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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Την Ανάσταση του Κυρίου γιόρτασαν με μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη και φέτος 
χιλιάδες ομογενείς στους Ιερούς Ναούς της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας στην 
Αδελαΐδα.  
 
Τιμώντας τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι ναοί της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
κατακλύστηκαν κυριολεκτικά από χιλιάδες πιστούς που θέλησαν να νιώσουν το 
πνεύμα της Πασχαλινής περιόδου ακολουθώντας μέσα από τις λειτουργίες τα Θεία 
Πάθη του Θεανθρώπου.  
 
Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, τελέστηκε σε όλους τους ναούς η καθιε-
ρωμένη λειτουργία της Αποκαθήλωσης ενώ το βράδυ, τα μέλη της Κοινότητας αλλά 
και χιλιάδες άλλοι ομογενείς παρακολούθησαν τον Επιτάφιο Θρήνο και την περιφορά 
του Επιταφίου.  
 
Το Θείο Δράμα κορυφώθηκε το βράδυ του Σαββάτου με την Αναστάσιμη ακολουθία 
έχοντας ως σύμμαχο και τον καιρό αφού επικράτησαν καλοκαιρινές συνθήκες.   
Στις 12 τα μεσάνυκτα ακριβώς οι ιερείς έψαλαν το ‘Χριστός Ανέστη’ σηματοδοτώντας 
το τέλος του Θείου Πάθους και φέρνοντας το χαρμόσυνο νέο της Ανάστασης του 
Κυρίου. 
 
Νωρίτερα όμως και τηρώντας την παράδοση, γυναίκες όλων των ηλικιών συγκε-
ντρώθηκαν στις εκκλησίες την Μεγάλη Παρασκευή για να στολίσουν τον Επιτάφιο και 
να ετοιμάσουν τους ναούς.  
 
Κορδέλες με μαύρο και μωβ χρώμα στόλιζαν το εσωτερικό του ναού αντικα-
τοπτρίζοντας την βαριά και πένθιμη ατμόσφαιρα της μεγάλης αυτής ημέρας ενώ οι 
πρωινές ακολουθίες δέχθηκαν χιλιάδες πιστούς που προσήλθαν για την Θεία 
Κοινωνία.  
 
Με τους εορτασμούς να κλιμακώνονται την Μεγάλη Παρασκευή, ο Επιτάφιος 
κυριάρχησε σε κάθε εκκλησία, θυμίζοντας στους εκκλησιαζόμενους τη θυσία του 
Θεανθρώπου για τη σωτηρία μας.  
 
Χορωδίες σε κάθε εκκλησία έψαλαν τα Εγκώμια γύρω από τον Επιτάφιο και στις 
9.00μ.μ. περίπου, ξεκίνησε η περιφορά του Επιταφίου με τους χιλιάδες πιστούς να 
ακολουθούν.  
 
Ανάμεσα στους επισήμους προσκε-κλημένους που παρακολούθησαν την Λειτουργία 
του Επιταφίου στους Ι. Ναούς της Κοινότητας ήταν η υπουργός πολυπολιτισμού Ζoe 
Bettison, η Δήμαρχος Αδελαΐδας Σάντι Βερσούρ, η Δήμαρχος Charles Sturt Angela 
Evans, ο Δήμαρχος West Torrens Michael Coxon, αρκετοί βουλευτές και 
αξιωματούχοι της Κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  
 
 
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. 
 
 
Παναγιώτης Ππύρος 
Γενικός Γραμματέας 
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