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     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
                                              

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 
Σύσσωμη η παροικία της Αδελαΐδας πήρε μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α. για την Εθνική μας Επέτειο, την Κυριακή 27 
Μαρτίου 2022.  
 

Επίσημοι καλεσμένοι, πλήθος κόσμου και μαθητές συγκεντρώθηκαν στον Καθεδρικό 
Ναό  Παμμεγίστων Ταξιαρχών για να παρακολουθήσουν την Πανηγυρική Δοξολογία 
με τη συμμετοχή όλου του ιερού κλήρου της Κοινότητας.  
 

Η γαλανόλευκη κυριάρχησε στο εσωτερικό του Καθεδρικού Ναού, ανεβάζοντας την 
εθνική υπερηφάνεια και θυμίζοντας τις ηρωικές προσπάθειες αυτών που πολέμησαν 
ενάντια στoν Οθωμανικό ζυγό.  
 
Μαθητές/τριες των Ελληνικών σχολείων φορώντας παραδοσιακές στολές έδωσαν τον 
δικό τους τόνο στον πανηγυρικό χαρακτήρα της ημέρας, αντικατοπτρίζοντας τις 
νεώτερες γενιές Ελλήνων που φέρουν τις ίδιες αιώνιες αξίες και ιδανικά των ηρώων 
του ’21.  
 

Την Πανηγυρική Δοξολογία ακολούθησε σεμνή τελετή και επιμνημόσυνη δέηση εις 
μνήμη των πεσόντων, μπροστά στο ηρώο του Ι. Ναού. Κατά τη διάρκεια της τελετής, 
επίσημοι προσκεκλημένοι και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων 
κατέθεσαν στεφάνια, αποτίνοντας φόρο τιμής για εκείνους που θυσιάστηκαν για την 
ελευθερία της Ελλάδας.  
 

Το εορταστικό μήνυμα εκ μέρους του Προέδρου της Κοινότητας κ. Βασίλη Γκόνη 
ανέγνωσε η τελετάρχης Χήμω Τσακάλου, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στον ήχο 
της σάλπιγγας του Πολεμικού Πεζικού.  
 
Στο μήνυμα του κ. Γκόνη τονίσθηκε ότι ο απανταχού Ελληνισμός πρέπει να τιμά αυτή 
την ημέρα και τις τιτάνιες προσπάθειες που έκαναν οι ήρωες του 21 οι οποίες 
οδήγησαν στην εθνική μας παλιγγενεσία.  
 
Η εκδήλωση έκλεισε με απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές των Ελληνικών 
Σχολείων της Κοινότητας και την ακρόαση των Εθνικών Ύμνων.  
 
Την εορταστική εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η κα Ολίβια Σάββα από το 
Εργατικό κόμμα, εκ μέρους της Υπουργού Πολυπολιτισμικότητας κα Ζωή Μπέττισον, 
ο Βουλευτής Περιφέρειας Άνλεϋ κ. Ντέηβιντ Πιζόνι, ο κ. Φρανκ Παγκάλλο, Μέλος του 
Νομοθετικού Συμβουλίου, η Δήμαρχος Αδελαΐδας κ. Σάντυ Βέρσουρ και η κα Άννα 
Τσεούνγκ εκ μέρους της Προέδρου της Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας κα. 
Ανδριάνας Χριστοπούλου και ο κ. Μηνάς Λουκά Αντιπρόεδρος της Κυπριακής 
Κοινότητας Ν.Α.  
 

 

Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. 
Παναγιώτης Ππύρος 
Γενικός Γραμματέας 
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