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Το Πάσχα και τα ημερολόγια 
» Μία πολύπλοκη σχέση που “χωρίζει” Ορθόδοξους και Καθολικούς 

Πάσχα: Θρησκευτική πίστη 
ή παράδοση;

Ελλήνων Πάσχα
» Ηθη και έθιμα σε περιοχές της χώρας

Λουλούδια και δέντρα 
του Πάσχα και οι μύθοι τους

Το έθιμο της σούβλας 
και ο “Λαμπριάτης” 

Οι Ιούδες που... κάψαμε 
» Ανασύροντας εικόνες από το αρχείο των “Χ.Ν.” 

Χανιώτικα νέα

μέρες κατάνυξης για πολλούς, παράδο-
σης για άλλους. Μνήμες παιδικές από την
ενδοχώρα. Επιστροφή στο χωριό, οικο-

γένειες που περιμένουν τη λαμπρή για να
σμίξουν. “Ελλήνων Πάσχα”. 

Τις Αγιες τούτες μέρες η νηστεία δεν πρέπει να
είναι πνευματική. Γι’ αυτό, λοιπόν, τα “Χ.Ν.” μέσα από ένα

ακόμα ειδικό αφιέρωμα - ένθετο ανασύρουν από το αρχείο τους
πολύτιμο λαογραφικόαφικό -και όχι μόνο υλικό. 
Σε μια προσπάθεια νανα γνωρίσουμε ήθη και έθιμα, να μείνει ζω-

ντανή η παράδοση του τόπου μας και της άλλης Ελλάδας. 
Είθε με το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας, το ανέσπερο φως να

φέρει χαρά και ανάτασαση σε κάθε σπίτι, σε καθέναν ξεχωριστά. 

Π. ΠΕΡ. 
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Τα ιερά κειμήλια που σχετίζονται 
με το πάθος του Χριστού 

Τα Αγια Πάθη στη ζωγραφική 
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Μεγαλοβδομάδα & Λαμπρή στην Κρήτη 

Η ιεροτελεστία του κόκκινου αβγού 

Τα Πάθη στην 7η Τέχνη 
κινηματογραφικές ταινίες που 
ξεχώρισαν και συζητήθηκαν 

Το Αγιο Φως όπως 
το είδε ο Ν. Καζαντζάκης 
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ΜΕΓΑΛΗ Τρίτη σήμερα. Δεύτερη μέρα των

Παθών του Χριστού.

ΤΗ ΘΡΙΑΜΒΙΚΗ είσοδο του Χριστού στα Ιε-

ροσόλυμα ακολουθεί η σφοδρή αντίδραση

της τότε θρησκευτικής και πολιτικής ηγεσίας

-όπως συμβαίνει πάντα και παντού- που

αποφασίζει την εξόντωσή Του. 

ΜΕ λογικοφανή δε επιχειρήματα, με εικο-

νικές Δίκες και φαιδρούς λόγους επιδιώκε-

ται και επιτυγχάνεται ο πιο ατιμωτικός

τρόπος Θανάτου Του: η Σταύρωση.

ΚΙ ΑΥΤΟ το δράμα του Πάθους “παίζεται”

αιώνες τώρα. Για να μας διδάσκει το πόσο

εφήμερη είναι η δόξα των ανθρώπων, πόσο

αιώνιος ο φθόνος των άλλων σε κάθε ση-

μαντική επιτυχία ή ριζοσπατισμό μας, αλλά

και πόσο ατέλειωτη και νικηφόρα είναι τε-

λικά η αγάπη προς και για τους άλλους.

ΑΥΤΕΣ τις μέρες ξαναζούμε, ξαποσταμένοι

λίγο από την αγχώδη πολιτική, τα πιο βαθιά

και αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της Ορ-

θόδοξης Πίστης μας.

ΤΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ στην πλούσια λειτουργική

ζωή τής κάθε Μέρας -ξεχωριστής από μόνη

της, γι αυτό και “Μεγάλης”-  και φυσικά στην

αφοσίωσή της Ορθοδοξίας στην αποστολι-

κή παράδοση.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ Εκκλησία έχει διατηρήσει

την παράδοση και τη διαδοχή της Πρώτης

Εκκλησίας περισσότερο από τα άλλα χρι-

στιανικά δόγματα. Που μάλλον, κατά την κρί-

ση πολλών, έχουν απομακρυνθεί από την κοι-

νή εκκλησιαστική παράδοση των πρώτων αι-

ώνων.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ και όλη η Μεγάλη Εβδομάδα συ-

γκεντρώνει πλήθος Πιστών, όλων των δογ-

μάτων, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ και η Ποίηση των Ημερών είναι

αξεπέραστη. Η ατμόσφαιρα είναι άκρως

κατανυκτική κι ο διάκοσμος των εκκλησιών

υποβλητικός.

ΤΟ ΟΤΙ οι ξένοι μιλούν για “Ελληνικό Πά-

σχα”, δεν είναι καθόλου τυχαίο: μέσα σε μια

φωτεινότητα πνεύματος, όσο μουντός κι αν

είναι ο καιρός, το νόημα του Θανάτου και της

Ανάστασης αποδίδονται πιο “ρεαλιστικά”, πιο

θεατρικά, στις ορθόδοξες εκκλησίες μας.

ΙΣΩΣ, γι’ αυτό και η όλη τελετουργία των

Ημερών είναι πιο λυτρωτική για όλους μας.

ΙΣΩΣ, γι’ αυτό βρίσκουμε παρηγοριά στην

εκκλησία. Ίσως γι’ αυτό γεμίζουν αυτές

από πλήθος κόσμου. Πιστών και α-πίστων.

Καλή συνέχεια... 
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ

Των ημερών

Ανάσταση σε γυναικεία μοναστήρια
» Πώς σκέπτονται όσοι κάνουν “στροφή” στον μοναχισμό 



“Πάσχα” ονομάζεται η με-
γάλη γιορτή του Ιουδαϊ-
σμού και του Χριστιανι-
σμού. Στον Ιουδαϊσμό κα-
θιερώθηκε ως ανάμνηση
της Εξόδου, που ελευθέρωσε
τους Εβραίους από την Αι-
γυπτιακή δουλεία. Μεταγε-
νέστερα υιοθετήθηκε ως εορ-
τασμός απ’ τους Χριστια-
νούς αναφορικά με τον θυ-
σιαστικό θάνατο και την ανά-
σταση του Ιησού Χριστού.

Το γεγονός της απελευθέρωσης αυ-

τής συνέβη με μία σειρά θεϊκών

προνοιακών παρεμβάσεων, από τις

οποίες η σημαντικότερη εκδηλώνε-

ται τη νύχτα κατά την οποία θα εξο-

λοθρεύονταν τα πρωτότοκα των αν-

θρώπων και των ζώων των Αιγυ-

πτίων, ενώ τα σπίτια των Εβραίων θα

προστατεύονταν, αφού οι πόρτες

τους είχαν σημαδευτεί με το αίμα του

αρνιού που είχαν θυσιάσει.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

O όρος “Πάσχα” προέρχεται από

το αραμαϊκό πασ'ά και το εβραϊ-

κό πέσαχ. Κάποιοι μελετητές έχουν

προτείνει ως προέλευση του εβραϊκού

όρου ξένη ετυμολογία, όπως η ασ-

συριακή πασαχού (πραύνω) ή η αι-

γυπτιακή πασ'(ανάμνηση) ή πε-

σάχ (πλήγμα). Ορισμένοι ερευνητές

ανιχνεύουν τις αρχές των εορταστι-

κών εκδηλώσεων του πάσχα σε χα-

ναανιτικές γιορτές που σχετίζονται

με τη συγκομιδή κριθαριού την άνοι-

ξη. Αλλοι μελετητές θεωρούν ότι η

ρίζα του Πάσχα βρίσκεται σε γιορτές

και ιεροτελεστίες της άνοιξης της

προϊσραηλιτικής εποχής με την έν-

νοια των ποιμένων που υποβάλ-

λουν αίτημα στον Θεό για την προ-

στασία του κοπαδιού τους. Εν τούτοις,

αυτές οι υποθέσεις δεν θεωρούνται

επαρκώς τεκμηριωμένες.

Πάντως, η Βίβλος συσχετίζει το πέ-

σαχ με το ρήμα πασάχ πού σημαί-

νει είτε χωλαίνω, είτε εκτελώ τελε-

τουργικό χορό γύρω από τη θυσία (Γ'

Βασ. 18:21,26), είτε, μεταφορικά “ξε-

φεύγω”, “προσπερνώ”, “απαλλάσσω”.

Το Πάσχα είναι

η προσπέραση του αγγέλου του

Θεού πάνω από τα σπίτια των Ισ-

ραηλιτών, ενώ έπληττε με θάνατο τα

πρωτότοκα αγόρια των σπιτιών των

Αιγυπτίων.

Σύμφωνα με τις Εβραϊκές Γραφές,

το Πάσχα αποτελούσε ανάμνηση

της εξόδου από τη δουλεία της Αι-

γύπτου υπό την ηγεσία του Μωυ-

σή μέσω θεϊκής παρέμβασης. Το Πά-

σχα αποτελούσε οικογενειακή εορτή.

Εορταζόταν νύχτα, στην πανσέληνο

της εαρινής ισημερίας, την 14η του

μήνα Αβίβ (που ονομάστηκε Νι-

σάν μετά τη Βαβυλωνιακή εξορία) με

προσφορά νεαρού ζώου, χρονιάρικου,

για να ευλογηθεί από τον Θεό όλο το

κοπάδι. Το σφάγιο ήταν αρνί ή κα-

τσίκι, αρσενικό και αρτιμελές (Εξ.

12:3-6), δεν έπρεπε να σπάσει κανέ-

να κόκαλο του (Εξ. 12:46, Αρ. 9:12)

ενώ το αίμα του ως ένδειξη προστα-

σίας, το έβαζαν στην είσοδο κάθε σπι-

τιού (Εξ. 12:7,22). Οι μετέχοντες στο

δείπνο ήταν ντυμένοι, έτοιμοι για τα-

ξίδι (Έξ. 12:8-11).

Αυτά τα στοιχεία νομαδικής, οικο-

γενειακής ζωής μας δείχνουν μια

πολύ παλαιότερη προέλευση του Πά-

σχα, που θα μπορούσε να είναι η θυ-

σία που ζήτησαν οι Ισραηλίτες από

τον Φαραώ να πάνε να γιορτάσουν

στην έρημο (Έξ. 3:18, 5:1 εξ). Παρ' όλα

αυτά όμως, η έξοδος από την Αίγυ-

πτο έδωσε στο Πάσχα την οριστική

του σημασία.

Το αναμνηστικό γεύμα του ιου-

δαϊκού Πάσχα, το οποίο περιλαμβά-

νει άζυμο ψωμί και κρασί, ονομάζε-

ται Σεντέρ. Τη Μεγάλη Πέμπτη βά-

φουμε κόκκινα τ’ αβγά.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΑΣΧΑ

Το Χριστιανικό Πάσχα ή κοι-

νώς Πασχαλιά ή ελληνοπρεπώς Λα-

μπρή και ειδικότερα η Ανάσταση του

Χριστού ή απλώς Ανάσταση, είναι η

σπουδαιότερη γιορτή του χριστιανι-

κού εκκλησιαστικού έτους. Γιορτά-

ζεται την πρώτη Κυριακή μετά την-

πανσέληνο που ακολουθεί την εαρι-

νή ισημερία της 21ης Μαρτίου μη

συμπεριλαμβανομένης κατά το Ιου-

λιανό ημερολόγιο στην Ορθόδο-

ξη εκκλησία και κατά το Γρηγορια-

νό στη Ρωμαιοκαθολική. Γιορτάζεται

η ανάσταση του Ιησού Χριστού

Με τον όρο Ανάσταση αναφερό-

μαστε είτε στην εβδομάδα της Ανά-

στασης μέχρι το Σάββατο της Δια-

καινησίμου, είτε στην περίοδο των 50

ημερών που ακολουθούν την εορτή

της Ανάστασης, που και η καλούμε-

νη τελευταία ημέρα (αριθμητικά)

Πεντηκοστή.

Η εορτή της Ανάστασης του Ιησού

Χριστού, λόγω της σπουδαιότητάς

της, επηρεάζει το εορτολόγιο της

Ορθοδόξου Εκκλησίας τόσο 40 ημέ-

ρες πριν από αυτό (Μεγάλη Τεσσα-

ρακοστή, Τριώδιο) όσο και 50 ημέ-

ρες μετά (περίοδος Πεντηκοσταρίου).

Οι ακολουθίες που τελούνται τότε

έχουν αρχαιοπρέπεια (ανάγονται

στους πρώτους αιώνες του Χριστια-

νισμού όπως η αφή του Αγίου Φω-

τός), κατάνυξη και λαμπρότητα, και

περιγράφονται λεπτομερώς στο τυ-

πικό της Εκκλησίας.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Στην Καινή Διαθήκη, δεν κατα-

γράφονται πληροφορίες σχετικά με

τον τρόπο που τηρούσαν την εορτή

της Ανάστασης τα μέλη της πρώτης

χριστιανικής εκκλησίας. Ετσι, μετα-

γενέστεροι Χριστιανοί άρχισαν να

επιχειρηματολογούν όσον αφορά τις

πρακτικές των πρώτων Χριστιανών.

Η πρώτη “πασχάλια έριδα” σχετικά

με τον ετήσιο εορτασμό του χρι-

στιανικού Πάσχα, δηλαδή της Ανά-

στασης, εμφανίστηκε κατά το 2ο αι-

ώνα. Οι εκκλησίες της Μικράς

Ασίας ακολουθούσαν την “τεσσα-

ρεσκαιδεκατική” πρακτική, τηρώ-

ντας σε ετήσια βάση τον “Μυστικό

Δείπνο” -ορθότερα, το αναμνηστικό

Δείπνο του Κυρίου- την ίδια ημερο-

μηνία με το Πάσχα των Εβραίων.

Αυτό σήμαινε ότι εορταζόταν το Πά-

σχα την ημέρα που αντιστοιχούσε

στις 14 του ιουδαϊκού μήνα Νισάν,

ανεξαρτήτως από το αν αυτή η ημέ-

ρα συνέπιπτε να είναι Κυριακή (η

οποία ονομαζόταν τότε “Ημέρα του

Ήλιου”). Οι αντίπαλοί τους επιχει-

ρηματολογούσαν υπέρ της άποψης

ότι την Ανάσταση θα έπρεπε να εορ-

τάζεται την πρώτη Κυριακή μετά το

ιουδαϊκό Πάσχα. Η διαμάχη συνέχι-

σε να εντείνεται ως το δεύτερο μέρος

του 2ου αιώνα, με την πλειονότητα

των εκκλησιών να προσκολλούνται

στην άποψη της τήρησης της Ανά-

στασης την Κυριακή. Εν τούτοις, οι

εκκλησιαστικές διαμάχες που αφο-

ρούσαν την ημερομηνία του εορτα-

σμού του Πάσχα δεν έπαψαν κατά

τους επόμενους αιώνες. 

Ηδη κατά τον 2ο αιώνα η κύρια

ημέρα λατρείας, μελέτης των Γραφών

και εορτασμού της Θείας Ευχαρι-

στίας ήταν η Κυριακή, ως ανάμνη-

ση της ανάστασης του Χριστού. Το

αναμνηστικό Δείπνο του Κυρίου,

που τηρούσαν πλέον οι Χριστιανοί

ακολουθώντας την εντολή του Ιησού,

αποτελούσε εξέχων στοιχείο της κοι-

νοτικής ζωής της εκκλησίας ήδη

από τις ημέρες των αποστόλων.

Ταυτόχρονα με την εορτή άρχισε να

τηρείται και η λεγόμενη Πασχά-

λεια νηστεία, που σε κάθε τοπική εκ-

κλησία είχε ορισμένο διάστημα ασκή-

σεως.

Η εορτή, στην αρχή κατά άμεσο πα-

ραλληλισμό με το ιουδαϊκό Πάσχα,

ετελείτο κάθε έτος στις 14 του μήνα

Νισάν, δίνοντας έμφαση στην σταυ-

ρική θυσία του Χριστού. Αυτό ήταν

σε αρμονία με τα λόγια του αποστό-

λου Παύλου: «Γιατί μέχρι να έρθει ο

Κύριος, πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το

ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, δια-

κηρύττετε τον θάνατο του Κυρίου».

Σταδιακά οι περισσότερες εκκλησίες

θέλησαν να διακόψουν αυτό τον πα-

ραλληλισμό, μεταθέτοντας τον εορ-

τασμό αρχικά την πρώτη Κυριακή

μετά τη 14η Νισάν. Κάθε τοπική εκ-

κλησία εόρταζε με το δικό της τρόπο

υπολογισμού την ημερομηνία της

εορτής του Πάσχα. Ομως, καθώς γι-

νόταν προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί

μια ενιαία ημερομηνία για όλες τις εκ-

κλησίες, αυτό οδήγησε σε εντάσεις

κάποιες τοπικές εκκλησίες ιδίως

κατά τον 3ο αιώνα. Τελικά η Α’ Οι-

κουμενική σύνοδος αποφάσισε ορι-

στικά για μια κοινή ημερομηνία τέ-

λεσης του εορτασμού του Πάσχα, που

τηρείται μέχρι σήμερα με κάποιες πα-

ραλλαγές από τις διάφορες ομολογίες.

Πάσχα: Η μεγάλη γιορτή 
του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού 

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ - ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ: http://el.wikipedia.org/

» Η απελευθέρωση των Εβραίων και ο εορτασμός της Aνάστασης του Χριστού 

Εικόνα του 6ου αιώνα απεικονίζει τη σταύρωση του Ιησού.

Ιουδαϊκό πασχαλινό γεύμα. 



Πέρυσι, σε αντίθεση με φέτος, το Πά-
σχα των Ορθοδόξων και των Καθο-
λικών συνέπεσε στην ίδια ημερο-
μηνία. Γιατί όμως η ημερομηνία του
Πάσχα μετακινείται και ποια είναι
ιστορικά η σχέση ανάμεσα στους
αστρονομικούς υπολογισμούς και
στον καθορισμό της ημερομηνίας του
από τις χριστιανικές εκκλησίες στην
Ανατολή και στη Δύση;

Ο
ι Εβραίοι, με βάση το σεληνιακό

ημερολόγιο που χρησιμοποιούσαν

και το οποίο βασιζόταν στον κύκλο

της Σελήνης, τον λεγόμενο «συνο-

δικό μήνα», γιόρταζαν το Πάσχα -από την

εβραϊκή λέξη «πεσάχ» που σημαίνει «διέλευ-

ση» (της Ερυθράς Θάλασσας)- την 14η του μήνα

Νισάν, η οποία ήταν η μέρα της πρώτης εα-

ρινής πανσελήνου, που γίνεται κατά την εαρινή

ισημερία ή αμέσως μετά από αυτήν.

Η εαρινή ισημερία συνδέθηκε με τον εορτα-

σμό του Χριστιανικού «καινού» (νέου) Πάσχα,

από τα πρώτα κιόλας χρόνια μετά την Ανά-

σταση του Χριστού, σε ανάμνηση της «διάβα-

σής Του από τον θάνατο στη ζωή». Αυτό συ-

νέβη, επειδή ο Χριστός αναστήθηκε την πρώ-

τη μέρα μετά το Εβραϊκό Πάσχα, που έπεφτε

εκείνο το χρόνο ημέρα Σάββατο (το οποίο άρ-

χιζε τότε -όπως και οι υπόλοιπες μέρες- στις

6 το απόγευμα της Παρασκευής).

Κατά τους πρώτους τρεις αιώνες της Χρι-

στιανοσύνης, οι διάφορες τοπικές εκκλησίες

γιόρταζαν το Πάσχα σε διαφορετικές ημερο-

μηνίες. Οι ιουδαΐζουσες εκκλησίες (κυρίως της

Μικράς Ασίας) το γιόρταζαν κατά την ημέρα

του θανάτου του Χριστού την 15η του εβραϊ-

κού μήνα Νισάν (σε όποια ημέρα της εβδο-

μάδας έπεφτε), ενώ άλλες εκκλησίες (κυρίως

οι εθνικές) κατά την πρώτη Κυριακή -ως ανα-

στάσιμη μέρα- μετά τη πρώτη εαρινή πανσέ-

ληνο.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Εξαιτίας των διαφορών και διαφωνιών αυ-

τών, η Α’ Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια,

που συνεκλήθη από τον Μέγα Κωνσταντίνο το

325 μ.Χ., αποφάσισε ότι το Πάσχα θα πρέπει

να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή, μετά την

πρώτη πανσέληνο της άνοιξης και αν η παν-

σέληνος συμβεί Κυριακή, τότε να εορτάζεται την

αμέσως επόμενη Κυριακή. Κατ’ αυτό τον τρό-

πο, το χριστιανικό Πάσχα δεν θα συνέπιπτε

ποτέ με το εβραϊκό, ενώ ο εορτασμός του χρι-

στιανικού Πάσχα συνδέθηκε επίσημα με ένα

αστρονομικό φαινόμενο, την εαρινή ισημερία

και την πρώτη πανσέληνο της άνοιξης (τη λε-

γόμενη και«Πασχαλινή πανσέληνο»).

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 εα-

ρινής πανσελήνου. Συνεπώς, για να υπολογι-

στεί η ημερομηνία του Πάσχα ενός έτος, αρ-

κούσε να είναι γνωστή η ημερομηνία της πρώ-

της εαρινής πανσελήνου και, στη συνέχεια, να

βρεθεί η πρώτη 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 αστρονόμου

Σωσιγένη. Ο τελευταίος, με βάση τους υπολο-

γισμούς του «πατέρα» της αστρονομίας Ιπ-

πάρχου (που πριν έναν αιώνα με θαυμαστή

ακρίβεια είχε υπολογίσει ότι το ηλιακό έτος έχει

διάρκεια 365,242 ημερών), θέσπισε ένα ημε-

ρολόγιο, του οποίου τα έτη είχαν 365 ημέρες,

ενώ σε κάθε τέταρτο έτος (το δίσεκτο) πρόσθετε

μία ακόμη μέρα.

ΔΥΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Όμως, σύμφωνα με τον Διονύση Σιμόπουλο,

διευθυντή του Πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευ-

γενίδου, το Ιουλιανό Ημερολόγιο είχε κάποι-

ες ατέλειες, επειδή υπήρχε ακόμη μια μικρή

απόκλιση, με δεδομένο ότι η διάρκεια του ηλια-

κού έτους στην πραγματικότητα είναι

365,242199 ημέρες. Έτσι, το καθορισμένο από

τον Σωσιγένη έτος είναι μεγαλύτερο του πραγ-

ματικού κατά 11 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα.

Κάθε τέσσερα χρόνια, το μικρό αυτό λάθος γί-

νεται περίπου 45 λεπτά και κάθε 129 χρόνια

φτάνει τη μία μέρα, με συνέπεια να απομα-

κρύνεται συνεχώς προς τα εμπρός η εαρινή

ισημερία. Ετσι, 400 χρόνια μετά την εφαρμο-

γή του Ιουλιανού Ημερολογίου, το λάθος είχε

φτάσει τις τρεις μέρες, με αποτέλεσμα το 325

μ.Χ. (όταν έγινε η Α’ Οικουμενική Σύνοδος) η

εαρινή ισημερία να συμβεί στις 21 Μαρτίου.

Το λάθος συσσωρευόταν διαχρονικά, με συ-

νέπεια η εαρινή ισημερία να μετατοπίζεται όλο

και πιο νωρίς. Ενώ την εποχή του Χριστού συ-

νέβη στις 23 Μαρτίου, το 1582 μ.Χ. είχε φτά-

σει 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

ημερολογιακή μεταρρύθμιση, που δημοσιεύ-

τηκε το 1582. Η 5η Οκτωβρίου 1582 ονομά-

στηκε 15η Οκτωβρίου, για να διορθωθεί το λά-

θος 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’ Οικουμενι-

κή Σύνοδο.

Το Νέο ή Γρηγοριανό Ημερολόγιο έγινε απο-

δεκτό από τα καθολικά κράτη της Ευρώπης

μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ τα προ-

τεσταντικά κράτη καθυστέρησαν πολύ περισ-

σότερο. Στην Ανατολή η αντίδραση της Ορ-

θόδοξης Εκκλησίας στο Γρηγοριανό Ημερολό-

γιο ήταν ακόμη πιο έντονη και έτσι το Ιουλιανό

Ημερολόγιο παρέμεινε σε ισχύ σε όλα τα Ορ-

θόδοξα κράτη έως τον 20ό αιώνα.

Η ελληνική κυβέρνηση ανακίνησε το ημε-

ρολογιακό θέμα το 1919 και το 1923, το Ιου-

λιανό Ημερολόγιο αντικαταστάθηκε από το Γρη-

γοριανό, με έναρξη της εφαρμογής του στις 16

Φεβρουαρίου 1923, που ονομάστηκε 1η Μαρ-

τίου. Αφαιρέθηκαν δηλαδή 13 ημέρες από το

1923, γιατί στις δέκα ημέρες λάθους μεταξύ Γρη-
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Το Πάσχα και τα η ερολόγιαΤο Πάσχα και τα ημερολόγια 
■ Μια πολύπλοκη διαχρονική σχέση που “χωρίζει” Ορθόδοξους και Καθολικούς 

Εφόσον η Ορθόδοξη Εκκλησία, τηρώντας την
παράδοση, συνεχίσει να βασίζεται στο παλαιό
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



γοριανού και Ιουλιανού από το 325

μ.Χ. έως το 1582, είχε προστεθεί η κα-

θυστέρηση και άλλων τριών ημερών

στα περίπου 340 χρόνια που είχαν πα-

ρέλθει από την πρώτη εισαγωγή του

Γρηγοριανού Ημερολογίου στη Δύση.

Αρχικά η Εκκλησία μας διατήρησε το

Ιουλιανό Ημερολόγιο, όμως -για να

αποφευχθεί η σύγχυση- 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 πα-

ράλληλη αλλαγή του πασχάλιου ημε-

ρολογίου 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 Ημερολόγιο.

Ο “ΜΕΤΩΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ”

Σύμφωνα με τον κ. Σιμόπουλο, η δια-

φορά του εορτασμού του Πάσχα ανά-

μεσα στις δυτικές και στις ανατολικές

εκκλησίες δεν βασίζεται μόνο στο λά-

θος του Ιουλιανού Ημερολογίου, αλλά

και στον -επίσης ελλιπή- «Μετωνικό

Κύκλο» (του 5ου αιώνα π.Χ.), που

χρησιμοποιούσαν ακόμη οι χριστιανοί

Αλεξανδρινοί αστρονόμοι και με βάση

τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία εξα-

κολουθεί να υπολογίζει τις ημερομη-

νίες των μελλοντικών εαρινών παν-

σελήνων. Σύμφωνα με τον Σεληνιακό

κύκλο του Αθηναίου αστρονόμου Μέ-

τωνος (432 π.Χ.), 19 τροπικά - ηλιακά

έτη (το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο

διαδοχικών εαρινών ισημεριών) είναι

περίπου ίσα με 235 σεληνιακούς συ-

νοδικούς μήνες, δηλαδή υποτίθεται ότι

μετά την παρέλευση 19 ετών οι ημε-

ρομηνίες των πανσελήνων επανα-

λαμβάνονται, κάτι όμως που δεν είναι

τελείως ακριβές.

Η περίοδος των 235 σεληνιακών μη-

νών δεν είναι ακριβώς ίση με 19 έτη,

αλλά μεγαλύτερη κατά 0,086399 ημέ-

ρες ή 2 ώρες, 4 λεπτά και 24,8736 δευ-

τερόλεπτα σε κάθε 19ετή κύκλο. Με

την πάροδο των ετών, τα λάθη αυτά

έχουν συσσωρευτεί και έτσι, στις 13

ημέρες της λανθασμένης Ιουλιανής εα-

ρινής ισημερίας, προστίθεται πλέον και

το λάθος του 19ετούς Μετωνικού κύ-

κλου, το οποίο ανέρχεται, από το 325

μ.Χ. έως σήμερα, σε τέσσερις έως πέ-

ντε περίπου ημέρες, προσδιορίζοντας

έτσι την Μετώνεια (ή Ιουλιανή) παν-

σέληνο τέσσερις έως πέντες μέρες

αργότερα από την πραγματική.

Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία

εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το πα-

λαιό Ιουλιανό Ημερολόγιο και τον

κύκλο του Μέτωνος για τον προσδιο-

ρισμό της ημερομηνίας του Πάσχα.

Ετσι, πολλές φορές, το ορθόδοξο Πά-

σχα εορτάζεται όχι την πρώτη Κυρια-

κή μετά την πανσέληνο, αλλά την

επόμενη (όπως συνέβη το 2012) ή ακό-

μη εορτάζεται μετά τη δεύτερη εαρι-

νή πανσέληνο (όπως συνέβη το 2002

και το 2013), αντί της πρώτης Κυρια-

κής μετά την πρώτη εαρινή πανσέ-

ληνο, όπως είχε ορίσει η Σύνοδος της

Νίκαιας.

Σύμφωνα με τον μαθηματικό - ημε-

ρολόγο Δημήτρη Μπουνάκη, κατά

τον τρέχοντα 21ο αιώνα τα όρια εορ-

τασμού του ορθόδοξου Πάσχα είναι

από τις 4 Απριλίου (το νωρίτερο) έως

τις 8 Μαΐου (το αργότερο). Οι παλαι-

οημερολογίτες έχουν κοινό Πάσχα

με τους υπόλοιπους ορθόδοξους (του

νέου ημερολογίου), αλλά με ημερο-

μηνία 13 μέρες μικρότερη (μέχρι το

2099), έτσι το φετινό Πάσχα το γιόρ-

τασαν στις 7 Απριλίου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΠΑΣΧΑ

ΤΟ 2698!

Από την άλλη, οι Καθολικοί (και οι

Προτεστάντες) γιορτάζουν το Πάσχα

σύμφωνα με τον κανόνα της Α’ Οι-

κουμενικής Συνόδου, αλλά η εαρινή

ισημερία και η εαρινή πανσέληνος

υπολογίζονται με βάση το νέο Γρηγο-

ριανό Ημερολόγιο (έχοντας λάβει υπό-

ψη και το Μετώνειο σφάλμα, που λέ-

γεται και «εκκλησιαστική πρόπτω-

ση»). Έτσι η Γρηγοριανή πανσέληνος

-αντίθετα 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), δηλα-

δή οι Καθολικοί δεν έχουν ποτέ Πά-

σχα τον Μάιο και οι Ορθόδοξοι ποτέ

Πάσχα τον Μάρτιο. Το 2015, το Πάσχα

των Καθολικών θα εορταστεί στις 5

Απριλίου, ενώ των Ορθοδόξων στις 12

Απριλίου.

Από κοινού εορτάζεται το Πάσχα για

Ορθόδοξους και Καθολικούς, όταν

τόσο η Γρηγοριανή, όσο και η Ιουλιανή

- Μετώνεια πασχαλινή πανσέληνος

πέσουν από την Κυριακή μέχρι το Σάβ-

βατο της ίδιας εβδομάδας (αρκεί να εί-

ναι μετά τις 3 Απριλίου και οι δύο παν-

σέληνοι), οπότε την αμέσως επόμενη

Κυριακή είναι το κοινό Πάσχα.

Αυτό ακριβώς συνέβη το 2014, καθώς

πέρυσι η Γρηγοριανή πασχαλινή παν-

σέληνος έπεσε στις 14 Απριλίου και η

Ιουλιανή-Μετώνεια στις 18 Απριλίου,

ενώ η πραγματική αστρονομική παν-

σέληνος ήταν στις 15 Απριλίου. Κοινός

θα είναι ο εορτασμός και τα έτη 2017

(στις 16 Απριλίου), 2025 (20 Απριλίου),

2028, 2031, 2034, 2037, 2038, 2041

κ.ά.

Συνολικά, κατά τον 21ο αιώνα το Πά-

σχα θα είναι κοινό 31 έτη, ενώ κάθε

επόμενο αιώνα αυτό θα συμβαίνει όλο

και πιο σπάνια (22 φορές τον 22ο αι-

ώνα, 19 φορές τον 23ο, 18 τον 24ο,

δέκα τον 25ο, έξι τον 26ο). Το τελευ-

ταίο κοινό Πάσχα υπολογίζεται -σύμ-

φωνα με τον κ. Μπουνάκη- ότι θα συμ-

βεί το έτος 2698, καθώς μετά το 2700

-λόγω συσσώρευσης του Μετώνειου

σφάλματος- δεν θα μπορούν να πέ-

σουν ποτέ την ίδια εβδομάδα η Ιου-

λιανή και η Γρηγοριανή πανσέληνος.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η διαφορά

στον εορτασμό του Πάσχα ανάμεσα

στις ανατολικές και τις δυτικές εκ-

κλησίες, σύμφωνα με τον κ. Σιμόπουλο,

δεν αφορά δογματικά θέματα της Χρι-

στιανικής εκκλησιαστικής λατρείας

ή θρησκείας, αλλά ένα αστρονομικό -

μαθηματικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του

κ.Μπουνάκη, εφόσον η Ορθόδοξη

Εκκλησία, τηρώντας την παράδοση,

συνεχίσει να βασίζεται στο παλαιό Ιου-

λιανό ημερολόγιο για τον υπολογισμό

της ημερομηνίας του Πάσχα, τότε το

2705 το Πάσχα θα γιορταστεί στα

μέσα Μαΐου και το 14000 μ.Χ. το Πά-

σχα θα εορταστεί κατακαλόκαιρο.

ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟ ΑΠΕ – ΜΠΕ 

H Μεγάλη Εβδομάδα μας έφερε

κοντά στον απεχθή, για τον απα-

νταχού της γης χριστιανικό κόσμο,

ρόλο τον Ιούδα. Ο Ιούδας (εδρ. Γιε-

χονδά= εξομολόγησις, αίνεσις),

ένας από τους δώδεκα που και αυ-

τός “έλαβε τον κλήρον της διακο-

νίας”, καταγόταν από την Ιου-

δαϊκή ή Μωαδική πόλη Καριώθ,

γι’ αυτό και Ισκαριώτης επονο-

μαζόταν. 

Οι Ευαγγελιστές περιγράφουν

τον Ιούδα ως άτομο εγωιστικό,

ιδιοτελές και φιλάργυρο και ίσως

γι’ αυτό “εβάσταζε και τα βαλλό-

μενα” (Ιωάν. ιβ/6) στο “γλωσσό-

κομον”, το ταμείο δηλ. της μι-

κρής ομάδας τους, έχοντας και τη

διαχείρισή του, για τις καθημερι-

νές ανάγκες.

Αμφιλεγόμενη και μυστηριώδης

μορφή ο Ιούδας, απασχόλησε ήδη

τους Πατέρες και πολλούς εκκλη-

σιαστικούς συγγραφείς και απο-

τέλεσε το σύμβολο της προδοσίας

για το χρήμα και όχι μόνο. Ιδιαί-

τερα ο ελληνικός λαός βίωνε την

αποστροφή του προς τον προδό-

τη του Χριστού και με δρώμενα,

στον περίβολο των ναών ή και στις

πλατείες κ.λπ., με το “κάψιμο” του

Ιούδα. Κατασκευαζόταν δηλαδή

ένα ομοίωμά του, που το γέμιζαν

με άχυρα, ενώ στα μάτια έθεταν

εκρηκτικά και είτε τη Μεγάλη

Παρασκευή σε κάποια στιγμή της

περιφοράς του Επιταφίου, είτε

μετά το «Χριστός Ανέστη», έκαιγαν

τον κάπου ψηλά κρεμασμένο

«οβριό», ενώ από τα μάτια του ξέ-

φευγαν θεαματικά οι φλόγες με

κρότο.

ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Το έθιμο, πράξη δικαιοσύνης

για τον λαό, γράφει ο Κ. Ρωμαίος,

σε όλη την Ελλάδα, που συνηθί-

ζεται ως σήμερα (Υδρα, Κάλυμνος,

Κύπρος κ.α.), θέλησε να σταματή-

σει το 1849 η κυβέρνηση Κριεζή

και ο αθηναϊκός όχλος, υποπτευ-

όμενος δάκτυλο του εβραϊκής κα-

ταγωγής προξένου τότε της Πορ-

τογαλίας, Δαυίδ Pacifico, λεηλά-

τησε το σπίτι του. Το γεγονός

προκάλεσε σοβαρό διπλωματικό

επεισόδιο λόγω και της αγγλικής

υπηκοότητας του Pacifico, τα λε-

γόμενα “Παρκερικά”. Το κάψιμο

του Ιούδα, μακρινός απόηχος των

δρωμένων στο πλαίσιο του με-

σαιωνικού χριστιανικού θεάτρου,

είναι η τιμωρία του προδότη, που

δεν εξιλεώθηκε ούτε με τον αυτο-

χειριασμό του, αφού και αρχαία

παράδοση που αναφέρουν οι Πρά-

ξεις των Αποστόλων (α' 18) λέει ότι

«ούτε η γη δεν τον δέχθηκε, όταν

έσπασε το κλαδί της αγχόνης και

πρηνής γενόμενος, ελάκισε μέ-

σος και εξεχύθη πάντα τα σπλάχνα

αυτού..», ενώ ο τόπος εκείνος ονο-

μάστηκε “Ακελδαμά”, τουτέστιν

χωρίον αίματος. Κατά τον Πάπιο

μάλιστα το κουφάρι του Ιούδα

«επρήσθη τοσούτον την σάρκα,

ώστε μηδέ οπόθεν άμαξα ραδίως

διέρχεται εκείνον δύνασθαι διελ-

θείν, αλλά μηδέ αυτόν μόνον τον

της κεφαλής όγκον αυτού» κ.λπ.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η

γνωστική αίρεση των λεγομένων

Καϊνιτών (2ος αι.), οπαδών του βι-

βλικού Κάιν, παραδόξως τιμούσε

τον Ιούδα ως ήρωα και Ευαγγέλιο

“Κατά Ιούδαν” είχε, ενώ και οι μι-

μητές τους στον αιώνα μας υπήρ-

ξαν. Πολλές και ποικίλες παραδό-

σεις για τον Ιούδα στον χριστια-

νικό κόσμο από τους πρώτους

κιόλας αιώνες. Στην Ιταλία οι τυμ-

βωρύχοι ταυτίστηκαν με αυτόν,

όπως δείχνουν αποτρεπτικές επι-

γραφές τάφων (Ρώμης, Καπούης

κ.ά.), σαν αυτή: «cum Juda...» (δηλ.

όπως ο Ιούδας). Ιδιαίτερα ενδια-

φέρουσες είναι οι παραδόσεις του

ελληνικού λαού, που πιστεύει ότι

και η ίδια η Φύση (δέντρα, βρύσες

κ.λπ.) μισεί τον προδότη του Χρι-

στού. Η συκιά είναι κυρίως το δέν-

δρο «απ’ όπου κρεμάστηκε ο Ιού-

δας,γι’ αυτό έχει ίσκιο βαρύ κι

όποιος κοιμηθεί από κάτω πε-

θαίνει» (Λευκάδα)· το ίδιο κατα-

ραμένες είναι η κουφοξυλιά (στους

Σλάβους) ή η βρωμοξυλιά (αζόγυ-

ρος στην Κρήτη και βρωμόχορτο

κ.ά.), οι κουτσουπιές (αγριοχα-

ρουπιές) στην Αιτωλία, που λέγο-

νται μάλιστα και «δέντρα του Ιού-

δα», και η λυγαριά στην Πομερα-

νία «που γι'αυτό δεν ψηλώνει».

Στην Κατράνιτσα της Δυτικής

Μακεδονίας «η βρύση του Ιούδα»

στερεύει όλο τον χρόνο και δεν

μπορεί αυτός να ξεδιψάσει παρά

μόνο στην Ανάσταση του Χρι-

στού. Πολλές εξάλλου παραδόσεις

ταυτίζουν τον Ιούδα με τον άσχη-

μο και τρελαμένο άντρα, “τον Κου-

τεντέ” (Κοντητή στη Λέσβο), που

γυρνά “γδυμνός” στα βουνά της

Μικρασιατικής Μαγνησίας κ.ά.

γιατί δεν τον δέχεται ούτε ο Χάρος·

Τέλος, «ο Ιούδας είναι ο πιο μυ-

σαρός φονιάς που αφού “σκότω-

σε” τον πατέρα και τον αδελφό του

(όπως ο Κάιν), παντρεύτηκε τη μη-

τέρα του, σαν τον Οιδίποδα, με τον

οποίο και ταυτίζεται», όπως ανα-

φέρει ο Γ. Μέγας.

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ

Ιδιαίτερα όμως ευαίσθητη στον

άθλιο ρόλο του Ιούδα, κατά το Θείο

Πάθος, υπήρξε η χριστιανική τέ-

χνη σε Ανατολή και Δύση, από τον

6ο κυρίως αιώνα κ.ε.· “Ιστορημέ-

να” χειρόγραφα (Ευαγγέλια, Ψαλ-

τήρια κ.λπ.), ελεφαντοστά, δίπτυ-

χα, υφάσματα και πιο πολύ μνη-

μειακά έργα (ψηφιδωτά, τοιχο-

γραφίες κ.λπ.) αναπαριστούν τα

αναφερόμενα και από τους τέσ-

σερις Ευαγγελιστές σχετικά επει-

σόδια.

Τα επεισόδια αυτά, που εντάσ-

σονται στη σκηνή του “Μυστικού

Δείπνου”, την οποία με εκπληκτι-

κή λεπτομέρεια μελέτησε ο πολύς

γάλλος βυζαντινολόγος των αρχών

του 20ού αιώνα GMUlet, εκτυ-

λίσσονται στις δύο φάσεις κατά το

“τελευταίο Δείπνο” του Χριστού με

τους μαθητές Του: Την αποκάλυ-

ψη από τον Ιησού του προδότη και

την εν συνεχεία τέλεση του μυ-

στηρίου της Θείας Ευχαριστίας,

που δεν είναι βέβαιο αν ο Ιούδας

ήταν “παρών”.

Στη μνημειακή εικονογραφία

όμως αυτά διαχωρίζονται, και το

πρώτο επεισόδιο αναπαρίσταται

στον κύκλο του Δωδεκάορτου ή

στις Τράπεζες των Μονών ως “ο

Δείπνος ο Μυστικός”, που ο προ-

δότης επισημαίνεται ποικιλοτρό-

πως. Στις παλαιότερες απεικονί-

σεις του Μυστικού Δείπνου, ο

Ιούδας δεν ξεχωρίζει πάντα. Μετά

τον 9ο αι. όμως στη Δύση, κατ’

ανατολική (συριακή και αργότερα

καππαδοκική) επίδραση διακρί-

νεται σαφώς σημειολογικά, από

τους κύκλω καθισμένους λοιπούς

Αποστόλους, προτελευταίος ή τε-

λευταίος, στο δεξιό άκρο ημικυ-

κλικού (και αργότερα στρογγυ-

λού) τραπεζιού, απέναντι από τον

-στο άλλο (δεξιό) άκρο- Χριστό,

όπως σε μικρογραφία του περί-

φημου ρωσικού μοναστικού ψαλ-

τηρίου Ghludon (9ος αι.).

Αυτή τη θέση κατέχει ο Ιούδας

στο υπέροχο ψηφιδωτό του Αγ.

Απολλιναρίου του Νέου στη Ρα-

βέννα (6ος αι.), στο οποίο διακρί-

νεται μάλιστα όχι μόνο από τα

προς αυτόν “περιφρονητικά βλέμ-

ματα” των συντρόφων του, αλλά

και από την ιδιάζουσα στάση του,

πάνω στο ανάκλιντρο: Πλαγια-

στός με τη ράχη προς τον θεατή

και το πρόσωπό του σε αφύσικη

θέση “κατά κρόταφον” (προφίλ).

Ετσι συνήθως απεικονίζονται, κα-

θώς σημειώνει ο καθηγητής Κ. Κα-

λοκύρης, κακοποιά άτομα, χωρίς

όμως αυτό να αποτελεί και κανό-

να. Τελευταίος όλων εικονίζεται ο

Ιούδας και σε μικρογραφία του Τε-

τραβάγγελου της Εθνικής Βιβλιο-

θήκης (ΕΒΕ, 12ος αι.) και αλλού.

Αντίθετα οι βυζαντινοί εικονο-

γράφοι τοποθετούν τον Ιούδα συ-

νήθως κάπου μεταξύ των Απο-

στόλων, συχνά κοντά στον Πέτρο

και τον επισημαίνουν κυρίως από

το αναιδές άπλωμα του χεριού του

προς την πιατέλα με τον συμβολικό

ιχθύ στο κέντρο του τραπεζιού, ή

προς κάποιον άγιο άρτο. Αυτή τη

θέση του Ιούδα προτιμούν συνή-

θως οι Σλάβοι και κρητικοί ζω-

γράφοι, μετά τον 14ο αι. από τη

Γρατσανίτσα της Σερβίας, που έγι-

νε πιο γνωστή από τον προπέρσινο

πόλεμο, τον Αθω (τοιχογραφία

του μεγάλου Θεοφάνη στην ηγου-

μενική Τράπεζα της Μονής της

Λαύρας, περί το 1559), ως την Πε-

ρίβλεπτο στον Μιστρά και την

Κρήτη.

Ιούδας Ισκαριώτης: 
Το σύμβολο της προδοσίας



ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΝΤΟΥΦΑΡΗΣ

Aλλοτε τυλιγμένα στην ομίχλη του
Θρύλου και άλλοτε συνοδευόμενα από
ιστορικά γεγονότα, πάντα όμως γοη-
τευτικά και μυστηριώδη, τα ιερά κει-
μήλια που σχετίζονται με το πάθος του
Χριστού έχουν τη δική τους ξεχωριστή
θέση στη θρησκευτική και κοσμική ιστο-
ρία.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ

Ενας από τους πλέον γοητευτικούς θρύλους

που κυριάρχησαν τον Μεσαίωνα στη Δύση και

συνδέθηκαν με τις σταυροφορίες, ηρωικά γε-

γονότα και υπερφυσικά κατορθώματα είναι αυ-

τός του Αγίου Γκράαλ ή του Αγίου Δισκοπότη-

ρου.

Συνεχίζοντας το ατέλειωτο βιβλίο του Chre-

tien De Troyes “Perceval, Ο ιππότης του Γκρά-

αλ”, τον 13ο αιώνα κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με

τον τίτλο “Η Μεγάλη ιστορία του Αγίου Δι-

σκοπότηρου (Graal)”.

Το βιβλίο αυτό που συντήρησε και εν πολ-

λοίς συντηρεί ακόμη τον γοητευτικό θρύλο του

Γκράαλ, του βασιλιά Αρθούρου και των Ιππο-

τών της Στρογγυλής Τραπέζης αφορούν στο δι-

σκοπότηρο του Μυστικού Δείπνου και τις μυ-

στηριώδεις ζωογόνες ιδιότητες του.

Ο Ιωσήφ εξ Αμαριθαίας, σύμφωνα με τον

θρύλο, αμέσως μετά τη σταύρωση πήρε το Αγιο

Δισκοπότηρο, που χρησιμοποίησε ο Ιησούς

κατά τον Μυστικό Δείπνο και το μετέφερε στη

Βρετανία.

Πέρα από τη Βρετανία, που θεωρήθηκε ο

συνδετικός κρίκος της ιστορίας το Γκράαλ, έχει

συσχετιστεί και με το Τορίνο της Ιταλίας. Κυ-

ρίως λόγω της γνωστής Σινδόνης, ενός από τα

μεγαλύτερα μυστήρια όλων των εποχών που

βρίσκεται εκεί.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΑΝΔΗΛΙΟ

Μια μικρή Εβραία, η Αγία Βερενίκη, ήταν

αυτή που σκούπισε με ένα λινό πανί τον ιδρώ-

τα του Χριστού στον δρόμο προς τον Γολγοθά,

τη γνωστή σήμερα ως “Via dolorosa”.

Σύμφωνα με τον θρύλο που κυριάρχησε κυ-

ρίως στη Λατινική Δύση, αποτύπωσε με μυ-

στηριώδη τρόπο, το πρόσωπο του Ιησού, απο-

κτώντας παράλληλα θεραπευτικές ιδιότητες.

Το μανδήλιο αυτό που έγινε γνωστό, τόσο

στον ορθόδοξο, αλλά κυρίως στον καθολικό κό-

σμο, συνδέεται με τη Σινδόνη του Τορίνο.

Η ΣΙΝΔΟΝΗ

Ηδη από το 525 μ.Χ., οπότε μαρτυρείται για

πρώτη φορά η εύρεση ενός μανδηλίου κατά τις

επισκευές του ναού της Αγίας Σοφίας της

Εδεσσας (σημερινή Urfa της Τουρκίας) γίνεται

λόγος για ένα ύφασμα διπλωμένο με τέτοιο τρό-

πο ώστε να φαίνεται μόνο το πρόσωπο.

Πολλοί ερευνητές βλέπουν σε αυτό τη Σιν-

δόνη του Τουρίνο διπλωμένη κατά αυτόν τον

τρόπο καθώς το όνομα με το οποίο αναφέρεται

(τετράδιπλον) προσδιορίζει αυτήν ακριβώς τη

μορφή.

Η Σινδόνη που φυλάσσεται στο Τορίνο της

Ιταλίας συνεχίζει να αποτελεί έναν διαρκή πο-

νοκέφαλο για τους ειδικούς καθώς ακόμη δεν

μπορούν να εξηγήσουν πώς αποτυπώθηκαν

στο λινό ύφασμα οι εικόνες ενός άντρα, η μορ-

φή του οποίου ταυτίζεται με τις περιγραφές του

Ιησού, ο οποίος μαστιγώθηκε και υπέστη τα

μαρτύρια που αναφέρουν τα Ευαγγέλια απο-

τυπώνοντας μάλιστα λεπτομέρειες αόρατες

για το γυμνό μάτι.

ΤΟ ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ

Στα 326 μ.Χ. ο Μ. Κωνσταντίνος διέταξε

τη διενέργεια έρευνας στον Γολγοθά για τον

εντοπισμό του σταυρού και του τάφου του Χρι-

στού. Υπάρχουν δύο εκδοχές για την εύρεσή

τους.

Η πρώτη, θέλει τον αρχιεπίσκοπο της Ιε-

ρουσαλήμ Μακάριο να βρίσκει τον τάφο του

Χριστού και τον σταυρό σε μια δεξαμενή 85

μέτρα, δυτικά του τάφου.

Η δεύτερη εκδοχή, είναι αυτή που περι-

γράφει τον Συριακό, έναν πιστό Εβραίο, να

αποκαλύπτει στην Αγία Ελένη τον τόπο όπου

βρέθηκε ο σταυρός του Χριστού και την ίδια

να επιβεβαιώνει το γεγονός, χρησιμοποιώντας

τον σταυρό για να θεραπεύσει μια άρρωστη

γυναίκα. Ο σταυρός αυτός, όπως άλλωστε η

επιγραφή και τα καρφιά, μοιράστηκαν σε διά-

φορα μέρη του κόσμου.

Λέγεται μάλιστα ότι η Αγία Ελένη κράτη-

σε για τον εαυτό της το κομμάτι της Επιγρα-

φής που ήταν ραμμένο στα Ελληνικά.

ΤΟ ΑΓΚΑΘΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ

Το αγκάθινο στεφάνι του Χριστού, φυλά-

χθηκε με ιδιαίτερη φροντίδα από τους πρώ-

τους 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 Κωνσταντινούπολη.

Ο Λατίνος αυτοκράτορας της πόλης Bal-

dovino, θέλοντας να κερδίσει την εύνοια, προ-

σέφερε το αγκάθινο στεφάνι στη Βενετία.

Ομως ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος IX

(γνωστός ως Αγιος Luigi), το μετέφερε προ-

σωπικά στη Γαλλία, όπου και βρίσκεται σή-

μερα στον Καθεδρικό ναό της Sainte Chapelle,

στο Παρίσι.

ΤΟ ΤΙΜΙΟ ΑΙΜΑ

Είναι πολλά τα μέρη του κόσμου για τα

οποία αναφέρεται ότι κατείχαν κάποιο μικρό

αγγείο το οποίο περιείχε αίμα του Χριστού από

αυτό που είχε χυθεί στον Γολγοθά και το μά-

ζεψαν με ιδιαίτερη ευλάβεια οι κρυφοί μαθητές

του Ιησού. Ανάμεσα στις πόλεις αυτές και ο

Ενετοκρατούμενος Χάνδακας, στον οποίο

αναφέρεται ότι φυλασσόταν ένα από αγγεία

αυτά (φιάλη).

Το ιερό αυτό κειμήλιο μαζί με άλλα που

φυλάσσονταν σε εκκλησίες του Χάνδακα με-

ταφέρθηκε από τον Μοροζίνι με τη συμφω-

νία που υπέγραψε με τους Τούρκους προτού

παραδώσει την πόλη στον Κιοπρουλή.

Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η εικονογραφία του Χριστού παρουσιά-

ζεται σε δύο κυρίως φάσεις και οι εικονιστι-

κές διαφορές ερμηνεύονται βάσει των θρη-

σκευτικών κειμηλίων και κυρίως της περί-

φημης Σινδόνης του Τορίνο.

Οι απεικονίσεις του Ιησού τους πρώ-

τους Χριστιανικούς αιώνες είναι εντελώς

διαφορετικές από τον τύπο που επικράτησε

στη Βυζαντινή περίοδο και κυριαρχεί ως τα

σήμερα.

Οι πρωτοχριστιανοί απεικόνιζαν τον Ιη-

σού χωρίς γένια και με λιγοστές λεπτομέρει-

ες στην εικονογράφηση του προσώπου. Ξαφ-

νικά όμως στην ιστορία της τέχνης όλα άλ-

λαξαν. Ο Ιησούς αρχίζει να εικονίζεται με γέ-

νια, ενώ το πρόσωπό του χαρακτηρίζεται κυ-

ρίως από το συνοφρύωμα, χαρακτηριστικά που

ερμηνεύονται σαν άμεσες επιδράσεις από τη

γνωστοποίηση της μορφής που υπήρχε στη

Σινδόνη του Τορίνο.
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Δρ ΛIζΑ ΒAρΒογΛη

Ph.D. Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

Τις Αγιες μέρες του Πάσχα, η νηστεία,
ο εκκλησιασμός, αλλά και τα έθιμα που
χαρακτηρίζουν τη μεγάλη αυτή γιορ-
τή της Χριστιανοσύνης έρχονται πάλι
στο προσκήνιο.

Τ
αυτόχρονα, διαφαίνονται και οι θρησκευ-

τικές πεποιθήσεις και αξίες του καθενός,

ανάλογα με το πώς επιλέγει να γιορτάσει

το Πάσχα.

Πώς όμως αντιμετωπίζει το ζήτημα της πίστης

στον θεό ο σύγχρονος άνθρωπος;

Παρόλο που στη σύγχρονη εποχή οι άνθρωποι

παραπονιούνται για έλλειψη χρόνου και αποξέ-

νωση, ωστόσο πάντα βρίσκουν χρόνο για να βρε-

θούν με τους δικούς τους και να επικοινωνήσουν

με αγάπη μένα τους πρόσωπα με αφορμή τις γιορ-

τινές μέρες.

Με αυτό τον τρόπο, ακολουθούν μία βαθύτερη

παράδοση πίστης στο Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί,

ενώ μπορεί να μη δείχνουν σημάδια πίστης τον

υπόλοιπο χρόνο -με την έννοια του να είναι ενερ-

γά αναμεμιγμένοι με την εκκλησία- ωστόσο εκ-

δηλώνουν την πίστη τους με έργα.

Ακόμα και το κεράκι που θ’ ανάψει κανείς απο-

τελεί ένδειξη πίστης, με την έννοια μίας βαθύτε-

ρης πεποίθησης ότι υπάρχει κάτι πέρα και πάνω

από τον άνθρωπο, κάτι μεγαλύτερο, ανώτερο και

καλύτερο.

«Παναγιά μου βοήθα», «Χριστέ μου», «Για τ' όνο-

μα του θεού», είναι μόνο μερικές από τις εκφρά-

σεις ή τις επικλήσεις που καθημερινά χρησιμο-

ποιούν εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα μας,

αλλά και -σε παρόμοιες μορφές- σε ολόκληρο τον

κόσμο.

Η έννοια του Θεού και της πίστης σε αυτόν εί-

ναι βαθιά ριζωμένη στη γλώσσα, κάτι που δεν εί-

ναι απλώς σχήμα λόγου, αλλά επίσης αντικατο-

πτρίζει μια βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου: να

πιστεύει σε κάτι ανώτερο από τον ίδιο.

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και τα άτομα που δεν

πιστεύουν ή πιστεύουν περισσότερο από παρά-

δοση παρά από συνειδητή πίστη, στις δύσκολες

στιγμές τους επικαλούνται τον Θεό.

Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα άλλο χα-

ρακτηριστικό παράδειγμα: Τις εκκλησίες που

γεμίζουν τις Αγιες αυτές μέρες από άτομα όλων

των ηλικιών και κοινωνικών και οικονομικών

στρωμάτων, που συνήθως δεν επισκέπτονται τα-

κτικά την εκκλησία.

γιατί όμως οι άνθρωποι
πιστεύουν στον Θεό;

Σύμφωνα με μια άποψη, οι άνθρωποι έχουν την

ανάγκη να πιστεύουν στον Θεό διότι αισθάνονται

μόνοι και ανήμποροι σε έναν ξένο κόσμο. Η πί-

στη αυτή αναπτερώνει το ηθικό και τις ελπίδες

του ανθρώπου και τον βοηθά να αισθανθεί ότι όλα

είναι βάσει κάποιου σχεδίου και κάποιας ανώ-

τερης λογικής την οποία δεν αντιλαμβάνεται, αλλά

η οποία τον έχει λάβει υπόψη της και τον φροντίζει.

Σύμφωνα με μία άλλη άποψη, οι άνθρωποι πι-

στεύουν στον Θεό από την αίσθηση της ανθρώ-

πινης αδυναμίας του και του πεπερασμένου της

φύσης τους και χρειάζονται τον Θεό να τους συ-

ντροφεύει, να τους παρηγορεί και να τους στηρίζει

στις δύσκολες στιγμές.

Εδώ δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν

τρία βασικά χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν

την ανθρώπινη φύση: Η λογική, η θέληση και η

αγάπη.

Τα ίδια αυτά χαρακτηριστικά προβάλλονται και

στην εικόνα του Θεού, που η λογική γίνεται η άπει-

ρη γνώση του και οι άνθρωποι τον θεωρούν πα-

ντογνώστη, η θέληση γίνεται άπειρη βούληση και

η αγάπη γίνεται άπειρη αγάπη για τον κάθε άν-

θρωπο, που βέβαια είναι δεκτός στους κόλπους

της εκκλησία.

Η πίστη αποτελεί μέρος της ατομικής ταυτότητας

του καθενός και συχνά περιλαμβάνει ένα ολόκληρο

σύστημα αξιών και ηθικών αρχών. Η ανάγκη του

ανθρώπου να πιστεύει σχετίζεται με την ανάγκη

του να ζει σε οργανωμένη κοινωνία που διέπε-

ται από εσωτερικούς κι εξωτερικούς κανόνες.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα θρησκευτικά διδάγμα-

τα, όπως είναι οι 10 εντολές εμπεριέχουν αξίες και

νόμους που είναι απαραίτητοι για να λειτουργήσει

ομαλά μια κοινωνία. Ενας άλλος βασικός λόγος

της πίστης είναι ότι αυτή χαρακτηρίζει την εθνι-

κή ή συλλογική ταυτότητα ενός λαού και αποτε-

λεί μέρος της παράδοσης του. Ετσι, οι άνθρωποι

γαλουχούνται σε ένα κλίμα πίστης και αυτό απο-

τελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους.

η καταγωγή
της εικόνας του Θεού

Η καταγωγή και η φύση της εικόνας του Θεού

εξακολουθεί ν' αποτελεί σημαντικό θέμα μελέτης

της θρησκείας. Η ψυχαναλυτική άποψη, που ξε-

κινά απο τις θεωρίες του Σίγκμουντ Φρόιντ, κυ-

ριαρχεί στη θεωρία και την έρευνα σχετικά με την

εικόνα του θεού.

Ο Φρόιντ είδε την εικόνα του θεού σαν μία ιδα-

νική πατρική μορφή η οποία προέρχεται από το

Οιδιπόδειο σύμπλεγμα. Σύμφωνα με τον Φρόιντ,

η πατρική φιγούρα εσωτερικεύεται στον άν-

θρωπο, όταν έρχεται η λύση του οιδιπόδειου συ-

μπλέγματος στην παιδική ηλικία και αυτή η ει-

κόνα στη συνέχεια προβάλλεται στους ουρανούς

σαν ένας προστατευτικός, παντογνώστης και γε-

μάτος αγάπη πατέρας.

Αλλοι θεολόγοι ερευνητές επισημαίνουν ότι η

εικόνα του Θεού έχει και πολλά στοιχεία που θυ-

μίζουν και τη μητέρα, ενώ υπάρχουν και κάποι-

οι άλλοι ερευνητές που θεωρούν ότι η θεϊκή ει-

κόνα έχει και στοιχεία από τις φιγούρες του παπ-

πού και της γιαγιάς.

Ο Καρλ Γιούνγκ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην

εικόνα του Θεού και την εικόνα του ανθρώπου,

οι οποίες έχουν πολλές ομοιότητες, αφού θεωρεί

ότι οι άνθρωποι βλέπουν τον Θεό σαν τον εαυ-

τό τους, κρατώντας μόνο τα προτερήματα κι όχι

τα ανθρώπινα ελαττώματα.

Πίστη και γιορτές

Η θρησκευτική πίστη εκδηλώνεται εντονότερα

τις μέρες των γιορτών, οι οποίες αποτελούν μια

καλή ευκαιρία για τον καθένα να βρει λίγο χρό-

νο στο πολυάσχολο πρόγραμμα του και να κοι-

τάξει εντός του, εξετάζοντας όχι μόνο την πίστη

του, αλλά κυρίως τον εαυτό του και τις αξίες του.

ΠΑΣΧΑ

Θρησκευτική πίστη ή παράδοση



Επιμέλεια: ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΟΥΛΟΣΗΦΑΚΗ

Η απεικόνιση των Αγίων Παθών υπήρ-
ξε ιδιαίτερα δημοφιλής στους καλλιτέ-
χνες ανά τους αιώνες και πολλά αρι-
στουργήματα αντλούν την έμπνευσή
τους από το θείο Δράμα. 

Το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών επικεντρώνε-

ται σε κορυφαίες στιγμές, όπως η Σταύρωση, η

Αποκαθήλωση, ο Επιτάφιος θρήνος και η Ανά-

σταση. Η δυτική τέχνη, περιορίζεται ως τον 13ο

αιώνα σε έμμεσες μόνο αναφορές γύρω από την

Ανάσταση, με τη μορφή της επίσκεψης των Μυ-

ροφόρων γυναικών στο άδειο μνήμα, όπου τις υπο-

δέχεται ένας λευκοντυμένος άγγελος και τους αναγ-

γέλλει το θαύμα.

Στις απεικονίσεις του ίδιου γεγονότος ο Χριστός

βγαίνει από τη σαρκοφάγο και απεικονίζεται άλ-

λοτε όρθιος επάνω ή μπροστά από αυτήν, ενώ άλ-

λοτε πατάει στο κάλυμμα ή στο χείλος της. Στη γερ-

μανική ζωγραφική, που έχει να παρουσιάσει και

μερικές ακόμη πιο ασυνήθιστες παραλλαγές, τη

δρασκελίζει. Στα έργα των Ιταλών ζωγράφων, ο Ιη-

σούς πατάει συνήθως επάνω στο χείλος της

σαρκοφάγου. Ο Σταυρός - λάβαρο που κρατάει στο

δεξί χέρι είναι το σύμβολο της νίκης κατά του θα-

νάτου.

Ο Χριστός εικονίζεται επάνω από τον τάφο του,

σύμφωνα με τον γνωστό τύπο, από τις αρχές του

Μου αι. και εξής, αρχικά μόνο στην Ιταλία. Από

εκεί εισάγεται στη μεταβυζαντινή τέχνη, ενώ από

τις αρχές του 16ου αι., το υιοθετούν και οι Γερμανοί

ζωγράφοι.

Κατά το διάστημα των 40 ημερών που μεσολα-

βούν από την Ανάσταση ως την Ανάληψη, τοπο-

θετούνται και διάφορες εμφανίσεις του θεαν-

θρώπου. Στην Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς εμφανίζεται

στη μητέρα του, τη Μαρία Μαγδαληνή, τις Μυ-

ροφόρες, τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, τους 11 απο-

στόλους, τον άπιστο Θωμά και τους προσκυνητές

εις Εμμαούς. Η τελευταία αυτή εμφάνιση έχει ευ-

χαριστήριο χαρακτήρα, αφού στο δείπνο με τους

δύο μαθητές του που ακολουθεί τη συνάντησή

τους, εκείνοι τον αναγνωρίζουν από την επανά-

ληψη της συμβολικής χειρονομίας της κλάσεως του

άρτου, την οποία είχε κάνει και κατά τον Μυστι-

κό Δείπνο. Σε τοιχογραφίες και εικονογραφημέ-

να χειρόγραφα της μεσαιωνικής Δύσης, διαπι-

στώνεται η επίδραση της βυζαντινής τέχνης. Ο αρ-

χαιότερος από τους μεγάλους δασκάλους της Σιέ-

να, ο Duccio, διατηρεί στενούς δεσμούς με τη βυ-

ζαντινή παράδοση, επηρεάζεται όμως και από άλ-

λους συγχρόνους του, όπως ο Guido di Siena και

ο Cimabue, που δεσπόζει τότε στο καλλιτεχνικό πε-

δίο της Φλωρεντίας. Στις δημιουργίες του προ-

σεγγίζει τους καθιερωμένους εικονογραφικούς τύ-

πους με ανανεωτική διάθεση. Οι 26 σκηνές που

ζωγράφισε για τη Maestra του καθεδρικού Ναού

της πατρίδας του (1308-1311), αποτελούν ένα λε-

πτομερές χρονικό του θείου Πάθους, από τη Βαϊ-

φόρο έως την εμφάνιση του αναστάντος Ιησού.

Ο πρώτος σημαντικός ανανεωτής της ευρωπαϊ-

κής ζωγραφικής είναι ο Φλωρεντινός Giotto

(σύγχρονοι του ο Δάντης και ο Βοκκάκιος). Η έμ-

φαση στο ουσιώδες, ο περιορισμός των διακο-

σμητικών στοιχείων, το ενδιαφέρον για τη φυ-

σιοκρατική απόδοση των ανθρώπινων μορφών και

την υποδήλωση των συναισθημάτων τους, η αντι-

μετώπιση του χώρου και του τοπίου εκφράζουν

το νέο, πρωτοποριακό για την εποχή πνεύμα. Στον

Ασπασμό του Ιούδα, επικεντρώνει την προσοχή

στην αντίθεση μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών

της σκηνής: του εξιδανικευμένου Χριστού και του

Ιούδα, με τα κακώς σκληρά χαρακτηριστικά, που

τον φιλάει στο στόμα και τονίζει τη συμβολική ση-

μασία του κίτρινου ενδύματος του προδότη. Στην

Προσαγωγή του Ιησού ενώπιον του Καϊάφα,

στην πορεία προς τον Γολγοθά, αποφεύγει να δεί-

ξει τις βιαιότητες του όχλου εις βάρος του θεαν-

θρώπου. Στον επιτάφιο θρήνο και την Αποκαθή-

λωση, η συμμετοχή όχι μόνο των γνωστών από

τα Ευαγγέλια προσώπων του περίγυρου του Χρι-

στού, αλλά και των αγγέλων, του επουράνιου χώ-

ρου, του βραχώδους τοπίου και του γυμνού δέν-

δρου, εντείνει τη δραματικότητα της σκηνής.

Ο Simone Martin (1284-1344) παραλαμβάνει από

τον Duccio τη σκυτάλη στον καλλιτεχνικό στίβο

της Σιένα: Ακολουθεί τη γοτθική παράδοση, με και-

νοτομίες στην απόδοση του φωτός, του χώρου και

της κίνησης.

15ος ΑΙΩΝΑΣ
Το έργο του δομινικανού μοναχού Fra Angeli-

co (1387-1455) αποτελεί ιδανική εισαγωγή στην

κύρια φάση της φλωρεντινής Αναγέννησης. Ο Fra

Giovanni da fiesole συγκαταλέγεται στους δια-

σημότερους ζωγράφους της εποχής του. Οι σκη-

νές των Παθών που ζωγράφισε, χαρακτηρίζονται

από ακραία εξιδανίκευση και ευαίσθητες χρω-

ματικές αρμονίες. Το ενδιαφέρον του για τη μελέτη

της προοπτικής, της ανθρώπινης ανατομίας και

του τοπίου, απηχεί καθαρά αναγεννησιακές αντι-

λήψεις. Οι περιγραφές των Ευαγγελίων, δεν ανα-

φέρουν πολλές λεπτομέρειες για τον ενταφιασμό

του σώματος του Χριστού και επιμένουν μόνο στην

τοποθέτηση του “εν μνήματι καινώ”. Για τον λόγο

αυτό, οι ζωγράφοι αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό

με μεγάλη ελευθερία. Στον Επιτάφιο Θρήνο του Fra
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Τα Αγια Πάθη 
στη ζωγραφική

Ελ Γκρέκο “Η Αγία Τριάς” 1577.

Σάντρο Μποτιτσέλι “Πιετά” 1495.



Στην Ορθοδοξία, σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας μας, το
Αγιο Πάσχα, δηλαδή η Ανάσταση του Χριστού, αποτελεί το πιο ση-
μαντικό γεγονός και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται «εορτή εορτών» και «πα-
νήγυρις πανηγύρεων».

Ο
ι Πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι η ύπαρξη του Σταυρού είναι γεγονός. Αλλά και

η διά του Σταυρού νίκη της ζωής επί του θανάτου, η Ανάσταση, είναι αδιαμφισβήτητο

γεγονός. Ο μακαριστός σπουδαίος Ρώσος θεολόγος Παύλος Ευδοκίμοφ σημειώνει

επιγραμματικά: «Η Ανάσταση του Χριστού είναι η νίκη που καταργεί τον θάνατο».

Στο αντίφωνο του Πάσχα ακούμε «Χριστέ, είσαι στον τάφο με τη σάρκα, στον Αδη με

την ψυχή, στον παράδεισο με τον ληστή, στον Θρόνο με τον Πατέρα και το Πνεύμα».

Ο αρχιμανδρίτης Συμεών, ηγούμενος της Μονής Μαυροβουνίου στους Τρούλους της Λάρ-

νακας, ο οποίος είναι αγιογράφος και μελετητής της βυζαντινής τέχνης, μιλώντας στο ΑΜΠΕ,

τονίζει: «Για την Ορθόδοξη Εκκλησία η στιγμή της Ανάστασης του Χριστού είναι ένα με-

γάλο μυστήριο γι’ αυτό παραμένει ανεικόνιστη. Το Ευαγγέλιο και η παράδοση της Εκκλησίας

σιγούν για τη στιγμή αυτή. Σύμφωνα με την υμνολογία ο Χριστός αναστήθηκε εσφραγι-

σμένου του τάφου. Η Ανάσταση του Χριστού έγινε Θεοπρεπώς με τρόπο απρόσιτο για τα

ανθρώπινα μάτια».

Στην Ορθόδοξη εικονογραφία ως εικόνα της Ανάστασης, εξηγεί ο γέροντας Συμεών, χρη-

σιμοποιείται από παλιά η εις «Αδου Κάθοδος». Τα στοιχεία, με τα οποία εικονογραφείται

το θέμα αυτό είναι παρμένα από τα απόκρυφα Ευαγγέλια και ιδιαίτερα αυτό του Νικοδή-

μου. Βέβαια το θέμα της καθόδου του Χριστού στον Αδη αναφέρεται σποραδικά και στην

Καινή Διαθήκη.

Στην εικόνα της Ανάστασης, συνεχίζει ο ηγούμενος της Μονής Μαυροβουνίου, όπως αγιο-

γραφείται στη βυζαντινή τέχνη «ο Χριστός σε ένα αιθέριο άλμα σαν να χορεύει, ας θυμη-

θούμε την υπέροχη τοιχογραφία στη Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, πατώντας

πάνω στις σπασμένες πύλες του Αδη τραβά από τους τάφους τον Αδάμ και την Εύα, σύμ-

βολα του ανθρώπινου γένους στην προ Χριστού κατάσταση».

Σε μερικές εικόνες το ιμάτιο του Χριστού έχει χρυσομαντηλιές και είναι αστραφτερό. Στα

χέρια και στα πόδια του φαίνονται οι τύποι των ήλων.

Ο Χριστός περιβάλλεται, όπως και στη Μεταμόρφωση, με ακτίνες. Ο Αδης προσωποποιείται

και ζωγραφίζεται σαν γέρος αναμαλλιασμένος πεσμένος κάτω δεμένος με αλυσίδες. Από

τις δύο πλευρές της εικόνας, μαζί με τον Αδάμ και την Εύα, στέκουν άλλα πρόσωπα της

Παλαιάς Διαθήκης, μεταξύ των οποίων και ο τίμιος Πρόδρομος. «Η Ανάσταση του Χριστού

δεν είναι νίκη για τον ίδιον τον εαυτό του, αλλά κοσμοϊστορικό και σωτηριολογικό γεγο-

νός», υπογραμμίζει ο π. Συμεών.

Ο δυτικός τύπος Ανάστασης, εξηγεί ο π. Συμεών, είναι πολύ διαφορετικός καθώς παρουσιάζει

τον Χριστό εν μέρει γυμνό να εκτινάσσεται από τον τάφο, κρατώντας τη σημαία της νίκης,

ενώ ένας άγγελος κάθεται πάνω στον λίθο του μνήματος, τον οποίον προηγουμένως φαί-

νεται να έχει ανασηκώσει.

Angelico, ένας άγγελος υποβαστάζει το σώμα του

Χριστού, που πλαισιώνεται από τη Θεοτόκο και

τον Ιωάννη. Στη Σταύρωση, προσθέτει εκτός

από τους δύο σταυρούς των δύο ληστών κι έναν

ολόκληρο χορό αγίων με συμμετρική διάταξη. Στην

Αποκαθήλωση, τα γνωστά πρόσωπα συνυπάρχουν

μ' έναν όμιλο ανδρών που ανήκει στη σύγχρονη

του πραγματικότητα και τη Μαρία τη Μαγδαλη-

νή. Η ιδεαλιστική αντίληψη, η ρυθμική κίνηση, οι

εκφράσεις των προσώπων, χαρακτηρίζουν και τις

δύο παραλλαγές του Επιτάφιου Θρήνου που ζω-

γράφισε ο γνωστός εκπρόσωπος της φλωρεντινής

Αναγέννησης Baticelli, στη δεκαετία του 1490.

Στην πρώτη απεικονίζεται και οι Άγιοι Ιερώνυμος,

Πέτρος και Παύλος, ενώ στη δεύτερη, ο Ιωσήφ ο

Αριμαθαίας, κρατά τον ακάνθινο στέφανο και τα

κλειδιά. Αμέτρητες είναι οι παραστάσεις της

Σταύρωσης, της Αποκαθήλωσης και του Επιταφίου

Θρήνου, που ζωγραφίστηκαν από τους γνωστό-

τερους εκπροσώπους της Αναγέννησης, του Να-

μιερισμού και του Μπαρόκ. Οι καλλιτέχνες ακο-

λουθούν συνήθως τις περιγραφές των Ευαγγελίων

και, υπάρχει μεγάλη ελευθερία στην έκφραση των

συναισθημάτων και τις κινήσεις.

Στη Σταύρωση, που ζωγραφί-

στηκε το 1475 από τον Antonel-

lo de Messina, ακολουθεί ανα-

γεννησιακές αρχές στην προο-

πτική απόδοση του τοπίου και τη

συμμετρία της σύνθεσης, με

τους τρεις σταυρούς, τη Μαρία

και τον Ιωάννη. Η παράσταση

του Χριστού με τα σημάδια του

πάθους, εμφανίζεται συχνά στην

τέχνη της Βενετίας και της Βό-

ρειας Ιταλίας, κατά τον 14ο και

τον 15ο αιώνα. Στις παλαιότερες

παραστάσεις του Μυστικού Δεί-

πνου, οι συνδαιτυμόνες διατάσ-

σονται συνήθως γύρω από ένα

κυκλικό ή μακρόστενο τραπέζι, με

τον Χριστό σε κεντρική θέση

και τον Ιωάννη, να ακουμπάει

κάποτε το κεφάλι στον ώμο του.

Την κλασική του βέβαια έκφρα-

ση, αποτελεί η πασίγνωση τοι-

χογραφία του Leonardo da Vin-

ci (1452-1519). Ο Ιησούς εδώ,

απεικονίζεται στο κέντρο της σύνθεσης, ενώ με ψυ-

χογραφική διάθεση και έντονες κινήσεις υπο-

γραμμίζονται οι αντιδράσεις των Αποστόλων

στο άκουσμα της αναγγελίας της επικείμενης προ-

δοσίας. Σε αντίθεση με την εξιδανίκευση και το

κλασικό ύφος που χαρακτηρίζουν γενικά τις ιτα-

λικές παραστάσεις των επεισοδίων του θείου Πά-

θους της εποχής της Αναγέννησης, οι γερμανικές

δημιουργίες της ίδιας εποχής, διαπνέονται από

ένα πρώιμο και μερικές φορές ακραίο εξπρεσιο-

νισμό. Ο κορυφαίος εκπρόσωπος της γερμανικής

Αναγέννησης, Albrecht Durer, συνδυάζει ασυμ-

βίβαστες τάσεις: ένα νέο ρεαλισμό μ' ένα νέο ιδε-

αλισμό και τη μεταφυσική κοσμοθεωρία του Με-

σαίωνα με τις τάσεις των σύγχρονων στοχαστών.

Ο συμπατριώτης του Hans Holbein, ζωγραφίζει

με μεγάλη δραματική ένταση κάποιες εικόνες,

όπως τη νυχτερινή Σύλληψη του Χριστού, μέσα σε

ατμόσφαιρα φόβου και φρί-

κης.

Ο Μιχαήλ Δαμασκηνός

(1585-1591) έχει ως πρότυπο

το έργο του Leonarde, διατη-

ρεί όμως κάποια στοιχεία της

βυζαντινής παράδοσης και εισάγει και άλλα της

δικής του έμπνευσης. Η μεγάλη πνευματικότητα

και δεξιοτεχνική επεξεργασία των χρωματικών τό-

νων που αποδίδουν το ημίφως, χαρακτηρίζουν την

Ανάσταση του Λαζάρου, τον Χριστό στον Κήπο των

Ελαίων, το Μυστικό Δείπνο, την Πορεία προς το

Γολγοθά και την Ανάσταση, του εισηγητή του Μα-

νιερισμού στη Βενετία του 16ου αι. Jacopo Tin-

toretto. Με τολμηρή ανανεωτική διάθεση εισάγει

καινοτομίες και ασυνήθιστες τοποθετήσεις στην

εικονογραφία των σκηνών. Επηρεασμένες από τον

Tintoretto, είναι και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

(1541-1614).

17ος ΑΙΩΝΑΣ
Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 17ου αι. δύο εί-

ναι οι τάσεις που κυριαρχούν στα μεγάλα καλλι-

τεχνικά κέντρα της Ιταλίας: Ο κλασικισμός του An-

nibale Caracci από τη Μπο-

λόνια, βρίσκει αντιπροσω-

πευτικές εκφράσεις σε θεμα-

τικές επιλογές, όπως ο Νεκρός

Χριστός και οι Τρεις Μαρίες

στον τάφο του Ιησού. Αντίθε-

τα, ο Michelangelo Merisi da Caravaggio (1573-

1610) και ο κύκλος του, προτιμούν σκηνές όπου

τα εφέ των φωτοσκιάσεων, εκφράζουν πιο έντο-

να τον πόνο και την αγωνία. Επηρεασμένος από

τον Καραβάτζιο, ο Rembandt (1609-1669) ζω-

γράφισε την Επιστροφή των τριάκοντα αργυρίων

από τον Ιούδα, θέμα σπάνιο στην Τέχνη. Στην

Ισπανική ζωγραφική, επικεντρώνεται το ενδια-

φέρον στη μορφή του Εσταυρωμένου με σκοτει-

νά χρώματα και έντονη θρησκευτικότητα και κά-

ποιες μυστικιστικές τάσεις.

18ος - 19ος - 20ός ΑΙΩΝΑΣ
Τόσο ο 18ος αιώνας, όσο και ο 19ος και ο 20ός,

δεν έχουν επιδείξει ιδιαίτερα αξιομνημόνευτες σκη-

νές με'θεματικό περιεχόμενο και δεν προσθέτουν

σημαντικά νέα στοιχεία στην εικονογραφία των

Παθών. Αυτό, δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαι-

ρέσεις, όπως ο Eugene Delacrouix - κλασική μορ-

φή του γαλλικού ρομαντισμού του 19ου αι., που

το 1835, ζωγραφίζει έναν πίνακα με τίτλο “Ο Γολ-

γοθάς" ή "Ο Χριστός ανάμεσα στους ληστές”. Το φαι-

νόμενο Ιησούς Χριστός μέσα στο χρόνο, ήταν τόσο

δυνατό που εύλογα απασχόλησε ιδιαίτερα τους

καλλιτέχνες. Ο Χριστός, είτε εί-

ναι αυστηρός και απόλυτα συ-

γκεκριμένος, όπως στη βυζα-

ντινή τέχνη, είτε πιο τρυφερός με

μεγαλύτερες ελευθερίες στην έκ-

φραση και στην κίνηση όπως

στην Αναγέννηση και στις επο-

χές που την ακολούθησαν, ρεα-

λιστικός ή ποιητικός, ανθρώπι-

νος ή σύμβολο - πνεύμα, θα μπο-

ρούσε ν' αποτελέσει μία ενδια-

φέρουσα ενότητα για τον ερευ-

νητή της παγκόσμιας ιστορίας

των εικαστικών τεχνών: με πλή-

θος έργα εμπνευσμένα από το

πέρασμα του από τη γη, είτε

αυτά έχουν φιλοτεχνηθεί για

λατρευτικούς σκοπούς, είτε ως

μεμονωμένες στιγμές από την

πορεία διάσημων καλλιτεχνών.

ΠΗΓΕΣ:

ΑΓΓΕΛΑ ΤΑΜΒΑΚΗ

ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΟΣ

Η εικόνα της Ανάστασης στη βυζαντινή τέχνη

Ροζιέ βαν ντερ Βάιντεν “Αποκαθήλωση” 1439.



Το Πάσχα, η μεγάλη αυτή γιορτή της
Χριστιανοσύνης, γιορτάζεται με ξε-
χωριστό τρόπο σε κάθε γωνιά της
χώρας και ιδιαίτερα σε ορισμένες πε-
ριοχές αναβιώνουν ήθη κι έθιμα που
δίνουν ένα ιδιαίτερο “χρώμα” στην
εορταστική αυτή περίοδο. 

Τ
ο “κάψιμο του Ιούδα”, οι “Αλογο-

δρομίες”, οι “Αβγομαχίες”, η ανα-

παράσταση της Αποκαθήλωσης

του Εσταυρωμένου και η Ανάστα-

ση σε νεκροταφεία είναι ορισμένες

μόνο από τις παραδόσεις που συνεχίζονται σε

πόλεις και χωριά.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Στην Κεντρική Μακεδονία ξεχωρίζει το Πά-

σχα στον Αγιο Ορος. Καθ’ όλη τη διάρκεια της

Μεγάλης Εβδομάδας, εκατοντάδες πιστοί κα-

ταφθάνουν για να επισκεφθούν την Αθωνική

Πολιτεία, εκεί που η Ανάσταση είναι ο θεμέλιος

λίθος της μοναστηριακής ζωής.

Στις Σέρρες, τη Μεγάλη Παρασκευή, κατά την

περιφορά του Επιταφίου αναβιώνει στη συνοικία

του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, το έθιμο

“Αδώνια”. Σύμφωνα με το τελετουργικό του εθί-

μου, όταν ο Επιτάφιος πλησιάζει, κάθε νοικο-

κυρά τοποθετεί στο κατώφλι του σπιτιού της ένα

τραπεζάκι, πάνω στο οποίο έχει τοποθετήσει θυ-

μίαμα και την εικόνα του Εσταυρωμένου, πλαι-

σιωμένη από πασχαλιές και άλλα άνθη.

Επιπλέον, ετοιμάζεται ένα πιάτο με κριθάρι ή

φακή, έθιμο που παραπέμπει στους “Αδώνιδος

Κήπους”. Οι “Αδώνιδος Κήποι”σύμφωνα με τη

λαογραφική μας παράδοση, συμβολίζουν τη νιό-

τη που χάνεται γρήγορα και άδικα, όπως και ο

Αδωνις που πέθανε από δάγκωμα κάπρου.

Στην αρχαιότητα, κατά την πρώτη μέρα του εθί-

μου γινόταν η αναπαράσταση της κηδείας του

και τη δεύτερη μέρα η γιορτή για την ανάστα-

σή του. Σήμερα, οι νοικοκυρές τοποθετούν τα

όσπρια και το κριθάρι για να έχουν ευημερία,

πλούσιες σοδειές και γεμάτο οικογενειακό τρα-

πέζι.

Στην Πέλλα, στο χωριό Μαργαρίτα, τη δεύτε-

ρη μέρα του Πάσχα, πραγματοποιείται το τοπικό

έθιμο Σπάσιμο των Αβγών και προσφέρονται

στους επισκέπτες τοπικά παραδοσιακά εδέσματα.

ANATOΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Τη Μεγάλη Παρασκευή, σε μία κατανυκτική

ατμόσφαιρα, στη δημοτική κοινότητα Νέας

Ηρακλίτσας του Δήμου Παγγαίου στην Καβά-

λα, γίνεται η αποκαθήλωση του Αχράντου Σώ-

ματος του Ιησού Χριστού στο ύψωμα του πα-

ρεκκλησίου της Αγίας Μαρίνας, στην τοποθεσία

“Νησάκι”.

Την τρίτη μέρα του Πάσχα, στην τοπική κοι-

νότητα Ελευθερών Καβάλας αναβιώνουν τα πα-

ραδοσιακά “Μαζίδια”. Οι πιστοί μεταφέρουν εν

πομπή τα εικονίσματα από τη βυζαντινή εκ-

κλησία του Αγίου Ταξιάρχη, στα “Μαζίδια”

που βρίσκεται το γραφικό εξωκλήσι των Αγίων

Ραφαήλ, Ειρήνης και Νικολάου. Στη συνέχεια,

στην πλατεία του παλιού παραδοσιακού οικι-

σμού στήνεται ένα μεγάλο γλέντι.

Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, στη δημοτική κοι-

νότητα Κρηνίδων του Δήμου Καβάλας ανα-

βιώνουν οι “αβγομαχίες”. Μικροί και μεγάλοι,

με ιδιαίτερη φροντίδα, παρουσιάζουν τα αβγά

τους και ξεκινούν μια ιδιόμορφη μάχη τσου-

γκρίσματος. Νικητής είναι αυτός που θα έχει

στην κατοχή του τα λιγότερα σπασμένα αυγά.

Στη Δυτική Μακεδονία, τη νύχτα της Μεγά-

λης Πέμπτης, στα Δώδεκα Ευαγγέλια, οι γυναίκες

φέρνουν κουλουράκια για τους ζωντανούς και

μετά την εκκλησία τα μοιράζουν στον κόσμο.

Τη Μεγάλη Παρασκευή ξεχωρίζει η αναπα-

ράσταση της Αποκαθήλωσης του Εσταυρωμέ-

νου, που γίνεται με εντυπωσιακό τρόπο, στο

λόφο του “Γολγοθά” στο Δρυόβουνο της Κοζά-

νης.

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Η Λαμπρή είναι η γιορτή της ζωής για τους αν-

θρώπους του κάμπου, τους Καραγκούνηδες. Γι'

αυτό αποτελούσε ξεχωριστή χαρά για εκείνον,

που θα χτυπούσε πρώτος αναστάσιμα την κα-

μπάνα, τα χαράματα.

Οπως αναφέρει σε σχετική, βραβευμένη με Α’

έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών, εργασία του

ο εκπαιδευτικός Ζήσης Τζιαμούρτας, το χτύπημα

της καμπάνας λαμπριάτικα θα έφερνε γούρι για

το σπίτι, τα ζώα, τα σπαρτά. Γύρω στις 3 τα χα-

ράματα, όλος ο κόσμος έτρεχε στην εκκλησία. Με

το «δεύτε λάβετε φως» του παπά στην Ωραία

Πύλη, έτρεχαν οι άνδρες για να πάρουν πρώ-

τοι το φως, κάτι που θεωρούσαν καλό για την

οικογένειά τους, καθώς θα είχαν πάντα την ευ-

λογία του Αναστάντος Χριστού.

Εκαιγαν δε με το ίδιο φως την ουρά των ζώων,

για να μη τα πιάνει οίστρος. Στη συνέχεια άρ-

χιζαν οι ετοιμασίες για το ψήσιμο των αρνιών.

Εβαζαν τα δεμάτια από κληματόβεργες στοίβα

και τις άναβαν. Συνήθως δυο - τρία σπίτια έψη-

ναν μαζί τ' αρνιά ρίχνοντας ντουφεκιές.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας ξαναπήγαιναν

πάλι στην εκκλησία, για να παρακολουθήσουν

την ακολουθία της Αγάπης. Μετά το τέλος της,

όλοι πήγαιναν στο σεργιάνι, που παρακολου-

θούσαν τους πασχαλιάτικους χορούς, που χό-

ρευαν οι Καραγκούνες, χαρωπά.

Ολα τα παραπάνω έθιμα ευνοούν την ευημε-

ρία της οικογένειας, όπως το αβγό ως πηγή της

ζωής.

ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Ξεχωριστό χρώμα και άρωμα έχουν οι ημέρες

του Πάσχα στα νησιά των Κυκλάδων, στο γρα-

φικότερο -για αρκετούς- νησιωτικό σύμπλεγμα

των ελληνικών θαλασσών. Εκεί που συνδυάζο-

νται ο μπαρουτοπόλεμος της Μήλου με το βύ-

θισμα του Επιταφίου στη θάλασσα, στην Τήνο,

το κάψιμο του Ιούδα στη Μύκονο με την ανα-

παράσταση των Παθών στην Πάρο και τα χι-

λιάδες αναμμένα τενεκεδάκια στο χωριό Πύρ-

γος της Σαντορίνης, δημιουργώντας ένα μαγι-

κό σκηνικό.

ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Μοναδικός είναι ο εορτασμός του Πάσχα στην

Τσακωνιά, με το φαντασμαγορικό έθιμο να εκτο-

ξεύονται -με το αναστάσιμο φως- εκατοντάδες

πολύχρωμα αερόστατα από τον Τυρό και το Λε-

ωνίδιο και να ταξιδεύουν πάνω από το Μυρτώο

πέλαγος, φτάνοντας, όταν ο καιρός το επιτρέπει,

ως την Υδρα και τις Σπέτσες .

Στο Λεωνίδιο, η νύκτα της Αναστάσεως είναι

η νύκτα των αεροστάτων. Με το «Χριστός Ανέ-

στη» παίρνουν φωτιά οι “κολλημάρες” και τα αε-

ρόστατα απογειώνονται. Ανεβαίνουν ψηλά και

για 30 με 40 λεπτά κεντούν τον ουρανό της ανοι-

ξιάτικης αναστάσιμης νύκτας.

Το θέαμα είναι μοναδικό όταν καίγεται κάποιο

αερόστατο από υπερβολικά μεγάλη “κολλημά-

ρα” ή από πολύ πετρέλαιο, η αγωνία κορυφώ-

νεται, γιατί οι ανταγωνιστές από τις άλλες ενο-

ρίες κρατούν λογαριασμό αποτυχιών, για να πυ-

ροδοτήσουν τα πειράγματα το πρωί της Κυ-

ριακής του Πάσχα.
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Ελλήνων Πάσχα 
■ Hθη και έθιμα σε περιοχές της χώρας 

Εκατοντάδες πολύχρωμα αερόστατα από τον Τυρό και το
Λεωνίδιο ταξιδεύουν πάνω από το Μυρτώο πέλαγος το

βράδυ της Ανάστασης

Την τρίτη μέρα του Πάσχα στην τοπική κοινότητα Ελευθερών Καβάλας αναβιώνουν τα παραδοσιακά
“Μαζίδια”. Οι πιστοί μεταφέρουν εν πομπή τα εικονίσματα από τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου
Ταξιάρχη, στα “Μαζίδια” όπου βρίσκεται το γραφικό εξωκλήσι των Αγίων Ραφαήλ, Ειρήνης και

Νικολάου.



Συνοπτικά ο λαός μας έχει ποιήσει για

όλη τη Μεγαλοβδομάδα το παρακάτω

ρυθμικό παιχνίδι, ομοιοκαταληξίας, στο

οποίο, πολύ σοφά, ενυπάρχει το κυ-

ρίαρχο θέμα κάθε μέρας του Θείου Δρά-

ματος. Λέει λοιπόν:

Μεγάλη Δευτέρα: Μεγάλη μαχαίρα!

Μεγάλη Τρίτη: Μεγάλη κρίση!

Μεγάλη Τετάρτη: Ο Χριστός εχάθη!

Μεγάλη Πέμπτη: Ο Χριστός ευρέθη!

Μεγάλη Παρασκευή: Ο Χριστός εις το

καρφί!

Μεγάλο Σαββάτο: Ο Χριστός στον

τάφο!

ή Αρνιά και ρίφια κάτω

Μεγάλη Κυριακή: Ο Χριστός αναστη-

μένος, ο Ιούδας κρεμασμένος ή του

καλιτσουνιού τ’ αυτί!...

Το πρώτο τριήμερο της Μεγαλοβδο-

μάδας οι προετοιμασίες για το Πάσχα,

στο σπίτι, είναι στο αποκορύφωμά τους.

Η νηστεία καθολική. Ο εκκλησιασμός,

χωρίς απουσίες.

Στα σπίτια κυριαρχεί ο “αναβρασμός”

των γυναικών με τις ατέλειωτες καθα-

ριότητες. Τα παιδιά στα ξύλα “τ' οφανού”.

Οι άντρες στα των προμηθειών για το

τραπέζι του Πάσχα, που συνεχίζονται ως

το Μέγα Σάββατο...

Τη Μεγάλη Τετάρτη η νηστεία κι από

λάδι είναι καθολική. Από το Ευχέλαιο δεν

απουσιάζει κανείς. Παλαιότερα θυμού-

μαι στο χωριό μου (Καμπανούς - Σελί-

νου), ως το 1965 θαρρώ πως κάθε “στε-

φάνι” κρατούσε κι από ένα μαντήλι με

“χάσικο στάρι” (περίπου μισό κιλό) και

το έριχνε στο τραπέζι που ήταν στη μέση

της Εκκλησίας και λίγο μπροστά. Γίνο-

νταν ένας μικρός σωρός (ίσως 10 κιλών

σιτάρι). Στην κορυφή του τοποθετούν-

νταν το καντήλι από το οποίο ο ιερέας

άλοιφε τους πιστούς στο τέλος του Ευ-

χελαίου.

Τα τελευταία χρόνια το συμβολικό

αυτό έθιμο έχει εκλείψει σε πολλά χωριά,

όπως δυστυχώς και η καλλιέργεια των

σιτηρών. Ποιος σπέρνει και ποιος θερί-

ζει (για να ’χει στάρι), πια στα χωριά μας,

που ρημάζουν; 

Μας δίδεται η ευκαιρία για περισυλ-

λογή, ιδιαίτερα των εποχικών αυτών των

ημερών επισκεπτών - χωριανών κάθε

Κρητικού χωριού, αλλά και για σκέψεις

γόνιμες για το πώς μπορεί να ξαναζήσει

πάλι το χωριό, η ακένωτη αυτή πηγή

ζωής που εγκαταλείπεται και σβήνει...

Ολοι καταφτάνουμε για “Πάσχα στο

χωριό”, που έχει ουσία και περιεχόμενο,

όπως λέμε, κι είμαστε κοντά στη φύση

και την παραδοσιακή ζωή. Ομως όλον

τον άλλο χρόνο, δεν το θυμούμαστε. Τα

γόνιμα χωράφια των γονιών μας χέρ-

σωσαν. Οι ελιές μένουν αμάζωχτες! Τα

νοστιμότατα αγριόχορτα ξεσταχυάζουν

αζήτητα και τα τρυφερά φρέσκα αμύ-

γδαλα δεν έχουν πια τους... φαωτάδες

των κι είναι στα δέντρα... το φθινόπωρο

σαν μικρές μαύρες μπάλες στα χωρίς

φύλλα κλαδιά. Ας συλλογιστούμε σοβα-

ρά αυτή την εικόνα της εγκατάλειψης και

ίσως κάτι θετικό προκύψει!...

Μεγαλοβδομάδα και Λαμπρή στην Κρήτη

ΣταματηΣ απ.

αποΣτολακηΣ,

δάσκαλος - λαογράφος

Της Μεγάλης Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης

Τη Μεγάλη Πέμπτη οι ετοιμασίες για το Πά-

σχα συνεχίζονται σ’ όλα τα νοικοκυριά. Πρώ-

τα βάφονται τ’ αβγά, σ’ άλλα σπίτια με μπογιές

εμπορίου και σ’ άλλα με τις φυσικές βαφικές

ύλες που προσφέρει αδάπανα η φύση, αιώνες

τώρα. Οι μπογιές που χρησιμοποιούσαν για τη

βαφή των μάλλινων και του βαμβακιού, έχουν

επίσης τον πρώτο λόγο, μαζί με ξύδι. Αλλά και

τα άνθη, που αυτή την εποχή έχουν οι λιμπί-

νοι (τα λούπινα) για το μπλε, τα κίτρινα κρεμ-

μυδόφυλλα που ρίχνονται στο κατσαρόλι ενώ

βράζουν τ’ αβγά, για το κίτρινο, κ.λπ. Πιστεύε-

ται πως τ’ αβγά που θα κάμουν οι κότες, αν τα

βράσουμε σωστά και τα βάψουμε κόκκινα, δε

“χαλάνε”! όλο τον χρόνο.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, η παραδοσιακή κουζίνα

της Κρήτης προσφέρει ντολμαδάκια από τα πρώ-

ιμα φύλλα της κληματαριάς, κουκιά φρέσκα για-

χνί ή σαλιγκάρια. Σήμερα τρώμε 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 πυρκαγιάς. Εδώ το

βράδυ της Ανάστασης, θα καεί ο Ιούδας.

Στα “Δώδεκα Ευαγγέλια” δεν απουσιάζει κα-

νείς. Κι όλοι συγκλονίζονται όταν μετά το πέ-

μπτο Ευαγγέλιο, ντύνεται η Εκκλησία, τέμπλα,

εικόνες, προσκυνητάρια, πολυέλαιοι κ.λπ., στα

κατάμαυρα. Στην πόλη, αντίθετα, αυτό γίνεται

από τον πρώτο Νυμφίο, δηλαδή από το βράδυ

των Βαΐων. Οι ειδικοί μελετητές των θρησκευ-

τικών εθίμων, ας αποφανθούν πότε είναι η ορ-

θότερη ενέργεια αυτή... Κάποια κορίτσια στα χω-

ριά, μετά από κάθε Ευαγγέλιο, έδεναν ένα κό-

μπο σε μία κλωστή, που την είχαν ύστερα πάνω

τους, για καλό. Κι έλεγαν μάλιστα: «Εγώ μ' αυτό

δεν ματιάζομαι!».

Τη Μεγάλη Πέμπτη, οι συντέκνοι στέλνουν τα

λαμπριάτικα δώρα τους, στους “φιλιότσους” των.

Επίσης, στα καφενεία των χωριών μας κρε-

μνούν με μια κλωστή από το ταβάνι, τον φάντε

της τράπουλας λέγοντα;: «Χωριανοί, στο μαγα-

ζί δεν θα παιχτούν χαρθιά» από σήμερο κι ως

τη Δευτέρα τση Λαμπρής!» Κι ό,τι πει γίνεται!

Εθιμο, που καταγράφαμε κι επιβεβαιώναμε για

αρκετά χρόνια στον Καμπανό Σελίνου και πριν

από τη δεκαετία του 1950 κι έπειτα και που ευ-

χόμαστε και προτρέπομε ν' απλωθεί παντού. Τη-

ρείται σε πολλά μέρη.

Μετά το πέμπτο ευαγγέλιο και το “Σήμερον

κρεμάται επί ξύλου...” η καμπάνα χτυπά πένθιμα,

καθώς κι όλη τη Μ. Παρασκευή. Είναι σωστό,

τέτοιες ώρες να μην παίζονται χαρτιά. Αγράμ-

ματος ίσως ο λαός μας, μα πάνσοφος και σω-

στός!...

Στα θρησκευτικά λαογραφικά (λαϊκή λατρεία

στις πόλεις μας) τα σύγχρονα, καταγράφεται η

πολύ πλούσια προσφορά στεφανιών για τον

Σταυρό, από το εκκλησίασμα. Και οι επιτρόποι

(για ν’ αποφύγουν παρεξηγήσεις) τοποθετούν

στον Σταυρό, έστω και για λίγο όλα τα στεφά-

νια των πιστών.

Αλλά και η πραμμάτεια των λαϊκών αγορών ει-

ναι ανάλογη της ζήτησης των ημερών. Πέραν

όλων των άλλων θα δούμε πάγκους με κεριά,

στεφανάκια, βαφές αβγών, μοσχολίβανα, κα-

ντηλήθρες, ανθόνερο σε μπουκάλια... καθώς και

πασχαλινές κάρτες για όσους άργησαν!

Της Μεγάλης Πέμπτης

Δομ. Θεοτοκόπουλου: “Ο Χριστός διώχνει τους εμπόρους από τον Ναό”. Εργο του 1610
- 1614 (1,06χ1,04μ.) Μαδρίτη.

Δομ. Θεοτοκόπουλου: “Ο Χριστός αίρων τον
Σταυρόν”. Εργο του 1597 - 1607 (1,08χ0,75μ.)

Μαδρίτη.
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Τη Μεγάλη Παρασκευή οι καμπάνες των εκ-

κλησιών αλλά και των ξωκκλησιών, από την

αυγή ακούγονται πένθιμες. Αγόρια και κορί-

τσια ξεχύνονται λίαν πρωί στα χωράφια και

στα πλάγια, για να φέρουν τ’  αγριολούλουδα

του Επιταφίου, που καθώς τους έχουν πα-

ραγγείλει οι μεγάλοι, δεν τα μυρίζονται, γιατί

είναι για τον Τάφο, που λίγο αργότερα θα στο-

λίζουν οι νέες του χωριού, με τέχνη και πε-

ρισσή φροντίδα. Ολο το πρωινό, ωστόσο, οι με-

γαλύτερες γυναίκες πηγαίνουν και θυμιά-

ζουν τις εκκλησίες. Πρώτα μάλιστα τις “Πα-

ναγίες”, ακόμη και των γύρω χωριών...

Το βράδυ στη μέση της εκκλησίας, ο Επι-

τάφιος ευωδιάζει. Στις τέσσερις γωνιές του, σο-

βαρές κοπέλες, Μαρίες στ’ όνομα, αν γίνεται

μαυροντυμένες, σωστές Μυροφόρες, παρα-

στέκουν με το καλαθάκι τους γεμάτο ροδο-

πέταλα κι άλλα λουλούδια, για τη στιγμή της

τρίτης στάσης των Εγκωμίων: «Ερραναν τον

Τάφον..».

Ως χτυπήσει η καμπάνα βραδιάτικα, όλο

το χωριό καταφτάνει στην εκκλησία. Ανά-

βει κερί και προσκυνά στον Επιτάφιο. Τα

παιδιά περνούν κιόλας από κάτω. Κι όταν

αρχίσουν τα Εγκώμια, ο συναγωνισμός των

καλλιφώνων δίνει και παίρνει. Οι προε-

τοιμασίες των, ήταν από μέρες, με την οδη-

γία ψαλτάδων και εφημερίου. Η ώρα της πε-

ριφοράς, φορτισμένη συγκινήσεις είναι το

ξόδι του Θεού. Ολοι κρατούν αναμμένο κερί και

αμίλητοι προχωρούν. Εξω από τα σπίτια θυ-

μιάζουν και ρίχνουν ανθόνερο στον Επιτάφιο,

ενώ σταυροκοπιούνται... Στα εκκλησάκια που

είναι δεξιά κι αριστερά της διαδρομής σταμα-

τά η πομπή, ο παπάς μνημονεύει κι αργοψά-

λοντας επιστρέφει η πομπή στην εκκλησία.

Στην κεντρική είσοδο τώρα, νέοι κρατούν

ψηλά τον Επιτάφιο για να περάσει ο κόσμος

από κάτω και να εισέλθει για να τελειώσει η

ακολουθία και να γίνουν οι αιτήσεις για τους

πεθαμένους κάθε σπιτιού, π’ απόψε περιμένουν

κι αυτών οι ψυχές των να τους θυμηθούμε που

’ναι μεγάλη ώρα!

Με την απόλυση, οι Μυροφόρες παραμένουν

στην Εκκλησία όλη τη νύχτα «γιατί είναι μιστό».

Σε κάποια χωριά οι Μυροφόρες, λένε «το

μοιρολόι της Παναγίας» με τον αργόσυρτο πέν-

θιμο σκοπό (μέλος) του, κι ως τόσο η νύχτα περ-

νά. 

Της Μεγάλης Παρασκευής

To Μέγα Σάββατο οι ετοιμασίες ολοκληρώ-

νονται. Τ’ αρνιά σφάζονται, όλα είναι έτοιμα για

το πασχαλινό τραπέζι. Τα λαμπριάτικα ρούχα

στις κρεμάστρες τους, περιμένουν. Ομως, οι

ώρες της μέρας δε λένε να περάσουν, καθώς το

λέει κι ο λόγος: «Ανάθεμα που νήστεψε του χρό-

νου τα Σαββάτα /χωρίς το Μέγα Σάββατο, που

'ναι μεγάλη μέρα/ απου ’χει πέντε κολατσιά και

πέντε μεσημέρια /και πέντε αποτσακίσματα,

ώστε να κλείσει η μέρα!»/.

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 παρατηρείται και στους κα-

θολικούς της Ευρώπης και που δικαιολογείται

ως συμβολισμός της αναταραχής που έγινε στον

Αδη, αυτή την ώρα. Στη θεία λειτουργία του Με-

γάλου Σαββάτου (λειτουργία Μεγ. Βασιλείου

όπως και τη Μ. Πέμπτη), θα κοινωνήσει το πε-

ρισσότερο χωριό καθώς και η πόλη, όσοι δη-

λαδή δεν μεταλάβανε τη Μεγάλη Πέμπτη ή πε-

ριμένουν -οι πιο λίγοι- στην πρώτη Ανάσταση.

Ενα ζηλευτό χριστιανικό τελούμενο κατά την

λειτουργία αυτή -στο χωριό μου- μου μένει αλη-

σμόνητο. Κατά την ώρα του Κοινωνικού, ένας

- ένας οι χωριανοί (πρώτα οι γέροντες) πριν μά-

λιστα κοινωνήσουν, προσκυνούσαν τις εικόνες

με ευλάβεια και στρεφόμενοι προς το εκκλη-

σίασμα ζητούσαν απ’ όλους συγχώρεση, με τη

φράση: «Συγχωρέσετέ μου, χωριανοί, του αμαρ-

τωλού!», κι εκείνοι απαντούσαν: «Συγχωρεμέ-

νος! - Ο Θεός Αγιος!». Ενέργεια που γινόταν συ-

νειδητά. Σήμερα τη συνεχίζουν λιγότεροι.

Μετά τη θεία μετάληψη και την απόλυση, φεύ-

γουν για τα σπίτια τους, που τους περιμένουν

οι πολλές τελευταίες προετοιμασίες, κρατώντας

αντίδωρο και λουλούδια του Επιταφίου. Τα λου-

λούδια αυτά (του Επιτάφιου) τα παίρνουν οι πι-

στοί στο σπίτι τους και τα φυλάσσουν στα ει-

κονίσματα. Απ’ αυτά καίνε λιβανίζοντας “μα-

τιασμένους” ή αρρώστους, για να γίνουν καλά.

Με το “Ανάστα ο Θεός”, αλλά και τις πολλές προ-

φητείες, τον Υμνο των Τριών Παίδων και τη λοι-

πή ακολουθία, αφαιρούνταν και το πένθος (=

τα μαύρα) από το τέμπλο, τις εικόνες και απ'

όπου αλλού είχεν τοποθετηθεί. Η εκκλησία ξα-

νάβρισκε τη γνώριμη εικόνα της. Από τ’ από-

γευμα του Μ. Σαββάτου το στόλισμα της γίνε-

ται πασχαλινό. Η νηστεία σήμερα τηρείται απ'

όλους, παρά τις ετοιμασίες και τις μυρωδιές της

κουζίνας που ξελογιάζουν.

Ωρες χαρούμενης αναμονής, που τις πιστο-

ποιεί και η ανάλογη φράση του λαού μας: «Με-

γάλο Σάββατο, χαρές γεμάτο!». Ενώ πλησιάζο-

με στο τέλος της Μεγαλοβδομάδας, οφείλουμε

να σημειώσουμε τη γενική διαπίστωση πως ο

εκκλησιαστικός λόγος, που με τη δύναμη που

είχε και έχει ο λαός μας αφομοίωνε παρακο-

λουθώντας τις ακολουθίες με κατάνυξη και

“φόβο Θεού”, ζυμώνονταν με τον λόγο του κι

έδενε στερεώτερα την Ορθοδοξία μας στην ψυχή

του, στην έκφραση του, στη γλωσσική του υ πό-

σταση. Ετσι έκανε λαϊκή παροιμιώδη φράση, τον

εκκλησιαστικό λόγο, π.χ. είπε και λέει: 

«Θα σε πάω στο Πραιτώριο» κι εννοεί θα

σε καταγγείλω, θα σε μηνύσω (Ιωάνν. ΙΘ! 9.)

«Παρέλθετω απ’ εμού το ποτήριον τούτο»,

εννοώντας: Ευχή μου να γλυτώσω απ' αυτή τη

δοκιμασία. 

«Μάχαιραν έδωκες μάχαιραν θα λά-

βεις», με την έννοια της ανάλογης ανταπόδο-

σης. Ματθ. ΚΓΓ’ 52. 

«Τριάκοντα αργύρια» έτσι λέμε λεφτά που

πήραμε μ' αθέμιτο τρόπο (Ματθ. ΚΖ.8) 

«Να η σπείρα»: Η ομάδα δηλ. ανθρώπων με

κακές διαθέσεις (Ιω. ΙΗ 3,12).

«Τετέλεσται»: Το λέμε σε κάθε απελπιστική

περίπτωση. (Ιω. ΙΘ. 30).

«Αρον, άρον»: Χωρίς καθυστέρηση. Να ένα

παράδειγμα: «Τον κακομοίρη, του τη στεφα-

νώσανε, άρον - άρον». (Ιω. ΙΘ.15.)

«Την επαύριον»: Σε κάθε μετάθεση χρόνου

(Ματθ. ΚΖ, 62).

«Τα άδηλα και τα κρύφια»: Σε σκοτεινές

ενέργειες, σε μυστικότητα. (Ζ' Αντιφ. Μ. Πέ-

μπτης). «Μετά φανών και λαμπάδων» - Στον λαό

μας λέγεται με τη χαρούμενη έννοια και διά-

θεση, ενώ η φράση είναι παρμένη από τη σκη-

νή της προδοσίας στον κήπο (Ιω. ΙΗ 3)

«Ημαρτον»: Συχνή χρήση της λέξεως, σ' ανά-

λογες περιπτώσεις. Ο λαός την απέσπασε από

την Ευαγγελική περικοπή: «Ημαρτον παραδούς

αίμα αθώον». (Ματθ. ΚΖ’ 4) 

«Ας όψεται»: Ευνόητη η συχνή τούτης της

λέξης χρήση. (Ματθ. ΚΖ.4) 

«Ουαί - ουαί»: Συχνά μόνο μία φορά - ουαί

- αλοίμονο! (Ματθ. ΚΓ 25)

«Κουστωδία»: Ειρωνικά για τους τάχατες

προστάτες π’ ακολουθούν κάποιον, αλλά και με

την έννοια της ακολουθίας, της παρέας (Ματθ.

ΚΖ. 65).

«Λίαν πρωί»: Πολύ συχνή η χρήση τούτου

του ορισμού χρόνου, παρμένου από το Ανα-

στάσιμο Ευ αγγέλιο. (Μάρκ. ΙΣΤ, 2.)

«Αγγαρεύω»: Από του Κυρηναίου το επει-

σόδιο, με την ίδια κι εδώ έννοια (Ματθ. ΚΖ. 32) 

«Ισκαριώτης», «Φαρισαίος», «Πιλάτος»,

και άλλες πολλές προσαγορεύσεις και παρω-

νύμια, που χρησιμοποιεί ο λαός μας, τα ’χει οι-

κειοποιηθεί από της Μεγαλοβδομάδας την

ακολουθία. (Ματθ. Κ Γ, 23)

«Γρηγορείτε και προσεύχεσθε»: Ευνόητη

και συχνή η χρήση της. (Ματθ. ΚΣΤ' 41.) 

«Διεμερίσαντο τα ιμάτια μου»: Πήρε κα-

θένας ό,τι βρήκε, μοιράστηκαν αναμεταξύ

τους, το δικό μου έχει! (Ματθ. ΚΖ' 35.)

«Νίπτω τας χείρας μου»: Ξεκαθαρίζομαι, δεν

έχω ανάμειξη, (Ματθ. ΚΖ' 24)

«Αναβαλλόμενος»: Στη φράση: “Θα σου

ψάλλω τον Αναβαλλόμενο”, από το δέκατο

αντίφωνο της Ακολ. της Μ. Πέμπτης.

«Αφες αυτοίς»: Με την έννοια: Μη των συ-

νορίζεσαι, έχε τους έτσι, χωρίς να τους δίνεις

σημασία (Λουκ. ΚΓ. 34).

«Αντί του μάννα χολήν»: Κακοί ανταπο-

δότες (12ο Αντίφωνο Μ. Πέμπτη Εσπέρας)

(πλ.Δ'.)

«Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ

ασθενής»: Πολύ συνηθισμένη φράση, αδυ-

ναμίας πράξεως. (Ματθ. ΚΣΤ' - 42).

«Ψυχαίς καθαραίς»: Στη φράση: Θέλουμε

(έχουμε) ψυχές καθαρές! Η Ευχή να ’χουμε ψυ-

χές καθαρές! (ωδή Θ! της Μεγ. Τρίτης εσπέρας).

«Διέρρηξε τα ιμάτιά του...»: Χάλασε τον κό-

σμο πως δεν φταίει... (Ματθ. ΚΣΤ' 65.) 

«Ιδού ο άνθρωπος»: Να κατάντημα! (Ιω,

ΙΘ.5.)

«Μνήσθητι μου Κύριε»: Φράση με ποικίλες

χρήσεις, στον τόπο μας. Σε δυσκολία, σε προ-

βληματική θέση πριν από τη θεία μετάληψη, σε

ισχυρές βροντές, κεραυνούς, κακοκαιρία κ.λπ.

(Λουκά ΚΓ 42).

Ολα τούτα τα στοιχεία μας οδηγούν, θαρρώ,

να σκεφτούμε για άλλη μία φορά, πόσο σ' αλ-

λοτινούς χρόνους ο εκκλησιαστικός λόγος, ζυ-

μώνονταν με το λοιπό του λαού μας γλωσσικό

πλούτο κι έδενε έτσι στερεώτερα με την Ορ-

θοδοξία μας. Και να συγκρίνουμε ακόμη, ως

πόσο σήμερα γίνεται και ποια είναι η εξέλιξη,

που δείχνουν τα πράγματα, πώς ακολουθεί. Η

απόσταση θα φέρει, την φοβερά επιζήμια απο-

ξένωση του ανθρώπου, από την Ορθόδοξη λα-

τρεία του, φοβούμαι!

Του Μεγάλου Σαββάτου

“Επιτάφιος”. Αφιέρωμα Ι. Κατακουζηνού 1354. Ιερά Μονή Βατοπεδίου - Αγ. Ορους.



Αγαπητοί αναγνώστες αυτή τη μεγάλη μέρα ο

χαιρετισμός μας είναι: "Χριστός Ανέστη! Χρόνια

Πολλά με Υγεία!».

Παρακολουθήσαμε σ’ αυτές τις γραμμές κι απ'

αυτήν εδώ τη θέση, κάποια από τα ανεξάντλη-

τα λαογραφικά της Μεγαλοβδομάδας στον τόπο

μας και τα οποία μαζί με τα παρακάτω λαογρα-

φικά της Λαμπρής, πιστοποιούν την ύπαρξη μιας

λαϊκής λατρείας ακμαίας και μιας έντονης θρη-

σκευτικής συμπεριφοράς του Λαού μας, με βα-

θιές πατρογονικές ρίζες! Στοιχεία πολύτιμα, τα

οποία πρέπει να κρατηθούν αδιατάραχτα. Τώρα,

λοιπόν, θα θυμηθούμε και θα σημειώσουμε

εδώ, λαογραφικά του τόπου μας, π' αναφέρονται

στην πανευφρόσυνη μέρα της Λαμπρής!

Λαμπρή: Ονομα που μας χάρισεν η εκκλη-

σιαστική μας γλώσσα. Κι έτσι λέμε: Λαμπριάζω

= Κάνω Πάσχα, ενώ τον Εσπερινό της Αγάπης

τον λέμε: Διπλανάσταση.

Τον ερχομό της Λαμπρής τον αναγγέλλουν πά-

ντοτε οι χαρούμενες καμπάνες των εκκλησιών.

Ο καμπανιτζής, δηλ. αυτός που έχει οριστεί για

να χτυπήσει τις καμπάνες χαρμόσυνα, λα-

μπριάτικα, αρχί ζει από τις 11 το βράδυ.

Και το χωριό φτάνει σιγά - σιγά . Από τον εφη-

μέριο έχει δοθεί η εντολή στους επιτρόπους να

ειδοποιήσουν τους καθυστερημένους, γιατί οι γε-

ροντότεροι το παραγγέλνουν: «Μη σε πάρει ο

ύπνος και δεν πάεις στη Νυχτανάσταση, για-

τί είναι μεγάλη ατσιποδιά, (= ατυχία, κακός οι-

ωνός)», όσο κακό σημάδι θεωρούν και το να σε

κάψει ο άλλος με τη λαμπάδα του. Και στην Ανά-

σταση, μικροί, μεγάλοι, όλοι κρατούν λαμπάδες.

Αξέχαστες είναι οι παραγγελίες των γονιών στα

παιδιά τους: «Ξιά σας, μην κάψετε λαμπριά-

τικα κιανιούς το ρούχο με τη λαμπάδα σας,

γιατί είναι μεγάλη γρουσουζιά»!

Κι ακόμη: «Ετσούδισε το σαλιβάρι του Τζα-

νουδογιώργη, τσ' Ανεζινιάς ο Μανόλης, και

το ’δείρε λαμπριάτικα ο αφέντης του. Κι έγι-

νε μια νόχληση απού δεν των εκόλλησε η

Λαμπρή!..». Κατάμεστη λοιπόν και λαμπροφο-

ρούσα η εκκλησία του χωριού. Από νωρίς στο

Ιερό, το δοχείο με τ' ανθόνερο, έτοιμο. Ετοιμα και

τα τρικέρια για το: «Δεύτε λάβετε φως!...».

Σβήνουν τα φώτα της Εκκλησίας με το «Δεύτε

λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξά-

σατε Χριστόν, τον αναστάντα εκ νεκρών», που εκ-

φωνεί μελωδικά ο ιερέας από την Ωραία Πύλη,

ενώ σιγοεξέρχεται του ναού, για τη λιτανεία, ορ-

μούν ό λοι ν' ανάψουν τη λαμπάδα από το τρικέρι

του.

Μετά την περιφορά, σταματούν έξω για την

πρώτη Ανάσταση. Κι ως ακουστεί -μετά το Ευ-

αγγέλιο (Μάρκου ΙΣΤ' 1-8), το : «Χριστός Ανέστη»,

ο οφανός λαμπαδιάζει, ο Ιούδας καίγεται και τα

βεγγαλικά και οι κρότοι δίνουν και παίρνουν.

«Γυρίστηκε, λοιπόν, η Ανάσταση». Ολο το εκ-

κλησίασμα έξω. Και η κεντρική είσοδος της εκ-

κλησίας κατάκλειστη, με μόνο τον ορισμένο

επίτροπο, που έχει δυνατή φωνή από μέσα. Ο ιε-

ρέας κρατώντας το Ευαγγέλιο και μ’ ένα κομμά-

τι κεραμίδι σταυρώνει την κλειστή είσοδο και τη

χτυπά δυνατά. Ενας συγκλονιστικός διάλογος που

ακολουθεί, δίνει στο εκκλησίασμα «την αμεσότητα

της αναπαράστασης της πάλης των σκοτεινών δυ-

νάμεων του Αδη με τον Χριστό, τον Νικητή του

θανάτου». Ας τον παρακολουθήσουμε:

Ιερέας: «Αρατε πύλας οι άρχοντες και επήρθητε

πύλαι αιώνιοι και εισελεύσεται ο βασιλεύς της Δό-

ξης!»

Επίτροπος: (Παριστάνει τον Αδη, από μέσα):

«Τις εστίν ο βασιλεύς της Δόξης;...»

Ιερέας: Αρατε πύλας οι άρχοντες και επήρθη-

τε πύλαι αιώνιοι και εισελεύσεται ο βασιλεύς της

Δόξης!».

Επίτροπος: (από μέσα, ως Αδης): «Τις εστίν ού-

τος ο Βασιλεύς της Δόξης;»

Ιερέας: «Κύριος κραταιός και δυνατός! Κύριος

δυνατός εν πολέμω. Αυτός εστίν ο Βασιλεύς της

Δόξης!», λέει και σπρώχνει με βία την είσοδο, η

οποία υποχωρεί, γιατί νικήθηκεν ο Αδης, ενώ χα-

ρούμενο το εκκλησίασμα εισέρχεται στην εκ-

κλησία για την αναστάσιμη Θεία Λειτουργία...

Στο τέλος της όλοι θα πάρουν “Άγιο Φως” και

θα γυρίσουν στα σπίτια των για το «Χριστός Ανέ-

στη» - «Αληθώς Ανέστη», χαιρετισμό που δια-

τηρούν ιδιαίτερα προσεκτικά ως την Πέμπτη της

Αναλήψεως. Μπαίνοντας στο νοικοκυριό τους

σταυρώνουν τ' ανώφυλλιο της εξώθυρας με την

κάπνα της αναμμένης τους λαμπάδας, μεταφέ-

ρουν τ’ Άγιο φως στο καντήλι τους, φιλιούνται,

εύχονται και καθίζουν στο πρώτο πασχαλινό τρα-

πέζι, αρχίζοντας με αυγοτσουγκρίσματα και κα-

λιτσούνια με μυρωδάτη φρέσκια μυζήθρα.

Μέσα στη χαρά και τις ευχές στις προπόσεις

των, δεν ξεχνούν και τις απαραίτητες... ωμοπλατο-

σκοπίες. Ευτυχώς, τελευταία, όποιος ετοιμάζει το

κρέας, δεν ξεχνά να ρίξει δυο - τρεις “μπαλταδιές”

και “στσι κουτάλες” κι έτσι οι ωμοπλατοσκοπίες

πάνε.... περίπατο, γιατί κάποτε χαλούν το κέφι του

λαμπριάτικου τραπεζιού!... Κι είναι πραγματικά

το οικογενειακό λαμπριάτικο τραπέζι ευλογία

Θεού. Μ’ όλα τα καλά, πλουσιοπάροχα στρωμέ-

να πάνω του. Με τα παιδιά που έχουν έλθει απ'

τις σπουδές των, απ' τον στρατό, απ' τα ξένα. Με

δικούς και ξένους που βρέθηκαν χρονιάρα μέρα

στο νοικοκυριό μας το ευλογημένο. Το λα-

μπριάτικο τραπέζι, κι «ο σπιρτάδος μαρουβάς»

ανοίγουν την όρεξη και για γλέντι, και δεν το ’χει

πολύ, ο γεροπαππούς, “ο λάλος” της Κρήτης, ν'

αρχίξει το ριζίτικο:

«Τούτες οι μέρες το ’χονε, τούτες οι γι' εβδο-

μάδες/ κι απου 'χει φίλο τον καλεί, δικό τον

περμαζώνει/ και γράφει κι εις τ απόγραμ-

μα δυο λόγια και του λέει....» /κι ύστερα να πά-

ρει τη μαντινάδα πρώτος, ο ερωτοχτυπημένος

νιος της συντροφιάς, για να τραγουδήξει σε χα-

ρούμενο “λαμπριάτικο” σκοπό, τις μαντινάδες των

πόθων και των καημών του:

- Σαν το κεράκι τση Λαμπρής, που καίγε-

ται και λυώνει/ ετσά με κάψανε κι εμέ, οι γι’

εδικοί σου πόνοι!

- Μα την ημέρα τση Λαμπρής, όντε θα λου-

τρουγούνε, / θα σε φιλήσω αγάπη μου, ούλα

να μας εδούνε.

- Τάσσω κερί στην Παναγιά, κι ασημωτά

καντήλια, / να μας σε βάλει τη Λαμπρή, στα

χέρια δαχτυλίδια.

Το οικογενειακό γλέντι έχει ανάψει για τα

καλά. Συνεπαίρνει και τσοι γειτόνους, ξετρυπώ-

νονται στην ώρ’ απάνω και τα όργανα και στή-

νεται ένα γλέντι που μένει αλησμόνητο σ' όλους!

Τ' απόγεμα όλοι είναι έτοιμοι για τη Διπλανά-

σταση. Και πάλι με το «Χριστός Ανέστη» καί-

γεται “ο οφανός” και ο Ιούδας, και πάλι με τον

αναστάσιμο αυτό χαιρετισμό της Εκκλησίας

κρότοι και πυροτεχνήματα, ευχές και φιλιά, χα-

ρές και ώρες ευφρόσυνες, για όλους. Με το τέ-

λος του Εσπερινού της Αγάπης, όλο το χωριό περ-

νά να προσκυνήσει το Ευαγγέλιο, την εικόνα της

Ανάστασης που κρατά ένας επίτροπος και ν'

ασπαστεί του Ιερέα το χέρι. Κι εκείνος τους ραί-

νει με ανθόνερο. Καθώς περνούν σειρά - σειρά,

στέκονται παράταξη κι ένας - ένας π' ακολουθεί

ασπάζεται και εύχεται στον συγχωριανό του. Από

το χωριό μας, το έθιμο του φιλήματος στη Δι-

πλανάσταση έχει σχεδόν εκλείψει από το 1940,

καθώς και ο χορός στην εκκλησία, μετά τον ασπα-

σμό, που τον έσερνε μάλιστα πρώτος ο ιερέας.

Κι είχε τόση σημασία για το συμφιλίωμα χω-

ριανών ψυχραμένων με δικούς και γειτόνους, για

ασήμαντες αγροζημιές ή άλλες, πάντα μικρές αι-

τίες. Υπάρχει πάντως ο αναστάσιμος χαιρετισμός

και οι ευχές, ενώ το φίλημα περιορίστηκεν

στους οικείους... Κάπου εδώ όμως πρέπει να τε-

λειώνουμε. Στο σπίτι πάλι το λαμπριάτικο τραπέζι

δε λέει να φτωχάνει. Μας το παράγγειλαν και τα

λόγια του παπά:

«...Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ο

μόσχος πολύς, μηδείς εξέλθη πεινούν. Πά-

ντες απολαύσατε τον συμποσίου της πίστε-

ως...» (Κατηχητικός λόγος Ιωάννου Χρυσο-

στόμου). Τ’ αβγά και οι λαμπριάτικες κουλούρες,

τ’ αρνί και τα καλιτσούνια, τα πασχαλινά τσου-

ρέκια και το κρασί της Κρήτης τ' ατίθασο είναι

μπροστά μας. Οι μέρες που ζήσαμε, τα ισχυρά

βιώματα της Μεγαλοβδομάδας με τις συγκλονι-

στικές στιγμές, τις κατανυχτικές αγρυπνίες, τα λα-

ογραφικά των ημερών, μιλούν και φωνάζουν για

καθάρια ελληνική ταυτότητα, για Ελλάδα και Ορ-

θοδοξία! Ωρες και τόποι που φέρνουν συγκίνη-

ση. Αγιασμένοι παππούδες και γιαγιάδες που κα-

τανυχτικά περνούσανε το στάδιο των αρετών, τη

Σαρακοστή, κι ανεβάζανε τη ζωή τους πάνω και

πέρ’ από κακίες, κι έφταναν στη Λαμπρή όσο γι-

νόταν αξιότεροι, γίνηκαν οι διδάχοι των παιδιών

και εγγονιών τους, με τον τρόπο τους και τη μορ-

φή τους, κληροδοτώντας τους πλούτο ανεκτίμητο,

την παραδοσιακή ζωή που συγκινεί και σαγηνεύει

όλους μας. Ας τη ζήσουμε, χρονιάρες μέρες στον

τόπο μας τον θαυμάσιο, το μοναδικό.

Χριστός Ανέστη! (κι από μας) και Χρόνια

πολλά με υγεία σε όλους!

Λαογραφικά της Μεγάλης Λαμπρής

Δομ. Θεοτοκόπουλου: “Η Ανάσταση”.



Πάσχα... η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύ-
νης. Η διάβαση από την Ερυθρά Θάλασσα για
τους Εβραίους. 

Η
Ανάσταση του Κυρίου και η νίκη της ζωής έναντι

του θανάτου, για τους Χριστιανούς. Μία περίοδος

νηστείας και προετοιμασίας σαράντα ημερών γεμάτη

μυσταγωγία, βυζαντινούς ύμνους, λιτά και απέριτ-

τα ξωκκλήσια που ανοίγουν τις πόρτες τους για να υποδεχτούν

τους πιστούς. Παρούσα και η φύση που αποκαλύπτεται μπρο-

στά σου τόσο αθόρυβα όσο και εντυπωσιακά. Σαν να προσπαθεί

να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, εκεί

που τούτες τις μέρες όλο και περισσότεροι πιστοί σηκώνουν

το κεφάλι για να στείλουν τη δική τους ικεσία στον Υψιστο.   

Πολλά τα λουλούδια, τα δέντρα και οι θάμνοι της Ανοιξης που

η ύπαρξή τους σχετίζεται με το Πάσχα και την τελετουργία του.

Αρκετά περισσότεροι, οι μύθοι που τα περιβάλλουν. Στο προ-

κείμενο σημείωμα θα ασχοληθούμε με τέσσερα απ’ αυτά που

εντυπωσιάζουν περισσότερο με την παρουσία τους, αλλά κρύ-

βουν και πίσω από αυτή, πανέμορφες ιστορίες γεμάτες πίστη

και συμβολισμούς. 

Κουτσου ιάΚουτσουπιά 

(Cercis Siliquastrum)
Απαντάται στην Ελληνική φύση και με τις ονομασίες Κότσικας,

Μαμουκαλιά και Κερκίδα. Το λατινικό της όνομα “Cercis” προ-

έρχεται από την ελληνική λέξη κερκίδα, εξάρτημα του αργαλειού

που χτυπούσε το υφάδι, ώστε να σχηματίζεται το ύφασμα.

Τα χρόνια που κάποιος συναντούσε τον αργαλειό σε κάθε

ελληνικό σπίτι, η κουτσουπιά ήταν το κατάλληλο δέντρο για

να κατασκευαστεί αυτό το εξάρτημα. Συχνά όμως κατα-

σκεύαζαν και μικροέπιπλα. Τα άνθη της είναι πυκνά χρώ-

ματος μωβ. Φυλλοβόλο δέντρο μπορεί να φτάσει σε ύψος μέ-

χρι 5 μέτρα. Η ομορφιά του το μετέτρεψε σε καλλωπιστικό

δέντρο τα τελευταία χρόνια, σε κήπους αλλά και σε πόλεις,

δίνοντας χρώμα την Άνοιξη στους γκρίζους δρόμους τους.

Είναι γνωστό και ως δέντρο του Ιούδα (Arbre de Judee).  

Αρρηκτα συνδεδεμένη η Κουτσουπιά με τη Χριστιανοσύνη.

Κατά τη λαϊκή παράδοση είναι το δέντρο που κρεμάστηκε

ο Ιούδας μετά την προδοσία. Σύμφωνα με τον μύθο, επει-

δή το δέντρο είναι ιδιαίτερα ευλύγιστο, ο Ιούδας δεν ξε-

ψύχησε αμέσως, αλλά έμεινε κρεμασμένος εκεί τρεις μέρες.

Γι’ αυτό και η ψυχή του δεν πήγε στον κάτω κόσμο. Λέγε-

ται πως το δέντρο κοκκίνισε από τη ντροπή του, επειδή η

ύπαρξή του συνδέθηκε με τον Ιούδα.   

Το κατ’εξοχήν λουλούδι του Πάσχα, κυρίως για

τους συμβολισμούς του, είναι η Πασιφλόρα. Αναρ-

ριχώμενο φυτό που οι ρίζες του χάνονται στην κε-

ντρική και τη νότια Αμερική. Στην ίδια οικογένεια

ανήκουν πάνω από 600 είδη και το φυτό έχει θε-

ραπευτικές ιδιότητες. Για τον λόγο αυτό οι Ιθαγε-

νείς το έτρωγαν. Γρήγορα εξαπλώθηκε σ’ όλο τον

κόσμο χωρίς όμως να ευδοκιμούν όλα τα είδη παντού. Στην

Ελλάδα, περισσότερο διαδεδομένη είναι η μπλε Πασιφλόρα.

Το φυτό διαθέτει έλικες, οι οποίοι βοηθούν τους βλαστούς

να στηρίζονται και να αναρριχώνται, φτάνοντας σε ύψος ακό-

μα και τα 10 μέτρα. Αντέχει στις ακραίες θερμοκρασίες ζέ-

στης και κρύου γι’ αυτόν τον λόγο και ζει πολλά έτη. Συχνά

αποκαλείται και Ρολογιά, αφού το άνθος της θυμίζει ρολόι. 

Ουσιαστικά η ιστορία του ξεκινά το 1609, όταν ο Jacomo

Bosio – μοναχός του τάγματος των Ιωαννιτών της Αγίας

Έδρας – δέχθηκε μια επίσκεψη από έναν Μεξικανό μοναχό,

ο οποίος του έδειξε σχέδια από ένα εκπληκτικό λουλούδι

άγνωστο μέχρι τότε. Ο Bosio αρχικά δεν πείστηκε με την

ύπαρξη του λουλουδιού, θεωρώντας τα σχέδια υπερβολικά

και αρνήθηκε να το συμπεριλάβει στα βιβλία του. Μελετώ-

ντας όμως περισσότερα σχέδια και μετά από διαβεβαιώσεις

από ιερείς και από Μεξικανούς μοναχούς, πίστεψε την ύπαρ-

ξη του πανέμορφου λουλουδιού που δεν ήταν άλλο από τη

γνωστή μας Πασιφλόρα. 

Ακόμα και σήμερα σε χώρες όπως είναι το Περού και η Ιν-

δία, το αποκαλούν “Λουλούδι των πέντε πληγών”. Ο Bosio

παρατήρησε πως το άνθος που είχε το σχήμα καμπάνας, έκα-

νε μεγάλο διάστημα για να ανοίξει και σε σύντομο διάστη-

μα έκλεινε πάλι, παίρνοντας το σχήμα της καμπάνας. Πίστευε

λοιπόν πως το λουλούδι ευχαριστούσε με τον τρόπο του τον

δημιουργό του και μετά έκλεινε για να προστατέψει στην καρ-

διά του το μυστήριο του Σταυρού και του Πάθους

από τους ειδωλολάτρες. Ετσι ο Bosio ερμήνευσε το

εσωτερικό του λουλουδιού ως εξής: 

Τα 5 σέπαλα και τα 5 πέταλα συμβολίζουν τους 10

Αποστόλους, εκτός τον Πέτρο και τον Ιούδα για τους

γνωστούς λόγους. Οι 5 στήμονες συμβολίζουν τις 5

πληγές του Ιησού. 

Τα στίγματα του ύπερου... τους ήλους (τα καρφιά)

του Ιησού. 

Η μωβ κορώνα με τα νήματα... το ακάνθινο στεφάνι.

Τα φύλλα έχουν λογχοειδή σχήμα σαν τη λόγχη που

κάρφωσε τον Χριστό και κάτω από τα φύλλα υπάρ-

χουν σκούρα στίγματα που δηλώνουν τα 30 αργύ-

ρια. 

(Πηγή μύθου: Jacomo Bosio: National

Collection of Passiflora)
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Λουλούδια και δέντρα 
του Πάσχα και οι μύθοι τους

Πασιφλόρα Το λουλούδι του άθουςΠασιφλόρα - Το λουλούδι του πάθους
(Passiflora Incarnata - Passion Flower)

Η γνωστή μωβ Πασιφλόρα ευδοκιμεί και στην Κρήτη.

Ενα άλλο είδος Πασιφλόρας που ευδοκιμεί στο Βοτανικό Πάρκο Κρήτης στον Φουρνέ Χανίων.

EΙΡΗΝΗ

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ 



Η γνωστή παπαρούνα ανήκει στην οικογένεια

των Παπαβεριδών και απαντάται στην Ελλάδα

σε περισσότερα από δέκα είδη. Συναντάται

συχνότερα σε μη καλλιεργημένα χωράφια. Οταν

φύτρωνε σε σπαρμένα χωράφια, τότε εκείνα θε-

ωρούνταν ευλογημένα και προστατευμένα από

τη θεά Δήμητρα μιας και ήταν το ιερό φυτό της.

Το όνομά της εικάζεται πως προέρχεται από την

κέλτικη λέξη “παπα” που σημαίνει τροφή για τα

μωρά, αφού οι Κέλτες έβαζαν την παπαρούνα

στις κρέμες των μωρών για θεραπευτικούς λό-

γους.  

Καθεαυτό λουλούδι του Πάσχα, η παπαρούνα

σύνδεσε το χρώμα της με το αίμα του Χριστού.

Οταν ο Ιησούς σταυρώθηκε, στη βάση του

Σταυρού φύτρωσε ένα μικρό άσπρο λουλούδι.

Ταυτόχρονα ένα μικρό καφετί πουλάκι με άσπρο

λαιμό, πέταξε πάνω από το κεφάλι του Χριστού

θέλοντας να απαλύνει τον πόνο Του από το ακάν-

θινο στεφάνι. Έτσι κατάφερε με το ράμφος του

να αφαιρέσει από το μέτωπο του Ιησού ένα από

τα αγκάθια. Αμέσως σταγόνες από το αίμα Του

έπεσαν στον λαιμό του πουλιού και στα πέτα-

λα του λουλουδιού. Από τότε το πουλάκι ονο-

μάστηκε κοκκινολαίμης και η παπαρούνα απέ-

κτησε κόκκινο χρώμα για να θυμίζει το Πάθος

του Χριστού. 

Παράλληλα όμως με το μύθος που συνδέεται

με τη Χριστιανοσύνη διάσημος είναι και ο αρ-

χαίος ερωτικός μύθος που συνδέεται με τον

Άδωνι και την Αφροδίτη. Κάποτε ο θεός Αρης

ήταν ερωτευμένος με τη θεά Αφροδίτη. Εκείνη

όμως τον εγκατέλειψε για τα μάτια ενός όμορ-

φου νέου του Αδωνι. Μια μέρα ο Άδωνις βγήκε για κυνήγι στο

δάσος. Ο Αρης όμως που τον μισούσε, μεταμορφώθηκε σε κά-

προ και τον πλήγωσε θανάσιμα. Η Αφροδίτη που ήταν εκεί κο-

ντά, ακούγοντας τις φωνές τού αγαπημένου της, έτρεξε να τον

βοηθήσει. Ηταν όμως ήδη αργά. Πήρε αγκαλιά τον αγαπημέ-

νο της και έριξε στην πληγή του νέκταρ. Αμέσως από την πλη-

γή πετάχτηκε ένα όμορφο κόκκινο λουλούδι από το αίμα του

Αδωνι, που όμως έζησε λίγο. Γι’ αυτό το λόγο και συχνά απο-

καλείται ανεμολούλουδο, αφού ο άνεμος το βοηθάει να ανθί-

σει και ο άνεμος την αμέσως επόμενη μέρα, σκορπίζει τα άνθη

του. 

Στην Κρήτη ονομάζεται και Κουτσουνάδα και χρησιμοποιείται

ακόμα και σήμερα για τη βαφή των Πασχαλινών αβγών. 

Λουλούδι με πολύ δυνατό άρωμα. Κατά μία εκδοχή, το όνομα Πασχαλιά προέρχεται από

την εποχή της ανθοφορίας του 20 - 30 μέρες πριν το Πάσχα. Κατά μία άλλη, η λατινική ονο-

μασία δόθηκε από την ελληνική λέξη σύριγγα που σημαίνει σωλήνα, λόγω του σχήματος που

έχουν τα φύλλα της. Εχει ροζ ή μωβ άνθη με πολύ έντονο άρωμα. Το ύψος της μπορεί να φτά-

σει τα 4 - 5 μέτρα και η διάμετρος τα 2 - 3 μέτρα. Φυτεύεται σε ηλιόλουστο μέρος και χρει-

άζεται λίγο νερό για να μεγαλώσει. 

Είναι ένα ακόμα φυτό που σύνδεσε το όνομά του με μύθους γύρω από τη Χριστιανοσύνη.

Σύμφωνα με τον επικρατέστερο απ’ αυτούς, το όνομά της το πήρε από τη χαρά της, όταν ανα-

στήθηκε ο Χριστός. Κοντά στον λόφο του Γολγοθά βρισκόταν ένα μικρό δέντρο το οποίο πα-

ρακολουθούσε τα Πάθη του Ιησού. Από τη θλίψη του, έριξε κάτω όλα του τα φύλλα και ξε-

ράθηκε. Οταν ο Χριστός αναστήθηκε, το δεντράκι γέμισε ξανά φύλλα και άνθισε. Λόγω του

γεγονότος αυτού, οι άνθρωποι ονόμασαν το δεντράκι... Πασχαλιά. 

Μύθος σχετικός με τη Χριστιανοσύνη που εξηγεί τα τόσο όμορφα άνθη και το δυνατό άρω-

μα της Πασχαλιάς είναι και ο ακόλουθος. 

Οταν ο Ηρώδης έδωσε διαταγή να σφαγιαστούν όλα τα νήπια της Βηθλεέμ και των γύρω

περιοχών κάτω των δύο ετών, η Παναγία με τον Ιωσήφ πήραν τον μικρό Χριστό και κατευ-

θύνθηκαν προς την Αίγυπτο μέσα στη νύχτα για να γλυτώσουν από τη μανία του Ηρώδη.

Καθώς όμως ξημέρωνε η μέρα και η ζέστη γινόταν όλο και πιο δυνατή, έψαχναν απεγνω-

σμένα ένα δέντρο, στη σκιά του οποίου θα κάθιζαν για να ξαποστάσουν. Ξαφνικά φύτρωσε

μπροστά τους ένα μικρό δεντράκι όμοιο με εκείνο που βρισκόταν στον λόφο του Γολγοθά.

Σταμάτησαν λοιπόν αμέσως κάτω από αυτό για να ξαποστάσουν. Η Παναγία τότε σήκωσε

το κεφάλι και το ευλόγησε, να είναι πάντα γεμάτο με άνθη που μοσχοβολούν. 

Η δύναμη της πίστης όμως δεν σταματά εδώ. Οταν σταύρωσαν το Χριστό, η Παναγία στε-

ναχωρημένη κάθισε να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο το οποίο ήταν γεμάτο φύλλα αλλά

χωρίς κανένα άνθος. Γρήγορα αποκοιμήθηκε. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ύπνου της, το δέντρο

έριξε τα φύλλα του τα οποία Την σκέπασαν. Όταν η Παναγία ξύπνησε, ένιωσε μεγάλη έκπληξη

βλέποντας τα φύλλα πάνω της και το δέντρο γυμνό. Έτσι το ευλόγησε να μυρίζει πάντα όμορ-

φα. Το δέντρο γέμισε ξανά με φύλλα και άνθισε για πρώτη φορά. Οι συμβολισμοί πήραν σάρ-

κα και οστά και καθώς η ανθοφορία του δέντρου συνδέθηκε με τη ζωή και την ανάσταση

του Κυρίου, ονομάστηκε Πασχαλιά. 

Η ονομασία του δέντρου κατά άλλους συνδέεται με την αρχαία μυθολογία. Η Πασχαλιά ήταν

μια νύμφη που ονομαζόταν Σειρήνα. Η ομορφιά της μάγεψε τον Πάνα και την ερωτεύτηκε.

Άρχισε λοιπόν να την κυνηγά στο δάσος. Η νύμφη τρομαγμένη έτρεχε για να γλυτώσει και

μέσα στην αγωνία της μεταμόρφωσε τον εαυτό της σε έναν όμορφο αρωματικό θάμνο την

Πασχαλιά. 

Τη λαϊκή σοφία έρχονται να επιβεβαιώσουν στο πέρασμα του χρόνου οι ποιητές καταγρά-

φοντάς την με τρόπο λυρικό. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στην Πασχαλιά, στο ποίημα

του Στέλιου Σπεράντζα με τίτλο “Η Λαμπρή”. 

...Να ’την η Λαμπρή με τα λουλούδια

κόψετε παιδιά την Πασχαλιά

κι όλα με χαρές και με τραγούδια

τρέξετε ν’ αλλάξομε φιλιά...

(Πηγή μύθου: «Οι μύθοι των λουλουδιών» -

Πότης Στρατίκης, Εκδόσεις Στρατίκη)

ΠασχαλιάΠασχαλιά (Syrigna Vulgaris)

Πα αρούναΠαπαρούνα (Papaver Rhoeas)



Παράδοση με βαθιές ρίζες ανά τους αιώνες απο-
τελεί το βάψιμο των κόκκινων αβγών τη Μεγά-
λη Πέμπτη, τα Μεγαλοπεφτήσια αβγά, όπως χα-
ρακτηριστικά λέει ο λαός μας. Πρόκειται για μια
παράδοση τόσο ισχυρή, που χαρακτηρίζει και την
ίδια την ημέρα της βαφής τους, την “Κοκκινο-
πέφτη”.

Μ
άλιστα, η λαϊκή δοξασία θέλει τα αβγά αυτά να

είναι ξεχωριστά, περικλείοντας τη ζωή, αλλά και

τη ζωική δύναμη.

Τα κόκκινα αβγά της Μεγάλης Πέμπτης περικλείουν μια ολό-

κληρη ιεροτελεστία, που ξεκινά από την επιλογή των αβγών, την

απόκτηση της καλύτερης βαφής και τη δημιουργία σχεδίων πριν

από τον τελικό προορισμό, που είναι το πασχαλινό τραπέζι.

Τα Μεγαλοπεφτήσια αβγά, σύμφωνα με τον Τρικαλινό φιλό-

λογο - λαογράφο, Σωτήριο Ρουσιάκη, ήταν προϊόν ιδιαίτερης δια-

λογής. Οι νοικοκυρές φρόντιζαν να μην είναι πολύ μεγάλα τα

αβγά, ώστε να πιάνονται εύκολα και να είναι μυτερά προκειμένου

να είναι πιο γερά για το τσούγκρισμα.

Συνήθως χρησιμοποιούσαν τα λαζαριάτικα, δηλαδή αυτά που

είχαν συγκεντρώσει στο καλάθι τους, ως φιλοδώρημα, οι Λα-

ζαρίνες, τα μικρά κορίτσια που τραγουδούσαν τα κάλαντα του

Λαζάρου.

Αβγά έβαφαν και την εβδομάδα του Πάσχα, εάν υπήρχε ανά-

γκη. Ωστόσο, τα Μεγαλοπεφτήσια λέγεται πως είναι τα καλύ-

τερα καθώς κρατούν για 40 μέρες (μέχρι και την Ανάληψη), χω-

ρίς να χαλάσουν.

ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ

Οι παραδόσεις που έχει ο λαός μας για να εξηγήσει αυτό το

έθιμο είναι αρκετές και ενδιαφέρουσες, όπως αναφέρει και ο κα-

θηγητής Λαογραφίας Γεώργιος Μέγας.

Αλλού λένε ότι ξεκίνησε από μια γυναίκα που δεν πίστεψε στην

Ανάσταση του Χριστού. «Αν τα άσπρα αβγά που κρατάω -είπε-

γίνουν κόκκινα, τότε θα πιστέψω». Και, όπως λέει η λαϊκή πα-

ράδοση, ως εκ θαύματος, αμέσως έγιναν!

Αλλού λένε ότι βάφτηκαν από το κόκκινο αίμα του Εσταυρω-

μένου, ενώ μια άλλη παράδοση θεωρεί πως εκφράζουν τη χαρά

για την Ανάσταση του Χριστού και ότι το χρώμα τους λειτουρ-

γεί αποτρεπτικά για κάθε κακό.

Το κόκκινο χρώμα, άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό για τη Με-

γάλη Πέμπτη, όχι μόνο στα αβγά. Σε πολλές περιοχές απλώνουν

ένα κόκκινο υφαντό ή ένα πανί στο παράθυρο, στο μπαλκόνι,

στην αυλή του σπιτιού, έθιμο που έχει παρόμοιους με το αβγό

συμβολισμούς και κυρίως αποτρεπτικές ιδιότητες.

Τα κόκκινα αβγά έχουν πολλές

χρήσεις. Τα τσουγκρίζουμε, ευχόμενοι ο ένας στον άλλον. Μια

πράξη που συμβολίζει το σπάσιμο του τάφου και των δεσμών

του θανάτου με την Ανάσταση του Κυρίου. Έπειτα τα τρώμε, ώστε

να αποκτήσουμε την κρυμμένη δύναμή τους.

Τα βάζουμε σε λαμπροκουλούρες και σε τσουρέκια. Τα τοπο-

θετούμε στους τάφους, ώστε και οι νεκροί να λάβουν το μήνυ-

μα της Ανάστασης. Τα βάζουμε στο εικονοστάσι για φυλαχτό.

Μ’ αυτά σταύρωναν όσους έχουν υποστεί βασκανία και αγγί-

ζουν το σώμα των ασθενών για να τους ανακουφίσουν από τους

πόνους.

Τα θάβουν στο αμπέλι για να προστατεύεται από τα σκαθάρια

και το χαλάζι και στο χωράφι για καλή σοδειά. Τα κρεμούν με

κλωστή από το ταβάνι, στολίζοντας έτσι το σπίτι. Τα αβγά αυτά

ήταν άδεια. Προτού τα βάψουν, έκαναν δύο τρύπες αντιμετρι-

κά, φυσούσαν και άδειαζε το ασπράδι και ο κρόκος.

Σε όλα τα έθιμα των Μεγαλοπεφτήσιων αβγών -αναφέρει ο κ.

Ρουσιάκης- διαφαίνεται η κρυμμένη δύναμη και ο αποτρεπτι-

κός χαρακτήρας τους. Ακόμα και τα τσόφλια ήταν φορείς αυ-

τών των ιδιοτήτων και είχαν ειδική μεταχείριση. Είτε τα έθα-

βαν στη γη είτε τα πετούσαν στη φωτιά καθώς ήταν το αίμα του

Χριστού και κάθε τι άλλο θα ήταν ασέβεια και ιεροσυλία, που

θα επέσυρε κακά για την οικογένεια.

ΙΣΤΟρΙΑ

Το Μεγαλοπεφτήσιο αβγό έχει μακρά ιστορία, που ξεκινάει από

τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού. Σιγά - σιγά απλώθηκε σε

όλη την οικουμένη και πήρε άλλες μορφές. Τα αβγά πια δεν εί-

ναι φυσικά, αλλά περίτεχνες κατασκευές από μια τεράστια ποι-

κιλία υλικών.

Άλλοτε τρώγονται, όπως τα σοκολατένια και άλλοτε απλώς

στολίζουν με την ομορφιά τους. Ο πολύτιμος συμβολισμός τους

γίνεται χειροπιαστός με πανάκριβα υλικά (πετρώματα, χρυ-

σό, ασήμι, πετράδια, σμάλτο κ.λπ.).

ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

“Δεμένο” με παραδόσεις αιώνων, το βάψιμο των αβγών ανή-

μερα της Μεγάλης Πέμπτης αποτελεί κοινή πρακτική στο σύ-

νολο σχεδόν του Ορθόδοξου κόσμου.

Η παράδοση των βαμμένων αβγών του Πάσχα στον σλα-

βικό πολιτισμό, όπου απαντώνται συχνά τέτοια αβγά τις ημέ-

ρες αυτές, έχει τις ρίζες της στους παγανιστικούς χρόνους,

αλλά, μέσω της διαδικασίας της θρησκευτικής συγκριτικής

και το πέρασμα του χρόνου, οι σλαβικές χώρες εισήγαγαν

το έθιμο αυτό στη χριστιανική παράδοση.

Πολλές σλαβικές εθνικές ομάδες, όπως οι Βούλγαροι, οι

Κροάτες, οι Τσέχοι, οι Πολωνοί, οι Σέρβοι, οι Σλοβάκοι, οι Σλο-

βένοι και οι Ουκρανοί συνηθίζουν, όχι απλά να βάφουν, αλλά

να δημιουργούν περίτεχνα αβγά για τις ημέρες του Πάσχα.

Η ονομασία του εθίμου σε πολλές σλαβικές χώρες (pisani-

ca στην Κροατία και τη Σλοβενία, pysanka στην Ουκρανία κ.ο.κ.)

προέρχεται από τη σλαβική ρίζα pisa, που σχετίζεται με τη γρα-

φή. Κατά τη σλαβική παράδοση, εξάλλου, τα αβγά, τα οποία και

προσομοιάζουν με θρησκευτικές εικόνες, γράφονται, δεν ζω-

γραφίζονται.

Εξάλλου, ως σύμβολο της δημιουργίας, της γέννησης της ζωής,

το αβγό έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για αναρίθμητους μύ-

θους και παραδόσεις από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Στη Σερβία, το πρώτο αβγό που βγαίνει από το σκεύος όπου

βάφονται τα αβγά φυλάσσεται έως το επόμενο Πάσχα στο σπί-

τι του νοικοκύρη, για να του παράσχει ασφάλεια και υγεία, ενώ

όλα τα άλλα αβγά... συμμετέχουν στον “διαγωνισμό” τσουγκρί-

σματος, στον οποίο επιδίδονται μικροί και μεγάλοι τη Λαμπρή.

Στη Ρουμανία, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, όταν ο Χρι-

στός, πάνω στον Σταυρό, είδε τα αβγά να γίνονται κόκκινα από

το αίμα του, ζήτησε από τους πιστούς να βάφουν κόκκινα αβγά

σε ανάμνηση της θυσίας Του.

Στη Βουλγαρία, το βάψιμο των αβγών (vapsuvat) γίνεται και

εδώ τη Μεγάλη Πέμπτη (Veli Chetvortok). Το βράδυ της ίδιας

ημέρας, οι νοικοκυρές παίρνουν ένα από τα βαμμένα αβγά στην

εκκλησία για να το “διαβάσει” ο παπάς μαζί με τα Δώδεκα Ευ-

αγγέλια. Με το πέρας της λειτουργίας, θάβουν το αβγό στο αμπέ-

λι τους προκειμένου να τους προστατεύσει ο Θεός από χαλα-

ζοθύελλες και να έχουν καλή σοδειά. Στη λαϊκή συνείδηση, ένα

αβγό που έχει διαβαστεί στην Εκκλησία τη Μεγάλη Πέμπτη, μπο-

ρεί να αντέξει χωρίς να χαλάσει ολόκληρη τη χρονιά.

Μια ευρύτατη γκάμα συμβατικών βαφών, που κυκλοφορούν

στο εμπόριο, επιτρέπουν τη χρωματική ποικιλία, γι’ αυτό και

στις μέρες μας τα αβγά βάφονται σε διάφορα χρώματα. Το κύ-

ριο χρώμα, ωστόσο, παραμένει το παραδοσιακό κόκκινο και για

να επιτευχθεί υπάρχουν και πιο παραδοσιακοί και οικολογι-

κοί τρόποι βαφής, από τις βιομηχανικές συμβατικές βαφές, που

ολοένα κερδίζουν έδαφος.

Ένας από τους πιο διαδεδομένους, παραδοσιακούς τρόπους

είναι με τη χρήση της βαφής που παράγεται από κρεμμύδια.

Οι αποξηραμένες φλούδες του βολβού μαζεύονται από τη νοι-

κοκυρά και τοποθετούνται στην κατσαρόλα για να μουλιάσουν

από τη Μεγάλη Τρίτη και να πάρουν μια πρώτη βράση. Τη Με-

γάλη Πέμπτη, το χρώμα είναι ήδη έτοιμο και το μόνο που απο-

μένει είναι να μπουν τα ωμά αβγά. Το βράσιμό τους γίνεται σε

σιγανή φωτιά για να μην ραγίσουν.

«Ακόμη κι εάν αυτό συμβεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα,

καθώς το μίγμα της βαφής είναι απολύτως οικολογικό. Εγώ τα

αφήνω περίπου δέκα λεπτά σε σιγανή φωτιά για να βράσουν

και να γίνουν ελαφρώς πιο σφιχτά, γιατί θα διατηρηθούν για

πολλές ημέρες μετά το Πάσχα», εξηγεί το μέλος της Οικολογι-

κής Κίνησης Καίτη Σακέττα.

Το αποτέλεσμα είναι απολύτως ικανοποιητικό. Το χρώμα των

βαμμένων αβγών δεν είναι το συνηθισμένο βαθυκόκκινο που

επιτυγχάνεται με τις συμβατικές βαφές, αλλά ένα γλυκό, κα-

φεκόκκινο χρώμα. Υπάρχει, μάλιστα, η δυνατότητα να γίνουν

και σχέδια, εάν το αβγό τυλιχθεί σε τούλι και τοποθετηθεί στην

επιφάνειά του, προτού μπει στη βαφή, ένα τριφύλλι ή ένα φυλ-

λαράκι από κάποιο άλλο φυτό.

Η εργασία ολοκληρώνεται με μια ελαφρά επάλειψη με ελαι-

όλαδο για στιλπνή επιφάνεια. Άλλη παραδοσιακή βαφή είναι

το μίγμα από παντζάρια, που δίνει βαθυκόκκινο χρώμα, αλλά

οι νοικοκυρές δεν το προτιμούν καθώς δεν είναι αρκετά στα-

θερό.

Υπάρχουν, όμως, και μερικές εντελώς φυσικές, χρωστικές βα-

φές, που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ο καταναλωτής, ωστόσο,

πρέπει να προσέξει διότι οικολογικό από… “οικολογικό” έχει δια-

φορά.

«Από τις είκοσι πέντε συνηθέστερες “φυσικές” χρωστικές, που

η χρήση τους επιτρέπεται στη βιομηχανία τροφίμων, μόνο τρεις-

τέσσερις είναι απολύτως φυσικές. Αυτές έχουν συνήθως βάση

την κιτρινόριζα ή τη χλωροφύλλη και δίνουν σταθερές χρω-

ματικές αποδόσεις», λέει ο αντιπρόσωπος φυσικών οικολογι-

κών χρωμάτων Νίκος Γιαννακόπουλος.

Οι κωδικοί Ε, σύμφωνα με τον ελληνικό κώδικα τροφίμων και

ποτών και την ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 94/36/ΕΚ αριθ.

L237) αφορούν τις προσθετικές ουσίες στα τρόφιμα και οι κω-

δικοί από Ε100 μέχρι και Ε180 αφορούν χρωστικές ουσίες τρο-

φίμων. Απόλυτα ασφαλείς θεωρούνται εκείνες, που παράγονται

από Κουρκουμίνη (Ε100) ή κιτρινόριζα και από αυθεντική χο-

χινίλη (Ε120), αλλιώς καρμινικό οξύ ή καρμίνα. Δεν πρέπει να

συνδέεται αυτή η απόλυτα φυσική ουσία που προέρχεται από

εκκρίσεις είδους εντόμου από τις Κανάριες Νήσους και το Με-

ξικό με τη συνθετική χοχινίλη Α (Ε124) (αζόχρωμα), η οποία

δεν εμπίπτει σ’ αυτήν την κατηγορία.

Οι περισσότερες συμβατικές βαφές αβγών διαθέτουν ως κόκ-

κινη χρωστική τη συνθετική χρωστική Ε122 (Αζορουμπίνη, Καρ-

μοϊσίνη), που επίσης δεν εμπίπτει στην κατηγορία που προ-

αναφέραμε. Μια εξαιρετικά καλή και απόλυτα φυσική βαφή πα-

ράγεται τέλος από χλωροφύλλες (Ε140) και χλωροφυλλίνες.

Οι βαφές από τους κωδικούς που προαναφέρθηκαν χρησι-

μοποιούνται με μόνο προσθετικό το σιμιγδάλι, το οποίο βοη-

θάει στην προσκόλληση της χρωστικής ουσίας στον φλοιό του

αβγού.

Οι οικολογικές φυσικές βαφές δίνουν συνήθως χρώμα κόκ-

κινο, πράσινο και κίτρινο, σύμφωνα με τις βάσεις των χρωμάτων

τους, αλλά οι αποχρώσεις είναι πολλές, αφού τα αβγά δεν απορ-

ροφούν την ίδια ακριβώς ποσότητα βαφής.

Το κύριο πλεονέκτημα των εναλλακτικών φυσικών βαφών εί-

ναι ότι ακόμη κι εάν ραγίσει το κέλυφος των αβγών, οι βάσεις

των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται για τη βαφή τους είναι

απόλυτα φυσικές και ασφαλείς για την υγεία των καταναλω-

τών.
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Η ιεροτελεστία του κόκκινου αβγού 

Εναλλακτικές φυσικές βαφές 



Ο Λαμπριάτης

Λ
αμπριάτη λέμε στην Κρήτη το αρνί ή το ρίφι εκείνο που

προορίζεται να σφαχτεί τη Λαμπρή, έγραφε σε πα-

λαιότερο αφιέρωμα των “Χ.Ν.” ο αείμνηστος Μιχά-

λης Γρηγοράκης και εξιστορούσε:

«Κάθε οικογένεια του χωριού ξεχωρίζει από την αρχή του χρό-

νου ένα νεαρό ζώο, κυρίως από τα μαρτιά τα οικόσιτα, δη-

λαδή αρνοερίφια και του δίνει την ονομασία λαμπριάτης, το

ετοιμάζει για να σφαχτεί το Μεγάλο Σάββατο, γι’ αυτό και λέμε:

- Μεγάλο Σαββάτο αρνιά και ρίφια κάτω!... προκειμένου οι νοι-

κοκυρές να φτιάξουν τα νόστιμα φαγητά τους που αποτελούν

το κύριο γεύμα του πασχαλινού τραπεζιού. Στις πόλεις είναι

έθιμο ο λαμπριάτης ν’ αγοράζεται ζωντανός τη Μεγάλη Πα-

ρασκευή από ζωοπανηγύρεις κι έτσι οι Χανιώτες τρέχουν στη

μεγάλη ζωοπανήγυρη των Βουκολιών ή στις περιστασιακές,

που στήνονται σε διάφορες μικροπλατείες από τους διάφο-

ρους κτηνοτρόφους. Οσο για το σφάξιμο του λαμπριάτη το ανα-

λαμβάνει ο χασάπης της γειτονιάς, ο οποίος για τα σφαχτι-

κά του παίρνει την προβιά.

Αυτά όλα γι’ αυτούς που θέλουν να επιμένουν στο έθιμο του

ζωντανού λαμπριάτη. Είναι όμως λιγοστοί γιατί η βιασύνη της

ζωής, η αλλαγή νοοτροπίας περιόρισε κατά πολύ τον ζωντα-

νό λαμπριάτη κι έτσι ο λαμπριάτης πουλιέται σφαγμένος πια

από τους κρεοπώλες. Ο λαμπριάτης τρώγεται στο σπίτι ή στην

αυλή, αν είναι καλοκαιριά, ψημένος στον φούρνο με πατάτες,

μα και ως κρεατότουρτα ή και στο τσικάλι γιαχνί και γίνεται

ανάρπαστος, αφού η μακρότατη νηστεία της Μεγάλης Σα-

ρακοστής τον έχει κάνει όνειρο του κάθε πιστού.

Οσο για το έθιμο του σουβλιστού λαμπριάτη, του και οβε-

λία αποκαλούμενου, θα πρέπει να πούμε πως αυτός ήρθε από

την παλιά Ελλάδα στα Χανιά, στις αρχές της δεκαετίας του εξή-

ντα και περιορίστηκε μόνο στην πόλη. Για τον ερχομό του οβε-

λία στα Χανιά έχουμε δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή μας λέει

πως έφταιξαν κάποιοι... σιόγαμπροί μας. Συγκεκριμένα κάτι

αξιωματικοί και υπαξιωματικοί από την παλιά Ελλάδα του Πε-

δίου Βολής και της 115 Πτέρυγας Μάχης, που παντρεύτηκαν

Χανιωτοπούλες και άνοιξαν σπίτι εδώ, επήραν να γιορτάζουν

το Πάσχα όπως και στην πατρίδα τους. Η δεύτερη εκδοχή έχει

να πει πως αξιωματικοί και στρατιώτες Χανιώτες, οι οποίοι

υπηρετήσαν σε μέρη όπου ο οβελίας θριάμβευε, ενθουσιά-

στηκαν με το έθιμο και θέλησαν να το φέρουν κι εδώ. Ομως

ο οβελίας περιορίστηκε στην πόλη και σε καθαρά συγγενικό

εορταστικό γεγονός μπόλικης φαγοποσίας. Δεν επήρε ποτέ

αυτό το ομαδικό παλιο-ελλαδίτικο φαγοπότι μιας γειτονιάς ή

ενός χωριού, με δεκάδες τα σουβλιστά και με την ευθυμία να

κορυφώνεται από τους ζουρνάδες και τα νταούλια...!».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα νησιά, όπου -στις πε-

ρισσότερες περιπτώσεις- το αρνί είναι γεμιστό με διάφορα

χόρτα και ρύζι και ψήνεται στον φούρνο. Το ρίφι με πάτου-

δα της Νάξου είναι ουσιαστικά ερίφιο με σέσκουλα, κου-

τσουνάδες από τις παπαρούνες που βγαίνουν το Πάσχα, μά-

ραθο, μυρώνια και φρέσκο κρεμμυδάκι. Λίγο βορειότερα, στη

Μυτιλήνη, η παραδοσιακή συνταγή επιβάλλει το αρνί να εί-

ναι γεμιστό με σκέτο ρύζι, χωρίς χόρτα, αλλά με κουκουνά-

ρι, σταφίδες και εντόσθια.

Στην Ηπειρο κυριαρχεί η γάστρα, στο ίδιο μήκος κύματος

με τη ρεβιθάδα της Σίφνου. Μέσα στο σκεύος, το κρέας “συ-

νοδεύεται” από χόρτα του βουνού που ευδοκιμούν στην πε-

ριοχή και μετά το μαγείρεμα προστίθεται αυγολέμονο. Στην

Πάτρα, η παραδοσιακή συνταγή υπαγορεύει το αρνί να ψή-

νεται μαζί με κοιλιές και ποδαράκια, ενώ στη Μάνη το απο-

καλούμενο ρεγάλι μοιάζει με κρέας κοκκινιστό με λίγο ζου-

μί και κόκκινη σάλτσα.

Στην Κρήτη, η παραδοσιακή κατσαρόλα είναι εκείνη που

“φιλοξενεί” έναν ξεχωριστό μεζέ, που φτιάχνεται με τρεις δια-

φορετικούς τρόπους, τα γαρδούμια. Αυτά παρασκευάζονται

είτε με το ποδαράκι του αρνιού με το νύχι, τυλιγμένο με εντε-

ράκι είτε με την κοιλιά του αρνιού τυλιγμένη σε εντεράκι είτε

με το συκώτι, την μπόλια και το έντερο.

Ένας άλλος τρόπος μαγειρέματος, εναλλακτικός της σούβλας,

του φούρνου ή της γάστρας είναι το κλέφτικο, που συναντάται

σε κάποιες περιοχές της Μακεδονίας, αλλά και σε άλλα μέρη

της χώρας. Φέρει την ονομασία του από την περίοδο της τουρ-

κοκρατίας, όταν οι αρματολοί και οι κλέφτες για να μην τους

αντιληφθούν οι Τούρκοι, άνοιγαν έναν λάκκο στο χώμα, το-

ποθετούσαν κάρβουνα και το κρέας του αρνιού δεμένο μέσα

δέρμα του και σκέπαζαν πάλι με κάρβουνα και χώμα. Το κρέ-

ας ψηνόταν χωρίς οσμές και καπνούς, ώστε να μην γίνεται

αντιληπτό και οι παρασκευαστές του είχαν για αρκετές μέ-

ρες φαγητό, καθώς ήταν αρκετό να σκάψουν λίγο το χώμα

για να βγάλουν λίγες μερίδες ακόμη.

Η ιδέα του ψηφίσματος χωρίς αέρα ενσωματώθηκε στο χτι-

στό φούρνο, η είσοδος του οποίου χτίζεται με πηλό και σπά-

ει την επόμενη μέρα, αφού έχει ψηθεί το κρέας με τον κα-

λύτερο δυνατό τρόπο. «Η συνήθεια του θαψίματος υπήρχε

από τα αρχαία χρόνια για καθαρά χρηστικούς λόγους και πήρε

νέα μορφή όταν οι αρχαίοι Έλληνες υιοθέτησαν από τους αρ-

χαίους άραβες τον χτιστό φούρνο. Η είσοδός του χτίζεται για

να μην υπάρχει καθόλου αέρας, διαφορετικά το κρέας θα καεί.

Με το άναμμα, όμως, του φούρνου, την τοποθέτηση του φα-

γητού και το χτίσιμο της πόρτας διασφαλίζεται μια σταθε-

ρή θερμοκρασία, ιδανική για ένα ομοιόμορφο ψήσιμο επί πολ-

λές ώρες» σχολιάζει ο κ. Φωτιάδης.

Διαφορετικές συνταγές, κατά τον σεφ, υπάρχουν πολλές και

για τη μαγειρίτσα και αφορούν την παρουσία ή μη διαφό-

ρων χόρτων, αρωματικών και ειδών εντοσθίων. Ιδιαίτερη θέση,

άλλωστε, στο γιορτινό μακεδονικό τραπέζι έχουν και οι τζι-

γεροσαρμάδες, φτιαγμένοι με ψιλοκομμένα εντόσθια, ρύζι,

σταφίδες, κουκουνάρι και δυόσμο μέσα στη μπόλια του αρ-

νιού. Η αντίστοιχη συνταγή στην Ήπειρο είναι το λεγόμενο

τρίμμα που φέρει μέσα στην μπόλια τα εντόσθια αλλά και χο-

ντροκομμένα πασχαλινά αβγά και φρυγανισμένο ψωμί. Σε πολ-

λές περιοχές, επίσης, κυριαρχεί το σπληνάντερο, κατά το οποίο

το παχύ έντερο των αμνοεριφίων γεμίζει με τη σπλήνα, με

ρύζι κανέλα, καρπούς και σταφίδες, ενώ δεν λείπει και το κε-

φαλάκι, ένας μεζές που σερβίρεται στη λογική ότι δεν πετιέται

ποτέ τίποτα φαγώσιμο.

Τσουρέκια και γλυκά ολοκληρώνουν το πασχαλινό τραπέ-

ζι με την απαραίτητη γλύκα που επιβάλλει ένα επιδόρπιο. «Τα

τσουρέκια άρχισαν να φτιάχνονται από τα βυζαντινά χρόνια

και έχουν δεχτεί επιρροές από την ανατολή και τα αρώμα-

τά της. Οι παραλλαγές τους ανά περιοχή εξαρτώνται από τους

λαούς με τους οποίους συνεργάζονταν ή με τους οποίους πο-

λεμούσαν οι λαοί του βυζαντίου» τονίζει ο κ. Φωτιάδης. Δεν

παραλείπει, μάλιστα, να αναφέρει τα γλυκά επιδόρπια με τυρί

που σερβίρονται στα νησιά, όπως τα καλτσούνια στην Κρή-

τη, τα πιτάκια με ανάλατη μυζήθρα και κανέλα στη Νάξο και

τα μελιτίνια στη Σαντορίνη.

Παραδοσιακές γεύσεις συνταγές και τρόποι μαγειρέματος

χιλιάδων χρόνων επιβιώνουν ακόμη στις περισσότερες πε-

ριοχές της χώρας, περνούν από γενιά σε γενιά και κατά και-

ρούς συγκεντρώνονται σε βιβλία μαγειρικής και σχετικές εκ-

δόσεις χάρη στο μεράκι και το φιλότιμο κάποιων ανθρώπων.

«Είναι, όμως, κρίμα που οι όποιες προσπάθειες είναι απο-

σπασματικές» λέει ο κ. Φωτιάδης και εύχεται να υπάρξει κά-

ποια στιγμή μια συνολική συντονισμένη μελέτη με στόχο μια

συνολική καταγραφή.

ΑΠΕ – ΜΠΕ » Αρνί, κατσικάκι και κοκορέτσι έχουν
την τιμητική τους στο πασχαλινό τραπέζι, ωστό-
σο, ελάχιστοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν ότι όλες
οι παραπάνω γεύσεις, αλλά και ο τρόπος παρα-
σκευής τους, ήταν γνωστά στους αρχαίους Ελ-
ληνες πριν από πέντε χιλιάδες χρόνια!

Ο
ταν, μάλιστα, έψηναν στη σούβλα και καθώς δεν

υπήρχαν τότε πινέλα αλλά ούτε και λαδολέμονο, βου-

τούσαν ένα κλαδί από πεύκο σε χυμούς από άγου-

ρο σταφύλι και άγουρο δαμάσκηνο και άλειφαν το

κρέας προσδίδοντάς του μια ιδιαίτερη γεύση από φρούτα και

ρετσίνι. Για να παρασκευάσουν κοκορέτσι μαρινάριζαν τα έντε-

ρα σε ξίδι, νερό και μέλι. Το ξίδι λειτουργούσε ως αντισηπτι-

κό και αφυδάτωνε το έντερο από τα πολλά λίπη, ενώ το μέλι

δημιουργούσε μια καραμελωμένη κρούστα. Οι επίσημες ονο-

μασίες στην αρχαία ελληνική ήταν “πλεκτή” για το κοκορέτσι

και “γαρδούμιο” για τη γαρδούμπα.

Σήμερα, πέραν της γνωστής σε όλους σούβλας, κάθε τόπος

έχει τη δική του πασχαλινή παράδοση που περιλαμβάνει πολ-

λές και διαφορετικές παραλλαγές - από το κλέφτικο στη Μα-

κεδονία και το ρίφι με πάτουδα στη Νάξο μέχρι τη γάστρα στην

Ήπειρο και τα γαρδούμια στην Κρήτη.

Κομμάτι της ελληνικής παράδοσης είναι
το σούβλισμα του αρνιού το Πάσχα.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Το έθιμο της σούβλας
■ Αρνί, κατσικάκι και κοκορέτσι έχουν την τιμητική τους... 
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Τα “Πάθη” στην 7η Τέχνη
■ Kινηματογραφικές ταινίες που ξεχώρισαν και συζητήθηκαν 

Οι Ταινίες

The Prince Of Egypt (1998)

Οσκαρική ταινία κινουμένων σχεδίων που τα είχε όλα.

Γέλιο, συγκίνηση, αγωνία. Ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου, απο-

τελεί ίσως την καλύτερη ταινία για μία από τις πιο επι-

κές ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης, την ιστορία του Μω-

υσή και είναι δοσμένη τόσο μαγικά και άρτια που την

χειροκροτείς. Οι ηθοποιοί που δάνεισαν τη φωνή τους

στους ήρωες της ταινίας, είναι ίσως οι πιο γνωστοί και

καταξιωμένοι σε ολόκληρο το Hollywood και πολλοί από

αυτούς Οσκαρικοί: Val Kilmer(Μωυσής), Ralph

Fiennes(Ραμσής), Michelle Pfeiffer (Τζιπόρα - γυναίκα

του Μωυσή), Sandra Bullock (Μίριαμ - αδερφή του Μω-

υσή), Jeff Goldblum (Aaron- αδερφός του Μωυσή),

Patrick Stewart (Βασιλιάς της Αιγύπτου), Helen Mirren

(Βασίλισσα της Αιγύπτου), Steve Martin (Χοτέπ, ένας εκ

των δύο βασιλικούς μάγους). Η ταινία ήταν υποψήφια

για δύο χρυσές σφαίρες και για τρία Oscar. Οι δύο χρυ-

σές σφαίρες και τα δύο εκ των τριών Oscar, ήταν για το

soundtrack της ταινίας και για το τραγούδι When You

Believe, το οποίο πήρε και το Oscar. 

King Of
Kings (1961)

Η ταινία αναφέρεται

στη ζωή του Ιησού Χρι-

στού. Αυτό που την έκα-

νε μοναδική εκείνη την

περίοδο ήταν το γεγο-

νός ότι ήταν η πρώτη

ταινία, που είδαμε το

πρόσωπο του Ιησού

Χριστού, καθώς στις

προαναφερθείσες ται-

νίες, όπου υπήρχε ο

Χριστός, βλέπαμε μόνο

τα χέρια του. Τον ρόλο

του Χριστού ενσάρκωσε

ο Jeffrey Hunter. Από

την ταινία αυτή και

μετά άρχισε και η γνω-

στή σε όλους μας “κα-

τάρα” του συγκεκριμέ-

νου ρόλου που θέλει

όποιον παίζει τον Ιησού

Χριστό να μην κάνει

μετέπειτα καριέρα.

Salome (1953)

Η ταινία μας εξιστορεί την ιστορία του Κλαύδιου και

της Σαλώμης. «Ετσι μεταφερόμαστε στο παλάτι του

Ηρώδη, που έχει φυλακίσει τον Ιωάννη τον Βαφτιστή. Η

γυναίκα του και Βασίλισσα, θέλει τη θανάτωση του Ιω-

άννη, ο Ηρώδης όμως δεν το κάνει, καθώς φοβάται λόγω

μιας προφητείας. Ταυτόχρονα η Σαλώμη και ο Κλαύδιος,

δείχνουν να θέλουν ν’ ασπαστούν την καινούργια θρη-

σκεία. Ετσι αυτή τους η επιθυμία, σε συνδυασμό με τον

καταλυτικό χορό της Σαλώμης, θα φέρει τα πιο αναπά-

ντεχα αποτελέσματα. Τον ρόλο της Σαλώμης ενσάρκω-

σε μοναδικά η θρυλική Rita Hayworth, ενώ τον ρόλο του

Κλαύδιου έκανε ο Stewart Granger και τον ρόλο του Ηρώ-

δη ο Charles Laughton. 

Barabbas (1961)

O Βαραββάς, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ταινίες του Anthony Quinn. Η ται-

νία αναφέρεται στον γνωστό ταραχοποιό Βαραββά, που ελευθερώθηκε μετά από την επι-

θυμία του κόσμου παίρνοντας τη θέση του στον σταυρό, ο Ιησούς Χριστός. Ετσι λοιπόν,

αφού ελευθερώνεται, πηγαίνει να βρει τη γυναίκα του, η οποία, έχει αρχίσει να ενστερ-

νίζεται τις διδαχές του Χριστού. Αφού ο Βαραββάς, γίνεται μάρτυρας της Σταύρωσης, της

ταφής και της “εξαφάνισης” του Ιησού Χριστού, ζητά να μάθει από τους αποστόλους, πού

τον έχουν κρύψει. Ταυτόχρονα η γυναίκα του, συλλαμβάνεται και θανατώνεται διά λι-

θοβολισμού, από τους ίδιους ανθρώπους που έστειλαν στην σταύρωση τον Χριστό. Λίγο

διάστημα μετά, ο Βαραββάς, επιτίθεται σε μία άμαξα των Φαρισαίων και τους λιθοβολεί

ως εκδίκηση για τον θάνατο της γυναίκας του. Συλλαμβάνεται, από τους Ρωμαίους, όμως

και μεταφέρεται στη Σικελία. Εκεί γνωρίζει έναν Χριστιανό τον Sahak. Λίγο μετά, στέλ-

νονται αυτός και ο Sahak στη Ρώμη ως μονομάχοι. Εκεί ο Sahak κηρύττει για τον Χρι-

στό και θανατώνεται από έναν Ρωμαίο μονομάχο τον Torvald, ως προδότης. Την επό-

μενη μέρα, ο Βαραββάς καταφέρνει να σκοτώσει τον μονομάχο στην αρένα και ο Νέρωνας

τον ελευθερώνει. Εκείνος παίρνει το σώμα του Sahak και το παραδίδει στις κατακόμβες

στους Χριστιανούς, προκειμένου να θαφτεί όπως πρέπει. Ο Βαραββάς, φεύγοντας από εκεί

χάνεται και αφού καταφέρνει να βρει την έξοδο, αντιλαμβάνεται ότι η Ρώμη έχει πιάσει

φωτιά. Αρχίζει να επεκτείνει τη φωτιά και συλλαμβάνεται από Ρωμαίους στρατιώτες, στους

οποίους λέει ότι είναι Χριστιανός καθώς έχει ακούσει ότι τη φωτιά την έβαλαν Χριστια-

νοί. Ετσι φυλακίζεται μαζί με άλλους Χριστιανούς και ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Από-

στολος Πέτρος. Στο τέλος ο Βαραββάς σταυρώνεται μαζί με τους υπόλοιπους φυλακισμένους

έχοντας όμως πλέον ασπαστεί τον Χριστιανισμό, χάρη στον Απόστολο Πέτρο που τον συγ-

χώρεσε.

The Ten Commandments (1956)

Η ταινία αναφέρεται στη ζωή του Μωυσή και στην έξο-

δο από την Αίγυπτο μέχρι και τις 10 Εντολές. Στον ρόλο

του Μωυσή βλέπουμε τον Charlton Heston και αποτελεί

έναν από τους πιο ιστορικούς του ρόλους. Η ταινία ήταν

υποψήφια για 7 Oscar, ανάμεσά τους και της καλύτερης

ταινίας, κέρδισε όμως μόνο το Oscar καλύτερων εφέ.

ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΟΥΛΟΣΗΦΑΚΗ

Τα “Πάθη” συνοδεύουν και τροφοδοτούν τον
Kινηματογράφο απ’ το ξεκίνημά του, με τους ιστο-
ρικούς να τοποθετούν την πρώτη απεικόνιση στα
1897, όταν ο Φρανκ Ράσελ ήταν ο πρώτος ηθο-
ποιός που υποδύεται τον Χριστό στη μεγάλη οθό-
νη. Ακολουθεί ένα οδοιπορικό στον χρόνο και στις
οθόνες, με τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ται-
νίες για τον Χριστό και γενικά για τη Μεγάλη
Εβδομάδα, που ξεχώρισαν και συζητήθηκαν.  

Ben Hur (1959)

Η ταινία Ben Hur είναι η πιο

επιτυχημένη ταινία που έχει

να κάνει με τη ρωμαϊκή αυ-

τοκρατορία, λίγα χρόνια μετά

τη σταύρωση του Χριστού. Η

ταινία αποτελεί μία από τις

ιστορικότερες ταινίες του

Heston. Ετσι λοιπόν μας εξι-

στορεί την ιστορία ενός Εβραί-

ου πρίγκιπα, του Ben Hur, ο

οποίος στέλνεται στην εξο-

ρία ως σκλάβος από τον και-

νούργιο Ρωμαίο διοικητή και

παιδικό φίλο του Messala.

Εξουθενωμένος ο Ben Hur

φτάνει στη Ναζαρέτ με τους

υπόλοιπους σκλάβους όπου

τον βοηθά ένας άγνωστος

άντρας, που αργότερα θα απο-

καλυφθεί ότι είναι ο Ιησούς.

Τρία χρόνια μετά από ένα πε-

ριστατικό προτείνεται να γίνει

μονομάχος. Και κάπως έτσι,

έχοντας πίστη στο Θεό και τον

Χριστό, αποφασίζει να σχε-

διάσει την επιστροφή του

στην Ιερουσαλήμ και φυσικά

την εκδίκησή του για τα δει-

νά που πέρασε. Τον ιστορικό

ρόλο του Ben Hur έπαιξε μο-

ναδικά ο Charlton Heston. Η

πρωτοτυπία της ταινίας ήρθε

λίγους μήνες μετά στα Oscar,

αφού πήρε τον αριθμό ρεκόρ,

για εκείνη την εποχή δηλαδή

11 Oscar έχοντας 12 υποψη-

φιότητες. 



The Bible - Collection (1994 - 2002)

Η σειρά Βίβλος περιγράφει όσο πιο πιστά γίνεται στις Γραφές, όλα τα γεγονότα της Παλαιάς και Καινής Δια-

θήκης. Το πρωτοποριακό με τη σειρά αυτή, είναι το τελευταίο επεισόδιο, που μας δείχνει όχι μόνο τη Σταύρωση

και Ανάσταση του Κυρίου, όπως έχουμε δει στις μέχρι τώρα σειρές και ταινίες, αλλά συ-

νεχίζει στην Ανάληψη και τελειώνει χρόνια μετά με τον Απόστολο Ιωάννη στην Πάτμο.

Ενδιάμεσα όμως μας δείχνει με εντυπωσιακό τρόπο τα γεγονότα του άπιστου Θωμά και

της Πεντηκοστής με καλύτερη σκηνή τη δεύτερη καθώς έχει γυριστεί με πιστή αντιγραφή

των Ευαγγελίων.

Οι ταινίες είχαν πολύ μεγάλη απήχηση στο ελληνικό κοινό και οι πρωταγωνιστές τους

πολλοί και καταξιωμένοι.

Η σειρά όμως έβγαλε και μία ταινία “Spin-Off”. Η ταινία ονομάζεται “Son Of God” και

μας εξιστορεί τη ζωή του Ιησού Χριστού. Ουσιαστικά η ταινία έχει αποκοπεί από τη σει-

ρά και έχει μεγαλώσει σε μήκος.

Ας δούμε τις ταινίες και τους πιο γνωστούς από τους ηθοποιούς που έπαιζαν.

• The Bible-Jacob (1994): Mathew Modine (Jacob), Sean Bean (Esau), Ειρήνη Παπά

(Sarah), Christoph Waltz (Morash).

• The Bible-Joseph (1995): Ben Kingsley (Potiphar), Martin Landau (Jacob), Monica

Bellucci (Βασίλισσα).

• The Bible-Moses (1995): Ben Kingsley (Moses), Christopher Lee (Ramses), Frank

Langella (Mermesta).

• The Bible-Samson and Delilah (1996): Elizabeth Hurley (Delilah), Michael Gambon

(Re Hamun), Dennis Hopper (Generale Tariq.

• The Bible-David (1997): Nathaniel Parker (David), Jonathan Pryce (Saul), Leonard Nimoy (Samuel), Ben Daniels

(Jonathan), Franco Nero (Nathan).

• The Bible-Solomon (1997): Ben Cross (Solomon), Max Von Sydow (David).

• The Bible- Jeremiah (1998): Patrick Dempsey (Jeremiah), Leonor Varela (Judith), Vincent Regan (Βασιλιάς

Sedecia).

• The Bible-Esther (1999): F.Murray Abraham (Mordecai), Thomas Kretschmann (Βασιλιάς Ahasuerus).

• The Bible-Jesus (1999): Jeremy Sisto (Ιησούς Χριστός), Jacqueline Bisset (Παρθένος Μαρία), Gary Oldman

(Pontius Pilatus).

• The Bible- Paul The Apostle (2000): G.W.Bailey (Barnabas), Franco Nero (Gamaliel).

• The Bible- the Apocalypse (2002):  Richard Harris (Apostle John).

The Greatest Story Ever Told (1965)

Αλλη μία ταινία για τη ζωή του Ιησού Χριστού, αυτή τη φορά όμως

στον ρόλο του Ιησού βλέπουμε τον Max von Sydow. Το cast συμπλη-

ρώνουν οι Charlton Heston (Ιωάννης ο Βαπτιστής), Martin Landau (Καϊ-

άφας), Angela Lansbury (Claudia), David Mc Callum (Ιούδας Ισκα-

ριώτης). Η ταινία ήταν υποψήφια για 5 Oscar.

The Last Tempation of Christ (1988)

Η ταινία αποτελεί μία ιστορική σύμπραξη. Από τη μία ο μεγάλος σκη-

νοθέτης Martin Scorsese και από την άλλη ένα παγκοσμίου φήμης βι-

βλίο του δικού μας Νίκου Καζαντζάκη. Η ταινία “Ο Τελευταίος Πειρασμός

του Χριστού”, είναι η κινηματογραφική μεταφορά του ιστορικού μυ-

θιστορήματος του Καζαντζάκη. Στον ρόλο του Ιησού Χριστού ο Willem

Dafoe, ο οποίος -αν και μπήκε στον ρόλο- δεν απέσπασε τις καλύτερες

κριτικές. To soundtrack της ταινίας κέρδισε μία Χρυσή Σφαίρα και δύο

χρόνια μετά ένα Grammy για το Καλύτερο New Age Album.

Οι Σειρές

The Passion
Of The
Christ
(2004)

ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙ-

ΣΤΟΥ -όπως κυκλοφό-

ρησε στη χώρα μας το

2004- είναι η πολυσυ-

ζητημένη θρησκευτική

ταινία του Mel Gibson

που μας ταξιδεύει στις

ημέρες του Πάσχα. Η

ταινία περιγράφει τις

τελευταίες 12 ώρες του

Χριστού από τη στιγμή

της σύλληψής του μετά

τον Κήπο της Γεσθη-

μανή, την ανάκρισή

Του, τα βασανιστήρια,

την πορεία στον Γολ-

γοθά και τη Σταύρωσή

Του. Πρόκειται για μια

πανανθρώπινη ταινία

αγάπης, φθόνου, πόνου

και συγχώρεσης, θυ-

σίας και λύτρωσης με

συγκλονιστικές ερμη-

νείες από τους ΤΖΙΜ

ΚΑΒΙΖΙΕΛ, ΜΟΝΙΚΑ

ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ, ΣΕΡΤΖΙΟ

ΡΟΥΜΠΙΝΙ και ΜΑ-

ΓΙΑ ΜΟΡΓΚΕΝΣΤΕΡ.

Τα “Πάθη του Χριστού»

είναι ένα θρησκευτικό

έπος τόσο έντονο και

καθηλωτικό, όσο πνευ-

ματικό και φωτεινό

ήταν και το δράμα του

Χριστού. Η ταινία ήταν

μεγάλη επιτυχία στα

box office και έκοψε

μόνο στην Ελλάδα

398.000 εισιτήρια.

Jesus Of Nazareth (1977)

Η κλασικότερη σειρά

για τη ζωή του Ιησού

Χριστού, που αγαπή-

θηκε από δισεκατομ-

μύρια τηλεθεατές σε

ολόκληρο τον κόσμο,

σημειώνοντας κάθε

χρονιά μεγάλες τηλε-

θεάσεις. Η σειρά αγα-

πήθηκε πολύ καί από

τους Ελληνες τηλεθεα-

τές, οι οποίοι από την

πρώτη χρονιά που άρ-

χισε να παίζεται αυτό

το φαινόμενο, μιλού-

σαν για την απόλυτη

ενσάρκωση του Ιησού

Χριστού όχι μόνο στην απόδοση του ρόλου αλλά και στην εικόνα. Η

σειρά μας μεταφέρει στη Ναζαρέτ, πριν τη γέννηση του Ιησού και τε-

λειώνει λίγο πριν την ανάληψή του. Τον ρόλο του Ιησού Χριστού, εν-

σάρκωσε μοναδικά ο Robert Powel, ο οποίος, λίγο μετά το τέλος της

σειράς, δήλωσε σε συνέντευξή του, ότι σταματά την υποκριτική, κα-

θώς ο ρόλος αυτός τον άγγιξε τόσο πολύ, που δεν θέλει να κάνει κάτι

άλλο. Μαζί του ένα λαμπερό cast ηθοποιών που ξεχώρισαν και μετά

την σειρά: Ernest Borgnine (Centurion), Ian McShane (Ιούδας Ισκα-

ριώτης), Christopher Plummer (Ηρώδης Αντίπας), Michael York (Ιω-

άννης ο Βαπτιστής), Ian Holm (Zerah).
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Δεκαετία του ’60...

Στις δύο από τις τρεις πρώ-

τες ασπρόμαυρες φωτογρα-

φίες παρακολουθούμε παιδιά

από τη Σπλάντζια, τη Μεγάλη

Παρασκευή του 1968 να φτιά-

χνουν τον Ιούδα τους (φωτ.

κάτω δεξιά). Κι ενώ σε αυτή τη

φωτογραφία το ομοίωμα φαί-

νεται παραφουσκωμένο, στις

άλλες το σκοινί που του έχουν

φορέσει εν είδει ζώνης, του

κάνει μέση δακτυλίδι.

Στη φωτ. (κάτω αριστερά) ο

Ιούδας έτοιμος πια, δίχως πα-

πούτσια, φορώντας μάλινη

μπλούζα και καπέλο, και...

σπαουλοδεμένος στη μέση,

στις μασχάλες, στον δεξί αγκώ-

να και κοντά στον αριστερό

του καρπό, “απαθανατίζεται”

με ψηλά τα χέ-

ρια ως παρα-

δωμένος στο

πεπρωμένο του

που είναι η

πυρά που θα

ανάψει μια

μέρα μετά, το

Μεγάλο Σάββα-

το!

Εξέχουν τα

κλαδιά (μου-

ριάς;) τόσο

μέσα από τα

δύο μανίκια

του όσο και

πίσω από την

πλάτη του (η

σπονδυλική του

στήλη) που τον

κρατάει ημιόρ-

θιο σε μια μι-

κρή στοίβα από

ξερόχορτα που

θα χρησιμοποι-

ηθούν ως προ-

σάναμα(;) την

επόμενη ημέρα!

Στη φωτ. πάνω, όλη η “μα-

ρίδα” ποζάρει -στο κέντρο της

μεγάλης αλάνας- σοβαρή, με

μακριές μπλούζες, μακριά αλλά

και κοντά παντελόνια, ενώ

δεν λείπουν από τη φωτ., τα

απαραίτητα παιχνίδια τόπι,

ξυλίκι καθώς και κάποια μικρά

“μπολάκια” αριστερά.

Δεκαετία του ’80...

Από το 1968 μεταφερόμαστε στο 1982 και στην Καινούρ-

για Χώρα (όπως διαβάζουμε στο πίσω μέρος της φωτογρα-

φίας) και βλέπουμε έναν ισχνό Ιούδα (φωτ. πάνω δεξιά) κρε-

μασμένο σε κατασκευασμένη κρεμάλα που βρίσκεται σε κά-

ποια αλάνα της περιοχής.

Με... ανοικτές πλάτες και φορώντας λαχούρι(;) πουκάμισο

κουμπωμένο ως το τελευταίο πάνω κουμπί, κι αυτός με μέση

δακτυλίδι αλλά φανερά πιο μακρύς, πιο αψηλός από τον Ιού-

δα του 1968, φορώντας το καπέλο του πάνω στο κεφάλι του

κι έχοντας μια... ενδιαφέρουσα γκριμάτσα!

Τούτος ο Ιούδας όμως είναι αφημένος, έρημος, δίχως κα-

νέναν εκ των “δημιουργών” του τριγύρω παρά μόνο τρεις τέσ-

σερις πέτρες κάτω από τα πόδια του. Προφανώς ο φωτο-

γράφος τον βρήκε εκεί κάποια στιγμή που όλοι είχαν φύγει

για τα σπίτια τους...

------

Ο έτερος κρεμασμένος Ιούδας είναι και αυτός από την πε-

ριοχή της Καινούργιας Χώρας, φωτογραφιζόμενος από το πλάι

και στις δύο φωτογραφίες, μία από αριστερά και μία από δε-

ξιά...

» Ανασύροντας... εικόνες από το Aρχείο των “Χ.Ν.”

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ

Οι Ιούδες που... κάψαμε!

Το έθιμο με το κάψιμο του Ιούδα καλά κρατεί στον τόπο
μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το Αρχείο των
“Χ.Ν.” επιλέξαμε φωτογραφικά στιγμιότυπα από τέσ-
σερις διαφορετικές χρονιές που αντιστοιχούν σε τέσ-
σερις διαφορετικές δεκαετίες...
Ομοιώματα του Ιούδα που φτιάχθηκαν στη Σπλάντζια
του ’60, στη Νέα Χώρα του ’80 και στο κάτω Κούμ-Καπί
του ’90 και του 2000 παρουσιάζονται στο παρόν αφιέ-
ρωμα που επιχειρεί εκτός άλλων και μια αναδρομή στις
κοινωνικοοικονομικές και όχι μόνο συνθήκες των πα-
ραπάνω εποχών όπως αυτές... “απεικονίζονται” στις
ασπρόμαυρες κι έγχρωμες φωτογραφίες!

NΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΥ.

KΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

kak_nektar@yahoo.gr



Δεκαετία του ’90 και αρχές του... 21ου αιώνα!

Οι δύο φωτογραφίες που

παρουσιάζουμε από το Πάσχα

του 1998 (φωτ. πάνω) αλλά

και από αυτό του 2000 (φωτ.

κάτω) είναι από την περιοχή

του κάτω Κουμ-Καπί.

Δύο φωτογραφίες με... 8(!!)

Ιούδες που κρέμονται από 8

κρεμάλες, κατασκευασμένες

κατά μήκος και σε μικρή από-

σταση η μία από την άλλη.

Παρατηρούμε ότι η τοποθέ-

τησή τους κατ’ αυτόν τον

τρόπο αφήνει κάποιες κενές

θέσεις για... πάρκιγκ τις οποί-

ες εκμεταλλεύονται τόσο τα

μηχανάκια όσο και τ’ αυτο-

κίνητα που πια κυριαρχούν

στις συγκεκριμένες φωτό.

Οι ξύλινες κρεμάλες του

1998 μοιάζουν κάπως πρό-

χειρα κατασκευασμένες αντι-

θέτα με αυτές του 2000 που

εμφανώς είναι πιο προσεκτι-

κά φτιαγμένες.

Ομως και στις δύο περι-

πτώσεις τα ομοιώματα φαί-

νεται πως δεν έχουν τύχει ιδι-

αίτερης προσοχής έστω κι

αν του 2000 μοιάζουν κάπως

καλύτερα από του ’98! 

Πάντως και στις δύο περι-

πτώσεις υπάρχουν άφθονα

ξερόκλαδα τοποθετημένα στη

βάση και κάτω από τα πόδια

των ομοιωμάτων ενώ ανάμε-

σα σε πολλά που μπορούν να

προκαλέσουν τον σχολιασμό

μας είναι και τόσο το γεγονός

πως από τα οκτώ ομοιώματα

μόνο ένα φοράει καπέλο, αυτό

που διακρίνεται στο βάθος της

κάτω φωτ. του 2000, ενώ

στην ίδια φωτ. ο ένας Ιούδας

είναι ακέφαλος, ίσως κι επί-

τηδες(;).

Σημειολογικά πολλά θα μπορούσαν

να γραφούν σχετικά με τα ομοιώμα-

τα του Ιούδα και πώς αυτά μας πα-

ρουσιάζονται μέσα από τις συγκε-

κριμένες φωτογραφίες που αντι-

στοιχούν σε τρεις διαφορετικές δε-

καετίες - εποχές...

Στην περίπτωση του '90, μιας...

large εποχής, π.χ. βλέπουμε ότι πα-

ρουσιάζονται όχι μόνο ένας ούτε

δύο αλλά τέσσερις Ιούδες εντός ολί-

γων τετραγωνικών μέτρων για να κα-

ούν και να προσδώσουν(!) extra θέ-

αμα, αντί του θεάματος που θα προ-

σέφερε ένα μόνο ομοίωμα που θα και-

γόταν.

Το γεγονός πως το σκηνικό αυτό εί-

ναι τοποθετημένο στο κάτω Κουμ-

Καπί μια περιοχή όπου τότε υπήρξε

ίσως το πιο βασικό κέντρο της δια-

σκέδασης της πόλης, συνεπικουρεί

στην πιο πάνω εκτίμηση...  

Αντί επιλόγου...

Κρέμεται δε από ένα δοκάρι που προεξέχει σαν μέρος του εγκα-

ταλελειμένου, ακατοίκητου και μισογκρεμισμένου(;) σπιτιού που

από τους χορταριασμένους τοίχους του ξεπετάγονται και κά-

ποια αγριολούλουδα.

Τούτος φορά γαλότσες και μοιάζει σαν να έχει δεμένα πι-

σθάγκωνα τα χέρια ενώ η φανέλα που φοράει αναγράφει το όνο-

μά του, “ΙΟΥΔΑΣ”. Ακόμη στο κάτω μέρος της φανέλας του δια-

κρίνονται τα δύο τελευταία γράμματα μιας λέξης. Είναι του λα-

τινικού αλφάβητου; Δηλαδή το -VE της λέξης LOVE ή κάτι άλλο;

Στη φωτ. κάτω αριστερά διακρίνεται επίσης η λέξη που είναι

γραμμένη στον τοίχο του χαμόσπιτου: ΖΗΤΩ καθώς και τα αρ-

χικά γράμματα ΝΔ. Στο φλασκί-κεφάλι του ομοιώματος είναι

ζωγραφισμένα με μαύρη μπογιά τα μάτια, τα φρύδια το στό-

μα, τα αυτιά ενώ τα μάτια του είναι στραμμένα προς τα δεξιά,

εκεί δηλαδή όπου στη φωτ. 2 φαίνονται τα δύο κοριτσάκια τα

οποία πιασμένα χέρι-χέρι τον παρατηρούν να τα... κοιτά!

Διακρίνονται επίσης κάτω από τα πόδια του -στο στενό μεν

πεζοδρομιάκι δε- λίγα ξύλα πιθανώς μαζεμένα από κάποιο χά-

λασμα εκεί τριγύρω...



Oι περισσότεροι Ελληνες
προσκυνητές φθάνουν
στους Αγίους Τόπους Πά-
σχα μόνο και μόνο για το
Μεγάλο Σάββατο για να
παρακολουθήσουν την τε-
λετή του Αγίου Φωτός.

Ο
Νίκος Καζαντζάκης πε-

ριγράφει στα “Ταξιδιωτι-

κά” του το Μεγ. Σάββατο στην Ιε-

ρουσαλήμ που, αν και πέρασαν εβδομήντα

χρόνια από τότε μέχρι σήμερα, έτσι όπως

διαβάζουμε στην περιγραφή του γίνεται.

Η υπέρτατη στιγμή της Ορθοδοξίας και της

Μεγάλης Εβδομάδας είναι αυτή της καθό-

δου του ανεσπέρου φωτός.

Ας παρακολουθήσουμε τον Καζαντζάκη

στην περιγραφή του.

«...Αξαφνα τα μαυροκέφαλα ολόδρωτα

πλήθη τρικύμισαν - καινούργιοι προσκυ-

νητές Αραβίτες χιμούνε στην αυλή με τα

εξαφτέρουγα και τα φανάρια τους και τις με-

γάλες, του μπογιού τους, λαμπάδες. Οι

Αραβίτες σκληρίζουν ξεφρενιασμένοι. Ενας

γέρος ανεβαίνει απάνω στους ώμους της αν-

θρωπομάζας, πηδά από ώμο σε ώμο, αφρί-

ζοντας, κρατάει δύο γδυμνά σπαθιά

και σπαθίζει τον αγέρα. Χορεύει

απάνω στους ώμους, σκληρίζει, τα

μάτια του έγιναν όλο ασπράδι, τα κε-

ριά που έχει τυλίξει τη μέση του λιώ-

νουν μέσα στη βαριά ζέστη και

στάζουν.

Σε λίγο καταφτάνουν οι Αρμένη-

δες, τα λάβαρα σαλεύουν στον αγέ-

ρα, τα μικρά του ψαλτικού χορού,

ντυμένα με κίτρινα πουκάμισα, υψώνουν

μέσα στον μουντόν αγέρα τη δροσερή

φωνή τους. Ερχουνται οι Κόφτες, οι Σύροι,

οι Αβησσυνοί, οι τσομπάνηδες, οι Βεδουί-

νοι, οι Μαρωνίτες, πέντε έξι λιναρόξανθοι

Ρούσοι, απ’ όλη την απέραντη Ρουσία, με-

ρικοί Αμερικανοί, κρύοι και κωμικοί μέσα

στο φλογερό τούτο ασιατικό καμίνι. Ερ-

χουνται οι γυναίκες οι Βηθλεμίτισσες, με τ’

αψηλά χωνωτά κεφαλοδεσίματά τους και με

τις ολάσπρες μπόλιες. Κύματα πολύχρωμα,

επιθετικά, ένας ρυθμός γοργός, πολεμικός,

σα να καταφτάνουν στρατέματα.

Ξεχείλισε ο ναός, σκαρφάλωσαν οι πιστοί

πάνω στις κολόνες, καβαλίκεψαν τα στα-

σίδια, κρεμάστηκαν απάνω στο γυναικω-

νίτη. Ολα τα μάτια αγριεμένα, εκστατικά

έχουν καρφωθεί στη μέση του ναού, στο μι-

κρό κουβούκλι, όπου κιόλας μπήκε ο Πα-

τριάρχης κι απ’ όπου θα τιναχτεί, τώρα να,

το άγιο φως...

...Η μεγάλη μαρμαρένια πλάκα, που σκε-

πάζει το χώμα όπου ξάπλωσαν στην απο-

καθήλωση το Χριστό, είναι γλειμμένη, φα-

γωμένη από τα φιλιά.

Αιώνες πέφτει η ανθρωπότητα απάνω της

και τη φιλάει και την τρώει. Αγγίζουν με τις

παλάμες τους αλαφριά την πλάκα κι ύστε-

ρα τρίβουν το πρόσωπό τους και το λαιμό

τρεις φορές...

...Ενα κύμα φελάχοι πέρασε και μας χώ-

ρισε. Εβγαζαν τις γλώσσες τους όξω, σφύ-

ριζαν, γελούσαν, τα μάτια τους ήταν φα-

γωμένα από τα τραχώματα, τα δόντια τους

έλαμπαν κάτασπρα. Οι άντρες ήταν ψηλοί

και λυγερόκορμοι, οι γυναίκες άσκημες, πα-

χιές, το μέτωπο σφιχτοδεμένο με μπακιρέ-

νια νομίσματα, τα χείλια τους ξαφρισμένα.

Μα να, γλυκότατη μελωδία ακούγεται

από το Ιερό, οι καβάσηδες, με τ’ αψηλά α-

σημόλαβα ραβδιά τους χτυπούν ρυθμικά τις

πλάκες, προχωρούν αργά κι ανοίγουν δρό-

μο. Προβαίνει ο παιδικός ψαλτοχορός, ακο-

λουθούν οι μητροπολιτάδες κι οι δεσποτά-

δες με κατάχρυσα άμφια, πατάει το κατώ-

φλι ο Πατριάρχης με τα κάτασπρα γένια, με

τα κουρασμένα μεγάλα μάτια και τα κάτα-

σπρα μακροδάχτυλα χέρια...

Η λιτανεία αρχίζει, χτυπούν οι καμπάνες,

αγέρας σφοδρός αγιότητας και παραφρο-

σύνης φυσάει απάνω από τα πολύχρωμα κε-

φάλια. Ενιωσα πάλι τη θερμότητα και την

παντοδυναμία της καρδιάς του ανθρώ-

που. Τα χέρια σηκώνουνται, τα πόδια χο-

ρεύουν, η καρδιά πηδάει και φωνάζει τον

Κύριο. Ο αγέρας γιομώνει αόρατη παρου-

σία...

...Ο Πατριάρχης έσκυψε και μπήκε μονα-

χός στο ιερό κουβούκλι του Αγίου Τάφου.

Ολο το πλήθος σώπασε τρέμοντας. Οι μά-

νες σήκωσαν στους ώμους τα μωρά τους για

να δουν, οι φελάχοι ξεχάσκισαν με χείλια

κρεμάμενα, οι Ευρωπαίοι ανασηκώθηκαν

στις μύτες των ποδιών τους, με περιέργεια.

Τα δευτερόλεφτα πέφταν πηχτά απάνω

στις κεφαλές - ο αγέρας τεντώθηκε, έτριξε

σα δερμάτι τούμπανου. Κι ολομεμιάς μια

λάμψη πήδηξε από τη χαμηλή θύρα του Αγί-

ου Τάφου - ο Πατριάρχης πρόβαλε κρατώ-

ντας μεγάλο μάτσο άσπρα κεριά αναμμένα.

Σε μια αστραπή, από τη ρίζα ως την κορφή

ο ναός πλημμύρισε φλόγες. Αλλοι κρατού-

σαν χοντρές άσπρες λαμπάδες κι άλλοι τριά-

ντα κεριά και χιμούσαν στον Πατριάρχη να

πάρουν το φως - έβαζαν τα χέρια τους στη

φλόγα κι έτριβαν γρήγορα το πρόσωπό

τους και τα στήθια. Ξεχύθηκαν στην αυλή,

τύλιγαν με τις παλάμες τους τη φλόγα κι

έτρεχαν στα σπίτια τους...».

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Το Αγιο Φως
■ Οπως το είδε ο Νίκος Καζαντζάκης

ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΛΥΜΑΚΗΣ
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Ε. ΣΟΦΙΑΝΟΥ

ΑΠΕ – ΜΠΕ 

Λιτά, γαλήνια, κατανυκτικά, με φως
που πηγάζει από τις ψυχές τους, οι
μοναχές των γυναικείων μοναστη-
ριών στη Μακεδονία, υποδέχονται
μαζικά τους προσκυνητές τη Μεγά-
λη Εβδομάδα, με αποκορύφωμα το
Μ. Σάββατο για να υποδεχθούν μαζί
τη χαρμόσυνη είδηση της Αναστά-
σεως Του Κυρίου.

Καταφύγιο, φιλόξενη “αγκαλιά” και μοναστι-

κές κοινότητες που μαρτυρούν τη ριζωμένη πί-

στη, τα γυναικεία μοναστήρια που βρίσκονται

στη γη της Μακεδονίας (όπως το μοναστήρι του

Τιμίου Προδρόμου στο Ακριτοχώρι Σερρών, της

Εικοσιφοίνισσας στη βόρεια πλευρά του όρους

Παγγαίο και το Ιερό κοινόβιο Ευαγγελισμού της

Θεοτόκου στην Ορμύλια Χαλκιδικής), αποτελούν

μνημεία πολιτισμού που “ανθίζουν”, αφού η

αναζήτηση της αλήθειας οδηγεί πολλές γυναί-

κες σε αυτό τον “δρόμο” της αυταπάρνησης, της

αυτοθυσίας, της αγάπης.

Το βράδυ της Ανάστασης, με το φως από τα

κεριά να τρεμοπαίζει, τα ρυάκια να κελαρύζουν,

οι μοναχές, όπως και οι πιστοί που συρρέουν

στα μοναστήρια δημιουργούν μια ατμόσφαιρα

τελείως διαφορετική απ' αυτή της καθημερι-

νότητας, μακριά από τον θόρυβο που πλημ-

μυρίζει την καθημερινότητα.

Σε αυτή την κατανυκτική ατμόσφαιρα, όπως

λένε όσοι την έχουν βιώσει, οι ταραγμένοι γα-

ληνεύουν από τους φόβους τους, οι άνθρωποι

αναπαύονται από τους κόπους τους και όλοι σι-

γοψάλλουν για την παρουσία Του.

Η ψυχή λυτρώνεται και με τη γνώση, εξηγεί

στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αδελφή Μεθοδία από το μο-

ναστήρι του Γενεσίου της Θεοτόκου στο Πα-

νόραμα Θεσσαλονίκης, το οποίο αριθμεί περί

τις 45 μοναχές.

Εκατοντάδες επισκέπτες, τις Άγιες μέρες του

Πάσχα, συρρέουν στο μοναστήρι, στο οποίο δεν

ισχύει το άβατο (μπορούν να το επισκεφθούν

άνδρες και γυναίκες) για να γίνουν κοινωνοί της

αλήθειας Του.

Αφήνοντας τα αυτοκίνητά τους και όσα τους

θλίβουν, τους αγχώνουν και τους κουράζουν, οι

επισκέπτες εισέρχονται σε ένα διαφορετικό κό-

σμο, στην αλήθεια που τους απελευθερώνει και

τους φέρνει πιο κοντά στη φύση.

Με βλέμμα που “διψά” για αλήθεια και με κα-

τάνυξη, οι πιστοί, είτε πρόκειται για το πνευ-

ματικό ποίμνιο που τακτικά επισκέπτεται το μο-

ναστήρι είτε για επισκέπτες, αφήνουν τη ψυχή

να αναζητήσει τη γαλήνη και να αγαλλιάσει με

τη χαρμόσυνη είδηση της Αναστάσεως.

Οι μοναχές, σύμφωνα με την αδελφή Μεθο-

δία, εκκλησιάζονται (τη Μ. Πέμπτη, τη Μ. Πα-

ρασκευή και το Μ. Σάββατο στο ανδρικό μο-

ναστήρι που βρίσκεται κοντά).

“ΣΤΡΟΦΗ” ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟ

Η αδελφή Μεθοδία, πριν μονάσει, ήταν ελεύ-

θερη επαγγελματίας, ένα πολύ δραστήριο άτο-

μο, και όταν πήρε αυτή την απόφαση, ξάφνιασε

τους γνωστούς της. «Όλοι μού έλεγαν πώς μπή-

κα εκεί (στο μοναστήρι) και κλείστηκα. Εγώ,

όμως, ένιωθα σαν να μού είχαν ανοίξει τα κά-

γκελα και πέταξα ελεύθερα, ένιωθα σαν να με

απελευθερώνουν πλήρως» τόνισε.

Φτάνει να ακούσει κάποιος τις μοναχές να

ψάλλουν το χαρμόσυνο μήνυμα “Χριστός Ανέ-

στη”, με μια ιδιαίτερη χροιά για να επιστρέψει,

σημείωσε.

Ορισμένα δε γυναικεία μοναστήρια -ιδίως τα

μεγάλα, στα οποία οι επισκέπτες συναντούν το

λιγότερο από πενήντα μοναχές και πάνω-

έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας πολιτών που

αναζητούν ησυχία και γαλήνη.

Πολύς κόσμος προστρέχει στα μοναστήρια για

να παρακολουθήσει τις Ακολουθίες που είναι

κατανυκτικές, αλλά και μετά το Πάσχα, “ανθεί”

ο θρησκευτικός τουρισμός, ανέφερε στο ΑΠΕ-

ΜΠΕ ο καθηγητής της Λειτουργικής στη Σχο-

λή Θεολογίας τού Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Παναγιώτης Σκαλτσής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Πάσχα, το ησυχα-

στικό πνεύμα ελκύει τον κόσμο. «Ο κατανυ-

κτικός και ήσυχος τρόπος, το λίγο φως, η έλ-

λειψη μικροφώνων και φασαρίας, καλούν τον

πιστό όχι μόνο το Πάσχα αλλά και κάθε Κυ-

ριακή» επεσήμανε -μεταξύ άλλων- ο κ. Σκαλτσής.

Πέραν, όμως, της αναζήτησης της αλήθειας,

τα γυναικεία μοναστήρια αποτελούν και μνη-

μεία πολιτισμού, για την ανάδειξη των οποίων,

οι μοναχές έχουν εργαστεί και για την ανοι-

κοδόμηση των κτηρίων καθώς και την απο-

κατάσταση τοιχογραφιών ναών.

Ο καθηγητής αναφέρθηκε στο τεράστιο πνευ-

ματικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο των

γυναικείων μοναστηριών. «Πολύς κόσμος πα-

ρηγορείται, ασθενείς, άνθρωποι πεινασμένοι,

ναρκομανείς βρίσκουν τον τρόπο να φιλοξε-

νήσουν, να παρηγορήσουν, να συνδράμουν με

οποιοδήποτε τρόπο [...]. Αλλά οι αδελφές, όπως

και οι μοναχοί, δεν λένε ποτέ όχι, έχουν τρό-

πο να ασκήσουν την αγάπη».

Άλλη μία προσφορά των γυναικείων, κυ-

ρίως, μοναστηριών είναι η εξάσκηση στις λε-

γόμενες λειτουργικές τέχνες, δηλαδή η αγιο-

γραφία, η ιεροραπτική, η υφαντική, η κεντητική,

ενώ οι μοναχές ζουν από ό,τι προσφέρει η γη,

την οποία και καλλιεργούν, πρόσθεσε ο κ.

Σκαλτσής.

Ο γυναικείος μοναχισμός “αναγεννάται” σε πε-

ριόδους κρίσης, της οποίας ο χαρακτήρας δεν

περιορίζεται μόνο στην οικονομική παράμετρο.

«Βλέπετε γύρω μας, παιδιά που κάτι ψάχνουν»

και οδηγούνται στο μοναχισμό. Παιδιά μορ-

φωμένα, που επέλεξαν αυτόν τον δρόμο, παι-

διά που εμπνεύστηκαν από το πρότυπο που εί-

χαν. Δεν είναι δε και λίγες οι περιπτώσεις γυ-

ναικών ή ανδρών που πήγαν σε ένα μοναστήρι

για να επισκεφθούν ένα φίλο/φίλη τους και, τε-

λικά, έμειναν και αυτοί.

Ο μοναχισμός είναι υπέρβαση, φιλανθρωπία

είπε ο κ. Σκαλτσής για να συμπληρώσει ότι «...εί-

ναι, όμως, μία επιλογή, που δείχνει την πραγ-

ματική αγάπη στον κόσμο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη ιστορική

αφετηρία αναγέννησης του μοναχισμού, ο

οποίος έχει τις ρίζες του στο Ευαγγέλιο και μετά

στο Βυζάντιο, ξεκινά από τον Άγιο Νεκτάριο, μία

σπουδαία μορφή του μοναχισμού. Το 1904, δη-

μιούργησε την πρώτη αδελφότητα στην Αίγι-

να και η πρώτη μοναχή (και στη συνέχεια ηγου-

μένη) ήταν μια τυφλή κοπέλα.

Δεύτερος σταθμός στην σύγχρονη ιστορία ανα-

συγκρότησης του μοναχισμού -είναι κάτι που

προέκυψε παράλληλα με την Αγιορείτικη ανα-

γέννηση, μετά τη δεκαετία του '60 και ραγδαία

μετά το '70 (και λόγω της ανανέωσης του μο-

ναχισμού στο Άγιο Όρος)- όπου καταγράφεται

ιδιαίτερη αναβάθμιση στη Μακεδονία με ση-

μαντικές αδελφότητες να ιδρύονται και να συ-

νεχίζουν το έργο τους μέχρι τις μέρες μας.

Μάλιστα, ορισμένα, όπως το μοναστήρι της

Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας μετεξελίχθηκαν

από ανδρώα σε γυναικεία και άνθισε ο μονα-

χισμός, τόνισε ο κ. Σκαλτσής.

Αναζητώντας δε, απάντηση στο ερώτημα

γιατί νέες και νέοι επιλέγουν τον δρόμο του μο-

ναχισμού, ο κ. Σκαλτσής σημείωσε -μεταξύ άλ-

λων- πως είναι τα ερεθίσματα, η έμπνευση που

έχει ο κάθε ένας, είναι και μία εσωτερική κλί-

ση. «Δεν μπορεί να ερμηνευθεί στενά, είναι μια

έφεση που δεν ερμηνεύεται, είναι ένα μυστή-

ριο του ανθρώπου...» σημείωσε.

Ανάσταση
σε γυναικεία
μοναστήρια

» Πώς σκέπτονται όσοι κάνουν 

“στροφή” στον μοναχισμό 




