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Με τη σκέψη στους πληγέντες από τις πυρκαγιές 
εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στο Σύδνεϋ

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. 
«Δεν 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. 


