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Με λαμπρότητα τίμησε η Κοινότητα
την Επανάσταση του 1821!

Με κάθε μεγαλοπρέπεια τίμησε ο
Ελληνισμός της Αδελαιδας σήμερα το πρωί
την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου. Η
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. τέλεσε
την καθιερωμένη δοξολογία στον Καθεδρικό
Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και στη
συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων στο
Ηρώον που βρίσκεται στο προαύλιο του
ναού, από επίσημους προσκεκλημένους και
εκπρόσωπους Ελληνικών οργανισμών στην
παρουσία πλήθους κόσμου. Ο εορτασμός
ολοκληρώθηκε με σκετς και απαγγελίες
ποιημάτων των παιδιών των Κοινοτικών
Σχολείων.
Το Σάββατο το βράδυ η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινόττα διοργάνωσε επίσημη
δεξίωση στο Ολύμπικ Χωλ προς τιμήν
της Ελληνικής επανάστασης του 1821.
Στη δεξίωση παρέστησαν εκπρόσωποι
της κυβέρνησης, της Αντιπολίτευσης και
των δημοτικών αρχών καθώς επίσης και
εκπρόσωποι παροικιακών συλλόγων.
Εκφωνήθηκαν σύντομες ομιλίες, χαιρετισμοί
και ακούσθηκαν τραγούδια αφιερωμένα
στην εθνική επέτειο με ενορχήστρωση και

παρουσίαση από την εθνικομουσικολόγο
Δήμητρα Τσούνη. Παράλληλα, η χορευτική
ακαδημία της ΕΟΚΝΑ, με την παρουσίαση
του δεύτερου γκρουπ της, έδωσε ξεχωριστό
χρώμα στην εκδήλωση.
Στο τέλος της εκδήλωσης προσεφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους ελαφρά
εδέσματα.
Την Κυριακή το απόγευμα, στα πλαίσια
του εορτασμού για την Εθνική Επέτειο της
25ης Μαρτίου 1821 και στα πλαίσια του
Φεστιβάλ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2022, η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας,
διοργάνωσε επίσης διάλεξη με θέμα “Ρήγας
Βελεστινλής (Φεραίος): η ιδέα του για την
απελευθέρωση και η πρόκλησή του στους
καιρούς μας”.
Η διάλεξη δώθηκε σε συνεργασία με
την Παρροδιακή Ενωση Νότιας Αυστραλίας στο οίκημα του Κολοσσού, την
Κυριακή το απόγευμα.
Ομιλητής της ανοικτής συγκέντρωσης
ήταν ο πανεπιστημιακός Δρ Alfred Vincent
από το Σύδνεϋ. Ο Δρ Βίνσεντ, μίλησε σε
άπταιστα ελληνικά.

Από τη δεξίωση για την 25η Μαρτίου 1821 που διοργάνωσε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. στο
Ολύμπικ Χωλ. Διακρίνονται, η Αντιδήμαρχος Αδελαιδας Μαίρη Κούρος, ο βουλευτής Στηβ Γεωργανάς,
η Υπουργός Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων Ν.Α. Zoe Bettison, ο ΓΓ της Ελληνικής Κοινότητας
Παναγιώτης Ππύρος και ο Αντιπρόεδρος Κώστας Παπακωνσταντίνου

Ακόμη ένα στιγμιότυπο από τη δεξίωση για την 25η Μαρτίου 1821. Ο Γ. Πρόξενος Γεώργιος Ψιάχας
μαζί με μέλη της Ελληνικής Κοινότητας, τον Γ. Γραμματέα Π. Ππύρο, τον Πρόεδρο του Εποπτικού
Συμβουλίου Μανώλη Κουτελά με τη σύζυγό του Αννα, τη σύμβουλο Δήμητρα Ψαρρού με τη φίλη της
Αρετή, τον Νίκο Φροσσινάκη και πίσω διακρίνεται ο Δημήτρης Παπανικόλας.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Ανδρέας Ευδωκίου και ο
Αντιπρόεδρος Μηνάς Λουκά με τις συζύγους των, Ρίτα Ευδωκίου
και Χριστίνα Λουκά στη δεξίωση της Ελληνικής Κοινότητας

Αρκετός κόσμος, αψηφώντας τον καύσωνα, έδωσε το “παρών” στον επίσημο εορτασμό της 25ης Μαρτίου που διοργάνωσε όπως κάθε χρόνο η Ελληνική Κοινότητα με δοξολογία και τρισάγιο από τον ιερό
Κοινοτικό κλήρο, στο κενοτάφιο του Καθεδριικού Νού των Παμ. Ταξιαρχών την περασμένη Κυριακή

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Ν.Α. και της Παρροδιακής Ενωσης
στη διάλεξη που συνδιοργάνωσαν στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου και του Φεστιβάλ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ στο χωλ “Κολοσσός”. Διακρίνεται επίσης ο καθηγητής Δρ Αλφρεντ Βινσεντ με τη σύζυγό
του και τα δυο μέλη του μουσικού σχήματος με τη Δρ Δήμητρα Τσούνη και την κα. Ισμήνη Σπύρογλου
που ερμήνευσαν τον Θούριο του Ρήγα και τον Εθνικό Υμνο του Διονύσιου Σολωμού

Το χορευτικό συγκρότημα της Ακαδημίας Χορού της Ελληνικής Κοινότητας, που εμφανίσθηκε στη
δεξίωση της Κοινότητας για την 25η Μαρτίου

Οι βουλευτής Φρανκ Παγκάλο με ττη σύζυγό του Αντζελα και τη
νύφη τους, στη δεξίωση της Ελληνικής Κοινότητας

Η Ισμήνη και ο Σάββας Σπύρογλου, και η δασκάλα της Κοινότητας
Σία Τόγια με μια μαθήτριά της, στη δεξίωση της Κοινότητας για την
25η Μαρτίου

