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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Αδελαΐδα 28/3/2022

Επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου
έκανε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας το Σάββατο 26 Μαρτίου.
 
 
 

Η Ολυμπιακή Αίθουσα στο κέντρο της πόλης φιλοξένησε το βράδυ του Σαββάτου επίσημη
δεξίωση, παρουσία εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων, εκπροσώπων Ελληνικών Συλλόγων
και μελών της Κοινότητας.

 
  
  

«Το ασύγκριτο θάρρος, η τόλμη και η επαναστατικότητα είναι αυτά τα στοιχεία του Έλληνα
που τον οδήγησαν στην ελευθερία του και την ανεξαρτησία της χώρας του», είπε η κα Ζωή
Μπέττισον, Υπουργός Πολυπολιτισμικότητας στον χαιρετισμό της.

   
 

 
 
 

«Η ύπαρξη της ελληνικής κουλτούρας εδώ στη Νότια Αυστραλία είναι το αποτέλεσμα αυτού
το αγώνα,» είπε χαρακτηριστικά.
Ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητας κ. Κώστας Παπακωνσταντίνου, μιλώντας εκ μέρους του
Προέδρου κ. Βασίλη Γκόνη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα,
όπως και κάθε Ελληνική Κοινότητα ανά τον κόσμο, έχει χρέος να τιμά τον ιερό αυτό αγώνα.

  
  
 

«Τιμώντας τον Μεγάλο Αγώνα και τους Ήρωές μας, μένουμε σίγουροι ότι η παρακαταθήκη
που μας άφησαν παραμένει ζωντανή και μας εμπνέει όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα, αλλά σε
κάθε γωνιά του πλανήτη όπου υπάρχουν Έλληνες,» είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου.

  
  


  

 
 
 
 
 
“ΟΔΥΣΣΕΙΑ”

«Το μήνυμα της 25ης Μαρτίου είναι τόσο επίκαιρο όσο ποτέ», δήλωσε ο Γενικός Πρόξενος
της Ελλάδας στη Νότια Αυστραλία κ. Γεώργιος Ψιάχας, αναφερώμενος στις δραματικές
εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο.
Την Ολυμπιακή αίθουσα «έντυσαν» τα χρώματα της γαλανόλευκης, κάτω από μουσικές
αποχρώσεις από την ορχήστρα ‘Μεράκι’ εμπνευσμένες από την παράδοση και τον Μεγάλο
Αγώνα.
Οι μεγάλες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης δεν θα μπορούσαν να μην αποτελέσουν
μέρος της Επετειακής διακόσμησης της αίθουσας.
Εικόνες των αθάνατων ηρώων κάλυψαν τους τοίχους της αίθουσας απ’ άκρη σ’ άκρη
θυμίζοντας στους παραβρισκόμενους ότι η ελευθερία της Ελλάδας αποκτήθηκε με το δικό
τους αίμα.
Το πολιτιστικό κομμάτι της μεγάλης δεξίωσης άνοιξαν οι μαθητές/τριες της Ακαδημίας
Χορού της Κοινότητας με παραδοσιακούς χορούς και επετειακά τραγούδια, στέλνοντας ρίγη
συγκίνησης στους παρευρισκόμενους.
Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, ο Καθηγητής Ιστορίας Άλφρεντ Βίνσεντ από το
Πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ έδωσε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση
με θέμα τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης
Στην δεξίωση παρευρέθηκαν επίσης η υποψήφια Βουλευτής Περιφέρειας Μπούθμπυ κα

Ρέητσελ Σουΐφτ, , ο Ομοσπονδιακός Βουλευτής Περιφέρειας Αδελαΐδας κ. Στάθης
Γεωργανάς, ο κ. Φρανκ Πανγκάλλο, Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, η Αντιδήμαρχος
Αδελαΐδας κα Μαίρη Κούρου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας κα
Αντριάνα Χριστοπούλου και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Professor Ανδρέας
Ευδοκίου.

Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας

Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας
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