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ντονοι οι συμβολισμοί της Μεγάλης Εβδο-
μάδας. Ακόμα και όσοι βρίσκονται μα-

κριά από τη θρησκεία δεν μπορούν να
ξεφύγουν από το συναισθηματικό φορ-

τίο των ημερών. 
Λίγοι άλλωστε είναι αυτοί που δεν κα-

λούνται ν’ ανέβουν τον προσωπικό τους
Γολγοθά. Καθένας περιμένει τη δική του “ανά-

σταση”. 
Το Πάσχα άλλωστε είναι ένα πέρασμα.

Γεννά την ελπίδα για μια νέα εποχή. Να ξε-
φύγουμε από τις δύσκολες δοκιμασίες, να κά-
νουμε το επόμενο βήμα στη ζωή μας. Μεγά-
λη γιορτή, λοιπόν, για τους Χριστιανούς και
όχι μόνο. 
Μνήμες πολλές, ανοιξιάτικα χρώματα και

παραδοσιακά αρώματα. Οικογένειες και φί-
λοι που σμίγουν, θύμισες από ανθρώπους που
δεν είναι πια κοντά. Οι “καλιτσουνάδες” που
γεμίζουν την ενδοχώρα της Κρήτης. Οι παραδοσιακές νο-
στιμιές, το βάψιμο των αυγών, οι προσευχές και οι ευχές. Ολα
ετούτα κι άλλα τόσα είναι το Πάσχα.
Κι όσο δύσκολες κι αν είναι οι εποχές, θα το γιορτάσουμε

και θα απλώσουμε το χέρι σε όσους έχουν ανάγκη. Στους
άστεγους, στους μοναχικούς ανθρώπους, στους πρόσφυγες
που κουβαλούν αυτές τις ημέρες τον δικό τους σταυρό... 
Μέρες ελπίδας και μέρες παράδοσης οι Πασχαλινές. Μέσα

από τούτο το αφιέρωμα των “Χ.Ν.”, λοιπόν, ανατρέχουμε κι
εμείς στην ιστορία και στη λαϊκή μας παράδοση. Με την ευχή
το φως της Ανάστασης να λάμψει σε κάθε ψυχή. 
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Πάσχα  ονομάζεται  η  μεγάλη
γιορτή  του  ιουδαϊσμού  και
του  Χριστιανισμού.  Στον  Ιου-
δαϊσμό  καθιερώθηκε  ως  ανά-
μνηση της Εξόδου, που ελευθέ-
ρωσε τους Εβραίους από την αι-
γυπτιακή  δουλεία.  Μεταγενέ-
στερα  υιοθετήθηκε  ως  εορτα-
σμός από τους Χριστιανούς ανα-
φορικά με τον θυσιαστικό θάνα-
το και την ανάσταση του  Ιησού
Χριστού.

Τ
ο γεγονός της απελευθέρωσης αυ-

τής συνέβη με μια σειρά θεϊκών

προνοιακών παρεμβάσεων, από

τις οποίες η σημαντικότερη εκδηλώνεται

τη νύχτα κατά την οποία θα εξολοθρεύο-

νταν τα πρωτότοκα των ανθρώπων και

των ζώων των Αιγυπτίων, ενώ τα σπίτια

των Εβραίων θα προστατεύονταν, αφού οι

πόρτες τους είχαν σημαδευτεί με το αίμα

του αρνιού που είχαν θυσιάσει.

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 

O όρος Πάσχα προέρχεται από το αρα-

μαϊκό πασ’ά και το εβραϊκό πέσαχ. Κά-

ποιοι μελετητές έχουν προτείνει ως προ-

έλευση του εβραϊκού όρου ξένη ετυμολο-

γία, όπως η ασσυριακή πασαχού ή η αι-

γυπτιακή πασ’ (ανάμνηση) ή πεσάχ

(πλήγμα). Ορισμένοι ερευνητές ανιχνεύ-

ουν τις αρχές των εορταστικών εκδηλώ-

σεων του πάσχα σε χαναανιτικές γιορτές

που σχετίζονται με τη συγκομιδή κριθα-

ριού την άνοιξη. Άλλοι μελετητές θεωρούν

ότι η ρίζα του Πάσχα βρίσκεται σε γιορ-

τές και ιεροτελεστίες της άνοιξης της

προ-ισραηλιτικής εποχής με την έννοια

των ποιμένων που υποβάλλουν αίτημα

στον θεό για την προστασία του κοπαδι-

ού τους. Εντούτοις, αυτές οι υποθέσεις δεν

θεωρούνται επαρκώς τεκμηριωμένες.

H ΛΑΜΠΡΗ 

Το Χριστιανικό Πάσχα ή ελληνοπρεπώς

Λαμπρή, είναι η σπουδαιότερη γιορτή του

χριστιανικού εκκλησιαστικού έτους. Η

εορτή της Ανάστασης του Ιησού Χρι-

στού, λόγω της σπουδαιότητάς της, επη-

ρεάζει το εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκ-

κλησίας τόσο 40 ημέρες πριν από αυτό

(Μεγάλη Τεσσαρακοστή, Τριώδιο) όσο και

50 ημέρες μετά (περίοδος Πεντηκοσταρί-

ου). Οι ακολουθίες που τελούνται τότε

έχουν αρχαιοπρέπεια (ανάγονται στους

πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού όπως

η αφή του Αγίου Φωτός), κατάνυξη και λα-

μπρότητα και περιγράφονται λεπτομε-

ρώς στο τυπικό της Εκκλησίας.

Στην Καινή Διαθήκη δεν καταγράφονται

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τη-

ρούσαν την εορτή της Ανάστασης τα

μέλη της πρώτης χριστιανικής εκκλη-

σίας. Έτσι, μεταγενέστεροι Χριστιανοί άρ-

χισαν να επιχειρηματολογούν όσον αφο-

ρά τις πρακτικές των πρώτων Χριστιανών.

Η πρώτη «πασχάλια έριδα» σχετικά με τον

ετήσιο εορτασμό του χριστιανικού Πάσχα,

δηλαδή της Ανάστασης, εμφανίστηκε

κατά τον 2ο αιώνα. Οι εκκλησίες της Μι-

κράς Ασίας ακολουθούσαν την αρχαία ιω-

άννεια «τεσσαρεσκαιδεκατική» πρακτι-

κή, τηρώντας σε ετήσια βάση τον “Μυ-

στικό Δείπνο” -ορθότερα, το αναμνηστικό

«Δείπνο του Κυρίου»- την ίδια ημερομη-

νία με το Πάσχα των Εβραίων. Αυτό σή-

μαινε ότι εορταζόταν το Πάσχα την ημέ-

ρα που αντιστοιχούσε στις 14 του ιου-

δαϊκού μήνα Νισάν, ανεξαρτήτως από το

αν αυτή η ημέρα συνέπιπτε να είναι Κυ-

ριακή (η οποία ονομαζόταν τότε «Ημέρα

του Ήλιου»). Οι αντίπαλοί τους επιχειρη-

ματολογούσαν υπέρ της άποψης ότι την

Ανάσταση θα έπρεπε να εορτάζεται την

πρώτη Κυριακή μετά το ιουδαϊκό Πάσχα.

Η διαμάχη συνέχισε να εντείνεται ως το

δεύτερο μέρος του 2ου αιώνα, με την πλει-

ονότητα των εκκλησιών να προσκολλού-

νται στην άποψη της τήρησης της Ανά-

στασης την Κυριακή. Εντούτοις, οι εκ-

κλησιαστικές διαμάχες που αφορούσαν

την ημερομηνία του εορτασμού του Πά-

σχα δεν έπαψαν κατά τους επόμενους αι-

ώνες. 

Ήδη κατά τον 2ο αιώνα η κύρια ημέρα

λατρείας, μελέτης των Γραφών και εορ-

τασμού της Θείας Ευχαριστίας ήταν η Κυ-

ριακή, ως ανάμνηση της ανάστασης του

Χριστού. Το αναμνηστικό Δείπνο του Κυ-

ρίου, που τηρούσαν πλέον οι Χριστιανοί

ακολουθώντας την εντολή του Ιησού,

αποτελούσε εξέχον στοιχείο της κοινοτι-

κής ζωής της εκκλησίας ήδη από τις

ημέρες των Αποστόλων. Ταυτόχρονα δε,

με την εορτή άρχισε να τηρείται και η λε-

γόμενη Πασχάλια νηστεία, που σε κάθε το-

πική εκκλησία είχε ορισμένο διάστημα

ασκήσεως.

Η εορτή, στην αρχή κατά άμεσο παραλ-

ληλισμό με το ιουδαϊκό Πάσχα, ετελείτο

κάθε έτος στις 14 του μήνα Νισάν, δίνο-

ντας έμφαση στη σταυρική θυσία του Χρι-

στού. Αυτό ήταν σε αρμονία με τα λόγια

του Αποστόλου Παύλου: «Γιατί ωσότου να

έρθει ο Κύριος, πάντοτε, όποτε τρώτε

αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο,

διακηρύττετε τον θάνατο του Κυρίου». Στα-

διακά οι περισσότερες εκκλησίες θέλησαν

να διακόψουν αυτό τον παραλληλισμό, με-

ταθέτοντας τον εορτασμό αρχικά την

πρώτη Κυριακή μετά τη 14η Νισάν. Κάθε

τοπική εκκλησία εόρταζε με τον δικό της

τρόπο υπολογισμού την ημερομηνία της

εορτής του Πάσχα. Όμως, καθώς γινόταν

προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί μια ενι-

αία ημερομηνία για όλες τις εκκλησίες,

αυτό οδήγησε σε εντάσεις κάποιες τοπι-

κές εκκλησίες ιδίως κατά τον 3ο αιώνα.

Τελικά η Α’ Οικουμενική Σύνοδος απο-

φάσισε οριστικά για μια κοινή ημερομη-

νία τέλεσης του εορτασμού του Πάσχα,

που τηρείται μέχρι σήμερα με κάποιες πα-

ραλλαγές από τις διάφορες ομολογίες.

ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟ BIKIΠΑΙΔΕΙΑ 

Η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης 
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Οι Εβραίοι, με βάση το σεληνια-
κό ημερολόγιο που χρησιμοποι-
ούσαν και το οποίο βασιζόταν
στον κύκλο της Σελήνης, τον λε-
γόμενο «συνοδικό μήνα», γιόρ-
ταζαν το Πάσχα -από την εβραϊ-
κή λέξη «πεσάχ» που σημαίνει
«διέλευση» (της Ερυθράς Θά-
λασσας)- τη 14η του μήνα Νισάν,
η οποία ήταν η μέρα της πρώτης
εαρινής πανσελήνου, που γίνεται
κατά την εαρινή ισημερία ή αμέ-
σως μετά από αυτήν.

H
εαρινή ισημερία συνδέθηκε με τον

εορτασμό του Χριστιανικού «και-

νού» (νέου) Πάσχα, από τα πρώ-

τα κιόλας χρόνια μετά την Ανάσταση του

Χριστού, σε ανάμνηση της «διάβασής

Του από τον θάνατο στη ζωή». Αυτό συ-

νέβη, επειδή ο Χριστός αναστήθηκε την

πρώτη μέρα μετά το Εβραϊκό Πάσχα, που

έπεφτε εκείνο τον χρόνο ημέρα Σάββατο

(το οποίο άρχιζε τότε -όπως και οι υπό-

λοιπες μέρες- στις 6 το απόγευμα της Πα-

ρασκευής).

Κατά τους πρώτους τρεις αιώνες της Χρι-

στιανοσύνης, οι διάφορες τοπικές εκκλη-

σίες γιόρταζαν το Πάσχα σε διαφορετικές

ημερομηνίες. Οι ιουδαΐζουσες εκκλησίες

(κυρίως της Μικράς Ασίας) το γιόρταζαν

κατά την ημέρα του θανάτου του Χριστού

τη 15η του εβραϊκού μήνα Νισάν (σε όποια

ημέρα της εβδομάδας έπεφτε), ενώ άλλες

εκκλησίες (κυρίως οι εθνικές) κατά την

πρώτη Κυριακή -ως αναστάσιμη μέρα-

μετά την πρώτη εαρινή πανσέληνο.

Εξαιτίας των διαφορών και διαφωνιών

αυτών, η Α’ Οικουμενική Σύνοδος στη Νί-

καια, που συνεκλήθη από τον Μέγα Κων-

σταντίνο το 325 μ.Χ., αποφάσισε ότι το Πά-

σχα θα πρέπει να εορτάζεται την πρώτη

Κυριακή, μετά την πρώτη πανσέληνο της

άνοιξης και αν η πανσέληνος συμβεί Κυ-

ριακή, τότε να εορτάζεται την αμέσως επό-

μενη Κυριακή. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το χρι-

στιανικό 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 λεγόμενη και «Πασχαλινή

πανσέληνο»).

Η Α’ Οικουμενική Σύνοδος ανέθεσε

στον εκάστοτε Πατριάρχη Αλεξανδρείας να

γνωστοποιεί κάθε χρόνο στις άλλες εκ-

κλησίες την ημέρα του Πάσχα, αφού

προηγουμένως είχε υπολογιστεί -με τη

βοήθεια των έγκριτων αστρονόμων της

Αλεξάνδρειας- η ημερομηνία της πρώτης

εαρινής πανσελήνου. Συνεπώς, για να υπο-

λογιστεί η ημερομηνία του Πάσχα ενός

έτος, αρκούσε να είναι γνωστή η ημερο-

μηνία της πρώτης εαρινής πανσελήνου

και, στη συνέχεια, να βρεθεί η πρώτη Κυ-

ριακή μετά από αυτή την πανσέληνο.

Το ημερολόγιο που ίσχυε την εποχή της

Α’ Οικουμενικής Συνόδου, ήταν το Ιου-

λιανό που είχε θεσπίσει ο Ιούλιος Καίσα-

ρας το 45 π.Χ., με τη βοήθεια του Έλληνα

Αλεξανδρινού αστρονόμου Σωσιγένη. Ο τε-

λευταίος, με βάση τους υπολογισμούς

του «πατέρα» της αστρονομίας Ιππαρχου

(που πριν έναν αιώνα με θαυμαστή ακρί-

βεια είχε υπολογίσει ότι το ηλιακό έτος έχει

διάρκεια 365,242 ημερών), θέσπισε ένα

ημερολόγιο, του οποίου τα έτη είχαν 365

ημέρες, ενώ σε κάθε τέταρτο έτος (το δί-

σεκτο) πρόσθετε μία ακόμη μέρα.

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

Γιατί γιορτάζουμε φέτος 
την Ανάσταση 1η Μαΐου; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ

Π
ολλοί αναρωτιούνται γιατί φέτος εορτάζουμε την Ανάσταση την 1η Μαΐου.

Συνήθως η εορτή αυτή ανήκει στον μήνα Απρίλιο. 

Σύμφωνα με τον κανόνα της Εκκλησίας η Ανάσταση συμπίπτει με την πρώτη

Κυριακή μετά την πρώτη εαρινή πανσέληνο. Το 2016 πανσέληνο είχαμε την 23/3,

ημέρα Τετάρτη. Αρα Ανάσταση έπρεπε να γιορτάσουμε 27/3, ημέρα Κυριακή. 

Ομως ο υπολογισμός της γιορτής αυτής γίνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία σύμ-

φωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο που πάει 13 μέρες πίσω. Δηλαδή η 23η/3 Γρη-

γοριανού ημερολογίου αντιστοιχεί στη 10η/3 του Ιουλιανού. Δηλαδή στις 23/3

δεν είχε μπει ακόμη η άνοιξη σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο. 

Περιμένουμε, λοιπόν, έναν μήνα μέχρι να γίνει πάλι πανσέληνος για να γιορ-

τάσουμε μετά την Ανάσταση! 
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ΔΥΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Ομως, σύμφωνα με τον Διονύση Σιμό-

πουλο, διευθυντή του Πλανηταρίου του

Ιδρύματος Ευγενίδου, το Ιουλιανό Ημε-

ρολόγιο είχε κάποιες ατέλειες, επειδή

υπήρχε ακόμη μια μικρή απόκλιση, με δε-

δομένο ότι η διάρκεια του ηλιακού έτους

στην πραγματικότητα είναι 365,242199

ημέρες. Έτσι, το καθορισμένο από τον Σω-

σιγένη έτος είναι μεγαλύτερο του πραγ-

ματικού κατά 11 λεπτά και 13 δευτερόλε-

πτα.

Κάθε τέσσερα χρόνια, το μικρό αυτό λά-

θος γίνεται περίπου 45 λεπτά και κάθε 129

χρόνια φτάνει τη μία μέρα, με συνέπεια

να απομακρύνεται συνεχώς προς τα

εμπρός η εαρινή ισημερία. Ετσι, 400

χρόνια μετά την εφαρμογή του Ιουλιανού

Ημερολογίου, το λάθος είχε φτάσει τις

τρεις μέρες, με αποτέλεσμα το 325 μ.Χ.

(όταν έγινε η Α’ Οικουμενική Σύνοδος) η

εαρινή ισημερία να συμβεί στις 21 Μαρ-

τίου. Το λάθος συσσωρευόταν διαχρονι-

κά, με συνέπεια η εαρινή ισημερία να με-

τατοπίζεται όλο και πιο νωρίς. Ενώ την

εποχή του Χριστού συνέβηκε στις 23

Μαρτίου, το 1582 μ.Χ. είχε φτάσει να συμ-

βαίνει στις 11 Μαρτίου.

Το 1572, όταν εξελέγη πάπας ο Γρηγόριος

ΙΓ’, ανέθεσε στους αστρονόμους Χριστό-

φορο Κλάβιους και Λουίτζι Λίλιο να προ-

ωθήσουν μία ημερολογιακή μεταρρύθμι-

ση, που δημοσιεύτηκε το 1582. Η 5η

Οκτωβρίου 1582 ονομάστηκε 15η Οκτω-

βρίου, για να διορθωθεί το λάθος των δέκα

ημερών, που είχαν συσσωρευτεί κατά

τους προηγούμενους 11 αιώνες, έτσι ώστε

η εαρινή ισημερία να επιστρέψει στην 21η

Μαρτίου, όπως ήταν κατά την Α’ Οικου-

μενική Σύνοδο.

Το Νέο ή Γρηγοριανό Ημερολόγιο έγινε

αποδεκτό από τα καθολικά κράτη της Ευ-

ρώπης μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια,

ενώ τα προτεσταντικά κράτη καθυστέρη-

σαν πολύ περισσότερο. Στην Ανατολή η

αντίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο

Γρηγοριανό Ημερολόγιο ήταν ακόμη πιο

έντονη και έτσι το Ιουλιανό Ημερολόγιο

παρέμεινε σε ισχύ σε όλα τα Ορθόδοξα

κράτη έως τον 20ό αιώνα.

Η ελληνική κυβέρνηση ανακίνησε το

ημερολογιακό θέμα το 1919 και το 1923,

το Ιουλιανό Ημερολόγιο αντικαταστάθη-

κε από το Γρηγοριανό, με έναρξη της εφαρ-

μογής του στις 16 Φεβρουαρίου 1923, που

ονομάστηκε 1η Μαρτίου. Αφαιρέθηκαν

δηλαδή 13 ημέρες από το 1923, γιατί στις

δέκα ημέρες λάθους μεταξύ Γρηγοριανού

και Ιουλιανού από το 325 μ.Χ. έως το 1582,

είχε προστεθεί η καθυστέρηση και άλλων

τριών ημερών στα περίπου 340 χρόνια

που είχαν παρέλθει από την πρώτη ει-

σαγωγή του Γρηγοριανού Ημερολογίου

στη Δύση.

Αρχικά η Εκκλησία μας διατήρησε το

Ιουλιανό Ημερολόγιο, όμως -για να απο-

φευχθεί η σύγχυση- αποδέχτηκε, το 1924,

το εκκλησιαστικό ημερολόγιο να συ-

νταυτιστεί με το πολιτικό και να ισχύσει

για τις ακίνητες εορτές. Από την άλλη

όμως, δεν προέβη σε παράλληλη αλλαγή

του πασχάλιου ημερολογίου και των κι-

νητών εορτών (σχεδόν το ένα τρίτο του

εορτολογίου), που στη χώρα μας εξακο-

λουθούν να υπολογίζονται, έως σήμερα, με

βάση το Ιουλιανό ή Παλαιό Ημερολόγιο.

Σύμφωνα με τον κ. Σιμόπουλο, η διαφορά

του εορτασμού του Πάσχα ανάμεσα στις

δυτικές και στις ανατολικές εκκλησίες

δεν βασίζεται μόνο στο λάθος του Ιου-

λιανού Ημερολογίου, αλλά και στον -επί-

σης ελλιπή- «Μετωνικό Κύκλο» (του 5ου

αιώνα π.Χ.), που χρησιμοποιούσαν ακόμη

οι χριστιανοί Αλεξανδρινοί αστρονόμοι και

με βάση τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία

εξακολουθεί να υπολογίζει τις ημερομηνίες

των μελλοντικών εαρινών πανσελήνων.

Σύμφωνα με τον Σεληνιακό κύκλο του

Αθηναίου αστρονόμου Μέτωνος (432

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

κό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών εα-

ρινών ισημεριών) είναι περίπου ίσα με 235

σεληνιακούς συνοδικούς μήνες, δηλαδή

υποτίθεται ότι μετά την παρέλευση 19 ετών

οι ημερομηνίες των πανσελήνων επανα-

λαμβάνονται, κάτι όμως που δεν είναι τε-

λείως ακριβές.

Η περίοδος των 235 σεληνιακών μηνών

δεν είναι ακριβώς ίση με 19 έτη, αλλά με-

γαλύτερη κατά 0,086399 ημέρες ή 2 ώρες,

4 λεπτά και 24,8736 δευτερόλεπτα σε

κάθε 19ετή κύκλο. Με την πάροδο των

ετών, τα λάθη αυτά έχουν συσσωρευτεί και

έτσι, στις 13 ημέρες της λανθασμένης Ιου-

λιανής εαρινής ισημερίας, προστίθεται

πλέον και το λάθος του 19ετούς Μετωνι-

κού κύκλου, το οποίο ανέρχεται, από το

325 μ.Χ. έως σήμερα, σε τέσσερις έως πέ-

ντε περίπου ημέρες, προσδιορίζοντας

έτσι τη Μετώνεια (ή Ιουλιανή) πανσέλη-

νο τέσσερις έως πέντες μέρες αργότερα

από την πραγματική.

Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία εξακο-

λουθεί να χρησιμοποιεί το παλαιό Ιουλιανό

Ημερολόγιο και τον κύκλο του Μέτωνος

για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας

του Πάσχα. Έτσι, πολλές φορές, το ορθό-

δοξο Πάσχα εορτάζεται όχι την πρώτη Κυ-

ριακή μετά την πανσέληνο, αλλά την επό-

μενη (όπως συνέβη το 2012) ή ακόμη εορ-

τάζεται μετά τη δεύτερη εαρινή πανσέληνο

(όπως συνέβη το 2002 και το 2013), αντί

της πρώτης Κυριακής μετά την πρώτη εα-

ρινή πανσέληνο, όπως είχε ορίσει η Σύ-

νοδος της Νίκαιας.

Σύμφωνα με τον μαθηματικό - ημερολόγο

Δημήτρη Μπουνάκη, κατά τον τρέχοντα

21ο αιώνα τα όρια εορτασμού του ορθό-

δοξου Πάσχα είναι από τις 4 Απριλίου (το

νωρίτερο) έως τις 8 Μαΐου (το αργότε-

ρο). Οι παλαιοημερολογίτες 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 γιόρτασαν στις 7

Απριλίου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΠΑΣΧΑ 

ΤΟ 2698

Από την άλλη, οι Καθολικοί (και οι Προ-

τεστάντες) γιορτάζουν το Πάσχα σύμφω-

να με τον κανόνα της Α’ Οικουμενικής Συ-

νόδου, αλλά η εαρινή ισημερία και η εα-

ρινή πανσέληνος υπολογίζονται με βάση

το νέο Γρηγοριανό Ημερολόγιο (έχοντας

λάβει υπόψη και το Μετώνειο σφάλμα, που

λέγεται και «εκκλησιαστική πρόπτω-

ση»). Έτσι η Γρηγοριανή πανσέληνος -αντί-

θετα με την Ιουλιανή- είναι πολύ πιο κο-

ντά στην αστρονομική (συχνά συμπίπτει

ή απέχει μόνο μια μέρα).

Τα όρια του καθολικού Πάσχα είναι

από τις 22 Μαρτίου (το νωρίτερο) έως τις

25 Απριλίου (το αργότερο), δηλαδή οι Κα-

θολικοί δεν έχουν ποτέ Πάσχα τον Μάιο

και οι Ορθόδοξοι ποτέ Πάσχα τον Μάρτιο. 

Από κοινού εορτάζεται το Πάσχα για Ορ-

θόδοξους και Καθολικούς, όταν τόσο η

Γρηγοριανή, όσο και η Ιουλιανή - Μετώ-

νεια πασχαλινή πανσέληνος πέσουν από

την Κυριακή μέχρι το Σάββατο της ίδιας

εβδομάδας (αρκεί να είναι μετά τις 3

Απριλίου και οι δύο πανσέληνοι), οπότε

την αμέσως επόμενη Κυριακή είναι το κοι-

νό Πάσχα.

Κοινός θα είναι ο εορτασμός τα έτη 2017

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

2028, 2031, 2034, 2037, 2038, 2041 κ.ά.

Συνολικά, κατά τον 21ο αιώνα το Πάσχα

θα είναι κοινό 31 έτη, ενώ κάθε επόμενο

αιώνα αυτό θα συμβαίνει όλο και πιο σπά-

νια (22 φορές τον 22ο αιώνα, 19 φορές τον

23ο, 18 τον 24ο, δέκα τον 25ο, έξι τον 26ο).

Το τελευταίο κοινό Πάσχα υπολογίζεται

-σύμφωνα με τον κ. Μπουνάκη- ότι θα

συμβεί το έτος 2698 καθώς μετά το 2700

-λόγω συσσώρευσης του Μετώνειου σφάλ-

ματος- δεν θα μπορούν να πέσουν ποτέ

την ίδια εβδομάδα η Ιουλιανή και η Γρη-

γοριανή πανσέληνος.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η διαφορά στον

εορτασμό του Πάσχα ανάμεσα στις ανα-

τολικές και τις δυτικές εκκλησίες, σύμφωνα

με τον κ. Σιμόπουλο, δεν αφορά δογματι-

κά θέματα της Χριστιανικής εκκλησια-

στικής λατρείας ή θρησκείας, αλλά ένα

αστρονομικό - μαθηματικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του κ.

Μπουνάκη, εφόσον η Ορθόδοξη Εκκλησία,

τηρώντας την παράδοση, συνεχίσει να βα-

σίζεται στο παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο

για τον υπολογισμό της ημερομηνίας του

Πάσχα, τότε το 2705 το Πάσχα θα γιορ-

ταστεί στα μέσα Μαΐου και το 14000 μ.Χ.

το Πάσχα θα εορταστεί κατακαλόκαιρο.

Έχασα την αίσθηση

της στιγμής στα τωρινά

τα πράγματα.

Θυμούμαι εκείνη τη

φωτιά που έκαιγε όταν

βάζαμε φουρνέλο στον

Ιούδα, και ευωδίαζε η

ζήση μου από την πίστη

στην αλήθεια.

Ημασταν μικροί, μα ξέραμε ότι

κατά κάποιον τρόπο οι μεγάλοι καί-

γανε την προδοσία, στην οποία

ίσως και να πρωταγωνιστούσαν.

Οταν έβλεπα εκείνη τη θεόρατη

φλόγα αισθανόμουν μια μεγάλη

εξιλέωση.

Ελεγα και ξανάλεγα: Δεν θα

γίνω σαν κι αυτόν....

Ηταν θέλεις η εμφυσούμενη

πίστη (γιατί ήμουν 10 χρο-

νών), ο φόβος, η γοη-

τεία της φωτιάς.

Πάντα ίδρωνα τέτοιες

στιγμές.

Από το βάρος το μοναδικό που

έλεγε ότι αυτό το αμάρτημα το μοι-

ραζόμαστε όλοι μας.

“Ιούδα Ισκαριώτη” με φώναξε μια

φορά η θεία μου η Πηνελόπη,

γιατί μαρτύρησα στην κόρη της και

μου ’λθε όλη η γη κατάμουτρα.

«Μα να μου πει τέτοια κουβέντα,

η θεία το στραβόξυλο;».

Τσάμπα πήγαινα κάθε χρόνο στο

κάψιμο του Ιούδα.

Εγώ ήμουν με τους άλλους, όχι με

τον Ισκαριώτη.

Πέρασαν τα χρόνια, μεγάλωσα,

παντρεύτηκα και την πρώτη κου-

βέντα που μου είπες ήταν «Μην μ'

απαρνηθείς!».

Κι εγώ ανέβηκα στο ικρίωμα,

κάηκα μα λυτρώθηκα γιατί όλες οι

μεγάλες αγάπες έχουν και μια

προδοσία.

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΥΝΤΡΑΚΗΣ

ΔΙΗΓΗΜΑ

Hταν συμμαθητής μου ο Ιούδας...



ΓΙAΝΝηΣ η. ΚAΚΑΝΟΣ yanniskakanos@gmail.com

Το Πάσχα σύμφωνα με τη θρη-
σκευτική παράδοση αποτελεί την
πιο μεγάλη γιορτή των Χριστια-
νών. Τα Χριστούγεννα γιορτά-
ζουμε τη γέννηση του Χριστού
και το Πάσχα τα Πάθη και την
Ανάσταση.

T
ο Πάσχα παλιά γιορταζόταν συγ-

χρόνως απ’ όλες τις χριστιανικές

Εκκλησίες, ενώ από το Θ΄ αιώνα

καθορίσθηκε να τελείται την πρώτη Κυ-

ριακή μετά την πανσέληνο της εαρινής

ισημερίας της 21ης Μαρτίου μη συμπε-

ριλαμβανομένης, κατά το Ιουλιανό ημε-

ρολόγιο στην Ορθόδοξη εκκλησία και

κατά το Γρηγοριανό στη Ρωμαιοκαθολική.

Η εορτή του Πάσχα επηρεάζει το εορτο-

λόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας τόσο 40

ημέρες πριν από αυτό (Μεγάλη Τεσσα-

ρακοστή, Τριώδιο) όσο και 50 ημέρες

μετά (περίοδος Πεντηκοσταρίου).

Για τη νηστεία της Τεσσαρακοστής και τα

έθιμα προετοιμασίας των νοικοκυρών

για το Πάσχα (κουλουράκια, τσουρέκια, βά-

ψιμο κόκκινων αυγών και πώς καθιερώ-

θηκε, αλλά και το ψήσιμο του κρέατος στη

σούβλα) ο λαογράφος Γιάννης Σκουλούδης

από το Βουλγάρω, μας είπε: «Η περίοδος

της νηστείας πριν από τη Μεγάλη Εβδο-

μάδα του Πάσχα, ονομάζεται “Τεσσαρα-

κοστή” και είναι 40 ημέρες. Τα παλιά χρό-

νια οι άνθρωποι νήστευαν και τα φαγη-

τά της Τεσσαρακοστής ήταν τα άγρια

χόρτα όπως π.χ. αποτελούν τα πρώιμα

άγρια ραδίκια, οι ασκολύμπροι, οι τζόχοι,

οι χοιρομουρίδες, το σταμναγκάθι, οι ρα-

πανίδες, οι χοχλιοί που τους μαγείρευαν

με πολλές συνταγές, τα βραστά όσπρια

κ.λπ., ενώ τα μεσάνυχτα μετά την Ανά-

σταση ως πρώτο φαγητό έτρωγαν σούπα

από βραστό κοτόπουλο. Η μαγειρίτσα κα-

θιερώθηκε πολύ αργότερα. Οσοι νηστεύ-

ουν όλη την περίοδο πρέπει για λόγους

υγείας να προτιμούν τη σούπα από κο-

τόπουλο. 

Οι γιαγιάδες μας, άρχιζαν τις προετοι-

μασίες από τη βαγιοβδομάδα φτιάχνοντας

πρώτα τα κουλουράκια για να είναι ελεύ-

θερες τη Μεγάλη Εβδομάδα να πηγαίνουν

στην Εκκλησία. Ομως, τη Μεγάλη Πέμπτη

μετά από το λαδερό φαγητό ήταν προ-

γραμματισμένες δύο δουλειές: Το βάψιμο

των αυγών και το ζύμωμα στα τσουρέκια,

στρογγυλά και σε πλεξούδες. Εβαφαν τ’

αυγά κόκκινα με φυσική βαφή χρησιμο-

ποιώντας π.χ. φύλλα από κρεμμύδι, γου-

λιά από παντζάρι, καρότα και λουλούδια

από κόκκινες κυρίως παπαρούνες. Εκείνα

τα χρόνια χρησιμοποιούσαν τσουκάλι

πήλινο ρίχνοντας μέσα τ’ αυγά με λίγο ξύδι

για να γίνεται έντονο το κόκκινο χρώμα

τους», τονίζοντας ότι «το κόκκινο αυγό

συμβολίζει τον Τάφο του Χριστού (επειδή

μέσα του έχει ζωή) και το τσούγκρισμα που

κάνουμε, συμβολίζει το σπάσιμο του Αδη

που από εκεί μέσα βγήκε η ζωή και η Ανά-

σταση. Το κόκκινο χρώμα του αυγού συμ-

βολίζει την Νίκη του θανάτου γι’ αυτό και

στις Εκκλησίες από την Ανάσταση και μέ-

χρι της Αναλήψεως κρεμάνε κόκκινες

κορδέλες, ενώ των άλλων εορτών για

τους Αγίους κρεμούν κορδέλες με χρώματα

μπλε και άσπρο».

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΥΓΑ

Αναφερόμενος στην παράδοση για τα

κόκκινα αυγά, ο κ. Σκουλούδης τόνισε:

«Οταν ανέβαζαν τον Χριστό να τον σταυ-

ρώσουν στον Γολγοθά, μία Εβραιοπούλα

μάζευε τα αυγά από το κοτέτσι της. Ο με-

γάλος θόρυβος των στρατιωτών και του

όχλου την βγάζει έντρομη από το κοτέτσι.

Η πρώτη γυναίκα που συνάντησε στον

δρόμο της ήταν μια από τις κρυφές μα-

θήτριες του Χριστού. Φοβισμένη τη ρωτά,

τι συμβαίνει για να πάρει την απάντηση:

“Τον Ναζωραίο ανεβάζουν στον Γολγοθά

να τον σταυρώσουν αλλά την 3η ημέρα θα

αναστηθεί”. Δεν το πιστεύω αυτό που λες

της είπε, εκτός και αν τα αυγά που κρατώ

στην ποδιά μου τα δω κόκκινα. Ρίχνοντας

αμέσως το βλέμμα της στα αυγά διαπί-

στωσε ότι όλα είχαν γίνει κόκκινα. Αμέσως

αγκάλιασε την κρυφή μαθήτρια και της ζή-

τησε να μάθει περισσότερα για τον Χριστό

και να γίνει κι εκείνη μαθήτριά του”.

Πάσχα στην Κρήτη από τα παλιά... 
» Οι παραδοσιακές προετοιμασίες των νοικοκυριών

ΟΙ ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ 

Ο κ. Σκουλούδης συνεχίζοντας την αφήγηση επεσήμανε: «Τα τσουρέκια κουλούρες

που είναι στρογγυλές συμβολίζουν τη γη και το αυγό που βάζουμε στο κέντρο τους

συμβολίζει τον Τάφο του Χριστού. Σε άλλη μορφή με πλεξούδα συμβολίζουν τον

Λάζαρο που αναστήθηκε έξι ημέρες πριν από τον Χριστό, ενώ για το ψήσιμο του

κρέατος το Πάσχα διευκρίνισε: «Στην Κρήτη δεν σούβλιζαν αρνί το Πάσχα. Το έθι-

μο αυτό μας το έφεραν στο νησί άνθρωποι της Πελοποννήσου και της Ρούμελης

που παντρεύτηκαν γυναίκες από την Κρήτη.

Για το Πάσχα σφάζαμε ένα ρίφι ή αρνί και το μαγειρεύαμε κυρίως στο φούρνο

με ξύλα μέσα σε λαμαρίνες που είχαμε βάλει κλιματόβεργες βάζοντας πατάτες και

αγκινάρες που είναι η εποχή τους και υπήρχαν σε αφθονία.

Φωτογραφίες αρχείου 4 και 5 με νοικοκυρές του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσι-

καλαριών να ζυμώνουν τσουρέκια.

Μέρη από το ρίφι ή το αρνί, όπως ο λαιμός και το κεφάλι, μαγειρεύονταν βρα-

στά και με το ζουμί έφτιαχναν πιλάφι». 

Ο λαογράφος Γιάννης Σκουλούδης 
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Ένα ολάκερο χρόνο 
περίμενε.
Για την Ανάσταση.

Ε
πεφτε στο κρεβάτι και τα

ονειρευότανε. Άσπρα, γυα-

λιστερά, με πλατιά μαλακά

κορδόνια, και ασημένια πεταλά-

κια. Τα φόραγε, κι ως τράβαγε τα

κορδόνια με δύναμη να τα δέσει,

πάατ και έφευγε λέει ο πάτος και

βγαίνανε τα πόδια του όξω. Ξύ-

πναγε τρομαγμένος, έψαχνε, μα

μόνο τα ποδαράκια του μικρού

αδερφού του που κοιμόντουσαν

αγκαλιά, έβρισκε. Eκανε πολύ

χαρά που ήταν κακός εφιάλτης,

γύρναγε στο πλευράκι του, και χα-

μογελαστός ξανακοιμόταν, για

να δει τούτη τη φορά να περπα-

τάει στην πλατεία με τα άσπρα

γυαλιστερά παπούτσια, κι όλοι να

τον βλέπουν, να τον θαυμάζουν

και να ζηλεύουν. 

Ο καλός νουνός του, που μαζί με

το λάδι του ’δωκε και τ’ όνομά

του, Φώτη τον ελένε, έστειλε από

τη Θεσσαλονίκη που ζει, ένα

δέμα, και μέσα, μια κόκκινη σαν

αυγό Πασχαλιάτικο κάρτα με το

Χριστό να ανασταίνεται, και σε

ένα ολόχρυσο κουτί τα παπού-

τσια. Στη κάρτα έγραφε: «Στον

αγαπητό μου βαφτισιμιό για να

τα βάλει στην Ανάσταση….». 

Ο Φωτάκης τα άνοιξε, τα κοίταξε

λαχταριστά, γυαλίζανε! Είχανε

όμορφα πλατιά κορδόνια, κάτα-

σπρα κι αυτά, περασμένα σε αση-

μένιες ροδέλες. Τα γύρισε από

κάτω, άπατα! Eνα χοντρό, σκού-

ρο καφέ, καλά καρφωμένο και

κολλημένο δέρμα να λάμπει, και

μπρος-πίσω, από ένα πεταλάκι. Κι

αυτά να γυαλίζουν! Ασημένια!

Αυτά, θα τα προστατεύανε να βα-

στήξουν καιρό πολύ. Ίσως πάνω

από χρόνο. 

Η μαμά του όμως, η κυρά Μάρ-

θα, τα πήρε όπως ήταν με το ολό-

χρυσο κουτί, να τα κρύψει. 

- Τα παιδιά που έχουνε πένθος,

δε φοράνε άσπρα παπούτσια!

Μαύρα φοράνε. Του είπε αυστη-

ρά. 

Κατάπιε απότομα ο μικρός, πνί-

γηκε με το σάλιο του, πετάχτηκαν

δυο καυτές σταγόνες από τα

θλιμμένα ματάκια του, κι όρμηξε

κατά τη μάνα μεριά. 

Πήρε στα χεράκια του το κουτί,

το αγκάλιασε σαν που αγκάλιαζε

τον πατερούλη του, και δάκρυσε.

Και έκλαψε. Για δυο λόγους... Για

τον πατερούλη του που δεν θα

τον κρατάει φέτος από το χέρι

στην Ανάσταση, ούτε θα ανέβει

στους ώμους του τη νύχτα γύρω-

γύρω την εκκλησιά με τον Επι-

τάφιο, μα και για τα παπούτσια

του τα άσπρα, που κι αυτά δεν θα

τα φορέσει. 

Την παρακάλεσε μόνο, και το δέ-

χτηκε, να τα βάζει δίπλα στο

προσκεφάλι του σαν κοιμάται.

-Θα τα φοράω όλη τη νύχτα

στον ύπνο μου! Της είπε. 

Κι ονειρευόταν, όλοι να τον

θαυμάζουν και να τον ζηλεύουν,

για τα παπουτσάκια του τα σταλ-

μένα από τόσο μακριά. 

Τρεις μήνες παιδεύτηκε· γιατροί,

νοσοκομεία, φάρμακα, τρεχάμα-

τα με το φορτηγό που έκανε τη

συγκοινωνία, φύγανε όλα τα λε-

φτά, αλλά τίποτα. Τυχερό ήταν να

τον χάσουν. 

Να μείνουν χωρίς στήριγμα.

Μάνα και πέντε ανήλικα ορφανά.

Ολοι μαυροφορεμένοι. Κι ο Φω-

τάκης. Γιατί;

Δεν ήθελε από τώρα να μαυρί-

σει η ψυχούλα του! Φτάνει που

έχασε τον πατερούλη· να χάσει

τον κόσμο όλο; Σίγουρα θα στε-

ναχωριόταν κι εκείνος που θα τον

έβλεπε κλαμένο. Κι αυτό η μα-

νούλα το έλεγε. 

- Να είσαι καλό παιδάκι γιατί σε

βλέπει ο μπαμπάς από τον ου-

ρανό. 

- Και γιατί είναι στον ουρανό; 

- Τον αγαπούσε ο Θεός και τον

πήρε. Απαντούσε πικραμένη και

σκούπιζε τα μάτια της. 

- Δεν το πιστεύω. Κι εγώ τον

αγαπούσα τον πατερούλη! Γιατί

μου τον πήρε αφού λένε πως ο

Θεούλης είναι καλός; 

Κι ήρθε η Μεγάλη Βδομάδα, με

το σπίτι άδειο. 

Πολλά τα έξοδα, λίγα από τα χω-

ράφια τα εισοδήματα, πεινασμέ-

νη η ψυχούλα του θα έμενε.

Χωρίς δώρα. 

Και, αυτό το Πάσχα, θα κάνουν

μόνοι τους Ανάσταση. Πέντε

αδερφάκια κι η μανούλα τους.

Ηρθε στον νου του ο πατερού-

λης του, παραμονές Χριστούγεν-

να, που μια μέρα ήρθε φορτωμέ-

νος δώρα και μόλις τον αγκάλια-

σε να τον γεμίσει φιλιά, αναστέ-

ναξε αυτός ευχαριστημένος, και

μουρμούρισε στο αυτάκι του κο-

ντά. «Να θυμάσαι όταν μεγαλώ-

σεις, πως σαν δίνεις χαρά, πάλι

χαρά θα παίρνεις· και πιότερη» 

Γι’ αυτό, τη μέρα που θα σταυ-

ρώνανε οι κακοί αθρώποι το Χρι-

στούλη μας, σηκώθηκε πολύ

πρωί. Ξυπόλυτο, βγήκε στο δρό-

μο, κατηφόρισε, και σταμάτησε

στου κυρ Ανέστη το φτωχικό

σπιτάκι. Χτύπησε σιγανά τη πόρ-

τα, φάνηκε η κυρά Καλλιόπη, να

σφουγγίζει τα πρησμένα της μά-

τια με ένα πεσκίρι, και να του χα-

μογελάει πικραμένη. 

- Καλώς το Φωτάκι. 

- Καλημέρα θεία. Εφερα αυτό για

το Γιαννάκη. Να δεις, θα γίνει

γρήγορα καλά! 

Είπε, και της έδωσε το ολόχρυ-

σο κουτί με το θησαυρό μέσα. 

- Τι είναι; 

- Είμαστε το ίδιο μπόι· θα του

μπαίνουν. Μου τα ’στειλε ο νου-

νός μου, αλλά έχουμε πένθος, και

λέει η μανούλα πως δεν θα βά-

λουμε άσπρα παπούτσια. Μόνο

μαύρα λέει ταιριάζουν σ’ εμάς. 

- Η μητέρα σου σε έπεμψε; ρώ-

τησε η κυρά Καλλιόπη απορημέ-

νη. 

- Μόνος μου το σκέφτηκα. Και

περαστικά του. Να σηκωθεί γρή-

γορα, και να τα βάλει. Είναι πολύ

ωραία. Και τα πεταλάκια θεία, εί-

ναι ασημένια· και γυαλίζουνε. 

Προτού τον δει δακρυσμένο η

πονεμένη μάνα, ο Φωτάκης είχε

πάρει γρήγορα την ανηφόρα για

το σπίτι του. 

- Ευχαριστώ πολύ αγόρι μου. Ο

Γιαννάκης μου θα τρελαθεί από

χαρά! 

Φώναξε η κυρά Καλλιόπη, και

βάλθηκε να ανοίξει το πολύτιμο

κουτί με τα άσπρα παπούτσια. 

Δεν πρόλαβε όμως. Δυνατός ο

πόνος, πέρασε από τη πλάτη,

βγήκε στο στήθος, τραντάχτηκε

μια, κι έμεινε ξαπλωμένη στο

χαγιάτι. 

Δίπλα στο μεγάλο σεντούκι με

τα στρατιωτικά ρούχα και τα πα-

ράσημα του αντρός της μέσα. Της

τα είχανε στείλει πριν δύο χρόνια

από το μέτωπο. 

Μια οβίδα, είπανε, τον διέλυσε. 

Ούτε ο Γιαννάκης φόρεσε εφέ-

τος άσπρα γυαλιστερά παπου-

τσάκια. Με γυμνά ποδαράκια

ήρθε στην εκκλησιά. Μόνος του. 

Δεν ήταν κανένας να τον φρο-

ντίσει. 

Μοναχά ο μικρός Φώτης. 

Τον έπιασε από το χέρι αδέξια,

τον έσυρε παραδίπλα, και στά-

θηκε αντικριστά του. 

- Θα σε βάλω να κάτσεις στο

δικό μου σκαμνάκι· μαζί· είναι με-

γάλο· χωράνε και τα δυο μας πι-

σινάκια. 

Και το βράδυ, όλοι μαζί τρώγα-

νε, και, στρωματσάδα, όχι πέντε,

μα, έξι ορφανά κοιμόντουσαν. 

Αγαπημένα. 

Σαν αδερφάκια. 

Τι πέντε, τι έξι. 

Τα παπούτσια της Λαμπρής
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ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΜΒΥΣΕΛΛΗΣ

gkamvysellis@yahoo.gr 

Η Ανάσταση 
του Χριστού

Εφτασε πάλι η Λαμπρή 

και οι καρδιές ριγούνε

μικροί, μεγάλοι τρέχουνε

στις εκκλησιές να μπούνε.

Ν’ ακούσουνε ευλαβικά 

όλη τη Λειτουργία

του Ιησού μας του Χριστού 

Ανάσταση Αγία.

Στο σπίτι θα γυρίσουμε 

θα φάμε, θα χαρούμε

Χριστός Ανέστη σήμερα 

αλλήλως μας θα πούμε.

Πλούσιο το τραπέζι μας

θα το ’χουμε στρωμένο

μα αλοίμονο πόσοι φτωχοί 

θα το ’χουν αδειασμένο!

Πόσοι δεν έχουνε ψωμί 

δεν έχουνε και σπίτι 

ποτέ δε θα τ’ ακούσουνε

το δόξα εν υψίστοι(ς).

Να θυμηθούμε τους φτωχούς

σε όλο τον πλανήτη

αυτούς που αντί γι’ Αυγερινό 

θωρούν Αποσπερίτη.

Κάμε Χριστέ το θαύμα σου

να πάψει η οδύνη

και να φωνάξουν οι λαοί

το “επί γης ειρήνη”.

Νίκη Τζορμπατζάκη,

Βαρύπετρο



Γύρω μας νοικοκυ-
ροσύνη και πάστρα!

A
π’ το διαχωριστι-

κό μπεντένι που

ευωδίαζε ασβέστη,

μέχρι τα δένδρα με τους

ασπρισμένους κορμούς,

που μας φιλοξενούσαν

κάτω απ’ τα πυκνά φυλλώ-

ματα, ενώ τα πουλιά στα

ψηλά κλαδιά τους διαλα-

λούσαν με χίλιες μελωδικές

φωνές χαρμόσυνα, ανοι-

ξιάτικα μηνύματα.

Ολόγυρα ένα πράσινο τα-

πέτο, σπαρμένο του κό-

σμου τα χρώματα και μυ-

ρωδιές εκτεινόταν σ’ ανοι-

χτό έδαφος μέχρι το βάθος,

εκεί όπου κρυμμένο πίσω

απ’ τις πυκνές καλαμιές

ήσυχο, ημερωμένο -αόρα-

το λες- κυλούσε το ποτάμι

που χωρίζει τις δυο χώρες.

Μας είχαν ήδη κεράσει

αναψυκτικά και κουλουρά-

κια εν αναμονή του κυ-

ρίως γεύματος που σιγο-

ψηνόταν στο σκάμμα σε

μια γωνιά του χώρου. 

Λίγο μετά κάτσαμε στο

τραπέζι, τσουγκρίσαμε

αυγά, ανταλλάζαμε ευχές,

ενώ από ένα μαγνητόφωνο

-που παρά το μικρό του μέ-

γεθος χαλούσε το κόσμο-

ξεχύθηκαν τα γνωστά, γιορ-

τινά ακούσματα.

Συρτά, καλαματιανοί, τσά-

μικα χορεύτηκαν με λεβε-

ντιά και κέφι απ’ όλους κι

ειδικά από τους νέους της

μικρής μας παρέας.

Κάποια στιγμή κι ενώ το

γλέντι καλά κρατούσε, ση-

κώθηκα λίγο απ’ τη θέση

μου, και τα βήματά μου μ’

έφεραν στο κοντινό σπιτά-

κι! 

Πέρασα ένα μικρό χολ με

λιτή επίπλωση και στάθη-

κα -μαρμαρώνοντας κυ-

ριολεκτικά!- μπρος στην εί-

σοδο ενός πιο μεγάλου δω-

ματίου που ίσα-ίσα χω-

ρούσε δυο σειρές επάλληλα

κρεβάτια. 

Εδώ παρά τις μυρωδιές

του ψητού που είχε κατα-

κλύσει τα πάντα, τις φωνές,

τα τραγούδια, και τη μου-

σική που έφθανε δυνατή

απ’ έξω -πάρα τη μέρα τη

γιορτινή που τους θέλει

όλους τέτοια ώρα να τρων

και να γλεντάνε- πάνω στις

κουκέτες έξι παιδιά… κοι-

μούνταν μακάρια, και τί-

ποτα -μα τίποτα- δεν έμοι-

αζε να ταράζει τον γαλήνιο

ύπνο τους…

Ντυμένα στο χακί, φορώ-

ντας ακόμα τις στολές, τ’

άρβυλα κι όλη την εξάρτυ-

ση τους, ενώ τα όπλα έστε-

καν υπομονετικά στον κο-

ντινό οπλοστάτη…

Ηταν οι στρατιώτες μας

της νυχτερινής περιπόλου,

που είχαν επιστρέψει στη

βάση τους, αφού έκαναν

για μια ακόμα φορά το κα-

θήκον τους στην όμορφη

πατρίδα που τους γέννησε.

Ηταν Ελληνες πολίτες ταγ-

μένοι στον σκοπό να υπε-

ρασπιστούν κάθε κομμάτι

της ελληνικής γης, να βά-

λουν κι αυτοί το λιθαράκι

τους, για να επιζήσει, να

σταθεί και να κρατηθεί ακέ-

ραια η μικρή μας χώρα.

Ξεκουράζονταν, πανέτοι-

μοι ν’ αναλάβουν πάλι υπη-

ρεσία μετά από μερικές

ώρες…

Οπισθοχώρησα κι έφυγα

ακροπατώντας, κατασυγκι-

νημένη…

Νοιώθοντας υπερηφά-

νεια, ευγνωμοσύνη κι απέ-

ραντο σεβασμό γι’ αυτά τα

νέα παιδιά που με το δά-

χτυλο στην σκανδάλη φυ-

λούσαν Θερμοπύλες!

Ελληνικό Πάσχα ενός κά-

ποιου έτους μερικές δεκα-

ετίες πριν…

Σύζυγος στρατιωτικού,

παρέα με τους στρατευμέ-

νους μας κάπου στον Εβρο,

σ’ αρκτικό φυλάκιο στις

εσχατιές της Ελλάδας…

Αξέχαστη η εμπειρία!

Πάσχα ελληνικό!

Οι μέρες αυτές της Μ.

Εβδομάδος, έρχονται κάθε

χρόνο για να μας θυμί-

σουν κάτι εντελώς ανα-

γκαίο στην ζωή μας, κάτι

εντελώς απαραίτητο, το να

έχουμε σκοπό και στόχο

στη ζωή μας. Φυσικά έχο-

ντας ο άνθρωπος «ελεύθε-

ρη βούληση» μπορεί να

αποφασίσει και να βάλει

όποιον στόχο θέλει. Αλλά ο

Ιησούς ήρθε να μας πει:

«Εγώ ειμί η οδός». 

Ήρθε και μας έδειξε τον

δρόμο, που πρέπει να προ-

σπαθήσουμε κι εμείς οι

άνθρωποι, για να φτάσου-

με κοντά στον Δημιουργό,

στον Παράδεισο, στην Νιρ-

βάνα, ή όπως αλλιώς το

ονομάζει ο καθένας. Η τε-

λευταία εβδομάδα του Ιη-

σού Χριστού μας δείχνει σε

συντομία την πορεία αυτού

του δρόμου. 

Ο δρόμος αυτός όμως έχει

ένα στόχο, ένα σκοπό, την

Ανάσταση. Μέσα στην πο-

ρεία της Μ. Εβδομάδος πε-

ριλαμβάνονται γεγονότα

πραγματικά αλλά και συμ-

βολικά. Ψάχνοντας κανείς

τον δρόμο μέσα στις Γρα-

φές βρίσκει αυτό που θέλει,

αυτό που χρειάζεται. Άλλοι

μένουν «επιδερμικά» στα

γεγονότα και στις έννοιες,

άλλοι ψάχνουν περισσότε-

ρο, για βαθύτερα νοήματα,

κι άλλοι ψάχνουν ακόμη το

ΓΙΑΤΙ όλων των συμβά-

ντων κι όχι μόνο το ΤΙ συ-

νέβη. 

Μέσα σε όλα αυτά τα τόσο

σπουδαία, συμβολικά και

διδακτικά της Μ. Εβδομά-

δος θα σταθώ στην Μ. Πέ-

μπτη και Μ. Παρασκευή.

Είναι δύο μέρες που δί-

νουμε τόσο μεγάλη σημα-

σία που φαίνεται σαν να εί-

ναι ο απώτερος στόχος μας,

η Σταύρωση και ο Θάνατος. 

Κι όμως και τα δύο αυτά

γεγονότα, τόσο πραγματικά

και τόσο συμβολικά, είναι

δύο σκαλοπάτια για τον

τελικό στόχο, την Ανάστα-

ση. Κι όμως οι περισσότε-

ροι από εμάς, αφιερώνου-

με χρόνο, σκέψεις, συναι-

σθήματα για την Σταύρωση

και τον Θάνατο, ενώ για

την Ανάσταση μόνο λίγα λε-

πτά για να πάρουμε το Άγιο

Φως και να ακούσουμε το

«Χριστός Ανέστη». 

Ο θάνατος λοιπόν μας εν-

διαφέρει περισσότερο; Μή-

πως επειδή δεν ασχολη-

θήκαμε βαθύτερα με τις δι-

δαχές του Ιησού που δεί-

χνουν τον δρόμο, γι’ αυτό

μας κυριαρχεί ο φόβος του;

Μήπως αποφεύγουμε να

κουβαλήσουμε συνειδητά

τον Σταυρό μας, και τον

κουβαλάμε κοιμισμένοι, χά-

νοντας την ευκαιρία να

«λευκάνουμε το ένδυμα της

ψυχής»; 

Τον Σταυρό του ο καθένας

μας τον κουβαλά έτσι κι αλ-

λιώς. Γιατί να μην διδα-

σκόμαστε από τα καθημε-

ρινά συμβάντα, από το πα-

ράδειγμα της πορείας του

Ιησού που είναι ο δρόμος,

από την υπενθύμιση όλων

αυτών των γεγονότων κατά

την Μ. Εβδομάδα κάθε χρό-

νο. 

Την Ανάσταση έχουμε

υποχρέωση να έχουμε σαν

στόχο. Είναι υποχρέωση

απέναντι στον Δημιουργό

μας, στον Εαυτό μας αλλά

και στους άλλους ανθρώ-

πους. Αυτήν πρέπει κύρια

να γιορτάζουμε, διότι αυτή

φέρνει την αφύπνιση, την

Σωτηρία, το Φως, την Ελευ-

θερία, την αντικειμενική

συνείδηση, την Αγάπη.

Όλες οι προηγούμενες ημέ-

ρες είναι η πορεία προς την

Ανάσταση που μας δίδαξε

ο Ιησούς Χριστός και που

αυτήν την πορεία καλού-

μαστε να ακολουθήσουμε

για να φτάσουμε στην Ανά-

σταση της ψυχής μας. 

Ας στρέψουμε λοιπόν την

προσοχή μας στην ουσία

των πραγμάτων κι όχι τόσο

στο θέατρο ή στο πανηγύ-

ρι της ημέρας. Ο δύσκολος

δρόμος του Γολγοθά και

όσα προηγήθηκαν, μας

οδηγούν στο μέγα επίτευγ-

μα, την Ανάσταση. 

Πάσχα, Πασχαλιά, Λα-

μπρή, Ανάσταση, όπως κι

αν ονομάζει ο καθένας την

μέρα αυτή κάποια πράγ-

ματα δεν αλλάζουν. Το ένα

είναι ότι το τέρμα του Γολ-

γοθά της ζωής πρέπει να εί-

ναι η Ανάσταση και το

άλλο είναι ο ορισμός της

ημερομηνίας της γιορτής.

Ορίζεται σεληνιακά σε

όλους τους Χριστιανούς,

και στους Εβραίους το Πά-

σχα. 

Οι Εβραίοι γιορτάζουν

την ημέρα της πρώτης

Πανσελήνου μετά την εα-

ρινή ισημερία (21η Μαρτί-

ου), ό,τι μέρα κι αν είναι. Οι

Καθολικοί και άλλοι, γιορ-

τάζουν την πρώτη Κυριακή

μετά την πρώτη Πανσέλη-

νο. Και Ορθόδοξοι και Πα-

λαιοημερολογίτες την πρώ-

τη Κυριακή μετά την πρώ-

τη Πανσέληνο συν 4 ημέ-

ρες, και όταν η πρώτη Παν-

σέληνος συμβεί μέχρι την

27η Μαρτίου τότε το +4 γί-

νεται +32, δηλαδή φτά-

νουμε στην επόμενη Παν-

σέληνο (+4 μέρες την πρώ-

τη Κυριακή). Γι’ αυτό φέτος

οι Καθολικοί γιόρτασαν

στις 27 Μαρτίου και οι Ορ-

θόδοξοι 1η Μαΐου. 

Έχει κάποια σχέση η γιορ-

τή αυτή με την Σελήνη;

Για να υπολογίζεται από

αυτήν, σίγουρα θα πρέπει

να έχει. Η Σελήνη συμβο-

λίζει τον συναισθηματικό

μας κόσμο στην αστρολο-

γία. Και ο κόσμος αυτός εί-

ναι ο κόσμος των προτε-

ρημάτων και των ελαττω-

μάτων, ο κόσμος των 7 θα-

νάσιμων αμαρτημάτων (+

φόβος και ψέμα), ο κόσμος

των Εγώ μας. 

Είναι ο εσωτερικός μας

κόσμος, τον οποίο πρέπει

να παλέψουμε, για να κα-

θαρίζουμε το ένδυμα της

ψυχής. Και η καλύτερη επο-

χή για την μάχη αυτή είναι

όταν ο Ήλιος, το Φως, φεύ-

γει από την ισημερία (ίση

μέρα ίση νύχτα) και κερδί-

ζει συνεχώς, νικά το σκο-

τάδι μέρα με την μέρα. 

Έχοντας την συμπαρά-

σταση της Φύσης, έρχεται

η Μ. Εβδομάδα να μας θυ-

μίσει την πορεία, τον δρό-

μο μας που θα μας οδηγή-

σει στην επιτυχία, στον

στόχο, στην Ανάσταση. 

Ας γίνουν όλες αυτές οι

σκέψεις ευκαιρία για βα-

θύτερη αναζήτηση φέτος

του «δρόμου» που μας δί-

δαξε ο Ιησούς και που

έχουμε ανάγκη να περπα-

τήσουμε και εμείς, για να

φθάσουμε στον στόχο μας,

την Ανάσταση της Ψυχής. 

Ο δρόμος προς την Ανάσταση

8 |

ΑΘΗΝΑ

ΚΑΝΙΤΣΑΚΗ

«Κανείς αισθάνεται να πνίγεται

χωρίς ένα σκοπό στη ζωή»
Ντοστογιέφσκι

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ilariond@gmail.com
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ΑΠΕ – ΜΠΕ »

Το  Πάσχα, η μεγάλη αυτή γιορτή της Χρι-
στιανοσύνης, γιορτάζεται με ξεχωριστό τρό-
πο σε κάθε γωνιά της χώρας και ιδιαίτερα σε
ορισμένες περιοχές αναβιώνουν ήθη κι έθι-
μα που δίνουν ένα ιδιαίτερο “χρώμα” στην
εορταστική αυτή περίοδο. 

Τ
ο “κάψιμο του Ιούδα”, οι αλογοδρομίες, οι αυγο-

μαχίες, η αναπαράσταση της Αποκαθήλωσης του

Εσταυρωμένου και η Ανάσταση σε νεκροταφεία

είναι ορισμένες μόνο από τις παραδόσεις που συνεχίζο-

νται σε πόλεις και χωριά.

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Στην Κεντρική Μακεδονία ξεχωρίζει το Πάσχα στο Άγιο

Ορος. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, εκα-

τοντάδες πιστοί καταφθάνουν για να επισκεφτούν την

Αθωνική Πολιτεία, εκεί όπου η Ανάσταση είναι ο θεμέ-

λιος λίθος της μοναστηριακής ζωής.

Στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, τη Μεγάλη Παρα-

σκευή, οι δύο Επιτάφιοι των Ενοριών, μετά την περιφο-

ρά τους στους δρόμους, συναντώνται λίγο μετά τις 9 το

βράδυ στα νεκροταφεία. Εκεί, οι κάτοικοι ανάβουν κεριά

στα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν φύγει από τη

ζωή και «η νύχτα γίνεται μέρα» από το φως των κεριών.

Στις Σέρρες, τη Μεγάλη Παρασκευή, κατά την περιφο-

ρά του Επιταφίου αναβιώνει στη συνοικία του Αγίου Ιω-

άννη του Θεολόγου, το έθιμο “Αδώνια”. Σύμφωνα με το

τελετουργικό του εθίμου, όταν ο Επιτάφιος πλησιάζει, κάθε

νοικοκυρά τοποθετεί στο κατώφλι του σπιτιού της ένα τρα-

πεζάκι, πάνω στο οποίο έχει τοποθετήσει θυμίαμα και την

εικόνα του Εσταυρωμένου, πλαισιωμένη από πασχαλιές

και άλλα άνθη.

Επιπλέον, ετοιμάζεται ένα πιάτο με κριθάρι ή φακή, έθι-

μο που παραπέμπει στους “Αδώνιδος Κήπους”. Οι “Αδώ-

νιδος Κήποι”, σύμφωνα με τη λαογραφική μας παράδο-

ση, συμβολίζουν τη νιότη που χάνεται γρήγορα και άδι-

κα, όπως και ο Άδωνις που πέθανε από δάγκωμα κάπρου.

Στην αρχαιότητα, κατά την πρώτη μέρα του εθίμου, γι-

νόταν η αναπαράσταση της κηδείας του και τη δεύτερη

μέρα η γιορτή για την ανάστασή του.

Σήμερα, οι νοικοκυρές τοποθετούν τα όσπρια και το κρι-

θάρι για να έχουν ευημερία, πλούσιες σοδειές και γεμά-

το οικογενειακό τραπέζι.

Την Κυριακή του Πάσχα αναβιώνει στην Καστανούσα

Κερκίνης του διευρυμένου Δήμου Ηράκλειας, το ποντιακό

πασχαλινό έθιμο “αυγομαχίες”. Το έθιμο έχει τις ρίζες του

στον Πόντο και συμβολίζει την Ανάσταση του Κυρίου και

τη σύγκρουση του καλού με το κακό. Βασικός κανόνας του

εθίμου είναι η χρησιμοποίηση μόνο αυγών κότας.

Στην Πέλλα, στο χωριό Μαργαρίτα, τη δεύτερη μέρα του

Πάσχα, πραγματοποιείται το τοπικό έθιμο Σπάσιμο των

Αυγών και προσφέρονται στους επισκέπτες τοπικά πα-

ραδοσιακά εδέσματα.

Στην παραλία της Συκιάς, στη Χαλκιδική, διοργανώνε-

ται την τρίτη ημέρα του Πάσχα αλογοδρομίες στο δη-

μοτικό κάμπινγκ “μύλοι”. Οι αλογοδρομίες είναι ένα έθι-

μο που έχει βαθιά τις ρίζες του στον χρόνο και αναβιώ-

νει με επιτυχία τα τελευταία χρόνια.

Μετά την καθιερωμένη λειτουργία στο παρεκκλήσι του

Αγίου Γεωργίου, παραδίδεται η εικόνα μαζί με ευχές από

τον ιερέα στους ιππείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν ένα εί-

δος λιτανείας, μεταφέροντας την εικόνα από το παρεκκλήσι

στον χώρο διεξαγωγής των αλογοδρομιών.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Τη Μεγάλη Παρασκευή, σε μία κατανυκτική ατμόσφαιρα,

στη δημοτική κοινότητα Νέας Ηρακλείτσας του δήμου

Παγγαίου στην Καβάλα, γίνεται η αποκαθήλωση του άχρα-

ντου σώματος του Ιησού Χριστού στο ύψωμα του πα-

ρεκκλησίου της Αγίας Μαρίνας, στην τοποθεσία “Νησά-

κι”.

Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, στη Νέα Πέραμο,

κατά την περιφορά του Επιταφίου, οι κάτοικοι σε κάθε γει-

τονιά αναβιώνουν ένα πολύ παλιό έθιμο: καίνε από ένα

ομοίωμα του Ιούδα τη στιγμή που η πομπή του Επιτα-

φίου περνά από τους δρόμους.

Την τρίτη μέρα του Πάσχα, στην τοπική κοινότητα Ελευ-

θερών 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 εξωκκλήσι των Αγίων Ραφαήλ,

Ειρήνης και Νικολάου. Στη συνέχεια, στην πλατεία του

παλιού παραδοσιακού οικισμού στήνεται ένα μεγάλο γλέ-

ντι.

Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, στη δημοτική κοινότητα

Κρηνίδων του δήμου Καβάλας αναβιώνουν οι “αυγομα-

χίες”. Μικροί και μεγάλοι, με ιδιαίτερη φροντίδα, πα-

ρουσιάζουν τα αυγά τους και ξεκινούν μια ιδιόμορφη μάχη

τσουγκρίσματος. Νικητής είναι αυτός που θα έχει στην

κατοχή του τα λιγότερα σπασμένα αυγά.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ξεχωριστό ενδια-

φέρον παρουσιάζει η πομπική περιφορά της εικόνας της

Αναστάσεως γύρω από το αγροτικό χωριό της Καλής Βρύ-

σης την Πέμπτη της Διακαινησίμου, για προ-

στασία του χωριού από κάθε κακό.

Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή της Διακαι-

νησίμου, εορτάζεται σε πολλές τοπικές κοινότητες

η Ζωοδόχος Πηγή, όπου ο θρησκευτικός εορ-

τασμός συνδυάζεται με αξιόλογες τοπικές πο-

λιτιστικές εκδηλώσεις.

Τέλος, το δικό της χαρακτήρα έχει η Δευτέρα

του Θωμά στους Σιταγρούς, όπου οι εκεί εγκα-

τεστημένοι Πόντιοι συνεχίζουν πανάρχαια έθι-

μα των κοιτίδων τους, όπως επισκέψεις στα μνή-

ματα, με διανομή κόκκινων αυγών και γλυκι-

σμάτων και με τραγούδια.

Στη Δυτική Μακεδονία, τη νύχτα της Μεγάλης

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 Εσταυρωμένου,

που γίνεται με εντυπωσιακό τρόπο, στον λόφο

του “Γολγοθά” στο Δρυόβουνο της Κοζάνης.

Οι κάτοικοι της Κοζάνης κάνουν Ανάσταση στο

νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου. Συγκεντρώ-

νονται γύρω από το μνήμα του νεκρού τους και

με αναμμένη τη λαμπάδα περιμένουν το “Χρι-

στός Ανέστη”, ενώ δεν ξεχνούν να αφήσουν ένα

κόκκινο αυγό στο μνήμα για να “χορτάσει” το χα-

μένο μέλος της οικογένειας.

Η ΛΑΜΠΡΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Η Λαμπρή είναι η γιορτή της ζωής για τους ανθρώπους

του κάμπου, τους Καραγκούνηδες. Γι' αυτό αποτελούσε

ξεχωριστή χαρά για εκείνον, που θα χτυπούσε πρώτος ανα-

στάσιμα την καμπάνα, τα χαράματα.

Όπως αναφέρει σε σχετική, βραβευμένη με Α’ έπαινο από

την Ακαδημία Αθηνών, εργασία του ο εκπαιδευτικός Ζή-

σης Τζιαμούρτας, το χτύπημα της καμπάνας λαμπριάτι-

κα θα έφερνε γούρι για το σπίτι, τα ζώα, τα σπαρτά. Γύρω

στις τρεις τα χαράματα, όλος ο κόσμος έτρεχε στην εκ-

κλησία. Με το «δεύτε λάβετε φως» του παπά στην Ωραία

Πύλη, έτρεχαν οι άνδρες για να πάρουν πρώτοι το φως,

κάτι που θεωρούσαν καλό για την οικογένειά τους καθώς

θα είχαν πάντα την ευλογία του Αναστάντος Χριστού.

Εκαιγαν δε με το ίδιο φως την ουρά των ζώων, για να

μη τα πιάνει οίστρος. Στη συνέχεια άρχιζαν οι ετοιμασίες

για το ψήσιμο των αρνιών. Εβαζαν τα δεμάτια από κλη-

ματόβεργες στοίβα και τις άναβαν. Συνήθως δυο - τρία σπί-

τια έψηναν 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,

όπου παρακολουθούσαν τους πασχαλιάτικους χορούς, που

χόρευαν οι Καραγκούνες, χαρωπά.

Όλα τα παραπάνω έθιμα ευνοούν την ευημερία της οι-

κογένειας, όπως το αυγό ως πηγή της ζωής.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

Ξεχωριστό χρώμα και άρωμα έχουν οι ημέρες του Πά-

σχα στα νησιά των Κυκλάδων, στο γραφικότερο -για αρ-

κετούς- νησιωτικό σύμπλεγμα των ελληνικών θαλασσών.

Εκεί, όπου συνδυάζονται ο μπαρουτοπόλεμος της Μήλου

Ηθη και έθιμα του Πάσχα 
σε περιοχές της χώρας 

Φωτογραφία από το έθιμο των Χαλκουνιών που ρίχνονται
τη Μεγάλη Παρασκευή στο Αγρίνιο.
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με το βύθισμα του Επιταφίου στη θάλασσα στην Τήνο, το

κάψιμο του Ιούδα στη Μύκονο με την αναπαράσταση των

Παθών στην Πάρο και τα χιλιάδες αναμμένα τενεκεδά-

κια στο χωριό Πύργος της Σαντορίνης, δημιουργώντας

ένα μαγικό σκηνικό.

Τα αμέτρητα, παραδοσιακά, πασχαλινά έθιμα σε συν-

δυασμό με την κατανυκτική ατμόσφαιρα μετατρέπουν τις

Κυκλάδες σε ιδανικό προορισμό. Aλλωστε, οι γιορτές του

Πάσχα αποτελούν την έναρξη της τουριστικής περιόδου

και τα νησιά αρχίζουν να υποδέχονται τους Eλληνες και

ξένους επισκέπτες, τους οποίους θέλουν να “καλοπιάσουν”

όχι μόνο με τα γαλανά νερά των θαλασσών αλλά με τα ήθη,

τα έθιμα και τις ντόπιες γεύσεις.

Στην Ιο, τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά την Αποκαθήλωση,

οι νέοι του νησιού παίζουν τις “μπάλες”, ένα παιχνίδι με

μικρές, σιδερένιες κόκκινες και πράσινες μπάλες. Κατά την

περιφορά των Επιταφίων των δύο Ενοριών του νησιού

τα εγκώμια ψάλλονται από χορωδίες γυναικών και κο-

ριτσιών.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο Δήμος Ιητών διοργανώνει

γλέντι με αρνιά και κρασί, όπου όλοι -ντόπιοι κι επισκέ-

πτες- είναι καλοδεχούμενοι, ενώ τη δεύτερη ημέρα ο Πο-

λιτιστικός Σύλλογος Ιου (Η Φοινίκη) αναβιώνει το πα-

ραδοσιακό έθιμο της Κούνιας. Νεαρά κορίτσια του νησιού,

ντυμένα με παραδοσιακές στολές, στήνουν κούνιες στο

κέντρο της Χώρας και τα παλικάρια τις κουνούν, ενώ οι

κοπέλες τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια αγάπης.

Στη Φολέγανδρο, το Μεγάλο Σάββατο όλα τα σπίτια του

νησιού είναι ανοιχτά για να δεχτούν την ευλογία της Πα-

ναγίας, της οποίας η περιφορά διαρκεί τρεις ημέρες. Την

Κυριακή του Πάσχα, η εικόνα μεταφέρεται στη Χώρα και

τα στενά του Κάστρου, με ομοβροντίες βεγγαλικών. Τη δεύ-

τερη ημέρα του Πάσχα, η εικόνα ευλογεί και τα σκάφη που

βρίσκονται στο λιμάνι και αργά το βράδυ επιστρέφει στο

μοναστήρι της Παναγίας, όπου παραμένει μέχρι το επό-

μενο Πάσχα.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Μοναδικός είναι ο εορτασμός του Πάσχα στην Τσακωνιά,

με το φαντασμαγορικό έθιμο να εκτοξεύονται, με το ανα-

στάσιμο φως, εκατοντάδες πολύχρωμα αερόστατα από τον

Τυρό και το Λεωνίδιο 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 Ανέστη” παίρνουν φω-

τιά οι “κολλημάρες” και τα αερόστατα απογειώνονται. Ανε-

βαίνουν ψηλά και, για 30 με 40 λεπτά, κεντούν τον ου-

ρανό της ανοιξιάτικης αναστάσιμης νύκτας.

Το θέαμα είναι μοναδικό όταν καίγεται κάποιο αερόστατο

από υπερβολικά μεγάλη “κολλημάρα” ή από πολύ πε-

τρέλαιο, η αγωνία κορυφώνεται γιατί οι ανταγωνιστές από

τις άλλες ενορίες κρατούν λογαριασμό αποτυχιών, για να

πυροδοτήσουν τα πειράγματα το πρωί της Κυριακής του

Πάσχα.

Την Κυριακή του Πάσχα οι παραδοσιακές σούβλες με

τα αρνιά και τα κοκορέτσια παίρνουν θέση στον κήπο του

Δημαρχείου, όπου γλεντούν μαζί, ντόπιοι κι επισκέπτες.

Η ακολουθία της Αγάπης τελείται το απόγευμα, στην πλα-

τεία 25ης Μαρτίου και το Ευαγγέλιο διαβάζεται και στην

τσακώνικη διάλεκτο, ενώ αμέσως μετά χορεύουν τον μο-

ναδικό τσακώνικο χορό.

Στον Τυρό, τη Μεγάλη Παρασκευή, η περιφορά των δύο

επιτάφιων γίνεται στην παραλία, με τη συνοδεία των ψα-

ροκάικων. Την Ανάσταση, σε όλες τις ενορίες του χωρι-

ού οι Τσάκωνες μπουρλοτιέρηδες φωτίζουν τον ανα-

στάσιμο ουρανό με εκατοντάδες πυροτεχνήματα και αε-

ρόστατα.

Στην ενορία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο λι-

μάνι, θα γίνει το κάψιμο του Ιούδα μέσα στη θάλασσα από

τους Τσάκωνες πυρπολητές, ενώ στην ενορία της Αγίας

Μαρίνας θα γίνει το κάψιμο του αφανού.

Την Κυριακή του Πάσχα η τελετή της Αγάπης τελείται

στην πλατεία του χωριού και η ανάγνωση του Ευαγγελίου

γίνεται και εδώ στην τσακώνικη διάλεκτο. Αμέσως μετά,

ξεκινά παραδοσιακό τσακώνικο γλέντι με σούβλες, ντό-

πιο κρασί και βέβαια χορεύουν τον ιστορικό τσακώνικο

χορό.

Την Κυριακή του Πάσχα, αναβιώνει στην Καλαμάτα το

έθιμο του σαϊτοπόλεμου.

Πρόκειται για ένα λαοφιλές ξεχωριστό τοπικό έθιμο, του

οποίου οι ρίζες βρίσκονται αρκετά πίσω στον χρόνο, στους

απελευθερωτικούς αγώνες του 1821.

Οι συμμετέχοντες -αρκετοί από αυτούς ντυμένοι με πα-

ραδοσιακές φορεσιές- οπλισμένοι, με σαΐτες που έχουν

κατασκευάσει μόνοι τους από χαρτονένιους σωλήνες γε-

μισμένους μπαρούτι, αρχίζουν την εκτόξευση και “ξε-

σηκώνουν” το πλήθος που παρακολουθεί.

Τα “μπουλούκια” -όπως ονομάζονται οι ομάδες των σαϊ-

τολόγων- αναβιώνουν το έθιμο που δίνει έμφαση στην

εφευρετικότητα των Ελλήνων και θυμίζει τον ηρωισμό τους

επί Τουρκοκρατίας.

Σύμφωνα με τον θρύλο, οι Μεσσήνιοι χρησιμοποίησαν

σαΐτες γεμάτες εκρηκτικά και αναχαίτισαν το ιππικό των

Τούρκων, αποδεικνύοντας ότι η νίκη σε μια μάχη δεν απο-

κτιέται μόνο μέσα από την αριθμητική υπεροχή. 
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ΑΠΕ – ΜΠΕ »

Παράδοση με βαθιές ρίζες ανά τους αιώνες
αποτελεί το βάψιμο των κόκκινων αυγών τη
Μεγάλη Πέμπτη, τα Μεγαλοπεφτήσια αυγά,
όπως χαρακτηριστικά λέει ο λαός μας. Πρό-
κειται για μια παράδοση τόσο ισχυρή, που
χαρακτηρίζει και την ίδια την ημέρα της βα-
φής τους, την “Κοκκινοπέφτη”.

M
άλιστα, η λαϊκή δοξασία θέλει τα αυγά αυτά να

είναι ξεχωριστά, περικλείοντας τη ζωή, αλλά και

τη ζωική δύναμη.

Τα κόκκινα αυγά της Μεγάλης Πέμπτης περικλείουν μια

ολόκληρη ιεροτελεστία, που ξεκινάει από την επιλογή των

αυγών, την απόκτηση της καλύτερης βαφής και τη δη-

μιουργία σχεδίων, πριν από τον τελικό προορισμό, που

είναι το πασχαλινό τραπέζι.

ΤΑ ΛΑΖΑΡΙΑΤΙΚΑ

Τα Μεγαλοπεφτήσια αυγά, σύμφωνα με τον Τρικαλινό

φιλόλογο - λαογράφο Σωτήριο Ρουσιάκη, ήταν προϊόν ιδι-

αίτερης διαλογής. Οι νοικοκυρές φρόντιζαν να μην είναι

πολύ μεγάλα τα αυγά, ώστε να πιάνονται εύκολα και να

είναι μυτερά προκειμένου να είναι πιο γερά για το τσού-

γκρισμα.

Συνήθως χρησιμοποιούσαν τα λαζαριάτικα, δηλαδή αυτά

που είχαν συγκεντρώσει στο καλάθι τους, ως φιλοδώρημα,

οι Λαζαρίνες, τα μικρά κορίτσια που τραγουδούσαν τα

κάλαντα του Λαζάρου.

«Στον τόπο μας, λίγο πριν από το μεσημέρι ξεκινούσε

η διαδικασία. Μια χάλκινη, μεγάλη κατσαρόλα, κόκκινη

μπογιά είτε από το εμπόριο, είτε από φυτικά εκχυλίσματα,

ένα ποτήρι ξίδι, για να πιάσει η βαφή καλά, αλάτι για να

καθαρίζονται εύκολα από τα τσόφλια και οπωσδήποτε τα

λαζαρινά ή άλλα διαλεγμένα αυγά. Μόλις ξεκινούσε η βρά-

ση, οι νοικοκυρές, επειδή δεν είχαν παλιά χρονόμετρο

ή άλλο τρόπο να υπολογίζουν το χρόνο που χρειάζεται

για το σωστό βάψιμο, μετρούσαν μέχρι το εκατό. Με το

τελείωμα του μετρήματος ήταν έτοιμα και τα αυγά. Απ’

αυτά διάλεγαν τρία. Ενα έβαζαν στο εικονοστάσι, ένα έβα-

ζαν δίπλα στο καντήλι, σε τάφο συγγενή και το τρίτο επέ-

στρεφε στη γη. Το έθαβαν στο αμπέλι την ημέρα που πή-

γαιναν για να το σκάψουν», αναφέρει ο κ. Ρουσιάκης.

Αυγά έβαφαν και την εβδομάδα του Πάσχα, εάν υπήρ-

χε ανάγκη. Ωστόσο, τα Μεγαλοπεφτήσια λέγεται πως εί-

ναι τα καλύτερα καθώς κρατούν για 40 μέρες (μέχρι και

την Ανάληψη), χωρίς να χαλάσουν.

ΟΙ ΠΛΟΥΜΠΕΣ 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία των Μεγαλοπεφτήσιων αυγών,

σύμφωνα με τον Τρικαλινό λαογράφο, ήταν οι πλούμπες.

Η λέξη πλούμπα παράγεται από το ρήμα πλουμίζω, που

σημαίνει διακοσμώ με στολίδια. Οι πλούμπες ήταν

κόκκινα αυγά, τα οποία είχαν στικτά σχέδια, καμωμένα

από άσπρες μικρές βούλες. Για να επιτευχθεί αυτό, έστα-

ζαν πάνω στο άσπρο αυγό λιωμένο κερί και με τις στά-

λες σχημάτιζαν σχέδια (ρόμβους, σταυρούς, καρδιές κ.λπ.).

Το κερί πάγωνε και κολλούσε πάνω στο τσόφλι. Eτσι,

όταν τα έβαφαν, οι στάλες έμεναν άβαφες. Αφού κρύω-

ναν, έξυναν το κερί και αποκαλύπτονταν τα σχέδια, “τα

πλουμίδια”. Στην πορεία του χρόνου χρησιμοποιήθηκαν

φύλλα κηπευτικών και δέντρων, στερεωμένα με κλωστές

ή σχοινί και στη σύγχρονη εποχή με καλσόν. Τα φυλλό-

σχημα αυτά πλουμίδια, ομολογουμένως, είναι εντυπω-

σιακά. Μετά το βάψιμο, τα σκούπιζαν για να είναι στε-

γνά και τα βουτούσαν σε λάδι για να γυαλίζουν.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ; 

Οι παραδόσεις που έχει ο λαός μας για να εξηγήσει αυτό

το έθιμο είναι αρκετές και ενδιαφέρουσες, όπως αναφέρει

και ο καθηγητής Λαογραφίας Γεώργιος Μέγας.

Αλλού λένε ότι ξεκίνησε από μια γυναίκα που δεν πί-

στεψε στην Ανάσταση του Χριστού. «Αν τα άσπρα αυγά

που κρατάω -είπε- γίνουν κόκκινα, τότε θα πιστέψω». Και,

όπως λέει η λαϊκή παράδοση, ως εκ θαύματος, αμέσως

έγιναν!

Αλλού λένε ότι βάφτηκαν από το κόκκινο αίμα του

Εσταυρωμένου, ενώ μια άλλη παράδοση θεωρεί πως εκ-

φράζουν τη χαρά για την Ανάσταση του Χριστού και ότι

το χρώμα τους λειτουργεί αποτρεπτικά για κάθε κακό.

Το κόκκινο χρώμα, άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό για

τη Μεγάλη Πέμπτη, όχι μόνο στα αυγά. Σε πολλές πε-

ριοχές απλώνουν ένα κόκκινο υφαντό ή ένα πανί στο πα-

ράθυρο, στο μπαλκόνι, στην αυλή του σπιτιού, έθιμο που

έχει παρόμοιους με το αυγό συμβολισμούς και κυρίως

αποτρεπτικές ιδιότητες.

Τα κόκκινα αυγά έχουν πολλές χρήσεις. Τα τσουγκρί-

ζουμε, ευχόμενοι ο ένας στον άλλον. Μια πράξη που συμ-

βολίζει το σπάσιμο του τάφου και των δεσμών του θα-

νάτου με την Ανάσταση του Κυρίου. Επειτα τα τρώμε,

ώστε να αποκτήσουμε την κρυμμένη δύναμή τους.

Τα βάζουμε σε λαμπροκουλούρες και σε τσουρέκια. Τα

τοποθετούμε στους τάφους, ώστε και οι νεκροί να λάβουν

το μήνυμα της Ανάστασης. Τα βάζουμε στο εικονοστά-

σι για φυλαχτό. Μ’ αυτά σταύρωναν όσους έχουν υπο-

στεί βασκανία και αγγίζουν το σώμα των ασθενών για

να τους ανακουφίσουν από τους πόνους.

Τα θάβουν στο αμπέλι για να προστατεύεται από τα σκα-

θάρια και το χαλάζι και στο χωράφι για καλή σοδειά. Τα

κρεμούν με κλωστή από το ταβάνι, στολίζοντας έτσι το

σπίτι. Τα αυγά αυτά ήταν άδεια. Προτού τα βάψουν, έκα-

ναν δύο τρύπες αντιμετρικά, φυσούσαν και άδειαζε το

ασπράδι και ο κρόκος.

Σε όλα τα έθιμα των Μεγαλοπεφτήσιων αυγών -αναφέρει

ο κ. Ρουσιάκης- διαφαίνεται η κρυμμένη δύναμη και ο

αποτρεπτικός χαρακτήρας τους. Ακόμα και τα τσόφλια

ήταν φορείς αυτών των ιδιοτήτων και είχαν ειδική με-

ταχείριση. Είτε τα έθαβαν 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 αυγό έχει μακρά ιστορία, που ξε-

κινάει από τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού. Σιγά-σιγά

απλώθηκε σε όλη την οικουμένη και πήρε άλλες μορφές.

Τα αυγά πια δεν είναι φυσικά, αλλά περίτεχνες κατασκευές

από μια τεράστια ποικιλία υλικών.

Αλλοτε τρώγονται, όπως τα σοκολατένια και άλλοτε

απλώς στολίζουν με την ομορφιά τους. Ο πολύτιμος συμ-

βολισμός τους γίνεται χειροπιαστός με πανάκριβα υλι-

κά (πετρώματα, χρυσό, ασήμι, πετράδια, σμάλτο κ.λπ.).

Διάσημα σε όλο τον κόσμο ακόμη και σήμερα είναι τα

αυγά που κατασκεύασε ο οίκος κοσμημάτων Φαμπερζέ

για την αυτοκρατορική οικογένεια των Ρομανώφ, στη Ρω-

σία, τον 19ο αι. Παραμένουν αξεπέραστα για τη λεπτο-

λογία της δουλειάς, τα πανάκριβα υλικά και την επι-

νοητικότητα των κατασκευαστών, όντας έτσι μια πολύ-

τιμη αποτύπωση του Μεγαλοπεφτήσιου αυγού, καταλήγει

ο Τρικαλινός ερευνητής.

Η ιεροτελεστία του κόκκινου αυγού 
» Τι πιστεύει ο λαός μας 





Η θρησκευτική μας εικονογραφία είναι γε-
μάτη από σπουδαίες απεικονίσεις σκηνών
από τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού,
απεικονίσεις ιδιαίτερου “ύψους” και “μεγέ-
θους”, οι οποίες καταφέρνουν με μοναδικό
ίσως τρόπο να αποδώσουν όχι μόνο την τρα-
γικότητα αλλά και την εσωτερική διάσταση
και αλήθεια αυτών των στιγμών.

Τα Θεία Πάθη στη ζωγραφική
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Gerrit van Honthorst

“Ο Χριστός ενώπιον του Καϊάφα”

Ο ζωγράφος ανακαλύπτει στο ευμετάβολο φως του

κεριού ένα αποτελεσματικό μέσο απεικόνισης της ψυ-

χολογικής κατάστασης των προσώπων, που προσδί-

δει αληθοφάνεια και δραματική ένταση στο ευαγγε-

λικό επεισόδιο και ελκύει την προσοχή του παρατη-

ρητή στις εκφράσεις των πρωταγωνιστών.

Ο λευκός χιτώνας του Χριστού αντανακλά τόσο έντο-

να το φως, που μοιάζει να το εκπέμπει ο ίδιος.

Rogier van der Weyden: “Η Αποκαθήλωση”

Σε αυτό τον χώρο με το μικρό βάθος, πάνω σε πετρώ-

δες έδαφος, τα πρόσωπα σε φυσικό μέγεθος καταλαμ-

βάνουν όλη την επιφάνεια με τρισδιάστατη σαφήνεια.

Η αλληλουχία χειρονομιών και στάσεων δημιουργεί μια

συνεχή κίνηση, η οποία μεγεθύνει το πένθος κάθε προ-

σώπου, όπως παρατηρούμε στις κυρτωμένες στάσεις του

Ιωάννη και της Μαρίας Μαγδαληνής στις δύο άκρες: σχε-

δόν δύο παρενθέσεις που περικλείουν το σύνολο και απη-

χούν τις δύο διαγώνια τοποθετημένες παράλληλες κα-

μπύλες των σωμάτων του Χριστού και της Παναγίας.

Ραφαήλ: «Η Ανάβαση του Γολγοθά»

Καραβάτζιο: “Η Μαστίγωση του Ιησού”

Απολύτως δραματική είναι η αντίθεση ανάμεσα στο

σώμα του Χριστού, που είναι πιο ανοιχτόχρωμο και

ολόφωτο, και στις πιο σκούρες μορφές των δύο δημίων

που εν μέρει τις καταπίνει το σκοτάδι. Εξίσου ξεχω-

ρίζουν ο πόνος στο όμορφο πρόσωπο του Ιησού και

η βαναυσότητα στα χαρακτηριστικά των δύο δεσμο-

φυλάκων. Πολύ όμορφη είναι η υπέρτατης νατουρα-

λιστικής πιστότητας λεπτομέρεια του λευκού υφά-

σματος του Χριστού. Οπως πέφτει χαλαρά, απηχεί την

κάθετο του κίονα και υπογραμμίζει την αδυναμία του

Ιησού, ο οποίος αν δεν ήταν δεμένος θα έπεφτε στο

έδαφος.

από το βιβλίο “ΝΑΠΟΛΗ – ΕΘΝΙΚΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΟΝΤΙΜΟΝΤΕ”

ELECTA - ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Tιτσιάνο: “Ο ακάνθινος στέφανος”

Ο Τιτσιάνο παρουσιάζει όλη την ωμότητα και τη θη-

ριωδία του γεγονότος. Μέσα από τον πίνακα μοιάζει

να ακούγονται ουρλιαχτά, αναθεματισμοί, πνιγμένοι

θόρυβοι, λαχανιάσματα, το χτύπημα των ξύλων.

Μιχαήλ Άγγελος: “Πιετά”

Η Πιετά δείχνει την Παρθένο Μαρία με το νεκρό Χρι-

στό ξαπλωμένο στα γόνατά της. Ενα έργο που κόβει

την ανάσα, φτιαγμένο από έναν καλλιτέχνη μόλις εί-

κοσι τριών χρονών. Χάρη στη λεπτότητα του γλυπτού

έχουμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ύφα-

σμα και όχι σε μάρμαρο. Οι πτυχές του μανδύα της

Μαρίας μοιάζουν ανάλαφρες, έτοιμες να παρασυρθούν

από το αεράκι. Κοιτάξτε προσεκτικά τη λωρίδα στο μαν-

δύα της Παρθένου Μαρίας. Θα δείτε την υπογραφή

του Μιχαήλ Αγγελου.

Όταν αυτή η Πιετά τοποθετήθηκε στον Αγιο Πέτρο

της Ρώμης, στα 1497, κανείς δεν πίστευε ότι ο δημι-

ουργός της ήταν ένας καλλιτέχνης τόσο νέος όσο ο Μι-

χαήλ Αγγελος. Λέγεται ότι ο Μιχαήλ Άγγελος θύμωσε

τόσο πολύ, που μπήκε κρυφά στην εκκλησία του Αγί-

ου Πέτρου, μέσα στη νύχτα, για να σκαλίσει το όνο-

μά του στη λωρίδα του μανδύα της Μαρίας. Είναι το

μόνο έργο που υπέγραψε ποτέ.
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Ανγκεράν Καρτόν: «Ο επιτάφιος θρήνος –

Πιετά της Αβινιόν»

Η Μαγδαληνή γέρνει ταπεινά προς το σώμα του νε-

κρού Χριστού, ενώ ο Ιωάννης αγγίζει τρυφερά το ακάν-

θινο στεφάνι σαν να παίζει άρπα. Το εξαντλημένο πρό-

σωπο της Παναγίας και το αποφασιστικό βλέμμα του

ιερέα μεταδίδουν μια ταυτόσημη πεποίθηση: το μή-

νυμα της νίκης επί του θανάτου.

Καραβάτζιο «Η ταφή του Κυρίου»

Ένας από τους μεγάλους δασκάλους της δυτικο-

ευρωπαϊκής παράδοσης που κατάφερε να προσδώ-

σει μία ξεχωριστή διάσταση στις ιερές αυτές σκηνές,

ξεφεύγοντας από την απλή εικονογραφική και δια-

κοσμητική απόδοση πολλών άλλων ομότεχνών του,

είναι ο Ολλανδός Ρέμπραντ φάν Ράϊν (16061669).

Ο Ρέμπραντ σηματοδότησε την τέχνη της εποχής

του επηρεάζοντας σαφώς την εξέλιξη της ευρωπαϊ-

κής τέχνης με τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο χει-

ρίστηκε το χρώμα και το φως μέσα στο έργο του, κάτι

που του έδινε την δυνατότητα να διεισδύει στην ίδια

την ουσία του θέματος και να ανακαλύπτει την βα-

θύτερη δομή και νόημά του, δημιουργώντας και

εφαρμόζοντας τους δικούς του κανόνες και ευρήματα

που προσέδιδαν σε αυτό μια ξεχωριστή ευαισθησία.

Η προσευχή στο όρος των Ελαιών 

Ο Ελ Γκρέκο αγαπούσε να ζωγραφίζει θέματα από το Χρι-

στιανισμό ενώ το γεγονός του σταυρού φαίνεται να τον

στιγματίζει καθώς το αποτυπώνει σε αρκετούς πίνακές

του. Ο συγκεκριμένος πίνακας δεν εξιστορεί τίποτα. Δεν

κρύβει κάποια ιστορία. Κανένα άλλο στοιχείο ή πρόσω-

πο δεν αποτυπώνεται ώστε να διεκδικήσει ρόλο στην ερ-

μηνεία μας. Είναι μόνο ο Ιησούς και ο σταυρός. Τα μι-

σάνοιχτα δάχτυλα δείχνουν την τρυφερότητα που αγκα-

λιάζει ο Ιησούς το σταυρό ενώ το ίδιο τρυφερό είναι και

το βλέμμα του προς τον ουρανό. Πρόκειται ουσιαστικά

για λατρευτική εικόνα όπου τα συναισθήματα του Ιησού

εκπέμπονται από απλές λεπτομέρειες των δαχτύλων και

του βλέμματος του.

Η Αποκαθήλωση
Ανάμεσα στα Πάθη του Χριστού, ο

διαμερισμός των ιματίων είναι ένα

από τα πιο απωθητικά συμβάντα. Ο

Γκρέκο προβάλλει την αντίθεση του

βασιλικού μεγαλείου του Χριστού

και της ευγενούς συμπεριφοράς του

με το πλήθος των άξεστων στρατιω-

τών. Μέσα στον πορφυρό μανδύα του,

ο Χριστός στέκει απομονωμένος στο

μέσο του πίνακα. Προπηλακίζεται

από τον επιθετικό στρατιώτη με το

μαυροπράσινο ρούχο. Δίπλα βρίσκε-

ται ο ιππότης με την γκρι-μπλε αδια-

πέραστη πανοπλία σύμβολο της πο-

λεμικής, γήινης εξουσίας. Στην πα-

νοπλία αυτού του υποκριτή, αδρανούς

και αδιάφορου ιππότη η αντανά-

κλαση από τον πορφυρό μανδύα του

Χριστού δημιουργεί ένα δραματικό

βιολέ χρώμα.

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: «Ο Χριστός κουβαλάει το σταυρό»

«Ο διαμερισμός των ιματίων του Χριστού»



Ημέρα θρήνου η Με-
γάλη Παρασκευή, με
την πένθιμη και κα-
τανυκτική περιφορά
του Eπιταφίου από
άκρη σε άκρη της
χώρας.

O
στολισμός του

έχει ιδιαίτερο εθι-

μοτυπικό και δη-

μιουργούσε πάντα μια ευ-

γενή άμιλλα μεταξύ των

ενοριών, για ένα εντυπω-

σιακό αποτέλεσμα. Η κα-

τασκευή του δεν είναι τυ-

χαία: Οπως πιστεύεται, το

επάνω μέρος του συμβολί-

ζει τον ουρανό και το επί-

πεδο που υπάρχει στη

μέση συμβολίζει τη Γη.

ΚΟΡΩΝΑ ΑΠΟ ΑΝΘΗ

Η ελληνική παράδοση

ήθελε τις γυναίκες να ξε-

νυχτούν στολίζοντας την

ξυλόγλυπτη κατασκευή με

λουλούδια όλων των χρω-

μάτων και των αρωμάτων.

Χρησιμοποιούσαν ποικι-

λόμορφα μυρωδάτα αγριο-

λούλουδα αλλά και άλλα,

ήμερα, που μάζευαν τα

παιδιά από τους ανοιξιά-

τικους κήπους, τις αυλές

και τα χωράφια: Ανεμώνες,

μαργαρίτες, άσπρα, μωβ,

κίτρινα και μπλε λουλου-

δάκια του αγρού, κρίνους,

τριαντάφυλλα, άνθη λεμο-

νιάς, βιολέτες, μενεξέδες,

πασχαλιές, γαρίφαλα. Στη

Σκόπελο οι μοδίστρες έρα-

βαν και τεχνητά χρυσά

λουλούδια, τις λεγόμενες

τρέδες. Τα λουλούδια πλέ-

κονταν σε στεφάνια και

γιρλάντες και όλος ο Επι-

τάφιος γινόταν μια κορώ-

να από άνθη που μοσχο-

βολούσαν. Στις σύγχρονες

πόλεις τη θέση των γυναι-

κών παίρνουν συνήθως

επαγγελματίες ανθοδέτες

επιστρατεύοντας πλήθος

από εξωτικά λουλούδια και

πρασινάδες.

ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΕΙΑ

Στα παλαιότερα χρόνια

όλοι περνούσαν από μια

φορά κάτω από τον Επιτά-

φιο, για να τους πιάσει η

χάρη. Στην Κρήτη πίστευ-

αν πως αν τα ζωηρά παιδιά

περάσουν τρεις φορές από

κάτω, θα φρονιμέψουν και

αν κάνουν το ίδιο και οι

άρρωστοι, θα αναρρώσουν.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

Τα λουλούδια που έπαιρ-

ναν οι πιστοί από τον Επι-

τάφιο θεωρούνταν ευλο-

γημένα και τα τοποθετού-

σαν στο εικονοστάσι του

σπιτιού. Οι γυναίκες έφτια-

χναν με αυτά φυλαχτά για

τους ναυτικούς, ενώ άλ-

λοι τα χρησιμοποιούσαν

σαν γιατρικό για τον πο-

νοκέφαλο. Αν οι ανάγκες

ήταν διαφορετικές, είχαν

και άλλη χρήση: Τα κορί-

τσια της Σκοπέλου τα έβα-

ζαν κάτω από το μαξιλάρι

τους για να δουν ποιον

θα παντρευτούν, ενώ στην

Κρήτη τα χρησιμοποιού-

σαν για το έθιμο της ανα-

νέωσης της ζύμης του ψω-

μιού. Σύμφωνα με την πα-

ράδοση, υπήρχε η αντίλη-

ψη ότι το ψωμί χάνει τη

δύναμή του και χρειάζεται

ανανέωση, άρα η νέα ζύμη

έπρεπε να ευλογηθεί. Ετσι

τη Μεγάλη Παρασκευή,

όταν ο παπάς διάβαζε το

πρώτο Ευαγγέλιο, λέγανε

ότι «καινουργιώνεται το

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ημέρα Θρήνου
» Τα λουλούδια του Επιταφίου, η περιφορά
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ΑΠΕ-ΜΠΕ » Ο Επιτάφιος του μη-

τροπολιτικού ναού του Αγίου

Βασιλείου Τρίπολης κάθε χρόνο

αποτελεί έργο τέχνης. Ο Επιτά-

φιος, ο οποίος δεν στολίζεται με

λουλούδια της άνοιξης, όπως

συνηθίζεται, αλλά διακοσμείται

στις τέσσερις πλευρές του με

περίτεχνα σχέδια και παραστά-

σεις, που δημιουργούνται και κα-

τασκευάζονται από εκατοντά-

δες χιλιάδες καρφίτσες και δια-

κοσμητικές γυάλινες και πλα-

στικές πέρλες, ευτελούς οικονο-

μικής αξίας, βρίσκεται στο τελι-

κό στάδιο ολοκλήρωσής του.

Πρόκειται για μία ιδέα που

υλοποιείται από το 2012 και

μέσα σε λίγα χρόνια έχει γίνει

γνωστό στο πανελλήνιο, με απο-

τέλεσμα ο ναός του Αγίου Βασι-

λείου, τη Μεγάλη Παρασκευή, να

προσελκύει πολύ κόσμο, που

φτάνει στην Τρίπολη ακόμα και

με εκδρομικά λεωφορεία από

διάφορα σημεία της Πελοπον-

νήσου, της Αττικής και της Στε-

ρεάς, προκειμένου να θαυμάσει

τον Επιτάφιο και να προσκυνή-

σει.

Η φετινή βασική σύνθεση του

Επιταφίου αποτελείται από τέσ-

σερις παραστάσεις πελεκάνων

και εμπνέεται από τον εκκλη-

σιαστικό ύμνο «Ωσπερ Πελεκάν

τετρωμένος τήν πλευράν Σου,

Λόγε».

Οι τέσσερις πελεκάνοι στέκουν

επιβλητικά στις τέσσερις παρα-

στάδες του Επιταφίου, ζωογο-

νώντας με το αίμα τους τους μι-

κρούς πληγωμένους νεοσσούς

τους. Προσφέρουν το αίμα τους,

όπως ο Χριστός, και σύμφωνα με

τον υμνογράφο, «σους θανόντας

παίδας εζώωσας, επιστάξας ζω-

τικούς αυτοίς κρουνούς». Τα κε-

ντρικά σημεία του Επιταφίου

έχουν κοσμηθεί με την επιγρα-

φή κεντημένη με πέρλες, η οποία

αναγράφει «Ώσπερ Πελεκάν»,

στο κόκκινο χρώμα του αίματος.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο

του ιερού ναού του Αγίου Βασι-

λείου, πατέρα Ιωάννη Σουρλίγ-

γα, «η εφαρμογή του σχεδίου άρ-

χισε να υλοποιείται από πολλούς

μήνες νωρίτερα. Παρόλο που το

σχέδιο μπορεί να φαίνεται εύ-

κολο και απλό στην πραγματο-

ποίησή του, εν τούτοις η εφαρ-

μογή του είναι μία άλλη διαδι-

κασία, εντελώς διαφορετική και

γεμάτη εκπλήξεις. Χρειάστηκαν

πάνω από 550.000 πέρλες δια-

φόρων μεγεθών. Απαιτείται να

ξεπεραστούν πολλές δυσκολίες,

εκατοντάδες ώρες δουλειάς, πολύ

μεράκι, αδιάλειπτη προσευχή,

με τη δυνατότητα να κατασκευ-

αστεί με μόνο δύο ή το πολύ τέσ-

σερα χέρια, έτσι ώστε να υπάρ-

χει αρμονία στην αποτύπωση

του σχεδίου, χωρίς διαφοροποι-

ήσεις, με στόχο το άριστο και ξε-

χωριστό αποτέλεσμα».

Ως πρότυπα των παραστάσεων

του φετινού στολισμού, χρησι-

μοποιήθηκαν ψηφιδωτοί διά-

Ενας ξεχωριστός Επιτάφιος στην Τρίπολη 

» Εργο τέχνης που διακοσμείται με πέρλες 



Χανιώτικα νέα | Μεγάλη Τρίτη 26 Απριλίου 2016 | 17

κοσμοι από καθολικό ιεράς μο-

νής κι αυτό γιατί ο στολισμός με

τις πέρλες προσεγγίζει, σε πολύ

μεγάλο βαθμό, την κατασκευή

παραστάσεων με την τεχνοτρο-

πία των ψηφιδωτών διακόσμων

και παραστάσεων στα ορθόδοξα

μνημεία και τούς ναούς.

Για την κατασκευή της διακό-

σμησης του Επιταφίου, που ανα-

μένεται να είναι εντυπωσιακό

έργο, εργάστηκαν εθελοντές και

ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα σύμ-

βολα του Πάθους, τα άγια Πο-

τήρια, ο κεντρικός Σταυρός που

υψώνεται στον τρούλο του Επι-

ταφίου και οι επιγραφές, ενώ,

μέρα με τη μέρα, ολοκληρώνο-

νται οι υπόλοιπες κεντρικές πα-

ραστάσεις, με αποτέλεσμα ο φε-

τινός Επιτάφιος να είναι έτοιμος

τη Μεγάλη Τετάρτη.

Ο πατέρας Ιωάννης υπογραμ-

μίζει πως το φετινό έργο είναι

αποτέλεσμα σεβασμού, αγάπης

και προσφοράς προς τον Κύριο

και Θεό μας, και έγινε με αστεί-

ρευτο μεράκι, πού τιμά την το-

πική Εκκλησία και προβάλει την

ιστορική Τριπολιτσά. Παράλληλα,

τονίζει ότι «αυτού του είδους οι

στολισμοί και οι περίτεχνες κα-

τασκευές δεν έχουν κάποιο ση-

μαντικό οικονομικό κόστος. Οι

πέρλες, πού κοσμούν τις παρα-

στάσεις, είναι πλαστικές, που ο

καθένας μπορεί να αγοράσει με

ελάχιστα χρήματα κι επιπρο-

σθέτως κατ' έτος επαναχρησι-

μοποιούνται για τον στολισμό

των παραστάσεων».

Επίσης, αναφέρει πως

οι φόρμες των παρα-

στάσεων και του διά-

κοσμου είναι απο-

τέλεσμα καλλιτε-

χνικής επεξεργα-

σίας και λαξεύμα-

τος του φελιζόλ,

το οποίο δεν έχει

κάποιο σημαντικό

κόστος, ενώ όπως

επισημαίνει «το

όποιο χρηματικό ποσό

απαιτεί ο στολισμός ενός

Επιταφίου, καλύπτεται, όπως

γίνεται σε όλους τους ναούς, εκ

των ευλαβών χριστιανών, οι

οποίοι προσφέρουν χρήματα

αποκλειστικά και μόνο για τον

στολισμό,

χωρίς καμία ανάμιξη του τα-

μείου του ναού». Ευχαριστεί, δε,

όλους όσοι συνέδραμαν

με κάθε τρόπο για τον φε-

τινό στολισμό του Επιτα-

φίου, που αποτελεί πραγ-

ματικά έργο τέχνης.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι πα-

ραστάσεις των προηγούμενων

Επιταφίων του Αγίου Βασιλείου

φυλάσσονται στο Πνευματικό

Κέντρο του μητροπολιτικού ναού.

«Η Ζωή εν τάφω» ήταν το θέμα

του 2012. Το 2013 ο στολισμός

ήταν αντίγραφο εσωτερικού δια-

κόσμου από καθολικό Ιεράς Μο-

νής του Αγίου Όρους, όπου κυ-

ριαρχούσε η Αμπελος. Το 2014 ο

Επιτάφιος διακοσμήθηκε με την

εκκλησιαστικού περιεχομένου

παράσταση “Παγώνια» και το

2015 διακοσμήθηκε από αγγέ-

λους, γι' αυτό και ονομάστηκε “ο

Επιτάφιος των αγγέλων”.

προζύμι». Αν μάλιστα

έβαζαν και ένα λου-

λούδι του Επιταφίου

μέσα του, τόσο το

καλύτερο.  

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Στις πόλεις, στα

ορεινά χωριά, στα νη-

σιά, κορυφώνεται το

Θείο Δράμα, με διαφορετι-

κές παραδόσεις.

Συγκεκριμένα, στα χωριά

της Πυλίας, τη Μεγάλη

Παρασκευή, πίνουν ξύδι

και καπνιά για να δείξουν

την αγάπη τους στο Χριστό,

που τον πότισαν ξύδι. Στην

Κρήτη βράζουν σαλιγκά-

ρια και πίνουν το ζουμί

τους, που είναι σα χολή.

Στο Μελιγαλά, τη Μεγάλη 

Παρασκευή το βράδυ,

α ν ά -

βουν “φουνταρίες”. Κάθε

νοικοκυρά, όταν σημαίνει η

καμπάνα για τον Επιτά-

φιο, ρίχνει μπροστά στην

πόρτα του σπιτιού της δυο

- τρία μάτσα κληματόβεργες

και τους βάζει φωτιά. Μέ-

χρι να βγει ο Επιτάφιος, οι

κληματόβεργες έχουν πλέ-

ον γίνει θράκα. Την ώρα

που o παπάς περνά έξω

από το δρό-

μο του σπι-

τιού της, η

νοικοκυρά

ρ ί χ ν ε ι

πάνω στη

θράκα μια

χ ο ύ φ τ α

μοσχολίβα-

νο και ο πα-

πάς κάνει εκεί

παραστάσιμο.

Στις Σέρρες έβαζαν

μπροστά στην πόρτα τους,

πάνω σε ένα τραπέζι, την

εικόνα του Χριστού, στολι-

σμένη με λουλούδια και

δίπλα άναβαν κεριά και λι-

βάνι. Μέσα σε ένα πιάτο εί-

χαν φυτεμένη φακή ή κρι-

θάρι που μόλις είχε αρχίσει

να βγαίνει.

Στη Μυτιλήνη, άμα τε-

λειώσει η περιφορά, “αρ-

πάζουν” τα λουλούδια, για-

τί πιστεύουν πως κλεμμένα

έχουν πιο θαυματουργές

ιδιότητες. Τα “Χριστολού-

λουδα” τα φυλάνε για το

καλό. Με αυτά γιατρεύουν

τον πονοκέφαλο, τα κά-

νουν φυλαχτά και με αυτά

γαληνεύουν τη θάλασσα

όσοι ταξιδεύουν.

Στην Αθήνα, σκούπιζαν

από νωρίς και κατάβρεχαν

τους δρόμους για να περά-

σει ο Επιτάφιος και όταν

πλησίαζε, έβγαιναν όλοι

στις πόρτες τους με ένα κε-

ραμίδι που είχε κάρβουνο

αναμμένο και λιβάνι.

Στη Νάξο, δεν φιλάνε

εκείνη τη μέρα, γιατί με το

φιλί του πρόδωσε ο Ιούδας

το Χριστό, δεν σφάζουν

για το αίμα του Χριστού,

δεν καρφώνουν γιατί καρ-

φώθηκε ο Χριστός και δεν

γελάνε.

Στην Υδρα και την Τήνο,

ο Επιτάφιος μπαίνει στη

θάλασσα για να αγιαστούν

τα νερά και να προστα-

τεύουν τους ναυτικούς. Οι

αναμμένοι πυρσοί και οι

σειρήνες πλοίων δημιουρ-

γούν και στα δύο νησιά ένα

εντυπωσιακό σκηνικό... 

Στη Σκιάθο, ακολουθώ-

ντας το τυπικόν του Αγίου

Ορους, ο Επιτάφιος βγαίνει

τα ξημερώματα. Μεταμε-

σονύκτια όμως είναι η πε-

ριφορά και στη Ζάκυνθο,

καθώς ξεκινάει στις 2 τα

ξημερώματα του Σαββά-

του. Ιδια περίπου ώρα

βγαίνει και στο χωριό Χρι-

στός Ραχών Ικαρίας, στο

οποίο ο Επιτάφιος κατα-

λήγει στο νεκροταφείο

προς τιμήν των νεκρών.

Στη Ζάκυνθο δεν χρησι-

μοποιείται ο γνωστός κε-

ντητός από λουλούδια Επι-

τάφιος, αλλά μια αμφιπρό-

σωπη ξυλόγλυπτη αγιο-

γραφία του νεκρού Χρι-

στού, που ονομάζεται

“Αμνός”. Στις 2 το μεση-

μέρι στον Αγιο Νικόλαο

του Μώλου, ξεκινάει η πέν-

θιμη λιτανεία του Εσταυ-

ρωμένου καθώς και της

περίφημης εικόνας της

“Mater Dolorosa”, δηλα-

δή της Παναγίας του Πά-

θους. Η λιτανεία διασχίζει

σχεδόν όλη την πόλη και

επιστρέφει στην πλατεία

Σολωμού. Στον Αγιο Νι-

κόλαο των Ξένων, στις 2 τα

ξημερώματα του Μ. Σαβ-

βάτου, ξεκινάει η ακολου-

θία ενώ στις 4 περίπου το

πρωί γίνεται η έξοδος του

χρυσωμένου και ξυλόγλυ-

πτου Επιταφίου.



ΤΟυ π. ΣΤυΛΙΑνΟυ ΘΕΟΔωρΟΓΛΑΚΗ

Πάνδημη, παλλαϊκή και νεανική
υποδοχή του Χριστού στα Ιερο-
σόλυμα, «ωσσανά τω Υιώ Δαυίδ».

Σ
το πρόσωπό του αναγνωρίζεται

και γίνεται αποδεκτός ο ίδιος ο

Θεός. Η χαρά είναι μεγάλη και

στη γη και στον ουρανό. Ο Θεός ταπει-

νώνεται, ο άνθρωπος δοξάζεται. Αυτό εί-

ναι η δόξα του Θεού.

Η υπερανύψωση και η θέωση του αν-

θρώπου, πανηγύρι και γιορτή γης και ου-

ρανού η Κυριακή των Βαΐων.

Η δόξα δεν κατακρατείται από τον Θεό

για τον εαυτό του, την αντιπροσφέρει στον

άνθρωπο ως «τα σα εκ των σων».

Γι' αυτό ο άνθρωπος δοξάζεται και μά-

λιστα αληθινά και αιώνια. Γιατί η δόξα του

προέρχεται από τον Θεό. Μεγάλη χαρά.

Μεγάλο δώρο.

Ευλογία Θεού και θ. Αυτού έλεος. Μόνο

που αυτό δεν κράτησε πολύ.

Τη δόξα του Θεού που ο άνθρωπος είχε

στα χέρια του την Κυριακή των Βαΐων, την

επομένη την πετά στους σκύλους, «ύστε-

ρον μετά ξύλων συνέλαβον».

Ίσως και γι' αυτό οι ακολουθίες των πα-

θών τελούνται το εσπέρας για να μη βλέ-

πουμε το κατάντημά μας.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕυΤΕρΑ

Ο Ιακώβ ωδύρετο, του Ιωσήφ τη| στέ-

ρηση: «Οδυρμός, πόνος, δοκιμασία του Ια-

κώβ που χάνει το παιδί του, αλλά που στη

συμβολική του διάσταση ο πόνος του Ια-

κώβ γίνεται πανανθρώπινος και θεϊκός πό-

νος γης και ουρανού και βρισκόμαστε ακό-

μα στην αρχή, στο ξεκίνημα των αγίων πα-

θών.

«Ιδού ανεβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα...»

Ο ίδιος ο σαρκωμένος αιώνιος και πα-

ντοδύναμος λόγος του Θεού προσφέρεται

«λύτρον αντί πολλών».

Ο Θεός θυσιάζεται, ο άνθρωπος λυτρώ-

νεται. Ο Θεός χάνει, ο άνθρωπος κερδίςει. 

ΜΕΓΑΛΗ ΤρΙΤΗ

«... Μη μείνωμεν έξω του νυμφώνος Χρι-

στού».

Η μέρα είναι κρίσιμη. Οι ώρες και οι στιγ-

μές της ημέρας είναι επίσης κρίσιμες. Για

τούτο η ετοιμότητα και η εγρήγορση είναι

αναγκαίες και επιτακτικές. Το ραντεβού εί-

ναι βέβαιο, αλλά χρονικά απροσδιόριστο.

«Ουδείς οίδεν περί της ώρας εκείνης...»

«Αγρυπνείτε και προσεύχεστε».

Παροτρύνει ο Άγιος Απόστολος Παύλος

για να μην πέσουμε στον πειρασμό της

ανευθυνότητας και του εφησυχασμού.

Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη του.

Ελέγχουμε κυριαρχικά και λειτουργούμε

αποφασιστικά, μέρα και νύχτα, χωρίς

διακοπές, «αδιαλείπτως».

Ημών «κοιμωμένων» έρχεται ο νυμφίος

με αποτέλεσμα να χάνουμε τη χαρά του γά-

μου, να χάνουμε τον ίδιο τον γάμο, να μέ-

νουμε έξω του νυμφώνος.

Ο υμνωδός της Εκκλησίας μας μας προ-

τρέπει να αποφεύγουμε αυτό το λάθος, να

είμαστε μέσα σε όλα, μέσα στον νυμφώ-

να.

Ναι στον γάμο του ανθρώπου με τον Θεό.

Ναι στη χαρά του ουρανού.

Γιατί δεν έχουμε άλλο τρόπο αναβάθμι-

σης της χαράς του κόσμου και του αν-

θρώπου. 

ΜΕΓΑΛΗ  ΤΕΤΑρΤΗ

«Εκ του βορβόρου των έργων μου ρύσαι

με». «Πράμα που φαίνεται κολαούζο δεν

χρειάζεται».

Είμαστε βουτηγμένοι ως τον λαιμό μέσα

στην αμαρτία, το δαιμονικό και το κακό.

«Υπέρ την πόρνην ανομήσας».

Δεν τα καταφέραμε ως τώρα να ζήσου-

με τη συγγνώμη σου, την επιείκεια σου, τη

στοργή σου και την αγάπη σου.

«Δακρύων όμβρους ουδαμώς σοι προ-

σήξα». Πλήρης αναισθησία για την αμαρ-

τητική μας κατάντια. Όμως ποτέ δεν είναι

αργά.

Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, λίγο μετά τη

σύλληψη και πριν τον σταυρό και τον θά-

νατο σου Χριστέ μου, με την καρδιά μας

σε παρακαλούμε: «Εκ του βορβόρου των έρ-

γων μου ρύσαι με». Και «καρδίαν καθαράν

χτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές

εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου», επανα-

λαμβάνουμε μαζί με τον προφήτη και απαι-

τούμε να μας ακούσεις Κύριε.

Όπως άκουσες το ληστή πάνω στον

σταυρό, όπως άκουσες τη Χανανέα και τον

τελώνη, όπως έκανες πάντοτε για τους

αμαρτωλούς.

Γι' αυτό δεν ήρθες στον κόσμο;

Να καλέσεις σε μετάνοια και να σώσεις

τους αμαρτωλούς; «Ημάρτωμεν, ηδική-

σαμεν, ηνομίσαμε ενώπιον σου». Το ανα-

γνωρίζουμε δημόσια.

Δεν είμαστε άξιοι για να λεγόμαστε παι-

διά σου, κάνε μας δούλους σου, όπως έκα-

νες τον Άσωτο.

Ξέρουμε ότι δεν μας παρεξηγείς ό,τι και

να κάνουμε, γιατί είσαι πατέρας και γι'

αυτό ο μόνος που μας καταλαβαίνει.

Ευχαριστούμε για την αγάπη σου.

Δώσε μας την αγάπη σου και σου υπο-

σχόμαστε ότι θα τη λειτουργήσουμε, θα την

αναμεταδίδουμε όπου χρειάζεται.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

«Και αδιόρθωτος έμεινεν Ιούδας ο δού-

λος και δόλιος». Η ημέρα είναι πλούσια σε

δώρα και προσφορά.

Είναι γενέθλια ημέρα της θείας ευχαρι-

στίας, «τούτο ποιείτε εις την εμήν ανά-

μνησιν».

Η θεία κοινωνία τροφοδοτεί, συγκροτεί

και στηρίζει την ανθρώπινη κοινωνία.

Ο Θεός τα δίνει όλα την ημέρα αυτή.

Ολα συγκλονίζονται και όλοι υποκλίνο-

νται.

Ακούουν «άρητα ρήματα» και βλέπουν

«αθέατα πράγματα», ζουν και χαίρονται το

θαύμα της «θέας του αθέατου», όλοι εκτός

από έναν, τον Ιούδα που παραμένει «δού-

λος και δόλιος».

Απλώνει τα χέρια του και εισπράττει το

τίμημα «του πλάσαντος τον άνθρωπο,

την τιμή του τετιμημένου». Μένει αδιόρ-

θωτος, «φιλαργυρίαν νοσήσας...».

Παζαρεύει «ανόμοις κριτές σε τον δίκαιον

κριτήν και παραδίδωσιν» και πεθαίνει αμε-

τανόητος.

Τον σκεπάζει η πλάκα της προδοσίας.

Κρίμα τα τρία χρόνια που έμεινε μαζί με

τον δάσκαλο και μεσσία και λυτρωτή.

Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με μας.

Να χάνουμε τον χρόνο μας στην εκκλησία

και να πεθαίνουμε αμετανόητοι, σαν τον

Ιούδα.

Δεν το ευχόμαστε για κανένα, όμως φο-

βούμαστε γιατί παίρνουμε εύκολα την

κατηφόρα ενώ τον δρόμο της μετάνοιας

τον θεωρούμε δύσβατο και τον αποφεύ-

γουμε.

Μπορεί ο δρόμος να είναι δύσκολος, εί-

ναι όμως ευχάριστος, γιατί έχει συντροφιά

τον ίδιο τον Χριστό και τους Αγίους, με

τους οποίους συμπορευόμαστε και συνα-

ναβαίνουμε προς την Ανω Ιερουσαλήμ την

ίδια τη βασιλεία του Θεού.

Η ίδια η μετάνοια κρύβει μέσα της όλη

τη δύναμη του Θεού με αποτέλεσμα εν με-

τάνοια να γινόμαστε παντοδύναμοι, εξου-

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

«Μετά κλάδων υμνήσαντες, πρότερων
μετά ξύλων συνέβαλον ύστερον»
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σιαστές του κακού, λειτουργοί των αγαθών

του Θεού, μυσταγωγοί της θεϊκής επιφά-

νειας και ζωής.

Έχουμε την ευκαιρία όχι μόνο να συνα-

ναβαίνουμε με αυτή την ιερή συντροφιά

προς τη βασιλεία των ουρανών αλλά ταυ-

τόχρονα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε

αποτελεσματικά όλες τις δυσκολίες της

ζωής του παρόντος και όλες τις επιθέσεις

του πονηρού.

Ένδοια, πείνα, ασθένεια, εγκατάλειψη, μο-

ναξιά, ακόμα και τον θάνατο, τον έσχατο

αυτό εχθρό του ανθρώπου.

Γιατί και αυτός «νενέκρωται».

«Εκ του βορβόρου των έργων ρύσαι με»,

είναι ισχυρός λόγος της Μεγάλης Πέμπτης.

«Ο Θεός ιλάσθητι μοι τω αμαρτωλώ», εί-

ναι ο αιώνιος και διαχρονικός ευαγγελι-

κός μετανοητικός λόγος ζωής και σωτη-

ρίας, ζωής και κοινωνίας, ζωής και πολι-

τισμού, με λαμπρό παρόν και μέλλον.

Ίδια λαμπρινή εορτή χαράς και αγαλ-

λίασης.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δόξα τω Θεώ που και τη Μεγάλη Πα-

ρασκευή για μια φορά ακόμα, τα καταφέ-

ραμε να σταυρώσουμε τον Χριστό και να

επαληθεύσουμε τον συμπατριώτη μας

Καζαντζάκη που βλέπει τον Χριστό να ξα-

νασταυρώνεται.

Όμως με κάποιες ειδοποιές διαφορές.

«Τω δι’ ημάς σταυρωθέντα δεύτε πάντες

υμνήσωμεν». Και «ει και σταυρόν υπομέ-

νεις συ υπάρχεις ο Υιός και Θεός ημών».

Και ο ποιητικός λόγος της εκκλησίας μας

συνεχίζεται: «Εξηγόρασες ημάς εκ ταις κα-

τάραις του νόμου τω τιμίω σου αίματι». Και

«επήγασες αθανασίαν ανθρώποις».

Για τούτο ακόμα και τούτη την ημέρα δεν

κλαίμε, δεν γινόμαστε σκυθρωποί και πε-

ρίλυποι, αυτά τα χαρίζουμε σε άλλους, που

δεν έχουν την αναστάσιμη αίσθηση και

εμπειρία. Εμείς σήμερα τραγουδούμε με

κορυφαίο ηρωικό μεγάλο τραγούδι τα

εγκώμια γύρω από τον επιτάφιο του Χρι-

στού.

«Η ζωή εν τάφω κατατέθης Χριστέ».

Η ζωή κατατίθεται δεν ενταφιάζεται

στον τάφο.

«Μη επ' εποδύρου μήτερ καθωρόσα εν

τάφω...». «Αναστήσωμαι γαρ και δοξα-

σθήσωμαι και υψώσω εν δόξη τους εν πί-

στη και πόθω μεγαλύνοντας».

«Ο κενώσας τα μνημεία των νεκρών». «Ο

σταυρός σου Κύριε ζωή και ανάστασις».

Είναι όλα αυτά και συνολικά όλη η

υμνολογική πληρότητα της ημέρας μη-

νύματα ελπίδας, αισιοδοξίας και ζωής και

μάλιστα ζωής αναστάσιμης.

Εμείς ορθοδόξως χαιρόμαστε την ημέρα

και τιμούμε εξίσου με τον σταυρό και τον

τάφο του Χριστού καθώς και το πέρασμα

του στον Αδη με το φιλανθρωπικό λυ-

τρωτικό χαρακτήρα του για τους «απ' αι-

ώνος κεκοιμημένους».

Γι’ αυτό και μνημονεύουμε των νεκρών

μας αυτή την ημέρα πάνω στον τάφο του

Χριστού, γιατί ζούμε την ευκαιρία της με-

τάνοιας των προσφιλών μας νεκρών με

την «εις Αδου κάθοδον του Χριστού».

Δεν πενθούμε λοιπόν και δεν μοιρολο-

γούμαστε τη Μεγάλη Παρασκευή.

Πενθούμε για τις αμαρτίες μας και αυτό

το πένθος μας το ελαφρώνουμε με τη χαρά

της εν Χριστώ σταύρωσης και θυσίας και

προσφοράς και ζούμε αυτό που λένε χαρ-

μολύπη.

Χαιρόμαστε που με τον σταυρό, τον θά-

νατο, την ταφή και την εις Άδου κάθοδο

του Χριστού ζούμε τη λύτρωση και την

απελευθέρωση μας από την αμαρτία και

τον ίδιο τον θάνατο.

Ατενίζουμε με ιερό δέος τον Σταυρό

του Χριστού. Τιμούμε την ταφή και προσ-

δοκούμε την Ανάσταση.

Δεν ζητούμε πολλά. Θέλουμε να ζήσου-

με αναστάσιμα, λαμπρινά, ευλογημένα, δια-

χρονικά και αιώνια «εν ειρήνη και αρμο-

νία, με επάρκεια αγαθών διαβίωσης, με

πρόοδο και ανάπτυξη και πολιτισμό».

Με κοινωνική, πολιτική, οικονομική και

θρησκευτική ελευθερία, χωρίς φανατι-

σμούς, χωρίς διακρίσεις και διαχωρι-

σμούς «εν ενί στόματι και μία καρδία».  

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

«Τούτο το Σάββατο εστί το υπερευλογη-

μένο, εν ω Χριστός αφυπνώσας, αναστή-

σεται τριήμερος».

Ο Χριστός στον τάφο. Ο Άδης νενεκρώ-

νεται.

Οι απ' αιώνος κεκοιμημένοι αναστήνο-

νται και μαζί τους και όλες οι δυνάμεις των

επ' ουρανίων κραυγάζουν «ζωοδότα Χρι-

στέ ο Θεός ημών δόξα σοι».

Το Σάββατο αυτό το μέγα είναι υπερευ-

λογημένο γιατί ο Αδης βιάζεται, η εξουσία

του χάνεται, οι νεκροί απελευθερώνο-

νται και αναστήνονται.

«Πολλά μνημεία ηνεώχθη και πολλοί

(αναστάντες) ενεμφανίσθησαν πολλοίς...»

Από τη βασιλίδα των πόλεων, ο μεγάλος

πατριάρχης Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστο-

μος τόλμησε αυτό το μεγάλο δημόσιο

ερώτημα: «που σου θάνατε το κέντρο; Που

σου Άδη το νίκος; Ανέστη Χριστός και νε-

κρός ουδείς επί μνήματος».

Ο Άδης ερημώνεται και ο έσχατος εχθρός

του ανθρώπου ο θάνατος, εξευτελίζεται.

«Εισέλθετε πάλι πάντες εις την χαράν του

Κυρίου» επιμένει και πάλι ο Άγιος Χρυ-

σόστομος.

Να μπούμε και να χαρούμε το πανηγύ-

ρι της ανάστασης του Χριστού ως δικό μας

πανηγύρι, ως δική μας ανάσταση και

αναστάσιμη ζωή.

Τούτο το Σάββατο το μέγα είναι υπερευ-

λογημένο, γιατί στο βάθος της δικής του

ανατολής υποφώσκει το ανέσπερον φως

του αναστάντος που στο τέλος της ημέρας

θα λάμψει πάνω μας σε όλο τον κόσμο και

σε όλη την ανθρωπότητα.

«Ανάστα ο Θεός...» τραγουδούμε στην

πρωινή λειτουργία του Μεγάλου Σαββά-

του και χαιρόμαστε πριν την ώρα της την

ανάσταση.

Αυτό που είναι που κάνει το Σάββατο

αυτό το Μεγάλο, υπερευλογημένο και

μαζί με το Σάββατο και τη ζωή και το πρό-

σωπο μας ολόλαμπρο, υπερευλογημένο,

φωτεινό, φωτόμορφο, λαμπρινό, λαμπρο-

φόρο.

Είμαστε όλοι έτοιμοι να ζήσουμε το Πά-

σχα. Τη χαρά του ουρανού και της γης, του

Θεού και του ανθρώπου.

Δεν ζητούμε τίποτα το καθ’ υπερβολήν

απαιτούμε το εφικτό και το αναγκαίο.

Ο κόσμος και οι άνθρωποι έχουν ανάγκη

χαράς και αισιοδοξίας, Ζωή με προοπτι-

κές για το παρόν και το μέλλον.

Φτάνει πια η αβεβαιότητα, η ανασφάλειά

μας για τη ζωή, για τα παιδιά, για την πα-

τρίδα.

Φτάνει πια το άγχος και το στρες, με τα

οποία υποφέρουμε όλοι μας με τις αλλε-

πάλληλες κοινωνικές και πολιτικές ανα-

ταραχές.

Φτάνει πια με την αστάθεια στην οικο-

νομία, την αμφισβήτηση στην εργασία, την

οδύνη της ανεργίας.

Θέλουμε να κάνουμε Λαμπρή με πλη-

ρότητα ζωής και κοινωνίας, αξιοπρέπειας

και ανθρωπιάς.

Φτάνει πια τα συσσίτια που ευτελίζουν

το πρόσωπο και περισσότερο φτάνει πια

η αναζήτηση στους κάδους του καθημε-

ρινού φαγητού των εμπερίστατων αδελ-

φών μας. Είναι αναπάντεχο αυτό το κα-

τάντημα.

Προσδοκούμε και επιμένουμε να εορ-

τάσουμε το Πάσχα όχι μια μέρα, αλλά για

όλες τις ημέρες της ζωής μας σε έτη πολ-

λά και ευλογημένα.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

07:00: Προηγιασμένη Θεία Λει-

τουργία.

18:00: Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου

Ἀποδείπνου.

19:30: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

(Τροπάριον τῆς Κασσιανῆς)

Ἀρχιερατική Χοροστασία εἰς τόν

Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Εἰσο-

δίων.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

07:00: Προηγιασμένη Θεία Λει-

τουργία.

17:00: Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου

Εὐχελαίου.

19:30: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

08:00: Θεία Λειτουργία τοῦ

Μεγάλου Βασιλείου (Μυστικός

Δεῖπνος).

19:00: Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων

Παθῶν.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:00: Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων

Ὡρῶν.

11:00: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερι-

νοῦ – Ἀποκαθήλωση.

19:00: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφί-

ου. Ἀρχιερατικἠ Χοροστασία εἰς

τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν

Εἰσοδίων.

21:00 (περίπου) θά πραγματο-

ποιηθῇ ἡ λιτάνευση τοῦ Ἐπιτα-

φίου.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

8:00: Θεία Λειτουργία τοῦ Με-

γάλου Βασιλείου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Α

23:00: Προϊμιακή Ἀκολουθία

τῆς Ἀναστάσεως.

Β

24:00: Ὄρθρος καί Θεία Λει-

τουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ

Χρυσοστόμου.

Γ

11:00: Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς

τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Πόλεως.

Δ 

18:30: Πανηγυρικός Ἑσπερινός

τῆς Ἀγάπης εἰς τήν Ἱερά Μονήν

Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων.

Κατά τή διάρκεια τοῦ Ἑσπερι-

νοῦ θά ἀναγνωθῇ τό Εὐαγγέλιον

εἰς διαφόρους γλώσσας, κατά

τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας

καί θά διανεμηθοῦν κόκκινα

αὐγά.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών της Μ. Εβδομάδος και του Πάσχα



Το ΚΕ.Π.ΚΑ., με στόχο την ενη-
μέρωση των καταναλωτών, δίνει,
στη δημοσιότητα, πληροφορίες,
που αφορούν τα κύρια είδη δια-
τροφής του Πασχαλινού τραπε-
ζιού, για να γνωρίζουν οι κατα-
ναλωτές, όταν προμηθεύονται τα
προϊόντα αυτά, τι να αγοράζουν
και τι να αποφεύγουν.

Τ
ο κατάστημα, από το οποίο πραγ-

ματοποιούμε τις αγορές των τρο-

φίμων μας, πρέπει να τηρεί τους

κανόνες υγιεινής, που αφορούν την κα-

θαριότητα των χώρων, του προσωπικού,

των εργαλείων, τις συνθήκες συντήρησης

των τροφίμων καθώς και την κατάλληλη

επισήμανσή τους.

Κρέατα

¥ Τα κρέατα συντηρούνται στο ψυγείο,

ιδίως τα εντόσθια των αμνοεριφίων, που

είναι πολύ ευαίσθητα σε θερμοκρασίες,

εκτός ψυγείου.

¥Δεν πρέπει να αγοράζουμε κρέατα, από

παραγωγούς ή πλανόδιους προμηθευτές,

παρά μόνον από καταστήματα, γιατί, έτσι

διασφαλίζουμε ότι έχουν ελεγχθεί.

¥ Πρέπει να αγοράζουμε κρεατικά, που

είναι τοποθετημένα, σε ψυγεία ή ψυγεία

«βιτρίνες» και όχι αυτά, που είναι εκτός ψυ-

γείου εκτεθειμένα σε σκόνη, ρύπανση,

έντομα και μικρόβια.

¥Βασική ένδειξη της καταλληλότητας του

σφαγίου ή του κρέατος, που αγοράζουμε,

είναι η ύπαρξη σφραγίδων, σε διάφορα

τμήματά του, η οποία δηλώνει ότι έχει γί-

νει ο απαιτούμενος υγειονομικός έλεγχος.

Κάθε σφάγιο (αμνός, ερίφιο), υποχρεωτι-

κά, πρέπει να φέρει σφραγίδες, και στα δύο

ημιμόρια.

¥Τα εντόπια και τα προερχόμενα, από τις

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμνοε-

ρίφια έχουν σφραγίδα, με χρώμα «τυρ-

κουάζ» και σχήμα ωοειδές, όπου ανα-

γράφεται ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου.

Σε σφραγίδα  σχήματος ορθογώνιου πα-

ραλληλόγραμμου, πρέπει να αναγράφεται

η χώρα προέλευσης, «HELLAS» ή «EL» ή

«GR» για τα ντόπια, ή τα αρχικά του ονό-

ματος άλλης κοινοτικής χώρας.

¥ Τα αμνοερίφια εισαγωγής, δηλαδή τα

προερχόμενα από τρίτες χώρες - εκτός Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης- έχουν σφραγίδα, με

χρώμα «καστανό» και σχήμα ωοειδές. Το

όνομα της χώρας προέλευσης αναγράφε-

ται στο εσωτερικό σφραγίδας σχήματος ορ-

θογωνίου παραλληλόγραμμου. 

¥ Τα σπλάχνα, το συκώτι, οι πνεύμονες,

η καρδιά, οι νεφροί δεν πρέπει να έχουν

οζίδια και κύστεις. Αν αγοράσουμε «εντε-

ράκια», για το παραδοσιακό μας κοκορέ-

τσι και τη μαγειρίτσα, αυτά δεν πρέπει να

παρουσιάζουν μεταβολές του χρωματισμού

και να μην είναι εκτεθειμένα, στο περι-

βάλλον, στη σκόνη και στα έντομα.  Φρο-

ντίζουμε να τα καθαρίσουμε πολύ καλά.

¥Λόγω της μεγάλης ζήτησης εντοσθίων,

για την παρασκευή Πασχαλιάτικων εδε-

σμάτων (κοκορέτσι, μαγειρίτσα κ.α.), γί-

νεται εισαγωγή ανάλογων ποσοτήτων

κατεψυγμένων εντοσθίων, τα οποία συχνά

πωλούνται, μετά από απόψυξη ως νωπά,

παραπλανώντας τον καταναλωτή.

¥ Αν αγοράσουμε κατεψυγμένη συκω-

ταριά, πρέπει να προσέξουμε την ημερο-

μηνία κατάψυξης και λήξης του προϊόντος.

Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να αγο-

ράζουμε αποψυγμένα εντόσθια.

¥Η διάκριση των κατεψυγμένων εντέρων

από τα νωπά είναι εύκολη, γιατί τα νωπά

εντόπια έντερα είναι ακαθάριστα, δηλαδή

υπάρχει το εντερικό περιεχόμενο τους, ενώ

τα κατεψυγμένα εισαγωγής που αποψύ-

χθηκαν, είναι καθαρισμένα.

¥Ο καταναλωτής θα πρέπει να προσέχει

την πινακίδα πώλησής τους και να αξιώ-

νει την ευδιάκριτη αναγραφή των ενδεί-

ξεων. Αν αμφιβάλει ή διαπιστώνει παρα-

τυπίες να τις καταγγέλλει στο ΚΕ.Π.ΚΑ. ή

στις Αρμόδιες Αρχές.

¥ Οι πινακίδες πώλησης των κρεάτων

πρέπει να αναγράφουν, ευδιάκριτα και

υποχρεωτικά, τις εξής ενδείξεις: 

¥ Το είδος του ζώου π.χ. ερίφιο, αμνός,

¥ Το τεμάχιο του κρέατος π.χ. μπούτι,

σπάλα κ.α.,

¥ Την προέλευσή του π.χ. εντόπιο, FY-

ROM κ.α.,

¥ Αν είναι νωπό ή κατεψυγμένο,

¥Την τιμή πώλησης, ανά κιλό.

Αυγά

Τα μέτρα υγιεινής, που πρέπει να τη-

ρούνται, πάντα, είναι:

¥ Συντήρηση, στις αυγοθήκες του ψυ-

γείου μας, χωρίς να έρχονται σε επαφή, με

άλλα τρόφιμα. Τα αυγά δεν πρέπει να πλέ-

νονται, όταν πρόκειται να διατηρηθούν στο

ψυγείο, διότι με το πλύσιμο αφαιρείται η

εξωτερική μεμβράνη τους και επιταχύνε-

ται η αλλοίωσή τους, κατά το χρόνο συ-

ντήρησης.

¥ Καλό βράσιμο ή ψήσιμο των αυγών.

¥ Μετά το χειρισμό τους, πρέπει να κα-

θαρίζονται τα χέρια μας και οι επιφάνει-

ες ή τα σκεύη, με τα οποία ήρθαν, σε επα-

φή, με επιμέλεια (δηλ. με ζεστό νερό και

σαπούνι).

Για να εξακριβώσει τη φρεσκότητα του

αυγού, β υθίζουμε το αυγό, σε νερό και,

εφόσον στέκεται, οριζόντια, στον πυθμέ-

να του δοχείου, είναι φρέσκο, λιγότερο των

5 ημερών. Αντίθετα, αν ανεβαίνει στην επι-

φάνεια, είναι μπαγιάτικο, πάνω από 30 μέ-

ρες. Η μέθοδος αυτή ισχύει, μόνο για τα

αυγά, που έχουν βρεθεί σε θερμοκρασία

συντήρησης 20-22oC. Άλλος τρόπος είναι

το κούνημα του αυγού. Το αυγό που,

όταν το κουνήσουμε, δημιουργεί αίσθημα

μετατόπισης του βάρους του, δεν είναι ιδι-

αίτερα φρέσκο.

Τα βρασμένα αυγά δίνουν μια καλύτερη

εικόνα της ηλικίας τους. Έτσι, ένα φρέσκο,

βρασμένο αυγό δεν αποχωρίζεται, εύκολα,

από το κέλυφός του, το οποίο σπάει, εύ-

κολα, σε κάθε πίεσή του, στην προσπάθειά

μας να το καθαρίσουμε. Επίσης, το ασπρά-

δι είναι λευκό, ομοιογενές και ο κρόκος κα-

τέχει, στο αυγό, κεντρική θέση. Ο αερο-

θάλαμος του αυγού είναι πολύ μικρός, σε

αντίθεση, με αυτόν του μπαγιάτικου, το

οποίο, όταν πάμε να καθαρίσουμε, δια-

πιστώνουμε ότι το κέλυφος αποκολλάται,

εύκολα και το ασπράδι είναι πιο σκοτεινό

και ανομοιογενές.

Ένα αυγό για να είναι κατάλληλο, προς

βρώση:

¥Δεν πρέπει να είναι σε κατάσταση επώ-

ασης. 

¥ Δεν πρέπει να έχει ξινή γεύση, ή κά-

ποια δυσάρεστη ή ασυνήθιστη οσμή,

όταν το καθαρίζουμε. 

¥ Δεν πρέπει το ασπράδι να είναι θρομ-

βώδες ή χρωματισμένο. 

¥Εξωτερικά, στο κέλυφος, δεν πρέπει να

υπάρχουν ξένα σώματα ή εκτεταμένες κη-

λίδες αίματος (κίνδυνος για μολύνσεις).

Όλα τα αυγά θα πρέπει να φέρουν, πάνω

στο κέλυφος, με καθαρά γράμματα, τον δια-

κριτικό αριθμό, του παραγωγού. Στα κα-

ταστήματα, όλα τα αυγά πρέπει να είναι

συσκευασμένα. Υποχρεωτικά, τόσο στις με-

γάλες όσο και στις μικρές συσκευασίες,

πρέπει να φέρουν, στην εξωτερική όψη, τις

προβλεπόμενες ενδείξεις, (πέραν εκεί-

νων, που υπάρχουν στο κέλυφος) δηλαδή: 

¥Τον κωδικό αριθμό του ωοσκοπικού κέ-

ντρου

¥ Την κατηγορία ποιότητας και βάρους

¥ Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρη-

σιμότητας (28 ημέρες, μετά την ημερο-

μηνία ωοτοκίας)

Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε:

¥ Το διαφορετικό χρώμα του κελύφους

των αυγών καθώς και ο διαφορετικός χρω-

ματισμός των κρόκων των αυγών, δεν απο-

τελούν κριτήρια ποιότητας, αλλά εξαρτώ-

νται από τη ράτσα της κότας και από τη

διατροφή της. 

¥Αυγά, με ακάθαρτο κέλυφος (από αίμα

ή περιττώματα κ.λπ.) απαγορεύεται να πω-

λούνται.

¥ Οι οδηγίες, που δίνει το ΚΕ.Π.ΚΑ.,

στους καταναλωτές, αφορούν, κυρίως, τη

θρεπτική αξία των αυγών και τους τρόπους

προστασίας της υγείας του καταναλωτή,

από τυχόν μολύνσεις, που μπορεί να με-

ταδοθούν, από μολυσμένα και αλλοιωμέ-

να αυγά

.

Βαμμένα Αυγά

Οι ενδείξεις, που περιλαμβάνονται, υπο-

χρεωτικά, στην επισήμανση των βρασμέ-

νων – βαμμένων αυγών είναι: 

¥Η ονομασία πώλησης π.χ. Βρασμένα –

Βαμμένα αυγά

¥ Η καθαρή ποσότητα

¥ Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησι-

μότητας

¥Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και

χρήσης 

¥ Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και

η διεύθυνση του υπεύθυνου της επιχεί-

ρησης

¥ Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης 

¥ Οδηγίες χρήσης 

¥ Η ένδειξη, που επιτρέπει την ανα-

γνώριση της παρτίδας, είναι υποχρεωτι-

κή, εκτός από την περίπτωση, όπου στην

ετικέτα αναγράφεται η ημερομηνία ελά-

χιστης διατηρησιμότητας, με την προϋ-

πόθεση ότι η ημερομηνία αυτή συμπερι-

λαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά του-

λάχιστον της ημέρας και του μήνα. Σε κάθε

περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η

ιχνηλασιμότητα του προϊόντος σε όλα τα

στάδια παραγωγής του. 

Για το βάψιμο των αυγών ή για τη

σφράγισή τους μπορούν να χρησιμοποι-

ούνται μόνον χρωστικές, που επιτρέπονται,

από τη νομοθεσία. 

Οι ενδείξεις, που αφορούν την ταξινό-

μηση των αυγών, ανά ποιότητα και βάρος

καθώς και η ένδειξη «φρέσκο», δεν πρέπει

να αναγράφονται στα βρασμένα – βαμμέ-

να αυγά. 

Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε
για το Πασχαλινό Τραπέζι
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Συνεχείς οι προσπάθειες του Βενιζέλου για μεταρρύθμιση στην εκ-

παίδευση. Το 1917 αναθέτει στους Αλέξανδρο Δελμούζο και Μανώ-

λη Τριανταφυλλίδη το τμήμα της δημοτικής εκπαίδευσης. Στο πλαί-

σιο αυτής της προσπάθειας δημιουργούνται νέα αναγνωστικά όπου

προάγονται αξίες όπως η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια και ο ίδιος ο

πολιτισμός. Παράλληλα για πρώτη φορά διδάσκεται στα Δημοτικά Σχο-

λεία η δημοτική γλώσσα. 

Από τα πιο δημοφιλή αλφαβητάρια στην ιστορία, το Αλφαβητάριο της

Συντακτικής Επιτροπής (Δελμούζος, Νιρβάνας, Τριανταφυλλίδης

κ.ά.) έμεινε στη μνήμη των μαθητών ως το αλφαβητάριο με τον ήλιο.

Πρωταγωνίστρια η Βάσω, παρακολουθεί θλιμμένη από το μπαλκόνι

του σπιτιού της την περιφορά του Επιταφίου ακούγοντας με κατάνυξη

τους ψαλμούς του παπα-Θύμιου. 

Την περίοδο του Μεσοπολέμου και επί κυβερνήσεως Πα-

ναγή Τσαλδάρη, το 1934, κυκλοφορεί το Αναγνωστικό

“Κρινολούλουδα”, το οποίο βασίστηκε στο νόμο του 1933

περί Παιδείας. Στον κύκλο των θρησκευτικών εορτών συ-

ναντάμε τον Μανολάκη και την Πόπη σαν βασικούς πρω-

ταγωνιστές στα δρώμενα της Μεγάλης Εβδομάδας και

της μέρας της Λαμπρής. Μέσα από την αφήγηση, απο-

δίδεται όλη η κατάνυξη και η εθιμοτυπία του Μεγαλο-

βδόμαδου με κορύφωση τη βραδιά της Ανάστασης και

τη μέρα της Λαμπρής. 

Κυβέρνηση Τσαλδάρη

Ο Ιωάννης Μεταξάς στην εξουσία το 1936 και

τα Αναγνωστικά αλλάζουν ριζικά. Παύουν τα

πολλαπλά σχολικά αναγνωστικά και οι πολ-

λοί συγγραφείς. Δημιουργείται ο Οργανι-

σμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων. Εθνοπα-

τριωτικά κυρίως τα κείμενα και τα μηνύμα-

τα, καθ’ όλη την περίοδο της δικτατορίας και

σε λιγοστές σελίδες στριμωγμένα τα Aγια

Πάθη και η μέρα της Λαμπρής. 

Στο Αναγνωστικό της Στ’ τάξης των Π. Νιρ-

βάνα, Δ. Ζήση κ.ά. διαβάζουμε: 

Και λίγο πιο κάτω ο Διονύσιος Σολωμός με

τους στίχους του διαλαλεί το χαρμόσυνο

μήνυμα της μέρας της Λαμπρής: 

[…]

Χριστὸς ἀνέστη! Νέοι, γέροι καὶ κόρες, 

ὅλοι, μικροί, μεγάλοι, ἑτοιμαστῆτε· 

μέσα στὲς ἐκκλησίαις ταῖς δαφνοφόραις

μὲ τὸ φῶς τῆς χαρᾶς συμμαζωχτῆτε· 

ανοίξετε αγκαλιαῖς εἰρηνοφόραις

ὀμπροστὰ στοὺς Ἁγίους καὶ φιληθῆτε˙

φιληθῆτε γλυκὰ χείλη μὲ χείλη, 

Χριστὸς ἀνέστη πέστε: ἐχθροὶ καὶ φίλοι.

Η δικτατορία του Μεταξά

Μεταρρύθμιση του Βενιζέλου

ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ

Τα σχολικά αναγνωστικά
αποτελούν τον καθρέφτη
της νεότερης και σύγχρονης
Ελλάδας, αποτυπώνοντας
στις σελίδες τους τη θρη-
σκευτική και πολιτική ιστο-
ρία της, τις περιπέτειες, αλλά
και εικόνες από την καθη-
μερινότητά της. 

X
ρησιμοποιούνται ως εγ-

χειρίδια εκμάθησης της

ελληνικής γλώσσας από

τη Β’ τάξη των Δημοτικών Σχολεί-

ων και μέχρι την Στ’. Τα αντίστοι-

χα βιβλία της Α’ Δημοτικού ανα-

φέρονται ως αλφαβητάρια και

έχουν ως στόχο την εξοικείωση των

μικρών μαθητών με το ελληνικό αλ-

φάβητο και τη χρήση του. Το μακρύ

ταξίδι των αναγνωστικών μέσα

στον χρόνο ξεκινά ουσιαστικά μετά

την Επανάσταση και φτάνει μέχρι

τις μέρες μας.  Τα πρώτα βιβλία που

χρησιμοποιήθηκαν ως αναγνω-

στικά από τα Ελληνόπουλα την

εποχή της Τουρκοκρατίας ήταν τα

θρησκευτικά βιβλία “Οκτώηχος”

και “Ψαλτήρι”. Η “Οκτώηχος” γραμ-

μένη από τον Ιωάννη Δαμασκηνό

περιέχει οκτώ αναστάσιμες ακο-

λουθίες και τους ύμνους της Κυ-

ριακής. Το Ψαλτήρι περιείχε όλους

τους ψαλμούς του Δαβίδ.

Οι πρώτοι δημιουργοί των ανα-

γνωστικών ήταν λογοτέχνες και

πολλοί απ’ αυτούς μέλη της Ακα-

δημίας Αθηνών, όπως ο Παπα-

ντωνίου, ο Δροσίνης, ο Ξενόπουλος

κ.ά. Το γεγονός αυτό δείχνει και το

υψηλό επίπεδο των αναγνωστι-

κών εκείνης της εποχής.  Με αυτή

την αναφορά, θα πραγματοποιή-

σουμε ένα σύντομο ταξίδι στα ήθη,

τα έθιμα και τις παραδόσεις του

λαού μας για τη Μεγάλη Βδομάδα

και το Πάσχα, όπως αυτά παρου-

σιάζονται μέσα από τις σελίδες

τους. 

Το Θείο Πάθος και η Ανάσταση… 
στ’ Αναγνωστικά του Δημοτικού
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Με το τέλος του εμφυλίου πολέμου

ξεκινάει μια νέα περίοδος για τα

σχολικά βιβλία. Νέα πρόσωπα

μπαίνουν στην ομάδα των δημι-

ουργών. Μόνο που τώρα δεν συγ-

γράφουν τα αναγνωστικά, αλλά

επιλέγουν κείμενα καταξιωμένων

συγγραφέων και μετά από έλεγχο

από ειδική επιτροπή τα συγκατα-

λέγουν στα αναγνώσματα. Οι αφιε-

ρωμένες σελίδες στα θρησκευτικά

μας ήθη και έθιμα είναι τώρα πο-

λυάριθμες. Πρωταγωνιστές και

εδώ τα παιδιά, αφηγούνται τα

Πάθη του Χριστού μέσα από το λα-

τρευτικό τυπικό της Μ. Εβδομάδας. 

Στο αναγνωστικό της Β’ τάξης

του 1949 “Εργασία και χαρά”, δια-

βάζουμε:

Εποχή της Μεταπολίτευσης και ο Κωνσταντίνος Καρα-

μανλής εισάγει τη λογοτεχνία στα Δημοτικά Σχολεία. Γεν-

νιέται, λοιπόν, το Ανθολόγιο, ένα βιβλίο για κάθε δύο τά-

ξεις. Είναι το μακροβιότερο σχολικό βιβλίο, αφού συ-

ντρόφευσε τους μαθητές μέχρι το 2006. Πλούσιο σε θε-

ματολογία για τον πολιτισμό, την πατρίδα, την οικογένεια,

τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας, έδωσε τη δυνατότητα

στους μαθητές να γίνουν κοινωνοί στοιχείων που χαρα-

κτηρίζουν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ανθολόγιο του 1975

για την Ε’ και Στ’ τάξη και ο Γρηγόριος Ξενόπουλος ξετυλίγει

τις αναμνήσεις του από το πρώτο του Πάσχα.

«Αγαπητοί μου,

Αυτές τις ημέρες ξαναγυρίζω πάντα στα παιδικά μου χρόνια.
Και θυμάμαι τις θαυμάσιες εκείνες γιορτές που χαιρόμουν στην
πατρίδα μου, όταν ήμουν μικρό αμέριμνο παιδί κι είχα τους κα-
λούς μου γονείς να με φροντίζουν και να μ’ οδηγούν σε όλα.
Φυσικά και στην εκκλησία ή στα “θρησκευτικά μου καθήκο-
ντα”…
...Ω, ήταν τόσο όμορφα! H άνοιξη είχε στολισμένες τις πρασι-
νάδες με μαργαρίτες άσπρες και κίτρινες, με ολοκόκκινες πα-
παρούνες και μ’ άλλα γαλάζια ή μαβιά αγριολούλουδα. Τι πο-
λύχρωμο το χαλί που απλωνόταν στα χωράφια! Το έβλεπα κι
από την ανοιχτή πόρτα της εκκλησιάς, καθώς άκουγα τα ψαλ-
σίματα, τις ευχές και τα ευαγγέλια. Τα ευαγγέλια προπάντων

μ’ άρεσαν πολύ. Είναι τόσο ποιητικά αυτά που λένε πριν και
μετά το Πάσχα. Πρώτα των Bαΐων -και συνήθως απ’ αυτή την
Κυριακή άρχιζα να πηγαίνω στις εξοχικές εκκλησίτσες- έπει-
τα της Ανάστασης, έπειτα του Θωμά, των Μυροφόρων, της Σα-
μαρείτιδος… O παπα-Λογοθέτης, εφημέριος στον Άι-Xαράλαμπο,
πολύ γραμματισμένος τα έλεγε θαυμάσια. Κι όχι ψαλτά με μπά-
σα και σικόντα, όπως σ’ άλλες εκκλησιές· αλλά διαβαστά, κα-
θαρά, σταράτα, λέξη προς λέξη, και μ’ έκφραση, με τόνο ώστε
να καταλαβαίνει το νόημα κι ο αγράμματος. Κι αλήθεια, στις εκ-
κλησίτσες εκείνες το περισσότερο πήγαιναν απλοί, ταπεινοί άν-
θρωποι του λαού -ψαράδες, βαρκάρηδες, κηπουροί, μυλωνά-
δες. Και σου ’κανε χαρά να τους βλέπεις ντυμένους κυριακά-

Μεταπολεμική περίοδος

Μεταπολίτευση

Και λίγο πιο κάτω, ο Κώστας και

η αδερφή του η Ελενίτσα με τις

ολόλευκες λαμπάδες στα χέρια φτάνουν στην εκκλησία κα-

θοδηγούμενοι από τον χαρμόσυνο χτύπο της καμπάνας:

[…]
Ὁ παπᾶς μὲ ὁλόχρυση φορεσιὰ στέκει ἐμπρὸς στὴν῾Ωραία Πύλη.
Κρατεῖ στὸ δεξί του χέρι μιὰ μεγάλη λαμπάδα καὶ στὸ ἀριστερὸ,
τὸ θυμιατό. Εἶναι πολὺ ὄμορφος μὲ τὰ κάτασπρα μακρυὰ του γένεια.
Φαίνεται, σὰν ἅγιος ὁ παπᾶς! Καὶ ψάλλει!... ψάλλει ἀγγελικά! 
Δεῦτε λάβετε φῶς... 
Μικροὶ καὶ μεγάλοι πλησιάζουν· κι ὁ καλὸς ὁ παπούλης δίνει σ’
ὅλους ν’ ἀνάψουν τὶς ἄσπρες τους λαμπάδες! 
Ἔπειτα λέει το Εὐαγγέλιο! 
Κλείνει τώρα τὸ Εὐαγγέλιο καὶ θυμιατίζει. 
Τὸ ρολόϊ τῆς ἐκκλησίας ἀρχίζει νὰ χτυπᾶ ντὰν - ντὰν - ντάν... 12
ἡ ὥρα! Καὶ ὁ παπούλης ψάλλει: Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν! θανάτῳ
θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος. Χτυ-
ποῦν γοργὰ οἱ γλυκόλαλες καμπάνες.

Λίγα χρόνια αργότερα στο αναγνωστικό της Δ’ Δημοτικού του

1959 στον κύκλο “Aνοιξη” και στο δεύτερο μέρος της γίνεται

εκτενής αναφορά σε διδακτικούς μύθους, παροιμιόμυθους και

έθιμα της πατρίδας μας. 

Από τα Πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμά-

ντη διαβάζουμε πώς εορτάζεται η παιδική Πασχαλιά εις την

νήσον Σκιάθον: 

«Εἶναι Μεγάλη Πέμπτη πρωΐ. Μόλις ἐγύρισαν ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν,
ὅπου ὅλα τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας τοῦ καπετὰν Κομνηνοῦ
ἐκοινώνησαν. Ἡ καλὴ μητέρα ἀνασκουμπώνεται καὶ ἀρχίζει νὰ βάφῃ

τὰ αὐγά. Ἔπειτα ἔρχονται εἰς τὴν θύραν δύο - δύο τὰ παιδιὰ τοῦ
χωρίου. Κρατοῦν ὑψηλὸν καλάμινον σταυρόν, στεφανωμένον μὲ
τριαντάφυλλα, μὲ δενδρολίβανον καὶ μὲ πολύ χρωμα ἀγριο-
λούλουδα· ψάλλουν δὲ τὸ ᾆσμα:

Βλέπεις ἐκεῖνο τὸ βουνό, ποὺ φαίνεται ἀπὸ πέρα; 
Ἐκεῖ σταυρῶσαν τὸ Χριστό, τῶν πάντων βασιλέα. 
Σύρε, μητέρα μ’, στὸ καλὸ καὶ στὴν καλὴ τὴν ὥρα

κι ἐμένα νὰ μὲ καρτερῇς τὸ Σάββατο τὸ βράδυ,
ὅταν σημαίνουν οἱ ἐκκλησιὲς καὶ ψάλλουν οἱ παπᾶδες,

τότε καὶ σύ, μαννούλα μου, θά᾽χῃς χαρὲς μεγάλες.
[…]
Μετὰ τὰ μεσάνυκτα ἦλθεν ἐπὶτέλους ἡ ὥρα τῆς λαμπρᾶς Ἀνα-
στάσεως. 
Ἤστραψεν ὅλη ἡ ἐκκλησία, ἤστραψε καὶ ἡ πλατεῖα ἀπὸ τὸ φῶς τῶν
κηρίων. 
Τὰ παιδιὰ ἀρχίζουν νὰ καίουν μὲ κρότον σπίρτα καὶ μικρὰ βαρελότα
Ἔπειτα τὰ μικρὰ παιδιά, ἀγοράκια καὶ κοριτσάκια ἔως τεσσάρων
ἐτῶν, στέκονται γῦρο ἀπὸ τὰ δύο ἀναλόγια καὶ πλησίον εἰς τὸ εἰκο-
νοστάσιον καὶ ἀρχίζουν νὰ παίζουν, νὰ στάζουν σταγόνας ἀπὸ τὰς
λαμπάδας των καὶ νὰ τσουγκρίζουν τὰ αὐγά των…»

Παρεκκλίνοντας λίγο από τα αναγνωστικά, αξίζει τη ματιά μας

το Αλφαβητάρι της Α’ Δημοτικού του 1971. Στην καρδιά της

δικτατορίας του Παπαδόπουλου, σημάδεψε τη νεότερη ιστο-

ρία της εκπαίδευσης και ο απόηχός του έφτασε μέχρι τις μέ-

ρες μας. 

Ευδιάκριτα τα στοιχεία της ελληνικής οικογένειας με έμφα-

ση στη δομή της. 
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τικα, ν’ ακούνε με τόση ευλάβεια και με τόση προσοχή τα λό-

για του Κυρίου…

Τη Μεγάλη όμως Εβδομάδα και το Πάσχα, όλη μου η “εκκλησία”

ήταν, την Κυριακή το πρωί, η Ανάσταση που γινόταν στο ύπαι-

θρο, και κατόπι η λειτουργία: Δεύτε λάβετε φως, Χριστός Ανέ-

στη, Eν αρχή ην ο λόγος και καθεξής. Δεν μ’ έβγαζαν έξω βρά-

δυ, κι ούτε στα Nυμφία με πήγαιναν, ούτε στην Ακολουθία των

Παθών, ούτε στη λιτανεία του Επιταφίου, που μόνο την πέν-

θιμη μουσική της άκουγα από μακριά, αν τύχαινε να ξυπνή-

σω τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής. Έτσι δεν ήξερα καλά

τι προηγήθηκε απ’ την Ανάσταση. Μόνο, από την Κυριακή των

Bαΐων, πως ο Χριστός μπήκε θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα. Αλλά

τι έκαμε κει, τι τον έκαμαν, άκρες μέσες: Kάποιος Mυστικός Δεί-

πνος, κάποιος σταυρικός Θάνατος, κάποια Ταφή σε καινό μνη-

μείο… Τι να ήταν αυτά; Πώς να είχαν γίνει; Μόλις είχα μια ιδέα.

Κι άξαφνα… τα έμαθα όλα! Είχα μεγαλώσει, φαίνεται, εκείνο το

χρόνο, κι οι γονείς μου με πήραν μαζί τους παντού. Έτσι άκου-

σα και τα φοβερά εκείνα ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης και

της Μεγάλης Παρασκευής και το Σήμερον κρεμάται!… Είδα και

το Χριστό με το αγκαθένιο του στεφάνι στο μαύρο σταυρό, ένα

μεγάλο Χριστό σαν αληθινό… Έπειτα τον είδα και νεκρό, ξα-

πλωμένο στο χρυσό Επιτάφιο (κι ο Χριστός του Επιταφίου στη

Ζάκυνθο δεν είναι κεντημένος σε πανί, είναι ζωγραφισμένος σε

ξύλο, σαν εικόνα περικομμένη, όπως κι ο Εσταυρωμένος). Και

θυμούμαι ακόμα τι αλλιώτικη εντύπωση, τι μεγαλύτερη χαρά

μου έκανε το Πάσχα στην εκκλησίτσα την πρώτη φορά, αφού

είχ’ ακούσει πια κι ιδεί και μάθει όλα τα προηγούμενα. Μπο-

ρώ να πω πως αυτό ήταν το πρώτο μου Πάσχα.

Γιατί όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα την είχα περάσει με το πένθος,

με τη λύπη των Παθών. Είχα παρακολουθήσει το Χριστό στο

μαρτύριό του, στην αγωνία του, στο θάνατό του· είχ’ ακούσει

και τη Διαθήκη του, είχα παρακαθίσει και στο Μυστικό Δεί-

πνο, είχ’ ακολουθήσει και την εκφορά του, κλαίγοντας μαζί με

τη Θλιμμένη Μητέρα, που κι αυτή ακολουθούσε ζωγραφιστή

σε μια μεγάλη εικόνα σαν αληθινή: ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύ-

τατόν μου τέκνον… Γι’ αυτό το Χριστός Ανέστη μου έκαμε ύστε-

ρα τόση χαρά, τόση αγαλλίαση· γι’ αυτό μου φάνηκε σα μιαν

υπέρτατη ικανοποίηση, σα μια νίκη, σαν ένας θρίαμβος. Εκεί-

νος που φόρεσε για εμπαιγμό ψεύτικη πορφύρα. Εκείνος που

ποτίσθηκε χολή και ξύδι, και μαστιγώθηκε, και καρφώθηκε σε

ξύλο, και πέθανε μαρτυρικά, σαν άνθρωπος, έβγαινε ζωντανός

από τον τάφο κι ανέβαινε στον ουρανό σα Θεός!

Σας ασπάζομαι

ΦAIΔΩN»

Το Νοέμβριο του 1981 καταρ-

γείται το πολυτονικό σύστημα

και τον Ιανουάριο του 1981

ψηφίζεται από την ελληνική

Βουλή η καθιέρωση του μο-

νοτονικού συστήματος. Τα

σχολικά βιβλία γράφονται από

την αρχή. Παύουν να αποκα-

λούνται Αναγνωστικά, παίρ-

νουν το όνομα “Η Γλώσσα

μου” και χωρίζονται σε τεύχη

για κάθε τάξη. Πλέον υπάρ-

χουν σκόρπια κείμενα -και

όχι ολόκληρα κεφάλαια- για

την ιστορία, τα ήθη και τα έθι-

μα, τον πολιτισμό και το πε-

ριβάλλον. 

Από το 2003 και μετά κάνου-

με λόγο για διαθεματικά ανα-

γνωστικά και η μορφή τους

απέχει πολύ από τα παραδο-

σιακά μέχρι τότε αναγνωστικά. 

Ταξιδεύοντας στην εθιμοτυπία

των ημερών του Πάσχα μέσα

από τις σελίδες ενός σύγχρο-

νου αναγνωστικού της Β’ τά-

ξης του Δημοτικού: 

Μονοτονικό

Και το Θείο Δράμα κορυφώνεται στις σελίδες της Γλώσσας της

Στ’ τάξης:

Ποικιλομορφία στον τρόπο και

το εύρος παρουσίασης των γε-

γονότων του Πάσχα μέσα από

τις σελίδες των Αναγνωστικών,

σαφώς επηρεασμένα από τα γε-

γονότα και τις συνθήκες της

κάθε εποχής. Έντονα τα δια-

χρονικά  μηνύματα της αγάπης,

της αλληλεγγύης και της συγ-

χώρεσης που ενισχύονται από

την πλούσια εικονογράφηση.

Ενδεικτική� Βιβλιογραφία:

Γιάννης� Δ.� Μπάρτζης,� Πε-

ριήγηση�στον�κόσμο�των�ανα-

γνωστικών� του� Δημοτικού

Σχολείου,�από�της�ιδρύσεως

του�Ελληνικού�κράτους�μέχρι

σήμερα.�
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