
15ΕΛΛΑ∆ΑΟ ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 17 APRIL 2020 ΑΡΘΡΟ
αρκετό κτύπηµα της καµπάνας στις 
εκκλησίες, και για µία-δύο ηµέρες, 
λές και δεν σταµατούσαν οι κα-
µπάνες. Την Κυριακή της Λαµπρής 
υπήρχαν αµέτρητα δώρα από βαµ-
µένα Πασχαλινά αυγά από τους χω-
ριανούς στους δικούς µας.»
[“Holy week and Easter occurred 
during our stay on the island, and 
our men were interested in how 
this season was observed by the 
Greeks. There was an amount of 
bell-ringing in the churches, and 
for a day or two the bells never 
seemed to stop. On Easter Day 
there were innumerable gifts of 
dyed Easter eggs from the villagers 
to our men.”]
Όπως και φέτος, το Πάσχα έπε-
σε στις αρχές Απριλίου το 1938. 
Η ανταποκρίτρια της εφηµερίδας 
Sydney Morning Herald, Liska 
Woodhouse, µε την σειρά της, επι-
κεντρώθηκε στο αποκορύφωµα του 
Θείου ∆ράµατος – στη Μεγάλη Πα-
ρασκευή και στην Ανάσταση. Περιέ-
γραψε την ποµπή του Επιταφίου ως 
εξής:
«… και ύστερα κοπέλλες ντυµένες 
µε τα χιτώνες της αρχαίας Ελλά-
δος, κρατώντας πάνω από τις κε-
φαλές τους µεγάλα καλάθια µε άν-
θους. Αυτό το µικρό απόσπασµα 
κοριτσιών ήταν, για µένα, η πιο εκ-
πλητική και σηµαντική feature της 
ποµπής, αφού, για ένα λεπτό κοι-
τούσαµε όχι το µεγάλο Χριστιανικό 
δράµα αλλά κάτι παλαιότερο, κάτι 
το οποίο είχε παρουσιαστεί εκατο-
ντάδες φορές σε αυτή την ίδια την 

πόλη, η κηδεία του Άδωνη, ο θάνα-
τος του οποίου συµβόλιζε το τέλος 
του έτους, και η ανάστασή του, την 
επιστροφή της Άνοιξης. Παράξενο 
το ότι αυτό θα ήταν στους εορτα-
σµούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας!»
[… then girls dressed in the flowing 
robes of ancient Greece, carrying 
above their heads great baskets 
of flowers. This little detachment 
of girls was, to my mind, a most 
surprising and important feature 
of the procession, for, for one 
moment, we looked, not at the great 
Christian drama, but on something 
older, something enacted hundreds 
of times in this very city, the 
burial of Adonis, whose dying 
symbolised the fall of the year, and 
whose re-birth, a return to Spring. 
Strange that this should be up in 
the celebrations of the Orthodox 
Church!]
Το Πάσχα όµως δεν είναι πάντα 
γιορτινή περίοδος για τον Ελληνι-
σµό. Την Κυριακή του Πάσχα του 
1821 (), σε αντίποινα για την έναρ-
ξη της Επαναστάσεως, όπως σηµεί-
ωσε η The Sydney Gazette and New 
South Wales Advertiser (Σάββατο 
17 Nοεµβρίου 1821):
Oι εφηµερίδες του Παρισιού της 
27ης (Απριλίου) παρέχουν τις πιο 
θλιβερές λεπτοµέρειες από την 
Κωνσταντινούπολη, εκ των οποίων 
τα ακόλουθα θα χρησιµεύσουν ως 
δείγµα: - Ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος 
Μορούσι, πρόσφατα διορισµένος 
∆ιερµηνέας στην Πύλη, αποκεφα-
λίστηκε. Πολλοί Έλληνες έµποροι 

µοιράστηκαν την ίδια µοίρα και άλ-
λοι έχουν κρεµαστεί και ανασταλεί 
πριν από τις πόρτες και τα παράθυ-
ρα των σπιτιών τους στο Βόσπορο. 
Ο νέος Βεζήρης Beuderit και ο Ali 
Pacha έφθασαν την 21η (Απριλίου) 
και την επόµενη µέρα ο σεβαστός 
Έλληνας Πατριάρχης συνελήφθη µε 
εντολή του Σουλτάνου, καθώς προ-
χώρησε στον καθεδρικό ναό για να 
πραγµατοποιήσει την Θεία Λειτουρ-
γία και στις πέντε το απόγευµα εκτε-
λέσθηκε στις αγχόνες µπροστά από 
την πόρτα της Ελληνικής Εκκλησί-
ας. Έξι Επίσκοποι οι οποίοι είχαν 
συγκεντρωθεί στην Εκκλησία για να 
βοηθήσουν στις επίσηµες εκδηλώ-
σεις της ηµέρας, υπέφεραν µε τον 
ίδιο τρόπο - και αρκετοί Χριστιανοί 
έχουν τεθεί σε σίδερα και φυλακί-
στηκαν. Εκατοντάδες έχουν πέσει 
θύµατα της οργής του λαού.
[The Paris papers of the 27th (April) 
furnish the most afflicting details 
from Constantinople, of which the 
following will serve as a specimen:- 
Prince Constantine Morusi, recently 
appointed Interpreter to the Porte, 
has been beheaded ; several Greek 
merchants have shared the same 
fate, and others have been hanged 
and suspended before the doors 
and the windows of their houses 
on the Bosphorus. The new Vizier 
Beuderit and Ali Pacha arrived on 
the 21 st ult. and the very next 
day the venerable Greek Patriarch 
was arrested by order of the Grand 
Seignor, as he was proceeding to the 
cathedral to perform divine service, 

and at five o’clock in the evening 
was executed on the gallows before 
the door of the Greek Church. Six 
Bishops who had assembled in the 
Church to assist in the solemnities 
of the day, suffered in like manner; 
and several Christians have been 
put into irons and imprisoned. 
Hundreds have fallen victims to the 
fury of the populace.]
Η Κυριακή της Λαµπρής το 1914 
ήταν η 6η Απριλίου. Οι οργανω-
µένοι διωγµοί του γηγενή ελληνι-
κού στοιχείου της Θράκης από το 
τουρκικό κράτος έφθασε σε τέτοιο 
βαθµό που το Οικουµενικό Πατρι-
αρχείο, ο µοναδικός προστάτης του 
Ελληνισµού των περιοχών αυτών, 
αναγκάστηκε τον Μάϊο του 1914 
να κλείσει του ιερούς ναούς και τα 
σχολεία σε ένδειξη διαµαρτυρίας, 
να κηρύξει πένθος και την Εκκλη-
σία εν διωγµό.
Το Πάσχα των ∆υτικών του 1940 
βρισκόταν σε εξέλιξη ο πόλεµος µε 
τις δυνάµεις του Μουσσολίνι στα 
βουνά της Ηπείρου και αναµενόταν 
η εισβολή των Ναζί από στιγµή σε 
στιγµή.
Όπως έγραψε ο Lieutenant-Colonel 
Eugene Gorman στην εφηµερίδα 
Truth (17 Μαϊου 1942). Βρισκόταν 
στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 
των Βαϊων των ∆υτικών (6 Απριλί-
ου), σηµειώνοντας ότι «ο Ελληνο-
Γερµανικός Πόλεµος ξεκίνησε κι 
εκείνο το βράδυ η Γερµανική Πολε-
µική Αεροπορία πέταξε τα Πασχαλι-
νά αυγά της στον Πειραιά.»
Την Κυριακή του Πάσχα των ∆υ-
τικών (13 Απριλίου), οι Ναζί εξα-
πέλυσαν σφοδρή επίθεση εναντίον 
των Άνζακ στην αµυντική γραµµή 
Ολύµπου-Αλιάκµονα. Την επόµενη 
ηµέρα, οι Άνζακ υποχρεώθηκαν να 
αποσυρθούν στις νέες θέσεις Λα-
µίας-Μπράλλου, στη «Γραµµή Θερ-
µοπυλών». Μέχρι την ∆ευτέρα του 
Πάσχα των Ελλήνων (29 Απριλί-
ου), σχεδόν 51.000 Άνζακ κι άλλοι 
Σύµµαχοι είχαν µεταφερθεί στην 
Κρήτη. 
Όπως διαβάζουµε στον τύπο της 
Αυστραλίας, η πίστη και τα έθιµα 
των Ελλήνων γύρω από το Πάσχα 
παρουσιάζουν από χρόνια ενδιαφέ-
ρον για τους αρθρογράφους και το 
ευρύτερο κοινό. ∆ιαβάζοντας αυτές 
τις λιγοστές γραµµές, αυτά τα σχό-
λια, µαθαίνουµε για το πως µας βλέ-
πουν οι άλλοι. Μαθαίνουµε επίσης 
για το πως αλλάξαµε σαν λαός και 
ταυτόχρονα πως αποτελούµε συνέ-
χεια ενός πανάρχαιας πολιτισµού. 
Αν και κάποια έθιµα έχουν αλλάξει, 
η ουσία της εορτής του Πάσχα δεν 
έχει αλλάξει. Η Λαµπρή ονοµάζε-
ται έτσι γιατί φέρει το µήνυµα της 
ελπίδας. Όπως περιγράφεται από 
µη-Ορθοδόξους, είναι εορτή ταυτό-
χρονα θρησκευτική αλλά και πολι-
τισµική. 
Καλή Ανάσταση και Καλή Λαµπρή 
σε όλους µας.
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