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Αδελαΐδα 31 Οκτωβρίου 2022 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
                 ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 
Σύσσωμη η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α, όπως και ο απανταχού Ελληνισμός, 
γιόρτασε περήφανα την Εθνική μας Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 με τη 
συμμετοχή εκατοντάδων ομογενών.  
 
Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις 
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 30 Οκτωβρίου στο εσωτερικό του Ι. Καθεδρικού 
Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις 11 το πρωί όπου τελέστηκε Δοξολογία και 
Επιμνημόσυνος Δέηση υπέρ των πεσόντων του έπους του ’40.  
 
Το εσωτερικό του ναού αλλά και ο εξωτερικός χώρος είχαν στολιστεί με ελληνικές 
σημαίες, υπενθυμίζοντας στους ομογενείς το χρέος του ελληνισμού απέναντι στους 
ήρωες του ’40 και τις θυσίες τους.  
 
Οι μαθητές των απογευματινών σχολείων της Κοινότητας που γέμισαν το εσωτερικό 
του ναού συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, ήρθαν έτοιμοι να τιμήσουν 
την ένδοξη ιστορία των προπάππων τους.    
 
Στη συνέχεια ακολούθησε το μήνυμα του Προέδρου και η καθιερωμένη κατάθεση 
στεφάνων στις σημαίες που είχαν τοποθετηθεί μέσα στο ναό ενώ αρκετοί ήταν οι 
μαθητές που απήγγειλαν ποιήματα της εποχής.  
 
Ο εορτασμός για την 28η Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε με ενός λεπτού σιγή και την 
ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων.  
 
Τις εορταστικές εκδηλώσεις παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας κ. Κώστας Παπακωνσταντίνου, 
η κα Τζέην Στίνσον, Βουλευτής Περιφέρειας Μπάντκου εκ μέρους του Πολιτειακού 
Πρωθυπουργού κ. Πήτερ Μαλιναύσκας, ο Ομοσπονδιακός Βουλευτής Περιφέρειας 
Αδελαΐδας κ. Στάθης Γεωργανάς και η κα Αντριάνα Χριστοπούλου, Πρόεδρος της 
Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας Νοτίου Αυστραλίας, καθώς και εκπρόσωποι 
πολλών ελληνικών τοπικών συλλόγων και σωματείων.  
 
 
 
 
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας 
 
 
Παναγιώτης Ππύρος 
Γενικός Γραμματέας 
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