ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 10 /2/2020
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συνδέσμου απευθύνω τις πιο εγκάρδιες ευχές
για «Χρόνια Πολλά».
Ο Προστάτης μας, μεγαλομάρτυρας, Άγιος Χαράλαμπος να μεσιτεύει
στον Κύριο για να μας χαρίζει Υγεία, Ειρήνη και προκοπή.
Έχουν περάσει 96 χρόνια αφότου ο μεγάλος Ευεργέτης μας, ο
αείμνηστος Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος, αγόρασε το τότε ναΐδριο,
που ήταν αφιερωμένο στην σύλληψη της Αγίας Άννης και το προήγαγε
σε Ναό πλέον, αφιερωμένο στον Άγιο Χαράλαμπο. Τα εγκαίνια
τελέστηκαν στις 8 Νοεμβρίου του 1925 από τον τότε Μητροπολίτη
Πατρών, Αντώνιο.
Σήμερα, για μια ακόμη φορά, είμαστε όλοι παρόντες σ’ αυτό το ετήσιο
πανηγύρι κάτω με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, ενός ιεράρχη για τον οποίο
όλοι μας καυχόμαστε και ο οποίος να σημειωθεί ότι παρότι είχε
προσκλήσεις από άλλους Μητροπολίτες να παραστεί σε ανάλογους
εορτασμούς, δεν σκέφθηκε ούτε προς στιγμή να μην είναι εδώ- όπως
κάθε χρόνο- ανάμεσά μας.
Φέτος έχουμε και μια καινοτομία στον εορτασμό. Εκδήλωσαν
ενδιαφέρον και συνεορτάζουν εδώ μαζί μας και οι Ηπειρώτες της
Πάτρας, οι οποίοι έχουν τον μεγάλο Πανηπειρωτικό Σύλλογο με
προστάτη τους τον Άγιο Γεώργιο τον νεομάρτυρα και σημειωτέον ότι η
Πρέβεζα έχει πολιούχο τον Άγιο Χαράλαμπο. Εδώ παρών είναι και ο
Πρόεδρος του κ Αλέξανδρος Χάιδας.
Ηπειρώτες παντού, λοιπόν, Σεβασμιώτατε μια και εσείς είστε τέκνο
της Ηπείρου.
Θερμές ευχαριστίες ανήκουν στον τοπικό, ιεροπρεπέστατο
Πρωτοπρεσβύτερο π. Δημήτριο, που με τόση αγάπη μας περιβάλλει και
τους λοιπούς πατέρες Την ομάδα των καλλίφωνων ιεροψαλτών με
επικεφαλής τον ακούραστο Παντελή Γεωργαλή, την χορωδία του Ι.Ν.
Αγίου Δημητρίου Πατρών με επικεφαλής τον καθηγητή Βυζαντικής
Μουσικής κ. Φώτη Μπαρούτα, τους τοπικούς εδώ παράγοντες της
περιοχής, Ανδρέα Μιχαλόπουλο (πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου).
Κώνσταντίνο Μακρυπόδη και Παναγιώτη Πετσίνη και τους .

Να ν’ αναφέρω την τιμητική παρουσία του Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Τάκη Παπαδόπουλου.
Τους πρ. Προέδρους Κώστα Κονίδα, Φίλιππο Κονίδα, Ευάγγελο
Τηλιγάδη και Ηλία Δημητρόπουλο, τα ιστορικά στελέχη του Συνδέσμου,
τους περιοίκους γείτονές μας εδώ στα Ζαρουχλέικα, την εκκλησιαστική
επιτροπή, που μόχθησε όπως πάντα για την επιτυχία του εορτασμού.
Ευχαριστίες βέβαια ανήκουν και στον Τ/Ο σταθμό ‘’ΛΥΧΝΟΣ’’ της Ι.Μ.
Πατρών που μετέδωσε τη θεία λειτουργία.
Πάγιος στόχος μας, να μην αγωνία μας. Είναι η προσέλκυση και νέων
ανθρώπων στις γραμμές του Συνδέσμου για να υπάρχει διαδοχή.
Ελπιδοφόρο παράδειγμα υπήρξε ο μικρός Λεωνίδας, μαθητής
Δημοτικού, γιος της Γραμματέας μας κας Μπούμπουλα, που τόσο
βοήθησε στα κεριά, όπως και το ανιψιδάκι της κας Σκούρα βασικού
στελέχους του Συνδέσμου. Συγχαίρω αυτά τα παιδιά.
Σεβασμιότατε ,η σημερινή εορτή και η παρουσία σας αποτελεί και
δέσμευση για εμάς να συνεχίσουμε, με αίσθημα ευθύνης, να
υπηρετούμε τον Ναυπακτιακό Σύνδεσμο και να
τηρούμε τις
παραδόσεις και τους δεσμούς με τη Ναυπακτία.
Το πρόσωπό σας αποτελεί το πιο σοβαρό εχέγγυο γι’ αυτό.

ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Νικόλαος Ζωγράφος
ΥΓ. Να υπενθυμίσω ότι στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η
απόδοση της εορτής και η περιφορά της εικόνας στους
γειτονικούς δρόμους.

