
Fr. Panagiotis will be Temporarily Filling-In 
 

Fr. Panagiotis will be filling-in as a substitute priest at the parish of St. Athanasios & St. John the Baptist Greek 
Orthodox Church on Keeler Avenue in Chicago. 
  
The parish of St. Athanasios & St. John the Baptist are in the process of securing a priest for their parish. Fr. 
George, as agreed upon before his arrival to the parish, left to go back to Greece at the end of May 2020 
signifying the end of his tenure. We wish Fr. George the Lord's abundant blessings in his transition back home. 
  
The parish of St. Athanasios and St. John the Baptist approached Fr. Panagiotis to assist liturgically in the 
interim. Fr. Panagiotis discussed this opportunity with Fr. Andreas, the Chancellor of our Metropolis - The 
Very Rev. Fr. Timothy Bakakos, and at Fr. Panagiotis' request, specifically with the Executive Members of the 
Parish Council. Fr. Panagiotis agreed to help our neighboring parish out in their time of need. 
  
However, when Fr. Panagiotis will not be assisting at the parish of St. Athanasios &  
St. John the Baptist he will be with us at St. Demetrios during this same time frame.  It has been agreed and 
understood by all parties that when our parish returns to regular capacity and attendance, that Fr. Panagiotis 
will return to his usual role in the life of our parish. 
 
We wish the parish of St. Athanasios & St. John the Baptist the very best in the search of finding a new priest to 
lead their community. Likewise, we look forward to Fr. Panagiotis' full return to St. Demetrios. 
If you have any comments, questions or concerns, please contact Fr. Andreas directly. 
  
 
 
O Π. Παναγιώτης Μαλαμής θα συμπληρώσει ως αναπληρωτής Ιερέας στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του 
Αγίου Αθανασίου & του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού στη λεωφόρο Keeler στο Σικάγο. 
  
H ενορία του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού βρίσκεται στη διαδικασία εξασφάλισης 
ενός ιερέα για την ενορία τους. 
  
Ο Π. Γεώργιος, όπως συμφωνήθηκε πριν από την άφιξη του στην ενορία, έφυγε για να επιστρέψει στην 
Ελλάδα στα τέλη Μαϊου 2020 σηματοδώντας το τέλος της θητείας του. Ευχόμαστε στον Π. Γεώργιο ευλογίες 
Κυρίου στη μετάβασή του! 
Η ενορία, στη συνέχεια, πλησίασε τον Π. Παναγιώτη , για να τους βοηθήσει λειτουργικά στο ενδιάμεσο 
διάστημα. 
  
Ο Π. Παναγιώτης συζήτησε αυτή την ευκαιρία με τον Π. Ανδρέα, τον Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης μας, 
Παν. Αρχιμανδρίτης Π. Τιμόθεος Μπακάκος, και αφού εξετάστηκε το αίτημα του Π. Παναγιώτη απο τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου της Ενορίας μας, ο  
Π. Παναγιώτης συμφωνήθηκε να βοηθήσει τη γειτονική Ενορία. 
Ωστόσο, όταν δεν θα απαιτείται η παρουσία του Π. Παναγιώτη στην ενορία του Αγίου Αθανασίου και του 
Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, τότε θα βρίσκεται κοντά μας στον Αγιο Δημήτριο. 
  
Έχει συμφωνηθεί και κατανοηθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, ότι όταν η ενορία μας επιστρέψει στην 
κανονική χωρητικότητα και συμμετοχή της ο Π. Παναγιώτης θα επιστρέψει στο γνώριμο ρόλο του στη ζωή της 
Ενορίας μας. 
  
Ευχόμαστε στην ενορία του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού το καλύτερο στην 
αναζήτηση του νέου Ιερέα για να ηγηθεί της κοινότητάς τους. Παρομοιώς ανυπομονούμε ο Π. Παναγιώτης να 
επιστρέψει στα καθήκοντά του στον Αγιο Δημήτριο. 
Αν έχετε σχόλια, ερωτήσεις ή όποιες ανησυχίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον ΠαπΑνδρέα. 
 


