
Events	from	Sunday	11th	April	2021	

	
	
We	would	 like	 to	welcome	Father	Asterios	Zouriakas,	Presvytera	and	 family	 to	
the	 Parish	 of	 Saints	 Raphael,	 Nicholas	 and	 Irene,	 Liverpool	 as	 the	 new	
Proistamenos.	We	wish	him	well	with	his	service.	
	

	
	
During	 the	 visit	 of	 His	 Eminence	 Archbishop	 Makarios,	 He	 presented	 the	
Honorary	 Award	 of	 our	 Patron	 Saint	 of	 the	 Greek	 Orthodox	 Church,	 Saint	
Andrew.	The	Parish	President,	Mr	Rekouniotis,	accepted	this	prestigious	award	
on	behalf	of	the	Parishoners	and	the	Parish	Committee	for	his	and	their	service	



to	 the	Parish	 and	Community	 of	 Saints	Raphael,	Nicholas	 and	 Irene,	 Liverpool.	
We	 thank	 His	 Eminence	 Archbishop	Makarios	 for	 taking	 time	 out	 of	 His	 busy	
schedule	to	visit	our	beloved	Parish.	
	

	
In	 addition,	we	would	 like	 to	 thank	 Father	 Prochoros	 for	 his	missionary	work	
and	 service	 at	 our	 Parish	 and	 we	 wish	 him	 well	 in	 his	 new	 role	 as	 the	
Archiepiscopal	Vicar	of	Canberra.	
	
	

Η	Ομιλία	Του	Προέδρου,	Κ.	Ρεκουνιώτη	
 
Είµαι βαθειά συγκινηµένος από την τιµή που µου 
κάνατε σήµερα. Όταν άρχισα, υπηρετώ την 
ευλογηµένη αυτή ενορία και κοινότητα των Αγίων 
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, το τελευταίο 
πράγµα που είχα στη σκέψη µου, ήταν να 
απολαύσω τιµές και αξιώµατα. 
 
Με ταπεινότητα υπηρέτησα, και από τη θέση του 
Προέδρου, και πιστέψτε µε, πρόσθεσα µόνο ένα 
λιθαράκι πανό στους ογκόλιθους που είχαν 
οικοδοµήσει οι προκάτοχοι µου, και επι µισόν αιώνα Ιερατικώς 
Προϊστάµενος, Πάτερ Χρήστος Βέργος. 
 
Μαζί µε τους άξιους συνεργάτες µου στο Διοικητικό Συµβούλιο, 
συµβάλαµε στη διατήρηση και τη µεταλαµπάδευση στην νέα γενιά, της 
θρησκείας µας, των ηθών και εθίµων, της Ελληνικής γλώσσας και της 
αγάπης, για τις δυο πατρίδες µας. Εργαζόµαστε µε πίστη να επιτύχουµε 
τους στόχους µας µε την κατανόηση ότι αυτό που κάνουµε είναι το 
καλύτερο για την ενορία µας. Οι προστάτες µας, µας έχουν ευλογήσει 
καθ ' όλη αυτή την περίοδο, ειδικά κατά τη διάρκεια του κοροναϊού. 



 
Δεν περιµέναµε τιµές. 
 

Για αυτό είµαι διπλά συγκινηµένος, όταν 
απονέµεται µια τιµή από τον προκαθήµενο της 
εκκλησίας µας, και στην Αυστραλία. 
 
Στο πρόσωπο µου, η τιµή αυτή είναι τιµή για 
όλους τους Έλληνες χριστιανούς ορθόδοξους 
της περιοχής µας. Σ’ αυτούς ανήκει, και την 
αποδέχοµαι στο όνοµα τους. 
  
Σας ευχαριστώ από βάθους καρδιάς, και ζητώ 
ταπεινά την ευλογία σας, ευχόµενος ο κύριος να 
σας χαρίζει υγεία, σθένος και υποµονή, για την 
ευόδωσης του έργου σας, και µακροηµέρευση.  

 
Ευχαριστώ. 
 

 
 
Πάτερ Αστέριος Ζουριάκας και 
Πρεσβυτέρα, 
 
Εκ µέρους της ενορίας και της 
κοινότητας των Αγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης σας 
καλωσορίζω και µε τις ευχές του 
Θεού και τη µεσιτεία	 των Αγίων 
µας, σας εύχοµε καλή επιτυχία ως 
ο νέος µας Ιερατικώς 
Προϊστάµενος.  
 
 

Πάτερ Πρόχορε, 
 
Σας ευχαριστούµε για την διακονία και εργασία 
σου στην ενορία µας και σας εύχοµαι καλή 
επιτυχία µε το καινούργιο σας έργο και ρόλο. 
 
	


