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Ο Γενικός Κυβερνήτης της Αυστραλίας 
στον Ταξιάρχη Μιχαήλ
Η 

Κυριακή 24ης Ιανουαρίου 2016 θα µείνη χαραγµένη 
στην µνήµη των πιστών που είχαν την τιµή να έχουν 
κοντά τους σε ιδιωτική επίσκεψη στην εκκλησία του 
Ταξιάρχη Μιχαήλ, Crows Nest, τον Γενικό Κυβερνήτη 

της Αυστραλίας, Εξοχώτατον Sir Peter Cosgrove συνοδευόµε-
νον από την Ευγενεστάτη συζυγό του Lady Cosgrove. Τους επί-
σηµους  συνόδευε ο κ. Μιχαήλ και κα. Αναστασία Χουβαρδά, 
κάτοικοι της ενορίας.  Παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία µε 
πολύ προσοχή, και στο τέλος είς απάντηση του καλωσορίσµα-
τος εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινότητος, της 
Φιλοπτώχου Αδελφότητος και του εκκλησιάσµατος, από τον 
Γιώργο Μόσχο, ο Γενικός Κυβερνήτης είπε:

Γειά σου! …. I’d like to say on behalf of Lynne and I that we 
are very privileged to be amongst you today… “I’d like to thank 
you, Fr John… and all the Greek Orthodox Community of St 
Michael’s for letting us see this wonderful example of your 
religion. Since Lynne and I have been in this job - almost two 
years - we’ve gone to so many different places of worship. 
Through our friendship with the Houvardas family, I said: I’d 
very much wanted to go to a Greek Orthodox service - and I 
know that there are Greek Orthodox churches all over the place 
- but I said what about the one where you worship? And he (Mr 
Houvardas) agreed to that.” 
Ο Γενικός Κυβερνήτης εξέφρασε την επιθυµία να παραστεί και 
στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια ποιµαντορικού έργου του πα-
τέρα Ιωάννη.

 Απευθυνόµενος στον Πατέρα Ιωάννη, ο Sir Peter Cosgrove ανέ-
φερε: “One of the great components of modern Australia are 
Greek-Australians… People who come to this country with the 
richness of their culture - science, philosophy, medicine, arts, 
sports… All of the things which Australians find embedded 
in their present day culture can be found in all their richness 
within the Greek-Australian community. Today’s service was an 
example of that…I had heard of its richness, but it is profound. 
It sits at the centre of the culture of Greeks all over the world, 
an ancient religion, profoundly moving…  “Fr John, I thank you 
so much for allowing us to share the Liturgy with you. And in 
the shadow of Australia Day… I can’t imagine a way to mark the 
very significant contribution to this nation made by Australians 
who are Greeks - Greeks who became Australians. I thank you for 
what you do for Australia… Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. 
(Thank you, thank you, thank you).”
  
Υ.Γ.  H χορωδία έκανε µεγάλη εντύπωση στον Γενικό Κυβερνήτη) Με την ευκαι-

ρία αυτή, η ενορία ευχαριστεί την Χορωδία της Χριστιανικής Ενώσεως Επι-
στηµόνων οι οποίοι έψαλλαν µε χοράρχη το γιατρό Ιωάννη Ψαροµµάτη, και 
σηµειώνει ότι “η κυριακή αυτή θα µείνη για πάντα εις την µνήµην όλων µας”.  




