


Κάθε χρόνο, επί χρόνια, αφιερώματα, από τα

“Χανιώτικα νέα”, στο θείο δράμα, στην πορεία

προς την Ανάσταση.

Και βέβαια είναι αλήθεια πως ο χρόνος φθείρει

ήθη και αισθήματα, όμως το Πάσχα παραμένει

“σημείο παρηγοριάς και αντοχής, σταθμός ελ-

πίδας”.

Γι’ αυτό επιμένουμε...

Και σήμερα ανασύραμε κείμενα από το αρχείο

της εφημερίδας κάνοντας αρχή από μερικά που

έχουν μια διαχρονικότητα και σηματοδοτούν πα-

λιότερες εποχές.

Αναφορά, λοιπόν, στο Πάσχα:

Από τον Α. Παπαδιαμάντη: «Η Άνοιξις, ως

άλλη μυροφόρος, ως της Μαγδαληνής Μαρίας

αδελφή, κηρύσσει διά μυρίων στομάτων ότι “εώρα-

κε τον Κύριον”. Δεύτε, εξέλθωμεν των σκοτεινών θό-

λων των ναών, οίτινες δεν αφήνουν την χαράν μας

να εκραγή ακράτητος. Δεύτε, υμνήσωμεν τον Κύ-

ριον υπό τον σαπφείρινον και αστερόεντα θόλον του

ουρανού και λάβωμεν το φως το ανέσπερον και ανα-

μείνωμεν τα πρώτα μειδιάματα της κροκοπέπλου

Ηούς».

Από τον Δ. Σολωμό: «Ανοίξετε αγκαλιές ειρη-

νοφόρες/ μπροστά στους Αγίους και φιληθείτε·/ Φι-

ληθείτε γλυκά χείλη με χείλη,/ πέστε “Χριστός Ανέ-

στη” εχθροί και φίλοι». 

Από τον Αγγ. Σικελιανό: «Αργά, ως εκύττα η

Μαριάμ, ξάφνου θαρρεί κ’ επέρνα/ στο μεσονύχτι

ανάμεσα, μια λάμψη βιαστική,/ καθώς διανεύει γλή-

γορο χρυσόψαρο σε στέρνα,/ η παντοδύναμη θω-

ριά του Κύριου, μυστική!».

Από τον πρύτα-

νη των ελλή-

νων χρονογρά-

φων Π. Παλαι-

ολόγο: ...«Ο Έλ-

ληνας δεν το γιορτάζει

απλώς. Το ζη, το χαί-

ρεται, το γεύεται, το

γλεντά,  (το Πάσχα)

θα λέγαμε, αν δεν ήταν ανοίκεια

για την περίσταση η φράση. 

...«Κρότοι, φως, χρώματα, γα-

λάζιο στους ουρανούς, γαλάζιο στη

θάλασσα, πνοή εαρινή στην πλάση· βερνισάζ

εκθέσεων αφηρημένης τέχνης οι κάμποι· πολύ-

χρωμα και αρωματικά κεράκια, οι πλαγιές φωτί-

ζουν το θαύμα». 

...«Μόνο στη γη αυτή νοιώθουμε Πάσχα. Ίσως

επειδή, βγαλμένοι από τους μεσογειακούς ήλιους,

ηλιόλουστη θέλουμε τη λαμπριάτικη μέρα. Το μαρ-

τυρεί και τ’ όνομά της: Λαμπρή. Βαφτισμένη στην

κολυμπήθρα όπου η λαμπρότητα της φύσεως με

τη λαμπρότητα της πίστεως συνθέτουν το θαύμα».

Κι ένα Πάσχα από χρόνια μαύρα, δίσε-

κτα, όπως το σηματοδοτούσε ένα κείμενο

του Κ. Βάρναλη, τον Απρίλιο του 1957: «Κι

άλλο Πάσχα, κοντά στα τόσα περασμένα, βρίσκει

τον ελληνικό λαό αλυσωμένο. Κι άλλο Πάσχα, η

γιορτή της Αγάπης, βλέπει να καλλιεργείται το μί-

σος μεταξύ των αδερφών Ελλήνων! Μάταια ξε-

φωνίζουν οι ψαλτάδες: “Λαμπρυνθώμεν, λαοί!.. Εί-

πωμεν: αδελφοί και τοις μισούσιν ημάς και αλλή-

λους περιπτυξώμεθα”!

Γυρίζεις να ιδείς λαό να λάμπει και βλέπεις λαό

να μαυροφορεί. Ζητάς αδελφό να περιπτυχθείς και

θέλουν να δεις εχθρόν έτοιμο να σε στραγγαλίσει!

Μια μεγάλη αλήθεια, που λέγεται, είναι τούτη: “Πά-

σχα, Κυρίου Πάσχα”! Το Πάσχα δηλαδή και σή-

μερα κι ολοχρονίς είναι του Κυρίου, όχι βέβαια των

Ουρανών, αλλά της Γης: των 500 οικογενειών του

κ. Νόρμαν Άρμουρ!

Και να ιδείτε, πως κι εφέτος, καθώς και πέρσι και

πρόπερσι (δεκάδες χρόνια τώρα) κανένας από τους

άρχοντες της Πολιτείας και της Εκκλησίας δεν πρό-

κειται καν να ευχηθεί (απλώς να ευχηθεί για τον

τύπο!) αγάπη κι αδέρφωση στο λαό. Μήτε να

θυμηθεί (απλώς να θυμηθεί για τον τύπο!) τους

εν φυλακή αδερφούς του. Τουναντίον.

Αλλά τους θυμόμαστ’ εμείς, γιατί κι αυτοί μας

θυμούνται. Είναι οι χιλιάδες που σαπίζουνε

χρόνια στις φυλακές και στα ξερονήσια. Είναι

οι χιλιάδες των μανάδων τους, των αδερφάδων

τους, των γυναικών τους και των παιδιών τους,

που μαυροφορούνε χρόνια τώρα κ’ έχουνε πα-

ντοτινόν “Επιτάφιο Θρήνο” και ποτέ τους Πά-

σχα! Και μαζί μ’ αυτούς είναι τα δυόμισυ εκα-

τομμύρια των πεινώντων και τα οχτώ εκα-

τομμύρια των προβάτων, που τα δεκατίζουν οι

ντόπιοι κ’ οι ξένοι Λύκοι!

Ας πνίξει την πανηγυρική φλυαρία των Φα-

ρισσαίων, ο αληθινός πόνος των “διωκομένων”

θυμάτων τους».

Κι ένα τραγούδι από το Μελί Ερυθραί-

ας της Μικράς Ασίας: «Χριστός ανέ - Χριστός

ανέστη μάτια μου/ Χριστός ανέστη μάτια μου

κι έλα να φιληθούμε/ έτσ’ είναι μάτια μ’ έτσι

είναι κι έλα να φιληθούμε./ Πάρε και κλή - πάρε

και κλήμα τ’ αμπελιού,/ πάρε και κλήμα τ’ αμπε-

λιού κι έλ’ να στεφανωθούμε./ Έβγα να με δεις

που ήρθα/ τ’ άστρι μ’ έφερε τη νύχτα./ Όμορ-

φη που ’ναι η Λαμπρή, απ’ όλες τσι σκολάδες/

που βγάζουν την Ανάσταση μ’ ολόχρυσες λα-

μπάδες./ Βιόλα μου και κατιφέ μου/ δε σ’ αλη-

σμονώ ποτέ μου».

Νέα κείμενα - μηνύματα και άλλα από το αρ-

χείο της εφημερίδας συνθέτουν το σημερινό

αφιέρωμα των “Χανιώτικων νέων”.

Χρόνια Πολλά

Καλή Ανάσταση
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ΠΠ

Πασχαλιάτικη περιπλάνηση 
στο αρχείο των “Χανιώτικων νέων”

ιο σωστά περιπλάνηση
στους φακέλους στους
οποίους, με απόλυτη τάξη
και κατηγοριοποίηση,
υπάρχουν κείμενα λογοτε-
χνικά, λαογραφικά, θρη-
σκευτικά, για τη Μ. Εβδο-
μάδα, το Πάσχα.

Φωτογραφία εξωφύλλου: Η αποκαθήλωση (λεπτομέρεια). Εργο του Θεοφάνους του Κρητός 
από τη Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους που χρονολογείται το 1535.
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Tούτες οι μέρες
τόχουνε, τούτες οι γ’
εβδομάδες κι απούχει
φίλο τον καλεί, δικό
τον πρεμαζώνει κι
απούχει αγάπη στα
μακριά γράφει γραφή
και μπέμπει....

Oι μεγάλες γιορτές της Xρι-

στιανοσύνης περνούσαν στην

Kρήτη πάντα μ’ ένα βαθύ θρη-

σκευτικό αίσθημα και με μια ξέ-

χωρη ανθρώπινη χαρά. 

Tα Xριστούγεννα, η Πρωτο-

χρονιά, τα Θεοφάνια, η Mεγά-

λη Bδομάδα, το Πάσχα, ο Δε-

καπενταύγουστος, ήταν μεγά-

λες ιερές μέρες, που τις περ-

νούσαν οι παππούδες μας μ’

ευλάβεια και ιερή χαρά. 

Γύρω από τα γεγονότα αυτά

της θείας ιστορίας κυλούσε η

τροχιά του χρόνου και η ζωή

έπαιρνε φως και νόημα από

τον πανηγυρισμό των.

.......................................................

Yστερα από την Eκκλησία

και την πίστη, οι χρονιάρες μέ-

ρες ήταν για το σπίτι, για την

οικογένεια. 

Oι παππούδες μας δεν είχαν

πάντα μεγάλα αρχοντόσπιτα

γιατί τα καίγανε συχνά οι κουρ-

σάροι κι οι κατακτητές του

Nησιού. 

Kι όμως στις μεγάλες σκολά-

δες, οι γιαγιάδες μας αναπιά-

νανε τα φτωχικά των, τ’ ασπρί-

ζανε, τα θυμιατίζανε, ανάβανε

το καντήλι δίπλα στο κόνισμα

και τα κάνανε ζεστά και χα-

ρούμενα. 

Kι οι παππούδες μας βοσκοί

και ζευγολάτες σκολνούσανε

από τα ζευγάρια, γυρίζανε από

τα χειμαδιά, σταματούσαν από

τις στρατειές των και μαζευό-

τανε στο σπίτι να περάσουν τις

μεγάλες μέρες. 

Tα μαστορόπουλα που μα-

θαίνανε τέχνες στις πολιτείες

και τα λιγοστά σκολιαρούδια

που πήγαιναν στα γράμματα,

γύριζαν και κείνα κι ανταμώ-

νανε στο σπίτι.

Eλειπαν όμως οι ξενιτεμέ-

νοι. 

Eλειπαν οι ταξιδιάρηδες, έλει-

παν οι εξόριστοι των κατα-

κτητών, οι φυλακισμένοι, οι

βαρυποινίτες... 

H Kρήτη είναι ένα νησί που

λίγο να το διασκελίσουμε βρι-

σκόμαστε σε ξένους τόπους

και τα τραγούδια μας είναι γε-

μάτα από καημό και πόνο για

την παντέρμη ξενιτιά. 

Kαι στις χρονιάρες μέρες η ξε-

νιτιά γέμιζε φαρμάκια τους ξε-

νιτεμένους και θλίψη τα σπίτια

της Kρήτης.

Kόρη σιμώνουν οι γιορτές, 

σιμώνει και το Πάσχα

κι άμε να βρεις την Παναγιά 

να την παρακαλέσεις

οι σιγανέψουν οι καιροί 

να ταξιδέψουν πλοία

νάρθουν από την ξενιτιά 

ουλ’ οι ξενιτεμένοι

νάρθει και σένα ο άντρας

σου...

Ωστόσο τα σπίτια συμμαζεύ-

ανε τους ανθρώπους των γύρω

από το πασχαλινό τραπέζι και

κάνανε την οικογενειακή μυ-

σταγωγία: O παππούς, η γιαγιά,

το αντρόγυνο, τα εγγονάκια, δι-

σέγγονα πολλές φορές, κι ύστε-

ρα οι άλλοι: Oι συμπεθέροι, οι

κουνιάδοι, οι συντέκνοι, οι

φαμέγιοι, οι φίλοι κι οι αδερ-

φοχτοί, όλοι γύρω από το τρα-

πέζι της γιορτής και της χαράς. 

Eτρωγαν το φαγητό με την

αρχοντιά των κρητικών εθίμων

κι έπιναν το κρασί μ’ ευχές και

εγκάρδιες συγκινήσεις: Xρό-

νια πολλά, πατέρα. 

Nα χαρείτε το στεφάνι σας,

παιδιά μου. 

Mε το καλό νάρθουνε κι οι ξε-

νιτεμένοι μας. O Θεός να συ-

χωρέσει των αποθαμένων μας...

Συχνά μαζί με το κρασί πί-

νανε και τα δάκρυα που κυ-

λούσαν κρυφά από τα μάτια

των για κείνους που ’λείπαν

στον κάτω κόσμο και στην ξε-

νιτιά. 

Oι γεροντότεροι λέγανε στα

τραπέζια ιστορίες για τα θαύ-

ματα του Xριστού και για τα βά-

σανα των Xριστιανών κι έκα-

ναν έτσι τη θρησκευτική και

εθνική κατήχηση σε παιδιά κι

εγγόνια κι άλλοι ψάλλανε το

τροπάρι της ημέρας κι αρχίζα-

νε ένα παλιό ριζίτικο τραγού-

δι. 

..................................................

Xρονιάρες μέρες στην Kρήτη: 

Στο κρητικό σπίτι. 

Oι φαμελιές γεννούσαν πολ-

λά παιδιά. Eπαιρνε ο Χάρος,

έπαιρναν οι πόλεμοι κι οι κουρ-

σάροι, έπαιρν’ η ξενιτιά, μα μέ-

νανε κι άλλα και γέμιζε το σπί-

τι. Kι οι καρδιές το ίδιο γεν-

νούσαν πρωτόγονα, παρθενικά

και ζεστά ιερά αισθήματα. 

Tη θεοσέβεια, την ανθρω-

πιά, τη λευτεριά, την αγάπη, το

φιλότιμο, την υποχρέωση, τη

ντροπή, την τιμιότητα και τη

χουβαρντοσύνη. 

Kαι τα αισθήματα αυτά μέ-

νανε βαθειά φυλαγμένα σαν ιε-

ροί θησαυροί στις καρδιές των

παππούδων μας.

Tα ψηλά βουνά, τα γκρεμνά

και τα φαράγγια του Nησιού

κάνανε περήφανες κι αγριωπές

καμμιά φορά τις φυσιογνωμίες

των ανθρώπων. 

Oι άντρες μιλούσαν λίγο κι οι

γυναίκες σωπαίνανε. Kι όμως

οι καρδιές μαζεύανε και στερ-

νιάζανε μέσα των τα ιερά αι-

σθήματα κι όταν ερχόταν οι

στιγμές και το καλούσε η ώρα,

ανοίγανε οι θείοι κρουνοί και

τρέχανε τα ρυάκια της ψυχής.

Γνωστικές κουβέντες, θερμοί

χαιρετισμοί, εγκάρδια χαμό-

γελα, γλυκιές ματιές, τραγούδια

και μοιρολόγια, που κερνού-

σανε σα διάφανο ποτήρι τα μυ-

στικά βάθη της κρητικής ψυ-

χής. 

Kαι μέσα στο ιερό αυτό άδυ-

το της Kρητικής ψυχής φυ-

λαγμένη πάντα η αιώνια εικό-

να: 

O Θεός κι η σεμνότητα της

ζωής.

Ειρηναίος Γαλανάκης

(Απ’ το βιβλίο 

“Ο Χριστός σημάδεψε

την Κρήτη”)

Xρονιάρες μέρες...

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ TOY ΛΑΖΑΡΟΥ

To Σάββατο του Λαζάρου θεωρείται μέρα του θανάτου και της ζωής. Σε κάποια χωριά μάλι-

στα οι αγρότες δεν μαζεύουν τη σοδειά τους γιατί φοβούνται ότι οι καρποί της γης φέρουν τον

θάνατο μέσα τους.

Ο Λάζαρος είναι μια μορφή που εμπνέει σεβασμό στον ελληνικό λαό. Παλιότερα οι εκδηλώ-

σεις εορτασμού ήταν πολλές και ποικίλες, ωστόσο, σήμερα έχουν λησμονηθεί ως επί το πλεί-

στον. Για παράδειγμα τα κάλαντα του Λαζάρου τραγουδιούνται σε ελάχιστες περιοχές, ενώ πα-

λιότερα ήταν από τα πιο ζωντανά έθιμα και έδιναν ιδιαίτερο τόνο στις μικρές κοινωνίες.

Τα κάλαντα του Λαζάρου ήταν αποκλειστικά σχεδόν γυναικεία υπόθεση και τα τραγουδού-

σαν κοπέλες διαφόρων ηλικιών, ακόμα και κορίτσια τις παντρειάς που ονομάζονταν “Λαζαρί-

νες”. Την παραμονή της γιορτής, οι Λαζαρίνες ξεχύνονταν στα χωράφια έξω από τα χωριά για

να μαζέψουν λουλούδια που με αυτά θα στόλιζαν το καλαθάκι τους την άλλη μέρα ντυμένες με

τοπικές ενδυμασίες φορώντας ειδική στολή. Γύριζαν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας τον Λά-

ζαρο και εισέπρατταν μικρό φιλοδώρημα, χρήματα, αβγά, φρούτα ή άλλα φαγώσιμα.

Σε πολύ λίγες περιοχές της χώρας τραγουδιούνται σήμερα τα Λαζαριάτικα κάλαντα. Τα λόγια

του τραγουδιού άλλοτε αναφέρονται στην ανάσταση του Λαζάρου και είναι συνήθως μέτρια στι-

χουργήματα και άλλοτε πάλι αποτελούν παινέματα προσώπων που αγγίζουν τα όρια υψηλής

ποιητικής δημιουργίας.

Τα έθιμα του Λαζάρου στα χρόνια της σκλαβιάς είχαν κοινωνική σκοπιμότητα. Στις γυναίκες

και ιδίως στα νέα κορίτσια που δεν έβγαιναν συχνά έξω από το σπίτι επειδή τα ήθη της επο-

χής και ο φόβος της αρπαγής τους από τους Τούρκους τις περιόριζαν, δίνονταν κάποιες ελευ-

θερίες: γίνονταν αλληλογνωριμίες και νυφοδιαλέγματα και σε λίγο καιρό ακολουθούσαν τα προ-

ξενιά, τα αρραβωνιάσματα και οι γάμοι.

Πηγή: ert.gr

Πορεία και προετοιμασία για την Ανάσταση
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΑΣ
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5Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΟΥΝΤΟΥΦΑΡΗ

Aλλοτε τυλιγμένα στην ομί-
χλη τον θρύλου και άλλοτε
συνοδευόμενα από ιστορι-
κά γεγονότα, πάντα όμως
γοητευτικά και μυστηριώ-
δη, τα ιερά κειμήλια που
σχετίζονται με το πάθος
του Χριστού έχουν τη δική
τους ξεχωριστή θέση στη
θρησκευτική και κοσμική
ιστορία.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ

Ενας από τους πλέον γοητευτικούς

θρύλους που κυριάρχησαν τον Με-

σαίωνα στη Δύση και συνδέθηκαν με

τις σταυροφορίες, ηρωικά γεγονότα

και υπερφυσικά κατορθώματα είναι

αυτός του Αγίου Γκράαλ ή του Αγίου

Δισκοπότηρου.

Συνεχίζοντας το ατέλειωτο βιβλίο

του Chretien De Troyes “Perceval, Ο

ιππότης του Γκράαλ”, τον 13ο αιώνα

κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τον τίτλο

“Η Μεγάλη ιστορία του Αγίου Δι-

σκοπότηρου (Graal)”.

Το βιβλίο αυτό που συντήρησε και

εν πολλοίς συντηρεί ακόμη τον γοη-

τευτικό θρύλο του Γκράαλ, του βασι-

λιά Αρθούρου και των Ιπποτών της

Στρογγυλής Τραπέζης αφορούν στο δι-

σκοπότηρο του Μυστικού Δείπνου

και τις μυστηριώδεις ζωογόνες ιδιό-

τητές του.

Ο Ιωσήφ εξ Αμαριθαίας, σύμφωνα

με τον θρύλο, αμέσως μετά τη σταύ-

ρωση πήρε το Αγιο Δισκοπότηρο, που

χρησιμοποίησε ο Ιησούς κατά τον

Μυστικό Δείπνο και το μετέφερε στη

Βρετανία.

Πέρα από τη Βρετανία που θεωρή-

θηκε ο συνδετικός κρίκος της ιστορίας

το Γκράαλ, έχει συσχετιστεί και με το

Τορίνο της Ιταλίας. Κυρίως λόγω της

γνωστής Σινδόνης, ενός από τα με-

γαλύτερα μυστήρια όλων των εποχών

που βρίσκεται εκεί.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΑΝΔΥΛΙΟ

Μια μικρή Εβραία, η Αγία Βερενίκη,

ήταν αυτή που σκούπισε με ένα λινό

πανί τον ιδρώτα του Χριστού στον

δρόμο προς τον Γολγοθά, τη γνωστή

σήμερα ως “Via dolorosa”.

Σύμφωνα με τον θρύλο που κυ-

ριάρχησε κυρίως στη Λατινική Δύση,

αποτύπωσε με μυστηριώδη τρόπο, το

πρόσωπο του Ιησού, αποκτώντας

παράλληλα θεραπευτικές ιδιότητες.

Το μανδύλιο αυτό που έγινε γνωστό,

τόσο στον ορθόδοξο, αλλά κυρίως

στον καθολικό κόσμο, συνδέεται με τη

Σινδόνη του Τορίνο.

H ΣΙΝΔΟΝΗ

Ηδη από το 525 μ.Χ., οπότε μαρτυ-

ρείται για πρώτη φορά η εύρεση

ενός μανδυλίου κατά τις επισκευές

του ναού της Αγίας Σοφίας της Εδεσ-

σας (σημερινή Urfa) γίνεται λόγος για

ένα ύφασμα διπλωμένο με τέτοιο

τρόπο ώστε να φαίνεται μόνο το

πρόσωπο.

Πολλοί ερευνητές βλέπουν σε αυτό

τη Σινδόνη του Τουρίνο διπλωμένη

κατά αυτόν τον τρόπο καθώς το όνο-

μα με το οποίο αναφέρεται (τετράδι-

πλον) προσδιορίζει αυτήν ακριβώς τη

μορφή.

Η Σινδόνη που φυλάσσεται στο Το-

ρίνο της Ιταλίας συνεχίζει να αποτε-

λεί έναν διαρκή πονοκέφαλο για τους

ειδικούς καθώς ακόμη δεν μπορούν

να εξηγήσουν πως αποτυπώθηκαν

στο λινό ύφασμα οι εικόνες ενός

άντρα, η μορφή του οποίου ταυτίζε-

ται με τις περιγραφές του Ιησού, ο

οποίος μαστιγώθηκε και υπέστη τα

μαρτύρια που αναφέρουν τα ευαγγέ-

λια αποτυπώνοντας μάλιστα λεπτο-

μέρειες αόρατες για το γυμνό μάτι.

ΤΟ ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ

Στα 326 μ.Χ. ο Μ. Κωνσταντίνος, διέ-

ταξε τη διενέργεια έρευνας στον Γολ-

γοθά για τον εντοπισμό του σταυρού

και του τάφου του Χριστού. Υπάρχουν

δύο εκδοχές για την έρευσή τους.

Η πρώτη, θέλει τον αρχιεπίσκοπο

της Ιερουσαλήμ, Μακάριο, να βρίσκει

τον τάφο του Χριστού και τον σταυ-

ρό σε μια δεξαμενή 85 μέτρα, δυτικά

του τάφου.

Η δεύτερη εκδοχή, είναι αυτή που

περιγράφει τον Συριακό, ένα πιστό

Εβραίο να αποκαλύπτει στην Αγία

Ελένη τον τόπο όπου βρέθηκε ο

σταυρός του Χριστού και την ίδια να

επιβεβαιώνει το γεγονός, χρησιμο-

ποιώντας τον σταυρό για να θερα-

πεύσει μια άρρωστη γυναίκα.

Ο σταυρός αυτός, όπως άλλωστε η

επιγραφή και τα καρφιά μοιράστηκαν

σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Λέγεται μάλιστα ότι η Αγία Ελένη

κράτησε για τον εαυτό της το κομμάτι

της Επιγραφής που ήταν γραμμένο

στα Ελληνικά.

ΤΟ ΑΓΚΑΘΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ

Το αγκάθινο στεφάνι του Χριστού

φυλάχθη-κε με ιδιαίτερη φροντίδα

από τους πρώτους Χριστιανούς, οι

οποίοι το τοποθέτησαν γύρω στον 4ο

- 5ο αιώνα μ.Χ. στη βασιλική της Σιών

όπου έμεινε ως το 1603, οπότε και με-

ταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπο-

λη.

Ο Λατίνος αυτοκράτορας της πόλης

Baldovino θέλοντας να κερδίσει την

εύνοια, προσέφερε το αγκάθινο στε-

φάνι στη Βενετία. Ομως ο βασιλιάς

της Γαλλίας Λουδοβίκος IX (γνωστός

ως Αγιος Luigi), το μετέφερε προσω-

πικά στη Γαλλία, όπου και βρίσκεται

σήμερα στον Καθεδρικό ναό της

Sainte Chapelle, στο Παρίσι.

ΤΟ ΤΙΜΙΟ ΑΙΜΑ

Είναι πολλά τα μέρη του κόσμου για

τα οποία αναφέρεται ότι κατείχαν κά-

ποιο μικρό δοχείο με το αίμα του Χρι-

στού από αυτό που είχε χυθεί στον

Γολγοθά και το μάζεψαν με ιδιαίτερη

ευλάβεια οι κρυφοί μαθητές του Ιη-

σού. Ανάμεσα στις πόλεις αυτές και ο

Ενετοπρατούμενος Χάνδακας, στον

οποίο αναφέρεται ότι φυλασσόταν ένα

από αγγεία αυτά (φιάλη).

Το ιερό αυτό κειμήλιο μαζί με άλλα

που φυλάσσονταν σε εκκλησίες του

Χάνδακα μεταφέρθηκε από τον Μο-

ροζίνι με τη συμφωνία που υπέγρα-

ψε με τους Τούρκους προτού παρα-

δώσει την πόλη στον Κιοπρουλή.

Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η εικονογραφία του Χριστού πα-

ρουσιάζεται σε δύο κυρίως φάσεις.

Οι απεικονίσεις του Ιησού τους

πρώτους Χριστιανικούς αιώνες είναι

εντελώς διαφορετικές από τον τύπο

που επικράτησε στη Βυζαντινή πε-

ρίοδο και κυριαρχεί ως τα σήμερα.

Οι πρωτοχριστιανοί απεικόνιζαν

τον Ιησού χωρίς γένια και με λιγοστές

λεπτομέρειες στην εικονογράφηση

του προσώπου. Ξαφνικά όμως στην

ιστορία της τέχνης όλα άλλαξαν. Ο Ιη-

σούς αρχίζει να εικονίζεται με γένια,

ενώ το πρόσωπό του χαρακτηρίζεται

κυρίως από το συνοφρύωμα, χαρα-

κτηριστικά που ερμηνεύονται σαν

άμεσες επιδράσεις από τη γνωστο-

ποίηση της μορφής που υπήρχε στη

Σινδόνη του Τορίνο.

Ω γλυκύ μου Εαρ

Η μείξη του Θείου
και του Ανθρώπι-
νου στην ψυχή μας
ανοίγει τους οφθαλ-
μούς των έσω μας
και του σώματος
για να Τον δούμε...

Στην Αγιογραφία της αθω-

ότητάς μας…

Στις παραστάσεις της νοσταλγίας

μας…

Πάμε, λοιπόν, πάμε… Πλησίον του

ματωμένου χιτώνα Του, ν’ αξιωθού-

με ένα άγγιγμα ανεπαίσθητο στο

Πρόσωπό Του… Να “κρατήσουμε”

ελάχιστον είδος, πριν αλλοιωθεί πλή-

ρως με την ωχρότητα, τον ίδρω, την

αφαιμάτωση και τη σύσπαση του πό-

νου…

Οταν αφεθούμε στους δρόμους των

βημάτων Του και ανασύρουμε τον

υστερημένο μύχιο κόσμο μας από την

ταραχή και τον παραδερμό στov Ιερό

Πόνο Εκείνου, θα βαπτιστούμε και θ’

αξιωθούμε “Μέτοχοι”, στην αγω-

νιώδη κλιμάκωση του Μαρτυρίου

Του.

Οπως η Εκκλησία μας

στο τυπικόν της Αχρα-

ντης Σκηνοθεσίας του

Δράματος, συμπυκνώ-

νει. Από το “βαϊφόρον

Κλέος” του Μεσσία του

λατρευτού, έως τη Δίκη

και την Καταδίκη Του.

Με τη θριαμβική, μυ-

στική βεβαιότητα ασφα-

λώς, της Ανάστασης

Του!!

Τον βλέπουμε... Τον νιώθουμε...

Φλόγα μοναχική, καρδιά ματωμένη,

κυλίον δάκρυ στο χλομό πρόσωπο της

Οικουμένης.

Πέρα από τη βουή του μίσους των

ανθρώπων.

Η παρουσία Του στο Χρόνο, στη

Χρονολογία…

“Ιδού αναβαίνει εις Ιεροσόλυμα

και παραδοθήναι ο Υιός του Αν-

θρώπου, καθώς γέγραπται περί

αυτού”.

Και ο Δείπνος... Με τη “σιωπούσα

ενοχή” να πλανάται... Και την προ-

δοσία...

“Ο Ιούδας τη γνώμη φιλαργυρεί

κατά του Διδασκάλου ο δυσσεβής·

κινείται, βουλεύεται, μελετά την

παράδοσιν”.

Και ο φόβος... Ο Ανθρώπινος Φόβος

για τον πόνο της σάρκας...

Και η προσευχή... Στη Γεθσημανή

που γεμίζει τη νύχτα στάλες ιδρώτα

και αίμα ψυχής.

“Πατέρα μου... Το ποτήριον...

ΔΕΝ μπορώ...”.

Και η Σύλληψη. Το όνειδος...

Και ο νιπτήρας... Οπου η Συνείδη-

ση ξεπλένεται βιαστικά... Η ντροπή...

Και ο εμπαιγμός... Η ασχημοσύνη...

“Το δε πρόσωπον ουκ απεστρά-

φη από αισχύνης εμπτυσμά-

των...”.

Και το Δικαστήριον.

Εν τω μέσω του Πραιτωρίου η

Αθωότητα.

Και η Σταύρωση.

“Σήμερον τω Σταυρώ προσή-

λωσαν Ιουδαίοι τον Κύριον...”.

Και επί του Σταυρού...

“Εδωκαν εις το βρώμα μου χο-

λήν και εις την δίψα μου επότι-

σάν με όξος...”.

Και ο πόνος ο Μέγιστος της Μητρός

Του...

“Τις μοι δώσει ύδωρ και δα-

κρύων πηγάς, η θεόνυμφος Παρ-

θένος εκραύγαζεν, ίνα κλαύσω τον

γλυκύν μου Ιησούν;”.

“Ω, νεκρέ, γυμνέ και Θεού Ζώ-

ντος Λόγε!”. Κατά τον Συναξαρι-

στή.

(...Δεν φοβάται ο Χριστός να Τον

πλησιάσουμε... Αντίθετα με λόγια

απλά, εξηγεί, προτρέπει... 

“Μείνετε κοντά μου για να καρπο-

φορήσετε σαν το σταφύλι...”).

Σημειώνει ο Θεόδωρος Κουμα-

ριανός.

Ερμηνεύοντας ασφαλώς το θεϊκό Δί-

δαγμα.

“Μείνατε εν εμοί ίνα βότρυν φέ-

ρητε, εγώ γαρ ειμί της Ζωής η

άμπελος…”.
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Ναι, ανέστακας ο Χριστός, έτσ’ απα-

ράλλαχτα ως το ’πε ο παλιός καλογε-

ρόπαπας στη βιασύνη ντου και στη

χαρά ντου, ν’ αναγγείλει και να μεγε-

θύνει το μέγα συμβάν. Ως μας λέει ο Κα-

ζαντζάκης, «η γνώριμη πολυτριμμένη

λέξη “ανέστη” του φάνηκε ξαφνικά μι-

κρή, φτενή, μίζερη· δεν μπορούσε να

χωρέσει τη Μεγάλη Αγγελία· πλάτυνε η

λέξη, θέριεψε στα χείλια του παπά. Και

να, πρώτη φορά το πρωί εκείνο, ο

γερο-Κρητικός, δημιουργώντας την

καινούρια λέξη, ένιωθε πως αληθινά

ανάσταινε, σε όλο του το μέγα μπόι, το

Χριστό». 

Κείνους τους χρόνους τους παλιούς,

που οι Τούρκοι ήτονε στα πράγματα, λί-

γοι γνωρίζανε γράμματα. Ημερολόγια

και ωρολόγια εκκλησιαστικά σπάνια

βρίσκουνταν, και κάθα χωριό ήτονε κι

ένας κόσμος αυτόφωτος κι αυτεξούσιος,

αν ετύχαινε μάλιστα να βρίσκεται σε

βουνό σκαρφαλωμένο και ξεμοναχια-

σμένο, σαν εκείνο που σας ανιστορώ.

Όπου οι άθρωποί του χάσανε μια χρο-

νιά τα μερομήνια, καθώς έπεφτε νωρίς

το Πάσχα, το χιόνι δεν ήτονε λυωμένο

και το χωριό βρίσκουνταν αποκομμέ-

νο από τον αποδέλοιπο κόσμο, καθώς

δεν είχε βέβαια τελέγραφους, δρόμους,

σούστες και τέτοιες πολυτέλειες. Κι ως

είδανε τον παπά του πέρα μοναστηρι-

ού που πήγε ν’ αναστήσει, τον ερω-

τούσαν ανίδεοι:

–Πότες πέφτει, γέροντα, οφέτος η

Λαμπρή;

Κι εκείνος, απορημένος που ζούσαν

ακόμης αθρώποι κρουφά του Θεού, μα

και περίχαρος που από τ’ αχείλι ντου

θα πρωτακούγανε το άγγελμα της Ανά-

στασης, εσήκωσε τα χέρια ντου κι αρ-

χίνιξε να σπαθοκοπά με τα φαρδομά-

νικά ντου και να διαλαλεί ετούτο το

«Ανέστηκα». Για να δείξει μεγαλώτατο

το μέγα συμβάν, και να ξυπνήσει «τους

ραθυμούντας», ως αποκαλούν τσι κοι-

μισμένους οι Γραφές, κι οι παπάδες.

–Χριστός Ανέστακας, ευλοημένοι, από

ντα ’ψες, μόνο βροντάτε διπλοκάμπα-

να και γλακάτε στην εκκλησία να σας

σε ψάλλω τ’ Αναστάσιμα...

Χριστός Ανέστακας, το λοιπόν, ανα-

γνώστη μου μερωντικέ, που πολλά

’χω να σου διηγούμαι για τούτες τις πα-

σίχαρες ημέρες της Λαμπρής, μ’ από

πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω

και πού να βρίστω τοσονά χαρτί και για

να τα τυπώσω.

Ήθελα να σου ’γραφα το λοιπόν ανα-

γνώστη μου, μια πρωτινή αρμενιανή

Ανάσταση, μ’ ούλα τα περίλαμπρα πε-

ριστατικά τζη, που δε χωρούνε όμως σ’

ετούτο το στενό λουριδάκι το χαρτί που

’πεσε μερτικό στο «Γραμματσάκι» μου.

Μα, θα μου πεις, και με το δίκιο σου,

πως, στενό, μικιό, σ’ ό,τι σπηλιαράκι

βρεις στρώσε το καποτάκι σου να κοι-

μηθείς.

Μ’ ούλη μου, το λοιπόν, τη στένα και

την ανέχεια χαρθιού, θ’ «αναθιβάλλω και

θα πω», ως λέει κι ο Ρωτόκριτος, ένα-

δυο μόνο συμβάντα μια Λαμπρής πα-

λαιικής, που ’χε μάλιστα κείνη τη χρο-

νιά πέσει αργά, κι είχε συμπέσει με το

μεσουράνημα τσ’ άνοιξης και τ’ απο-

θέωμα τσ’ ομορφιάς τσ’ αρμενιανής γης.

Π’ από την ούγια του δρόμου ως τη

χαραμάδα του μπεντενιού, οπού χε

στραλίξει μια άχνη χωμάτου, ήτονε αν-

θισμένη, μυροφόρα και μυριοστολι-

σμένη, από χαμομήλι και κατιμέρι,

αροσμαρί κι αροδαμό, μαντιλίδα, κι-

τρόχορτο και μπαρμπαρούσα...

Κομμάτι τση Παράδεισος ήτονε κεί-

νο τ’ απόβραδο του Μεγαλοσαββάτου

το περιαύλι τ’ Αη Γιαννιού, ως έλαμπε,

ασβεστωμένο και παστρικό, με τα πε-

ρίχαρα πρόσωπα τω χωριανώ, την κε-

ροδοσιά και τα μύρα που απόπνεε η πα-

σχαλιά τριγύρα, η ροδαρά, η λουίζα, τ’

αγιόκλημα τσ’ αλτάνας κι η λευκή μο-

σκοβολιά τ’ ανθισμένου αρμενιανού κά-

μπου, που ’φερνε τ’ αεράκι μαζί με τον

κελαϊδισμό τση ποταμίδας από την πε-

ζούλα του Λαμπροκλή. Απ’ όπου ένα κα-

τάλευκο περιστέρι, ίδιο με το εν είδει πε-

ριστεράς Άγιον Πνεύμα του μέσα τέ-

μπλου, επρόβλε, ανοιγόκλεισε τσι φτε-

ρούγες του, ως να μας εχαιρέτα, και σαν

αστραπή επέταξε για τον περιστεριώνα

του Παπαγιαννοσπύρο!

Θυμούμ’ ακόμης, κι αναγαλιά η ψυχή

μου, κείνο το θαύμασμα του κόσμου

που ήτον ο μέσα ναός, με τη στόλιση

των εικόνων και τσι Πύλης με κλωνά-

ρια νερατζανθούς, κρίνους λευκούς

της Παρθένου, υακίνθους, γαρούφαλα

και ρόδα. Τι ’ταν εκείνη, Θε μου, η ομορ-

φιά τω γυναικώ και των αντρώ, που ως

λέει κι ο ποιητάρης «στολή και πλούτος

κι αρχοντιά ήτονε το κορμί» ντους.

Και στην ώρ’ απάνω, ως να εσήμανε

το ρολόι του Θεού, ακούστηκε από τη

διπλανή ροδακινιά ο πετεινός τση Νι-

κόλαινας, να χτυπά τσι φτερούγες του

και να κράζει μεσάνυχτα, μιαν αναπνοή

δηλαδή ήμαστανε από την Ανάσταση

και παρευθύς: –Πάσχα! Πάσχα Κυρίου

Πάσχα έφταξε!

Το εκκλησίασμα ούλο, σα να ’ταν ένα

κορμί, ανετρίχιασε ως άκουσε να ψάλ-

λει ο παπάς εκείνο το «αχόρταστον πα-

σχάλιον άσμα»: Χριστός Ανέστη εκ νε-

κρών θανάτω θάνατον πατήσας, και να

χυμά το Άγιο Φως, σαν ένα μάτσο πε-

φτάστρα, από την Ωραία Πύλη.

Σπιθίζανε κι αχτιδοβολούσαν τα μά-

τια τω χωριανώ κι ούλο το εκκλησιδά-

κι ήτονε λουσμένο στα χρυσαφιά χρώ-

ματα των μανουαλιών των πολυελαίων

και των αναστάσιμων λαμπάδων, κι ο

τόπος εμοσκοβόλα, ως τα ουράνια μο-

σκολίβανο, διατσέντο και νερατζανθό.

Και το χωριό, οπού συγκλώναρο βρί-

σκουνανε κείνη την ευλογημένην ώρα

στον Αη-Γιάννη, «εν ενί στόματι και μιά

καρδία» έψαλλ’ ετούτο το χαρισάμενο

άγγελμα της ανάστασης και της ελπίδας

που «κάνει και κλαίσι και γελούν τα μά-

θια των ανθρώπω»: Χριστός Ανέστη εκ

νεκρών...

Δεν μπορώ, αναγνώστη μου, να σ’ ανι-

στορήσω και τ’ αποδέλοιπα, γιατί ένα-

δύο μόνο αράδες χαρτί μ’ απομένει, και

θα σ’ αποχαιρετήξω μ’ ένα μαντινιδά-

κι βέβαια πάλι, ως το συνήθιζαν κι οι

παλιοί μας, σ’ έσμιξες κι αποχωρι-

σμούς.

Τούτο το τραγούδιξε, την άλλη μέρα

εκείνης τση Λαμπρής, εορτή τ’ Αη-

Γιωργιού, μεγάλ’ η χάρη, η Βαγιωνίνα

τ’ αντρούς τση –μύρο το χώμα που τσι

σκεπάζει– ως αντίκρυσε ν’ ανεβαίνει

από την πλατέα, θεορατικός κι όμορφος,

απαράλλαχτος  Αη-Γιώργης, ντυμένος

για τη σκόλη ντου, το μπλάβο τσοχα-

δένιο σαλβάρι και το μεϊτανογέλεκο, κε-

ντημένο στου Μπαλαντίνο, στη Χώρα:

«Ως στέκει τ’ άδολο κρασί στην κρου-

σταλλένια κούπα,

έτσα σου στέκου μάθια μου, τα τσο-

χαδένια ρούχα».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Φιλώ σας κατακούτελα

Ο ΓΕΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

και ο γραμματικός του Χαράλα-

μπος Μπουρνάζος

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΣΑΚΙ ΤΟΥ ΓΕΡΩ

Χριστός Ανέστακας!

Ανάσταση. Τοιχογραφία στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, 1312.

XX
ριστός Ανέστακας,
αναγνώστη μου
μερωντικέ.

5
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Ημέρες πίστης και βαθιάς κατάνυξης ετού-
τες. Ημέρες προσμονής για την τελική λύ-
τρωση, την Ανάσταση. Ημέρες ξεχωριστές για
όλους τους xριστιανούς, που
καθ’ όλη τη διάρκεια της
Σαρακοστής και ειδικά τη
Μεγάλη Εβδομάδα, προε-
τοιμάζονται -και εσωτερικά-
για να γιορτάσουν τη Λα-
μπρή. Πλούσια τα ήθη και τα
έθιμα, που άλλα διατηρού-
νται μέχρι σήμερα και άλλα,
χρόνο με τον χρόνο, «σβή-
νουν». 

μ. ΔΕΥτΕΡα, μ. τΡΙτη, μ. τΕταΡτη

Το πρώτο τριήμερο της Μεγάλης Εβδομάδας οι προετοιμα-

σίες για το Πάσχα στο σπίτι είναι στο αποκορύφωμά τους. Η

νηστεία καθολική. Ο εκκλησιασμός χωρίς απουσίες. Στα σπί-

τια κυριαρχεί ο «ανα-

βρασμός» των γυναικών

με τις ατέλειωτες καθα-

ριότητες. Τα παιδιά στα

ξύλα «τ’ οφανού». Οι

άντρες στα των προμη-

θειών για το τραπέζι του

Πάσχα, που συνεχίζο-

νται ως το Μεγάλο Σάβ-

βατο. Τη Μεγάλη Τετάρ-

τη η νηστεία κι από το

λάδι είναι καθολική. Από

το Ευχέλαιο δεν απου-

σιάζει κανείς. Παλιότερα

στα Καμπανού Σελίνου

κάθε «στεφάνι» κρατού-

σε από ένα μαντήλι με

«χάσικο στάρι» (περίπου

μισό κιλό) και το έριχνε

στο τραπέζι που ήταν

στη μέση της Εκκλησίας

και λίγο μπροστά. Γινό-

ταν ένας μικρός σωρός

(ίσως δέκα κιλών σιτάρι).

Στην κορυφή του τοπο-

θετούταν το καντήλι από

το οποίο ο ιερέας άλειφε

τους πιστούς στο τέλος

του Ευχελαίου.

μ. πΕμπτη

Τη Μεγάλη Πέμπτη οι ετοιμασίες για το Πάσχα συνεχίζονται

σε όλα τα νοικοκυριά. Πρώτα βάφονται τ’ αβγά, σ’ άλλα σπί-

τια με μπογιές εμπορίου και σ’ άλλα με τις φυσικές βαφικές

ύλες που προσφέρει αδά-

πανα η φύση, αιώνες τώρα.

Οι μπογιές που χρησιμο-

ποιούσαν για τη βαφή των

μάλλινων και του βαμβακι-

ού, έχουν επίσης τον πρώ-

το λόγο, μαζί με ξίδι. Αλλά

και τα άνθη, που αυτή την

εποχή έχουν οι λιμπίνοι

(τα λούπινα) για το μπλε, τα

κίτρινα κρεμμυδόφυλλα που

ρίχνονται στο κατσαρόλι

ενώ βράζουν τα αβγά, για το

κίτρινο κ.λπ. Πιστεύεται

πως τ’ αβγά που θα κά-

μουν τη μέρα τούτη οι κότες, αν τα βράσουμε σωστά και τα βά-

ψουμε κόκκινα, δεν χαλάνε όλο τον χρόνο.

Επίσης, τη Μεγάλη Πέμπτη η παραδοσιακή κουζίνα της Κρή-

της προσφέρει ντολμαδάκια από τα πρώιμα φύλλα της κλη-

ματαριάς, κουκιά φρέσκα, γιαχνί ή σαλιγκάρια. Σήμερα τρώ-

με λάδι, γιατί αντί της σημερινής, νηστέψαμε τη «βαγιοπέφτη».

Τα παιδιά συνεχίζουν να συγκεντρώνουν ξύλα για τον οφανό,

που πανύψηλος στήνεται σε μέρος ακίνδυνο, από πλευράς πυρ-

καγιάς. Εδώ το βράδυ της Ανάστασης θα καεί ο Ιούδας. Το βρά-

δυ, στα Δώδεκα Ευαγγέλια, δεν απουσιάζει κανείς. Κι όλοι συ-

γκλονίζονται όταν μετά το πέμπτο Ευαγγέλιο, ντύνεται η Εκ-

κλησία, τέμπλα, εικόνες, προσκυνητάρια, πολυέλαιοι κ.λπ., στα

κατάμαυρα. Στην πόλη αντίθετα, αυτό γίνεται από τον πρώτο

Νυμφίο, δηλαδή από το βράδυ των Βαΐων. Κάποια κορίτσια

στα χωριά, μετά από κάθε Ευαγγέλιο, έδεναν έναν κόμπο σε

μια κλωστή, που την είχαν ύστερα πάνω τους για καλό. Κι έλε-

γαν μάλιστα: «Εγώ μ’ αυτό δεν ματιάζομαι!».

Τη Μεγάλη Πέμπτη οι σύντεκνοι στέλνουν τα λαμπριάτικα

δώρα στους φιλιότσους των. Επίσης, στα καφενεία των χωριών

κρεμούν με μια κλωστή από το ταβάνι, το φαντέ της τράπου-

λας λέγοντας: «Χωριανοί, στο μαγαζί σήμερα δεν θα παιχτούν

χαρθιά» από τη Μ. Πέμπτη και ως τη Δευτέρα της Λαμπρής. 

μ. παΡαΣκΕΥη

Τη Μεγάλη Παρασκευή οι καμπάνες των εκκλησιών, αλλά και

των ξωκκλησιών, από

την αυγή ακούγονται

πένθιμες. Αγόρια και κο-

ρίτσια ξεχύνονται λίαν

πρωί στα χωράφια και

στα πλάγια, για να φέ-

ρουν τ’ αγριολούλουδα

του Επιταφίου, που κα-

θώς τους έχουν παραγ-

γείλει οι μεγάλοι, δεν τα

μυρίζονται, γιατί είναι

για τον τάφο, που λίγο

αργότερα θα στολίζουν οι

νέες του χωριού, με τέ-

χνη και περισσή φρο-

ντίδα. Όλο το πρωινό, ωστόσο, οι μεγαλύτερες γυναίκες πη-

γαίνουν και θυμιάζουν τις εκκλησίες. Πρώτα μάλιστα τις «Πα-

ναγίες», ακόμη και των γύρω χωριών. Το βράδυ στη μέση της

εκκλησίας ο Επιτάφιος ευωδιάζει. Ως χτυπήσει η καμπάνα βρα-

διάτικα, όλο το χωριό καταφτάνει στην εκκλησία. Ανάβει κερί

και προσκυνά στον Επιτάφιο. Τα παιδιά περνούν από κάτω του.

μ. ΣαΒΒατο

Το Μεγάλο Σάββατο οι ετοιμασίες για την αυριανή μέρα ολο-

κληρώνονται. Τ’ αρνιά σφάζονται, όλα είναι έτοιμα για το πα-

σχαλινό τραπέζι. Τα λα-

μπριάτικα ρούχα στις

κρεμάστρες τους περι-

μένουν. Στη λειτουργία

του Μεγάλου Σαββάτου

και στο «Ανάστα ο Θεός»

ξεστολίζεται ο Επιτάφιος

με βία (από μέρους του

εκκλησιάσματος) σε πολ-

λά μέρη, βία που παρα-

τηρείται και στους κα-

θολικούς της Ευρώπης

και που δικαιολογείται

ως συμβολισμός της

αναταραχής που έγινε

ΣταματηΣ απ.

αποΣτολακηΣ,

δάσκαλος - λαογράφος

Εθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας 
στον Νομό Χανίων
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στον Άδη αυτή την

ώρα... Κατά την ώρα του

Κοινωνικού, ένας - ένας

οι χωριανοί (πρώτα οι

γέροντες) πριν μάλιστα

κοινωνήσουν, προσκυ-

νούσαν τις εικόνες με

ευλάβεια και στρεφόμε-

νοι προς το εκκλησίασμα

ζητούσαν από όλους

συγχώρεση. Μετά τη

θεία μετάληψη και την

απόλυση, φεύγουν για

τα σπίτια τους, που τους

περιμένουν οι πολλές

τελευταίες προετοιμασίες, κρατώντας αντίδωρο και λουλούδια

του Επιταφίου. Τα λουλούδια αυτά (του Επιταφίου) τα παίρ-

νουν οι πιστοί στο σπίτι τους και τα φυλάσσουν στα εικονί-

σματα. Απ’ αυτά καίνε λιβανίζοντας «ματιασμένους» ή αρ-

ρώστους για να γίνουν καλά.

H ΜΕΓαΛη ΛαΜΠρη

Τον ερχομό της Λαμπρής τον αναγγέλλουν, πάντοτε, οι χα-

ρούμενες καμπάνες των εκκλησιών. Ο καμπανιτζής, δηλαδή

αυτός που έχει οριστεί για να χτυπήσει τούτη τη μέρα τις κα-

μπάνες χαρμόσυνα, λαμπριάτικα, αρχίζει από τις έντεκα το βρά-

δυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Και το χωριό φτάνει σιγά - σιγά. Από τον εφημέριο έχει δο-

θεί η εντολή στους επιτρόπους να ειδοποιήσουν τους καθυ-

στερημένους, γιατί οι γεροντότεροι το παραγγέλνουν: «Μη σε

πάρει ο ύπνος και δεν πάεις στη Νυχτανάσταση, γιατί είναι

μεγάλη ατσιποδιά (= ατυχία, κακός οιωνός)», όσο κακοσημα-

διά θεωρούν και το να σε κάψει άλλος με τη λαμπάδα του. Και

στην Ανάσταση, μικροί, μεγάλοι, όλοι, κρατούν λαμπάδες.

Σβήνουν τα φώτα της εκκλησίας και με το «Δεύτε λάβετε φως

εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον αναστά-

ντα εκ νεκρών», που εκφωνεί μελωδικά ο ιερέας από την Ωραία

Πύλη, ενώ σιγοεξέρχεται του ναού, για τη λιτανεία, ορμούν όλοι

ν’ ανάψουν τη λαμπάδα από το τρικέρι του.

Μετά την περιφορά, σταματούν έξω για την πρώτη Ανάσταση.

Κι ως ακουστεί, μετά το Ευαγγέλιο (Μάρκου ιστ’ 1 - 8) το: «Χρι-

στός ανέστη», ο οφανός λαμπαδιάζει, ο Ιούδας καίγεται και τα

βεγγαλικά και οι κρότοι δίνουν και παίρνουν.

«Γυρίστηκε, λοιπόν η Ανάσταση». Ολο το εκκλησίασμα έξω.

Και η κεντρική είσοδος της εκκλησίας κατάκλειστη, με μόνο

τον ορισμένο επίτροπο, που έχει δυνατή φωνή από μέσα.

Ο ιερέας κρατώντας το Ευαγγέλιο και μ’ ένα κομμάτι κερα-

μίδι σταυρώνει την κλειστή είσοδο και τη χτυπά δυνατά. Ένας

συγκλονιστικός διάλογος που ακολουθεί, δίνει στο εκκλησία-

σμα «την αμεσότητα της αναπαράστασης της πάλης των σκο-

τεινών δυνάμεων του Άδη με τον Χριστό, τον Νικητή του θα-

νάτου».

Στο τέλος όλοι θα πάρουν «Άγιο Φως» και θα γυρίσουν στα

σπίτια των για το «Χριστός ανέστη - αληθώς ανέστη», χαιρε-

τισμό που διατηρούν ιδιαίτερα προσεκτικά ως την Πέμπτη της

Αναλήψεως. Μπαίνοντας στο νοικοκυριό τους σταυρώνουν τ’

ανώφυλλο της εξώθυρας με την κάπνα της αναμμένης τους λα-

μπάδας, μεταφέρουν τ’ Άγιο Φως στο καντήλι τους, φιλιούνται,

εύχονται και καθίζουν στο πρώτο πασχαλινό τραπέζι, αρχί-

ζοντας με αβγοτσουγκρίσματα και καλιτσούνια με μυρωδάτη

φρέσκια μυζήθρα.

Χρονιάρα μέρα το γλέντι αρχίζει. Συνεπαίρνει και τσι γειτό-

νους, ξετρυπώνονται στην ώρ’ απάνω και τα όργανα και στή-

νεται ένα γλέντι που μένει αλησμόνητο σε όλους!

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το “Κάψιμο του Ιούδα”
Μιχ. ΓρηΓορακησ

Σαν πνεύμα κακό ο προδότης
του Χριστού πρέπει να καεί και
παράλληλα να κοροϊδευτούν
και να ρεζιλευτούν οι Εβραίοι
που ζητήσαν να σταυρωθεί.
Αυτό είναι το βασικό κίνητρο
του λαού μας στο έθιμο να
καίει τον Ιούδα μόλις ακουστεί
το χαρμόσυνο αναστάσιμο άγ-
γελμα.

Πανελλήνιο έθιμο με στοιχειώδεις

διαφορές κατά τόπους. Και κρατιέται

φαίνεται καλά το έθιμο αυτό, αφού πέ-

ρυσι ακόμα, στην πόλη μέσα που όχι κά-

πως, αλλά αρκετά έχουν υποχωρήσει πα-

λιές λαϊκές συνήθειες, πρόσεξα το «Κά-

ψιμο του Ιούδα» στη συνοικία Σπλά-

ντζια. Απροετοίμαστος όμως κι έτσι

τόδα χωρίς λαογραφικό ενδιαφέρον.

Όπως κι αλλού, το ίδιο και στην Κρή-

τη, οι νιοι παρακινούνται από τους γε-

ροντότερους κι έτσι το έθιμο πέρασε από

γενιά σε γενιά χωρίς νάχει αλλάξει και

πολύ.

Παντού ο Ιούδας καίγεται γιατί «πρό-

δωσε το Χριστό» όπως λένε. Ο τρόπος

που φτιάχνεται το είδωλό του και ο τρό-

πος που καίγεται είναι σχεδόν ο ίδιος.

Μόνη ουσιαστική διαφορά στο πότε καί-

γεται. Στα Σφακιά καίγεται το Μεγάλο

Σαββάτο το βράδυ, στο Νεροχώρι τ’ Απο-

κόρωνα τη Διπλανάσταση, στο Κακοδί-

κι Σελίνου την ημέρα του Πάσχα, στη συ-

νοικία Αγίου Ιωάννου (Χανιά) το βράδυ

του Μεγάλου Σαββάτου μετά την Ανά-

σταση, στα Νοχιά Κισάμου το ίδιο,

στους Αρμένους τ’ Αποκόρωνα το ίδιο,

στη συνοικία Σπλάντζια (Χανιά) τ’ από-

γευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Στο «Κάψιμο του Ιούδα» συμβαίνει και

τούτο το περίεργο.  Να φυλάουν άγρυ-

πνα, ξύλα και Ιούδα, για να μην πάνε

από άλλα γυρωχώρια και τα κάψουν. Τέ-

τοιοι αστεϊσμοί συχνοσυμβαίνουν και

μάλιστα τόσο προσβάλλονται και θυ-

μώνουν οι παθόντες, που ’ρχονται στο

σημείο να δημιουργούν τσακωμούς και

παρεξηγήσεις από τούτο το πείραγμα.

Επίσης συμβαίνει όχι μόνο μπιστολιές

να παίζουν την ώρα που καίγεται, αλλά

και κανονιές, αν είναι τούτο δυνατό.

Οπως αναφέρει ο Γ. Σειστάκης στο ση-

μείωμά του: «Η Λαμπρή στο Κρητικό

Χωριό» (“Παρατηρητής” φυλ. 25-4-1954)

στο μικρό του χωριό Σφακό Κακοδικί-

ου Σελίνου, συνηθίζαν την ώρα που  βά-

ναν φωτιά στον Ιούδα, να βάνουν φω-

τιά και σ’ ένα κανόνι που βρισκόταν εκεί,

λάφυρο από την πολιορκία της Καντά-

νου το 1897.

Και τώρα παραθέτω τρεις αφηγήσεις

διαφόρων προσώπων από διαφορετι-

κούς τόπους για να διαμορφώσει ο κα-

θείς μια ιδέα γύρω από το «Κάψιμο του

Ιούδα» που σαν έθιμο σβήνει κι αυτό

από τον χρόνο και την πρόοδο.

Η Άννα Σβουράκη, χρονών 60, από τα

Νοχιά Κισάμου, αφηγείται έτσι το «Κά-

ψιμο του Ιούδα»:

«Ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου

επαίρναμε τα κοπέλια ένα ραβδί και γυ-

ρίζανε από πόρτα σε πόρτα για να μα-

ζέψουν κουρέλια και τσούλια για να σιά-

ξουν τον Ιούδα. Οντε τα μαζεύγαν ελέ-

γαν: “Ελεήστε με τσούλια τον Ιούδα τον

Ισκαριώτη απού πρόδωσε το Χριστό

μας”. Ο,τι των εδούδαν τα κρεμούσαν

στο ραβδί κι ύστερα πηγαίναν και σιά-

χναν τον Ιούδα. Κάνανε σταυρό δυο

ξύλα, τα ντύνανε με ό,τι είχανε μαζέψει,

του βάζαν ένα παλιό καπέλο από ψαθί

και γύρω στο λαιμό μιαν αλυσίδα από

χοχλιδόκουπες γιατί, όπως ελέγαν οι πα-

λαιοί, ποτίσανε το Χριστό με χοχλιδο-

ζούμι οι γι’ Οβραίοι για κείνονα και κάθε

Μεγάλη Παρασκή δεν τρώνε χοχλιούς.

Τότε στένανε στην εκκλησιά απόξω,

πάνω σε ξύλα που μαζεύγαν όλη την

εβδομάδα και τα μεσάνυχτα του Μεγά-

λου Σαββάτου, ως έλεγε ο παπάς το “Χρι-

στός Ανέστη” με τη φωνή: “Να κάψου-

με τον Ορφανό” του δούδανε φωτιά. Κεί-

νηνα την ώρα πετούσαμε κι εμείς οι κο-

πελιές τα δαχτυλίδια απούχαμε φτιαγ-

μένα από το βαγί τω Βαγιώ για να κα-

ούνε μαζί ντου».

Ο Κωστής Μπραουδάκης, χρονών 58,

τζαγκάρης από τους Αρμένους τ’ Απο-

κόρωνα αφηγείται: «Είναι φτιαγμένος ο

Ιούδας από παλιόρουχα γεμισμένα άχε-

ρα, μ’ ένα καπέλο κι ένα κομπολόι χο-

χλιδόκουπες στον λαιμό και το Μεγάλο

Σαββάτο, ως πιάνει και βραδιάζει, ξε-

πορτίζουν τα κοπέλια και φωνάζουν:

“Στα ξύλα του Ιούδα, στα ξύλα του Ιού-

δα”. Και σαν τ’ απομαζέψουν στένουνε

τον Ιούδα πάνω, του χύνουνε πετρέλαιο

και του δούδουνε φωθιά πριχού το

“Χριστός Ανέστη”, ώστε να τόνε βρει ο

παπάς να καίγεται όντε θα το λέει!...».

Και τέλος ο Μανούσος Καλιτεράκης

χρονών 73, από το Νεροχώρι τ’ Απο-

κόρωνα αφηγείται:

«Μαζεύουν ξύλα ούλη τη Μεγαλο-

βδομάδα και στένουνε απάνω τον Ιού-

δα που πρόδωσε το Χριστό, φτιαγμένον

από κουρέλια και με μούρη από ασπρό-

λιθο που πάνω ντου είναι ζωγραφισμέ-

να μάθια, μύτες, στόμα. Γυρίζουν και μα-

ζεύγουν και λαμπριάτικα (καλιτσούνια,

αυγά, κουλουράκια) και τα τρώνε μετά

το κάψιμο που γίνεται με χάχανα και

μπαλωθιές τη Διπλανάσταση από το φως

του “Χριστός Ανέστη”. Τον Ιούδα και τα

ξύλα φυλάουνέ ντα για να μη μας τα κά-

ψουνε απ’ άλλα χωριά!...».

(Xανιώτικα νέα, 20-4-68)



ΕπιμΕλΕια: ΕλΕνη ΣτΕφανουδακη

Δύο κείμενα, το καθένα με ξεχωριστό
ενδιαφέρον, παρόλο που μεταξύ τους,
όπως ο καθένας μπορεί να διαπι-
στώσει, έχουν πολλές ομοιότητες
και ως προς τη δομή και ως προς το
περιεχόμενο, παρουσιάζουμε σήμε-
ρα. 
Αναφέρονται στην εποχή του Ιη-
σού Χριστού και είναι παρμένα
από το έργο “Ταξίδι στον άγνωστο
ελληνισμό των φυλών της Μεσο-
γείου” του φιλολόγου και ιστορι-
κού Μιχάλη Γεροντή.

Οπως αναφέρει ο συγγραφέας στην εισαγω-

γή του βιβλίου, τα περισσότερα στοιχεία της

έρευνάς του προέρχονται από τη βιβλιογραφία,

από τη σύγκριση πολλών ιστορικών αναφορών.

Στις σελίδες 495 έως 501, στο κεφάλαιο 54 με

θέμα “Ο Χριστιανισμός των Ελλήνων και ο Ιη-

σούς Χριστός” παρατίθενται τρία κείμενα που

αναφέρονται στο Χριστό. 

Σύμφωνα με τον Μ. Γεροντή, το πρώτο κείμενο

βρίσκεται στη βιβλιοθήκη των Λαζαριτών της

Ρώμης και διασώζεται μεταφρασμένο από τα

λατινικά στα ελληνικά και πρόκειται για επι-

στολή - αναφορά του Πουβλίου Λεόντουλου, δι-

οικητού της Ιουδαίας, προκατόχου του Ποντί-

ου Πιλάτου. Την επιστολή απευθύνει στον

τότε Καίσαρα της Ρώμης Τιβέριο και τον ενη-

μερώνει για τον Ιησού Χριστό, καθώς ο ίδιος

ο αυτοκράτορας το ζήτησε. 

Το δεύτερο κείμενο είναι επιστολή επίσης προς

τον Καίσαρα, που και αυτή κατατοπίζει για τον

Ιησού, σταλμένη αυτή τη φορά από τον Πόντιο

Πιλάτο. Είναι στη λατινική γλώσσα και φυλ-

λάσσεται στο Αρχείο “Καισαρίνι” της Ρώμης.

Το τρίτο κείμενο που όμως δεν παραθέτουμε

στο σημερινό μας δημοσίευμα, αναφέρεται

στην καταδικαστική απόφαση για το Χριστό και

βρέθηκε το 1509 στην Ιταλική πόλη Ακούλα, στα

υπόγεια ενός χριστιανικού μοναστηριού και εί-

ναι στην εβραϊκή γλώσσα.

1. η επιστολή του διοικητή της
ιουδαίας πούβλιου λεόντουλου για

τον ιησού Χριστό  
«Μεγαλειότατε, Ήκουσα ω Καίσαρ, ότι επιθυμείς

να μάθης ό,τι σοι γράφω περί ανθρώπου δηλ. λίαν

ενάρετου καλουμένου Ιησού Χριστού, ον ο λαός θε-

ωρεί Προφήτην, Θεόν δε οι μαθηταί αυτού, λέγο-

ντες ότι είναι υιός του Θεού του δημιουργού των Ου-

ρανών και της Γης, και ό,τι εν αυτοίς ευρίσκεται και

υπάρχει.

Τη αλήθεια, Καίσαρ, ακούονται καθ' εκάστην θαυ-

μάσια πράγματα περί του ανθρώπου αυτού. Ανε-

γείρει νεκρούς και θεραπεύει ασθενείς δια μιας λέ-

ξεως. Ανήρ, αναστήματος μετρίου, καλός την όψιν

και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος, ιδίως κατά το

πρόσωπον, ούτως ώστε όσοι ατενίζουν αυτόν ανα-

γκάζονται ν' αγαπώσι και να φοβούνται αυτόν.

Έχει την κόμην μέχρι των ώτων, χρώματος καρύου,

εκείθεν δε μέχρι των ωμοπλατών γενομένην γαιό-

χρουν, αλλά μάλλον στιλπνήν - διχάζεται δε αυτή

εν τω μέσω άνωθεν κατά το σύστημα των Ναζω-

ραίων. Το μέτωπόν του είναι λείον και γαλήνιον, το

πρόσωπον τον δε άνευ ρυτίδος ή κηλίδος. Η ρις και

τα χείλη αυτού κανονικώτατα. Το γένειον είναι πυ-

κνόν και χρώματος του αυτού τη κόμη, δεν είναι δε

μακρόν και διχάζεται εις το μέσον. Το βλέμμα αυ-

τού είναι σοβαρόν και εμποιούν φόβον, έχει δε δύ-

ναμιν ηλιακής ακτίνος. Ουδείς δύναται να ίδη αυ-

τόν ατενώς. Όταν επιτιμά εμποιεί φόβον, όταν δε τού-

το ποιεί κλαίει. Είναι αξιαγάπητος και χαρίεις

μετά σοβαρότητος. Λέγουσιν, ότι ουδέποτε ώφθη γε-

λών, αλλά πλειστάκις κλαίων.

Είναι ωραίος ως η μητέρα του, ήτις εστίν η ωραι-

ότερα γυνή, όσαι ποτέ εθεάθησαν εις τα μέρη ταύ-

τα.

Εάν όμως η Μεγαλειότης Σας, ω Καίσαρ, ποθεί

να ίδη αυτόν, ως μοί έγραφες άλλοτε, γνώρισόν μοι

τούτο, ίνα αποστείλω σοι αυτόν πάραυτα. Καίτοι δε

ουδέποτε εσπούδασε τι, είναι όμως κάτοχος πάσης

επιστήμης. Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπής την

κεφαλήν.

Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσιν, αλλ' όταν ευρί-

σκωνται ενώπιον αυτού τρέμουσι και θαυμάζουσιν

αυτόν. Λέγουσιν, ότι ουδέποτε άνθρωπος ως Αυτός,

ενεφανίσθη εις τα μέρη ταύτα. Τη αλήθεια ως μοί

λέγουσιν οι Εβραίοι, ουδέποτε εδόθησαν συμβου-

λαί, ουδέποτε εκηρύχθη διδασκαλία, ως η διδα-

σκαλία αυτού, πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσιν

αυτόν Θεόν. Αλλοι μοί λέγουσιν, ότι είναι εχθρός της

μεγαλειότητας Σας, ω Καίσαρ, πολλαχώς με παρε-

νοχλούν, οι μοχθηροί αυτοί Εβραίοι. Λέγουσιν, ότι

αυτός ουδέποτε δυσαρέστησε τινα, αλλ' ότι μάλλον

εποίησε το αγαθόν.

Όλοι όσοι γνωρίζουσιν αυτόν, λέγουσιν, ότι ευ-

ηργετήθηκαν παρ' αυτού. Εν τούτοις, ω Καίσαρ, εί-

μαι πρόθυμος να υπακούσω εις την Μεγαλειότη-

τά σας και ό,τι διάταξης, θέλει εκτελεσθή».
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ΠΟΥΒΛΙΟΣ ΛΕΟΝΤΟΥΛΟΣ,

Διοικητής Ιουδαίας

2. η επιστολή του ποντίου πιλάτου
για το Χριστό 

«Στο διάστημα που κυβερνώ την Ιουδαία, πα-

ρουσιάστηκε ένας αγαθοποιός άνθρωπος, που

ζει ακόμη και ονομάζεται Ιησούς Χριστός και

που λέει ο κόσμος ότι είναι αληθινός προφήτης

και οι μαθητές του ότι είναι Υιός του Θεού και

ποιητής ουρανού και γης και πάντων των υπαρ-

χόντων και υπαρξάντων πραγμάτων. Πράγμα-

τι, Βασιλιά μου, ακούονται δι' αυτόν θαυμάσια

πράγματα. Ο Ιησούς ανασταίνει νεκρούς και για-

τρεύει αρρώστους, μόνο με το λόγο του. Είναι

κανονικού αναστήματος και ωραιότατων χα-

ρακτηριστικών, το δε πρόσωπο του τόσο με-

γαλοπρεπές, ώστε εκβιάζει την αγάπη και το

δέος όσων τον βλέπουν.

Έχει υπόξανθα μαλλιά, που σκεπάζουν τα αυ-

τιά του και τους ώμους του. Το μέτωπο του εξέ-

χον και το πρόσωπο του, χωρίς κανένα ελάτ-

τωμα ή ρυτίδα, με ανάλογο χρώμα (υπόξανθο).

Το γένειον είναι αραιόν, όμοιο με τα μαλλιά του,

μικρό και διαιρεμένο.

Το βλέμμα του είναι πρόσχαρο και σοβαρό, τα

μάτια του λάμπουν σαν τον ήλιο, τόσο πολύ που

κανείς δεν μπορεί να τον κοιτάξει κατάματα,

λόγω της αίγλης του προσώπου του. Όταν απα-

ντά τρομάζει και όταν σε πείθει σε κάνει να

κλαις και έτσι γίνεται αγαπητός σ’ όλους και εί-

ναι εύθυμος και μετριοφρόνων. Λένε πως ποτέ

δεν τον είδανε να γελά, μόνο να δακρύζει. Τα

χέρια του είναι κανονικά. Όλοι είναι ευχαρι-

στημένοι με τα λόγια του, λίγοι τον βλέπουν και

σ’ όσους τον συναντούν φαίνεται πολύ με-

τριοπαθής. Είναι αφάνταστα ωραίος, ομοιάζων

της Μητέρας του, που είναι τόσο ωραία, η πιο

όμορφη γυναίκα σε τούτα τα μέρη.

Εάν η Μεγαλειότητα σας θέλει να τον ιδεί, θα

σπεύσω να σας τον στείλω. Επιβάλλεται με τις

γνώσεις του, χωρίς να έχει διδαχθεί από κα-

νέναν. Βαδίζει χωρίς υποδήματα και χωρίς μαν-

δήλα στο κεφάλι. Πολλοί τον κοροϊδεύουν ως

τρελό, μόλις όμως μιλήσει όλοι τον τρέμουν. Λέ-

γεται πως ουδέποτε φάνηκε στα μέρη της

Ιουδαίας όμοιος. Πράγματι, όπως λένε, οι

Εβραίοι τον λένε Θεό. Τον κατηγορούν όμως άλ-

λοι λέγοντας ότι είναι εναντίον της Ρώμης και

εγώ (ο Πιλάτος) ενοχλούμαι από τέτοιους κα-

κόβουλους Εβραίους. Τέλος λέγεται γι’ αυτόν, ότι

ποτέ δεν δυσαρέστησε κάποιον, αλλά πάντοτε

έπραττε το καλό, ευεργετώντας και θεραπεύο-

ντας.

Εκτέλεσα με πειθαρχία τη διαταγή σας και ό,τι

θέλετε Μεγαλειότατε να με διατάξετε θα το εκτε-

λέσω αμέσως».

Πόντιος Πιλάτος

Διοικητής Ιουδαίας

Δύο κείμενα από την εποχή του Ιησού Χριστού 

Χάρτης που απεικονίζει τα μέρη όπου έζησε ο Ιησούς Χριστός.
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ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΠΑΣΧΑ

Το χριστιανικό Πάσχα κατάγεται από το εβραϊκό και αυτό πάλι

από την αιγυπτιακή γιορτή Πισάχ, που ήταν η γιορτή της εα-

ρινής ισημερίας. Πισάχ σήμαινε το πέρασμα, τη διάβαση του

Ηλιου από τον ισημερινό. 

Κατά την παραμονή τους στην Αίγυπτο οι Εβραίοι υιοθέτη-

σαν τη γιορτή αυτή, την ονόμασαν Πεσάχ και εξακολούθησαν

να τη γιορτάζουν και μετά την επιστροφή τους στην Παλαιστίνη,

με διαφορετικό όμως τώρα περιεχόμενο. Δεν ήταν πια η διά-

βαση του Ηλιου από τον ισημερινό, αλλά η ανάμνηση της διά-

βασης της Ερυθράς θάλασσας, που οι Εβραίοι την πέρασαν, όπως

ξέρουμε, χάρη στο θαύμα του Μωυσή, “αβρόχοις ποσίν”. 

Ετσι η γιορτή αυτή στους Εβραίους πήρε καταρχήν εθνικό χα-

ρακτήρα. Επειτα όμως, εναρμονίστηκε και με τη δική τους εμπει-

ρία του χρόνου, δηλαδή με τη γεωργική τους παραγωγή. Γιόρ-

ταζαν το Πάσχα την εποχή που τα στάχυα είχαν πια ωριμάσει

και μπορούσαν έτσι να τα προσφέρουν, την τρίτη μέρα του Πά-

σχα, ως απαρχές, ως πρώτους καρπούς δηλαδή, στον βωμό. Ακο-

λουθούσε η χαρμόσυνη περίοδος του θέρους, η Πεντηκοστή,

για πενήντα μέρες μετά το Πάσχα.

ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΑΣΧΑ

Οι χριστιανοί, τώρα, πήραν το Πάσχα από τους Εβραίους, αλλά

του έδωσαν, φυσικά, καινούργιο περιεχόμενο: την Ανάσταση

του Κυρίου. Η Α’ Οικουμενική σύνοδος, το 325 μ.Χ., όρισε να

γιορτάζεται το χριστιανικό Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά την

πανσέληνο της εαρινής ισημερίας. Για δύο λόγους αυτό: Πρώ-

τα, για να διαφοροποιηθεί από το Πάσχα των Εβραίων, που γιορ-

ταζόταν ανήμερα την πανσέληνο, και ύστερα, για να εναρμο-

νιστεί με το ιστορικό γεγονός της Ανάστασης, που συνέβηκε μετά

το εβραϊκό Πάσχα.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Η περίοδος του χριστιανικού Πάσχα δεν περιορίζεται, βέβαια,

στις δύο βδομάδες των σχολικών διακοπών, δηλαδή τη Μεγάλη

Βδομάδα και τη βδομάδα της Διακαινησίμου. 

Η μείζων περίοδος -ας την πούμε έτσι- του Πάσχα αρχίζει ου-

σιαστικά τρεις βδομάδες πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή, δη-

λαδή με την αρχή του Τριωδίου (την Κυριακή του Τελώνη και

Φαρισαίου) και τελειώνει με την Πεντηκοστή σύνολο: πάνω από

εκατόν είκοσι μέρες. Μέσα στη μακρά αυτή περίοδο συντελείται

καταρχήν η προετοιμασία του πιστού, για να μπορέσει να πα-

ραστεί στο θείο δράμα. 

Η καθαυτό κλιμάκωση του δράματος αρχίζει, βέβαια, με την

ανάσταση του Λαζάρου, που προεικονίζει, θα ’λεγε κανείς, οκτώ

μέρες πριν, τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού και κο-

ρυφώνεται με την Ανάσταση, τη νίκη, δηλαδή, του Χριστού πάνω

στον μεγαλύτερο εχθρό του ανθρώπινου γένους, τον θάνατο.

Στη χαρμόσυνη περίοδο των πενήντα ημερών, που ακολου-

θεί, έχουμε και άλλες κορυφώσεις του θριάμβου του Χριστού:

την Ανάληψη, που είναι η επιστροφή του Υιού στον Πατέρα,

οπότε και παίρνει τη θέση Του “εκ δεξιών του Πατρός” και την

Πεντηκοστή, οπότε στέλνει το Αγιο Πνεύμα στους μαθητές Του.

ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Μέσα σ’ αυτό το δογματικό, θα ’λεγε κανείς, περιεχόμενο της

μείζονος περιόδου του Πάσχα, έχουν ενταχθεί, ως λαϊκά πια

έθιμα, πολλές από τις προχριστιανικές, τις παγανιστικές, λα-

τρευτικές συνήθειες που συνδέονται με το φυσικό περιεχόμε-

νο αυτής της εποχής.

Συνδέονται, δηλαδή, με τη βλάστηση και με τους κινδύνους

που την απειλούν. Επομένως, τα έθιμα αυτά έχουν χαρακτή-

ρα από τη μια μεριά γονιμικό, όπως λέμε (προσπαθούν, δηλα-

δή, με μαγικό τρόπο να ενισχύσουν τη γονιμότητα της γης και

να εξασφαλίσουν την καλή σοδειά) και από την άλλη μεριά έχουν

αποτρεπτικό χαρακτήρα (προσπαθούν, δηλαδή, με μαγικό

τρόπο να διώξουν το κακό και τους κινδύνους που απειλούν

τη βλάστηση αυτή την εποχή).

ΤΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

Ας επιχειρήσουμε μια πρόχειρη κατάταξη των λαϊκών εθίμων

του Πάσχα μ’ αυτή τη βάση. Οι γιορτές των νεκρών λ.χ., τα δύο

μεγάλα Ψυχοσάββατα που πλαισιώνουν, θα ’λεγε κανείς, αυτή

τη μείζονα περίοδο του Πάσχα, είναι το Σάββατο των Απόκρεω,

στην αρχή της περιόδου, και το Σάββατο της Πεντηκοστής -του

Ρουσαλιού το Σάββατο, όπως το λέει ο λαός στο τέλος της. 

ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

Αυτές οι γιορτές, τα μεγάλα Ψυχοσάββατα, ανήκουν στα έθι-

μα της γονιμότητας, γιατί οι νεκροί είναι οι πρώτοι δαίμονες

της βλάστησης, εφόσον απ’ αυτούς εξαρτάται η ευόδωση των

καρπών της γης. Το κάψιμο του Ιούδα, από την άλλη μεριά, μο-

λονότι συνδέθηκε με το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο της εκ-

κλησιαστικής ιστορίας, είναι ένα έθιμο προχριστιανικό, με χα-

ρακτήρα αποτρεπτικό ή καθαρτικό -καίνε τον δαίμονα του κα-

κού. Τον ίδιο χαρακτήρα, αποτρεπτικό, δηλαδή και καθαρτικό,

έχουν και οι φωτιές που ανάβουν το Πάσχα, για να ξορκίσουν,

λ.χ. το χαλάζι, όπως είδαμε, αλλά και τα άλλα κακά.

ΟΙ ΚΟΥΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ενα έθιμο κατεξοχήν ανοιξιάτικο και χαρούμενο είναι οι κού-

νιες που γίνονται το Πάσχα. Εχει αρχαία ελληνική καταγωγή.

Αποτελούσε τελετουργικό στοιχείο της δεύτερης μέρας των Αν-

θεστηρίων, που ήταν η ανοιξιάτικη γιορτή των αρχαίων Αθη-

ναίων. Οι κούνιες έχουν και χαρακτήρα γονιμικό, “κουνιόμα-

στε για να γίνουν τα στάχυα”, λένε, αλλά και αποτρεπτικό “για

να φύγουν τα φίδια”, λένε. Η κούνια είναι ένα είδος καθαρμού,

καθαρμού με τον αέρα: με το πέρα δώθε δημιουργείται ένα ρεύ-

μα αέρα και αυτός ο αέρας πιστεύουν πως ενεργεί καθαρτικά

πάνω στο κορμί, “κουνιόμαστε για την καλή υγεία” λένε. Φυ-

σικά, το έθιμο της κούνιας, εκτός από τη γονιμική και την κα-

θαρτική του σημασία, που δεν είναι ίσως και τόσο συνειδητή

στον λαό, είναι κυρίως, ένα έθιμο κοινωνικό. Μόνο τα κορίτσια

κουνιούνται και σε πολλά μέρη τα κουνούν τα αγόρια, που ανταλ-

λάσσουν εκείνη την ώρα μαζί τους στιχάκια και τραγούδια. Τρα-

γουδάει στη Ρόδο το αγόρι που κουνά το κορίτσι πάνω στην

κούνια και λέει:

Κούνια μου, κούνησέ μου τη, 

για να βραδιάσει η μέρα,

να ξημερώσει, να τη δω, 

να πάρει ο νους μου αγέρα.

Η:

Κουνιέται ένα χρυσό κορμί

και πώς να το κουνήσω

να πιάσω διαμαντόπετρα να το πετροβολήσω.

Η:

Χριστός ανέστη, μάτια μου, 

έλα να φιληθούμε,

και βάστα και στο χέρι σου 

κλήμα να βλογηθούμε

(παλιότερα τα στεφάνια του γάμου τα κάνανε με κλήμα).

Η:

Κουνιέται και το μάλαμα, 

κουνιέται και τ’ ασήμι,

κουνιέται κι η αγάπη - μου 

μ’ ολόχρυσο σιτζίμι

(σχοινί).

Η: 

Θιέ μου, να κόπιν το σκοινί, 

να διάσυρεν ο κλώνος,

να ’συρεν να με πέταξεν 

στου κρίνου μου το θρόνο.

Θιέ μου, να κόπιν το σκοινί, 

ν’ απόσυρε σαν άστρον

να ’συρεν να με πέταξε 

στου κρίνου μου το κάστρο.

Κι η κοπέλα απαντάει:

Που να χαρείς τα χέρια σου, 

τα μαργαριταρένια

που κούνησαν κι άλλες πολλές, 

τώρα κουνάν και μένα.

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Aλλά, βέβαια, αν πρέπει με κάτι να συνδέσουμε κατεξοχήν το

Πάσχα, αυτό είναι το πολύ και το καλό φαΐ. Ας μην ξεχνάμε,

πως από τα παλιά χρόνια οι Ελληνες ήταν πάντα ιδιαίτερα λι-

τοδίαιτοι. Φασόλια και λαχανίδες έτρωγαν οι αρχαίοι μας πρό-

γονοι συνήθως, όπως μας λέει ο Αριστοφάνης και οι άλλοι.

Υστερα, με τον χριστιανισμό, πάνω στην πραγματική στέρη-

ση προστέθηκε και η θρησκευτική, η νηστεία. Μόνο το Πάσχα

τρώγανε καλά οι δύστυχοι παππούδες μας. Γι’ αυτό έφτιαξαν

και το ρήμα πασκάζω, που σημαίνει τρώγω πολύ και καλά. Υστε-

ρα από τη μακρότατη νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής, ο οβε-

λίας που ψήνεται και η κνίσα που ανεβαίνει ως τον ουρανό απο-

τελεί το όνειρο του κάθε πιστού. Στη Μυτιλήνη, που είναι και

χωρατατζήδες, παραφράζοντας το εκκλησιαστικό τροπάριο, τρα-

γουδούν και λένε:

Ο άγγελος εβόα,

και ο παπάς ευλόγα

τη γίδα την ψημένη

και τη χαριτωμένη.

Ψήσου, γίδα μ’, ψήσου,

και ροδοκοκκινίσου,

να σε ξεκοκαλίσου

μ’ έναν κουβά κρασί.

Αλκη Κυριακίδου - Νέστορος

(Από το βιβλίο “Οι 12 μήνες - Τα λαογραφικά)

Πάσχα Κυρίου Πάσχα 
(Από το Εβραϊκό στο Χριστιανικό και Ελληνικό Πάσχα)
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Μια μοσχοβολιά απλωνόταν διάχυτη κι ήτα-

νε, Θεέ μου, ό,τι πιο όμορφο μπορούσε ν’ απο-

λαύσει ο κάθε ταπεινός Χριστιανός τα χρόνια

εκείνα. Ο κάμπος καταπράσινος με τα μεγα-

λωμένα σπαρτά κι ανάμεσα ολοκόκκινες πα-

παρούνες και ροζ γλαδιόλες, που σε μάγευαν

και σε προκαλούσαν να κόψεις ένα μπουκέτο

και να στολίσεις και μέσα το φτωχικό σου σπι-

τάκι.

Γεμάτοι οι δρόμοι κι οι αυλές παιδιά με πρω-

τόγονα ψεύτικα παιχνίδια, αλλά και μαντόνες

(κουκλίτσες) με τη μυρωδάτη ζύμη και το κόκ-

κινο αβγό στην κοιλιά και δύο γαρύφαλλα για

μάτια. Ξετρελαμένα τα μικρά περίμεναν τη λα-

μπρή και τραγουδούσαν συνέχεια το γνωστό

τραγουδάκι:

...Μεγάλο Σαββάτο

αρνιά και ρίφια κάτω

Κυριακή Λαμπρή - Λαμπρή

καλιτσούνια στο σκαμνί.

Κτηνοτροφική περιοχή και σ’ όλα τα σπίτια

είχαν την πρώτη θέση τα καλιτσούνια κι οι μυ-

ζηθρόπιτες, που ικανοποιούσαν όλους και

τους αποζημίωναν με τη νοστιμιά τους, για την

πολυήμερη σαρακοστιανή νηστεία.

Ομορφες εικόνες έπειτα στη διπλανάσταση

την ημέρα του Πάσχα με τα παιδιά κρεμασμένα

από το σχοινί της καμπάνας της εκκλησίας να

τη χτυπούν χαρούμενα ασταμάτητα κι οι χω-

ριανοί μ’ ανείπωτη λατρεία για τη μεγάλη γιορ-

τή, να δίνουν το φιλί της Ανάστασης. Ευλο-

γημένα περασμένα χρόνια!

Πώς να γυρίσομε τώρα στο σύγχρονο Πάσχα

που και η φύση κακοποιημένη απ’ τον άν-

θρωπο πήρε πίσω την απόλαυση της ομορφιάς,

που άλλοτε μας έδινε. Πριν μπούμε στην

άνοιξη ζέστη ασυνήθιστη μας απογοητεύει,

μετά από έναν Μάρτη τρομερό σε καταιγίδες,

πλημμύρες, χιόνια και καταστροφές.

Ο κόσμος γεμάτος φροντίδες από μια ζωή που

δεν επιτρέπει νηφαλιότητα, από μια προσφυ-

γιά που έχει πέσει πάνω μας με όλα τα επα-

κόλουθα και τα προβλήματά της και πώς και

ποιον να πρωτοβοηθήσει κανείς. Τηλεοπτικές

εικόνες που απογοητεύουν τον άνθρωπο, με λη-

στείες, φόνους και συνέχεια πορείες, διαμαρ-

τυρίες, καταλήψεις, σχολειά κάθε τόσο κλειστά,

με μοναδική σκέψη πλέον του κάθε ανθρώπου

την επιβίωσή του και την απάλειψη της αδι-

κίας εις βάρος των αδύνατων, έτσι ώστε να

επέλθει η κοινωνική γαλήνη και ηρεμία, που

τόσο πολύ λείπει σήμερα.

Βλέπουμε με λύπη και διαπιστώνουμε πως οι

πολλοί έχουν τόσο λίγα κι οι λίγοι κι επιτήδειοι

πως ζουν εις βάρος των πολλών, τα έχουν όλα.

Μα θα τελειώσω με τους στίχους του Κ. Παλαμά

από τον “Υμνο της ζωής” γιατί πάνω απ’ όλα,

χρειαζόμαστε θάρρος και ελπίδα κι ακλόνητη

πίστη, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να χα-

ρούμε τις Αγιες αυτές ημέρες.

...Ζωή κι όπως κι αν δείχνεσαι.

Ζωή κι ό,τι κι αν είσαι

αν είσαι πράγμα ή όνειρο

καλή, κακή κι αν είσαι

Χαρά σ’ εσέ, δόξα σ’ εσέ

κι αγάπες και τραγούδια!

Καλό Πάσχα

Του AνΤΡΕΑ KΑΡΚΑβΙΤΣΑ

Tο πλοίο ολοσκότεινο έσκιζε τα
νερά ζητώντας ανυπόμονα το λι-
μάνι του. Δεν είχε άλλο φώς
παρά τα δύο χρωματιστά φανάρια
ζερβόδεξα της γέφυρας ένα άλλο
φανάρι άσπρο, αχτινοβόλο, ψηλά
στο πλωριό κατάρτι κι άλλο ένα
μικρό πίσω στην πρύμη του. Tί-
ποτε άλλο.

Oι επιβάτες όλοι ξαπλωμένοι στις καμπίνες

τους, άλλοι παραδομένοι στον ύπνο κι άλλοι

στους συλλογισμούς. Oι ναύτες κι οι θερμαστές,

όσοι δεν είχαν υπηρεσία, κοιμόνταν βαριά στα

κρεβάτια τους. O καπετάνιος με τον τιμονιέρη

ορθοί στη γέφυρα, μαύροι ίσκιοι, σχεδόν ανά-

εροι, έλεγες ότι ήταν πνεύματα καλόγνωμα, που

κυβερνούσαν στο χάος την τύχη του τυφλού

σκάφους και των κοιμισμένων ανθρώπων.

Eξαφνα η καμπάνα της γέφυρας σήμανε με-

σάνυχτα. Mεσάνυχτα σήμανε κι η καμπάνα της

πλώρης. Tο καμπανοχτύπημα γοργό, χαρού-

μενο, επέμενε να ρίχνει τόνους μεταλλικούς πε-

ρίγυρα, κάτω στη σκοτεινή θάλασσα και ψηλά

στον αστροφώτιστο ουρανό και να κράζει

όλους στο κατάστρωμα. Kαι μεμιάς το σκοτει-

νό πλοίο πλημμύρισε από φως, θόρυβο, ζωή. 

Aφησε το πλήρωμα τα κρεβάτια του κι οι επι-

βάτες τις καμπίνες τους.

Eμπρός στην πλώρη και στην πρύμη πίσω,

ανυπόμονα έφευγαν από τα χέρια του ναύ-

κληρου τα πυροτεχνήματα, έφταναν λες, τ’ αστέ-

ρια, κι έπειτα έσβηναν στην άβυσσο.

Tα ξάρτια, τα σκοινιά, οι κουπαστές έλαμπαν

σαν επιτάφιοι από τα κεριά. Kαι δεν ήταν εκεί-

νη τη στιγμή το καράβι παρά ένα μεγάλο πο-

λυκάντηλο, που έφευγε πάνω στα νερά σαν πυ-

ροτέχνημα.

H γέφυρα στρωμένη με μια μεγάλη σημαία,

έμοιαζε Aγία Tράπεζα.

Eνα κανίστρι με κόκκινα αβγά κι ένα με λα-

μπροκούλουρα ήταν επάνω. O πλοίαρχος, σο-

βαρός, μ’ ένα κερί αναμμένο στο χέρι, άρχισε

να ψέλνει το “Xριστός Aνέστη”. Tο πλήρωμα κι

οι επιβάτες γύρω του, ξεφούσκωτοι και με τα

κεριά στα χέρια, ξανάλεγαν το τροπάρι ρυθμι-

κά και με κατάνυξη.

- Xρόνια πολλά, κύριοι!...

Xρόνια πολλά παιδιά μου!... ευχήθηκε, άμα τε-

λείωσε τον ψαλμό, γυρίζοντας πρώτα στους επι-

βάτες κι έπειτα στο πλήρωμα, ο πλοίαρχος.

- Xρόνια πολλά, καπετάνιε, χρόνια πολλά!...

απάντησαν εκείνοι με μια φωνή.

- Kαι του χρόνου στα σπίτια σας κύριοι! Kαι

του χρόνου στα σπίτια μας, παιδιά, ξαναείπε

ο πλοίαρχος, ενώ ένα μαργαριτάρι φάνηκε στην

άκρη των ματιών του.

- Kαι του χρόνου στα σπίτια μας, καπετάνιε.

***

Eπειτα πέρασε ένας - ένας, πρώτα οι επιβά-

τες, έπειτα το πλήρωμα, πήραν από το χέρι του

το κόκκινο αβγό και το λαμπροκούλουρο κι άρ-

χισαν πάλι οι ευχές και τα φιλήματα.

- Xριστός Aνέστη!

- Aληθινός ο Kύριος!

- Kαι του χρόνου στα σπίτια μας!

Oι επιβάτες τράβηξαν στις θέσεις τους να φάνε

τη μαγειρίτσα. Oι ναύτες ζευγαρωτά στους δια-

δρόμους τσούγκριζαν τ’ αβγά τους, γελούσαν,

σπρώχνονταν μεταξύ τους, έτρωγαν λαίμαργα,

καλοχρονίζονταν σοβαρά και κοροϊδευτικά.

Eπαψε το καμπανοχτύπημα ένα - ένα έσβη-

σαν τα κεριά. Tο καράβι βυθίστηκε πάλι στην

ησυχία του. O καπετάνιος κι ο τιμονιέρης κα-

ταμόναχοι πάνω στη γέφυρα, πνεύματα, θαρ-

ρείς, ανάερα, εξακολουθούσαν τη δουλειά

τους σιωπηλοί κι άγρυπνοι.

- Γραμμή!

- Γραμμή!

Kαι το πλοίο, ολοσκότεινο πάλι, εξακολούθησε

να σκίζει τα νερά, ζητώντας ανυπόμονα το λι-

μάνι του.

Πάσχα στα πέλαγα

MM
ε νοσταλγία αναπολώ το ανοιξιάτικο Πάσχα όπως το ζούσαμε κάποτε με το ξεφάντωμα της φύσης μέσα στην άφθαστη
ομορφιά τ’ Απρίλη, εκεί στις σφακιανές γυρογιαλιές, με τις κατάφυτες βουνοπλαγιές από φασκομηλιές, θυμάρια κι αγκα-
ράθους, με τα εντυπωσιακά αγριολούλουδα και τ’ αμέρητα ζουζούνια σε ζωηρή αναστημένη κίνηση που προκαλούσαν
στην ανθρώπινη καρδιά, μια αλησμόνητη ευφορία.

Το Πάσχα άλλοτε και τώρα

Κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ - ΠΑΤΕΡΟΥ
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EΞω ΨYλλOI KAI KOPIOI....

Kάφε φορά που γίνεται λόγος για την παλιά

παραδοσιακή ζωή, αναφερόμαστε στα καλά της

και μιλούμε ελάχιστα ή καθόλου για τις καθη-

μερινές δυσκολίες, που αντιμετώπιζαν τότε οι

άνθρωποι.

Ποιος θυμάται σήμερα, στην εποχή της κα-

ταναλωτικής κοινωνίας και των ανέσεων που

ζούμε, τα προβλήματα που είχαν με το σπίτι,

το ντύσιμο, το φαγητό, τις αρρώστιες ή ακόμη

με τις ψείρες, τους ψύλλους και τους κοριούς;

Πολύ συχνά, επειδή κυριολεκτικά βασανίζο-

νταν, και δεν έβρισκαν λύση, κατάφευγαν στο

Θεό ή έκαναν εξορκισμούς για να διώξουν όχι

μόνο την αρρώστια αλλά και τα ποικίλα έντο-

μα.

Iδιαίτερα για τους κοριούς, σε μερικά χωριά

της Kρήτης έκαναν τα εξής: 

Tη νύχτα της Aνάστασης, μετά το τέλος της

λειτουργίας που γύριζαν στο σπίτι, σταματού-

σαν στην εξώπορτα, την άνοιγαν, έμπαινε μέσα

ένας από την οικογένεια, ξανάκλεινε και όσοι

έμεναν έξω χτυπούσαν κι έλεγαν.

- Xριστός Aνέστη!

Eκείνος απαντούσε

- Aληθώς ανέστη!

Aυτό επαναλαμβανόταν τρεις φορές. Yστερα

αυτός που βρισκόταν μέσα ρωτούσε:

- Iντα τρων’ οι Xριστιανοί και πασκάζουν;

Oι άλλοι απαντούσαν:

- Tυρί κι αυγό και κρέας!

O μέσα ξαναρωτούσε

- Kαι οι κοριοί;

- O ένας τον άλλο!

Tότε ανοιγόταν η πόρτα κι έμπαιναν μέσα ικα-

νοποιημένοι γιατί, όπως πίστευαν, οι κοριοί θα

χάνονταν από το σπίτι τους.

Kαθώς έμπαιναν μέσα, έκαναν με τις αναμ-

μένες λαμπάδες το σημείο του σταυρού στην

πόρτα κι έλεγαν.

Oξω ψύλλοι και κοριοί

σαμιαμίθοι, μποντικοί...

Πωσ ΦEYΓOYN OI KATσAPIΔEσ 

Σε παλιότερες εποχές, τότε που δεν είχαν ανα-

καλυφθεί τα εντομοκτόνα και οι άνθρωποι αντι-

μετώπιζαν τα καθημερινά προβλήματα των δια-

φόρων εντόμων με απλά μέσα ή και με μαγι-

κές τελετουργίες, μερικοί από τους συμπα-

τριώτες μας έδιωχναν... τις κατσαρίδες με τον

παρακάτω τρόπο:

Tη νύχτα της Aνάστασης η οικογένεια που

είχε το πρόβλημα των κατσαρίδων φρόντιζε,

πριν φύγει για την εκκλησία, να αφήσει στο σπί-

τι της ένα κορίτσι με το όνομα Mαρία.

Mετά το τέλος της αναστάσιμης λειτουργίας

γύριζαν στο σπίτι με αναμμένες λαμπάδες, στα-

ματούσαν μπροστά στην κλεισμένη εξώπορτα

και ο νοικοκύρης χτυπούσε το κερκέλι.

H Mαρία που περίμενε, άνοιγε λίγο, του έδι-

δε ένα καλιτσούνι, ξανάκλεινε και τον ρωτού-

σε:

- Iντα τρώνε οι βλάτες (κατσαρίδες) σήμερο;

O νοικοκύρης απαντούσε

- Tρώνε καλιτσούνια, τρώνε κρέας, τρώνε τα

καλά του κόσμου. Tαυτόχρονα έτρωγε και μια

μπουκιά από το καλιτσούνι που του είχε δώσει

η Mαρία.

O παραπάνω διάλογος επαναλαμβανόταν

τρεις φορές και ύστερα απ’ αυτά ο νοικοκύρης

έλεγε

- Xριστός Aνέστη!

H Mαρία από μέσα απαντούσε

- Aληθώς ανέστη ο Kύριος! Zει και βασιλεύ-

ει εις πάντας τους αιώνας! 

H πόρτα τότε ανοιγόταν και όλοι που περί-

μεναν έξω, έμπαιναν με αναμμένες τις λαμπάδες

στο σπίτι. Φιλούσαν τη Mαρία και χαίρονταν

γιατί, όπως πίστευαν, οι βλάτες (οι κατσαρίδες)

εις το εξής δεν θα παρουσιάζονται στο σπίτι

τους...

H λEMONIA 

KAI TO XPIσTOσ ANEσTH

Tον παλιό καιρό οι άνθρωποι δεν ήξεραν να

καλλιεργούν τις λεμονιές με το σωστό τρόπο και

η απόδοσή τους δεν ήταν ικανοποιητική. Tα λε-

μόνια που έκαναν ήταν λίγα και μικρά και οι

παραγωγοί δεν έμεναν ευχαριστημένοι.

Περισσότερο στενοχωριόνταν όσοι είχαν μια

ή δυο λεμονιές στην αυλή τους και δεν έβρισκαν

πάνω τους ένα λεμόνι την ώρα που το ήθελαν.

Tελικά, ύστερα από πολλές δοκιμές, έμαθαν τον

τρόπο και τα δένδρα άρχισαν να φορτώνονται.

Tους έκαναν το “Xριστός Aνέστη”:

Mόλις γύριζαν από την Aνάσταση, η κοπέλα

του σπιτιού, καλύτερα αν ήταν απάντρευτη, πή-

γαινε και φιλούσε τη λεμονιά και της έλεγε:

“Xριστός Aνέστη λεμονιά. Oσοι αθρώποι στην

εκκλησά, τόσα λεμόνια στη λεμονιά!” και τα λε-

μόνια δεν είχαν τελειωμό ολοχρονίς του χρό-

νου....

*(Από το βιβλίο “Θρύλοι και Παραδόσεις για τη

Μεγαλοβδομάδα και τη Λαμπρή”, Χανιά 1995)

BασΙλησ XαρωνΙτησ*

Θρύλοι και παραδόσεις

TA KOKKINA AYΓA

Είχε περάσει πια το Mέγα Σάββατο και η νύ-

χτα είχε αρκετά προχωρήσει. Tα Iεροσόλυμα,

από ώρα είχαν παραδοθεί στον ύπνο και όλα

ησύχαζαν. Kόντευε να ξημερώσει όταν με-

ρικές γυναίκες, που έμειναν στην ιστορία ως

Mυροφόρες ξεκίνησαν με τη θλίψη στην καρ-

διά και με αρώματα στα χέρια να αρωματί-

σουν το νεκρό σώμα του Iησού, σύμφωνα με

τα έθιμά τους.

Oπως είναι γνωστό, βρήκαν τον τάφο ανοι-

χτό και άδειο, αλλά καθώς γύριζαν πίσω συ-

νάντησαν τον Kύριο που τον νόμισαν κη-

πουρό. Eκείνος τις διαβεβαίωσε ότι ο Xριστός

αναστήθηκε. H Mαρία η Mαγδαληνή που δεν

μπορούσε να πιστέψει στην Aνάσταση και

έτυχε να κρατεί στην ποδιά της μερικά

αυγά, ακούγοντας αυτά που είπε ο νομιζό-

μενος κηπουρός δεν κρατήθηκε.

- Aμα τ’ αυγά που κρατώ στην ποδιά μου

γίνουν κόκκινα, τότε θα το πιστέψω πως ανα-

στήθηκε ο Xριστός!

Δεν πρόλαβε να τελειώσει τον λόγο της και

στη στιγμή, τα αυγά έγιναν ολοκόκκινα!

Eτσι η Aνάσταση δέθηκε με τα κόκκινα

αυγά...

Mερικοί λένε πως όταν μια γυναίκα εφαρ-

μόσει όλους τους κανόνες της Mεγάλης Σα-

ρακοστής, τ’ αυγά που θα βάψει αποκτούν μια

ξεχωριστή χάρη: Aν τα φυλάξει για 33 χρό-

νια, τότε ο κρόκος τους γίνεται κεχριμπάρι!...

Διαβάστε και μια συνταγή όπως την έλεγαν

οι γυναίκες, τα παλιότερα χρόνια, στην

Kρήτη:

«...Tη Mεγάλη Πέφτη πηγαίνεις και θωρείς

αν η μαύρη σου όρνιθα έκαμε τ’ αυγό. Aν έκα-

με, το παίρνεις και όπως θάσαι μυρωμένη, βα-

φτισμένη, τση Mεγάλης Πέφτης μεταλαβω-

μένη, το βουτάς την ίδια μέρα στη μπογιά την

κόκκινη εφτά χρόνους. Στσι εφτά χρόνους

απάνω το σπας και βρίσκεις μέσα μια δα-

χτυλιδόπετρα...».

Yπάρχει όμως και τρίτη εκδοχή: Σύμφωνα

μ’ αυτήν, όταν ο Πιλάτος έπλυνε τα χέρια του

λέγοντας ότι είναι αθώος από το αίμα του δί-

καιου Xριστού και οι Eβραίοι απάντησαν «το

αίμα του σ’ εμάς και στα παιδιά μας», αμέ-

σως όλα όσα είχαν στα σπίτια τους έγιναν

ολοκόκκινα. Φυσικά και τ’ αυγά.

Σ’ ανάμνηση, λοιπόν, εκείνου του θαύματος

βάφομε κι εμείς τ’ αυγά κόκκινα...
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Μακρινή Αλβιόνα εν έτει...
1972! Νιάτα δύναμη και κέφι
για ζωή, αλλά και νεανική
άγνοια σ’ έναν κόσμο και-
νούργιο, γεμάτο  περιπέτεια
κι εκπλήξεις...

Δυο μήνες στο

εξωτερικό σε Σχο-

λείο Γλώσσας είχε

έλθει γοργά το Πά-

σχα, που δεν θα

μπορούσαμε ν’

αγνοήσουμε, αφού

η μικρή Πατρίδα

μας είχε μείνει μες

τη καρδιά μας κι

ένα αόρατο καρφάκι μας τσίγλιζε κάθε

τόσο και μας τη θύμιζε...

Η Ορθόδοξη εκκλησία ήταν ένα απ’ τα

πρώτα πράγματα που ανακάλυψα στο κέ-

ντρο της πόλης. Μια Κυριακή πρωί,

πριν μπω σ’ αυτή είχα σταθεί για λίγο

στην κοντινή εκκλησία των ντόπιων!

Δίσταζα να προχωρήσω κι έμεινα στην εί-

σοδο, κυριολεκτικά καθηλωμένη απ’ τον

ήχο του αρμονίου που συνόδευε τις φα-

νταστικές φωνές μιας παιδικής χορωδίας. 

Τι μελωδία πρωτάκουστη ήταν αυτή! 

Μαγεύτηκα! Τα έχασα...

Αλλά δε δάκρυσα, όπως όταν πέρασα τη

πόρτα της δικής μας εκκλησίας! 

Όπου οι εικόνες μ’ υποδέχτηκαν γλυκά,

με κύκλωσε η αγαπημένη μυρωδιά του

λιβανιού, με κατέκλυσαν οι Βυζαντινοί

ύμνοι κι ήλθε και μ’ αγκάλιασε στοργικά

η γλώσσα η πατρική μου... 

Εκεί μέσα ένοιωσα σαν να ήμουν στην

πατρίδα!

Σύντομα γνωριστήκαμε με τον ιερέα, ο

οποίος βρισκόταν στην αναζήτηση χο-

ρωδίας φοιτητών, που θα έψαλαν τους

χαιρετισμούς. Γίναμε μια μεγάλη παρέα

και ριχτήκαμε με πατριωτισμό στις πρό-

βες...

«Ω! γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατο μου τέ-

κνο που έδυ σου το κάλλος... Έρραναν τον

τάφο αι μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελ-

θούσαι...». Τι όμορφα, τι σοφά λόγια... 

Τι πλούτος λέξεων και συναισθημάτων!

Πρώτη φορά που ελάμβανα ενεργά μέ-

ρος σ’ αυτή τη μυσταγωγία που την

ένοιωθα βαθειά μέσα μου. Έψελνα λοιπόν,

με συγκίνηση απερίγραπτη και δεν μ’

ένοιαζε καθόλου που παραμελούσα τ’ Αγ-

γλικά μου, που εκείνες τις στιγμές μου

φαινόταν ξένα και παντελώς ανώφελο να

τα μάθω... 

Καλό είναι να έχεις εκεί στην ξενιτιά, κά-

ποιον άνθρωπο δικό σου να τα λες, και

μάλιστα στη μητρική σου γλώσσα. Αν

όμως βρίσκεσαι στην Αγγλία για να

σπουδάσεις... αγγλικά, η συνεχής συνα-

ναστροφή με ομοεθνείς είναι ό,τι χειρό-

τερο μπορεί να σου συμβεί. Δυσκολευό-

μασταν πολύ σ’ αυτό το θέμα κι όταν βρι-

σκόμαστε μεγάλη παρέα Ελλήνων, συχνά

παρουσιάζαμε το γελοίο θέαμα, οι μισοί

να ρωτάμε ελληνικά κι άλλοι μισοί να κά-

νουν την καρδιά τους πέτρα και ν’ απα-

ντούν στα Αγγλικά!  Γιατί πως αλλιώς θα

τη μαθαίναμε, την έρημη γλώσσα, αν δεν

τη μιλούσαμε και λίγο;

Εκείνες τις μέρες, ωστόσο, αποδιοργα-

νωθήκαμε τελείως! 

Πέρασαν γεμάτες Ελλάδα, με αποκο-

ρύφωμα τη βραδιά της Ανάστασης και το

γεύμα την επόμενη, στο σπίτι του παπά

μας... 

Γεύμα εορταστικό που πρόθυμα ανα-

λάβαμε να... διεκπεραιώσουμε εμείς οι κο-

πελιές, αν και δεν είχαμε βράσει μέχρι

τότε... ούτε νερό!

Το κτήριο στη σοφίτα του οποίου έμε-

νε ο καλός ιερέας μας, ήταν ένα απ’ εκεί-

να τα νεοκλασικά, παλιά τριώροφα του

Κέμπριτζ, χωρίς ασανσέρ εννοείται! Σε κά-

ποιο απ’ τους μεσαίους ορόφους υπήρ-

χε μια κοινή τουαλέτα, η χαμηλοτάβανη

φωλιά του παπά μας κρεμασμένη στην

κορυφή να δέχεται ανέμους και χιόνια κι

η κοινόχρηστη, μικροσκοπική κουζίνα,

όπου θα ετοιμάζαμε το εορταστικό γεύ-

μα, στο... υπόγειο!

Ελλείψει αρνιού, σούβλας κι όλων των

σχετικών που συνοδεύουν κάθε ελληνι-

κό Πάσχα, συμβιβαστήκαμε μ’  ένα με-

γάλο κοτόπουλο που θα το μετατρέπαμε

-εμείς οι αδαείς- σε γεύμα λουκούλλειο!

Κοτόπουλο με πιλάφι, παρακαλώ, που

βαλθήκαμε με ζέση να ετοιμάσουμε.

Απ’ τη σοφίτα στο υπόγειο, μπόλικες

σκάλες κάτω μεταφέραμε σταδιακά τ’

απαραίτητα κι η αλχημεία ξεκίνησε...

Η κότα μπήκε σ’ ένα κατσαρόλι, το μόνο

κατάλληλο σκεύος που βρήκαμε κι άρχι-

σε να σιγοβράζει, να βγάζει... αφρούς, κάτι

που μας ανησύχησε πολύ, αφού δεν εί-

χαμε ιδέα από... ξάφρισμα κρεατικών! Ψη-

νόταν κοχλάζοντας με τα πόδια να εξέ-

χουν, μαζί μ’ ένα διάφανο σακουλάκι που

έκανε ξαφνικά την... εμφάνισή του απ’ την

κοιλιά της! Σκέτη φρίκη! Τη βγάλαμε όπως

- όπως απ’ το καυτό νερό αφαιρέσαμε τα

συκώτια και τις κοιλιές που είχαν μισο-

ψηθεί στην πλαστική θήκη τους και τη ξα-

ναβάλαμε στη φωτιά. Εννοείται βέβαια,

πως είχαν προηγηθεί ένα σωρό μεγάλα

κι αναπάντητα ερωτήματα, για το εάν θα

έπρεπε να την είχαμε τσουδίσει πριν, αν

θα ήταν πιο καλά να την είχαμε κόψει σε

κομμάτια και άλλα πολλά τέτοια...

Παρά τις δυσκολίες το κοτόπουλο συ-

νέχισε να ψήνεται -η μυρωδιά του να μας

σπάει τα ρουθούνια, είχαμε βλέπεις, νη-

στέψει χωρίς παρεκτροπές όλη τη εβδο-

μάδα!- το νερό του όμως εξατμιζόταν συ-

νεχώς, βάζαμε κι άλλο και στο μεταξύ όλο

και κάποια έπαιρνε τον ανήφορο για τη

σοφίτα -πέντε σκάλες πάνω!- για μια χρει-

αζούμενη κουτάλα ή για λίγο ακόμα

αλάτι!

Το γύρισμα της κότας στο κατσαρολά-

κι ήταν το ίδιο επεισοδιακό!

Είχε θεωρηθεί ωστόσο απαραίτητο,

αφού όλες οι μαθητευόμενες μαγείρισσες

της παρέας συμφωνήσαμε μ’ ένα στόμα

πως... δεν γινόταν ν’ αφήσουμε το μισό

άψητο! 

Έγινε κι αυτό, αλλά για... πιλάφι... ούτε

λόγος!

Πάνω στη σοφίτα στριμωχτήκαμε στο

ντιβάνι και στις λιγοστές καρέκλες καμιά

δεκαριά άτομα, τσουγκρίσαμε τ’ αβγά μας,

φάγαμε ένα μικρό κομμάτι κακοψημένο

κρέας ο καθένας και πέσαμε με τα μού-

τρα στους ξηρούς καρπούς και στα γλυ-

κίσματα που μας είχε προσφέρει ο ιερέ-

ας. 

Μια μικρή περιπέτεια ήταν κι αυτή

-όμορφες αναμνήσεις απ’ τα παλιά- κι ένα

ξεχωριστό Πάσχα χωρίς αρνάκι σουβλι-

στό, χωρίς καλτσουνάκια -χωρίς καν

φαί- αλλά χορτασμένοι αγάπη και συ-

ντροφικότητα...

Αναστάσιμη Ευχή
Φέτος στην άγια ανάσταση που έλαμψε όλη η πλάση,

κι όλοι γλεντούσαν γύρω μου και δίνανε φιλιά,

εμένα μες στα στήθια μου η πίκρα είχε φωλιάσει

και η θλίψη η φιλενάδα της με κράταγε αγκαλιά.

Όπως παλιά δεν είπανε τα χείλη μου καλή μου

Χριστός Ανέστη, μα έμειναν βουβά και σφαλιστά,

κι ένιωσα ρίγος στο κορμί και πόνο στην ψυχή μου

όταν με ευλάβεια το είπανε τα χείλη του παπά.

Μόνο τα μάτια μου έκλεισα κι έφερα τη μορφή σου,

αγάπη μου στη σκέψη μου, κι έτρεξαν σαν κρουνοί

τα δάκρυα από τα μάτια μου, κι είπα, ποτέ η ψυχή σου

μην πικραθεί τέτοια ιερή και υπέροχη στιγμή.

Κι αμίλητο και σκεπτικό στην κρύα κάμαρά μου

με βρήκε η αυγούλα, ξάγρυπνο, με μόνη συντροφιά

την πένα μου που ακούραστη έγραφε τα όνειρά μου

που εσύ μου πήρες φεύγοντας και δεν ξανάρθες πια.

Όσους τους βρίσκει η Ανάσταση, πλάστη μου, πονεμένους

στείλ’ τους το φέγγος της χαράς, το γέλιο τους να βρουν,

κουράγιο σ’ όσους θλίβονται, και στους απελπισμένους

το ελπιδοφόρο δείξε τους στρατί να μη χαθούν…

Δημήτρης Κ. Τυραϊδής

Πολυρρήνια

Πάσχα 2011

Τριπλανάσταση;
Την «εβδομάδα τω παθών», σ’ όλες τις εκκλησίες

όλοι θα αναπέμψουμε μύριες ευχαριστίες

διότι «Τριπλανάσταση!» θα έχουμε (μας λένε…)

κι από χαρά των αφελών τα μάτια ήδη κλαίνε

αφού θα αναστηθεί ο Χριστός και η Οικονομία

και δεν ανέχονται γι’ αυτό αντίρρηση καμία.

Μα και «τσ’ αγάπης το φιλί» που το ’χουμε θαμμένο

θα το νεκραναστήσουμε σαν τρισευλογημένο!

Κι έτσι δεν αποκλείεται να δούμε να φιλιούνται

κι οι Έλληνες πολιτικοί που πέραν που μισιούνται

διαφωνούν και μάχονται μέχρις απελπισίας

γι’ αυτό το περιβόητο «το αρνί της εξουσίας…».

Παύλος Πολυχρονάκης 

Ενα Πάσχα ξεχωριστό...

ΑΘΗΝΑ

ΚΑΝΙΤΣΑΚΗ 
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ΠΑΥΛΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΕ - ΜΠΕ »

Φέτος το Πάσχα των Ορθοδόξων
και των Καθολικών συμπίπτει
στην ίδια ημερομηνία, στις 20
Απριλίου. Γιατί όμως η ημερομη-
νία του Πάσχα μετακινείται και
ποια είναι ιστορικά η σχέση ανά-
μεσα στους αστρονομικούς υπο-
λογισμούς και στον καθορισμό
της ημερομηνίας του από τις χρι-
στιανικές εκκλησίες στην Ανατολή
και στη Δύση;

Οι Εβραίοι, με βάση το σεληνιακό ημερολόγιο

που χρησιμοποιούσαν και το οποίο βασιζόταν

στον κύκλο της Σελήνης, τον λεγόμενο “συνοδικό

μήνα”, γιόρταζαν το Πάσχα -από την εβραϊκή

λέξη “πεσάχ” που σημαίνει “διέλευση” (της

Ερυθράς θάλασσας)- την 14η του μήνα Νισάν,

η οποία ήταν η μέρα της πρώτης εαρινής παν-

σελήνου, που γίνεται κατά την εαρινή ισημερία

ή αμέσως μετά από αυτήν.

Η εαρινή ισημερία συνδέθηκε με τον εορτασμό

του Χριστιανικού “καινού” (νέου) Πάσχα, από τα

πρώτα κιόλας χρόνια μετά την Ανάσταση του Χρι-

στού, σε ανάμνηση της «διάβασής Του από τον

θάνατο στη ζωή». Αυτό συνέβη, επειδή ο Χριστός

αναστήθηκε την πρώτη μέρα μετά το Εβραϊκό

Πάσχα, που έπεφτε εκείνο τον χρόνο ημέρα Σάβ-

βατο (το οποίο άρχιζε τότε -όπως και οι υπόλοιπες

μέρες- στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής).

Κατά τους πρώτους τρεις αιώνες της Χριστια-

νοσύνης, οι διάφορες τοπικές εκκλησίες γιόρ-

ταζαν το Πάσχα σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Οι ιουδαΐζουσες εκκλησίες (κυρίως της Μικράς

Ασίας) το γιόρταζαν κατά την ημέρα του θανά-

του του Χριστού την 15η του εβραϊκού μήνα Νι-

σάν (σε όποια ημέρα της εβδομάδας έπεφτε),

ενώ άλλες εκκλησίες (κυρίως οι εθνικές) κατά την

πρώτη Κυριακή -ως αναστάσιμη μέρα- μετά τη

πρώτη εαρινή πανσέληνο.

Εξαιτίας των διαφορών και διαφωνιών αυτών,

η Α’ Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια, που συ-

νεκλήθη από τον Μέγα Κωνσταντίνο το 325 μ.Χ.,

αποφάσισε ότι το Πάσχα θα πρέπει να εορτάζεται

την πρώτη Κυριακή, μετά την πρώτη πανσέλη-

νο της άνοιξης και αν η πανσέληνος συμβεί Κυ-

ριακή, τότε να εορτάζεται την αμέσως επόμενη

Κυριακή. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το χριστιανικό Πά-

σχα δεν θα συνέπιπτε ποτέ με το εβραϊκό, ενώ

ο εορτασμός του χριστιανικού Πάσχα συνδέθηκε

επίσημα με ένα αστρονομικό φαινόμενο, την εα-

ρινή ισημερία και την πρώτη πανσέληνο της

άνοιξης (τη λεγόμενη και «Πασχαλινή πανσέ-

ληνο»).

Η Α’ Οικουμενική Σύνοδος ανέθεσε στον εκά-

στοτε πατριάρχη Αλεξανδρείας να γνωστοποιεί

κάθε χρόνο στις άλλες εκκλησίες την ημέρα του

Πάσχα, αφού προηγουμένως είχε υπολογιστεί

-με τη βοήθεια των έγκριτων αστρονόμων της

Αλεξάνδρειας- η ημερομηνία της πρώτης εαρι-

νής πανσελήνου. Συνεπώς, για να υπολογιστεί

η ημερομηνία του Πάσχα ενός έτος, αρκούσε να

είναι γνωστή η ημερομηνία της πρώτης εαρινής

πανσελήνου και, στη συνέχεια, να βρεθεί η πρώ-

τη Κυριακή μετά από αυτή την πανσέληνο.

Το ημερολόγιο που ίσχυε την εποχή της Α’ Οι-

κουμενικής Συνόδου, ήταν το Ιουλιανό που είχε

θεσπίσει ο Ιούλιος Καίσαρας το 45 π.Χ., με τη

βοήθεια του Έλληνα αλεξανδρινού αστρονό-

μου Σωσιγένη. Ο τελευταίος, με βάση τους

υπολογισμούς του «πατέρα» της αστρονομίας Ιπ-

πάρχου (που πριν έναν αιώνα με θαυμαστή ακρί-

βεια είχε υπολογίσει ότι το ηλιακό έτος έχει διάρ-

κεια 365,242 ημερών), θέσπισε ένα ημερολόγιο,

του οποίου τα έτη είχαν 365 ημέρες, ενώ σε κάθε

τέταρτο έτος (το δίσεκτο) πρόσθετε μία ακόμη

μέρα.

ΔΥΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Ομως, σύμφωνα με τον Διονύση Σιμόπουλο,

διευθυντή του Πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευ-

γενίδου, το Ιουλιανό Ημερολόγιο είχε κάποιες

ατέλειες, επειδή υπήρχε ακόμη μία μικρή από-

κλιση, με δεδομένο ότι η διάρκεια του ηλιακού

έτους στην πραγματικότητα είναι 365,242199

ημέρες. Ετσι, το καθορισμένο από τον Σωσιγέ-

νη έτος είναι μεγαλύτερο του πραγματικού

κατά 11 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα.

Κάθε τέσσερα χρόνια, το μικρό αυτό λάθος γί-

νεται περίπου 45 λεπτά και κάθε 129 χρόνια φτά-

νει τη μία μέρα, με συνέπεια να απομακρύνεται

συνεχώς προς τα εμπρός η εαρινή ισημερία. Ετσι,

400 χρόνια μετά την εφαρμογή του Ιουλιανού

Ημερολογίου, το λάθος είχε φτάσει τις τρεις μέ-

ρες, με αποτέλεσμα το 325 μ.Χ. (όταν έγινε η Α’

Οικουμενική Σύνοδος) η εαρινή ισημερία να συμ-

βεί στις 21 Μαρτίου. Το λάθος συσσωρευόταν

διαχρονικά, με συνέπεια η εαρινή ισημερία να

μετατοπίζεται όλο και πιο νωρίς. Ενώ την επο-

χή του Χριστού συνέβη στις 23 Μαρτίου, το 1582

μ.Χ. είχε φτάσει να συμβαίνει στις 11 Μαρτίου.

Το 1572, όταν εξελέγη πάπας ο Γρηγόριος ΙΓ’,

ανέθεσε στους αστρονόμους Χριστόφορο Κλά-

βιους και Λουίτζι Λίλιο να προωθήσουν μία ημε-

ρολογιακή μεταρρύθμιση, που δημοσιεύτηκε το

1582. Η 5η Οκτωβρίου 1582 ονομάστηκε 15η

Οκτωβρίου, για να διορθωθεί το λάθος των δέκα

ημερών, που είχαν συσσωρευτεί κατά τους

προηγούμενους 11 αιώνες, έτσι ώστε η εαρινή

ισημερία να επιστρέψει στην 21η Μαρτίου,

όπως ήταν κατά την Α’ Οικουμενική Σύνοδο.

Το Νέο ή Γρηγοριανό Ημερολόγιο έγινε απο-

δεκτό από τα καθολικά κράτη της Ευρώπης μέσα

στα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ τα προτεσταντικά

κράτη καθυστέρησαν πολύ περισσότερο. Στην

Ανατολή η αντίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας

στο Γρηγοριανό Ημερολόγιο ήταν ακόμη πιο

έντονη και έτσι το Ιουλιανό Ημερολόγιο παρέ-

μεινε σε ισχύ σε όλα τα Ορθόδοξα κράτη έως τον

20ό αιώνα.

Η ελληνική κυβέρνηση ανακίνησε το ημερο-

λογιακό θέμα το 1919 και το 1923, το Ιουλιανό

Ημερολόγιο αντικαταστάθηκε από το Γρηγοριανό,

με έναρξη της εφαρμογής του στις 16 Φεβρου-

αρίου 1923, που ονομάστηκε 1η Μαρτίου. Αφαι-

ρέθηκαν δηλαδή 13 ημέρες από το 1923, γιατί

στις δέκα ημέρες λάθους μεταξύ Γρηγοριανού και

Ιουλιανού από το 325 μ.Χ. έως το 1582, είχε προ-

στεθεί η καθυστέρηση και άλλων τριών ημερών

στα περίπου 340 χρόνια που είχαν παρέλθει από

την πρώτη εισαγωγή του Γρηγοριανού Ημερο-

λογίου στη Δύση.

Αρχικά η Εκκλησία μας διατήρησε το Ιουλια-

νό Ημερολόγιο, όμως -για να αποφευχθεί η σύγ-

χυση- αποδέχτηκε, το 1924, το εκκλησιαστικό

ημερολόγιο να συνταυτιστεί με το πολιτικό και

να ισχύσει για τις ακίνητες εορτές. Από την άλλη

όμως, δεν προέβη σε παράλληλη αλλαγή του πα-

σχάλιου ημερολογίου και των κινητών εορτών

(σχεδόν το ένα τρίτο του εορτολογίου), που στη

χώρα μας εξακολουθούν να υπολογίζονται, έως

σήμερα, με βάση το Ιουλιανό ή παλαιό ημερο-

λόγιο.

Σύμφωνα με τον κ. Σιμόπουλο, η διαφορά του

εορτασμού του Πάσχα ανάμεσα στις δυτικές και

στις ανατολικές εκκλησίες δεν βασίζεται μόνο στο

λάθος του Ιουλιανού Ημερολογίου, αλλά και στον

-επίσης ελλιπή- “Μετωνικό Κύκλο” (του 5ου αι-

ώνα π.Χ.), που χρησιμοποιούσαν ακόμη οι χρι-

στιανοί Αλεξανδρινοί αστρονόμοι και με βάση

τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία εξακολουθεί να

υπολογίζει τις ημερομηνίες των μελλοντικών εα-

ρινών πανσελήνων. Σύμφωνα με τον Σεληνιακό

κύκλο του Αθηναίου αστρονόμου Μέτωνος

(432 π.Χ.), 19 τροπικά - ηλιακά έτη (το χρονικό

διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών εαρινών ιση-

μεριών) είναι περίπου ίσα με 235 σεληνιακούς

συνοδικούς μήνες, δηλαδή υποτίθεται ότι μετά

την παρέλευση 19 ετών οι ημερομηνίες των παν-

σελήνων επαναλαμβάνονται, κάτι όμως που δεν

είναι τελείως ακριβές.

Η περίοδος των 235 σεληνιακών μηνών δεν εί-

ναι ακριβώς ίση με 19 έτη, αλλά μεγαλύτερη κατά

0,086399 ημέρες ή 2 ώρες, 4 λεπτά και 24,8736

δευτερόλεπτα σε κάθε 19ετή κύκλο. Με την πά-

ροδο των ετών, τα λάθη αυτά έχουν συσσωρευ-

τεί και έτσι, στις 13 ημέρες της λανθασμένης Ιου-

λιανής εαρινής ισημερίας, προστίθεται πλέον και

το λάθος του 19ετούς Μετωνικού κύκλου, το

οποίο ανέρχεται, από το 325 μ.Χ. έως σήμερα, σε

τέσσερις έως πέντε περίπου ημέρες, προσδιο-

ρίζοντας έτσι τη Μετώνεια (ή Ιουλιανή) παν-

σέληνο τέσσερις έως πέντες μέρες αργότερα από

την πραγματική.

Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία εξακολουθεί

να χρησιμοποιεί το παλαιό Ιουλιανό Ημερολό-

γιο και τον κύκλο του Μέτωνος για τον προσ-

διορισμό της ημερομηνίας του Πάσχα. Έτσι, πολ-

λές φορές, το ορθόδοξο Πάσχα εορτάζεται όχι την

πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο, αλλά την

επόμενη (όπως συνέβη το 2012) ή ακόμη εορ-

τάζεται μετά τη δεύτερη εαρινή πανσέληνο

(όπως συνέβη το 2002 και το 2013), αντί της πρώ-

της Κυριακής μετά την πρώτη εαρινή πανσέληνο,

όπως είχε ορίσει η Σύνοδος της Νίκαιας.

Σύμφωνα με τον μαθηματικό - ημερολόγιο Δη-

μήτρη Μπουνάκη, κατά τον τρέχοντα 21ο αιώ-

να τα όρια εορτασμού του ορθόδοξου Πάσχα εί-

ναι από τις 4 Απριλίου (το νωρίτερο) έως τις 8

Μαΐου (το αργότερο). Οι παλαιοημερολογίτες

έχουν κοινό Πάσχα με τους υπόλοιπους ορθό-

δοξους (του νέου ημερολογίου), αλλά με ημε-

ρομηνία 13 μέρες μικρότερη (μέχρι το 2099), έτσι

το φετινό Πάσχα το γιόρτασαν στις 7 Απριλίου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΟΙνΟ ΠΑΣχΑ

ΤΟ ΕΤΟΣ 2698

Από την άλλη, οι Καθολικοί (και οι Προτεστά-

ντες) γιορτάζουν το Πάσχα σύμφωνα με τον κα-

νόνα της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, αλλά η εα-

ρινή ισημερία και η εαρινή πανσέληνος υπο-

λογίζονται με βάση το νέο Γρηγοριανό Ημερο-

λόγιο (έχοντας λάβει υπόψη και το Μετώνειο

σφάλμα, που λέγεται και «εκκλησιαστική πρό-

πτωση»). Ετσι η Γρηγοριανή πανσέληνος -αντί-

θετα με την Ιουλιανή- είναι πολύ πιο κοντά στην

αστρονομική (συχνά συμπίπτει ή απέχει μόνο μια

μέρα).

Τα όρια του Καθολικού Πάσχα είναι από τις 22

Μαρτίου (το νωρίτερο) έως τις 25 Απριλίου (το

αργότερο), δηλαδή οι Καθολικοί δεν έχουν ποτέ

Πάσχα τον Μάιο και οι Ορθόδοξοι ποτέ Πάσχα

τον Μάρτιο. Το 2015, το Πάσχα των Καθολικών

θα εορταστεί στις 5 Απριλίου, ενώ των Ορθο-

δόξων στις 12 Απριλίου.

Από κοινού εορτάζεται το Πάσχα για Ορθό-

δοξους και Καθολικούς, όταν τόσο η Γρηγορια-

νή, όσο και η Ιουλιανή - Μετώνεια πασχαλινή

πανσέληνος πέσουν από την Κυριακή μέχρι το

Σάββατο της ίδιας εβδομάδας (αρκεί να είναι μετά

τις 3 Απριλίου και οι δύο πανσέληνοι), οπότε την

αμέσως επόμενη Κυριακή είναι το κοινό Πάσχα.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει το 2014 καθώς φέτος

η Γρηγοριανή πασχαλινή πανσέληνος έπεσε στις

14 Απριλίου και η Ιουλιανή - Μετώνεια πέφτει

στις 18 Απριλίου, ενώ η πραγματική αστρονομική

πανσέληνος είναι στις 15 Απριλίου. Κοινός θα εί-

ναι ο εορτασμός και τα έτη 2017 (στις 16 Απρι-

λίου), 2025 (20 Απριλίου), 2028, 2031, 2034, 2037,

2038, 2041 κ.ά.

Συνολικά, κατά τον 21ο αιώνα το Πάσχα θα εί-

ναι κοινό 31 έτη, ενώ κάθε επόμενο αιώνα αυτό

θα συμβαίνει όλο και πιο σπάνια (22 φορές τον

22ο αιώνα, 19 φορές τον 23ο, 18 τον 24ο, δέκα

τον 25ο, έξι τον 26ο). Το τελευταίο κοινό Πάσχα

υπολογίζεται -σύμφωνα με τον κ. Μπουνάκη- ότι

θα συμβεί το έτος 2698 καθώς μετά το 2700 -λόγω

συσσώρευσης του Μετώνειου σφάλματος- δεν

θα μπορούν να πέσουν ποτέ την ίδια εβδομάδα

η Ιουλιανή και η Γρηγοριανή πανσέληνος.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η διαφορά στον εορ-

τασμό του Πάσχα ανάμεσα στις ανατολικές και

τις δυτικές εκκλησίες, σύμφωνα με τον κ. Σιμό-

πουλο, δεν αφορά δογματικά θέματα της Χρι-

στιανικής εκκλησιαστικής λατρείας ή θρησκεί-

ας, αλλά ένα αστρονομικό - μαθηματικό πρό-

βλημα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του κ. Μπου-

νάκη, εφόσον η Ορθόδοξη Εκκλησία, τηρώντας

την παράδοση, συνεχίσει να βασίζεται στο πα-

λαιό Ιουλιανό ημερολόγιο για τον υπολογισμό της

ημερομηνίας του Πάσχα, τότε το 2705 το Πάσχα

θα γιορταστεί στα μέσα Μαΐου και το 14000 μ.Χ.

το Πάσχα θα εορταστεί κατακαλόκαιρο.

Το Πάσχα και τα ημερολόγια

13

» Μία πολύπλοκη διαχρονική σχέση που χωρίζει Ορθοδόξους και Καθολικούς
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Πήρε την αρχαία μας ελληνική λέξη η Εκ-

κλησία, τη γιομάτη ασπράδα και πλούτο και

φως, της έδωσε σκίρτημα και χαρά, και την έβα-

λε να συντροφεύει το νικηφόρο άγγελμα της

Ανάστασης, στην πιο φωτεινή ώρα του, της

Ανοιξης, με τον πιο ευφραντικό τρόπο, της ευ-

ωχίας, και με την πιο εορταστική πομπή, της

λαμπροφορίας. 

Στην Πασχαλιάτικη Υμνογραφία, τη γεμάτη

από νικητήρια άσματα και θούρια γιορταστικά,

τα “λαμπρυνθώμεν” και τα “λαμπροφόρος”

ακούονται σαν τελετουργικές επιταγές.

Ανακατεύονται στην εκκλησία με το φως

των λαμπάδων, «όπου κρατούν οι χριστιανοί στο

χέρι», ανακατεύονται με τα γιορτερά φορέμα-

τα των πιστών, με το χαρούμενο βλέμμα τους,

με το ελπιδοφόρο νόημα του “Χριστός ανέστη”...

Και πρωτοσυνθέτουν, εκεί μέσα, την ελληνική

Λαμπρή!...

Αλλά η Λαμπρή συνεχίζεται κι έξω στο ύπαι-

θρο, στο φως του ελληνικού Απρίλη, στον

αέρα της θάλασσας και του βουνού. Τη νιώ-

θουμε με το άρωμα των λουλουδιών, την αγκα-

λιάζουμε με το φίλημα της αγάπης, τη χαιρό-

μαστε στο χοροστάσι και στις ψησταριές, τη βλέ-

πουμε μέσα στο ποτήρι του κεχριμπαρένιου

κρασιού, την ακούμε στα όργανα και στο τρα-

γούδι, τη χαιρόμαστε στη λεβέντικη παρουσία

της νιότης, με τις αρματωμένες φορεσιές και τα

χρυσοστόλιστα στήθια...

«Μέρα Λαμπρή, μέρα γιορτή, μέρα λουλου-

διασμένη»...

Είναι η γιορτή, που την αναθυμούνται με καη-

μό κι οι πεθαμένοι της ελληνικής μας γης και

κλαίνε, όταν τη σκέφτονται πως πλησιάζει... Στα

μοιρολόγια τους οι μάνες κι οι αδερφές προ-

σέχουν, να μην πάει ένα τέτοιο μήνυμα στον Κά-

του Κόσμο:

«Μην πείς πως έρχεται Λαμπρή, πως έρχονται

γιορτάδες!...»

Στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς, η “Λαμπριά”

και μόνη έφτανε να δίνει, μια φορά το χρόνο,

την υπέρτατη χαρά στους πατέρες μας, μιαν

όμορφη ψευδαίσθηση λευτεριάς, που ολοένα

γένναε την ελπίδα. Τη χαρά της δεν την αντάλ-

λαζαν με τίποτε. Και όταν σ’ ένα τραγούδι μας

δημοτικό, μια χήρα Τούρκα ζήτησε από δύο

“Γραικόπουλα” ν’ αλλάξουν πίστη, για να χαρούν

τα πλούτη της και τα καλά της, εκείνα σκέ-

φτηκαν τη γονικιά τους Λαμπρή και της απά-

ντησαν:

«Καλλιό γένε συ Ρωμιά,

να χαρείς τη Λαμπριά!...».

Η λέξη “Πάσχα” έιναι μαζί κι εβραϊκή κι εκ-

κλησιαστική και λόγια. Μα η “Λαμπρή” είναι

εθνικότερα ελληνική, με όλο το φως της και τον

πλούτο της και τη χαρά της. Οι πατεράδες κα-

μαρώνουν να βαφτίσουν κείνην την ημέρα τα

παιδιά τους και να τα φωνάζουν “Λάμπρους”

και “Λαμπρινες”... Το ίδιο το φώς της Ανοιξης

δίνει στις “Λαμπρογεννημένες” κοπελιές την

ομορφιά, που την τραγούδησε πάντα ο λαϊκός

στίχος:

«Οπού γεννήθη τη Λαμπρή, κι έλαμψ’ ο κό-

σμος όλος!...».

Είναι γνωστή κι η χορτάτη ευχή, που δίνει

κάθε νοικοκυρά στους αγαπημένους της, «να

έχουν όσα φέρνει η μέρα η Λαμπρή», και να εί-

ναι χαρούμενοι «σαν της Λαμπρής το φώς!».

Η ίδια νοικοκυρά ξέρει τι ευφορία είναι για το

σπίτι, να έχει τούτες τις μέρες πλουσιοπάροχα

τα “λαμπριάτικα” αβγά, το “λαμπριάτικο” αρνί

(τον “Λαμπριάτη”) και τα “λαμπροκούλουρα”. Τι

ευτυχία είναι για τα παιδιά της να “λαμπρο-

φορέσουν” να παν στην εκκλησία ή να βγούν,

με τα “λαμπρογιορτερά” τους ρούχα στο σιργιάνι.

Κι οι κουρασμένοι, από τις ατέλειωτες δουλειές

όλου του χρόνου, αγρότες μας περιμένουν με

πραγματική αγαλλίαση τούτες τις μέρες της Λα-

μπρής. Θα τους δώσουν την ξεκούραση, το φα-

γοπότι και την ανθρωπιά, όχι μονάχα την

πρώτη μέρα της Ανάστασης, αλλά και όλην τη

“Λαμπροβδομάδα” ως του Θωμά, όλα τα “Λα-

μπρόσκολα”, που θα τα περάσουν με την ίδια

ξενοιασιά, με το άφθονο φαγοπότι και με το

χορό!

Αλήθεια πόσα δε χρωστάνε ο χορός μας, οι

σχηματισμοί και τα τραγούδια του, η φορεσιά

κι η τοπική μορφή τους, σε τούτα τ’ απλωμέ-

να στο ύπαιθρο κοινωνικά πανηγύρια της ελ-

ληνικής Λαμπρής...!

Μα όμως, «δεν είναι κάθε μέρα Λαμπρή!». Θα

τελειώσουν κάποτα τα ξεφαντώματα, και θα

’ρθουν “ξώλαμπρα” (ή “απόλαμπρα”) οι δουλειές,

με τον πικρό μόχθο και τις φροντίδες τους!...

Αλλά πάλι θα μας οδηγήσουν κι αυτές στην

προετοιμασία για το γιόρτασμα της άλλης Λα-

μπρής, που «όσο κι αν αργεί, ξανάρχεται!».

Ξανάρχεται το ίδιο πολυδάπανη, χαρούμενη

όμως πάντα, ανοιξιάτικη κι απολυτρωτική.

*(από το βιβλίο του “Πασχαλινά και της Ανοι-

ξης, εκδόσεις, Φιλιππότης, Αθήνα, 1980)

ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ*

τσι ονομάστηκε το
ελληνικό Πάσχα,
έτσι το ξέρει ο λαός
στα τραγούδια του,
έτσι το δίδαξε από

τα πρώτα χρόνια της η Εκκλησία:
“Εορτή και πανήγυρις λαμπρά!”

“Μέρα Λαμπρή”

EE

“Εγώ ειμί η οδός” και μας δείχνει
τη διαδρομή, αλλά και τον στόχο.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα,

κάθε χρόνο, η ζωή των

Χριστιανών αλλάζει

έντονα από την ανά-

γκη να πάμε στην εκ-

κλησία να παρακολου-

θήσουμε τις λειτουρ-

γίες των ημερών που

έχουν τόση κατάνυξη. 

Οι ναοί κατακλύζονται

από πιστούς. Ομως

επειδή πολλοί αρεσκόμαστε σε λόγια και κα-

θόλου έργα, καλόν είναι να αναλογιστούμε όλοι

μας τις διδαχές των ημερών, στο να εγκατα-

λείψουμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας. 

Είναι εύκολο να πούμε, νιώθω διαφορετικά αυ-

τές τις άγιες ημέρες. Αυτό είναι ένα παιχνίδι του

νου που τίποτε δεν προσφέρει στην καρδιά ή

στην ανέλιξη του ανθρώπου. Είναι επίσης εύ-

κολο να πούμε ότι καθένας κουβαλά τον δικό

του Σταυρό, χωρίς να αισθανόμαστε το βάρος

και τις υποχρεώσεις έναντι αυτού του γεγονό-

τος. Οι κατανυκτικές λειτουργίες βοηθούν να

αναλογιστούμε την πορεία μας στη ζωή. Άλ-

λωστε στον εαυτό μας δεν μπορούμε να πού-

με ψέματα. 

Ας αφήσουμε τα λόγια, περιττεύουν αυτά. Η

καρδιά μας ας είναι ανοικτή κι ας νοιώθει αυτά

που αναμιμνήσκουμε κατά τη Μ. Εβδομάδα. 

Ο Ιησούς μας δίδαξε έναν μυητικό δρόμο, έναν

δρόμο για να γίνουμε καλύτεροι, να αγγίξουμε

το Φως. Εγώ είμαι η οδός, μας είπε. Όποιος ακο-

λουθήσει αυτή την οδό θα φθάσει στην Ανά-

σταση, που είναι και η τελείωση της πορείας αυ-

τού του δρόμου. 

Ας μην το ξεχνάμε αυτό, ότι δηλαδή ο στόχος

είναι η Ανάσταση, ενώ τα γεγονότα των υπο-

λοίπων ημερών είναι η διαδικασία, η διαδρο-

μή. 

Να θυμόμαστε ότι η μέγιστη γιορτή είναι η

Ανάσταση, που είναι και ο στόχος του κάθε ανα-

ζητητή, του κάθε Χριστιανού. Ας δώσουμε φέ-

τος περισσότερο χρόνο στην Ανάσταση και στη

λειτουργία, αλλά και στην ιδέα, στον στόχο προς

το Φως. Τα Πάθη τα γιορτάζουμε μία εβδομά-

δα, την Ανάσταση μία στιγμή και όμως αυτή,

η Ανάσταση, είναι η μεγάλη Νίκη. 

“Εγώ ειμί η οδός” και ας αναλογιστούμε με την

καρδιά, πώς θα προχωρήσουμε προς τον ανώ-

τερο στόχο και σκοπό μας, την Ανάσταση. 

Οι ημέρες αυτές μας δίνουν την ευκαιρία να

αναλογιστούμε το πώς και το γιατί της κατά-

στασής μας και της κάθε ημέρας μας. Της πο-

ρείας μας στη ζωή και τα αποτελέσματά της. 

Ποια είναι η οδός και πώς μπορούμε να την

περπατήσουμε;

“Εγώ ειμί η οδός” μας λέει ο Ιησούς. Ας τον

ακολουθήσουμε βήμα – βήμα και ας ταυτίσουμε

τα βήματά μας με αυτά της καθημερινότητάς

μας. Πόσο ταυτίζονται; Μήπως μένουμε στα λό-

για; 

Όλη η Μ. Εβδομάδα μας δείχνει πράξεις, μας

δίνει τη διαδρομή για να φτάσουμε στην Ανά-

σταση. Ας ξαναδούμε τα πιστεύω μας και τις

πράξεις μας. Απέχουν και πόσο; 

Ανάσταση δεν είναι μόνο φαγητό, διασκέδα-

ση, τραγούδι. Καλά είναι κι αυτά διότι μας αλ-

λάζουν τη διάθεση και είναι επιτυχία, αλλά, η

διαδρομή προς την Ανάσταση περιέχει και πρά-

ξεις, προσπάθειες και μάχες με τα εγώ μας, τα

δαιμόνιά μας κι αυτό πονά. Είμαστε διατεθει-

μένοι να αγωνιστούμε για να γίνουμε καλύτε-

ροι άνθρωποι; Μήπως μένουμε μόνο στα λό-

για τα οποία δεν αγγίζουν το Είναι μας, ούτε αγ-

γίζουν τα εγώ μας, δεν πονάμε; Μήπως και μόνο

με τέτοιες σκέψεις θεωρούμε ότι κάτι κάναμε,

ότι αλλάξαμε, ότι γίναμε καλύτεροι; 

Η Μ. Εβδομάδα έχει πάλη, πόνο, έως ότου

φθάσουμε στην Ανάσταση, την κορύφωση της

προσπάθειας. Ας αισθανθούμε όλες τις ημέρες

αυτής της εβδομάδος για να οδηγηθούμε στο

αποτέλεσμα, το οποίο είναι εντυπωσιακό και κα-

θαρά ατομικό, μοναχικό, όπως μοναχικός είναι

κι αυτός ο δρόμος. 

Ας κρίνουμε τα πάντα των ημερών με την καρ-

διά μας και ας έχουμε τη συνείδησή μας στο

πλάι μας για να μας συμβουλεύει, να μας δι-

δάσκει. Καλή Ανάσταση. 

Εγώ ειμί η οδός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
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Η Ανάσταση, είναι το μοναδικό κήρυγμα ζωής

και αθανασίας, που αντήχησε στην ιστορία της

Οικουμένης. Όμοιό του, δεν ακούσθηκε αλλού

πουθενά. Η Εκκλησία μας, με μία πλημμύρα χα-

ρούμενων λατρευτικών αισθημάτων, ψάλλει το

γεγονός της Αναστάσεως με όλο το μεγαλείο

του, στον Κανόνα του Πάσχα.

Αφού αντηχήσει το “Χριστός Ανέστη εκ νε-

κρών, θανάτω θάνατον πατήσας...” πολλές φο-

ρές, για να εντυπωθεί στην ανθρώπινη καρδιά

βαθιά, σαν κύρια αλήθεια πορείας και στηρί-

ξεως, ακολουθεί ο αναστάσιμος κανόνας, που

ευφραίνει κάθε πιστό, με τα θαυμάσια τροπά-

ριά του. Ψάλλονται στην αναστάσιμη θεία Λει-

τουργία, μέσα στη νυκτερινή σιγαλιά πρώτα.

Αποτελούν μια θαυμάσια πνευματική ανάβα-

ση και έξαρση. Ο ήχος τους (πρώτος), το νόη-

μά τους, όπου συναντάται η τέχνη του Αγ. Ιω-

άννη του Δαμασκηνού, του οποίου ποίημα εί-

ναι ο Κανόνας, αλλά και του Αγ. Γρηγορίου του

Θεολόγου η σοφία από την οποία εμπνέεται ο

I. Δαμασκηνός, δίδουν μια άφθαστη ποίηση κι

ένα μελώδημα συναρπαστικό, ανάλογο με τη

σημασία, το ύψος και τη σπουδαιότητα της ημέ-

ρας. Είναι κρίμα μεγάλο και φτώχεια πνευμα-

τική, όταν οι χριστιανοί φεύγουν, μόλις ακού-

σουν το “Χριστός Ανέστη...”, για τα σπίτια τους,

για το υλικό τραπέζι, λησμονώντας, αγνοώντας

το ανυπέρβλητο πνευματικό τραπέζι που τους

προσφέρει η Μάνα Εκκλησία, στη νυχτερινή

πασχαλινή Θ. Λειτουργία...

Ο θαυμάσιος αυτός πασχαλινός Κανόνας, αρ-

χίζει με την “περίληψη”, θα ’λεγε κανείς, του

νοήματος της ημέρας: “Αναστάσεως ημέρα! λα-

μπρυνθώμεν λαοί - πάσχα Κυρίου πάσχα. Εκ

γαρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ου-

ρανός Χριστός ο θεός ημών διεβίβασεν επινί-

κιον άδοντας”. Ύστερα, καλεί σε μία ανάλογη

προετοιμασία για το γεγονός: “Καθαρθώμεν τας

αισθήσεις και οψόμεθα τω απροσίτω φωτί της

αναστάσεως Χριστόν εξαστράπτοντι και χαίρετε

φάσκοντα (=λέγοντα) τρανώς ακουσόμεθα,

επινίκιον άδοντες”.  “Ουρανοί μεν επαξίως ευ-

φραινέσθωσαν, γη δε αγαλλιάσθω· εορταζέτω

δε κόσμος, ορατός τε άπας και αόρατος. Χρι-

στός γαρ εγήγερται (=ανεστήθη), ευφροσύνη αι-

ώνιος (=ε ίναι μια χαρά ατέλευτη, μοναδική)!

(Α' ωδή). “Δεύτε πόμα (= ποτό) πίωμεν καινόν,

ουκ εκ πέτρας αγόνου τερατουργούμενον (= που

δεν αναβλύζει από έναν βράχο σαν εκείνο που

έπιναν στην έρημο οι Ισραηλίτες)...» (Γ’ ωδή).

Το φως της Αναστάσεως καταυγάζει τα πά-

ντα και το διακηρύττει με σθένος ο υμνωδός,

“Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός ουρανός τε και

γη και τα καταχθόνια...”. Πέρασε η μελαγχολία

των περασμένων ημερών! Τώρα είναι η ώρα

της νίκης: “Χθες συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συ-

νεγείρομαι σήμερον αναστάντι σοι”... Έπειτα ο

υμνωδός καλεί τον προφήτη Αββακούμ (Δ’

ωδή), που προφήτευσε την Ανάσταση του

Χριστού, να σταθεί στο υψηλό βάθρο του και

να δείξει τον λαμπροφορεμένο άγγελο, που

αναγγέλει την Ανάσταση: “Επί της θείας φυ-

λακής ο θεηγόρος Αββακούμ στήτω μεθ’ ημών

και δεικνύτω φαέσμορον άγγελον, διαπρυ-

σίως λέγοντας (με φωνή φλογερή)· σήμερον σω-

τηρία τω κόσμω, ότι ανέστη Χριστός ως πα-

ντοδύναμος”...

Στην Ε’ ωδή, μας καλεί να ξυπνήσουμε βα-

θιά χαράματα, εξαιτίας του θεσπέσιου γεγο-

νότος: “Ορθρίσωμεν όρθρου βαθέος και αντί μύ-

ρου (όπως έφεραν οι μυροφόρες), τον ύμνον

προσοίσωμεν (= προσφέρομεν) τω Δεσπότη· και

Χριστόν οψόμεθα (θα δούμε με τα μάτια της πί-

στεως), δικαιοσύνης ήλιον, πάσι ζωήν ανα-

τέλλοντα”...

Ένα τέτοιο υπερκόσμιο -αλλά και για τον κό-

σμο γεγονός, όπως η Ανάσταση, χρειάζεται να

το πλησιάσει κανείς με τη μεγαλύτερη δυνα-

τή λαμπρότητα! “Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι

τω προϊόντι (στον εξερχόμενο) Χριστώ εκ του

μνήματος, ως Νυμφίω και συνεορτάσωμεν ταις

φιλεόρτοις τάξεσι (=των Αγγέλων) πάσχα θεού

το σωτήριον”.

Στην Στ’ ωδή του Κανόνα, γίνεται λόγος για

τη συντριβή των καταχθόνιων δυνάμεων: “Κα-

τήλθες εν τοις κατωτάτοις της γης (= στον τάφο,

στον Αδη) και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους,

κατόχους πεπεδημένων (=δεσμίων), Χριστέ· και

τριήμερος, ως εκ κήτους Ιωνάς, εξανέστης του

τάφου”. Δεν είναι βέβαια μόνο τα τροπάρια του

Κανόνα εκείνα που ακούονται, αλλά και άλλα

αναστάσιμα μηνύματα που άλλοτε πλέκονται

όλα μαζί κατά τρόπο εξαιρετικό, αλλά και τα γε-

γονότα του παρελθόντος, εικόνες και προτυ-

πώσεις των γεγονότων της Αναστάσεως, που

υπενθυμίζονται σαν στοιχεία επαληθεύσεως και

παρουσιάζονται στον πιστό. “Ο παίδας εκ κα-

μίνου ρυσάμενος (έσωσε, διαφύλαξε) γενόμε-

νος άνθρωπος, πάσχει ως θνητός και διά πά-

θους (των παθών και της Αναστάσεώς Του) το

θνητόν αφθαρσίας ενδύει ευπρέπειαν, ο μόνος

ευλογητός των πατέρων θεός και υπερένδοξος”

(Ζ’ Ωδή)...

Ύστερα, βροντοφωνάζει ο υμνωδός τα μεγά-

λα μηνύματα της Αναστάσεως: “θανάτου εορ-

τάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσαν, άλλης

βιοτής (ζωής), της αιωνίου, απαρχήν· και

σκιρτώντες, υμνούμεν τον αίτιον, τον μόνον ευ-

λογητόν των πατέρων θεόν και υπερένδο-

ξον”.

Έξαρση, τονισμό και ανάδειξη της ενδόξου και

λαμπροφόρου ημέρας της Αναστάσεως (της Κυ-

ριακής δηλαδή πλέον) σαλπίζει η Η’ Ωδή: “Αυτή

η κλητή και αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων

(Κυριακή), η βασιλίς και κυρία, εορτών εορτή

και πανήγυρις έστι πανηγύρεων, εν η (κατά την

οποία) ευλογούμεν Χριστόν εις τους αιώνας”.

Αυτή τη μεγάλη και μοναδική ημέρα, ο

Υμνωδός, χαρούμενος και συνεπαρμένος, κα-

λεί τους πιστούς να προσέλθουν στο Άγιο Πο-

τήριο να κοινωνήσουν Χριστό αναστάντα:

“Δεύτε του καινού της αμπέλου γεννήματος, της

θείας ευφροσύνης, εν τη ευσήμω ημέρα της

εγέρσεως, Βασιλείας τε Χριστού, κοινωνήσω-

μεν, υμνούντες αυτόν ως θεόν εις τους αιώνας”.

Χωρίς αυτή τη συμμετοχή, όλα θα έμεναν πλού-

σιο φύλλωμα, χωρίς καρπό!

Κλείνει ο Κανόνας του Πάσχα, με την Θ’ Ωδή,

που είναι η αποκορύφωσή του και ταυτόχρο-

να ένας υπέροχος ύμνος στη Θεοτόκο. “Με-

γάλυνον, ψυχή μου, τον εθελουσίως παθόντα

και ταφέντα και εξαναστάντα τριήμερον εκ τά-

φου”, “Φωτίζου, φωτίζου, η νέα Ιερουσαλήμ· (=

Εκκλησία του Χρίστου), η γαρ δόξα Κυρίου επί

σε ανέτειλε. Χόρευε νυν και αγάλλου, Σιών συ

δε, αγνή, τέρπου, Θεοτόκε, εν τη εγέρσει του τό-

κου σου”. “Ω θείας, ω φίλης! ω γλυκύτατης σου

φωνής! μεθ’ ημών αψευδώς γαρ επηγγείλω έσε-

σθαι μέχρι τερμάτων αιώνος, Χριστέ, ην οι πι-

στοί άγκυραν ελπίδος κατέχοντες, αγαλλόμεθα”.

“Χαίρε, Παρθένε, χαίρε· χαίρε, ευλογημένη, χαί-

ρε δεδοξασμένη· σος γαρ Υιός ανέστη τριήμε-

ρος εκ τάφου”. Και κλειεί ο Κανόνας, με τον το-

νισμό του Πάσχα και την ευχή, να βρεθεί κα-

θένας στον νέο κόσμο που εγκαινίασε: “Ω Πά-

σχα το μέγα και ιερώτατον, Χριστέ, Ω Σοφία και

Λόγε του θεού και Δύναμις· δίδου υμίν εκτυ-

πώτερόν σου μετασχείν εν τη ανεσπέρω ημέ-

ρα της Βασιλείας σου”!

Ανάλογος προς το μεγαλείο και την αναστά-

σιμη χαρά του Πάσχα, της Λαμπρής, είναι και

ο Κανόνας που ψάλλεται σ’ αυτή. Χαρά, απέ-

ραντη ευφροσύνη, νικητήριος παιάνας. Έχει

θερμάνει κι έχει “θρέψει”, με τα μηνύματά του,

γενεές ανθρώπων. Είναι η πασχαλινή προ-

σφορά της Εκκλησίας στα Παιδιά της. Που θέ-

λει να τα βοηθήσει να κατανοήσουν πρώτα το

μέγα γεγονός της Αναστάσεως, να συναντήσουν

τον Αναστημένο Χριστό προσωπικά, να ζήσουν

την προσωπική τους σωτηρία και τη νίκη της

ζωής κατά του θανάτου κι ύστερα να παρα-

καθίσουν και στο δεύτερο τραπέζι - το υλικό,

σε κάθε οικογένεια και να ολοκληρώσουν

αυτή την απέραντη και αγέραστη και ανεξά-

ντλητη χαρά του πιστού που παραμερίζει όλα

τα θλιβερά και εφήμερα του κόσμου.

Χριστός Ανέστη!

Αναστάσιμη ώρα
“ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ ΝΕΚΡΩΣΙΝ…”

Ι.Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ο Πάσχα, η αναστάσι-
μη ώρα, η “Λαμπρή”
της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας, είναι η αποκορύ-
φωση της διδασκαλίας
της, η αιώνια διακή-
ρυξη της νίκης της
ζωής κατά του θανά-
του. Και συνάμα, η πιο
θερμή έκφραση των
συναισθημάτων του
πιστού ανθρώπου, που
έρχεται να τραγουδήσει
και να ψάλλει με μια
μοναδικότητα, το μο-
ναδικό γεγονός της
Αναστάσεως. 
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