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■ Μία ἱστορικὴ ἀναβίωσις τοῦ λαμπροῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων
 

Ἅγια Θεοφάνια 
στὴν Ἀποστολικὴ Πόλι 

τῶν Πατρῶν 
Δευτέρα, 6η Ἰανουαρίου 2015 ἐκ. ἡμ. 

Ἐπὶ τῇ κοσμοσωτηρίῳ Ἑορτῇ τῶν 
Φώτων, τὴν Δευτέρα, 6η Ἰανουα-

ρίου 2015 ἐκ. ἡμ., πραγματοποι-
ήθηκε στὸν Κεντρικὸ Λιμένα 
τῶν Πατρῶν ἡ Ἀκολουθία τοῦ 
Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων. 
Ἡ πανηγυρικὴ αὐτὴ Τελετὴ εἶ-

χε καὶ ἱστορικὴ σημασία, ἐφ᾿ ὅσον 
ἡ τελευταία φορὰ ποὺ τὰ μέλη τῆς 

Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ἔρριψαν τὸν Σταυρὸ 
στὸ κέντρο τῶν Πατρῶν ἦτο πρὸ τοῦ πολέμου τοῦ ΄40.

* * *
Τὴν μεγαλοπρεπῆ Λιτανεία εἶχε διοργανώσει ἡ Ἐνορία τῆς 

Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, Μετόχι 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπρι-
ανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. 

Συμμετεῖχαν ὁ Πανοσιολογιώτα-
τος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμανδρί-
της π. Χριστόδουλος (Καλαμάτα), 
οἱ Πανοσιολογιώτατοι Ἁγιοκυπρι-
ανῖται π. Ἀθανάσιος (Ἀγρίνιο) καὶ 
π. Γρηγόριος (Πύργος), οἱ Αἰδε-
σιμολογιώτατοι Πρεσβύτεροι π. 
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Νικόλαος Δημαρᾶς (Ἅγιοι Πάντες) καὶ π. Γεώργιος Γιάν (Ἀνά-
ληψις τοῦ Σωτῆρος), καὶ ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. 
Λουκᾶς Μικελλὶν (Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός), μαζὶ μὲ πιστοὺς 
ἀπὸ τὶς Ἐνορίες, καθὼς καὶ ἡ σεβαστὴ Καθηγουμένη Γερόν-
τισσα Νικολία (Ἄνω Συχαινᾶ) μὲ τὴν Συνοδία της. 

Τὴν Τελετὴ ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ἡ Διοίκησις 
τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος Πατρῶν καὶ ὁ «Ὀργανισμὸς Λιμένος 
Πατρῶν» (Ο.Λ.ΠΑ.), οἱ ὁποῖοι καὶ ἐβοήθησαν γιὰ τὴν πραγμα-
τοποίησί της. 

Ἡ Φιλαρμονικὴ Λαιχενῶν ἐλάμπρυνε τὴν Ἱερὰ Λιτανεία ἐν 
κυμβάλοις εὐήχοις καὶ οἱ Ἱεροψάλτες τῶν διαφόρων Ἐνοριῶν 
ἐνώθηκαν γιὰ νὰ 
ψάλουν ὕμνους ἐκ
τῆς Ἀκολουθίας
τῆς μεγάλης αὐ-
τῆς Ἑορτῆς. 
Π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ι 

μετὰ νεωτέρων σὲ
παραδοσιακὲς ἐν-
δυμασίες συνώδευ-
αν τὴν Ἱερὰ Εἰκό-
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να τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου μας 
καὶ τὸν ἀνθοστολισμένο Τίμιο 

Σταυρό, κρατώντας ἄνθη, πε-
ριστέρια καὶ λάβαρα.  

Στὴν εὐπρεπισμένη ἐξέδρα
 ἔγινε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγια-

σμοῦ τῶν Ὑδάτων καὶ ἡ ρίψις 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἐννέα εὐσε-

βεῖς νέοι ἔπε-
σαν στὴν θάλασσα γιὰ νὰ Τὸν 
ἀνασύρουν καὶ νὰ Τὸν ἀσπα-
σθοῦν... 

Τὸν Πανηγυρικὸ Λόγο τῆς 
Ἑορτῆς ἐξεφώνησε ὁ Αἰδεσι-
μολογιώτατος Πρεσβύτερος 
π. Νικόλαος Δημαρᾶς. 

Στὴν ἐπιστροφὴ ἡ ἱερὰ Πομπὴ 
κατευθύνθηκε πρὸς τὸν Φάρο τῶν 
Πατρῶν, ὅπου ἐδόθη ὁ Μέγας Ἁγια-
σμός. Μοιράσθηκαν ἐπίσης κεράσματα σὲ ὅλους τοὺς παρευ-
ρισκομένους.

* * *
Ἡ μεγάλη αὐτὴ Ἑορτή, ἡ ὁποία ἐνθουσίασε τόσο τοὺς συμ-

μετέχοντας, ὅσο καὶ τοὺς περαστικούς, ἔδωσε μαρτυρία γιὰ τὸ 
ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῶν Φώτων, γιὰ τὴν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ 
χαρὰ τῆς Ἑνώσεως τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὡς 
καὶ γιὰ τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν ἱερότητα τῆς λειτουργικῆς, πνευ-
ματικῆς καὶ ἐθνικῆς Παραδόσεώς μας.

Δόξα καὶ εὐχαριστία τῷ φανέντι καὶ Δοτῆρι τῶν Ἀγαθῶν 
Θεῷ ἡμῶν!


