
TUESDAY 11 APRIL 2017 Ο ΚΟΣΜΟΣ 39ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑTUESDAY 11 APRIL 2017 Ο ΚΟΣΜΟΣ26 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γ
ια τους πιστούς είναι μια μυ-
σταγωγική τελετή θρήνου και 
πένθους, που φέρει την υπό-
σχεση της Ανάστασης. Για τους 

μη πιστούς είναι ένα όμορφο έθιμο 
της ελληνοχριστιανικής παράδοσης. 
Γι’ αυτό και η βραδινή ακολουθία 
της Μεγάλης Παρασκευής και η περι-
φορά των επιταφίων στους δρόμους 
πόλεων, χωριών και νησιών συγκε-
ντρώνει πλήθη κόσμου. 

Ποιος είναι ο ωραιότερος επιτάφιος της 
Αθήνας, ποια η πιο κατανυκτική πομπή, 
η πιο εντυπωσιακή διαδρομή; Οι ναοί 
της Αγίας Αικατερίνης στην Πλάκα, 
του Αγίου Γεωργίου στον Λυκαβηττό, 
η Μητρόπολη, ο Άγιος Διονύσιος στη 
Σκουφά, ο Αγιος Γεώργιος Καρύτσης, η 
Καπνικαρέα, ο Άγιος Χαράλαμπος στο 
Πεδίον του Άρεως, ο Αγιος Δημήτριος 
ο Λουμπαρδιάρης στου Φιλοπάππου, 
ο Άγιος Νικόλαος στη Ριζάρη, το Α΄ 
Νεκροταφείο, η Μονή Καισαριανής, 
η Μονή Πεντέλης είναι προορισμοί 
κλασικοί. Τα οπτικά ερεθίσματα χω-
νεύονται σε μια εμπειρία μαζί με τις μυ-
ρωδιές των λουλουδιών, τη θέρμη των 
κεριών, τη μελωδία των τροπαρίων, η 
οποία, όσο κι αν η Αθήνα αλλάζει στον 
χρόνο, παραμένει απαράλλαχτη.

Στη «Μενεξεδένια πολιτεία» (1937) του 
Άγγελου Τερζάκη ο πρωταγωνιστής, ο 
νεαρός Γιάννης Μαρούκης, αφήνοντας 
τη μάνα του στο σπίτι, με τη λαμπάδα 
στο χέρι ασυνείδητα, ακολουθώντας 
την «κουρασμένη μυρωδιά λουλου-
διών από κάποιους επιτάφιους που 
περιμένουμε μέσα σε υγρές κώχες στις 
εκκλησίες, να τους ψάλλουν και να τους 
γυρίσουν», φτάνει στον ναό της Αγίας 
Αικατερίνης στην Πλάκα.

«Η εκκλησία είναι χωμένη ως ενάμι-

σι μέτρο κάτω από την επιφάνεια της 
πλατείας. Τα παράθυρά της λάμπανε 
από τα κεριά. Ο κόσμος, ξεχειλίζοντας 
στην πόρτα, περίμενε απ’ έξω, γύρω 
στα πεζοδρόμια και στα σοκάκια. Στά-
θηκε κι αυτός και τέντωσε τα’ αυτί του, 
μηχανικά, ν’ ακούσει την ψαλμωδία.

»Γαλήνια ήταν η νύχτα, χλιαρή. Χω-
νευτά, μέσα στις γειτονιές, βροντού-
σανε κάποια βαρελότα, προβάροντας 
την Ανάσταση. Οι παρέες φλυαρούσαν 
γύρω, κάνοντας σχέδια, συζητώντας 
διάφορες γνώμες:
- Εγώ λένε να πάμε στο Σύνταγμα. Θα 
δούμε τον επιτάφιο της Μητρόπολης, 
του Αϊ-Γιώργη του Καρύτση, της Κα-
πνικαρέας…
- Μωρέ να μη σκεφτούμε να πάμε στου 

Αρσακείου! Κάθε χρόνο το λέω κι όλο 
το ξεχνώ.
[…]
»Μια κίνηση έγινε στην πόρτα της εκ-
κλησίας, ο κόσμος τραβήχτηκε, φά-
νηκαν κάτι αστυφύλακες με άσπρα 
γάντια, που άνοιγαν δρόμο. Τρία-τέσ-
σερα φανάρια με γυαλιά χρωματιστά.
[…]
»Και σταυροκοπήθηκε γιατί περνούσε 
το Άγιο Σώμα.

»Είταν ήσυχη η νύχτα και γλυκειά. 
Θερμή η ανάσα της κόλπωνε πάνω 
από την πολιτεία τον έναστρο θόλο τ’ 
ουρανού, κι ο αέρας έφερνε απαλό το 
μύρο από βιολέτες. Οι καμπάνες ση-
μαίνανε αργά.

»Αργά. Με το πένθιμο τούτο εμβατή-
ριο, ο κόσμος πορευόταν, πασχίζοντας 
να κρατήσει το ήρεμο βάδισμά του, 
ενώ στα πλάγια κόρωνε κιόλας ο συ-
νωστισμός και κάποιοι μπερδεύονταν, 
μπλέκανε και τσαλαπατιόνταν. Η ψαλ-
μωδία, μόλις ξανοίχτηκε στο ύπαιθρο, 
λιγοθύμησε κι έσβυσε. Τραβήχτηκε κι 
ο Μαρούκης στο πεζοδρόμιο και περί-
μενε να περάσει το μεγάλο μπουλούκι, 
για ν’ ακολουθήσει κι αυτός».

Αρχαιολάτρης, ρομαντικός και καθα-
ρευουσιάνος, ο δημοσιογράφος και 
συγγραφέας Σπυρίδων Παγανέλης 
(1852-1933), άφησε αρκετά αφηγη-
ματικά κείμενα για τη Μεγαλοβδομά-
δα, το Μυστήριο της Ανάστασης και 
την τελετουργική μεταφορά του επι-
ταφίου: Ο «Επιτάφιος» εν τω νεκρο-
ταφείω (1903), Ο «Επιτάφιος» εν τω 
πτωχοκομείω (1909), Ο «Επιτάφιος» 

από της Ακροπόλεως (1912). Σε αυτό 
το τελευταίο αφήγημα, Μεγάλη Πα-
ρασκευή, χάρη σε μια ειδική άδεια, 
βρίσκεται μόνος στην Ακρόπολη, πα-
ρακολουθώντας από τον αρχαίο ναό 
τους επιταφίους των εκκλησιών που 
κινούνται σαν φωτεινοί δράκοντες στη 
σκοτεινή Αθήνα.

«Το σύνολον των κωδώνων ηχεί μο-
νοτόνως· αι τέως σκοτειναί εκκλησίαι 
φωτίζονται από των λαμπάδων τας 
λάμψεις, και η συνήθης ερημία των 
πληρούται από του πλήθους την αθρό-
αν συρροήν, ενώ γοργόν ζωής και κι-
νήσεως σφρίγος ανίσταται εις θανάτου 
πένθιμον τελετήν.

»Η συνείδησις του λαού, αλώβητος έτι 
από την λύμην της αθεΐας ή της δυ-
σπιστίας το έλκος, κατανύσσεται από 
την αντίληψιν του θείου πάθους και 
μυστηρίου.

»Αίφνης επιμήκης φωτεινός δράκων, 
βραδέως σαλεύων τας ακτινοβόλους 
φολίδας αυτού, άρχεται κινούμενος εις 
της γης και της πόλεως το σκότος. Θα 
έλεγε τις, ότι ο Εριχθόνιος όφις, φυ-
γών το εν τη Ακροπόλει ιερόν αυτού, 
όπερ δεν ανεγνώριζε πλέον, μετέστη 
και κατέστη της πόλεως εφέστιος.

»Μετά μικρόν νέος εφαίνεται δράκων, 
και άλλος έτι, και πλείονες μετ’ ολίγον 
επιμήκως ή μαιανδρικώς φερόμενοι 
εις του σκότους τα στέρνα. Θυμιάματος 
άρωμα σκορπίζεται εις την φύσιν, και 
άχρις εμού, εκεί υψηλά, κομίζει χαλα-
ρός άνεμος την γλυκείαν του λιβάνου 
απόπνοιαν».

Μεγάλη Παρασκευή στην Αθήνα: Η περιφορά 
του Επιταφίου μέσα από τη λογοτεχνία
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