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Κείμενο-Φωτογραφίες: Σπύρος Παπαστεφάνου

Τ ο συναίσθημα που βίωσα την Κυριακή 
των Βαϊων στην εκκλησία του Αγίου Χα-
ραλάμπου ήταν μοναδικό.

Η ατμόσφαιρα κατάνυξης σε συνδυασμό 
με τα χρώματα του Αιγαίου που πλημμηρίζουν 
τον νεοαγερθέντα ναό με καθήλωσαν.

Έλα να σου δείξω του δύο νέους σταυρούς που 
μόλις τοποθετήσαμε” μου λέει ο πρόεδρος της  
Ενορίας Κοινότητας γιατρός Τάσος Φουρμάνης, 
οδηγώντας με λίγο πιο έξω από την κύρια είσο-
δο του ναού.

Και το τέμπλο μας, το είδες το τέμπλο μας!

Οι δύο πρώτες αγιογραφίες, φιλοτεχνήθηκαν 
από τον αγιογράφο Κωνσταντίνο Αγγελάρη, κά-
τοικο θεσσαλονίκης, ο οποίος ελπίζουμε να μας 
παραδώσει και τις υπόλόλοιπες στους επόμε-
νους έξι μήνες.

Και ο θρόνος, είναι του  Αγίου Σπυρίδωνος της 
Ενορίας του Κingsford! Δωρεά των υιών 

Συγκινημένος συνεχίζει..

Θέλω να σου γνωρίσω τον άνθρωπο που ορα-
ματίστηκε και κατασκεύασε τον ναό.

Είναι ο ψηλός εκείνος κύριος πίσω από τα κε-
ριά. Ονομάζεται Δημήτρης Δήμος.

Κατασκευαστής το επάγγελμα.

Ανακάλυψε το οικόπεδο, το πρότεινε, έπεισε 
τους πάντες για την κατασκευή της εκκλησίας, 
κατέθεσε τα σχέδια, “δίδαξε” τον αυστραλό αρ-
χιτέκτονα τι σημαίνει Ορθόδοξος ναός και με 
την αμέριστη στήριξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, 
την οικονομική προσφορά ελλήνων συμπαροί-
κων και την βοήθεια των μελών της επιτροπής 

της ενορίας κοινότητας ανεγέρθει η εκκλησία 
του ΄Αγιου Χαράλαμπου στο εμπορικό πάρκο 
του Τuggerah.

To θεμέλιο λίθο το τοποθέτησε ο μακαριστός 
Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός στης 12 Νοεμβρίου 
του 2011.

‘Εκτοτε ο Θεοφιλέστατος Απολλωνιάδος Σερα-
φείμ ήταν πάντα στο πλευρό μας.

Έτσι το όνειρο μας  έγινε πραγματικότητα για 
την κατασκευή μίας Ορθόδοξης εκκλησίας στην 
περιοχή μας.

Σταματά καθώς ο πατέρας Δημήτριος Βαρβαρής 
ξεκινά το κήρυγμα για την σημασία της Κυρια-
κής των Βαϊων στους περισσότερους από διακό-
σιους πιστούς.

Αφού τελειώσει όλοι ανεξαιρέτως  θα τον ασπα-
σθούν  παίρνοντας από τα χέρια του βάϊα σε 
σχήμα σταυρού.

Κυριακή των Βαϊων στο Άγιο Χαράλαμπο της 
Κεντρικής Ακτής.

Κυριακή των Βαϊων στον Άγιο  
Χαράλαμπο της Κεντρικής Ακτής


