειδισ βαςιλικισ με τροφλο και 
γυναικωνίτθ. Εξζχουςα κζςθ ζχουν ο αγιογραφικόσ κφκλοσ, το τζμπλο, ο δεςποτικόσ 

κρόνοσ, ο άμβωνασ, και τα κακίςματα φιλοτεχνθμζνα με παραδοςιακό τρόπο και 
χαρακτιρα.  Κομμάτι του ιεροφ ναοφ αποτελεί και θ εμβάδα του ςκθνϊματοσ του Αγίου 
που δόκθκε ωσ ευλογία ςτισ 10 Μαΐου του 2006 από τον Μθτροπολίτθ Κερκφρασ, Παξϊν 

και Διαποντίων Νιςων κ.κ. Νεκτάριον. 

Περαιτζρω κτίςματα εντόσ του ναοφ:

Σο αρχονταρίκι, το πνευματικό κζντρο-φναξθ εντόσ του οποίου λειτουργοφν το ςπίτι Γαλινθσ 
και οι αίκουςεσ κατθχθτικισ διδαςκαλίασ, ο χϊροσ οικιακισ χριςθσ κακϊσ και το  γραφείο 

των ιερζων.

Εορτολόγιο του ναοφ:

Ο ναόσ  εορτάηει και πανθγυρίηει ςτισ 12 Δεκεμβρίου. Παράλλθλα τιμά και εορτάηει ςτισ 21 
Ιανουαρίου τον Άγιο ζνδοξο Μεγαλομάρτυρα Ευγζνιο τον τραπεηοφντιο , προςτάτθ των 

Ποντίων και τθν Αγία Φωτεινι τθν αμαρείτιδα τθν Κυριακι τθσ αμαρείτιδασ , 
προςτάτιδα των Μικραςιατϊν. Σα  δυο κλίτθ του ναοφ είναι αφιερωμζνα ςτουσ ανωτζρω 

αγίουσ, για τον μεν Ευγζνιο το δεξί για τθν δε Φωτεινι το αριςτερό.



Εξομολόγθςθ:
Όλεσ τισ θμζρεσ του ζτουσ από τουσ πνευματικοφσ π. Δθμιτριο Βουτςελά και π. Χριςτο 

Παλάγγα για μια εν Χριςτϊ πορεία. 
Ενοριακόσ κφκλοσ Μελζτθσ Αγίασ Γραφισ:

Μακιματα κατθχιςεωσ υπό τθν ευκφνθ του π. Δθμθτρίου Βουτςελά κάκε Σετάρτθ 17:00-
18:30 με Παρακλθτικό Κανόνα ςτθν Τπεραγία Θεοτόκο  με ζνα ςεβαςτό αρικμό μελϊν. 

χολι Γονζων:
Με τζςςερα χρόνια παρουςίασ αρχισ γενομζνθσ το 2007 ςυνεχίηει τθν κατιχθςθ των γονζων 
με  ζνα ςφνολο  14 μακθμάτων –ομιλιϊν παντόσ επιςτθτοφ κάκε δεφτερθ Δευτζρα  και ϊρα 

18:00- 19:00 με υπευκφνουσ  τον π. Χριςτο  Παλάγγα και τθν Αποςτολία Ιατρίδθ.  
Κατθχθτικό:

Με τζςςερα τμιματα κατθχιςεωσ –νθπιαγωγείου, δθμοτικοφ, γυμναςίου και λυκείου  και μια 
ςωρεία δραςτθριοτιτων-κεατρικισ ομάδασ, παραδοςιακοφ χοροφ, ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ,, 

χορωδιακισ διδαςκαλίασ, προςκυνθματικϊν εκδρομϊν, ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν, 
ακλθτικϊν και καλλιτεχνικϊν  δραςτθριοτιτων πορευόμαςτε για μια εν  Χριςτϊ πορεία με  

τον υπεφκυνο νεότθτοσ π. Χριςτο Παλάγγα και τθ βοικεια των κατθχθτϊν/τριϊν : τυλιανι 
Χατηθγεωργίου, Μαρίνα Ηαγκαίλια,  Αποςτολία Ιατρίδθ, Αριάδνθ-Φωτεινι τζλλου, 

Αναςαταςία Μπεκατϊρου, Πολυξζνθ Ιατρίδθ και Αικατερίνθ Ντόντθ.  Αρχζσ κατθχθτικισ 
διδαςκαλίασ με  το ιεραποςτολικό ζτοσ  και δθ τον μινα Οκτϊβριο, λιξθ αυτισ μζςα Μαΐου 

με ϊρεσ μακθμάτων κάκε άββατο 16:00- 17:00.
Διακονία Ιδρυμάτων: 

Μια ομάδα παιδιϊν με υπεφκυνο τον π. Χριςτο Παλάγγα επιςκζπτονται κάκε Σρίτθ τα 
ιδρφματα  τζγθσ Ανθλίκων και Φιλοξενίασ  δίνοντασ πνευματικι τροφι ςτουσ νζουσ. 



πίτι Γαλινθσ: 

Με τον αγιαςμό ενάρξεωσ ςτισ 25 Ιανουαρίου του ζτουσ 2009 και με τισ ευλογίεσ 
του Επιςκόπου μασ κ.κ Ιγνατίου γεννικθκε θ ελπίδα ςιτίςεωσ των απόρων αδελφϊν 

μασ που ςτισ μζρεσ μασ αρικμοφν 40 μζλθ. Σθν ευκφνθ τθσ διακονίασ ζχουν ο  π. 
Δθμθτρίοσ Βουτςελάσ και οι ςυνεργάτεσ του. Λειτουργεί κακθμερινά 10:00 με 12:00 

εκτόσ αββάτου και Κυριακισ.

Φιλόπτωχο Σαμείο:

το μζτρο του δυνατοφ καλφπτονται όποτε και εφόςον ηθτθκοφν οι άμεςεσ ανάγκεσ 
των αδελφϊν μασ εν Κυρίω (ρουχιςμόσ-χρθματικι ενίςχυςθ), με υπεφκυνο τον π. 

Δθμιτριο Βουτςελά και μια ομάδα ςυνεργατϊν. 

Λοιπι Διακονία

Με μια ομάδα 40 γυναικϊν /ςυνεργατϊν προςφζρονται υπθρεςίεσ  ςε διάφορα 
διακονιματα του ναοφ (ευπρζπεια, εράνουσ, επιςκζψεισ ςε αςκενείσ). 



Ζδρα Ιεροφ Ναοφ Αγίου πυρίδωνοσ: Ν. Ιωνία Μαγνθςίασ. Σθλζφωνο ναοφ: 24210-60452 
Διεφκυνςθ : Ραιδεςτοφ 140. Σαχ. κωδ. 38445. 

Διοικθτικό Προςωπικό   

Ιερείσ:

π. Δθμιτριοσ Βουτςελάσ: Προϊςτάμενοσ του ιεροφ ναοφ
π. Κυριάκοσ Κουλάκογλου

π. Χριςτοσ Παλάγγασ

Ιεροψάλτεσ:

Δθμιτριοσ Καφίδασ
Δθμιτριοσ Κωνςταντάσ

Νικόλαοσ Σαταριϊτθσ-επίτιμο μζλοσ
με μια ομάδα νζων ιεροψαλτϊν

Επίτροποι:

Mε μια πενταμελι ομάδα αδελφϊν ο ναόσ βρίςκεται πάντοτε ευπρεπισ και ανοιχτόσ να δεχτεί τον κάκε 
πιςτό δίνοντασ του τθν αγάπθ και τθν φιλοξενία για μια λατρευτικι-προςκυνθματικι παρουςία. 

Τπεφκυνθ κα. οφία Ηιωγα ωσ νεωκόροσ και οι αδελφοί κ. Κων/νοσ Φωτόπουλοσ, κ. Ακανάςιοσ Κάιασ,  κ. 
τζφανοσ Περιςτζρθσ,  κ. Νικόλαοσ Μαυροειδισ.  




