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Η Αγία Ευφηµία του 
Μπάνκσταουν ενισχύει τον 
Άγιο Χαράλαµπο της Κεντρικής 
Ακτής µε το ποσό των $9000!
Γράφει ο ∆ηµήτρης Καµετόπουλος

Τ ην Κυριακή 15 Μαϊου 
στην αίθουσα της Ελλη-
νικής Ορθόδοξης Ενορί-
ας-Κοινότητας της Αγίας 

Ευφηµίας, Μπάνκσταουν διορ-
γανώθηκε µε επιτυχία µεσηµε-
ριανό γεύµα προς ενίσχυση της 
συνεχιζόµενης ανέγερσης του 
Ελληνορθοδόξου Ιερού Ναού 
του Αγίου Χαραλάµπους, στην 
περιοχή Τάγκαρα (Tuggerah), 
στην Κεντρική Ακτή (Central 
Coast), 80 χλµ περίπου βόρεια 
του Σύδνεϋ. Το γεύµα ευλόγη-
σε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Απολλωνιάδος κος Σεραφείµ ο 
οποίος και ετέλεσε ενωρίτερα 
την πρωϊνή Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό της Αγίας Ευ-
φηµίας. Πρόκειται για την τρίτη 
συνεχόµενη χρονιά που διορ-
γανώνεται η εν λόγω εκδήλωση 
για την περαιτέρω οικονοµική 
συγκέντρωση και αρωγή για την 
ολοκλήρωση κατασκευής του Ιε-
ρού Ναού. Η πρωτοβουλία είναι 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Ενορίας-Κοινότητας της Αγίας 
Ευφηµίας. Σύσσωµο είχε µετα-
βεί για τον ίδιο φυσικά σκοπό 
και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της νεοδηµιουργηθείσας Ενορί-
ας του Αγίου Χαραλάµπους µε 
τον πρόεδρό του, ∆ρ Αναστάσιο 
Φερµάνη. Στο γεύµα παρέστη-
σαν και οι δύο ιερείς της Αγίας 
Ευφηµίας πατήρ Παναγιώτης 
Πρωτοψάλτης και ο πατήρ Πα-
ναγιώτης Μαυροµµάτης. Ο Θεο-
φιλέστατος καλωσορίζοντας τους 
ενορίτες και συµπαραστάτες του 
σκοπού, ευχαρίστησε τον κόσµο 
που ανταποκρίθηκε στην πρό-
σκληση και ευχήθηκε να ολο-

κληρωθεί το έργο, µε τις ταυτό-
χρονες ευλογίες της Εκκλησίας, 
που θα καλύψει τις θρησκευ-
τικές ανάγκες της µικρής αλλά 
δυναµικής Ελληνορθόδοξης πα-
ρουσίας στην ευρύτερη περιοχή 
της Κεντρικής Ακτής. Επίσης, 
ο Θεοφιλέστατος ευχαρίστησε 
τους δωρητές διαφόρων ειδών 
αλλά και το κάτεριγκ που προ-
σφέρθηκε να µεριµνήσει για την 
ποικιλία των ζεστών εδεσµάτων 
και κρύων ποτών. Τους ενορίτες 
καλωσόρισε και ο αντιπρόεδρος 
της Ελληνορθόδοξης Ενορίας-
Κοινότητας του Μπάνκσταουν 
κος Νίκος Μαδούρης εκ µέρους 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευ-
χαριστώντας και εκείνος µε την 
σειρά του όσους προσέφεραν 
κάτι στην εκδήλωση για να ενι-
σχυθεί περαιτέρω η ανέγερση. 
Τον λόγο έλαβαν αργότερα ο 
πρόεδρος του Αγίου Χαραλά-
µπους ∆ρ Φερµάνης ο οποίος, 
µιλώντας εκ µέρους του Αγί-
ου Χαραλάµπους, αναφέρθηκε 
στην σπουδαιότητα του έργου 
που όµως θα εξυπηρετήσει και 
τις ανάγκες όσων Ορθοδόξων 
Ελλήνων συµπαροίκων και άλ-
λων που τυχόν επισκεπτούν την 
Κεντρική Ακτή για µονοήµερη 

επίσκεψη ή για άλλους λόγους. 
Λίγο µετά, το µέλος του ∆ιοικη-
τικού Συµβουλίου και χτίστης 
κος ∆ηµήτρης ∆ηµητρακόπου-
λος (Ντίµης) έκανε έναν σύ-
ντοµο απολογισµό για την έως 
τώρα κατασκευαστική πορεία 
της ανέγερσης της εκκλησίας 
την οποία χαρακτήρισε ως στα-
θερή και η οποία αναµένεται 
να ολοκληρωθεί στα επόµενα 
χρόνια εφόσον υπάρχει συνεχή 
συµπαράσταση του Ελληνισµού 
γενικά. Ολοκληρώνοντας, θα 
πρέπει να ειπωθεί πως κατόπιν 
της κλήρωσης της λαχειοφόρου, 
διάφορων δωρεών και του πλει-
στηριασµού που ακολούθησε το 
γεύµα µε τα πλούσια δώρα που 
είχαν δοθεί για τον ιερό σκοπό, 
συγκεντρώθηκε τελικά το ποσό 
των περίπου $9000, γεγονός 
που χειροκροτήθηκε από όλους. 
Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε ως 
επιτυχής και ευχή όλων ήταν 
όπως ολοκληρωθεί το έργο αυτό 
στην Κεντρική Ακτή της πολι-
τείας της Νέας Νότιας Ουαλίας 
προς εξυπηρέτηση όλων των 
κατοίκων και ως µία άλλη θρη-
σκευτική κοιτίδα του ελληνικού 
στοιχείου στην Αυστραλία. 

ZHTEITAI
Οδηγός πεπειραμένος, ευπαρουσίαστος, 

που να έχει στην κατοχή του δίπλωμα 
τουλάχιστον τύπου LR  για τα καθήκοντα 

οδηγού οχήματος που θα εξυπηρετεί 
ανάγκες της κοινότητάς μας.

Παρακαλούμε επικονωνήστε 
με τον Κώστα 9759 9759

Euro Funeral Services... 
when the personal touch matters the most

(Στις φωτογραφίες, (κάτω) άποψη των ενοριτών και άλλων Ελλήνων συµπαροίκων, (αριστερά) ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος κος Σεραφείµ, (δεξιά) ο Προέδρος της νεοδηµιουργηθείσας 
Ελληνορθόδοξης Ενορίας-Κοινότητας του Αγίου Χαραλάµπους στην Κεντρική Ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας και άλλοι.




