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Μια αυστραλιανή µατιά στο ελληνικό Πάσχα

Γ
ια την Αυστραλιανή κοινω-
νία του 2020, το Πάσχα των 
Ορθοδόξων είναι – σε κάποιο 
βαθµό – γνωστό. ∆ιαχρονικά, 

πριν από την εποχή της µαζικής µετα-
νάστευσης και του µαζικού τουρισµού 
στον ελληνικό χώρο, πως έβλεπαν οι 
Αυστραλοί το Πάσχα των Ελλήνων;
Σήµερα, το αρνί στη σούβλα, τα 
κουλουράκια, ο Επιτάφιος της Με-
γάλης Παρασκευής και η Θεία Λει-
τουργία της Αναστάσεως έχουν γί-
νει τα κύρια εµβλήµατα του Πάσχα 
των Ελλήνων στην αντίληψη των 
Αντιπόδων. Μέχρι και οι αλυσίδες 
των υπεραγορών (Aldi, Coles και 
άλλοι) βγάζουν διαφηµιστικά για τα 
απαραίτητα προϊόντα του πασχαλι-
νού τραπεζιού.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα το άρ-
θρο «Πάσχα στην Αθήνα», της εφη-
µερίδας Maitland Daily Mercury, 
στην βόρεια Νέα Νότια Ουαλία 
(∆ευτέρα 30 Μαρτίου 1896). Με 
ευκαιρία την έναρξη των πρώτων 
σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων 
στην Αθήνα εκείνες τις ηµέρες, το 
αναγνωστικό κοινό της κωµόπολης 
αυτής διάβασε – µεταξύ άλλων:
«Αργά το βράδυ του Σαββάτου γίνετε 
η πραγµατική πασχαλιάτικη εορτή. 
… Καθώς πλησιάζουν τα µεσάνυχτα 
και η Λαµπρή διαδέχεται την τελευ-
ταία ηµέρα της Τεσσαρακοστής, ο 
Μητροπολίτης, µία έκρηξη αργυρού 
και χρυσού, µε το στέµµα του, την 

αργυρή Βίβλο και την επισκοπική 
ποιµαντορική ράβδο ανεβαίνει το 
βήµα έξω από την εκκλησία, και 
ανακοινώνει στους παραβρισκόµε-
νους τα νέα: Χριστός Ανέστη!
«Εντός ενός λεπτού όλες οι καµπά-
νες κτυπούσαν, µακριά και κοντά. 
Ορχήστρες άρχιζαν να παίζουν, πυ-
ροβολούσαν τα όπλα, ανέβαιναν οι 
ρουκέτες, άναβαν τα πυροτεχνήµατα  
και η λάµψη των κεριών απλωνό-
ταν από σπίτι σε σπίτι µέχρις ότου 
ολόκληρη η πόλη είχε ζωντανέψει 
µε ήχο και φωτιά.»
«Το Πάσχα των Ελλήνων σε Αθήνα 
και Μελβούρνη» ήταν ο τίτλος άρ-
θρου του Henry C.J. Lingham στην 
εφηµερίδα της Μελβούρνης Table 
Talk (26 Απριλίου 1900). Εξηγεί 
µε λεπτοµέρεια διάφορα έθιµα τα 
οποία γνώρισε στην Αθήνα, δηλώ-
νοντας ότι συναγωνίζεται σε θέαµα 
και µεγαλείο το Καρναβάλι της Βε-
νετίας.
Ο Lingham έδωσε ιδιαίτερη προσο-
χή στην Μεγάλη Παρασκευή, εξη-
γώντας ότι:
«Η Λατινκή Εκκλησία έχει επιλέξει 
για την δική της Μεγάλη Παρασκευή 
µία ατµόσφαιρα σκοταδιού και µαυ-
ρίλας – η Ελληνική µία φωτεινή και 
γεµάτη χρώµατα. Τέτοια είναι η δι-
αφορά της αντίληψης γύρω από την 
Σταύρωση που έχουν οι δύο εκκλη-
σίες, αν και την ίδια στιγµή, και οι 
δύο έχουν χαρακτήρα πένθιµο.»
Ο Lingham  κλείνει το άρθρο του 
µε ένα επίκαιρο σχόλιο: «Στην 
Μελβούρνη επίσης αυτή και την 

προηγούµενη εβδοµάδα παρόµοιες 
τελετές µε αυτές τις οποίες περιέ-
γραψα έχουν λάβει χώρα από τον 
πατέρα Αθανάσιο Καντόπουλο, όσο 
το επιτρέπουν οι συνθήκες στο προ-
σωρινή στέγη της Εκκλησίας του 
απέναντι από το Μέγαρο του Θη-
σαυροφυλακίου.»
Την εποχή εκείνη ο πρώτος Ορθό-
δοξος ιερός ναός της Μελβούρνης 
– ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου – 
ήταν υπό ανέγερση, εν µέσω σοβα-
ρών διαµαχών µεταξύ του π. Καντό-
πουλου και ηγετικών στελεχών της 
Κοινότητας. 
Είναι παλαιά παράδοση ο αυστραλι-
ανός τύπος να αναδηµοσιεύει αντα-
ποκρίσεις Βρετανικών έντυπων. 
Έτσι ήταν και το άρθρο «Πάσχα στην 
Κρήτη», αναδηµοσίευση της εφηµε-
ρίδας Muswellbrook Chronicle (στη 
βόρεια Νέα Νοτίου Ουαλία, Σάββα-
το 31 Ιουλίου 1909) από την εφη-
µερίδα του Λονδίνου Westminster 
Gazette.
Το 1909 το Πάσχα των Ορθοδόξων 
συνέπεσε µε αυτό των ∆υτικών. 
Αφού ανέπτυξε τα διάφορα έθιµα 
των Κρητικών, ο ανταποκριτής από 
τα Χανιά έκανε και ένα γεωπολιτικό 
σχόλιο.
«H Εκκλησία των Ελλήνων δεν δι-
δάσκει ότι τα γεγονότα της Μεγάλης 
Παρασκευής είναι µονάχα τραγικά, 
και για αυτούς που κατανοούν τις 
απλές αλήθειες του Κρητικού Πά-
σχα δεν υπάρχει ανακολουθία µε 
αυτή την γεύση της ερχόµενης χα-
ράς.»

Με έξυπνο τρόπο, ο αρθρογράφος 
ταυτίζει την χαρά της Αναστάσεως 
µε την χαρά της απελευθέρωσης της 
Κρήτης, τόσο από τους Τούρκους 
όσο και από τους Αγγλο-Γάλλους.
Αφού περιγράψει – µε λαµπρά χρώ-
µατα – τις στολές, τους χορούς, το 
φορτωµένο πασχαλιάτικο τραπέζι, ο 
ανώνυµος ανταποκριτής κλείνει µε 
το εξής σχόλιο:
«Ήταν ένα περίεργο µίγµα συµβολι-
σµών και υλισµού; υπήρχαν πολλά 
για να εντυπωσιάσουν τον νου και 
κάτι να αηδιάσει τις συναισθήσεις, 
αλλά τόσο στην νηστεία όσο και στο 
γλέντι ήταν ζωή την οποία ζούσαν 
έντονα, κι έτσι δεν γινόταν να µην 
είναι εντυπωσιακή.»
[It was a strange combination of 
symbolism and materialism; there 
was much to impress the mind and 
something to disgust the senses, 
but both in fasting and in feasting it 
was life lived strenuously, and thus 
it could not fail to be impressive.]
Αυτά τα συναισθήµατα εκφράζονται 
συνεχώς από αυστραλούς συγγρα-
φείς και σχολιαστές: η αγάπη των 
Ελλήνων για την ζωή.
Για τον Signaller N.K. Harvey, οι 
Θεία Λειτουργία της εκκλησίας µας 
παρουσίσαν «ενδιαφέρουσες και δι-
αφορετικές για τους Αυστραλούς» 
στρατιώτες στην Λήµνο το 1915.
«Η Μεγάλη Εβδοµάδα και η Λα-
µπρή έπεσαν κατά την διαµονή µας 
στο νησί, και οι δικοί µας ενδιαφε-
ρόντουσαν να δουν πως εόρταζαν 
οι Έλληνες αυτή την εποχή. Υπήρχε 
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