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ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ 41 ΕΤΩΝ

Walk-a-thon και ελληνικό πανηγύρι 
από το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας
…  σε συνεργασία µε την Ενορία / Κοινότητα του Αγίου Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης του Λίβερπουλ

Τ ην Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 
2017, έλαβε χώρα η 41ή  εκ-
δήλωση της Ετήσιας Οδοιπο-
ρίας (Walk-a-thon) του Κέ-

ντρου Ελληνικής Προνοίας       (GWC 
Community Services) της Ιεράς Αρχι-
επισκοπής, σε συνεργασία µε την Ενο-
ρία / Κοινότητα του Αγίου Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης του Λίβερπουλ.
Με την συµβολική αυτή εκδήλωση 
ουσιαστικά κορυφώνεται το πρόγραµ-
µα των εκδηλώσεων του Κέντρου Ελ-
ληνικής Προνοίας στο πλαίσιο του 
µήνα Κοινωνικής Ενηµέρωσης και 
∆ραστηριότητας “Οκτώβριος 2017”.
Την έναρξη της Ετήσιας Οδοιπορίας 
κήρυξε λίγο µετά τις 13:00 o Θεοφι-
λέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος 
κ.Σεραφείµ, παρουσία του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδος, ∆ρ Σταύρου 
Κυρίµη, του προέδρου της εκτελεστι-
κής επιτροπής του Κέντρου Ελληνι-
κής Προνοίας, κ. Eυάγγελου Χατσα-
τούρη, του Ιερατικού Προιστάµενου 
της ενορίας Πατέρα ∆ηµήτριου Πα-
παοικονόµου και του Πατέρα Χρή-

στου Βέργου, και πλήθος κόσµου.
“Nα διαβιβάσω σε όλους το χαιρετι-
σµό του Σεβασµιωτάτου κ.κ. Στυλια-
νού, την ευλογία του και τις ευχές του 
για καλή επιτυχία”,ανέφερε ο Θεοφι-
λέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος 
κ.Σεραφείµ. 
“Φέτος είναι το 41o Walk-a-thon, 
σαρανταένα χρόνια στις Eνορίες του 
New South Wales γίνεται αυτή η εκ-
δήλωση για την ενίσχυση του έργου 
του Κέντρου Προνοίας” κατέληξε ο 

Θεοφιλέστατος. 
“θα ήθελα να συγχαρώ την Πρόνοια 
της Αρχιεπισκοπής” δήλωσε ο Γενι-
κός Πρόξενος της Ελλάδος, ∆ρ Σταύ-
ρος Κυρίµης “για την διοργάνωση 
της εκδήλωσης για σαρανταένα συ-
ναπτά έτη”.
“H Πρόνοια καλύπτει µία µεγάλη 
γκάµα υπηρεσιών της παροικίας µας, 
για αυτό πρέπει να την αγκαλιάσουµε 
όλοι µαζί και να την υποστηρίξουµε” 
τόνισε  ο Γενικός Πρόξενος της Ελλά-

δος, ∆ρ Σταύρος Κυρίµης.
Η διαδροµή ολοκληρώθηκε  στο προ-
αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου 
Ραφαήλ,Νικολάου και Ειρήνης όπου 
η Ενορία/Κοινότητα διοργάνωσε µε 
εξαιρετική επιτυχία το ελληνικό πα-
νηγύρι της µε διάφορα περίπτερα κα-
θώς και δραστηριότητες για παιδιά. Ο 
Τελετάρχης του προγράµµατος ήταν ο 
εκπαιδευτικός και δηµοσιογράφος κ. 
∆ηµήτριος Καµµετόπουλος.
Να αναφέρουµε ότι τις εορταστικές 
εκδηλώσεις τίµησαν µε την παρουσία 
τους,το µέλος της πολιτειακής  κυ-
βέρνησης της εκλογικής περιφέρειας 
Liverpool, κ.Paul Gerald Lynch κα-
θώς και η ∆ήµαρχος του Liverpool, 
κυρία Wendy Waller.
Στο πλαίσιο του πλούσιου προγράµ-
µατος συµµετείχαν, τα χορευτικά συ-
γκροτήµατα της σχολής παραδοσια-
κών χωρών του Λυκείου Ελληνίδων 
του Σίδνεϊ και το χορευτικό συγκρό-
τηµα της Ενορίας του Λίβερπουλ, 
υπό την καθοδήγηση της Παρούλας 
Thurbαn.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος κ.Σεραφείµ και Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος  
∆ρ.Σταύρος Κυρίµης ηγήθηκαν της Ετήσιας Οδοιπορίας

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων συµµετείχαν τα χορευτικά συγκροτήµατα της σχολής παραδοσιακών 
χωρών του Λυκείου Ελληνίδων του Σίδνεϊ

Ο Τελετάρχης του προγράµµατος εκπαιδευτικός και 
δηµοσιογράφος κ. ∆ηµήτριος Καµµετόπουλος

Εξαιρετική η συµµετοχή του χορευτικού  συγκρότηµατος  της Ενορίας του Λίβερπουλ, υπό την 
καθοδήγηση της Παρούλας Thurbαn

Ο Τελετάρχης του προγράµµατος εκπαιδευτικός και 
δηµοσιογράφος κ. ∆ηµήτριος Καµµετόπουλος

Μέλος της πολιτειακής  κυβέρνησης της εκλογικής 
περιφέρειας Liverpool, κ.Paul Gerald Lynch 




