
Μὲ σεμνότητα ἑόρτασε 
ὁ Ναὸς μας, τὴν 
μνήμη τῆς ἐφόρου 

του. Ἡ ἐφετινὴ πανήγυρις ἦταν 
ἀφιερωμένη στὴν προσευχὴ γιὰ τὴν 
Κωνσταντινοπολίτιδα Ἐκκλησία 
καὶ τὸν Αὐτῆς πρῶτο, Βαρθολομαῖο 
τὸν  Ἴμβριο.
Τὸ τριήμερό των ἐκδηλώσεων 
ξεκίνησε τὴν Παρασκευὴ 15 
Ἰουλίου μὲ τρεῖς ἐκδηλώσεις 
φιλανθρωπίας. Ἐταιρία 
ἀνακύκλωσης παρέλαβε πλαστικὰ 
πώματα, φιάλες καὶ ἀλουμινένια 
δοχεῖα καὶ θὰ ἀποδώσει στὸ Ναὸ 
τὸ ἀναλογοῦν χρηματικὸ ποσὸ 
ποὺ θὰ διατεθεῖ γιὰ τὶς δράσεις 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. 
Ταυτόχρονα παραδόθηκαν 14 
συσκευασίες ἐνδυμάτων καὶ 
ὑποδημάτων, καὶ  8 βιβλίων 
καὶ παιγνίων, στὴν Πανελλήνια 
ἕνωση φίλων των Πολυτέκνων ἐνῶ 
ἐστάλησαν καὶ στὸ Ἐκκλησιαστικὸ 
Ἵδρυμα Περιθάλψεως Θηλέων 
Ἀτόμων μὲ Νοητικὴ Ὑστέρηση 
ἢ μὲ σύνδρομο Down τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «Μ. 
Κόκκορη» ὑλικὰ γιὰ τὴν παράθεση 
τριῶν γευμάτων. Τὸ ἀπόγευμα 
τῆς αὐτῆς ἡμέρας τελέσθηκε τὸ 
μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, 
ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἱσπανίας 
καὶ Πορτογαλίας Πολύκαρπο, 
ἐπικουρουμένου ἀπὸ τὸν 
Καθηγούμενου τῆς Μονῆς 
Ἀρταμίτου Ρόδου, Ἀρχιμανδρίτη 
Λεόντιο Τσικριτζάκη καὶ τοὺς 
κληρικοὺς τοῦ Ναοῦ.
Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, 
Σάββατο τελέσθηκε τὸ πρωὶ 
Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ ἐκ 
τῶν ἐφημερίων του Ναοῦ 
πρωτοπρεσβύτερου Λάμπρου 
Ξεσφύγγη καὶ τὸ ἀπόγευμα ἐψάλη 
ὁ μέγας Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος 
τοῦ Ἀρχιερέως τῆς  Ἰβηρικῆς 
Χερσονήσου Πολυκάρπου. 
Παραβρέθηκαν οἱ Ἀρχιμανδρίτες 

Εἰρήναρχος Θεοδώρου, Τίτος 
Γαρουφαλάκης Ἀλέξιος 
Γιαννιός, Διονύσιος Κατερίνας  
Ἄγγελος Ἀνθόπουλος Φιλόθεος 
Ὀρφανουδάκης, Σέργιος Βαρέλιας, 
Νικόδημος Καβαρνός, Χρυσόστομος 
Καλῆς καὶ οἱ πρωτοπρεσβύτεροι 
Φίλιπππος Παγανός, Σπυρίδων 

Μανταδάκης Γεώργιος Σχοινᾶς καὶ 
Γεώργιος Ἀλιφεράκης, ἅπαντες οἱ 
ἐφημέριοί του Ναοῦ, ὁ Βουλευτὴς 
Β. Ἀθηνῶν Νικόλαος Κωστόπουλος, 
ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ 
Συμβουλίου Ἡλιουπόλεως 
Κωνσταντῖνος Σεφτελής, οἱ 
πρώην Δήμαρχοι Ἡλιούπολεως 
Θεόδωρος Γεωργάκης καὶ Ἰωάννης 
Ἀναγνώστου καὶ Δημοτικοὶ 
Σύμβουλοι. Τὸν Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ 
ἐκ Ρόδου Ἀρχιμανδρίτης Ἀπόστολος 
Πεζουβάνης, κληρικὸς τῆς 
Μητροπόλεως Χαρτοὺμ καὶ παντὸς 
Σουδᾶν.
Ἀκολούθησε ἀπὸ τὶς 20:30 ἕως τὶς 
23:30 τὸ Λαϊκὸ πανηγύρι, μὲ χοροὺς 
τοὺς ὁποίους ξεκίνησαν τὰ τοπικὰ 
συγκροτήματα τῶν  Ἠπειρωτῶν 
καὶ Κρητῶν Ἡλιουπόλεως 
καθὼς  καὶ τοῦ Χορευτικοῦ καὶ 
Λαογραφικοῦ Ὁμίλου Ἡλιουπόλεως 
ποὺ λειτουργεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα 
τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ. Κλῆρος, 
ἄρχοντες καὶ λαὸς συμμετεῖχαν  
στοὺς χορούς, ὑπὸ τοὺς ἤχους 
ζωντανῆς ὀρχήστρας ποὺ ἀπέδωσε 
παραδοσιακὰ τραγούδια καὶ 
μουσική. Κατὰ τὴν διάρκεια 
τῆς ἐκδηλώσεως τιμήθηκε μὲ 
τὸ μετάλλιο τῆς ἐνορίας, ὁ 
ἀποχωρήσας λόγω ἡλικίας κατὰ 
τὸ παρελθὸν ἔτος Πρωτοψάλτης 
τοῦ Ναοῦ, Ἀριστοτέλης Παύλου, 
συνταξιοῦχος ἐκπαιδευτικός. 
Τὸ μετάλλιο παρέλαβε γιὰ 
λογαριασμὸ του. ο Ταμίας τοῦ 
Ναοῦ  Ἰωάννης Γαυγιωτάκης.
Στὴ συνέχεια ἔγινε Ἱερὰ 
Ἀγρυπνία ἀπὸ τοὺς ἐφημερίους 
του Ναοῦ, πρωτοπρεσβύτερο 
Ἰωάννη Μεταξὰ καὶ πρεσβύτερο 
Βασίλειο Ταξιαρχίωτη ἕως τὶς 
πρῶτες πρωινὲς ὧρες. Κατὰ 
τὸν ὄρθρο ἐψάλησαν καὶ τὰ 
ἐγκώμια εἰς τὴν ἁγία, ποίημα τῆς 
Καθηγουμένης μοναχῆς Ἰσιδώρας 
Ἁγιοιεροθείτισας.
Συνεχίζεται …
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