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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αδελαιδα 15 Αυγούστου 2022 

 
Με την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια και  κατάνυξη εορτάστηκε και φέτος ο 
Δεκαπενταύγουστος από τον Ελληνισμό της Αδελαΐδας.  
 
Επίκεντρο των εορτασμών όπως κάθε χρόνο, ο φερώνυμος Ι. Ναός Κοίμησης της 
Θεοτόκου στο Κρόϋντον.  
 
Πλήθη ομογενών πήραν μέρος στο εορταστικό διήμερο για να τιμήσουν και να 
προσευχηθούν στην Θεομήτορα, τηρώντας τις παραδόσεις του Δεκαπενταύγουστου 
από την Ελλάδα.  
 
Εκατοντάδες και οι λαμπάδες που φώτισαν το εσωτερικό του ναού, με τους πιστούς 
να συρρέουν από νωρίς το πρωί για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας και 
να ανάψουν ένα κερί η μια λαμπάδα.  
 
Το διήμερο θρησκευτικό πανηγύρι ξεκίνησε την Κυριακή 14 Αυγούστου με τον 
Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ναό της Κοίμησης και το Μυστήριο του Ευχελαίου.  
 
Κατά την παράδοση, οι κυρίες της Φιλοπτώχου προσέφεραν λουκουμάδες στους 
πιστούς μετά τη λήξη του Εσπερινού, ενώ πυρετώδεις ήταν και οι προετοιμασίες για 
την επόμενη μέρα, ανήμερα της μεγάλης εορτής.  
 
Ανήμερα της Παναγίας σύσσωμος ο ιερός κλήρος της Κοινότητας τέλεσε την Μεγάλη 
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία την οποία παρακολούθησαν εκατοντάδες ομογενείς 
αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της Νότιας Αυστραλίας.  
 
Ανάμεσά τους η κα Νάντια Κλένσυ, Βουλευτής Περιφέρειας Έλντερ εκ μέρους του 
Πολιτειακού Πρωθυπουργού κ. Πήτερ Μαλιναύσκας, η κα Ειρήνη Πνευματικού, 
Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, η κα Κωνσταντίνα Μπονάρου, Μέλος του 
Νομοθετικού Συμβουλίου, ο κ. Φρανκ Πανγκάλλο, Μέλος του Νομοθετικού 
Συμβουλίου, ο κ. Στάθης Γεωργανάς, Ομοσπονδιακός Βουλευτής Αδελαΐδας, η 
Πρόεδρος του Συμβουλίου Πολυπολιτισμικότητας κα Ανδριάνα Χριστοπούλου, ο 
Δημοτικός Σύμβουλος Φρανκ Κνολλ εκ μέρους της Δημάρχου Αδελαΐδας κα. Σάντυ 
Βέρσουρ, η Δήμαρχος του Τσαρλς Στερτ κα Άντζελα Έβανς,  ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Πωλ Αλεξανδρίδης και ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας Νοτίου Αυστραλίας κ. Μάηκλ 
Άτκινσον.  
 
Με σύμμαχο τον καιρό, η περιφορά της εικόνας γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο 
που στεγάζεται ο ναός πραγματοποιήθηκε κανονικά στις 11.45 περίπου, ενώ 
εκατοντάδες πιστοί πέρασαν κάτω από την εικόνα όπως συνηθίζεται.  
 
Μετά το τέλος της λειτουργίας το προαύλιο αλλά και η αίθουσα εκδηλώσεων του 
ναού φιλοξένησαν το καθιερωμένο πανηγύρι όπου οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν τα πλούσια εδέσματα, ψητά, και γλυκά της Κοινότητας.  
 
Η Διοίκηση της Κοινότητας ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές της για την ακούραστη 
προσφορά και αφοσίωση τους στο διήμερο θρησκευτικό πανηγύρι της Παναγίας και 
εύχεται σε όλη την παροικία, Χρόνια Πολλά!  
 
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας 
 
Παναγιώτης Ππύρος 
Γενικός Γραμματέας 
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