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Με τη σκέψη στους πληγέντες από τις πυρκαγιές 
εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στο Σύδνεϋ
Χ ιλιάδες οµογενείς και όχι µόνο συνέρρευσαν 

την Κυριακή, 12 Ιανουαρίου, στην παραθα-
λάσσια τοποθεσία Yarra Bay του Σύδνεϋ, για 
να λάβουν µέρος στον κοινό εορτασµό των 

Θεοφανείων, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε για 28η 
χρονιά, µε τη συµµετοχή όλων των Ενοριών – Κοινο-
τήτων της αυστραλιανής πρωτεύουσας. 

Ο εορτασµός ξεκίνησε µε την τελετή καθαγιασµού των 
υδάτων και καταδύσεως του Τιµίου Σταυρού, της οποί-
ας προεξήρχε ο Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυ-
στραλίας κ. Μακάριος, πλαισιούµενος από τον Πρω-
τοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής,  Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Μελόης κ. Αιµιλιανό, και από πλειάδα ιερέ-
ων από τις ενορίες του Σύδνεϋ. Ακολούθησε εορταστι-
κό πρόγραµµα, το οποίο περιλάµβανε ζωντανή ελληνι-
κή µουσική, επιδείξεις παραδοσιακών χορών από το 
Λύκειο Ελληνίδων και από άλλα χορευτικά συγκροτή-
µατα της παροικίας, καθώς και εκλεκτά εδέσµατα. 

Το «παρών», µεταξύ άλλων, έδωσαν η Αρχηγός του 
Εργατικού Κόµµατος στη Νέα Νότια Ουαλία, κ. Jodi 
McKay, πολιτειακοί βουλευτές και δηµοτικοί σύµβου-
λοι από ∆ήµους του Σύδνεϋ, η Ύπατη Αρµοστής της 
Κύπρου στην Αυστραλία, κ. Μάρθα Μαυροµµάτη, ο 
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σύδνεϋ, κ. Χρή-
στος Καρράς, µε τη σύζυγό του, Εµπορική Ακόλουθο, 
κ. Κάτια Γκίκιζα, και ο πρόεδρος της ∆ιακοινοτικής 
Επιτροπής, κ. Κοσµάς ∆ηµητρίου.

Ο άστατος καιρός και η ασθενής βροχόπτωση που 
σηµειώθηκε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, κάθε 
άλλο παρά ενόχλησαν τους συµµετέχοντες. Αντίθετα, 
η βροχή χαρακτηρίστηκε καλοδεχούµενη, καθώς η 
σκέψη όλων βρισκόταν στους πληγέντες από τις κα-
ταστρεπτικές πυρκαγιές και στον τιτάνιο αγώνα που 
δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάµεις για την κατάσβεσή 
τους. Μάλιστα, µετά από προτροπή του Σεβασµιωτά-
του κ. Μακαρίου, όλοι µαζί οι παρευρισκόµενοι στην 
εορταστική εκδήλωση στάθηκαν κάτω από τη βροχή 
και ένωσαν τις προσευχές τους, παρακαλώντας τον 
Θεό να ελευθερώσει περισσότερες βροχές για να λήξει 
το συντοµότερο δυνατό η πύρινη κόλαση που µαίνεται 

στην Αυστραλία.  

Νωρίτερα, µη πτοούµενοι από την αισθητή πτώση της 
θερµοκρασίας, περίπου 100 πιστοί, όλων των ηλικι-
ών, βούτηξαν στη θάλασσα για να ανασύρουν τον Τί-
µιο Σταυρό. Εκείνος που κατάφερε να πιάσει πρώτος 
τον Σταυρό ήταν ο 27χρονος Αναστάσιος Μπακούλης, 
από την Ενορία του Αγίου Γερασίµου, στο Leichhardt. 
«∆εν είσαι τυχερός, είσαι ευλογηµένος», του επισήµα-
νε ο Αρχιεπίσκοπος κατά τη σύντοµη συνοµιλία που 
είχε µαζί του, και του προσέφερε ως ευλογία και ανά-
µνηση έναν επιστήθιο σταυρό. 

Στη συνέχεια, ο Σεβασµιώτατος ευλόγησε έναν – έναν 
όλους τους κολυµβητές, ενώ, κατά τη διάρκεια της οµι-
λίας που εκφώνησε, εστίασε αρχικά στο νόηµα της τε-
λετής καταδύσεως του Τιµίου Σταυρού. Όπως εξήγησε, 
δεν πρόκειται απλώς για ένα συµβολικό γεγονός ή για 
µια παράδοση που ακολουθούταν στα χωριά στην Ελ-
λάδα και επαναλαµβάνεται στην Αυστραλία. Αποτελεί 
µία προτροπή προς όλους τους χριστιανούς, επισήµα-
νε, για να κάνουν ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή τους 
και να αναζητούν βαθύτερα έναν τρόπο ζωής που θα 
έχει ως πρότυπο τον Χριστό, θα προσελκύει τη χάρη 
του Θεού και θα τους επιτρέψει να ξεπεράσουν το θά-
νατο και να ζήσουν αιώνια.

Από την οµιλία του Αρχιεπισκόπου δε θα µπορούσε 
να απουσιάζει η αναφορά στην ανθρώπινη και οικο-
λογική καταστροφή που έχει συντελεστεί στην Αυστρα-
λία, εξαιτίας των συνεχιζόµενων πυρκαγιών. Εξάλλου, 
ο φετινός κοινός εορτασµός των Θεοφανείων είχε 
αποκτήσει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού κατά 
τη διάρκεια της εορταστικής εκδήλωσης συγκεντρώ-
νονταν χρήµατα υπέρ των πληγέντων από τα µέλη 
της Κεντρικής Επιτροπής Νεολαίας της Ιεράς Αρχιε-
πισκοπής. Ο Σεβασµιώτατος κ. Μακάριος, αφού εξέ-
φρασε την ευγνωµοσύνη του για την ήδη συγκινητική 
ανταπόκριση του κόσµου στην πρωτοβουλία στήριξης 
των πληγέντων, που έχει ξεκινήσει η Αρχιεπισκοπή, 
υπογράµµισε την ανάγκη να έχει συνέχεια η θεάρεστη 
αυτή προσπάθεια και απηύθυνε έκκληση για ακόµα 
µεγαλύτερη προσφορά. 




