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Εγκύκλιος Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου γιὰ τό Πάσχα
Π

ρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους
καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων,
τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς
Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους
Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς
ἐν Κυρίῳ,
Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ ...
(Ἑωθινὸν Ζ᾽, Ἦχος βαρύς.)
Πόσο ἀπόμακρες φαίνονται ἀλήθεια, οἱ
σκοτεινὲς ἐκεῖνες ἡμέρες τῶν ἑορτῶν τοῦ
περυσινοῦ Πάσχα, ὅταν ἀκόμη καὶ τὸ φῶς
τῆς Ἀναστάσεως τὸ μεταδώσαμε ψηφιακά!
Ὅμως, ὅπως συμβαίνει πάντα μετὰ τὸ σκοτάδι τῆς νύχτας γλυκοχαράζει τὸ φῶς τῆς
αὐγῆς, ἔτσι καὶ μετὰ τὸ σκοτάδι τῆς πανδημίας ἀχνοφαίνεται τὸ τέλος της, μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴ βεβαιότητα ἑνὸς καλύτερου μέλλοντος γιὰ ὅλους μας. Αὐτὴ τὴ χρονιά, θὰ
γιορτάσουμε τὸ Ἅγιο Πάσχα μὲ λιγότερα μέτρα καὶ περισσότερη ἐλευθερία στὶς ἑορταστικὲς συνάξεις μας, διατηρώντας παρ᾽ ὅλα
αὐτὰ τὴν ὑπευθυνότητα καὶ τὴν προσοχή
μας γιὰ τοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς ποὺ ἴσως νὰ
εἶναι ἀκόμη εὐάλωτοι.
Μιμούμενοι τὸν ἅγιο Συμεὼν τὸ Νέο Θε-

ολόγο, ὁ ὁποῖος καταξιώθηκε «ἥλιον ἄμορφον» νὰ ἐκλάμπει ἐντός του, ἂς ἀφήσουμε
τὸν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης νὰ λάμψει στὶς
καρδιές μας. «Τῆς νυκτὸς διελθούσης, ἤγγικεν ἡ ἡμέρα, καὶ τὸ φῶς τῷ κόσμῳ ἐπέλαμψε». Ὅταν ὁ λαμπερὸς ἥλιος ἀνατέλλει, κάθε ἄλλο ἀστέρι χάνει τὴ λάμψη του. Μὲ τὸν
ἴδιο τρόπο ὁ παντοδύναμος Θεὸς διώχνει τὸ
σκοτάδι ἀπὸ τὴν ψυχή μας. Μπορεῖ ἡ νύχτα
νὰ φαντάζει ἀτελείωτη, γεμάτη ἀπὸ ἀνησυχία, θλίψη καὶ θάνατο, ἀλλά, ὅπως ὁ ψαλμωδὸς λέει, «τὸ ἑσπέρας αὐλισθήσεται κλαυθμὸς καὶ εἰς τὸ πρωΐ ἀγαλλίασις» (Ψαλμ.
29:6). Αὐτὸ τὸ πρωὶ τῆς «μιᾶςτῶν Σαββάτων», κάθε ἀνησυχία καὶ κάθε φόβος μας διαλύεται μπροστὰ στὴ δόξα τῆς νέας κτίσης.
Ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας εἶναι ὁ θρίαμβος τοῦ φωτὸς ἐνάντιον τοῦ σκότους, τοῦ
ἀγαθοῦ ἐναντίον τοῦ πονηροῦ, τῆς ἀγάπης
ἐναντίον τοῦ μίσους καὶ τῆς ζωῆς ἐναντίον
τοῦ θανάτου. Εἶναι ἡ αὐγὴ τῆς Νέας Κτίσεως

καὶ ἡ δυνατότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου νὰ γίνει κατὰ χάριν θεός, ὅπως ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος διακηρύσσει: «Αὐτὸς γὰρ ἐνηνθρώπισεν,
ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Ὁ Κύριος δὲν
ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν γιὰ τὸν ἑαυτό του,
ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς συναναστήσει στὴν παρούσα καὶ στὴν ἄλλη ζωή.
Ἔτσι λοιπὸν ἀγαπητοί μου, ἄς ὑποδεχτοῦμε τὴν αὐγὴ ποὺ γλυκοχαράζει ἐντός μας. Ἂς
ζήσουμε στὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ! Φῶς γεμᾶτο
ἀπὸ ἀγάπη καὶ ἔλεος γιὰ ὅλα τὰ δημιουργήματα! Φῶς χωρὶς ἴχνος κατάκρισης γιὰ κανέναν! Φῶς καθαρότατο καὶ διαυγέστατο,
γεμᾶτο ταπείνωση καὶ εἰλικρίνεια! Ἂς γίνουμε, λοιπόν, μέτοχοι σὲ αὐτὸ τὸ γεγονὸς τῆς
ἀναστάσεως, βεβαιώνοντας ὅτι: «Χριστὸς
ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος».
Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!
† ὁἈμερικῆςἘλπιδοφόρος
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Μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το Άγιον Πάσχα
Τ

ήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν καί προσκυνήσαντες τά Πάθη καί
τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου, ἰδού καθιστάμεθα σήμερον κοινωνοί τῆς ἐνδόξου Αὐτοῦ Ἀναστάσεως, λαμπρυνόμενοι τῇ πανηγύρει καί ἀναβοῶντες ἐν χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ τό κοσμοσωτήριον
ἄγγελμα «Χριστός Ἀνέστη»!
Ὅ,τι πιστεύομεν, ὅ,τι ἀγαπῶμεν, ὅ,τι ἐλπίζομεν
ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι συνδέεται μέ τό Πάσχα, ἀπό
αὐτό ἀντλεῖ τήν ζωτικότητά του, ἀπό αὐτό ἑρμηνεύεται καί νοηματοδοτεῖται. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ
Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀπάντησις τῆς Θείας ἀγάπης εἰς
τήν ἀγωνίαν καί τήν προσδοκίαν τοῦ ἀνθρώπου,
ἀλλά καί εἰς τήν «ἀποκαραδοκίαν» τῆς συστεναζούσης κτίσεως. Ἐν αὐτῇ ἀπεκαλύφθη τό νόημα
τοῦ «ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ᾿ ὁμοίωσιν» καί τοῦ «καί εἶδεν ὁ Θεός τά πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καί ἰδού καλά λίαν».
Ὁ Χριστός εἶναι «τό Πάσχα ἡμῶν», «ἡ ἀνάστασις πάντων». Ἐάν ἡ πτῶσις ὑπῆρξεν ἀναστολή
τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπου πρός τό «καθ᾿ ὁμοίωσιν», ἐν Χριστῷ ἀναστάντι ἀνοίγεται πάλιν εἰς
τόν «ἠγαπημένον τοῦ Θεοῦ» ἡ ὁδός τῆς κατά χάριν θεώσεως. Συντελεῖται τό «μέγα θαῦμα», τό
ὁποῖον ἰᾶται τό «μέγα τραῦμα», τόν ἄνθρωπον.

Εἰς τήν ἐμβληματικήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως ἐν
τῇ Μονῇ τῆς Χώρας, ἀτενίζομεν τόν κατελθόντα
«μέχρις ᾍδου ταμείων» Κύριον τῆς δόξης καί
καθελόντα θανάτου τό κράτος, νά ἀναδύηται
ζωηφόρος ἐκ τοῦ τάφου, συνανιστῶν τούς γενάρχας τῆς ἀνθρωπότητος, καί ἐν αὐτοῖς ἅπαν τό
ἀνθρώπινον γένος, ἀπ᾿ ἀρχῆς καί μέχρι τῶν
ἐσχάτων, ὡς ἐλευθερωτής ἡμῶν ἐκ τῆς δουλείας
τοῦ ἀλλοτρίου.

Ἐν τῇ Ἀναστάσει φανεροῦται ἡ ἐν Χριστῷ ζωή
ὡς ἀπελευθέρωσις καί ἐλευθερία. «Τῇ ἐλευθερίᾳ
... Χριστός ἡμᾶς ἡλευθέρωσε». Τό περιεχόμενον,
τό «ἦθος» αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία πρέπει
νά βιωθῇ ἐνταῦθα χριστοπρεπῶς, πρίν τελειωθῇ
ἐν τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ, εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ βιωματική πεμπτουσία τῆς «καινῆς κτίσεως». «Ὑμεῖς
γάρ ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μή
τήν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμήν τῇ σαρκί, ἀλλά διά

τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις». Ἡ ἐλευθερία
τοῦ πιστοῦ, τεθεμελιωμένη εἰς τόν Σταυρόν καί
τήν Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος, εἶναι πορεία πρός
τά ἄνω καί πρός τόν ἀδελφόν, εἶναι «πίστις δι᾿
ἀγάπης ἐνεργουμένη». Εἶναι ἔξοδος ἀπό τήν
«Αἴγυπτον τῆς δουλείας» καί τῶν ποικίλων ἀλλοτριώσεων, χριστοδώρητος ὑπέρβασις τῆς
ἐσωστρεφοῦς καί συρρικνωμένης ὑπάρξεως, ἐλπίς αἰωνιότητος, ἡ ὁποία ἐξανθρωπίζει τόν ἄνθρωπον.
Ἑορτάζοντες τό Πάσχα, ὁμολογοῦμεν ἐν Ἐκκλησίᾳ, ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ «ἔχει ἤδη
ἐγκαθιδρυθῆ, ἀλλά δέν ἔχει ἀκόμη ὁλοκληρωθῆ». Ἐν τῷ φωτί τῆς Ἀναστάσεως, τά ἐγκόσμια
πράγματα ἀποκτοῦν νέον νόημα, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι
ἤδη μεταμορφωμένα καί μεταμορφούμενα. Τίποτε δέν εἶναι ἁπλῶς «δεδομένον». Τά πάντα
εὑρίσκονται ἐν κινήσει πρός τήν ἐσχατολογικήν
τελείωσίν των. Αὐτή ἡ «ἀκράτητος φορά» πρός
τήν Βασιλείαν, ἡ ὁποία βιοῦται κατ᾿ ἐξοχήν ἐν
τῇ εὐχαριστιακῇ συνάξει, προφυλάσσει τόν λαόν τοῦ Θεοῦ ἀφ᾿ ἑνός μέν ἀπό τήν ἀδιαφορίαν
διά τήν ἱστορίαν καί τήν παρουσίαν τοῦ κακοῦ
ἐν αὐτῇ, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ἀπό τήν λήθην τοῦ Κυριακοῦ λόγου «ἡ βασιλεία ἡ ἐμή οὐκ ἔστιν ἐκ
τοῦ κόσμου τούτου», τῆς διαφορᾶς δηλονότι
μεταξύ τοῦ «ἤδη» καί τοῦ «ὄχι ἀκόμη» τῆς ἐλεύσεως τῆς Βασιλείας, συμφώνως καί πρός τό θεολογικώτατον «Ὁ Βασιλεύς ἦλθεν, ὁ Κύριος Ἰησοῦς, καί ἡ Βασιλεία του θά ἔλθῃ».
Κύριον γνώρισμα τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας
τοῦ πιστοῦ εἶναι ὁ ἀσίγαστος ἀναστάσιμος παλμός, ἡ ἐγρήγορσις καί ὁ δυναμισμός της. Ὁ χαρακτήρ αὐτῆς ὡς δώρου τῆς χάριτος ὄχι μόνον
δέν περιορίζει, ἀλλά ἀναδεικνύει τήν ἰδικήν μας
συγκατάθεσιν εἰς τήν δωρεάν, καί ἐνδυναμώνει
τήν πορείαν μας καί τήν ἀναστροφήν μας ἐν τῇ
νέᾳ ἐλευθερίᾳ, ἡ ὁποία ἐμπερικλείει καί τήν
ἀποκατάστασιν τῆς ἀλλοτριωθείσης σχέσεως
τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν κτίσιν. Ὁ ἐν Χριστῷ ἐλεύθερος δέν ἐγκλωβίζεται εἰς «γήϊνα ἀπόλυτα»,
ὡς «οἱ λοιποί, οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα». Ἡ ἐλπίς
ἡμῶν εἶναι ὁ Χριστός, ἡ ἐν Αὐτῷ ὡλοκληρωμένη ὕπαρξις, ἡ λαμπρότης καί ἡ φωτοχυσία τῆς
αἰωνιότητος. Τά βιολογικά ὅρια τῆς ζωῆς δέν
ὁρίζουν τήν ἀλήθειάν της.
Ὁ θάνατος δέν εἶναι τό τέλος τῆς ὑπάρξεώς
μας. «Μηδείς φοβείσθω θάνατον∙ ἠλευθέρωσε
γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἔσβεσεν
αὐτόν ὑπ᾿ αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε τόν
ᾍδην ὁ κατελθών εἰς τόν ᾍδην». Ἡ ἐν Χριστῷ
ἐλευθερία εἶναι ἡ «ἄλλη πλᾶσις» τοῦ ἀνθρώπου,
πρόγευσις καί προτύπωσις τῆς πληρώσεως καί
τῆς πληρότητος τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῷ
«νῦν καί ἀεί» τῆς ἐσχάτης ἡμέρας, ὅτε οἱ «εὐλογημένοι τοῦ Πατρός» θά ζοῦν πρόσωπον πρός
πρόσωπον μετά τοῦ Χριστοῦ, «ὁρῶντες αὐτόν
καί ὁρώμενοι καί ἄληκτον τήν ἀπ᾿ αὐτοῦ εὐφροσύνην καρπούμενοι».
Τό Ἅγιον Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς μία θρησκευτική ἑορτή, ἔστω καί ἡ μεγίστη δι᾿ ἡμᾶς
τούς Ὀρθοδόξους. Κάθε Θεία Λειτουργία, κάθε
προσευχή καί δέησις τῶν πιστῶν, κάθε ἑορτή
καί μνήμη Ἁγίων καί Μαρτύρων, ἡ τιμή τῶν
ἱερῶν εἰκόνων, ἡ «περισσεία τῆς χαρᾶς» τῶν
Χριστιανῶν (Β´ Κορ. η´, 2), κάθε πρᾶξις θυσιαστικῆς ἀγάπης καί ἀδελφοσύνης, ἡ ὑπομονή ἐν
ταῖς θλίψεσιν, ἡ οὐ καταισχύνουσα ἐλπίς τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ, εἶναι πανήγυρις ἐλευθερίας, ἐκπέμπουν πασχάλιον φως καί ἀναδίδουν τό ἄρωμα τῆς Ἀναστάσεως.
Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, δοξάζοντες τόν πατήσαντα θανάτῳ τόν θάνατον Σωτῆρα τοῦ κόσμου, ἀπευθύνομεν πρός πάντας ὑμᾶς, τούς ἐν
ἁπάσῃ τῇ Δεσποτείᾳ Κυρίου τιμιωτάτους ἀδελφούς καί τά προσφιλέστατα τέκνα τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας, ἑόρτιον ἀσπασμόν, εὐλογοῦντες μαζί σας γηθοσύνως, ἐν ἐνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας.
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βκα´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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Αναστάσιμο Μήνυμα του
Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου

Αδελφοί μου και τέκνα μου
εν Κυρίῳ αγαπητά
Χριστὸς Ανέστη!
Ανάσταση του Θεανθρώπου, μας βρίσκει για δεύτερη χρονιά τραυματισμένους. Ταπεινωμένη η οικουμένη από ένα
αόρατο εχθρό, αναγκάζεται σε απομόνωση
των κοινωνιών. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν
μέσα σε ένα χρόνο. Αυτή την στιγμή επιθυμώ
να φέρω στη μνήμη μας την απώλεια αυτών
των συνανθρώπων μας, καθώς και των Επισκόπων, Ιερέων, Μοναχών, Μοναζουσών και
Πιστών της Εκκλησίας μας.

Η

Ειδικοί και επιστήμονες προσπαθούν να
αναχαιτίσουν τη μετάδοση του ιού, με τους συνανθρώπους μας, να συμβάλλουν με υπευθυνότητα. Όμως, ορισμένοι αρνούνται την ύπαρξη του ιού και άλλοι την συνδέουν με σενάρια
συνομωσίας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, θα
ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά όλους τους
ιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό για την
καθημερινή τους αυτοθυσία.
Οι πανδημίες διαβρώνουν τον ήδη υπάρχοντα τρόπο ζωής και προωθούν έναν νέο. Η τωρινή πανδημία ρυθμίζει ψηφιακά τη ζωή μας με
τρόπο σχεδόν καθολικό. Όλα γίνονται από μακριά : τηλεκπαίδευση, τηλεδιάσκεψη, τηλεργασία. Βιώνουμε την κορύφωση της τραγωδίας
κατά την φοβερά ώρα του θανάτου. Δεν είναι
εφικτό να δούμε, ούτε να αγγίξουμε για τελευταία φορά τους αγαπημένους μας νεκρούς.
Πολλές από τις νέες αυτές αλλαγές ήρθαν
φιλοδοξώντας να μείνουν μόνιμα και χαρακτηρίζονται από μία παραδοξότητα : το νέο, που
προβάλλει ως λύση, ταυτόχρονα μας υποδουλώνει. Εκείνο που μας διευκολύνει, συγχρόνως
μας εξαρτά, μας περιορίζει την ελευθερία. Την
ίδια στιγμή που η ψηφιακή τεχνολογία διευκολύνει τη ζωή του πλανήτη, παράλληλα μας
αποξενώνει.
Οι πανδημίες αποτελούν σύμπτωμα της ανθρώπινης θνητότητας, που εισήλθε στην ιστορία όταν διακόψαμε τη σχέση μας με τον Θεό
και κάναμε κέντρο της ζωής μας τον εαυτό μας.

Έκτοτε, επικεντρωνόμαστε μονομερώς στην
ανακούφιση των εκάστοτε προβλημάτων και
μας διαφεύγει το ουσιώδες : ακόμη και εάν αυτός ο ιός νικηθεί, αργότερα άλλος θα εμφανισθεί, όπως συμβαίνει πάντοτε στην ανθρώπινη
ιστορία. Αλλά και πέρα από αυτό υπάρχει ο μόνιμος «ιός», ο «έσχατος εχθρός»[1] ο θάνατος.
Η αιτία των ανθρωπίνων προβλημάτων είναι
πνευματική : είναι η ανθρώπινη φιλαυτία.
Η Ανάσταση του Θεανθρώπου ανέτρεψε τα
μέχρι τότε ανθρώπινα, αδαμικά δεδομένα και
εισήγαγε στην ιστορία νέα, μυστηριακά, εσχατολογικά δεδομένα. Με όλα τα γεγονότα της
θείας Οικονομίας, με την Ενσάρκωση και την
Ανάστασή Του, ανέπλασε την ανθρώπινη φύση: «Ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, … ἡμᾶς διεβίβασεν»[2]. Η κοσμική πραγματικότητα γεύεται
ήδη την εν Χριστώ ανακαίνησή της : « Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γή και
τα καταχθόνια».[3] Απέναντι στη φθορά ολόφωτη η Χάρη της Αναστάσεως.
Το κέντρο της Ιστορίας πλέον δεν είναι η
αδαμική ανθρωπότητα που θνήσκει, αλλά η μεταμορφωμένη εν Χριστώ αναστημένη ανθρωπότητα, που συναντούμε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία, ως άλλη ζύμη, δια του Θεανθρώπου,
προετοιμάζει καθοριστικά, σιωπηρά, διά της
άκρας ταπεινώσεως και αδοξίας, την υποδοχή
της Ερχόμενης Βασιλείας Του.
Αδελφοί μου,
Η πανδημία μας έφερε για άλλη μια φορά
ενώπιον των ορίων μας. Έφερε στο προσκήνιο
τον θάνατο που απωθούμε στο παρασκήνιο.
Τον αφύσικο θάνατο που ο Θεάνθρωπος νίκησε με την Ανάστασή Του. Για τον λόγο αυτό,
δεν ζούμε όπως «οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα»[4], καθότι μέσα από τα Μυστήρια της Εκκλησίας προγευόμαστε τη Βασιλεία του Θεού,
την απαρχή «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου»[5]
Εύχομαι η χαρά της λαμπροφόρου Αναστάσεως να καταυγάζει τη ζωή μας.
Αληθῶς Ανέστη ο Κύριος!
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ιερώνυμος
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παν τους Οθωμανούς ανταριασμένους από τις
ήττες και φοβούνταν να εκδηλωθούν. Το ΄χαν
πάρει απόφαση. Εκείνο το Πάσχα δεν θα ανάσταιναν στις εκκλησιές της πόλης. Θα φεύγαν
μακριά από το αγριεμένο μάτι των Τούρκων. Θα
προσεύχονταν και θα γιόρταζαν σε μοναστήρια
και ξωκλήσια. Ό,τι πρόσταζε το έθιμο θα κάνανε
φέτος κι ένα παραπάνω… Γιατί ξέραν, νιώθανε
πως εκείνη η γιορτή θα ΄ταν κι η τελευταία τους
κάτω από τον ζυγό. Νήστευαν πιο πολύ, προσεύχονταν πιο πολύ, αγκαλιάζονταν, φιλιούνταν πιο
πολύ. Κι όσοι ήταν μαλωμένοι μεταξύ τους,
έσπευδαν γρήγορα να φιλιώσουν. Όχι μόνο επειδή το απαιτούσε το έθιμο του Μ. Σαββάτου, στο
φιλί της αγάπης που θα αντάλλασσαν με το
«Χριστός Ανέστη», αλλά επειδή τώρα είχαν έναν
ακόμη λόγο, τον σοβαρότερο, να βρεθούν ο ένας
πλάι στον άλλον. Η επανάσταση που ερχόταν,
έπρεπε να τους βρει μονιασμένους.

Ε

κείνο το Πάσχα ήταν διαφορετικό. «Έπεφτε» 10 Απριλίου κι είχε κοφτερό κρύο.
Αλλά τις καρδιές τους ζέσταινε μια θέρμη που
ερχόταν από την Πελοπόννησο. Κοντά μήνα
τώρα, σπίθες αντίστασης ξεπηδούσαν ταυτόχρονα στις σκλαβωμένες γωνιές του τόπου κι
όλες μαζί είχαν γίνει φλόγα λευτεριάς. Αυτή τη
φορά δεν έμοιαζε με τις άλλες τις προηγούμενες, τις θνησιγενείς προσπάθειες. Αυτή τη φορά, οι ραγιάδες ήταν σίγουροι πως ο αγώνας θα
στέριωνε και θα πετύχαινε.
Η Αυτοκρατορία των Οθωμανών ψυχορραγούσε. Έχαναν εδάφη. Ο στρατός τους δεχόταν
απανωτές ήττες από δυνάμεις της Ευρώπης. Το
1821 θα ήταν η αρχή του τέλους. Θα ήταν ο χρόνος, που θα έμενε στην ιστορία του γένους. Οι
Φιλικοί ήσαν έτοιμοι από καιρό. Είχαν δώσει όρκο «κατά πάντα και δια πάντα». Κι αυτοί δεν
ήταν τυχαίοι. Ένας άνεμος ανάλαφρος, ζωογόνος είχε ήδη αρχίσει να πνέει στα βαλκάνια. Καζάνι που έβραζε ήταν η καρδιά της αυτοκρατορίας… Τα νέα έφταναν γοργά και σκορπούσαν ρίγη στους πληθυσμούς, όπου δεν είχε φτάσει
ακόμα η επανάσταση.
Για τα μέλη της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκευτικής κοινότητας (millet) που ήταν η δεύτερη σημαντικότερη ύστερα από εκείνη των μουσουλμάνων, το Πάσχα του 1821 ήταν καταφυγή.
Το προσκυνητάρι που ένωνε την ανάσταση του
Χριστού με την ανάσταση του γένους. Έλληνες
και Αλβανοί και Ρουμάνοι και Βούλγαροι και
Σέρβοι, κάθε υποδουλωμένος χριστιανικός πληθυσμός, και Άραβες ακόμη, προσεύχονταν να
ήταν εκείνο, το τελευταίο Πάσχα σκλαβιάς.

Στις μεγάλες πόλεις της ρωμιοσύνης, τώρα
που διαισθάνονταν λευτεριά, πιο πολύ τις ένιωθαν τις ευχές και πιο παθιασμένα τις ξεστόμιζαν.
«Όχι ευχή πια, βεβαιότητα» θα ψελλίσει κείνο τη
Σαρακοστή του ΄21 ο αγιοταφίτης ιερέας Ιγνάτιος, που χτυπούσε τόσο δυνατά το σήμαντρο της
Αγιοκαστριώτισσας στα ριζά του βράχου της
Ακροπόλεως, ώστε του το κόλλησαν το παρατσούκλι οι κάτοικοι: ο «παπα-τρακατρούκας». Η
αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα επικρατούσε μια
βουβή αναστάτωση. Καμμιά 10ριά χιλιάδες ήταν
οι κάτοικοι, κατά τη μαρτυρία του ιατρού, δι-

πλωμάτη, περιηγητή και μεγίστου φιλέλληνα
Φρανσουά Πουκεβίλ (François Charles Hugues
Laurent Pouqueville) στο έργο του με τίτλο «Ταξίδι στην Ελλάδα». Είχαν φύγει πολλοί με τον διορισμό, από την Πύλη, του τυράννου Χατζή Αλή
Χασεκή στη θέση του βοεβόδα Αθηνών. Περί
τους 3.000 ήταν οι Ρωμιοί, άλλοι 3.000 ανάμεικτοι Οθωμανοί και 4.000 Αλβανοί, λέει ο Πουκεβίλ για να καταλήξει περίπου στο συμπέρασμα:
«είχαν την ησυχία τους να προετοιμαστούν καλύτερα για τη μεγάλη μάχη της ανεξαρτησίας».
Όλη τη Σαρακοστή του 1821 οι πιστοί έβλε-

Το σίγουρο ήταν πως κι εκείνο το Πάσχα κι
ώσπου η φλόγα της εξέγερσης να απλωθεί παντού, κάθε γωνιά της ρωμιοσύνης θα γιόρταζε
κατά πώς εβούλετο ο βοεβόδας της.
Όλα τα χρόνια του ζυγού στους αλλόθρησκους λαούς, τυραννικοί βοεβόδες γνωρίζοντας
την ισχυρή θρησκευτική πίστη ειδικά των Χριστιανών, συχνά και προκειμένου να κάμψουν το
ηθικό τους, επέλεγαν ειδικά τις μέρες του Πάσχα
για εκτελέσεις «ενόχων» με δικές τους… ευφάνταστες κατηγορίες, αλλά κυρίως για εκτελέσεις
εκείνων που αρνούνταν να αλλαξοπιστήσουν.
Άλλοι βοεβόδες έβγαζαν διατάγματα, με τα
οποία απαγόρευαν στους Χριστιανούς να ντύνονται γιορτινά. Διψασμένοι, ωστόσο, για ελπίδα, ανάσα και χρώμα, οι ραγιάδες τα αγνοούσαν
και κάπου μάλιστα μετά μουσικής… «Σήμερα κι
Συνέχεια στις σελίδες 12-13
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οι γριές βάζουν κόκκινες ποδιές» τραγουδούσαν
τη Λαμπρή στην Ήπειρο, σε πείσμα των Οθωμανών. Άλλοι βοεβόδες πάλι, διατηρώντας ζωντανή τη δική τους θρησκευτική κουλτούρα, μυημένοι στα έθιμα του Ραμαζανιού (της δικής τους
«Σαρακοστής») ή και των μπαϊραμιών τους (μικρότερων γιορτών) και σεβόμενοι το προνόμιο
που είχε παραχωρήσει το 1519 ο σουλτάνος Σελίμ στους ραγιάδες της Πόλης, επέτρεπαν ελεύθερο εορτασμό. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με
όσα θα καταγράψει στο έργο του «Τα μετά την
Άλωσιν» ο Αθ. Υψηλάντης, ο «φετφάς» του Σελίμ όριζε «η εορτή του Πάσχα να πανηγυρίζεται
με ελευθερία και τρεις νύχτες να μένει ανοικτή η
θύρα του Πατριαρχείου στο Φανάρι, προκειμένου να προσέρχονται για εκκλησιασμό οι Χριστιανοί των προαστίων».
Μια χρονιά μάλιστα έτυχε να συμπέσουν οι
θρησκευτικές γιορτές και η χριστιανική Λαμπρή
να γιορτάζεται με μπαϊράμι. Για το τι έγινε στην
Αθήνα, διηγείται ο Καμπούρογλου: «τότες έμειναν οι Χριστιανοί ελεύθεροι να γιορτάσουνε τη
Λαμπρή τους ΄ς την πόλι και τους Τούρκους
τους εστείλανε απάνω στο κάστρο να γιορτάσουνε το μπαϊράμι. Τ΄ απομεσήμερο εστείλανε
οι Τούρκοι αποσταλμένους στους μεγάλους
τους και τους παρακαλέσανε να κατέβουνε κι
αυτοί να γιορτάσουνε μαζί με τους Χριστιανούς.
Οι αγάδες το παραδεχτήκανε και τους κατεβάσανε ΄ς την πόλι, μα τους είπανε βαϊχαλνά (αλλοίμονο) σε ΄κείνον που θα πειράξει Χριστιανό.
Και αγκαλιαζόντουσαν Τούρκοι και Ρωμηοί και
λέγανε «χρόνια πολλά, αγά μου, το μπαϊράμι
σου», «και συ, γείτονα, να χαίρεσαι το πασκαλιά
σου» και πέρασε ΄κείνη η ημέρα χωρίς ν΄ ανοίξη
μηδέ μύτη κανενός…».
Λοιπόν, εκείνον τον χρόνο, το 1821, ξημέρωσε και το Σάββατο του Λαζάρου στην Ελλάδα. Η Αθήνα ήταν περίπου στο μάτι του κυκλώνα. Πόλη μικρή, ευρισκόμενη σε γιορτινή νιρβάνα. Οι εξελίξεις περί την επανάσταση που έπεφταν τριγύρω βροχηδόν, δεν την άγγιζαν ακόμα. Μόνο η κλαγγή έφτανε σαν μελίσσι στ΄
αφτιά των κατοίκων της, που ετοίμαζαν με πάθος τη Λαμπρή.
Μέρα της «πρώτης ανάστασης», στα χριστιανικά σπιτικά πλάσανε λαζαρινές κουλούρες,
«τας γνωστάς μακρουλάς κουλούρας» (Δ. Καμπούρογλου). Σε κάθε μια από αυτές αντί αυγού
τοποθέτησαν ένα καρύδι και αντί σησαμιού έριξαν σταφίδες. Έτσι τα ΄φτιαχαν τότε τα λαμπριάτικα τσουρέκια. Όσο για τα καλαντίσματα της
ημέρας, βγήκαν οι γύφτισσες της Αρβανιτιάς κι
άρχισαν να τραγουδούν… «Έρδε Λάζαρι πρ’ βε /
Γκρου τι νούσεζερέ / Φόλι ζοτ στιπίσι / Τι να γιάπι ντο νι βε / Ψε ουέρ ε ντο τι βε»… Δηλαδή,
«ήρθ’ ο Λάζαρος γι αβγά / σήκω καινούργια νυφούλα / μίλησε στον νοικοκύρη του σπιτιού / να
μας δώσει κανένα αβγό / γιατί βράδιασε και
πρέπει να φύγει».
«Σήμερον πολλαί χωρικαί εκ των Αλβανοφώνων χωρίων Μεγαρίδος, Βιλλίων, Κριεκουκίου κ.λ.π. ψάλουσιν αλβανιστί τον Λάζαρον», θα
γράψει ο Καμπούρογλου, αλλά -όπως θα ομολογήσει- το αρβανίτικο άσμα είναι «κακόηχον
και αηδές» και δεν θα καταδεχθεί να το παραθέσει στο έργο του.
Το αρβανίτικο καλάντισμα θα σωθεί από τον
Παύλο Νιρβάνα, ο οποίος στο γύρισμα του αιώνα θα το δημοσιεύσει στην εφημερίδα «Εστία»
και θα σφραγίσει τη… σωτηρία του στον χρόνο
(πάντως, φαίνεται πως τα αρβανίτικα δεν ήταν
συμπαθή ούτε στον Νιρβάνα. Όταν μάλιστα παρέθεσε στην «Εστία» το αλβανιστί καλάντισμα
του Λαζάρου, σχολίασε πως «αυτά τα κάλαντα
έχουν γραφτεί για έναν Λάζαρο, που ακόμη κι
αν πέθαινε εκατό φορές, δεν θα βρισκόταν θεός
να τον αναστήσει!»).
Ο Καμπούρογλου θα διευκρινίσει πως «αι
αυταί (χωρικαί εκ των Αλβανοφώνων) πωλούσι
και χόρτα, είναι δε και εργάτιδες υπό μετριωτάτους όρους. Τα του Λαζάρου όμως δεν εψάλλοντο ούτως εν Αθήναις…» και θα προσθέσει χαρακτηριστικά: «Εν Αθήναις δεν ηκούετο το κακόηχον αηδές αρβανίτικον άσμα του Λαζάρου
[…] Αντί τούτου ήχει το ελληνικώτατον άσμα
ψαλλόμενον την παραμονήν υπό των παίδων, το
εξής:

«Ήρθ΄ ο Λάζαρος ήρθαν τα βάγια / ήρθ΄ ο
Μέναιγος (Υμέναιος) των κορασίδων. / Κορασίδες μου, σταυροκαθήστε / παλληκάργια μου,
αραδιασθήτε / για να πάρωμε βαρειά κανίσια
(κάνεα) / να μαζώξωμε αυγά και πήταις…».
Στο μεταξύ, μακριά από την Αθήνα, στις πολυπληθείς χριστιανικές κοινότητες το καζάνι
κόχλαζε. Κυρίως στην Πόλη, όπου οι Οθωμανοί
ρίξανε το φταίξιμο για την επανάσταση στον
Δημητσανίτη Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε΄. Από
τις 31 Μαρτίου είχε φτάσει στην Πύλη η είδηση
για την επανάσταση στην Πελοπόννησο και λίγες μόνο μέρες μετά, η άλλη, για τον ξεσηκωμό
της Στερεάς. Ένα άγριο κύμα διωγμών του χριστιανικού πληθυσμού αντάριασε την Κωνσταντινούπολη. Ήδη, δέκα μέρες πριν τη Λαμπρή,
φανατικοί σοφτάδες (σπουδαστές των μεντρεσέδων, των ιεροδιδασκαλείων) ξεσηκώθηκαν σε
μια παθιασμένη διαδήλωση κι αφού «όργωσαν»
τους δρόμους της Πόλης ουρλιάζοντας και απειλώντας τους «άπιστους», κατέληξαν να λεηλατούν και να πυρπολούν την ελληνική εκκλησιά
της Ζωοδόχου Πηγής. Οι αναταραχές γενικεύτηκαν. Τις επόμενες μέρες κι άλλοι οργισμένοι
διαδηλωτές βρέθηκαν στους δρόμους να αναζητούν «επαναστάτες» … Οι Ρωμιοί κλείσθηκαν
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Συνέχεια από τη σελίδα 11
στα σπίτια τους. Αν έβγαιναν στους δρόμους, θα
άναβαν στους Τούρκους το πράσινο φως για μία
γενική σφαγή, στην οποία δεν θα μπορούσε να
επέμβει η χριστιανική Ρωσία, αφού οι «επαναστάτες», που δια νόμου προστατεύονταν για την
πίστη τους, θα «απεκδύονταν» -με τον ξεσηκωμό τους- το θρησκευτικό τους ένδυμα-ασπίδα
και θα αφήνονταν έρμαια στη φωτιά των Τούρκων.
Κι αφού οι Οθωμανοί δεν μπόρεσαν να ξεσπάσουν στους… εξαφανισμένους Χριστιανούς
της Πόλης, όλη η οργή στράφηκε στον προκαθήμενο του Φαναρίου που, έτσι κι αλλιώς, για

εκείνους ήταν ο κύριος υπαίτιος της επανάστασης και εύκολος στόχος. Ο κλοιός έσφιγγε γύρω
του ώρα με την ώρα.
Την Κυριακή των Βαΐων εκπρόσωποι ξένων
πρεσβειών θα του παραχωρήσουν καράβι για να
εγκαταλείψει το πατριαρχείο, να φύγει, να σωθεί. Αλλά εκείνος αρνείται: «Με προτρέπετε εις
φυγήν, μάχαιρα θα διέλθη τας ρύμας της Κωνσταντινουπόλεως και λοιπών πόλεων των χριστιανικών επαρχιών. Υμείς επιθυμείτε, όπως εγώ
μετημφιεσμένος καταφύγω εις πλοίον ή κλεισθώ
εν οικί οιουδήποτε ευεργετικού ημών πρεσβευτού, ν΄ ακούω δ΄ εκείθεν πώς οι δήμιοι κατακρεουργούσι τον χηρεύσαντα λαόν. Ουχί. Εγώ δια
τούτο είμαι Πατριάρχης, όπως σώσω το έθνος

μου, ουχί δε όπως απολέσω τούτο δια της χειρός
των γενιτσάρων. Ο θάνατός μου ίσως επιφέρει
μεγαλυτέραν ωφέλειαν παρά η ζωή μου. Οι ξένοι
χριστιανοί ηγεμόνες δεν θα θεωρήσωσιν αδιαφόρως πως η πίστις αυτών εξυβρίσθη εν τω προσώπω μου. Οι Έλληνες, οι άνδρες της μάχης, θα
μάχονται μετά μεγαλυτέρας μανίας, όπερ συχνάκις δωρείται την νίκην. Εις τούτον είμαι πεπεισμένος. Βλέπετε μεθ΄ υπομονής εις ό,τι και αν
μου συμβεί…».
Στην Τράπεζα με τους συνοδικούς αρχιερείς ο
Γρηγόριος θα προφητεύσει το τέλος του… «Σήμερον των Βαΐων τρώγωμεν ψάρια του γιαλού,
ίσως εντός της εβδομάδος τα ψάρια θα φάγουν
από ημάς. Τέταρτη φορά δεν θα ανέβω στον

Άθωνα. Χαίρετε σπήλαια και κορυφαίς του Ιερού Βουνού.... Χαίρε γη της γεννήσεως μου Δημητσάνα. Εγώ υπάγω όπου με καλεί η μοίρα του
Έθνους».
Κι ενώ στην Πόλη τίποτα δεν θυμίζει επικείμενη Λαμπρή, στα σπιτικά της Ελλάδας, «τώρα
των Βαγιώ Βαγιώ» που η παράδοση επιβάλλει
ψάρι, το έθιμο θα τηρηθεί. Οι χρονικογράφοι
μάλιστα μαρτυρούν πως «εγίγνετο και τότε η
ιχθυοφαγία μετά μείζονος μάλιστα αυστηρότητος, καίτοι ήταν σχετικώς ακριβοί οι ιχθύς, ως εκ
της επικρατούσης τρικυμίας» (εξ αυτού και η παραδοσιακή ρήση: «Της τυριναίς και των Βαγιώ /
Μπαίν΄ ο διάβολος στο γιαλό»).
Στην «καρδιά» της μεγαλοβδομάδας του
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1821 οι επαναστατημένοι ραγιάδες απειλούνταν
με πάθη όμοια με του Χριστού. Όσο όμως βασανίζονταν, τόσο θέριευε μέσα τους η δύναμη για
τον αγώνα.
Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη
Τετάρτη, οι Τούρκοι είχαν θανατώσει Μαυροκορδάτους, Χατζέρηδες, τον Παπαρρηγόπουλο
και τον Τσίρα από την Πελοπόννησο, τον Τσέγκη, τον Τσορμπατσόγλου, τον Ράλλη, τον Ζαφείρη. Λόγιους άρχοντες κι εμπόρους. Ίσαμε το
Μεγάλο Σάββατο είχανε εκτελέσει μόνον λαϊκούς. Ήταν πια η ώρα του κλήρου…
Ξημέρωνε 8 Απριλίου του 1821, Μεγάλη Παρασκευή για τους υπόδουλους χριστιανικούς
πληθυσμούς της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο
Πατριάρχης στο Φανάρι ξενύχτησε προσευχόμενος. Στην Ελλάδα πάλι, οι πιστοί προετοιμάζονταν για το έθιμο. Μάζεψαν από νωρίς λουλούδια για τον Επιτάφιο, τα ξέραναν και τα «κάπνισαν» με λιανοκέρια για το ξεμάτιασμα. Κι όταν
ήταν ν΄ ανάψουν τα κεριά της λειτουργίας, άρχισαν να ψέλνουν τους χαιρετισμούς της Παναγιάς. Λίγο πριν πέσει το σούρουπο, σκούπισαν
τα κατώφλια τους και καταβρέξανε τους δρόμους απ΄ έξω για να μη σηκώσει σκόνη στο πέρασμά του ο Επιτάφιος. Κι όταν άκουσαν τον
παπά να κοντοζυγώνει, βγήκαν ο καθείς στην
εξώθυρα του σπιτιού του με ένα κεραμίδι γεμάτο
κάρβουνα αναμμένα και με λιβάνι, κι όλοι μαζί,
«όχι μόνον οι Χριστιανοί αλλά και πολλαίς
Τούρκισσες και προπάντων αραπίνες» (Δ. Καμπούρογλου) φώναξαν «χω! χω! κακόμοιρο! Το
στραυρώσανε πάλι το γυιο της Μεργέμανας
(Παναγίας).
Τα παιδιά έψελναν:
ρα

«Σήμερα μαύρος ουρανός σήμερα μαύρη μέ-

οπού σταυρώσαν τον Χριστό οι άνομοι
Εβραίοι.
Σήμερα ο κόσμος τρέμεται και τα βουνά ραΐζουν.
Τρία καρφιά παράγγειλαν για να τονε καρφώ-

σουν

και κείνοι οι αθεόφοβοι πιάνουν και φτιάνουν πέντε
τα δύο για τα χέργια του τα δυό για τα ποδάργια
το πέμπτο το φαρμακερό το βάζουν στην
καρδιά του
να τρέξει αίμα και νερό ώστε να βγη η ψυχή
του.
Κι ο Θιός τους καταράστηκε σπήτια να μη
΄ποκτούνε
Μηδέ στακτί στο τζάκι τους, μηδέ καλό να
ιδούνε…»
Το Μεγάλο Σάββατο αποζημίωνε για τη θλίψη της Παρασκευής. Ξημέρωσε με χαρά στην
Ελλάδα, αλλά με πόνο στην Πόλη.
Στην Αθήνα, βγήκε η καντηλανάφτισσα και
μάζεψε πόρτα πόρτα ξερόκλαδα για το κάψιμο
του προδότη. Όλη τη μέρα φτιάχνανε το ομοίωμα του «Οβραίου», τον παραγέμισαν με μπαμπακόσπορο και στο κεφάλι του έκρυψαν μπαρούτι
ζυμωμένο με νερό. Ύστερα τον κρέμασαν πάνω
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από τη φωτιά με τα ξερόκλαδα κι είδαν τις φλόγες από τα μάτια και το στόμα του. Γέλασαν οι
νοικοκυραίοι με το πάθημα του προδότη κι ας
ήταν εξαντλημένοι από τη νηστεία. Γιατί, κατά
το έθιμο, μια φορά μόνο είχαν φάει όλη τη μέρα
και τ΄ απόγευμα που θ΄ άρχιζε ο Εσπερινός και
θα κρατούσε όλη τη νύχτα, τους βρήκε με τις
τσέπες γεμάτες ψωμί και σύκα, να μασουλάνε
στα δύσκολα να μην πέσουν κάτω…
Το ξημέρωμα της Λαμπρής η λειτουργία άρχισε, όπως πάντα, με το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ»
κι εκείνο το απόγευμα, οι πιστοί στην Ελλάδα
τήρησαν ακόμα και το έθιμο της αγάπης, τον
«εσπερινό της Λαμπρής». Ήταν, βλέπεις, η μέρα
που περίμεναν όλο τον χρόνο, τα νέα παλληκάρια, οι καρδιακοί φίλοι, που ήθελαν να γίνουν
αδέλφια. Πήγαν τότε, το απόγευμα ανήμερα του
Πάσχα, στην εκκλησιά, ο παππάς τους διάβασε,
τους όρκισε στο Ευαγγέλιο, τους έζωσε με ένα
κόκκινο ζωνάρι και τους τράβηξε μαζί στο ιερό,
όπου εκείνοι φιλήθηκαν μεταξύ τους και φίλησαν και το χέρι του παππά. «Έτσι γινόντουσαν

αδελφοποιτοί και αγαπιώντουσαν πειό πολύ παρά αδέλφια» (Δ. Καμπούρογλου).
Αλλά όσο οι πιστοί στην Ελλάδα από το
πρωί αντάλλασσαν το φιλί της αγάπης, στην άλλη άκρη του πελάγους, στα πέριξ του Κεράτιου,
προετοιμαζόταν ένα ακόμα έγκλημα…
Στις 10 το πρωί της 10ης Απριλίου του 1821,
ανήμερα Κυριακής του Πάσχα, ποδοβολητά
αλόγων ακούστηκαν στην αυλή του Πατριαρχείου και ο Γρηγόριος ζήτησε να του φέρουν «τον
τρίβωνα και το επάνω καλύμαυχον». Τα φόρεσε
και αποσύρθηκε στο κάτω μέρος του «Συνοδικού». Ο μέγας διερμηνέας, που είχε φτάσει νωρίτερα, αλλά ταραγμένος καθώς ήταν δεν πρόλαβε να ενημερώσει τον ιεράρχη, διάβασε το σουλτανικό διάταγμα περί παύσεως του Πατριάρχη
από τα καθήκοντά του και περί εξορίας του. Αλλά όταν τον οδήγησαν στην αποβάθρα και τον
φόρτωσαν σε άκατο, εκείνη δεν κατευθύνθηκε
στο Καντίκιοϊ (Χαλκηδόνα) που ήταν ο τόπος
εξορίας. Στο «παράλιο εξώστεγον» (γιαλί κιόσκι) τον πήγαιναν, επειδή εκεί θα τον κρατούσαν
ίσαμε τη στιγμή του απαγχονισμού του, στη μεσαία πύλη του πατριαρχείου.
Τη νύχτα της Λαμπρής του 1821, οπότε πια
είχε φτάσει το ζοφερό νέο, οι Χριστιανοί απανταχού θρηνούσαν τον ιεράρχη τους, που το
απόγευμα εκείνης της τόσο συμβολικής ημέρας,
απαγχόνισαν οι «μορφήν φέροντες τεράτων!
αγριωπών» -θα γράψει ο ιστορικός της εποχής,
εκδότης της εφημερίδας «Αιών». Ιωάννης Φιλήμων- «ως εγγυητήν της υπακοής των Χριστιανών!».
Η πύλη της αγχόνης του Γρηγορίου δεν
άνοιξε ποτέ ξανά και κανείς δεν διάβηκε το κατώφλι της…
Μόνον ένα τόσο οξύμωρο Πάσχα θα μπορούσε να σηματοδοτήσει έναν τόσο γενναίο
αγώνα, θα γράψει καιρό μετά η Ιστορία στις λαμπρές σελίδες της.
ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ:
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΄21 - Δ. ΦΩΤΙΑΔΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
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Το Ελληνικό Τμήμα του Ronald McDonald House New York
Απευθύνει εγκάρδιες πασχαλινές ευχές στους φίλους και υποστηριχτές του Ιδρύματος

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Ευχαριστούμε θερμά όλους που γενναιόδωρα
συμβάλλετε ηθικά και υλικά
στις προσπάθειες του Ιδρύματος.
Σας παρακαλούμε αυτές τις δύσκολες
ημέρες μην ξεχνάτε τις οικογένειες
που σας έχουν ανάγκη τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά!
Για πληροφορίες: 212-639-0218,
email: skatechis@rmh-newyork.org
https://secure-give.rmh-newyork.org/greekdivision

Please join us for our

Niki Sideris 26th Annual Virtual Walk-a-thon
https://secure-give.rmh-newyork.org/2021greekwalkathon

GreekNews
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Ο Παγχιακός Σύλλογος «Κοραής»
Νέας Υόρκης
Εύχεται στα Μέλη του,
στις οικογενειές τους,
σε όλους τους αδελφούς Χιώτες
και στον Απανταχού Ελληνισμό

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Με αγάπη και ευημερία
σε όλο τον κόσμο
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Αλεξάνδρου

«

Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν...
Πάσχα το τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα. Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε. Πάσχα, εν χαρά αλλήλους περιπτυξώμεθα...Ω Πάσχα, λύτρον λύπης. Πάσχα άμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα το πύλας ημίν του παραδείσου
ανοίξαν. Πάσχα πάντας αγιάζον πιστούς...»
Δια τοιούτων στιχηρών, εξ ων αναπέμπεται
ευφροσύνη και αγαλλίασις ανεκλάλητος, η Εκκλησία υμνεί και πανηγυρίζει την Ανάστασιν
του Σωτήρος. Η λέξις Πάσχα επενεργεί μαγικώτατα επί των οσίων υμνογράφων και λησμονούσιν επί βραχύ το αυστηρόν και μελαγχολικόν
κάλλος, όπερ χαρακτηρίζει τας εμπνεύσεις των
προ της απαλής και Λυδικής, ως ειπείν, αρμονίας, ήτις αυτόματος διαχέεται από των ιερών αυτών φορμίγγων επί τω τρισμεγίστω αγγέλματι.
Η Εκκλησία, αποβάλλουσα την πένθιμον περιβολήν, ενδύεται λευκήν και φεγγοβόλον στολήν,
ως αν αντανακλά επ’ αυτής η λευκότης και η
λάμψις του αγγέλου, του αποκυλίσαντος τον λίθον του μνημείου.
Τα ανήλια βάθη, οι ζοφεροί θόλοι των χριστιανικών ναών, διαυγάζονται ως εν ημέρα ανεσπέρου φωτός, και τα άνθη τα εύοσμα και δροσόεντα, άτινα από των λειμώνων και των κήπων
μετηνέχθησαν, όπως στολίσωσι την επιτάφιον
σινδόνα του Σωτήρος, τηρούσιν έτι της ραδινής
των χάριτος, των κοσμικών των θελγήτρων τα
ίχνη εν τη τεθολωμένη υπό του λιβάνου ατμοσφαίρα των ναών. Και η Εκκλησία καταπέμπει
την ευχήν αυτής την αναστάσιμον κατά την ημέραν ταύτην εν γλώσση αλλοία ή η συνήθης· εν
γλώσση πλήρει παιδικών, θα ελέγομεν, σκιρτημάτων και παιδικής συγκαταβάσεως. Εις την μεγάλην ευωχίαν της Αναστάσεως προσκαλεί πάντας, παρόντας και απόντας, νηστεύσαντας και
μη νηστεύσαντας, πιστούς και απίστους, και
τους φέροντας ένδυμα γάμου και τους αγοραίον
περιβαλλομένους ιμάτιον. Ω μέθη της Νύμφης
επί τη ανακτήσει του Νυμφίου, ω μέθη τρισαγία
και ανερμήνευτος!
Την υψηλήν ταύτην μέθην συναισθάνεται εν
τη καρδία αυτού ο ελληνικός λαός, ως ουδείς
άλλος λαός. Ουδεμία άλλη χριστιανική εορτή
κατέχει παρ’ αυτώ την θέσιν της εορτής του Πάσχα. Οι Δυτικοί έχουσι τα Χριστούγεννα. Ημείς
έχομεν την Ανάστασιν. Αύτη είναι η βασίλισσα
των εορτών, η πανήγυρις των πανηγύρεων
ημών. Οι Δυτικοί εορτάζουσι την γέννησιν του
Χριστού εν πλούτω τρυφερών και ωραίων εθίμων, εν οικογενειακή συνενώσει και τέρψεσιν
ανθρώπων από καιρού συνωκειωμένων προς
τον πολιτισμόν.
Αλλά του ελληνικού γένους η Λαμπρή ανατέλλει και δύει, εν θορυβώδει διαχύσει και υπερτάτη αγαλλιάσει ανθρώπων, οίτινες εις τας φλέβας των τηρούσιν έτι ρανίδας τινάς του αίματος
των αγρίων και ατιθάσων και υπό του έρωτος
της ελευθερίας βαυκαλωμένων πατέρων μας.

Αρματωλικαί συνήθειαι, αγρία ποίησις πληρούσιν εκείνην. Βαρύς χειμών επικάθηται της φύσεως, γογγύζει ο βορράς και πίπτουσιν αι χιόνες,
και τα καλά Χριστούγεννα συσπειρούνται πέριξ
της σπινθηροβολούσης εστίας.
Αλλά πόσον διάφορον εικόνα παριστά η φύσις παρ’ ημίν, όταν οι κώδωνες των εκκλησιών
εξαγγέλλωσι χαρμοσύνως την Ανάστασιν! Το
έαρ συνεορτάζει μετά της Εκκλησίας, η φύσις
συναγάλλεται μετά της πίστεως. Οι θύμοι των
ορέων μοσχοβολούσιν, ο σμαράγδινος μανδύας
των πεδιάδων ανακινείται ηρέμα υπό της ζεφυρίτιδος αύρας και στίλβει διακέντητος εκ λευκανθέμων, αι ευωδίαι των εσπεριδοειδών βυθίζουσι τας ψυχάς εις μυστικάς εκστάσεις, τα ρόδα
τα εφήμερα, τα αιώνια ρόδα, ξανθά, λευκά,
ωχρά, πορφυρά, διηγούνται την δόξαν του Κυρίου. Η Άνοιξις, ως άλλη μυροφόρος, ως της
Μαγδαληνής Μαρίας αδελφή, κηρύσσει δια μυρίων στομάτων ότι «εώρακε τον Κύριον”. Δεύτε,
εξέλθωμεν των σκοτεινών θόλων των ναών, οίτινες δεν αφήνουσι την χαράν μας να εκραγή
ακράτητος. Δεύτε, υμνήσωμεν τον Κύριον υπό
τον σαπφείρινον και αστερόεντα θόλον του ουρανού και λάβωμεν το φως το ανέσπερον και
αναμείνωμεν τα πρώτα μειδιάματα της κροκοπέπλου Ηούς.
Τοιαύτην ώραν ο Κύριος ανέστη, «ζωήν τοις
εν τοις μνήμασι χαρισάμενος”. Εις ημάς, τους εν
τω βίω, ας χαρίση ζωήν ζωής! Χριστός ανέστη!
Συναθροισθώμεν πέριξ του οβελισθέντος αμνού
και συνοδεύσωμεν την όπτησιν αυτού, εντέχνως
στρεφομένου επί της ανθρακιάς δια του κρότου
των πυροβόλων. Η πυρίτις έστω το σύμβολον
της Αναστάσεως και το φίλημα έστω το σύμβολον της Αγάπης. Δεν εννοούμεν την λάμψιν της
Αναστάσεως άνευ της γλώσσης του τρομπονίου·
και η αγάπη χωρίς φιλήματος είναι το άνθος
άνευ του αρώματος.
Ούτως υποδέχεται και ούτως αντιλαμβάνεται
της εορτής του Πάσχα ο ελληνικός λαός. Αυτά
τα ονόματα, δι’ ων υποδηλούται το Πάσχα, χρησιμεύουσιν, όπως εμπνέωσιν εις αυτόν ενθουσιασμόν και εξαίρωσιν εις κόσμους ονείρων, ως εν
ουδεμιά άλλη εορτή. Όταν λέγη Ανάστασις ο
ελληνικός λαός, κρυφία τις χορδή αναπαλλομένη εις τα μυχιαίτατα της καρδίας του, υπενθυμίζει εις αυτόν και του Γένους την ανάστασιν, και
ο Χριστός και η Πατρίς συναντώνται εν αυτώ
ισοπαθείς και ισόθεοι. Και όταν λέγη Αγάπη ο
ελληνικός λαός, εκφωνεί την γλυκυτάτην των
λέξεων, ήτις κατ’ εξοχήν τονιζομένη εν τω Ευαγγελίω, και ανακηρυσσομένη εν τη διδασκαλία
του Αποστόλου Παύλου, παρέμεινεν εν τη
γλώσση του το κατ’ εξοχήν περιπαθές και εγκάρδιον ρήμα, δι’ ου εκφράζει πάσαν στοργήν και
πάντα έρωτα και πάσαν αφοσίωσιν. Και νομίζει
τις, ότι ο ημέτερος λαός κατ’ εξοχήν ησθάνθη
και απεδέχθη και επραγματοποίησε το κήρυγμα
της Αγάπης, ως φέρεται εν τη προς Κορινθίους
επιστολή του Αποστόλου. «Η αγάπη μακροθυ-
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Παπαδιαμάντη, «Το Πάσχα»

μεί, χρηστεύεται· η αγάπη ου ζηλοί· η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ
ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί
τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία· πάντα
στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει”.
Ευνόητον δε ότι, όπως λάβη τις αγνήν
ιδέαν περί του τρόπου καθ’ ον προσδεχόμεθα, κατανοούμεν και εορτάζομεν την
Ανάστασιν, δέον να ευρεθή κατά την ημέ-

ραν της σήμερον μακράν της πρωτευούσης, ένθα, φυσικώ τω λόγω, ο βίος δεν δύναται να παράσχη τοιαύτας απολαύσεις.
Αληθής και ανόθευτος Λαμπρή ανατέλλει
δια τους κατοίκους των επαρχιών, των πόλεων, των κωμοπόλεων, των χωρίων, όπου
διασώζονται καθαρώτερον και εκδηλούνται εμφανέστερον του εθνικού βίου τα
ήθη και έθιμα.
Εκεί αι γλυκύταται παραδόσεις, εκεί αι
ελληνικώταται συνήθειαι, η χριστιανικω-

τέρα πίστις και η ευαγγελικωτέρα χαρά
συνενούνται και αναφαίνονται επί πάντων
και υπό πάντων ακολουθούνται απροσποιήτως και απερίττως· εκεί και άκων τις
καθίσταται χριστιανός και εορτάζει την
Ανάστασιν και την Αγάπην.
**** Το άρθρο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Το Πάσχα» δημοσιεύτηκε στις
6 Μαΐου 1888, ανήμερα την Κυριακή του
Πάσχα, στην εφημερίδα «Εφημερίς» των
Αθηνών.
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Μήνυμα Πατριάρχου
Ιεροσολύμων Θεοφίλου
Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός
Οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια,
ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις
τήν ἔγερσιν Χριστοῦ, ἐν ᾖ ἐστερέωται.
(Τροπάριον γ΄ ὠδῆς Κανόνος
τοῦ Πάσχα Ἰω. Δαμασκηνοῦ).
Ὄντως φωτός ἀνεσπέρου καί ἀδύτου ἐπλήρωσε τά σύμπαντα ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασις τοῦ
Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἐνανθρωπήσας
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου
Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ναζαρηνός, ὁ Ἐσταυρωμένος, σαρκί παθών καί ταφείς καί κατελθών εἰς
τόν Ἅιδην, ἐνίκησε τόν θάνατον. Διά τοῦ θανάτου Αὐτοῦ ἐπάτησε τόν θάνατον. Τριημερεύσας
εἰς τόν Ἅιδην, ἐκήρυξε εἰς τούς ἐν Ἅιδῃ, εἰς τούς
ἀπ’ αἰῶνος πεπεδημένους κατόχους αὐτοῦ καί
ἐσύλησε αὐτούς ἀπ’ αὐτοῦ. Ἠλευθέρωσε αὐτούς
ἐκ τῆς ὀδυνηρῆς βασάνου τῆς τύψεως τῆς συνειδήσεως, ἐκ τοῦ βαθέος σκότους τῆς ἀγνωσίας καί τῆς ἀφορήτου ἀπελπισίας καί εἰσήγαγε
πάλιν εἰς τόν Παράδεισον. Τελειώσας τό ἔργον
τοῦ Πατρός Αὐτοῦ εἰς τήν γῆν, ἐπλήρωσε καί εἰς
τά κατώτατα τῆς γῆς, εἰς τόν Ἅιδην. «Τάφῳ διαφθοράν οὐκ οἶδε τό ἄχραντον σῶμα τοῦ Λυτρωτοῦ τῶν ψυχῶν ἡμῶν». Αὐτεξουσίως ἀνέστη ἐκ
νεκρῶν σύν τῇ προσληφθείσῃ σαρκί Αὐτοῦ καί
συνανέστησε Ἀδάμ τόν Προπάτορα καί τούς κεκοιμημένους ἀπογόνους Αὐτοῦ χειρί παντοδυνάμῳ.
Τό ὑπερφυές τοῦτο ἔργον τῆς διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀνακαινίσεως καί ἀναπλάσεως τοῦ πλάσματός Του ἀνήγγειλε ὁ Θεός
δι’ ἀγγέλου εἰς τούς ἀνθρώπους. Ὁ ἀποκυλίσας
τόν λίθον τοῦ μνημείου καί καθήμενος ἐπ’
αὐτοῦ φαεσφόρος ἄγγελος εἶπεν εἰς τάς μυροφόρους γυναῖκας: «μή ἐκθαμβεῖσθε, Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν Ναζαρηνόν, τόν ἐσταυρωμένον, οὐκ
ἔστιν ὧδε, ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν
(Μάρκ. 16, 6). Τήν ἀγγελικήν ὁλόφωτον θέαν
καί τήν χαρμόσυνον ἀγγελίαν προσανεπλήρωσεν, ἐπεβεβαίωσε καί ἐπεσφράγισε ἡ θέα Αὐτοῦ
τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Κυρίου. Μετά τοῦ
λελαμπρυσμένου καί δεδοξασμένου σώματος
Αὐτοῦ, ἔχοντος λελογχευμένην τήν πλευράν καί
φέροντος εἰς τάς χεῖρας καί τούς πόδας τόν τύπον τῶν ἥλων, «ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ’ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτά δαιμόνια»
(Μάρκ 16, 9), λέγων αὐτῇ: «μή μου ἅπτου, οὔπω
γάρ ἀναβέβηκα πρός τόν Πατέρα» ( Ἰω. 20, 17).
Ἐφάνη ὡσαύτως, «οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
μιᾷ τῶν Σαββάτων», εἰς τούς μαθητάς συνηθροισμένους εἰς τό ὑπερῶον, «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων», λέγων αὐτοῖς «εἰρήνη ὑμῖν» καί
«λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον», «ἄν τινων ἀφῆτε τᾶς
ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς» καί «πάλιν μεθ’
ἡμέρας ὀκτώ», «τοῦ Θωμᾶ ὄντος μετ’ αὐτῶν»,
διορθῶν τήν καλήν ἀπιστίαν αὐτοῦ εἰς πίστιν
βεβαίαν καί καλῶν «μακαρίους τούς μή ἰδόντας
καί πιστεύσαντας» ( Ἰω. 20, 19 – 29). Ὄντως δέ,
«ὤ τῶν σοφῶν κριμάτων Αὐτοῦ», ὡς ψάλλει ὁ
ὑμνῳδός, ἐν ᾦ «Πέτρῳ μέν τοῖς ὀθονίοις μόνον
ἔδωκε ἐννοῆσαι Αὐτοῦ τήν Ἀνάστασιν, Λουκᾷ
καί Κλεόπᾳ συμπορευόμενος ὡμίλει καί ὁμιλῶν
οὐκ εὐθέως Ἑαυτόν φανεροῖ, ἀλλ’ ἐν τῷ εὐλογεῖν τόν ἄρτον ἐγνώσθη αὐτοῖς» (Λουκ. 24, 3031). Εὐθύς δέ μετά τοῦτο, ὤ τῆς πανταχοῦ παρουσίας Αὐτοῦ, «ἔστη εἰς Ἱεροσόλυμα ἐν μέσῳ
αὐτῶν», λέγων αὐτοῖς, «ἴδετε τάς χεῖράς μου καί
τούς πόδας μου ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός, ψηλαφήσατέ
με καί ἴδετε ὅτι πνεῦμα σάρκα καί ὀστέα οὐκ
ἔχει καθώς ἐμέ θεωρεῖτε ἔχοντα καί ζητῶν βρώσιμόν τι, λαβών ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν ἰχθύος
ὀπτοῦ μέρος καί ἀπό μελισσίου κηρίου (Λουκ.
24, 36 – 43), οὐχί, καθά ἐξηγεῖ Ἰωάννης ὁ Δαμα-

σκηνός, «ὡς ἔχων ἀνάγκην τοῦ φαγεῖν μετά τήν
Ἀνάστασιν, ἀλλά οἰκονομίας τρόπῳ τό ἀληθές
πιστούμενος τῆς Ἀναστάσεως».
Οὕτως παραστήσας ὁ Κύριος Ἑαυτόν ζῶντα
μετά τό παθεῖν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις ὀπτανόμενος δι’ ἡμερῶν τεσσαράκοντα καί λέγων τά
περί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. 1, 3), «βλεπόντων τῶν μαθητῶν ἐπήρθη καί νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτόν» (Πράξ.1, 9) καί «ἀναβάς εἰς ὕψος»
(Ψαλμ. 67, 19, Ἐφεσ. 4, 8), θεώσας τό πρόσλημμα, ἤτοι τήν ἐν τῇ Ἐνανθρωπήσει προσληφθεῖσαν ἀνθρωπίνην φύσιν ἡμῶν, ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός, «ἐρχόμενος πάλιν μετά δόξης
κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς».
Ἐκεῖθεν πληρῶν τήν ἐπαγγελίαν Αὐτοῦ, ἀπέστειλε ἡμῖν παρά τοῦ Πατρός Παράκλητον ἄλλον, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας καί ἐφώτισε, ἐνεδυνάμωσε, ἐνεψύχωσε καί ἐχαροποίησε τούς
ἁγίους μαθητάς καί ἀποστόλους καί δι’ αὐτῶν
τό σῶμα Αὐτοῦ τήν Ἐκκλησίαν. Αὕτη τῇ χάριτι
καί τῇ παρ’ Αὐτοῦ δοθείσῃ αὐτῇ ἐξουσίᾳ συνεχίζει τό λυτρωτικόν ἔργον Αὐτοῦ εἰς τήν γῆν. Προσλαμβάνει τούς ἀνθρώπους, καθιστᾷ αὐτούς μέλη αὐτῆς διά τοῦ Βαπτίσματος, «συντάσσει τῷ
Χριστῷ», ἐξανθρωπίζει αὐτούς διά τῆς διδασκαλίας Αὐτοῦ, τῆς συνδιαλλαγῆς, εἰρήνης, ὁμονοίας καί ἀγάπης οὐχί μόνον πρός τόν πλησίον ἀλλά καί πρός τούς ἐχθρούς, ἐξαγιάζει αὐτούς διά
τῶν μυστηρίων, καθιστᾷ αὐτούς ἐργάτας εὐεργετικῆς εὐποιίας εἰς τήν κοινωνίαν καί ἀποθνήσκοντας μεταπέμπει εἰς ζωήν οὐράνιον ἐν ἀγαλλιάσει καί εὐφροσύνῃ, ἀπολαύσει τοῦ ἀϊδίου
φωτός τῆς τρισηλίου Θεότητος καί ἐπ’ ἐλπίδι
Ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου.
Ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων, «τάς πύλας τῆς
ὁποίας ἀγαπᾷ Κύριος ὑπέρ πάντα τά σκηνώματα Ἰακώβ», «ἡ δεξαμένη πρώτη ἄφεσιν ἁμαρτιῶν διά τῆς Ἀναστάσεως», συμπάσχουσα μετά
τῆς δεινοπαθούσης ἐκ τῆς λοιμώδους πανδημίας, Covid 19, ἀνθρωπότητος, δέεται ἀπό τοῦ κενοῦ καί ζωοδόχου Μνημείου ὑπέρ θεραπείας πάντων τῶν προσβεβλημένων ἐκ ταύτης συνανθρώπων ἡμῶν, ὑπέρ ἐλεύσεως καί πάλιν εὐλαβῶν προσκυνητῶν, ὑπέρ εἰρήνης καί ἀγαθῆς καταστάσεως τοῦ σύμπαντος κόσμου καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, οὐχ ἥκιστα δέ ὑπέρ ὑγιείας, εὐημερίας καί σωτηρίας τοῦ ὅπου γῆς Χριστεπωνύμου πληρώματος αὐτῆς.
Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ΠΑΣΧΑ 2021.
Μετά Πατρικῶν εὐχῶν
καί Πατριαρχικῶν εὐλογιῶν,
Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης,
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων
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Πάσχα στην Κύπρο
Τ

ο Πάσχα στην Κύπρο, σύμφωνα με τον
μακαριστό εξέχοντα λαογράφο Γεώργιο Χ. Παπαχαραλάμπους, αποκαλείται στο
κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα «Πάσκαν». Πάσχα
ονομάζονται στην Κύπρο και οι εορτές των
Χριστουγέννων και της Παναγίας, στις 15 Αυγούστου, επειδή προηγούνται νηστείες. Οι
άνθρωποι στα χωριά, αλλά και στις πόλεις εύχονται ο ένας στον άλλον « Καλό Πάσκαν να
φθάσωμεν».
Ο κ. Παπαχαραλάμπους αναφέρει ότι παλιότερα την Μεγάλη Πέμπτη δεν εργάζονταν οι σιδηρουργοί για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους, διότι ο Πιλάτος τους ζήτησε τρία καρφιά για την
Σταύρωση του Χριστού και αυτοί έκαναν περισσότερα.
Σύμφωνα με τον ίδιο τη Μ. Πέμπτη στις εικόνες
των εκκλησιών κρεμούν μαύρα καλύμματα και το
βράδυ γίνεται αναπαράσταση της Σταύρωσης. Ο
ιερέας συνοδευόμενος από τους ψάλτες περιφέρει
τον Εσταυρωμένο και τον τοποθετεί στο κέντρο
του ναού.
Οι εκκλησιαζόμενοι έβαζαν κάτω από το αναλόγιο φιάλες με νερό για να αγιαστεί την ώρα που ο
παπάς διάβαζε τα 12 ευαγγέλια. Το νερό αυτό χρησίμευε για αγιασμό και για το προζύμι των πασχαλινών άρτων. Το προζύμι αυτό το χρησιμοποιούσαν για ζύμωμα όλο το χρόνο, και αν χρειαζόταν
να δανειστεί από αυτό άλλη οικογένεια, δεν έπρεπε να το δει ούτε ξένος ούτε ο ήλιος.
Την Μ. Παρασκευή σε ανάμνηση του όξους που
έδωσαν στον Χριστό, όταν είπε «διψώ» πάνω στον
σταυρό, συνηθίζουν να μαγειρεύουν φακές με ξύδι
Την Κυριακή του Πάσχα τρώνε κρέας, ψητό αρ-

νί, το οποίο ήταν και είναι απαραίτητο στο πασχαλινό τραπέζι.
Η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Φρόσω Ηγουμενίδου σημειώνει σε σχετική μελέτη της
ότι «το ψητό αρνί ήταν έδεσμα σπάνιο τον υπόλοιπο χρόνο, προορισμένο μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις και μεγάλες γιορτές. Ο αμνός (αρνί) είναι
χριστιανικό σύμβολο. Ο ίδιος ο Χριστός ονομάζεται «ο Αμνός του Θεού»».
Η συγγραφέας Φλωρεντία Κυθραιώτη μας επεσήμανε ότι το Πάσχα των Ορθοδόξων είναι συνδεδεμένο με τον αμνό. Η ελληνική κουζίνα ακολουθώντας αυτούς τους συμβολισμούς, γιορτάζει το
Πάσχα καταναλίσκοντας εν αφθονία τον πολυπόθητο αμνό. Κομματιαστό ή ολόκληρο, περασμένο
σε σούβλα - το γνωστό οβελία - ψητό στο φούρνο,
παραγεμιστό με τυρί, ρύζι και αρωματικά βότανα
της ‹Άνοιξης, ο αμνός είναι το κύριο έδεσμα της
σημαντικότερης γιορτής του έτους.
Στην Κύπρο, σημειώνει, η οποία δεν παρουσιάζει πολύ μεγάλες κλιματολογικές αλλαγές οι διαφορές αυτές είναι σχεδόν δυσδιάκριτες, αλλά όταν
τις ψηλαφούμε είναι πολύ ενδιαφέρουσες.
Το κατ΄ εξοχήν, όμως, πασχαλινό κυπριακό έδεσμα, σύμφωνα με την καθηγήτρια Φρόσω Ηγουμενίδου, είναι οι «φλαούνες» που φτιάχνονται το Μ.
Σάββατο.
Η λέξη θεωρείται ότι προέρχεται από το αρχαίο
ελληνικό παλάθη - flado «flaon» φλαούνα (η παλάθη ήταν παρασκεύασμα με ξηρά φρούτα. Από
την παραμονή ετοιμάζεται η γέμιση, ο «φουκός»,
από τριμμένο ειδικό τυρί που γίνεται αυτή την
εποχή του χρόνου, προζύμι, πολλά αυγά, σταφίδες
και διάφορα μυρωδικά, όπως μέχλεπι, μαστίχα, δυόσμο, κανέλα. Για κάθε «φλαούνα», ορισμένη ποσότητα γέμισης τοποθετείται σε φύλλο ζύμης,

ανοιγμένο σε μικρή πίτα, που διπλώνεται στα
πλευρά σε τετράγωνο, τρίγωνο ή στρογγυλό σχήμα. Οι «φλαούνες» αλείφονται με αυγό και σουσάμι και ψήνονται στο φούρνο. Τρώγονται μετά την
Ανάσταση το Μεγάλο Σάββατο.
Οι προετοιμασίες για το Πάσχα ξεκινούν από
την αρχή της Μ.Εβδομάδας, ακόμα κι από το
«Σάββατο του Λαζάρου». Μικρά παιδιά γύριζαν,
σήμερα αυτό γίνεται ίσως σε μερικά χωριά, από
σπίτι σε σπίτι για να πούν τον Λάζαρο ή το τραγούδι του Λαζάρου:
«‹Αρχοντες Καλή μέρα σας
Καλή γιορτή απάνω σας.
Ήλθαν τα Βάγια ήλθασιν
Και του Λαζάρου έγερσις.
Τ›Α ‹Αγια Πάθη του Χριστού
Αξίως προσκυνήσωμεν
Και την Λαμπράν Ανάστασιν
Καλώς να την εφθάσωμεν».

Ακολουθεί στον ίδιο ρυθμό ολόκληρη η ιστορία
της ανάστασης του Λαζάρου που μοιάζει προπομπός της Ανάστασης του Χριστού. Σαν αμοιβή
προσφέρονταν στα παιδιά αυγά, κάτι που αφθονούσε στα σπίτια, αφού η νηστεία των ημερών δεν
ευνοούσε την κατανάλωσή τους. Ήταν όμως και
πολύ χρήσιμα γιατί άλλα θα τα «κοκκινήσουν» θα
τα βάψουν δηλαδή οι νοικοκυρές κόκκινα για το
πατροπαράδοτο τσούγκρισμα... και άλλα θα γίνουν «φουκός» -γέμισμα δηλαδή- για τις φλαούνες.
Ένα άλλο τραγούδι για τον Λάζαρο, τα κόκκινα
αυγά και το έθιμο του τσουγκρίσματος των αυγών
μετά την Ανάσταση είναι και το ακόλουθο:
«Ο Λάζαρος ο Δήμητρος
Ο κότσιηνο πεθύμητος
Ακούσαν τον οι όρνιθες
Τζ›Α (και) εκάτσαν να γεννήσουν
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Τ›Α αυκά να κοτσιηνήσουν (κοκκινήσουν)»
Τη Μεγάλη Παρασκευή οι πιστοί πάνε να παρακολουθήσουν την Αποκαθήλωση και τα εγκώμια.
Το στόλισμα του Επιταφίου με λουλούδια και γενικά η όλη τελετή θυμίζει την αρχαία γιορτή των
Κυπρίων τα Αδώνια, στην οποία απαντώνται και
άλλα στοιχεία της χριστιανικής θρησκείας, όπως
λ.χ. η Ανάσταση του Λαζάρου, λέει ο λαογράφος
Α. Ρουσουνίδης..
Γύρω στο μεσημέρι της Μ. Παρασκευής ο Επιτάφιος είναι κιόλας στολισμένος από άνθη.Τα
λουλούδια του Επιταφίου που τα μοιράζει ο παπάς
στους πιστούς όταν τον προσκυνούν, φυλάγονται
για θυμίαμα για τους αρρώστους.
Στον Καραβά της κατεχόμενης σήμερα Κερύνειας και στην Επταγώνια της Λεμεσού τα λουλούδια
του Επιταφίου δίδονταν στον μεταξοσκώληκα για
να ευλογηθεί και να κάμει πλούσιο μετάξι.
Οι κάτοικοι των ορεινών χωριών συνηθίζουν να
παίρνουν στον Επιτάφιο τα γνωστά αγριολούλουδα που μοιάζουν πολύ με τη λεβάντα, τις μυροφόρες. Και τις θεωρούν απαραίτητες για το στόλισμα
του Επιταφίου, ίσως προς ανάμνηση των Μυροφόρων, αλλά και για το γλυκύ, λεπτό άρωμα τους.
Πολύ βασικό αρωματικό φυτό της Κύπρου στο
στόλισμα του Επιταφίου ήταν η μυρσίνη, η μερσινιά όπως τη λέει ο λαός. αποτελούσε τη βάση, τον
κορμό του στολισμού, πάνω στον οποίο στήριζαν
τα υπόλοιπα λουλούδια
Το απόγευμα κυρίως στις πόλεις μικροί και μεγάλοι πηγαίνουν από τη μια εκκλησιά στην άλλη
για να προσκυνήσουν τον Επιτάφιο και να δούνε
σε ποιά εκκλησία είναι καλύτερα στολισμένος.
Το Μ. Σάββατο το πρωί κατά την «Πρώτη Ανάσταση», όταν ο ιερέας ψάλλει «Ανάστα ο Θεός,
κρίνων την γη», σκορπίζοντας δάφνες στην εκκλησία, πέφτουν τα μαύρα καλύμματα από τις εικόνες

και το εκκλησίασμα χτυπά δυνατά τα στασίδια.
Στη συνέχεια αρχίζουν από νωρίς οι προετοιμασίες για την Ανάσταση. Πρώτο μέλημα το μάζεμα
των ξύλων για το άναμμα της φωτιάς, «της Λαμπρατζιάς» στην αυλή της εκκλησίας. Κι εδώ συναγωνισμός για το ποιός θα φέρει το πιο μεγάλο ξύλο «τον κούζαλο» γιατί η μεγάλη φωτιά πρέπει να
διαρκέσει μέχρι πρωϊας.
Τα μεσάνυχτα με το «Δεύτε λάβετε φώς...» όλοι
θα ανάψουν τις λαμπάδες από το ‹Αγιο Φώς και θα
ακολουθήσει η λιτανεία γύρω από την εκκλησία. Ο
ιερέας θα διαβάσει το Ευαγγέλιο της Ανάστασης
και με το «Χριστός Ανέστη...». Μετά την Λειτουργία ο κόσμος πάει σπίτι του και όλη η οικογένεια
θα απολαύσει τη ζεστή σούπα, την αυγολέμονη ή
την μαγειρίτσα, και την βραστήν όρνιθα. Θα τσουγκρίσουν τα κόκκινα αυγά και θα είναι νικητής
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όποιου το κόκκινο αυγό μείνει γερό μέχρι το τέλος.
Το γερό αυγό ο νικητής θα το φυλάξει ολόχρονα.
Και βέβαια η φλαούνα έχει στο τραπέζι την τιμητική της θέση.
Η Δεύτερη Ανάσταση (Εσπερινός της Αγάπης)
θα γίνει το απόγευμα της Κυριακής. Σε πολλούς
ναούς, ιδίως στην Αρχιεπισκοπή και στις Μητροπόλεις, η ακολουθία γίνεται το πρωί και το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε γλώσσες. Η ακολουθία αυτή
δίνει την ευκαιρία της συμφιλίωσης και της αδελφοσύνης. Οι χωριανοί και οι ενορίτες ανταλλάσσουν ασπασμούς και το φιλί της αγάπης. Συνοδευτικά Έθιμα του Εσπερινού είναι η λιτανεία των Εικόνων και ο χορός, που αρχίζει με τραγούδια και
κάποτε τον σύρει ο ίδιος ο παπάς.
Το απόγευμα της Κυριακής κλείνει συνήθως το
κάψιμο του Ιούδα, έθιμο σχεδόν Πανελλήνιο. Στη

Κύπρο όμως τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας
έφτιαχναν το είδωλο του Ιούδα σατυρίζοντας τους
ξένους και τον έντυναν σαν σύγχρονο της εποχής
‹Αγγλο με το ημίψηλο καπέλο και το μπαστούνι
του.
Την Κυριακή του Πάσχα τρώνε κρέας, ψητό αρνί, το οποίο ήταν και είναι απαραίτητο στο πασχαλινό τραπέζι.
‘Αλλα κυπριακά εδέσματα του Πάσχα είναι:
- Η Αυκωτή από ζυμάρι σχήμα θήκης με κόκκινα
αυγά.
-Η Πασκιά, Πασχαλινή πίτα με γέμιση. Οι «πασκιές», πήραν το όνομά τους από το Πάσχα. Η γέμισή τους αποτελείται από μικρά κομμάτια τηγανισμένου κρέατος, αρνιού ή εριφιού, με κανέλα, πιπέρι και κρεμμύδια, ανακατεμένου με «φουκό» (γέμιση) των «φλαούνων»
-Το Πασχαλινό πουργούρι με κατσίκι. Πρόκειται
για επιβίωση του πανάρχαιου χριστιανικού εθίμου
των συμποσίων-αγαπών σε χωριά της κυπριακής
υπαίθρου. Στο χωριό ‹Αγιος Δημήτριος Μαραθάσας
καταγράφεται από τον Κ. Κοκκινόφτα (1989, 38) ότι
την Κυριακή του Πάσχα, οι κάτοικοι αφού παρακολουθούσαν την λειτουργία της Ανάστασης και μεταλάμβαναν, συγχωρώντας ο ένας τον άλλο μαζεύονταν όλοι στην αυλή της εκκλησίας όπου κάθονταν σε κοινό τραπέζι και διασκέδαζαν μέχρι αργά.
Κάθε οικογένεια πήγαινε στην εκκλησία με καλάθια
που περιείχαν παξιμάδια, φλαούνες, χαλούμια, αυγά
κόκκινα. Ο παπάς τα ευλογούσε διαβάζοντας ειδική
ευχή, την «ευχή των καλαθιών». Το έθιμο αυτό έχει
πλέον εξαλειφθεί από τα χωριά της υπαίθρου.
Από τα πιο γνωστά πασχαλινά παιχνίδια είναι
«οι Σούσες», ή «Κούνιες» έχει τη ρίζα του στην Αρχαία Αθήνα. Πάρα πολύ γνωστά ήσαν τα τραγούδια της σούσας, ωραιότατα δίστιχα, κατά το πλείστον ερωτικά.
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Archiepiscopal Encyclical on the Feast of Great and Holy Pascha
U

nto the Most Reverend and Right Reverend
Hierarchs, Pious Priests and Deacons, the
Monks and Nuns, Presidents and Members of Parish Councils, Honorable Archons of the Ecumenical Patriarchate, Members of Leadership 100, the
Day and Afternoon Schools, Philoptochos Societies, the Youth, Greek Orthodox Organizations,
and the entirety of the Christ-named Plenitude of
the Holy Archdiocese of America.

My Beloved Brothers and Sisters in Christ,
Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ … (ΕΩΘΙΝΟΝ Ζ›,Ἦχος
βαρὺς )
Behold the darkness yet the dawn… (EOTHINON VII, Grave Mode)
How far we have come since Easter of last year!
Those were dark days, when our passing of the
light of the Resurrection had to be virtual, even if
no less heartfelt. But as we all know, it is always
darkest before the dawn. Thus, we behold in the
hope of the recovery of our world from the pandemic, the glimmer of the dawning of faith and
confidence for our collective future. This year, we
will celebrate our Holy Pascha – perhaps not in the
fullness of the pre-pandemic days, but certainly
with a greater degree of freedom and in-person
community. But let this not be an excuse for relaxing our vigilance. Our responsibility to be our
brothers’ and sisters’ keeper and guardian abides.
Our anticipation of the rising of the Sun of Righteousness is within our hearts, like the little sun
that Saint Symeon the New Theologian speaks of,
which dawned inside of him. The darkness of
night that is dispelled at first gradually gives way,
shade by shade, until the brilliant solar orb overpowers the horizon. Every other star fades in the

light of the one. This is also how the fullness of
God Almighty overwhelms every shadow in our
souls. Like a sleepless night of worry and troubled
thoughts, the dark night of the soul can be very
long indeed. But as the Psalmist says, “joy comes in
the morning” (Psalm 29:5, LXX). And in the
dawning of the Day of the Lord, every concern of
this world pales before the glory of the world to
come.
The Resurrection of our Lord is the triumph of
light over darkness, of good over evil, of love over
hate, and of life over death. Moreover, it is the
dawn of a new humanity, the potential of every human being to become divine. As Saint Athanasios
the Great says: “For He became a human being, so
that we might made divine” (Αὐτὸς γὰρ
ἐνηνθρώπισεν, ἵνα ἡμεῖςθεοποιηθῶμεν). The Lord
did not rise from the dead only for Himself. He
arose so that we might rise with Him, in this life
and the next.
Therefore, my beloved Faithful, let us embrace
the dawn that rises within us. Let us live in the
light of Christ, a light filled with love and compassion for every creature. A light that passes no judgment on anyone. A light that is clear and transparent with honesty and humility. Let us witness to
the truth that indeed: Christ is risen from the dead,
by death trampling down upon death, and to those
in the tombs He has granted life!

ΧριστὸςἈνέστη!
Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Christ is Risen!
Truly He is Risen!
†ELPIDOPHOROS
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Greek Orthodox Easter in Greece
By Matt Barrett

E

aster is one of my favorite times to be in
Greece for a couple of reasons. First of
all even if you are not a devout Christian you
can’t help but be moved by the ceremonies
and the way life begins again on Easter
Sunday after winter and 40 days of fasting. If
you go to the countryside or to the islands
wildflowers are in bloom and the hillsides
that are usually parched brown in the summer
are green from the winter rains.

You can’t even imagine the fields of flowers
and the way life seems to be popping and
sprouting up from every crack and crevice. If
you are not able to go to the islands or a village
but have to stay in Athens, the city also seems
blessed because everyone is gone. The streets
are quiet and those people who have nowhere
to go or who are like me and prefer to stay in
Athens when everyone else has left, take walks
in the streets and parks and the hills around the
Acropolis which are also adorned with green
grass and wildflowers.
Great Week
The week of Easter begins on Palm Sunday
and there are church services everyday
commemorating the last week in the life of
Jesus Christ. The evening services are the most
well attended of course, except for Wednesday
when the Service of the Holy Unction is held in
the afternoon. On Thursday morning the

service commemorates the Last Supper and the
Betrayal of Christ. This is the day that the
hard-boiled eggs are dyed red, signifying the
blood of Christ, and the Easter bread, called
tsoureki, is baked. The evening service is a long
one and features twelve gospel readings. It is in
this service that a two-dimensional figure of
Christ on the cross is brought into the church
and set up, while the church bells ring. In some
places a vigil is kept in the church all night.
Epitaphios procession in KeaFrom the point-

of-view of a spectator from Friday it starts to
get very interesting. The nails holding the
figure of Christ are knocked off and the figure
is taken down from the cross and wrapped in a
white cloth. A large piece of cloth, embroidered
with the image of Christ, called the epitaphios
which has been decorated with flowers by the
girls through the night, is brought into the
church where it is sprinkled with rose-water
and more flower petals are thrown upon it. The
bells of the church begin to toll and all the flags

in Greece are lowered to half-mast in while
women in the congregation weep in mourning
for the dead Jesus. In the evening a funeral
service is held and at about 9pm the epitaphios
is taken from the church and with the bells
tolling mournfully, is carried through the
streets in a solemn procession. In cities, towns
and villages with more than one church the
epitaphios parades may join together at certain
points. In Hydra the epitaphios is taken into
the sea at Kamini as it is in Tinos at the church
of Saint Nicholas in Kalamia. In some places an
effigy of Judas is burned while in others
Barabas is. In Skiathos the epitaphios service
begins on Saturday at 1am and the procession
through the town begins at four in the morning
as it does in Zakynthos. On the island of Kea in
the village of Ioulida the three congregations
meet in the square with their epitaphios after
taking different routes through the village.
On Saturday the Orthodox Patriarch breaks
the seal of the door of the tomb of Christ in the
Church of the Holy Sepulcher in Jeruselem and
emerges with the Holy Fire, which is then
flown by Olympic Airways, accompanied by
high-ranking priests and government officials
to Athens airport where it is met by an honor
guard to the small church of Agia Anargyroi in
the Plaka. From there the light is distributed to
churches all over Attika and the rest of Greece.
Meanwhile around Athens there is all sorts
of activity this week. The central market has
thousands of lambs of all sizes and in Psiri the
annual Lamb and Cheese Market has given the
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neighborhood a village atmosphere as farmers
from the island of Naxos come to the city to sell
their goods. Athenians who still have
connections to their islands and villages on the
mainland are preparing to leave the city as are
people with no connections. On the islands
people are working feverishly to paint
restaurants, hotels and shops, white-wash
houses, slaughter and skin lambs, and get ready
for the second busiest holiday week of the year
(after August 15th the Saint Day of the Virgin
Mary or Panagia). By Thursday ferries, flights
and the roads leading out of Athens will be full.
By Saturday Athens will seem like a giant
village. It’s a great time to be in Athens which is
a good thing because it is a terrible time to
leave because the traffic is so bad.
The Resurrection or Anastasis
At 11pm on Saturday night pretty much the
entire country is in church. The lights are
turned off at midnight and the priest announces
that Christ has arisen from the dead as candles
are lit from his and then from each other. The
tiny glow at the front of the church grows and
soon the whole room is illuminated by the light
of everyone’s candles. At the stroke of midnight
the priest intones the paschal hymn «Christ has
risen from the dead and in so doing has
trampled on death and to those in the tombs he
has given life». The church bells ring in
celebration, fireworks go off, ships sound their
sirens and the light and sound makes the 4th of
July seem tame in comparison. People greet
each other happily with the words Christos
Anesti (Christ has arisen) which is replied to
with Alithos Anesti (Truly He has arisen). Then
everyone heads for home with their lighted
candles where they trace the cross three times
above the door and to bless trees and farm
animals. Most people either stay home or go to

a restaurant for the traditional bowl of
margeritsa, a thick green soup made from the
intestines of the lamb that will be roasted the
next day, breaking their 40 day fast which
began with the end of Apokreas. Gunshots,
dynamite and fireworks will be going off for the
next 24 hours or more shattering nerves and
blowing off a finger or two.
There are many traditions and ceremonies
held around the country. in fact too many to
mention here, but Tomkinson’s book goes into
great detail and is a very helpful way to decide
where to spend Easter if you don’t have friends
or family to be with in Greece.
Easter Sunday
Easter day is most people’s favorite day of the

year. A lamb is roasted and friends and families
get together to eat, drink, talk and dance. In
some towns like Arachova and Livadeia, it is a
community celebration with rows of lambs
roasting in the village square. In other towns
like Monemvasia, Rhodes, Hydra, Halkidiki,
Koroni, Chania and Leros the effigy of Judas or
Barabas is burned. In Syros and Karpathos
people bring their guns and shoot Judas as a
scapegoat for society’s ills. In the town of Asine
in the Argolid they actually have a street battle
with the men of the upper and lower parts of
the village hurling insults and fireworks at each
other. In southern Messenia people go to the
main squares to watch the saetapolemos, which
are rockets without sticks that the men hold
while the force of the explosions makes them
jump as if they are dancing. This practice

supposedly goes back to the War of
Independence when people of the area
fashioned this home-made bombs to scare the
horses of the Turks to force their riders to
dismount and lose their advantage. During the
afternoon the red eggs are brought out and
each person takes one and hits their end
against someone else’s until the last person who
has an un-cracked egg is considered the lucky
person for the year.
During the afternoon the red eggs are
brought out and each person takes one and hits
their end against someone else’s until the last
person who has an un-cracked egg is considered
the lucky person for the year. Many Athenians
who have not gone home to their villages or to
the islands will go up to Mount Parnitha or
somewhere in the countryside surrounding
Athens to roast a lamb, listen to music and
dance. After their meal some people pick
wildflowers and make wreaths or bouquets to
bring back into the city with them. There are
very few ferries running on Easter Sunday
since most people are with their families
including the crews. There may be one boat a
day to and from some of the popular islands
and a few boats to the Saronicos Islands. People
who stay in Athens until Easter Sunday and
then want to leave town to celebrate in the
country have to drive. From Monday until
Wednesday it is nearly impossible to get a flight
or ferry back from the islands and the roads are
full of returning Athenians. Athens gets busier
and busier and if finally back to normal with
traffic and horns blaring as people get back into
the swing of city life with renewed vigor.
Besides being the holiest time of the year Easter
also means that in a few weeks it will be
summer.
**** Matt Barrett’s Greece Travel Guide
https://www.greecetravel.com
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Στους φίλους μας,
σε όλη την Ομογένεια
και στον απανταχού
Ελληνισμό,
ευχόμαστε

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
- ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Η Ανάσταση του Χριστού να φέρει Αγάπη, Ειρήνη,
ομόνοια στον Ελληνισμό και Λευτεριά στην Κύπρο

Savas & Maria Tsivicos and Family
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Saint Barbara Greek Orthodox Church
27 Forsyth Street, New York, NY 10002
212-226-0499 www.stbarbaragoc.com

εύχεται
στα Μέλη και στους Φίλους του

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
χαρούμενη κι ευλογημένη Πασχαλιά

Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος
Πρωτοπρεσβύτερος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ
ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
η Πρόεδρος και τα μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητος
το διδακτικό προσωπικό των Ελληνικών Σχολείων της Κοινότητας
Απογευματινό και Κατηχητικό, το Κέντρο Υπερήλικων «Frank Parlamis»
καθώς και όλες οι οργανώσεις εύχονται
στα μέλη και άπασα την Ομογένεια της Αμερικής

Καλό και Ευλογημένο Πάσχα!
Η χάρις του Αναστάντος Κυρίου
να χαρίζει πάντοτε δύναμη, υγεία και χαρά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

May our Triumphant Lord,
through His life-giving and glorious Resurrection,
bring peace, healing, and restoration to the world.

Christ is Risen!
Χριστὸς Ἀνέστη!
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Miltiadis Tsavdaridis
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Emmanuel Ermidis
Society Liaison
Nikki Stergiou
Youth Liaison

Ο Πρόεδρος
Κώστας Τσιλφίδης
Το Διοικητικό Συμβούλιο,
οι Πρόεδρος και τα Διοικητικά Συμβούλια
των Σωματείων – Μελών,
το Ιερό Ίδρυμα Παναγία
Σουμελά Αμερικής
και το Ελληνικό Ερευνητικό
Κέντρο Μικράς Ασίας & Πόντου

Εύχονται
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Με ευλογία, ευτυχία και χαρά
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Καλό Πάσχα
Καλή Ανάσταση

Με την ομορφιά της Άνοιξης
και την ανθρωπιά και τη γαλήνη
που ευτυχώς επανήλθε στην Αμερική !
ΓΑ

The MARIOLIS FAMILY
We honor William (Dad), Jean (Mom),
Charles (Uncle), Nicholas (Grandfather),
Anna (Grandmother)
GOD REST THEM – WE MISSED ALL OF YOU
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Η Διοίκηση της ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
και η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΑ
εύχονται σε όλα τα μέλη τους
τους Αρκάδες και τον Ελληνισμό της Αμερικής
Καλή Ανάσταση με Υγεία και Δύναμη
Ευλογημένο ΠΑΣΧΑ

Ανδρέας Π. Παπαντωνίου
Πρόεδρος

Γιώργος Ξερακιάς
Κυβερνήτης
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The talk of Rafina; Greek Easter:
By Alan Cowell/NYT

I

n the harbor, a moored ferry signaled the
festival with long blasts of a foghorn that
rumpled a still night. On the roadsides people
walked home, just after midnight, clutching
lighted candles that spread a warming glow,
nurturing a flame whose smoke would mark
the cross on the lintels of their doors.
Even in automobiles, the people of Rafina and
throughout Greece kept candles lighted, the
glow warming the bemusement of the young
kept up late in an elders’ world for a still-indistinct celebration, an old tradition blending with
motorized newness.
Easter had come again to Greece, with sharp
bursts of firecrackers and skyrockets tracing
brief lives on dark skies and, most of all, with
the sense of continuity and immutability Christmas inspires elsewhere in Western Europe.
On the snarled highway leading out of this
ferry port 15 miles east of Athens, two matrons
embraced and the girls walked hand in hand. A
solitary man sheltered a candle flame with his
hand, engrossed as many were with a rite that
Greeks regard as a reinforcement of their way of
things.
It is not propitious, they say, for the candle to
be extinguished before it can make its cruciform
mark on the lintel. But in these generous moments it is no bad thing either for a candle to
sputter and die, only to be relit by a neighbor’s
flame.

In this land often framed in outsiders’ stereotypes - the font of the classics, say, or the wild
card in a side game to the geopolitical poker of
Washington and Moscow - Easter offers a kind
of reminder of a normalcy that transcends politicians’ histrionics and restates an urge for pause
and indulgence.
It is a festival, too, in the calendar of the
Greek Orthodox Church that seems lodged
with others in Europe in a season’s turning. It
evokes rites of regeneration and renewal that
predate Christianity - the wild excesses of Dionysus in ancient Greece or the pagan rites of
Wotan and Freya still marked in Germany’s

Walpurgis Night on April 30, or Celtic festivals
on the same day in some parts of Cornwall, England.
On Aegean shores, the notion that prevails is
that Easter has a Greekness - religious and epicurean - all of its own. The Day of the Lamb
From the earliest stirrings of the day, with the
new light marking the end of the Lent fasting
that few observe too seriously, the preparations
had been under way - a lighting of charcoal for
spit-roast lamb and kokoretsi, a skewered delicacy made of the lamb’s innards, bound in its
entrails and offering a taste more enticing than
its composition might suggest.

The spit-roast lamb is the centerpiece of the
festivity, an object to be admired and evaluated
as it turns on the electric skewer over the coals.
When it is done it is photographed, with the
family around it. For days before, the butcheries
have been filled with them, going at $80 or so a
carcass.
For 10 years, said a businessman in his 40’s
named Pericles, he had played host to the Easter
Sunday feast for maybe 20 or so people, all relatives or relatives of relatives, and all belonging
to the well-heeled class of Athenians who have
summer homes here.
In the villages, though, he said, the fare would
not be so different. ‘’Lamb on the spit is a tradition for all Greeks,’’ he said. And kokoretsi is a
dish that has woven its way through recent history - first known, he said, during the Greek
struggle against the Ottoman Turks that began
in 1821.
But the villages, too, provide a source of humor for the Greeks who increasingly have swollen the cities. Around the businessman’s table a
sister mimes a television comedian imitating
the peasants who come to a badly run city center and take an offer of a mattress on the hospital floor as an offer of hospitality.
Another relative, in the manner of moneyed
Greeks with something to lose from his socialism, mimics Prime Minister Andreas Papandreou delivering a speech full of promises without
redemption. That gets some belly laughs, too. A
Land of Low Drama
The days leading up to Easter had seemed
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grisly.
The Greek police, the banner headlines proclaimed last week, had arrested a gang of five
villains whose specialty was said to be the murder of old people, the subsequent forgery of
their wills and the fraudulent inheritance of
their riches.
A crooked policeman had attested to the bogus testaments, drawn up by equally crooked
lawyers, the newspapers said. The victims had
included the shipping magnate Haralambos
Typaldos. The police swooped, so the story
went, as the gang headed for the home of a
77-year-old retiree and his wife - the next victims.
The fascination with the crime, some analysts
suggested, reflected in part its unusual violence

and, in part, the preoccupations of a modern
land seized more by low drama than by its highbrow classical history.
An opinion survey last year by the independent monthly Greek Opinion said 34 percent of
respondents listed their principal preoccupation as watching television or movies. That was
the highest figure, followed by 30 percent who
favored going to discotheques or tavernas. Only
9 percent chose serious reading.
The survey compared its findings with a similar study in France that found only 7 percent of
respondents enamored of discotheques and 16
percent who enjoyed settling down to read.
The Easter break, which stills the nation, also
recalled the country’s ecclsiastical woes. Church
attendance is said to have dramatically in-

creased since legislation last month that enables
the Government to take control of some 370,000
acres owned by the Greek Orthodox Church,
into which virtually all Greeks are baptized.
By tradition, church services are held every
day of the Easter festival. And although few expected political sermons from the pulpit, the
larger congregations seemed to illustrate an
urge among Greeks to rally to their church at
times when it seems threatened.
This week, the Holy Synod of the Greek Orthodox Church is to send a delegation to Istanbul, Turkey, to discuss the crisis with the Ecumenical Patriarch of the Eastern Orthodox
Church, from which the Greek Church broke
away almost 160 years ago.

The Synod has threatened to end that independence and seek the shelter of Constantinople, as the seat of the patriarchate is still known.
But the threat, most analysts here say, has
proved unpopular, recalling another of the currents that form the political undertow of national life - a mistrust and revulsion of virtually all
things Turkish.
**** A version of this article appears in print
on April 20, 1987, Section B, Page 7 of the National edition of the N.Y. Times with the headline: THE TALK OF RAFINA; GREEK EASTER: DIET OF LAMB AND VICE.
**** An interest way of covering Greek daily
life, just before the Easter, for a prominent U.S.
newspaper, some 34 years ago.
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Πάσχα στην Κέρκυρα από κοινού για τους
Κέρκυρα.- Της Α. Ταπάσκου/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Mπορεί η πανδημία του κορονοϊού να έχει
επηρεάσει την καθημερινότητα μας, όμως το
Πάσχα στην Κέρκυρα αντικατοπτρίζει, σε όλη
την Ευρώπη και όχι μόνο, ένα μοναδικό μωσαϊκό εθίμων που κάποια έρχονται από το Βυζάντιο και «παντρεύονται» με τα πολιτιστικά
ενετικά, αλλά και τοπικά νησιωτικά πρότυπα.
Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι το Πάσχα στην
Κέρκυρα το γιορτάζουν από κοινού οι ορθόδοξοι με τους καθολικούς χριστιανούς.
Όπως αναφέρει ο τέως καθολικός Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης Σπιτέρης «με τη μεταρρύθμιση του
ημερολογίου από τον Πάπα Γρηγόριο τον 13ο
το 1582, δημιουργήθηκε ένα κοινωνικό, κυρίως,
πρόβλημα με το θέμα του διπλού εορτασμού
του Πάπα από τις δύο θρησκευτικές κοινότητες, δυτικών και ανατολικών στον χώρο των
λατινοκρατούμενων περιοχών της ανατολής.
Ένα χρόνο μετά, το 1583, η Βενετική Σύγκλητος
πέτυχε την άδεια της Ρώμης ώστε να εορτάζουν
οι καθολικοί, των βενετοκρατούμενων κυρίως
κτήσεων με το ιουλιανό ημερολόγιο».
Παρότι υπήρξαν αντιδράσεις κυρίως από το
χώρο της Ορθοδόξου εκκλησίας, όπως λέει ο τ.
Αρχιεπίσκοπος, εντούτοις «τελικά υπερίσχυσε
ο κοινός εορτασμός επ› ωφελεία καλλιέργειας
σχέσεων καλής συνύπαρξης έως και το 1926.
Τότε, η Αγία Έδρα, παρά τις αντιδράσεις που
προκλήθηκαν από τους καθολικούς επισκόπους και πιστούς των Επτανήσων, αποφάσισε
τον εορτασμό του Πάσχα κατά το Γρηγοριανό

ημερολόγιο».
Η ανάκληση αυτή καταργήθηκε τελικά για
τους καθολικούς της Επτανήσου, ύστερα από
πολλές διαβουλεύσεις στις 7 Ιανουαρίου 1967,
επί αρχιερατείας του προκάτοχου του καθολικού Αρχιεπισκόπου, Αντωνίου Βαρθαλίτη. Ο

H οικογένεια του Νίκου Γαβαλά
εύχεται στους φίλους της
και σ’ όλη την Ομογένεια

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Χριστός Ανέστη – Αληθώς Ανέστη

Πάπας Παύλος ο 6ος, έδωσε την άδεια στους
καθολικούς στην Ελλάδα να γιορτάζουν το Πάσχα μαζί με τους ορθοδόξους, αλλά και τους ενθάρρυνε. Δύο χρόνια αργότερα ίσχυσε και για
την υπόλοιπη Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα, παρότι κάποιοι δεν ακολούθησαν αμέσως,
όπως η Σύρος που διεξήγαγε ένα είδος δημοψηφίσματος μεταξύ των πιστών καθολικών. Το 90
% τότε ψήφισαν υπέρ του κοινού εορτασμού».
Οι λόγοι που έπεισαν τους Έλληνες καθολικούς να εορτάσουν το Πάσχα μαζί με τους ορθοδόξους ήταν πρακτικοί, αλλά κυρίως ήταν
οικουμενικοί. «Για τους τότε καθολικούς Επισκόπους ήταν αδιανόητο η μεγαλύτερη εορτή
της Χριστιανοσύνης να εορτάζεται χωριστά»
καταλήγει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο τ. Αρχιεπίσκοπος
Κερκύρας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας Ιωάννης Σπιτέρης.

γούνται με τους στίχους τους όλη την ιστορία
της νεκρανάστασης του Λαζάρου . Ψάλλονται
και μέσα στην πόλη της Κέρκυρας από τις χορωδίες που άλλοτε συνοδεύονταν από τις φιλαρμονικές του τόπου.

Τα έθιμα του Πάσχα στην Κέρκυρα, ξεκινούν
επισήμως το Σάββατο του Λαζάρου.
Στην περιφέρεια του νησιού είθισται, όπως το
θέλει η παράδοση, προκειμένου να υποδεχθούν
την Ανάσταση του Κυρίου, οι νοικοκυρές να
έχουν «ασπρίσει» τις αυλές των σπιτιών τους
και να έχουν σπείρει πολύχρωμα λουλούδια,
κυρίως μενεξέδες, «κλέβοντας» έτσι τα χρώματα της Άνοιξης.

Μεγάλη Εβδομάδα
Οι «φογάτσες» και οι «κολομπίνες» είναι τα
παραδοσιακά κερκυραϊκά τσουρέκια, παρότι η
συνταγή είναι βενετσιάνικης προέλευσης. Το
σχήμα της «φογάτσας» είναι σαν μία πλεξούδα
στρογγυλή, ενώ η γεύση του είναι ιδιαίτερη καθώς είναι «λουσμένο» με λικέρ και κομματάκια
από γλυκό του κουταλιού κουμ κουάτ. Οι «κολομπίνες» έχουν σχήμα μακριάς πλεξούδας ή
περιστεριού. Το ιδιαίτερο είναι ότι στολίζονται
με ένα κόκκινο αβγό, αλλά και ένα φτερό.
Αρχές της Μεγάλης εβδομάδας η Κέρκυρα
θρηνεί για τα πάθη του Κυρίου και αλλάζει
χρώμα και όψη. Τα βενετσιάνικα φανάρια της
πόλης φέγγουν με μωβ χρώμα, ενώ στο Παλαιό
Φρούριο ο υπερμεγέθης Σταυρός που είναι ευδιάκριτος από την Ηγουμενίτσα, αλλά ακόμη

Σάββατο του Λαζάρου
Την παραμονή του Λαζάρου στη Βόρεια Κέρκυρα, στο χωριό Επίσκεψη ακούγονται τα «Κάλαντα του Λαζάρου». Το έθιμο αναβιώνει με τη
δύση του ηλίου, ενώ άλλοτε διαρκούσε μέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες. Τα κάλαντα του Λαζάρου, που τραγουδούν μικροί και μεγάλοι, αφη-

Κυριακή των Βαϊων
Την Κυριακή των Βαΐων, στην Κέρκυρα, πραγματοποιείται η λιτάνευση του ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος. Το έθιμο τελείται
από το 1630 σε ανάμνηση του θαύματος του
Αγίου Σπυρίδωνα για την απαλλαγή του νησιού
από τη θανατηφόρο επιδημία της πανώλης. Στη
λιτανεία συμμετείχαν άλλοτε και οι 18 Φιλαρμονικές του νησιού, καθώς και πλήθος κόσμου,
αλλά φέτος, λόγω της πανδημίας ,φέρεται ότι η
λιτανεία θα πραγματοποιηθεί όπως και πέρυσι
στο προαύλιο του Αγίου Σπυρίδωνος.
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ορθόδοξους και τους καθολικούς χριστιανούς
και από τα παράλια της Αλβανίας, φωτίζεται
με μωβ πένθιμο χρώμα. Το έθιμο χάνεται στα
χρόνια των αιώνων, με την Κέρκυρα να το ακολουθεί πιστά κάθε χρόνο.
Μεγάλη Πέμπτη
Τη μεγάλη Πέμπτη αναβιώνει ακόμη σε μερικά χωριά του νησιού, κυρίως τα ορεινά, «το
πλέξιμο του γαϊτάνιου». Το έθιμο αναβιώνει
μέσα στην εκκλησία, με τις γυναίκες να πλέκουν με το κροσσοβέλονο το γαϊτάνι, ένα έντεχνα πλεγμένο κορδόνι με μεταξωτές κλωστές,
βαμβακερό, που κάποτε στόλιζε τα ρούχα στο
κάτω μέρος των μανικιών και στον ποδόγυρο.
Σήμερα το «γαϊτάνι» το κρατούν ως φυλακτό
στα σπίτια τους για ευλογία.
Την ίδια μέρα στον Καθεδρικό Ναό των Καθολικών των Αγίων Ιακώβου και Χριστοφόρου, την Καθολική Μητρόπολη της Πλατείας
Δημαρχείου, αναβιώνει το έθιμο της «τελετής
του Νιπτήρα». Το έθιμο θέλει ο Αρχιεπίσκοπος
των Καθολικών, να πλένει συμβολικά τα πόδια
δώδεκα παιδιών, αναβιώνοντας το θρησκευτικό
έθιμο που ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών του μετά πριν το Μυστικό Δείπνο.
Μεγάλη Παρασκευή
Τη Μεγάλη Παρασκευή η Κέρκυρα αναβίωνε
ένα μοναδικό έθιμο σε όλη την Ελλάδα αφού
μετά την Αποκαθήλωση του Σταυρού ξεκινούσε η μεγάλη πομπή των επιταφίων όλων των
εκκλησιών του νησιού. Οι αμέτρητοι επιτάφιοι
περιφέρονταν σε όλα τα καντούνια της πόλης
μέχρι τις 10.00 το βράδυ, όπου θα έδιναν κοινό
σημείο συνάντησης στην πλατεία του Λιστόν.
Το «Αντάτζιο του Τομάζο Αλμπινόνι και άλλα

πένθιμα εμβατήρια ακούγονται καθ› ολη τη
διάρκεια της ημέρας σε όλα τα καντούνια της
πόλης.
Μεγάλο Σάββατο
Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η Κέρκυρα «σείεται» από ένα «μεγάλο σεισμό», καθώς
στις 6.00 το πρωί στον Ιερό Ναό της Παναγίας
των Ξένων, αναβιώνει το έθιμο του τεχνητού
σεισμού που προκαλείται με θόρυβο, κούνημα
όλων των εικόνων και των καντηλιών. Το έθιμο
αποτελεί αναπαράσταση του σεισμού που περι-

γράφεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, σαν επακόλουθο
της Αναστάσεως του Κυρίου.
Αντίθετα με την περιφορά των υπολοίπων
Επιταφίων που διεξάγονται τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο , στις 9 το πρωί γίνεται η περιφορά του Επιταφίου της εκκλησίας
του Αγίου Σπυρίδωνος μαζί με το Σεπτό Σκήνωμα του Αγίου, που στη συγκεκριμένη λιτανεία ο
Άγιος έχει θέση χοροστατούντος Επισκόπου και
πίσω ακολουθεί ο Επιτάφιος. Φέτος αναμένεται
το έθιμο να λάβει χώρα στο προαύλιο του Αγίου
Σπυρίδωνα.

Το έθιμο ακολουθείται πιστά από το 1574
όπου καθιερώθηκε σε ανάμνηση του θαύματος
του Αγίου, που έσωσε τον κερκυραϊκό λαό από
τη σιτοδεία.
Αμέσως μετά το πέρας της λιτανείας του Αγίου Σπυρίδωνα, η οποία αναμένεται να τελεστεί
τηρούμενη όλων των μέτρων ασφαλείας γύρω
μόνο από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα,
οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα προαναγγέλλοντας την Ανάσταση του Κυρίου. Με το άκουσμά τους εκατοντάδες «μπότηδες» θα πέσουν
από τα ψηλά παραθυρόφυλλα στα καντούνια,
αλλά και σε όλες τις αυλές των σπιτιών.
Το έθιμο με τους «Μπότηδες», είναι χαρακτηριστικό του νησιού και γνωστό σε όλη την
υφήλιο. Έρχεται από τα χρόνια της ενετοκρατίας στο νησί, καθώς οι εορτές του Πάσχα και
συγκεκριμένα η Ανάσταση επιτρεπόταν στους
Κερκυραίους να γιορτάζεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Από τότε μέχρι και σήμερα οι «μπότηδες», συγκινούν γεμίζουν χαρά και διώχνουν , σύμφωνα
με τη λαϊκή παράδοση την κακία, τα «μολύσματα» και μοχθηρά πνεύματα.
Οι «μπότηδες» είναι μεγάλα ή μικρά κεραμικά
,βαμμένα κατακκόκινα ,δοχεία , γεμάτα νερό, με
στενό στόμιο και δυο χερούλια στο πλάι, που
είναι δεμένα με κόκκινες κορδέλες,.
Σκοπός τους είναι να «σκάσουν» στο έδαφος
και να γίνουν χίλια κομμάτια, αυτά τα κομματάκια θα πάρουν πολλοί στο σπίτι τους για να τα
κρατήσουν ως φυλακτό ή καλοτυχία.
Κατά τη διεξαγωγή του εθίμου ακούγονται
κανονιοβολισμοί από το Παλιό Φρούριο της
Κέρκυρας, ενώ όλοι ανταλλάσσουν πασχαλιάτικες ευχές.
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