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E
υχαριστώ και ευγνωµονώ τον Σεβασµιώ-
τατο Ποιµενάρχη µας, τον Αρχιεπίσκοπο 
Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανό για την ευλογία 
που µου έδωσε να συλλειτουργήσω σήµε-

ρα µε τον αγαπητό πατέρα ∆ηµήτριο Κόκκινο, τον 
Ιερατικώς Προϊστάµενο του ιερού αυτού Ναού 
και να πανηγυρίσω µαζί σας το µεγάλο και σπά-
νιου είδους γεγονός, την µετάθεση του Ναού µας.
Την µετάθεσή του από την θέση αυτή που βρι-
σκόµαστε, δηλαδή από το ένδεκα Χάσσελλ στρητ 
Παρραµάττα, στη γωνία των οδών GEORGE και 
PURCHASE, PARRAMATTA που βρίσκεται σε 
µικρή απόσταση από δω.
Συλλειτουργήσαµε σήµερα µε τον αγαπητό αδελ-
φό πατέρα ∆ηµήτριο µε όσο µπορούσαµε πανη-
γυρικότερο τρόπο και σε λίγο θα αναχωρήσουµε 
εν ποµπή µε Τάξη Λιτανείας, µεταφέροντας τις 
∆εσποτικές Εικόνες του Τέµπλου, δηλαδή την Ει-
κόνα του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, της Υπε-
ραγίας Θεοτόκου και του Αγίου του Ναού µας του 
Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου και Βαπτιστού.
Θα πάρουµε µαζί µας και το Ιερό Ευαγγέλιο.

Μάλιστα θα είναι εκείνο το πρώτο Ευαγγέλιο 
που χρησιµοποιήθηκε, εδώ και εξήντα τέσσερα 
χρόνια, στην πρώτη Θεία Λειτουργία που τελέ-
σθηκε στην Ενορία µας. Το Ευαγγέλιο αυτό είναι 
ένα ιερό κειµήλιο του Ναού µας. Είναι δώρο του 
πρώτου Προέδρου της Κοινότητας Παρραµάττας, 
του αειµνήστου και πολυσεβάστου γέροντα Μαρί-
νου Κουβαρά και της επίσης αειµνήστου συζύγου 
του Ευτυχίας.
Θα πάρουµε ακόµα και το Ιερό Αντιµήνσιο.
Και θα τα µεταφέρουµε µε την πρέπουσα ευλά-
βεια στον νέο χώρο που στο εξής θα τελούνται η 
Θεία Λειτουργία, τα άλλα Ιερά Μυστήρια και όλες 
οι άλλες Ιερές Ακολουθίες.
Το νέο αυτόν χώρο θα τον καθαγιάσει ο Θεοφι-
λέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος κ. Σεραφείµ, 
µε την τέλεση της πρώτης Αρχιερατικής Θείας 
Λειτουργίας την αµέσως επόµενη Κυριακή, δη-
λαδή την 14η Ιουνίου 2015.
Η ηµεροµηνία αυτή, η 14η Ιουνίου 2015 θα 
είναι ένας νέος σταθµός στην ιστορική πο-
ρεία της Ενορίας-Κοινότητας του Αγίου Ιω-

άννου Παρραµάττας.
Στο σηµείο αυτό θεωρώ απαραίτητο να αναφερ-
θούν όλοι οι ιστορικοί σταθµοί της Ενορίας Κοι-
νότητάς µας. Θα προσπαθήσω να τους αναφέρω 
όσο γίνεται συντοµότερα:
Η πρώτη Θεία Λειτουργία έγινε τα µέσα Μαΐου 
1960 στον Αγγλικανικό Ναό των Αγίων Πά-
ντων, στο VICTORIA RD, PARRAMATTA, από 
τον Ελληνο-Ρουµάνο Ιερέα, αείµνηστο, Θεόδωρο 
Κεντρίδη και µέχρι τα µέσα Αυγούστου του ιδί-
ου έτους τελούσε την Θεία Λειτουργία (µόνο τις 
Κυριακές) ο τότε Βοηθός Επίσκοπος Ναζιανζού, 
ο µετέπειτα Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας και 
τελικά Μητροπολίτης Προύσης, ο κύριος ∆ιονύ-
σιος (Ψιάχας) στο SAINT JOHN’S AMBULANCE 
HALL, στην γωνία των οδών HARRIS και 
MARION, στο HARRIS PARK.
Από την πρώτη Κυριακή µετά το ∆εκαπενταύ-
γουστο του 1960 και µέχρι την 31η Αυγούστου 
του 2008, δηλαδή επί 48 χρόνια µε ελάχιστες 
σύντοµες απουσίες, ιερατικώς προϊστάµενος της 
Ελληνικής Ορθοδόξου Ενορίας και Κοινότητος 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ




