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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Υπό τη σκιά της μετάλλαξης Όμικρον γιόρτασε τα Θεοφάνεια η Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα στην παραλία της Χένλεϋ την Κυριακή 9 Ιανουαρίου, αφαιρώντας και
φέτος το πολιτιστικό κομμάτι του Φεστιβάλ.
 
 
 
 
  
  
   
 

 
 
 
  
  
 
  
  


  

 
 
 
 
 
“ΟΔΥΣΣΕΙΑ”

Καθώς τα κρούσματα του κορωνοϊού σπάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην Νότια
Αυστραλία, η Κοινότητα επέλεξε -όπως άλλωστε έκανε και πέρυσι- να αρκεστεί μόνο
στο θρησκευτικό κομμάτι, στην άκρη της προβλήτας, βάζοντας ως προτεραιότητα την
ασφάλεια των μελών της και της ευρύτερης κοινωνίας.
Η σημασία και η λαμπρότητα της Άγιας Ημέρας δεν επισκιάστηκαν από την δίνη της
πανδημίας, και έτσι τελέστηκε κανονικά ο Αγιασμός των Υδάτων.
Στις 12 το μεσημέρι, όπως συνηθίζεται, κληρικοί και επίσημοι προσκεκλημένοι
συγκεντρώθηκαν στην είσοδο της προβλήτας για να βαδίσουν στο σημείο τέλεσης
της σύντομης λειτουργίας.
Τηρώντας αυστηρά τα μέτρα κατά του κορωνοϊού, το συγκεντρωμένο πλήθος στην
άκρη της προβλήτας κράτησε τις απαιτούμενες αποστάσεις για να παρακολουθήσει
την τελετή.
Κατά την κορύφωση της τελετής, ο σταυρός ερρίφθη στα ήρεμα νερά της Χένλεϋ ενώ
12 περιστέρια αφέθησαν στον αέρα.
Στη μάχη για να ανασύρουν τον σταυρό έπεσαν αρκετοί νεαροί αλλά αυτός που
ξεχώρισε ήταν ο Χρήστος Λυκούρας τον οποίο και συγχαίρουμε.
Στον νεαρό κολυμβητή απονεμήθηκε έπαθλο για την επιτυχή του προσπάθεια ενώ
ταυτόχρονα έλαβε τις ευλογίες από τον ιερό κλήρο για την νέα χρονιά.
Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους ήταν ο κ. Μάτ Κάουντρυ, Βουλευτής
Περιφέρειας Κόλτον εκ μέρους του Πολιτειακού Πρωθυπουργού κ. Στήβεν Μάρσαλ, η
κα. Τζέην Στίνσον βουλευτής Μπάντκο εκ μέρους του Αρχηγού της
αντιπολίτευσης Πήτερ Μαλινούσκας, ο Ομοσπονδακός Βουλευτής Περιφέρειας
Χάηντμαρς κ. Μάρκ Μπάτλερ, η Δήμαρχος του Τσάρλς Στερτ κα Άντζελα Έβανς, ο
Αντιδήμαρχος του Γουέστ Τόρρενς κ. Γεώργιος Βλάχος, ο κ. Παύλος Αλεξανδρίδης,
Δημοτικός Σύμβουλος στο Τσάρλς Στερτ και υποψήφιος Βουλευτής Περιφέρειας
Κόλτον και ο κ. Τζέηκ Χολ Έβανς υποψήφιος των Φιλελευθέρων στην περιφέρεια Λη
εκ μέρους της βοηθού υπουργού Πολυπολιτισμικών υποθέσεων κας. Τζινγκ Λι..

Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

