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Η Ενορία του Αγίου Θεράποντα  
στο Thornleigh ξεκίνησε υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής 
Αυστραλίας και µε την ευλογία του  
Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου  
Αυστραλίας το Φεβρουάριο του 2006. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Η γιορτή της Ενορίας  
του Αγίου Θεράποντα  
στο Thornleigh

H
προσπάθεια ξεκίνησε χάρη στην φροντίδα και τη δραστηριότητα πολ-
λών οικογενειών ελληνικής καταγωγής που κατοικούν στη Βόρεια 
Ακτή (Northshore) του Σίδνεϊ και αισθάνθηκαν την ανάγκη δηµιουρ-
γίας µιας κοινότητας γύρω από την Ορθόδοξη Εκκλησία.  Η κύρια 

γλώσσα τους ήταν η Αγγλική, αλλά ακολουθούσαν την ελληνική ορθόδοξη 
παράδοση των προκατόχων τους. Προσωρινή “κατοικία” βρέθηκε στο ∆η-
µαρχείο του Pymble και η πρώτη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Ενορία 
γιορτάστηκε στις 14 Μαΐου 2006. Επίσης άρχισαν να γίνονται µαθήµατα ελ-
ληνικής γλώσσας, χορού και κατοιχητικό σχολείο κάθε Σάββατο.
Ο πατέρας Σταύρος Καρβέλας διορίστηκε πρώτος ιερέας την 1η Σεπτεµβρίου 
2006 και συνεχίζει να υπηρετεί µε αυτή την ιδιότητα µέχρο σήµερα.
Στα τέλη του 2006 αγοράστηκε από την Αγγλικανική Επισκοπή Σύδνεϋ ο 
µόνιµος πλέον χώρος που βρίσκεται στη διεύθυνση 323 -325 Pennant Hills 
Road στο Thornleigh.
Η αγορά αυτή ήταν το αποτέλεσµα µιας µεγάλης προσπάθειας να πειστεί η 
Ενορία - κοινότητα να αναλάβει το οικονοµικό κόστος µε τη βοήθεια της Αρ-
χιεπισκοπής.
Ο Ιερέας και η Επιτροπή µε τη βοήθεια πολλών αφοσιωµένων εθελοντών, 
άρχισε κατόπιν το επίπονο έργο της µετατροπής του κτιρίου και της προετοι-
µασίας του για να φολοξενήσει διάφορες υπηρεσίες και δραστηριότητες. Τον 
Φεβρουάριο του 2010 ενορία φιλοξένησε το πρώτο Ελληνικό Φεστιβάλ του 
Hornsby  φέρνοντας σε επαφή τον ελληνικό ορθόδοξο πολιτισµό και παραδό-
σεις µε την ευρύτερη κοινότητα. Ήταν η πρώτη φορά που οποιαδήποτε ελλη-
νική ορθόδοξη κοινότητας στο Σίδνεϊ πραγµατοποιούσε ένα τέτοιο εγχείρηµα. 
Η Εκκλησία συνεχίζει να παρέχει Κατηχητικό Σχολείο και να πραγµατοποιεί 
κοινωνικές εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες καθώς και µαθήµατα ελληνικής 
γλώσσας και χορού και ποιµαντική µέριµνα για την ελληνική ορθόδοξη κοι-
νότητα στην Άνω Βόρεια ακτή του Σίδνεϊ.


