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Εορτή
του Αγίου Χαραλάμπους 
στα Πηγαίνια Τηλλυρίας

ποτελεί γεγονός μεγάλο η εορ-
τή του Αγίου Χαραλάμπους (9 
Φεβρουαρίου) και για τους κα-
τοίκους της κοινότητας αλλά 
και για όλη της ελεύθερη περι-
οχή της Τηλλυρίας. Και τούτο, 
γιατί ο ιερός ναός των Πηγαι-
νιών είναι αφιερωμένος στο 

όνομα του Αγίου Ιερομάρτυρα Χαραλάμπους και 
πανηγυρίζει κατά την μέρα αυτή. 

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 9 Φεβρουαρί-
ου, υπήρξε το αδιαχώρητο στο ναό. Πλήθος πιστοί 
από τα Πηγαίνια, τον Πάνω και Κάτω Πύργο, το 
Μοσφίλι, αλλά και πολλοί απόδημοι συγκεντρώ-
θηκαν στη λατρευτική σύναξη που ετελείτο στο 
μικρό και κατανυκτικό ναό. Συγκίνηση προκάλε-
σε σε όλους και η παρουσία των παιδιών του Δη-
μοτικού Σχολείου (περιφερειακού) του Κάτω Πύρ-
γου και αντιπροσωπείας του Γυμνασίου Πύργου 

με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. 

Της θείας Λειτουργίας προέστη ο Πανοσιολογι-
ώτατος Πρωτοσύγκελλος  της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κύκκου και Τηλλυρίας Αρχιμανδρίτης κ.  Αγαθό-
νικος. Το θείο λόγο κήρυξε   ο θεολόγος της Μη-
τροπόλεώς μας κ. Νίκος Νικολαΐδης, ο οποίος και 
αναφέρθηκε στη ζωή και στο μαρτύριο του Αγίου 
Χαραλάμπους. 

Στο τέλος οι πλείστοι των εκκλησιαζομένων 
και ιδιαίτερα οι μαθητές προσήλθαν στο μυστήριο 
της θείας Κοινωνίας. 

Ήταν μια ευλογημένη ευκαιρία η εορτή αυτή 
του Αγίου Χαραλάμπους, αφού πολλοί προσήλθαν 
με τις προσφορές τους και τα κόλλυβα τους για το 
μνημόσυνο των κεκοιμημένων τους, αλλά και εί-
χαν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν το ιερό 
λείψανο του Αγίου Χαραλάμπους, που μεταφέρθηκε 
από την Ιερά Μονή Κύκκου, και να πάρουν τη χάρη 
του, μετά τη λιτανεία  στον πέριξ του ναού χώρο.

Ο Άγιος Χαράλαμπος. Φορητή εικόνα του 
Αγίου στον ομώνυμο ιερό ναό του Αγίου 
στα Πηγαίνια

Στιγμιότυπο από τη θεία Λειτουργία της οποίας 
προέστη ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος 
της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας 
κ. Αγαθόνικος με συλλειτουργό του τον Αιδ. Οικο-
νόμο π. Ανδρέα Σπύρου, εφημέριο στην κοινότη-
τα Κάτω Πύργου
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 Φωτογραφίες από τη λατρευτική σύναξη

Αναμνηστική φωτογραφία με παιδιά του Δημοτικού 
Σχολείου που προσήλθαν στη θεία Λειτουργία

«Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης 
προσέλθετε» 

 Άποψη από τη λιτάνευση της εικόνας 
του Αγίου Χαραλάμπους πέριξ του πα-
νηγυρίζοντος  ιερού ναού

Από την 
προσκύνη-

ση  ιερού 
λειψάνου  
του Αγίου 
Χαραλά-

μπους


