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και σε άλλους οµιλητές να εξηγήσουµε τους 
λόγους της µετακίνησής µας και να δώσουµε 
επαρκείς απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό.
Σήµερα, την στιγµή αυτή, δίνω την πιο πειστι-
κή απάντηση σ΄αυτό το γιατί!
Αγαπητοί µου αδελφοί και αδελφές,
Πέρα απ΄όλους τους λόγους και πάνω απ’ 
όλους είναι ότι µετατίθεται η έδρα του Αη 
Γιάννη διότι αυτό είναι ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
∆εν το λέω αυτό συνεπαρµένος από υπέρµε-
τρη θρησκοληψία.
Αν αναλογισθούµε τις διάφορες συγκυρίες. 
Αν λάβουµε υπ’ όψη µας την υπερπήδηση 
τεράστιων δυσκολιών. Αν προσέξουµε την 
απρόσµενη, την ουσιαστική, την αποτελεσµα-
τική συµπαράσταση ανθρώπων που µας ήρ-
θαν από το πουθενά, µόνο σ’ αυτό το συµπέ-
ρασµα µπορούµε να καταλήξουµε: Ε Ι Ν Α Ι   
Θ Ε Λ Η Μ Α   Θ Ε Ο Υ.
Είναι θέληµα Θεού η Ενορία του Αη Γιάννη 
να απλώσει τις δραστηριότητές της και σε άλ-
λους τοµείς. Πέρα από τις καθαρά θρησκευτι-

κές και Εκκλησιαστικές. 
Η κοινωνία µας διψά. Η κοινωνία µας έχει 
ανάγκη από τέτοιες δραστηριότητες.
Και είναι ευλογία Θεού ότι τόσο στον τοµέα 
της πνευµατικής ευθύνης όσο και στην κοσµι-
κή και διοικητική διάρθρωση της Ενορίας και 
Κοινότητας βρίσκονται σήµερα άνθρωποι µε 
φώτιση Θεού, µε πολλές αρετές, µε κατάλληλα 
προσόντα και µε επαρκή ικανότητα.
Αδελφοί και αδελφές µου,
Υπακούοντας στο θέληµα του Θεού. Αδελφω-
µένοι και Μονοιασµένοι, ας προχωρήσουµε 
µπροστά και µόνο µπροστά.
Ας µην αφήσουµε τα συναισθήµατα που δη-
µιουργούν στις καρδιές µας οι διάφορες 
αναµνήσεις να πνίξουν το καλώς νοούµενο 
συµφέρον. Το συµφέρον το δικό µας. Το συµ-
φέρον των παιδιών µας. Το συµφέρον των 
επερχόµενων γενεών.
Ο Ναός αυτός του Αη-Γιάννη θα κατεδαφιστεί.
Σε µικρή όµως απόσταση από δω, στην γωνία 
των οδών GEORGE και PURCHASE, θα υψω-

θεί ένας νέος περικαλλής Ναός του Αη Γιάν-
νη, που θα έχει την δυνατότητα να πλαισιωθεί 
και από άλλα ιδρύµατα, θα συνεχίζει να σκορ-
πάει σαν τηλαυγής φάρος το σωτήριο φως της 
Ορθοδοξίας προς δόξαν Θεού και προς ωφέ-
λεια του Ελληνορθόδοξου πληρώµατος.
Θα συνεχίζει ο Αη Γιάννης, µε την ευλογία 
του Οικουµενικού µας Πατριαρχείου, µε την 
πατρική αγάπη και µε την πεφωτισµένη κα-
θοδήγηση του Σεβασµιωτάτου Αρχεπισκόπου 
µας κ.κ. Στυλιανού, µε την ακάµατη φροντί-
δα του ιερατικώς Προϊσταµένου µας πατρός 
∆ηµητρίου, µε την αµέριστη βοήθεια και συ-
µπαράσταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Φιλοπτώχου Αδελφότητος κα µε τις προσευ-
χές όλων µας, θα συνεχίζει, λέω, να αναδει-
κνύει πιστούς Ελληνορθόδοξους Χριστιανούς 
και χρηστούς και προοδευτικούς Αυστραλούς 
πολίτες.
Είη το όνοµα Κυρίου ευλογηµένο από του νυν 
και έως του αιώνος. Αµήν.




