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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΜΠΕΡΓΟΥΝΤ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 

ΤΙΜΗΣΕ ΕΠΑΞΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥ∆ΝΕΫ!
Γράφει ο ∆ηµήτρης Καµετόπουλος

Π αρά την δύσκολη χρονιά που 
διανύουµε φέτος από τον 
Μάρτιο λόγω του λεγόµενου 
κορονοϊού, ακόµη και σε 

ψυχολογικό επίπεδο, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Ελληνικής Ορθόδο-
ξης Ενορίας-Κοινότητας του Αγίου 
Νεκταρίου του Μπέργουντ και Περι-
χώρων κατάφερε να προσφέρει µια 
«λάµψη ψυχής και ανάτασης» στον 
Ελληνισµό τους τελευταίους δύο µή-
νες. Ο λόγος για τις οχτώ συνολι-
κά οµιλίες που διοργάνωσε αυτή η 
Ενορία-Κοινότητα από τα µέσα Σε-
πτεµβρίου (οι τέσσερις οµιλίες στην 
ελληνική γλώσσα και οι άλλες τέσσε-
ρις στην αγγλική) µε επίκεντρο την 
ζωή και το έργο του Αγίου Νεκταρίου 
και το πώς οι άνθρωποι µπορεί να 
ακολουθήσουν τις συµβουλές και τις 
προτροπές του Αγίου για µια καλύ-
τερη ζωή. Σχεδόν κάθε εβδοµάδα η 
Ενορία είχε προγραµµατίσει και µια 
οµιλία µε την τελευταία να κλείνει 
τον κύκλο αυτόν την περασµένη Κυ-
ριακή 15 Νοεµβρίου 2020. Αρκετές 
από αυτές πραγµατοποιήθηκαν σε 
διάφορες Ελληνορθόδοξες Ενορίες 
του Σύδνεϋ εκτός του Μπέργουντ για 
να προσελκυστούν και άλλοι Έλληνες 
οµογενείς και ξένοι να τις παρακο-
λουθήσουν. Η εν λόγω περίοδος των 
εκδηλώσεων τίµησε τα 100 χρόνια 
από την κοίµηση του Αγίου Νεκτα-
ρίου αλλά και τα 50 χρόνια από την 
ίδρυση της Ελληνορθόδοξης αυτής 
«κοιτίδας» στα µεσοδυτικά προάστια 
της µεγαλούπολης του Σύδνεϋ. 
Η τελευταία οµιλία της 15ης Νοεµβρί-
ου εντός του Ιερού Ναού του Αγίου Νε-
κταρίου έγινε από τον ψάλτη Ιωάννη 
Ψαροµµάτη και είχε τίτλο «Γνώθι σ’αυ-

τόν». Το κοινό που την παρακολούθη-
σε δια ζώσης αλλά και αυτοί που συν-
δέθηκαν µέσω ζωντανής µετάδοσης 
στο Φέισµπουκ είχαν προσηλωθεί στο 
θέµα καθώς ο οµιλητής το παρουσία-
σε από φιλοσοφική και θρησκευτική 
σκοπιά και µέσα από τα βιώµατα και 
τα έργα του Αγίου Νεκταρίου. Ο κος 
Ψαροµµάτης παρέπεµψε τους ακροατές 
του σε διάφορες πηγές που ασχολού-
νται για το πως οι άνθρωποι µπορεί 
να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και 
να τον γνωρίσουν καλύτερα για να 
µπορέσουν οι ίδιοι στην συνέχεια να 
συνεισφέρουν θετικά στην ευρύτερη 
κοινωνία. 
Ο ιερατικώς προϊστάµενος του Αγίου 
Νεκταρίου, Μπέργουντ, πατέρας Γεώρ-
γιος Λιάγκας, ο οποίος είχε αναλάβει 
χρέη συντονιστή στην εκδήλωση, επι-
λόγησε τον οµιλητή ευχαριστώντας τον 
για την άκρως ενδιαφέρουσα οµιλία. 
Στην συνέχεια η εκδήλωση διανθίστη-
κε µε τους ψάλτες του Ιερού Ναού οι 
οποίοι έψαλαν µε πλήρη ευφωνία τον 
ύµνο «Αγνή Παρθένε». Ο ύµνος αυ-

τός, να σηµειωθεί πως τον συνέθεσε ο 
ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος. 
Κλείνοντας την εκδήλωση, η πρόεδρος 
της Ενορίας-Κοινότητας του Αγίου Νε-
κταρίου κα Πηνελόπη Κιούσση µαζί µε 
τον πατέρα Γεώργιο ευχαρίστησαν από 
κοινού όλη την Συντονιστική Επιτροπή 
που επιµελήθηκε των φετινών εορτα-

στικών εκδηλώσεων, την κα Κατερίνα 
Μπαντούβα για την γραµµατειακή βοή-
θειά της και τον κο Όθωνα Σκλαβενίτη 
για την τεχνολογική του στήριξη στο 
στήσιµο της ζωντανής διαδικτυακής 
µετάδοσης σε όλες τις οµιλίες. Επίσης 
ευχαριστήρια δόθηκαν και στην Φιλό-
πτωχο η οποία πάντα είχε προβλέψει 
για ένα εύγευστο κέρασµα µαζί µε δύο 
δώρα για για όλους τους παραβρισκό-
µενους στο τέλος κάθε οµιλίας: ένα 
χειροποίητο τσουρεκάκι και ένα µικρό 
µπουκάλι µε λαδάκι. 
Αξίζει ένα µεγάλο εύγε στην επιτροπή 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Ενορίας του 
Αγίου Νεκταρίου για την επιτυχή διορ-
γάνωση των οµιλιών αυτών και στις 
δύο γλώσσες το τελευταίο χρονικό δι-
άστηµα και µάλιστα εν µέσω του υγιει-
νοµικού συναγερµού στην πολιτεία της 
Νέας Νότιας Ουαλίας! Χρόνια Πολλά 
στην Ενορία και είθε να διοργανώνει 
πάντα επιτυχείς εκδηλώσεις προς όφε-
λος των θρησκευτικών και ψυχικών 
αναγκών των ενοριτών της και του ευ-
ρύτερου Ελληνισµού! 




