
Τὸ πρωὶ ἐψάλη ὁ  Ὄρθρος 
καὶ ἀκολούθησε ἡ Θεία 
Λειτουργία ὅπου μὲ εὐλογία 

τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
Ἱερωνύμου, λειτούργησαν 
ὁ Μητροπολίτης Νιγηρίας 
Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος καὶ ὁμίλησε, 
μὲ τὸν Μητροπολίτη  Ἱσπανίας 
Πολύκαρπο, συμπαρισταμένων 
τῶν Ἀρχιμανδρίτων Κορνηλίου 
Ὀσούτζι, ἐκ Νιγηρίας, Σεραφεὶμ 
Δημητρίου, Δαμασκηνοῦ 
Φυλακτοῦ καὶ Εὐσεβίου Μεάντζια 
καὶ τῶν Πρωτοπρεσβυτέρων 
Σπυρίδωνος Μανταδάκη, 
Λάμπρου Ξεσφύγγη καὶ Γεωργίου 
Ἀλιφεράκη ἐκ Διδυμοτείχου.
Μετὰ τὸ μεσημέρι καὶ ἐνῶ 
εἶχε ἀνευρεθεῖ λίγο πρὶν ὑπὸ 
σταθμευμένο ὄχημα κάρα, 
προερχόμενη ἀπὸ τὴν καταστροφὴ 
ποὺ προκάλεσε καταιγίδα στὰ 
τέλη Ἰουνίου, καὶ παρέσυρε ὀστᾶ 
καὶ σωροὺς στοὺς δρόμους τῆς 
πόλης, ἐκλήθη ὁ πρόεδρος τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ 
Ναοῦ Ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ, 
καὶ τέλεσε τρισάγιο στὸν τόπο 
ἀνευρέσεως, πρὶν παραληφθεῖ 
ἀπὸ τοῦ ἁρμοδίου τμήματος τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.
Τὸ ἀπόγευμα στὶς 18:30, οἱ 
κληρικοὶ τοῦ Ναοῦ ἔψαλαν 
τοὺς 24 οἴκους τῶν χαιρετισμῶν 
στὴν Μεγαλομάρτυρα. Στὶς 
19:15 ἐκίνησε ὁ ἑσπερινὸς 
χοροστατοῦντος τοῦ 
Μητροπολίτου Νιγηρίας. 
Ἀκολούθησε στὶς 20:00 ἡ 
λιτανεία τῶν τιμίων Λειψάνων 
καὶ τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς 
παιδομάρτυρος, προϊσταμένων 
τῶν Μητροπολίτων Νιγηρίας 
Ἀλεξάνδρου καὶ  Ἱσπανίας 
Πολυκάρπου. Τῆς λιτανείας 
συμμετεῖχαν οἱ Ἀρχιμανδρίτες 
Χερουβεὶμ Μουστάκας, Ἱεροκῆρυξ 
τῆς Μητροπόλεως Μεσσηνίας 
καὶ συνεργάτης τῆς Συνοδικῆς 
ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καὶ 

Διαχριστιανικῶν Σχέσεων,  
Εὐσέβιος Κουτσογιαννίδης ἐκ 
τῆς Μονῆς Μυρτιδιωτίσσης 
Ἡλιουπόλεως, μετοχίου τοῦ 
Παναγίου Τάφου, Χριστόδουλος  
Κωσταντονόπουλος, 
Κορνηλίος Ὀσούτζι, Ἀρκάδιος 
Ραζνὺ ἐκ Κορίνθου, καὶ οἱ 
πρωτοπρεσβύτεροι Ἀναστάσιος 

Πέτρου καὶ  Ἰωάννης Γαροφαλάκης, 
Χαράλαμπος Γεωργαντᾶς, 
Γεώργιος Σταθόπουλος καὶ οἱ 
ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ.
Τῆς λιτανείας προπορεύονταν 
Ἱερόπαιδες, Κρητικοὶ καὶ 
Ἠπειρῶτες μὲ παραδοσιακὲς 
φορεσιὲς φέροντες τὰ 
λάβαρα, ἑξαπτέρυγα καὶ 
τὴν Εἰκόνα τῆς Ἁγίας, ἡ 
Φιλαρμονικὴ τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἀστυνομίας μὲ κορυφαῖο τὸν 
Ἀνθυπαστυνόμο Εὐστάθιο 
Ἀλαμάνο, ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ 
Γενικοῦ  Ἐπιτελείου Στρατοῦ 
μὲ κορυφαῖο τὸν  Ὑπολοχαγὸ 
Ἀπόστολο Καλπακίδη, ἄγημα 
τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας μὲ 
ἐπικεφαλῆς τὸν Ἀνθυπασπιστὴ 
Εὐστάθιο Κιουλαφή, 
Ἠπειρώτισσες περιστοιχίζουσες 
τὸ Τίμιο Λείψανο, κοπέλες καὶ 
κορίτσια τοῦ κατηχητικοῦ. Ὁ 
δήμαρχος  Ἡλιουπόλεως Βασίλειος 
Βαλασόπουλος, ὁ πρώην δήμαρχος 
Ἰωάννης Ἀναγνώστου, ὁ πρόεδρος 
τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου 
Κωνσταντῖνος Σεφτελὴς 
ἐπικεφαλῆς πλειάδας μελῶν 
αὐτοῦ, ἐξ ὧν καὶ οἱ περισσότεροί 
των Ἀντιδημάρχων. Μετὰ τὴν 
ἐπιστροφὴ στὸ Ναὸ στὶς 21:00 
τελέσθηκε ὑπὸ κληρικῶν τοῦ 
Ναοῦ ἡ ἱερὰ Παράκλησις εἰς 
στὴν Ἁγία, ἐνῶ ταυτόχρονα 
παρατέθηκε τράπεζα φιλοξενίας 
στοὺς σπουδαστὲς τοῦ τμήματος 
Ἑλληνομάθειας τῆς Ἀποστολικῆς 
Διακονιᾶς, οἱ περισσότεροί των 
ὁποίων εἶναι Ρωμαιοκαθολικοὶ 
κληρικοὶ ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς γῆς.
Τὴν ἑπομένη τῆς ἑορτῆς 
τελέσθηκε Θεία Λειτουργία ὑπὸ 
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χερουβεὶμ 
Μουστάκα καὶ τὴν Κυριακὴ 
24  Ἰουλίου, ἔγινε τὸ κτητορικὸ 
Μνημόσυνο, κατὰ τὴν τάξη 
ποὺ καθιέρωσε ὁ ποτὲ ἀκμάσας 
Σύλλογος Ἀνεγέρσεως 
τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ.
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