Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου 2015

Με λαμπρότητα και προσέλευση αρκετού κόσμου κατά την παραμονή (Κυριακή 25) και
ανήμερα της εορτής του Αγίου (Δευτέρα 26 Οκτωβρίου) ολοκληρώθηκε και αυτή τη χρονιά η
πανύγηρις του προστάτου και πολιούχου της Ενορίας μας Αγίου Δημητρίου. Ο Μέγας
Πανηγυρικός Εσπερινός τελέσθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Προικονήσου κ.κ.
ΙΩΣΗΦ, ενώ ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου την πρωινή Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
.

Οι χοροστατούντες Μητροπολίτες στους λόγους που απεύθυναν προς τα πλήθη του
συμμετέχοντος στην πανήγυρη κόσμου αναφέρθηκαν στον βίο του εορτάζοντος Αγίου
Δημήτριου.

Τίμησαν τον Άγιο και κόσμησαν την Ενορία μας με την παρουσία τους κατά τις δύο αυτές
ημέρες πλήθος Ιερέων από την Μητρόπολη μας αλλά και από άλλες ενορίες που είχαν
προσκεκκληθεί.

Με την παρουσία τους τίμησαν τον Άγιο Δημήτριο και οι εξής επίσημοι: οι Βουλευτές κ.
Κωνσταντίνος Κατσαφάδος και κ. Παναγιώτης Μελάς, η Αντιδήμαρχος Πειραιά κα Γλύκα ?
Χαρβαλάκου Αθηνά, ο Πρόεδρος της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιώς κ. Χαράλαμπος
Λιακόσταυρος και οι Διαμερισματικές Σύμβουλοι κυρίες Μαυρέα Ευγενία,
Ηλιάκη-Κωνσταντινίδου Μαρία και Τσακμάκη Μαρία.

1/3

Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου 2015

Την περιφορά της εικόνας του Αγίου Δημητρίου στους δρόμους του Νέου Φαλήρου ανέλαβε
άγημα του Πολεμικού Ναυτικού μας το οποίο και πλαισίωσαν αντιπροσωπείες των μαθητών
του Γυμνασίου και του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Φαλήρου και ναυτοπρόσκοποι.
Απόδοση τιμών στον Άγιο Δημήτριο έγινε από τις μπάντες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
και του Δήμου Πειραιά οι οποίες και προσέδωσαν εορταστικό τόνο κατά την περιφορά της
εικόνος του Αγίου μας στους δρόμους του Νέου Φαλήρου.

Τέλος, με Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και Θρησκευτική κατάνυξη οι δύο πολυάριθμες
χορωδίες του Ναού μας απέδωσαν τα άσματα και την ακολουθία του Εσπερινού και της
Θείας Λειτουργίας με χοράρχες τον κ. Περικλή Ασημακόπουλο Δεξιά και τον κ.
Κωνσταντίνο Αγγελίδη
Αριστερά
ο οποίος συμπαρίστατο στον μαθητή του και Λαμπαδάριο του ναού μας κ. Παντελή Μούτο.

Δείτε ακολούθως φωτογραφίες και βίντεο από τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό και την
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Βίντεο του Πανηγυρικού Εσπερινού

ίντεο της Πρωϊνής Θείας Λειτουργίας
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ραφίες από το Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό

αφίες από την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
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