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Αδελαΐδα 9 Ιανουαρίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η παραλία και η πλατεία Henley φόρεσαν τα ελληνικά τους χρώματα, την Κυριακή 8 
Ιανουαρίου, καθώς η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα γιόρτασε τα Άγια Θεοφάνεια, 
μαζί με το Φεστιβάλ του Αγιασμού των Υδάτων.  
 
Ο γαλάζιος ουρανός, τα κρυστάλλινα νερά και τα ελληνικά γαστρονομικά αρώματα 
στην πλατεία Henley, δίπλα στο κύμα της θάλασσας και κάτω από τον καλοκαιρινό 
ήλιο της Νότιας Αυστραλίας, έφτιαξαν την τέλεια υπαίθρια πολιτιστική εκδήλωση, την 
πρώτη για το 2023.  
 
Η Υπουργός Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων και Υπουργός Τουρισμού κα Ζωή 
Μπέττισον, η οποία εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό της Νότιας Αυστραλίας κ. 
Πήτερ Μαλιναύσκας στην επίσημη έναρξη, δήλωσε ότι ήταν υπέροχο που η ευρύτερη 
κοινότητα σύσσωμη γιόρτασε  την Ημέρα των Θεοφανίων.  
 
«Μια τόσο σημαντική εορτή για την Ελληνική μας Κοινότητα εδώ στη Νότια 
Αυστραλία, αλλά πόσο σπουδαίο είναι που προσκαλούν την ευρύτερη κοινότητα να 
έρθει και να γιορτάσει μαζί τους», είπε η Υπουργός 
 
Καθώς οι λουόμενοι συνέρρευσαν στο τέλος της προβλήτας για την τελετή του 
Αγιασμού των Υδάτων, περίπου 30 νέοι άνδρες και γυναίκες μπήκαν στο νερό, 
περιμένοντας τη ρίψη του σταυρού.  
 
Ανάμεσά τους, ένας 36χρονος άνδρας ήταν ο τυχερός κολυμβητής που κατάφερε να 
τον ανασύρει.  
 
Ο Φώτης Λίκουρας από το Torrensville ήταν ο πιο γρήγορος στο να φτάσει και να 
πιάσει το σταυρό, εξασφαλίζοντας τη νίκη του και μια ευλογημένη χρονιά μπροστά 
του.  
 
«Αυτή είναι η δεύτερη επιτυχημένη προσπάθειά μου, οπότε, αισθάνομαι ευλογημένος 
και πρέπει να ομολογήσω ότι είχα μια τυχερή χρονιά όταν ανέσυρα για πρώτη φορά 
τον σταυρό πριν από δέκα χρόνια», είπε ο Φώτης.  
 
Στον τυχερό κολυμβητή απονεμήθηκε χρυσός σταυρός από τον Αρχιμανδρίτη Μάρκο 
Παπαπαναγιώτου ο οποίος έδωσε και  τις ευλογίες του στον νεαρό κολυμβητή για μια 
καλή και τυχερή χρονιά.  
 
Ο νεοεκλεγής Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Παναγιώτης Γκαρδιακός απένειμε στον 
νεαρό Φώτη ένα τρόπαιο για την επιτυχημένη προσπάθειά του και του ευχήθηκε 
καλή τύχη και επιτυχία για το 2023.  
 
Πίσω στην πλατεία, τα περίπτερα φαγητού, οι ψησταριές και τα μπάρμπεκιου 
δούλευαν πλήρως, καθώς μια ομάδα εθελοντών εργάστηκε ακούραστα για να 
καλύψει τη αυξημένη ζήτηση των αγαπημένων μεζέδων.  
 
Τα αγαπημένα σουβλάκια και οι δημοφιλείς λουκουμάδες ήταν είδη σε μεγάλη 
ζήτηση, με ουρές να σχηματίζονται έξω από τους πάγκους φαγητού.  
 
Πολιτιστικά έτοιμο, το Φεστιβάλ περιλάμβανε χορευτικά συγκροτήματα από την 
Ποντιακή Αδελφότητα της Νότιας Αυστραλίας και την Ακαδημία Χορού της 
Κοινότητας.  
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Ζωντανή ελληνική μουσική και χορός ήταν επίσης στο μενού, με το συγκρότημα 
«Φλόγα» να παίζει δημοφιλείς χορευτικές επιτυχίες, παρουσιάζοντας ένα πραγματικό 
ελληνικό  «πανηγύρι» μέχρι νωρίς το βράδυ.  
 
Άλλοι επίσημοι καλεσμένοι που παρευρέθηκαν στο Φεστιβάλ ήταν ο κ. Terry 
Stephens, Πρόεδρος του Νομοθετικού Συμβουλίου, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό της 
Αντιπολίτευσης στη Νότια Αυστραλία David Speirs, η κα Ειρήνη Πνευματικού, Μέλος 
του Νομοθετικού Συμβουλίου ο κ. Φρανκ Πανγκάλλο, Μέλος του Νομοθετικού 
Συμβουλίου , ο κ. Matt Cowdry, Βουλευτής Περιφέρειας Κόλτον, η κα Jayne Stinson, 
Βουλευτής Περιφέρειας Badcoe,  ο κ. Reinhard Struve εκπροσωπώντας την Πρόεδρο 
της Επιτροπής Πολυπολιτισμού κ. Αντριάνα Χριστοπούλου και η Δήμαρχος του 
Δήμου του Charles Sturt κα Angela Evans.  
 
 
 
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας 
 
 
Σμαραγδή Σκορδά 
Γενική Γραμματέας 
 


