Les rites de la Semaine Pascale : Mort et Résurrection
Σν Πάζρα είλαη ε κεγαιύηεξε γηνξηή ηεο Υξηζηηαλνζύλεο θαη γηνξηάδεηαη κέρξη
ζήκεξα κε ηδηαίηεξε κεγαινπξέπεηα. Η ιέμε Πάζρα πξνέξρεηαη από ηελ εβξατθή ιέμε
«pâsah» πνπ ζεκαίλεη «δηάβαζε». Δίλαη ε γηνξηή ησλ Δβξαίσλ ζε αλάκλεζε ηεο θαηά
ζαπκαηνπξγό ηξόπν δηάβαζήο ηνπο από ηελ Δξπζξά Θάιαζζα θαη ηεο ζσηεξίαο ηνπο
από ηε δνπιεία ηνπ Φαξαώ. Γηα ηνπο Υξηζηηαλνύο ην Πάζρα ζεκαίλεη ηε ιύηξσζε
από ηελ ακαξηία, ηε δηάβαζε από ηνλ ζάλαην ζηελ αηώληα δσή. Ολνκάδεηαη θαη
Λακπξή, γηαηί ζεσξείηαη ε ιακπξόηεξε κέξα ηνπ ρξόλνπ ή αθόκε θαη εκέξα ηεο
ιακπξόηεξεο γηνξηήο ηεο Οξζνδνμίαο. Δίλαη ε αλάηαζε θαη αλάζηαζε ςπρώλ θαη
ζσκάησλ.
Σν Πάζρα ζπκπίπηεη κε ηνλ εξρνκό ηεο Άλνημεο, ηελ αλάζηαζε ηεο λεθξήο θύζεο,
πνπ νη αξραίνη είραλ ζπλδέζεη κε ηελ αλάζηαζε ηνπ λεαξνύ ζενύ ηεο βιάζηεζεο θαη
ηνπ έξσηα, ηνπ Άδσλε. Μηα ζεηξά αξραίσλ εζίκσλ αθύπληζεο ηεο θύζεο από ηε
ρεηκεξία λάξθε κε ηελ ππνδνρή ηεο άλνημεο, πξνζαξκόζηεθαλ θαη ελζσκαηώζεθαλ
ζηε ρξηζηηαληθή ιαηξεία θαη ηνλ εζηκηθό θύθιν ηνπ Πάζρα, από ηελ Έγεξζε ηνπ
Λαδάξνπ κέρξη ηελ Κπξηαθή ηεο Λακπξήο.
Σεο ενξηήο ηνπ Πάζρα πξνεγείηαη 50ήκεξε πεξίνδνο λεζηείαο θαη εμαγληζκνύ, πνπ
αξρίδεη ηελ Καζαξά Γεπηέξα κεηά ηελ επσρία θαηά ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή ησλ
Απόθξεσ, ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο θξενθαγίαο. Η πξνεγνύκελε κέξα είλαη
Φπρνζάββαην, θαηά ην νπνίν θάζε νηθνγέλεηα ηειεί κλεκόζπλα γηα ηνπο λεθξνύο
ζπγγελείο. Η Μεγάιε αξαθνζηή είλαη κηα καθξά πξνεηνηκαζία γηα ην Πάζρα, κηα
πνξεία λεζηείαο θαη πξνζεπρήο, εγθξάηεηαο θαη ηαπεηλνθξνζύλεο, απηνγλσζίαο θαη
κεηάλνηαο, ςπρηθήο θάζαξζεο θαη πλεπκαηηθήο αλαγέλλεζεο. Σα ζεία κελύκαηα
κεηαδίδνληαη κέζα από ηνπο ύκλνπο ηεο Δθθιεζίαο, πνπ παξαθνινπζνύλ νη πηζηνί.
Από ηηο Απόθξηεο κέρξη ηελ Πέκπηε εβδνκάδα ηεο Μεγάιεο αξαθνζηήο, θάζε
Παξαζθεπή απόγεπκα ζηελ εθθιεζία ςάιινληαη ηα θνληάθηα, ε αθνινπζία ησλ
Υαηξεηηζκώλ ηεο Θενηόθνπ. Σελ πεξίνδν απηή αθνινπζεί ε εβδνκάδα ηνπ Λαδάξνπ.
Γελ είλαη κόλν ε ςπρή πνπ έπξεπε λα είλαη θαζαξή γηα ηελ ππνδνρή ηνπ
Θεαλζξώπνπ, αιιά θαη ν ρώξνο δηαβίσζεο ησλ πηζηώλ. ηελ παξαδνζηαθή θππξηαθή
θνηλσλία, νη πξνεηνηκαζίεο ηνπ Πάζρα άξρηδαλ πνιύ λσξίο. Οιόθιεξν ην ζπίηη
έπξεπε λα μεζεθσζεί θαη λα θαζαξηζηεί από άθξε ζε άθξε. ηα ρσξηά ε
πξνεηνηκαζία άξρηδε κε ην άζπξηζκα ησλ ζπηηηώλ θαη αθνινπζνύζε πιύζηκν θαη
ζηδέξσκα όινπ ηνπ νηθηαθνύ ξνπρηζκνύ, θνπξηίλσλ, ζηξσκάησλ θιπ. Σελ εβδνκάδα
ηνπ Λαδάξνπ, πξηλ από ηε Μεγάιε Δβδνκάδα, γίλνληαλ νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηα
δπκώκαηα ηνπ Πάζρα, δειαδή ην πιύζηκν ηνπ ζηηαξηνύ, ην άιεζκα ζηνπο κύινπο, ην
άζπξηζκα ηνπ ζνπζακηνύ.
Σν πξννίκην ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο είλαη ην άββαην ηνπ Λαδάξνπ.
Ο Λάδαξνο (Διεάδαξ), Δβξαίνο από ηε Βεζαλία, ήηαλ θίινο ηνπ Ιεζνύ, ηνλ νπνίν
κάιηζηα είρε θηινμελήζεη ζην ζπίηη ηνπ. Ο Λάδαξνο είρε δύν αδειθέο, ηε Μάξζα θαη
ηε Μαξία. ύκθσλα κε επαγγειηθά θείκελα (Ισάλλεο ηα΄, 1-2), ε Μαξία ήηαλ εθείλε
πνπ είρε αιείςεη κε κύξν ηνλ Ιεζνύ θαη είρε ζθνππίζεη ηα πόδηα ηνπ κε ηα καιιηά ηεο.
Όηαλ ν Λάδαξνο πέζαλε, ζε ειηθία 30 εηώλ, νη αδειθέο ηνπ εηδνπνίεζαλ ακέζσο ηνλ
Ιεζνύ, ν νπνίνο έθζαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζηε Βεζαλία όηαλ ν Λάδαξνο ήηαλ ήδε
ηέζζεξηο κέξεο λεθξόο (ηεηξαήκεξνο). Ο Κύξηνο δήηεζε λα ηνλ νδεγήζνπλ ζην κλήκα
ηνπ Λαδάξνπ, έμσ από ηελ πόιε, θαη όηαλ ζήθσζαλ ηνλ ιίζν πνπ έθξαδε ηνλ ηάθν,
αλαθώλεζε: «Λάδαξε, δεύξν έμσ». Ακέζσο εκθαλίζηεθε αλαζηεκέλνο ν Λάδαξνο,
έβγαιε ηα ζάβαλα κε ηα νπνία ήηαλ ηπιηγκέλν ην ζώκα ηνπ θαη μεθίλεζε γηα ην ζπίηη
ηνπ.
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Σν ζαύκα ηεο έγεξζεο ηνπ Λαδάξνπ, έλα από ηα πην εληππσζηαθά ζαύκαηα πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε, απεηθνλίζηεθε κε ηξόπν παξαζηαηηθό ζε πνιιά
έξγα ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο.
Η έγεξζε ηνπ Λαδάξνπ πκλήζεθε από ηελ Δθθιεζία σο πξνεηθόληζε ηεο Αλάζηαζεο
ηνπ Υξηζηνύ, θαη γη΄απηό από ην άββαην ηνπ Λαδάξνπ κέρξη ηελ Κπξηαθή ηνπ
Πάζρα δελ επηηξέπεηαη ε ηέιεζε κλεκνζύλσλ κε θόιιπβα. Η αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ
πξνζθέξεη ειπίδα γηα ηε ιύηξσζε θάζε πηζηνύ θαηά ηε Γεπηέξα Παξνπζία. Δπίζεο, ε
θξίθε θαη ηα δεηλά πνπ αληίθξηζε ν Λάδαξνο ηηο κέξεο πνπ πέξαζε ζηνλ θάησ θόζκν,
απνηξέπνπλ ηνπο πηζηνύο από ηελ ακαξηία γηα λα απνθύγνπλ ηε Θεία ηηκσξία.
Λέγεηαη όηη κεηά ηελ αλάζηαζή ηνπ ν Λάδαξνο δελ κπόξεζε λα γειάζεη πνηέ από ηε
ζιίςε θαη ηελ πηθξία πνπ ηνπ άθεζε ε ζέα ηνπ θάησ θόζκνπ.
Ο άγηνο Λάδαξνο έρεη ηδηαίηεξε ζύλδεζε κε ηελ Κύπξν. Κηλδπλεύνληαο από ηνπο
Ινπδαίνπο πνπ ήζειαλ λα ηνλ ζθνηώζνπλ κεηά ηελ αλάζηαζή ηνπ, γηα λα κελ δηαδνζεί
ην ζαύκα, δηέθπγε θαη εγθαηαζηάζεθε ζην λεζί γύξσ ζην 33 κ.Υ. Γώδεθα ρξόληα
αξγόηεξα ρεηξνηνλήζεθε πξώηνο επίζθνπνο Κηηίνπ από ηνπο απνζηόινπο Παύιν θαη
Βαξλάβα, θαη ππεξέηεζε σο αξρηεξέαο ηα ππόινηπα 18 ρξόληα ηεο δσήο ηνπ κέρξη ηνλ
δεύηεξν ζάλαηό ηνπ. Σάθεθε ζην Κίηηνλ (Λάξλαθα) γύξσ ζην 63 κ.Υ. ηε Λάξλαθα
ζώδεηαη ν αξραηόηεξνο θαη κεγαινπξεπέζηεξνο νξζόδνμνο λαόο αθηεξσκέλνο ζηνλ
άγην Λάδαξν. Κηίζηεθε γύξσ ζην 900 κε δαπάλε ηνπ απηνθξάηνξα Λένληνο Σ΄ ηνπ
νθνύ, σο αληάιιαγκα γηα ηε κεηαθνξά ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ησλ ιεηςάλσλ ηνπ
αγίνπ Λαδάξνπ πνπ είραλ βξεζεί ζηε Λάξλαθα (αξραίν Κίηηνλ). Καηά ηελ παξάδνζε,
όκσο, ηεο Γπηηθήο Δθθιεζίαο ν Λάδαξνο κεηά ηελ αλάζηαζή ηνπ είρε θαηαθύγεη ζηε
Μαζζαιία, όπνπ θαη ηάθεθε (Papageorghiou 1988, 171-172; Υνηδάθνγινπ 2002, 3342; Υνηδάθνγινπ 2008, 3-22).
Γηα ηνλ άγην Λάδαξν ππάξρνπλ δηάθνξεο παξαδόζεηο ζηελ Κύπξν θαη θάπνηεο
ζπλδένληαη κε ηε δεκηνπξγία ηεο Αιπθήο ηεο Λάξλαθαο, πνπ αξρηθά ήηαλ
ακπειώλαο. ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε πνπ θαηαγξάθεη ν πεξηεγεηήο Francesco
Suriano ην 1484, όηαλ πέξαζε από θεη ν άγηνο δήηεζε λα ηνπ δώζνπλ ιίγα ζηαθύιηα
αιιά ηνπ αξλήζεθαλ. Όηαλ ξώηεζε ηη πεξηείρε ην θαιάζη πνπ θξεκόηαλ εθεί θνληά,
ηνπ είπαλ όηη είρε αιάηη, ελώ ήηαλ γεκάην ζηαθύιηα. Σόηε ν άγηνο ζύκσζε θαη
κεηέηξεςε όιν ηνλ ακπειώλα ζε ιίκλε άιαηνο (Cobham 1908, 48).
Σν άββαην ηνπ Λαδάξνπ ζπλήζηδαλ λα ηεινύλ ην ζπκβνιηθό δξώκελν ηεο
αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Λαδάξνπ θαη ηεο επηζηξνθήο ηνπ από ηνλ θόζκν
ησλ λεθξώλ. Σελ ηειεηή ηεο λεθξαλάζηαζεο ηνπ Λαδάξνπ, όπσο γηλόηαλ ζηα ηέιε
ηνπ 19νπ αηώλα ζηνλ άγην Λάδαξν ζηε Λάξλαθα, πεξηγξάθεη ιεπηνκεξώο ε Magda
Ohnefalsch – Richter. Μεηά ηε ζεία ιεηηνπξγία, ν Μεηξνπνιίηεο καδί κε ηνπο ηεξείο
θαη ηελ θνηλόηεηα απνζύξνληαλ ζηε κεγάιε αίζνπζα ησλ δεμηώζεσλ, ελώ νη
επίηξνπνη θαη νη δηάθνη ζηόιηδαλ ην νκνξθόηεξν θαη εμππλόηεξν αγόξη ηεο πεξηνρήο,
ην «Παηδί ηνπ Λαδάξνπ», κε έλδπκα από θίηξηλα ινπινύδηα, ηνπο «ιαδάξνπο»,
πιεγκέλν από ηηο γπλαίθεο ηεο πόιεο εηδηθά γηα ηε γηνξηή. Με ηε ζπλνδεία πέλζηκσλ
ηξαγνπδηώλ θαη κνπζηθήο, μάπισλαλ ην παηδί ζηε κέζε ηνπ κεγάινπ δσκαηίνπ πάλσ
ζε θξεβάηη ζηξσκέλν κε πνηθηιόρξσκα ινπινύδηα θαη θύιια. Απηό κύξηδε
ηξηαληάθπιια θαη πνξηνθάιηα, έιακπε από ηνπο πνξθπξνύο θαξπνύο ηεο ξνδηάο,
πεξηηξηγπξηδόηαλ από θνίληθεο, δάθλεο θαη κπξηηέο θαη πξάζηλα δεκεηξηαθά
θπηεκέλα ζε γιάζηξεο, ελώ γύξσ ηνπ ηξεκόζβελαλ ηεξάζηηεο ιακπάδεο ζε αζεκέληα
θεξνπήγηα. Ο αξρηεξέαο δηάβαδε ην Δπαγγέιην ηνπ Λαδάξνπ θαη όηαλ έθζαλε ζην
«Λάδαξε δεύξν έμσ», ύςσλε ηε θσλή ηνπ όπσο ν Υξηζηόο. ην ζεκείν απηό ηξεηο
αξρηεξείο ηνπνζεηνύζαλ ηνλ ζηαπξό κε ηε ζεηξά πάλσ ζην θεθάιη ηνπ παηδηνύ, ην
ζπκηάηηδαλ θαη ην ξάληηδαλ κε θιαδηά κπξζίλεο βνπηεγκέλα ζην αγίαζκα. Σόηε ν
Λάδαξνο, ην πεζακέλν παηδί, μππλνύζε θαη ζεθσλόηαλ απόηνκα, ελώ γπλαίθεο ην
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ξάληηδαλ κε ξνδόζηαγκα, ην έξαηλαλ κε ξνδνπέηαια θαη ηνπ έβαδαλ ζην ζηόκα γιπθό
ηξηαληάθπιιν θαη άιια δαραξσηά. Έλαο επίηξνπνο ηνπ πξόζθεξε κηα γνπιηά θξαζί
θαη έλα θνκκάηη από ην ςσκί ηνπ Λαδάξνπ. Όινη ςάιιαλε καδί κε ηε ρνξσδία ηεο
εθθιεζίαο θαη αθνινπζνύζαλ θινγέξεο, πηζθηαύιηα, ηακπνπηζηέο, βηνιηά θαη ιανύηα.
Ο θάζε λενθεξκέλνο θώλαδε: «Ο Λάδαξνο αλαζηήζεθε». Οη επίηξνπνη ηνπ λανύ θαη
νη ηειεηάξρεο πξνζέθεξαλ ζηνπο θαιεζκέλνπο θαγεηά θαη πνηά, γιπθίζκαηα θαη
ςσκηά ζε δηάθνξα ζρήκαηα, θαη ηα θόιιπβα ηνπ Λαδάξνπ. Σνπο παξεπξηζθόκελνπο
ξάληηδαλ κε ξνδόζηαγκα θαη ηνπο θάπληδαλ κε αζεκέληα θαπληζηήξηα γηα λα
απνκαθξύλνπλ ην θαθό κάηη. Έηζη ηέιεησλε ζηελ απιή ηεο εθθιεζίαο ηνπ αγίνπ
Λαδάξνπ ε πξώηε ηειεηή γηα ηελ αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ.
ηε ζπλέρεηα ε πνκπή ησλ πξνζθπλεηώλ πξνρσξνύζε ζηνπο δξόκνπο κε αλακκέλα
θεξηά θαη πήγαηλε ζε ζπίηηα κέρξη αξγά ηε λύρηα. Κάζε λνηθνθπξά πξνζπαζνύζε λα
μεπεξάζεη ηηο άιιεο ζην ζηόιηζκα ηνπ θξεβαηηνύ (ζηξώκαηνο) ηνπ Λαδάξνπ, ζηα
ινπινύδηα, ζηα θνζκήκαηα ησλ ιακπάδσλ, ζηελ ηέρλε ηεο δαραξνπιαζηηθήο θαη ηεο
καγεηξηθήο. ηνπο ηεξείο έδηλαλ σο δώξν ρξήκαηα, θεξηά, κέιη, ςσκηά ή γιπθίζκαηα,
ηζηγάξα θαη θαπλό. Παληνύ επαλαιακβαλόηαλ ε ίδηα ηειεηή. Μόλν νη πνιύ θησρνί
θαη όζνη δελ κπνξνύζαλ λα θηηάμνπλ θξεβάηη γηα ηνλ Λάδαξν έκελαλ έμσ. Η πνκπή
αθνινπζνύζε πάληα έλα ζπγθεθξηκέλν δξνκνιόγην.
Η ζπκβνιηθή απηή αλνημηάηηθε ηειεηνπξγία παξαβάιιεηαη κε ηνλ ζάλαην θαη ηελ
επαθόινπζε αλάζηαζε αξραίσλ λεαξώλ ζεώλ πνπ έθεξλαλ λέα δσή, όπσο ν Άδσληο
πνπ ζπλνδεπόηαλ από ηελ Κππξία ζεά Αθξνδίηε, ν Αηγύπηηνο Όζηξηο θαη άιινη
(Ohnefalsch – Richter (1913) 1994, 73-76).
Σν δξώκελν ηεο εηθνληθήο αλάζηαζεο ηνπ Λαδάξνπ είρε ηδηαίηεξε κεγαινπξέπεηα ζηε
Λάξλαθα, σο έζηκν, όκσο, ζε απινύζηεξε κνξθή είλαη παγθύπξην. ρεδόλ ζε όια ηα
ρσξηά, ην άββαην ηνπ Λαδάξνπ νκάδεο παηδηώλ γύξηδαλ ηα ζπίηηα θαη ηξαγνπδνύζαλ
ηελ αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ, ηξαγνύδη πνπ ζώδεηαη ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο
ηνπηθήο παξάδνζεο:
«Σνλ Λάδαξνλ ηνλ δίκηηνλ (κε ηηο δπν θισζηέο ηεο δσήο), ηνλ θνηζηλνπεζύκεηνλ,
αθνύζαλ ηνλ νη όξληζεο ηδη΄εθάηζαλ λα γελλήζνπλ, αβθά λα θνηζηλίζνπλ, ην Πάζθαλ
λα θαηζηήζνπλ». Σν ηξαγνύδη εθθξάδεη ηε ιατθή πίζηε πσο ν Λάδαξνο έθαλε ηηο
όξληζεο λα γελλνύλ. Σα παηδηά πνπ γύξηδαλ ηα ζπίηηα θξαηνύζαλ θιαδηά θνηληθηάο κε
πιεγκέλα ηα θάησ θύιια θαη ζηνιηζκέλα κε ινπινύδηα. ηηο βεινλσηέο κύηεο ηεο
θνηληθηάο ζηεξέσλαλ θίηξηλεο καξγαξίηεο πνπ νλνκάδνληαλ «ιάδαξνη». Η θίηξηλε
απηή καξγαξίηα ζεσξείηαη όηη ζπκβνιίδεη ηελ ελαιιαγή ηνπ ζαλάηνπ-ρεηκώλα κε ηελ
άλνημε-δσή. Ο ίδηνο ν Λάδαξνο ζεσξείηαη πξνζσπνπνίεζε ηεο βιάζηεζεο όπσο ν
Τάθηλζνο θαη ν Άδσληο. Με ζηεθάληα θαη γηξιάληεο από ηα ίδηα ινπινύδηα ζηόιηδαλ
έλα παηδί πνπ ππνδπόηαλ ηνλ Λάδαξν. Σν παηδί/Λάδαξνο μάπισλε ζε θάζε ζπίηη
παξηζηάλνληαο ην λεθξό, θαη ζην ζεκείν πνπ ην ηξαγνύδη έιεγε «Λάδαξε δεύξν έμσ»
ζεθσλόηαλ αλαζηεκέλν. Οη λνηθνθπξέο έδηλαλ ζηα παηδηά ρξήκαηα, ηπξηά θαη απγά,
πνπ ζα βάθνληαλ θόθθηλα γηα ην Πάζρα. ηα ρσξηά ησλ Μαξσληηώλ ηνλ Λάδαξν
ζπλόδεπαλ δύν θνξίηζηα πνπ ππνδύνληαλ ηηο αδειθέο ηνπ, Μάξζα θαη Μαξία. Σν
άββαην ηνπ Λαδάξνπ δελ ινύνληαλ παξά κόλν κεηά ηνλ εζπεξηλό, γηαηί θνβνύληαλ
κήπσο «ιαδαξώζνπλ», πάξνπλ δειαδή ην λεθξηθό ρξώκα ηνπ Λαδάξνπ ή κήπσο
πέζνπλ ηα καιιηά ηνπο (Paraskevopoulou 1982, 47-48; Papacharalambous 1965, 182183; Roussounides 1991, 49-50; Kyprianou 1991, 50-56).
Σελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ θάζε νηθνγέλεηα έπαηξλε ζηελ εθθιεζία θιαδηά ειηάο. Σα
έβαδαλ ζε ζαθνύιη θαη πάλσ έγξαθαλ ην όλνκά ηνπο, έζηκν πνπ γίλεηαη κέρξη
ζήκεξα. Σα ζαθνύιηα απηά άθελαλ ζηελ εθθιεζία γηα 40 κέξεο γηα λα αγηαζηνύλ.
Με ηελ επινγεκέλε απηή ειηά «θάπληδαλ» όιν ηνλ ρξόλν γηα πξόιεςε ηεο βαζθαλίαο
θαη ηελ απνηξνπή θάζε θαθνύ. ηελ Κύπξν ε Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ, θαηά ηελ νπνία
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γηνξηάδεηαη ε είζνδνο θαη ζξηακβεπηηθή ππνδνρή ηνπ Υξηζηνύ ζηα Ιεξνζόιπκα «κεηά
βατσλ θαη θιάδσλ», ιέγεηαη «Κπξηαθή ηεο ειηάο». Σε κέξα απηή έπαηξλαλ ζηελ
εθθιεζία θη έλα καηζάθη ειηάο θαη όηαλ ν ηεξέαο δηάβαδε ην Δπαγγέιην ζηελ είζνδν
ηεο εθθιεζίαο, ν θόζκνο ζθνξπνύζε θύιια ειηάο. Με δύν θύιια ζε ζρήκα ζηαπξνύ
ζηόιηδαλ ην πέην ηνπο θαη κεηά ηε ιεηηνπξγία έβαδαλ θιαδηά ειηάο πάλσ ζηηο πόξηεο
(Michalopoulou – Charalambous 1998, 490).
Από ηε Μεγάιε Γεπηέξα νη πηζηνί παξαθνινπζνύλ θαζεκεξηλά ζηελ εθθιεζία ηα
πάζε ηνπ Θεαλζξώπνπ, ηελ πνξεία Σνπ πξνο ηνλ ζηαπξηθό ζάλαην θαη ηελ
Αλάζηαζε, πξνεηνηκαδόκελνη γηα ηε δηθή ηνπο ςπρηθή ζσηεξία. Γηα ηελ αγία
εβδνκάδα ζπλεζηδόηαλ ε εμήο θξαζενινγία:
«Μ. Γεπηέξα: Ο Υξηζηόο εηο ηελ καζαίξαλ
Μ. Σξίηε: Ο Υξηζηόο εηο ηελ θξίζηλ
Μ. Σεηάξηε: Ο Υξηζηόο εράζελ
Μ. Πέκπηε: Ο Υξηζηόο επξέζελ
Μ. Παξαζθεπή: Ο Υξηζηόο εηο ηελ ηαθήλ
Μ. άββαην: Ο Υξηζηόο αλαζηήζελ
Μ. Κπξηαθή: Μπακ πνδά ηδαη κπακ πνηδεί» (Papacharalambous 1965, 183).
Παξάιιεια κε ηνλ εθθιεζηαζκό εηνηκάδνληαλ ηα παξαδνζηαθά παζραιηλά εδέζκαηα,
θπξίσο δπκώκαηα, ηα πεξηζζόηεξα από ηα νπνία γίλνληαη κέρξη ζήκεξα. Σε Μ.
Πέκπηε δύκσλαλ ςσκηά θαη θνπινύξηα κε ζεζάκη, ηα «ζεζακσηά», ελώ ζε
νξηζκέλεο πεξηνρέο, θπξίσο ζηελ Πάθν, έθηηαρλαλ θνπινύξηα δπκσκέλα κε δάραξε
θαη γάια, ηα «γαιέλα». Με ην πξώην δπκάξη έθηηαρλαλ ην πην ραξαθηεξηζηηθό
θνπινύξη ηεο παζραιηάο, ην «ζηαπξνθνύινπξν», θπθιηθνύ ζρήκαηνο κε ζηαπξό ζηε
κέζε. Σηο 4 άθξεο ηνπ ζηαπξνύ πνπ εμείραλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θνπινπξηνύ, ηηο
έθνβαλ θαη ηηο άλνηγαλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηα δάθηπια ηνπ Υξηζηνύ. Σν έθαλαλ
παμηκάδη κε ην ςήζηκν θαη ην θξεκνύζαλ ζηνλ ηνίρν από ηελ Αλάζηαζε κέρξη ηελ
Αλάιεςε. Πίζηεπαλ όηη έπξεπε λα ην θάλε ηνλ Μάε γηα λα κελ ηνπο δαγθώζεη ην
γατδνύξη (Michalopoulou – Charalambous 1998, 491). Δθηόο από ηα
«ζηαπξνθνύινπξα» ή «θνπινύξηα ηνπ Μάε», ζε ζνπζακέληα θνπινύξηα ηνπ Πάζρα
δίλνληαλ ζρήκαηα ζρεηηθά κε ηα πάζε ηνπ Υξηζηνύ. Σέηνην ήηαλ ην αθάλζηλν
ζηεθάλη, έλα θνπινύξη κε πξνεμνρέο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ, θνκκέλεο κε ςαιίδη γηα λα
κνηάδνπλ κε αγθάζηα. ε θάπνηα ρσξηά, όπσο ζηνλ Αζηξνκεξίηε, ζπλήζηδαλ λα
θάλνπλ άξηνπο ζε ζρήκα βαηξάρνπ γηαηί, θαηά ηελ παξάδνζε, όηαλ νη Δβξαίνη
άλαςαλ θσηηά γηα λα θάςνπλ ηνλ Υξηζηό, ν βάηξαρνο έθεξε λεξό θαη ηελ έζβεζε
(Papacharalambous 1965, 186). ηα παξαζθεπάζκαηα ηνπ Πάζρα ζπγθαηαιέγνληαη
θαη νη «απθσηέο» θνπινύξηα κε ζνπζάκη ζε δηάθνξα ζρήκαηα, ζπλήζσο θαιαζηνύ
πνπ πεξηείρε θόθθηλν απγό. Σν θαη΄ εμνρήλ, όκσο, παζραιηλό θππξηαθό έδεζκα είλαη
νη «θιανύλεο» πνπ θηηάρλνληαη ην Μ. άββαην κέρξη ζήκεξα. Η ιέμε ζεσξείηαη όηη
πξνέξρεηαη από ην αξραίν ειιεληθό παιάζε – flado > flaon > θιανύλα (ε παιάζε
ήηαλ παξαζθεύαζκα κε μεξά θξνύηα, fruit cake: Hadjioannou 1979, 56-65). Από ηελ
παξακνλή εηνηκάδεηαη ε γέκηζε, ν «θνπθόο», από ηξηκκέλν εηδηθό ηπξί πνπ γίλεηαη
απηή ηελ επνρή ηνπ ρξόλνπ, πξνδύκη, πνιιά απγά, ζηαθίδεο θαη δηάθνξα κπξσδηθά,
όπσο κέριεπη, καζηίρα, δπόζκν, θαλέια. Γηα θάζε «θιανύλα», νξηζκέλε πνζόηεηα
γέκηζεο ηνπνζεηείηαη ζε θύιιν δύκεο, αλνηγκέλν ζε κηθξή πίηα, πνπ δηπιώλεηαη ζηα
πιεπξά ζε ηεηξάγσλν, ηξίγσλν ή ζηξνγγπιό ζρήκα. Οη «θιανύλεο» αιείθνληαη κε
απγό θαη ζνπζάκη θαη ςήλνληαη ζην θνύξλν. Σξώγνληαη κεηά ηελ Αλάζηαζε ην
Μεγάιν άββαην. ε ρσξηά ηεο Πάθνπ, καδί κε ηηο «θιανύλεο» θαη από ηελ ίδηα
δύκε γίλνληαη θαη νη «παζθηέο», πνπ πήξαλ ην όλνκά ηνπο από ην Πάζρα. Η γέκηζή
ηνπο απνηειείηαη από κηθξά θνκκάηηα ηεγαληζκέλνπ θξέαηνο, αξληνύ ή εξηθηνύ, κε
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θαλέια, πηπέξη θαη θξεκκύδηα, αλαθαηεκέλνπ κε «θνπθό» (γέκηζε) ησλ «θιανύλσλ»
(Lambrou 1981, 140; Γηα όια ηα δπκώκαηα ηνπ Πάζρα βι. Kypri et Protopapa 2003,
123-139).
Σε Μεγάιε Δβδνκάδα εηνηκάδνληαλ θαη ηα πξόζθνξα γηα ηε Θεία Κνηλσλία.
Μαξηπξείηαη όηη ζε ρσξηά ηεο Πάθνπ λεαξέο θνπέιεο γύξηδαλ ηα ζπίηηα θαη δεηνύζαλ
από ηηο λνηθνθπξέο αιεύξη γηα ηελ εηνηκαζία ηεο δύκεο. Σα πξόζθνξα ηα έπαηξλαλ
ζηελ εθθιεζία θαη ν ηεξέαο έθνβε ηνλ Ακλό, ην θεληξηθό θνκκάηη θάζε πξόζθνξνπ,
γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε Θεία Μεηάιεςε ηε Μεγάιε Πέκπηε. Πνηηζκέλνο ζε
θξαζί θαη θξπγαληζκέλνο ζε θνκκάηηα, ν Ακλός θπιαζζόηαλ ζηελ εθθιεζία
νιόρξνλα γηα κεηάιεςε ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο. Καηά ηε ιατθή πίζηε, ε κεηάιεςε
ηε Μεγάιε Πέκπηε άμηδε γηα επηά ρξόληα, ιόγσ ηνπ ζπζρεηηζκνύ ηεο κε ηνλ Μπζηηθό
Γείπλν (Paraskevopoulou 1982, 50).
Η Μεγάιε Πέκπηε είλαη ε κέξα ηεο ηαύξσζεο, κέξα ζιίςεο, ζπλήζσο
ζπλλεθηαζκέλε. Σε κέξα απηή βάθνληαλ ηα θόθθηλα απγά, παξαδνζηαθά κε
θνπαληζκέλεο ξίδεο από ξηδάξη ή «πνγηά ηεο ζάιαζζαο», δειαδή εηδηθά θύθηα πνπ
κάδεπαλ από παξαζαιάζζηνπο βξάρνπο, ή θξεκπδόθπιια. Γηαπηό ιεγόηαλ θαη
«θόηζηλε Πέθηε» (Mavrokordatos 1987, 79). Σα θόθθηλα απγά ζπκβνιίδνπλ ην αίκα
ηνπ Υξηζηνύ πνπ έζηαδε από ην κέησπό ηνπ όηαλ ηνπ θόξεζαλ ην αθάλζηλν ζηεθάλη,
αιιά παξάιιεια ζπκβνιίδνπλ ηε λέα δσή θαη ηελ Αλάζηαζε. Καηά ηελ παξάδνζε,
κηα γπλαίθα πνπ θξαηνύζε έλα θαιάζη κε απγά όηαλ άθνπζε όηη αλαζηήζεθε ν
Υξηζηόο, είπε πσο ζα πίζηεπε ην ζαύκα κόλν αλ ηα απγά γίλνληαλ θόθθηλα. Ακέζσο
ηα απγά θνθθίληζαλ.
Σε Μεγάιε Πέκπηε δελ εξγάδνληαλ νη ζηδεξνπξγνί γηα λα ζπγρσξεζνύλ νη ακαξηίεο
ηνπο, δηόηη ελώ ν Πηιάηνο ηνπο δήηεζε ηξία θαξθηά γηα ηε ηαύξσζε, απηνί έθηηαμαλ
πεξηζζόηεξα. Όηαλ νη Δβξαίνη αλαδήηεζαλ μύιν γηα ηνλ ζηαπξό ηνπ Υξηζηνύ, όια ηα
δέληξα απνθάζηζαλ λα κελ δώζνπλ ην μύιν ηνπο εθηόο από ην θππαξίζζη. Από ηόηε
ην δέληξν απηό είλαη θαηαξακέλν λα κεγαιώλεη κόλν ζηα λεθξνηαθεία. Σε Μ.
Πέκπηε ε εθθιεζία ληύλεηαη ζηα καύξα, θαη ην βξάδπ γίλεηαη αλαπαξάζηαζε ηεο
ηαύξσζεο. Ο ηεξέαο ζπλνδεπόκελνο από ηνπο ςάιηεο πεξηθέξεη ηνλ Δζηαπξσκέλν
θαη ηνλ ηνπνζεηεί ζην θέληξν ηνπ λανύ. Οη εθθιεζηαδόκελνη έβαδαλ θάησ από ην
αλαιόγην θηάιεο κε λεξό γηα λα αγηαζηεί ηελ ώξα πνπ ν παπάο δηάβαδε ηα 12
επαγγέιηα. Σν λεξό απηό ρξεζίκεπε γηα αγηαζκό θαη γηα ην πξνδύκη ησλ παζραιηλώλ
άξησλ. Σν πξνδύκη απηό ην ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα δύκσκα όιν ην ρξόλν, θαη αλ
ρξεηαδόηαλ λα δαλεηζηεί από απηό άιιε νηθνγέλεηα, δελ έπξεπε λα ην δεη νύηε μέλνο
νύηε ν ήιηνο. Ηιηθησκέλεο γπλαίθεο ζπλήζηδαλ λα μελπρηνύλ ζηελ εθθιεζία, θνληά
ζηνλ Δζηαπξσκέλν (Paraskevopoulou 1982, 50-51; Papacharalambous 1965, 184).
Σε Μ. Παξαζθεπή κάδεπαλ ηα σξαηόηεξα ινπινύδηα από ηνπο θήπνπο γηα λα
ζηνιίζνπλ ηνλ επηηάθην. Απηή ήηαλ εξγαζία γπλαηθώλ, θαη κέρξη ζήκεξα ππάξρεη
κεγάιε άκηιια κεηαμύ ησλ εθθιεζηώλ γηα ην πνηά ζα παξνπζηάζεη ηνλ θαιύηεξν
επηηάθην. Όιε κέξα νη θακπάλεο ρηππνύλ πέλζηκα. Καηά ηε ιεηηνπξγία γίλεηαη ε
Απνθαζήισζε θαη ε ηνπνζέηεζε εηθόλαο ηνπ Υξηζηνύ ζηνλ επηηάθην καδί κε
ξνδνπέηαια θαη άλζε, γηα πξνζθύλεκα. Νεαξέο θνπέιεο ιεπθνθνξεκέλεο, νη
Μπξνθόξεο, ζηέθνπλ δίπια ζηνλ επηηάθην ξαληίδνληάο ηνλ κε ξνδόζηεκκα. Μέρξη
ζήκεξα ζπλεζίδεηαη νη πηζηνί λα πξνζθπλνύλ ηνπο επηηαθίνπο δηαθόξσλ εθθιεζηώλ.
Σα άλζε ηνπ επηηαθίνπ θπιάζζνληαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην θάπληζκα, ελώ
παιαηόηεξα νη αλακκέλεο ιακπάδεο πνπ ηνπνζεηνύζαλ ζηηο 4 γσλίεο ηνπ επηηαθίνπ,
κνηξάδνληαλ ζηνπο πηζηνύο θαη ηηο άλαβαλ γηα λα θαηεπλάζνπλ ζενκελίεο ή γηα
επόδσζε ηνπ ηνθεηνύ. Σε κέξα απηή, εηο αλάκλεζηλ ηνπ όμνπο πνπ έδσζαλ ζηνλ
Υξηζηό όηαλ είπε «δηςώ» πάλσ ζηνλ ζηαπξό, ζπλεζίδνπλ λα καγεηξεύνπλ θαθέο κε
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μύδη (Papacharalambous 1965, 184; Roussounides 1997, 318; Michalopoulou –
Charalambous 1998, 491).
Σν βξάδπ κεηά ηε ιεηηνπξγία γίλεηαη πεξηθνξά ηνπ επηηαθίνπ κε ζπκκεηνρή όινπ ηνπ
εθθιεζηάζκαηνο. ηηο πόιεηο ηδηαίηεξα, ε παξνπζία αξρηεξέσλ θαη ησλ αξρώλ ηεο
πόιεο, ε κνπζηθή (κπάληα), ε ηηκεηηθή ζηξαηησηηθή θξνπξά θαη ην πιήζνο θόζκνπ
πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε κεγαινπξέπεηα ζηελ ηειεηή ηεο πεξηθνξάο. Η ηειεηή γίλεηαη
κεγαινπξεπέζηεξε κε ηε ζπλάληεζε δύν ή θαη πεξηζζόηεξσλ επηηαθίσλ από ηε
κεηξόπνιε θαη ηηο θπξηόηεξεο εθθιεζίεο ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο πόιεο, όπνπ
ζηήλεηαη εηδηθή εμέδξα γηα ηνπο επηζήκνπο θαη ην ηεξαηείν. Από ηε κπάληα θαη ηε
ρνξσδία αθνύγνληαη ηα σξαηόηεξα ηξνπάξηα ηεο εκέξαο, όπσο ην «Αη γελεαί πάζαη
ύκλνλ ηε ηαθή ζνπ πξνζθέξνπζηλ Υξηζηέ κνπ» θαη ην «Χ γιπθύ κνπ έαξ,
γιπθύηαηόλ κνπ ηέθλνλ, πνύ έδπ ζνπ ην θάιινο». Μεηά ην ηέινο ηεο ηειεηήο, νη
ηεξείο θαη ν επηηάθηνο κε ζπλνδεία θόζκνπ επηζηξέθνπλ ζηελ εθθιεζία. Καζώο ν
επηηάθηνο πεξλά έμσ από ηα ζπίηηα, νη λνηθνθπξέο βγαίλνπλ ζηελ εμώζπξα γηα λα
«θαπλίζνπλ» ηνλ επηηάθην κε θύιια ειηάο πνπ θαίλε ζην θαιό αζεκέλην θαπληζηήξη.
Ο ηεξέαο ζηακαηά, δηαβάδεη επρή ππέξ πγείαο, θαηνλνκάδνληαο ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο, θαη ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ εθθιεζία, ελώ ν θόζκνο πνπ
αθνινπζεί, έλαο-έλαο θάλεη ην ζηαπξό ηνπ θαη «θαπλίδεηαη» θέξλνληαο κε ην ρέξη
ζπκίακα πξνο ην πξόζσπό ηνπ κε ηελ επρή «Καιή Αλάζηαζε». Σξηάληα ρξόληα ηώξα,
θάζε Μ. Παξαζθεπή ζην ζπίηη ηεο πεζεξάο κνπ ζηελ Πάθν βγαίλσ ζηελ εμώπνξηα
θαη «θαπλίδσ» ηνλ επηηάθην αληαιιάζζνληαο επρέο κε όινπο πνπ ηνλ ζπλνδεύνπλ.
Σν πξσί ηνπ Μ. αββάηνπ νη θακπάλεο ερνύλ ραξκόζπλα θαη ηειείηαη ε ιεηηνπξγία
πνπ νλνκάδεηαη πξώηε Αλάζηαζε. Όηαλ ν ηεξέαο βγαίλεη από ην ηεξό θαη ιέεη ην
«Αλάζηα ν Υξηζηόο» ξαίλνληαο ηνπο πηζηνύο κε άλζε πνπ θξαηεί ζε θάληζηξν,
«πέθηνπλ ηα καύξα», δειαδή αθαηξνύληαη ηα καύξα ή κσβ παξαπεηάζκαηα πνπ
ζθέπαδαλ ηηο εηθόλεο ζε έλδεημε πέλζνπο. Σαπηόρξνλα νη εθθιεζηαδόκελνη θηππνύλ
ηνπο ζθάκλνπο θαη κε ηνλ ζόξπβν απηό πηζηεύνπλ όηη εθθνβίδνπλ ηνλ δαίκνλα πνπ
ζάζειε λα αληηδξάζεη ζηελ Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ. Σν παιαηό απηό έζηκν επηδεί
κέρξη ζήκεξα.
Παιηό, δηαδεδνκέλν παζραιηλό έζηκν ζπκβνιηθνύ ραξαθηήξα είλαη θαη ην θάςηκν ηνπ
Ινύδα πνπ πξόδσζε ηνλ Υξηζηό γηα ηξηάθνληα αξγύξηα. Γηλόηαλ ζην πξναύιην ησλ
εθθιεζηώλ. Η Magda Ohnefalsch – Richter πεξηγξάθεη ην έζηκν απηό ζηε Λάξλαθα
θαη ζηε Λεπθσζία ζηελ ελνξία ηνπ Αγίνπ Καζζηαλνύ, επηζεκαίλνληαο ηελ ηέιεζή
ηνπ θαη ζηελ Κνισλία, ην Σπξόιν θαη ηε Βαπαξία (Ohnefalsch – Richter (1913)
1994, 78-80). Ο Ινύδαο ήηαλ έλα νκνίσκα αλζξώπηλσλ δηαζηάζεσλ, ληπκέλν κε
εύθιεθηα ξνύρα θαη παξαγεκηζκέλν κε ππξνηερλήκαηα. Σν ζαλάησλαλ κε δηάθνξνπο
ηξόπνπο, ζπλήζσο ππξνβνιώληαο ην νκνίσκα πνπ θαηέιεγε ζηελ ππξά. ηελ ελνξία
ηνπ Αγίνπ Καζζηαλνύ θάζηδαλ ηνλ Ινύδα αλάπνδα πάλσ ζ΄ έλα γατδνύξη θαη ηνλ
πεξηέθεξαλ ζηνπο δξόκνπο ηεο Λεπθσζίαο ριεπάδνληάο ηνλ πξηλ από ην θάςηκν (γηα
ην θάςηκν ηνπ Ινύδα βι. Klerides 1951, 154-155). Η θάζαξζε κε ηε θσηηά, ε ηηκσξία
ηνπ θαθνύ θαη ε επηθξάηεζε ηνπ θαινύ κε ηελ Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ δηαθαίλεηαη
θαη ζην έζηκν απηό πνπ είλαη πην ζπάλην ζήκεξα. Δμαθνινπζεί όκσο λα αλάβεηαη έμσ
από εθθιεζίεο ην βξάδπ ηνπ Μ. αββάηνπ ε «ιακπξαηδηά» (ιακπξόλ = θσηηά), ε
κεγάιε θσηηά ηεο Αλάζηαζεο κε μύια θαη άιια εύθιεθηα πιηθά πνπ ζπγθεληξώλνπλ,
από πνιιέο κέξεο πξηλ, παηδηά θαη λένη. Η «ιακπξαηδηά», πέξα από ηνλ ζξεζθεπηηθό
ζπκβνιηζκό ηεο, πξνζιακβάλεη κεηαθπζηθό ραξαθηήξα θαη καγεύεη ηδηαίηεξα ηνπο
έθεβνπο, νη νπνίνη κπαίλνπλ ζε κηα αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ηηο άιιεο γεηηνληέο
ή θνηλόηεηεο γηα ην πνηνο ζα έρεη ηελ πην κεγάιε θσηηά. Σν κέγεζνο, ν όγθνο ηεο
«ιακπξαηδηάο» είλαη δήηεκα ηηκήο, κε απνηέιεζκα ην έζηκν λα έρεη κεηαηξαπεί ζε
αλειέεην πόιεκν κεηαμύ λεαξώλ δηαθόξσλ ζπλνηθηώλ ησλ πόιεσλ. Η δπλακηθή
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παξέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο ππξνζβεζηηθήο γηα ηελ απνηξνπή αηπρεκάησλ,
θαζώο θαη ε έληνλε πξνβνιή ηνπ ζέκαηνο από ηα ΜΜΔ ππξνδνηεί ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ εκπιεθόκελσλ λέσλ, νη νπνίνη αηζζάλνληαη ζπνπδαίνη ζηνλ αληαγσληζκό ηνπο κε
ηελ εμνπζία θαη κε ηα θώηα ηεο δεκνζηόηεηαο ζηξακκέλα πάλσ ηνπο. Σν ζέκα
παίξλεη θάζε ρξόλν κεγαιύηεξεο δηαζηάζεηο θαη απαζρνιεί πιένλ ηελ επξύηεξε
θνηλσλία. Φέηνο ςπρνιόγνη εηζεγήζεθαλ σο ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο λα αλαιάβνπλ νη
ηνπηθέο αξρέο ηε δηνξγάλσζε ησλ παζραιηλώλ εζίκσλ, δίλνληαο έκθαζε ζε άιια
έζηκα θαη δξαζηεξηόηεηεο, γηα λα κελ επηθεληξώλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ ζηε
«ιακπξαηδηά».
Σν απόγεπκα ηνπ Μ. αββάηνπ, πξηλ από ηελ εθθιεζία, ζπλήζηδαλ ζε πνιιά ρσξηά
λα πεγαίλνπλ ζην λεθξνηαθείν γηα λα αλάςνπλ ηα θαληήιηα ζηνπο ηάθνπο ησλ
ζπγγελώλ θαη λα ηνπο κλεκνλεύζνπλ. ε πνιύ παιηά ρξόληα καξηπξείηαη όηη έπαηξλαλ
θαη «απθσηέο» κε θόθθηλα απγά ζην λεθξνηαθείν (Papacharalambous 1965, 186).
Σν απνθνξύθσκα ηεο εβδνκάδαο ησλ παζώλ είλαη ε λύρηα ηεο Αλάζηαζεο. Όινη νη
θάηνηθνη ζηα ρσξηά θαη πιήζνο θόζκνπ ζηηο πόιεηο ζπγθεληξώλνληαη ζηελ εθθιεζία
γηα ηνλ Καιό Λόγν. Σα κεζάλπρηα ζβήλνπλ όια ηα θώηα θαη ην δσνδόρν θσο ηεο
Αλάζηαζεο έξρεηαη λα θσηίζεη ην ζθνηάδη. Με ην «Γεύηε ιάβεηε θσο» αλάβνπλ νη
πιεζηέζηεξνη ηηο ιακπάδεο ηνπο από ηηο ηξεηο ιακπάδεο ηνπ ηεξέα (ηξηθέξη από θεξί
ηεο κέιηζζαο) θαη κέζα ζε ιίγα ιεπηά ην θσο κεηαδίδεηαη ζηηο ιακπάδεο όισλ ησλ
πηζηώλ. Η κεηάδνζε ηνπ αγίνπ θσηόο ζπκβνιίδεη ηε ζπλαδέιθσζε όισλ ησλ
ρξηζηηαλώλ. Καηόπηλ, κε ηα εμαπηέξπγα, ηνλ ζηαπξό θαη ηα ιάβαξα κπξνζηά, ν ηεξέαο
βγαίλεη από ηελ εθθιεζία ζε ιηηαλεία θαη ζηακαηώληαο κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ
λανύ, όπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν ην πιήζνο, δηαβάδεη ην επαγγέιην ηεο Αλάζηαζεο,
ελώ νη ρνξνί ςάιινπλ ην «Υξηζηόο Αλέζηε». Οη θακπάλεο ρηππνύλ ραξκόζπλα, νη
θξνηίδεο θάλνπλ εθθσθαληηθό ζόξπβν θαη ηα ππξνηερλήκαηα γεκίδνπλ ηνλ νπξαλό.
Οη ρξηζηηαλνί αληαιιάζζνπλ ην θηιί ηεο Αλάζηαζεο θαη ηζνπγθξίδνπλ θόθθηλα απγά.
Νηθεηήο ζεσξείηαη απηόο πνπ ζα ζπάζεη ην απγό ηνπ άιινπ. Πνιινί γπξίδνπλ ζπίηη
γηα λα απνιαύζνπλ ηηο «θιανύλεο» θαη ηε δεζηή ζνύπα. Πξνζέρνπλ πνιύ λα κελ
ζβήζεη ε ιακπάδα ηνπο γηαηί ην θσο ηεο Αλάζηαζεο πξέπεη λα κπεη ζην ζπίηη θαη λα
αλάςνπλ κε απηό ην θαληήιη ζην εηθνλνζηάζη. Δπίζεο, κε ηε ιακπάδα ηεο Αλάζηαζεο
ζρεκαηίδνπλ ζηαπξό ζην αλώθιη ηεο εμώζπξαο γηα λα είλαη ην ζπίηη επινγεκέλν.
Παιηόηεξα ζπλήζηδαλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο (ζε ρσξηά ηεο Λεκεζνύ) λα παίξλνπλ ην
άγην θσο πξώηα ζηα δέληξα γηα λα θάλνπλ πνιινύο θαξπνύο θαη έιεγαλ «Υξηζηόο
Αλέζηε δεληξά κνπ» (Farmakides 1915, 406; Roussounides 1997, 319). Η επρή
«Υξηζηόο Αλέζηε» ιέγεηαη επί ζαξάληα κέξεο θαη ε αληηθώλεζε είλαη «Αιεζώο
Αλέζηε ν Κύξηνο».
Μεηά ηνλ Καιό Λόγν όζνη δελ έρνπλ απνρσξήζεη μαλακπαίλνπλ ζηελ εθθιεζία θαη ε
ιεηηνπξγία ζπλερίδεηαη κέρξη ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο. ε παιηόηεξα ρξόληα, όηαλ ν
ηεξέαο κε ηελ αθνινπζία ηνπ έβγαηλαλ γηα ην «Υξηζηόο Αλέζηε», έθιεηλαλ ηηο πόξηεο
ηεο εθθιεζίαο θαη έκελε κέζα κόλν έλαο γέξνο πνπ κόιηο άθνπγε από ηνλ ηεξέα ην
«Άξαηε πύιαο νη άξρνληεο θαη εηζειεύζεηαη ν Βαζηιεύο ηεο δόμεο», ξσηνύζε «Σηο
εζηηλ νύηνο;» θαη κεηά ηελ απάληεζε ηνπ ηεξέα «Κύξηνο θξαηαηόο…», άξρηδε λα
βνγθά όπσο ε θακήια, παξηζηάλνληαο ηνλ Άδε ή ηνλ δηάβνιν. Ο ηεξέαο άλνηγε
απόηνκα ηελ πόξηα θαη έκπαηλε ζηνλ λαό αθνινπζνύκελνο από ην εθθιεζίαζκα γηα
ηε ζπλέρηζε ηεο αλαζηάζηκεο ιεηηνπξγίαο. Σν δξώκελν απηό απνηειεί ζπκβνιηθή
αλαπαξάζηαζε ηεο ήηηαο ηνπ Άδε, ηεο πάηαμεο ηνπ θαθνύ θαη ηεο αλάθηεζεο ηνπ
ρακέλνπ Παξαδείζνπ κε ηελ Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ (Papacharalambous 1965, 187;
Paraskevopoulou 1982, 54-55). Η Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ επαγγέιιεηαη ηε ιύηξσζε
από ηελ ακαξηία, ηελ αλάζηαζε ησλ ςπρώλ δώλησλ θαη λεθξώλ. Απηό ην λόεκα
εθθξάδνπλ θαη ηα ιόγηα ηνπ Ισάλλνπ ηνπ Υξπζνζηόκνπ: «Πνύ ζνπ Άδε ην λίθνο;
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Αλέζηε Υξηζηόο θαη ζπ θαηαβέβιεζαη… Αλέζηε Υξηζηόο θαη ραίξνπζηλ Άγγεινη…
Αλέζηε Υξηζηόο θαη λεθξόο νπδείο επί κλήκαηνο: Υξηζηόο γαξ εγεξζείο εθ λεθξώλ,
απαξρή ησλ θεθνηκεκέλσλ εγέλεην…».
Σε λεθξαλάζηαζε είραλ σο θεληξηθό ζέκα θαη παγαληζηηθά παζραιηλά δξώκελα πνπ
ηεινύληαλ παιαηόηεξα ζηελ Κύπξν θαη έρνπλ πιένλ εθιείςεη. Σέηνηα ήηαλ «ν
Βαζίιεο» ή «ν βνζθόο».
Ο Βαζίιεο, πνπ ήηαλ ν ππεξέηεο ελόο βνζθνύ, έκπαηλε ζε ζαθί θξαηώληαο καθξηά
ξάβδν, πςσκέλε πάλσ από ην θεθάιη ηνπ, κε πήιηλν αγγείν λεξνύ ζην άθξν ηεο. ηνλ
βνζθό έξρνληαλ δηάθνξνη θαη έθαλαλ παξάπνλα γηα ηηο δεκηέο ηνπ Βαζίιε. Ο βνζθόο
νξγηζκέλνο έςαρλε κε αγσλία ηνλ ππεξέηε ηνπ, πνπ θάπνηα ζηηγκή εκθαληδόηαλ
κεζπζκέλνο ηξαγνπδώληαο θαη αξληόηαλ πξνθιεηηθά λα αθνύζεη ηηο δηαηαγέο ηνπ
βνζθνύ. Με αληέρνληαο άιιν, ν βνζθόο ρηππνύζε κε ην ξαβδί ηνπ ην αγγείν,
πηζηεύνληαο πσο είλαη ην θεθάιη ηνπ Βαζίιε, θαη ην έζπαδε. Ο Βαζίιεο παξίζηαλε
ηνλ πεζακέλν. Σόηε ν βνζθόο δεηνύζε από ηνπο παξηζηακέλνπο λα ηνλ γδάξνπλ, αιιά
θηάλνληαο ζην θεθάιη έβιεπαλ ηα κάηηα ηνπ αλνηρηά θαη έθεπγαλ έληξνκνη.
Παξαπιήζην κε ην δξώκελν ηνπ Βαζίιε ήηαλ ην δξώκελν ηνπ βνζθνύ. Σν αθεληηθό
θώλαδε ηνπ βνζθνύ λα καδέςεη ηα πξόβαηα πνπ είραλ κπεη ζε μέλα ακπέιηα, κα ν
βνζθόο δελ άθνπγε. Σν αθεληηθό ζύκσλε θαη ηνλ ζθόησλε κε ηε καγθνύξα ηνπ. Η
θεθαιή ηνπ βνζθνύ ήηαλ αγγείν ή λεξνθνινθύζα. Σν δξώκελν κε ηνπο ζρεηηθνύο
δηαιόγνπο έρεη θαηαγξαθεί ζε δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο ζε δηάθνξα ρσξηά ηνπ
λεζηνύ. Άιια παζραιηλά δξώκελα είραλ επίζεο σο θεληξηθό ζηνηρείν ηε
λεθξαλάζηαζε ηνπ ήξσα, πνπ εξκελεύεηαη από ηνλ εξεπλεηή πνπ ηα θαηέγξαςε σο
κηκηθή παξάζηαζε πνπ απνβιέπεη ζηε λεθξαλάζηαζε ηεο θύζεο θαηά ηελ άλνημε. ην
δξώκελν πνπ ιέγεηαη «θύιινο», κεηά ηε ζαλάησζε ηνπ ήξσα δηέλεκαλ ην θξέαο
ηνπ, ελώ ζην δξώκελν ηεο θακήιαο – πνπ ηελ παξηζηάλαλε άλζξσπνη ζθεπαζκέλνη,
θαη ην θεθάιη ηεο ήηαλ θξαλίν δώνπ – θεληξηθό ζέκα ήηαλ ε θινπή ηεο θόξεο ηνπ
θακειάξε, ν γάκνο ηεο θαη βσκνινρίεο. Η θακήια ζεσξείηαη δαηκνλνπνηεκέλν δών,
πξνζσπνπνίεζε ηνπ δαίκνλα ηεο βιάζηεζεο (ηε δηεμνδηθή πεξηγξαθή ησλ πην πάλσ
εζίκσλ θαη ηελ εξκελεία ηνπο βι. ζην Roussounides 1991, 54-70; Δπίζεο ζην
Paraskevopoulou 1982, 57-59).
Σηο κέξεο ηνπ Πάζρα, θπξίσο ηελ Κπξηαθή, γίλνληαλ θαη δηάθνξεο κεηακθηέζεηο:
θαηά θαλόλα κεηακθηέδνληαλ ζε καύξνπο, θαιύπηνληαο ην πξόζσπν κε αηζάιε
(θαπληά) ή θνξώληαο καύξα καληίιηα. Οη άληξεο ληύλνληαλ γπλαίθεο θαη νη γπλαίθεο
άληξεο. Κξαηνύζαλ βέξγεο, έπαηδαλ κε ηε θσηηά ηεο Αλάζηαζεο, θαη γύξηδαλ ηα
ζπίηηα, όπνπ ηνπο θεξλνύζαλ θξαζί, θόθθηλα απγά θαη «θιανύλεο». Οη καύξνη ηεο
Αλάζηαζεο ζεσξείηαη όηη ζπκβνιίδνπλ ρζόληνπο βιαζηηθνύο δαίκνλεο (Roussounides
1991, 51-53).
Παξά ηελ επηβίσζε παγαληζηηθώλ εζίκσλ κέρξη ην πξόζθαην παξειζόλ, ην
ρξηζηηαληθό ζξεζθεπηηθό πλεύκα ήηαλ θαη είλαη δηάρπην ηηο κέξεο ηνπ Πάζρα θαη
απνθνξπθώλεηαη ηελ Κπξηαθή ηεο Λακπξήο. Οη θακπάλεο ερνύλ ραξκόζπλα θαη ν
θόζκνο παξαθνινπζεί ηελ πξσηλή ιεηηνπξγία θνξώληαο ηα θαιά, θαηλνύξγηα ξνύρα
θαη παπνύηζηα, όπσο θαη ην πξνεγνύκελν βξάδπ ζηνλ Καιό Λόγν. Απηό είρε
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε παιηόηεξα ρξόληα, όηαλ ε θηώρηα θαη ηα πνιιά παηδηά έθαλαλ
ηελ απόθηεζε θαηλνύξγησλ ξνύρσλ πνιύ δύζθνιε. Δπίζεο ην θξέαο, ην ςεηό αξλί,
απαξαίηεην ζην παζραιηλό ηξαπέδη, ήηαλ έδεζκα ζπάλην ηνλ ππόινηπν ρξόλν,
πξννξηζκέλν κόλν γηα εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη κεγάιεο γηνξηέο. Ο ακλόο (αξλί)
είλαη ρξηζηηαληθό ζύκβνιν. Ο ίδηνο ν Υξηζηόο νλνκάδεηαη «ο Ακλός ηοσ Θεού».
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Η Κπξηαθή αθόκε θαη ε Γεπηέξα θαη ε Σξίηε κεηά ην Πάζρα ήηαλ κέξεο ζρόιεο,
ρνξνύ, κνπζηθήο θαη παξαδνζηαθώλ παηρληδηώλ θαη αγσληζκάησλ, εζίκσλ πνπ
επαλαιακβάλνληαη κέρξη ζήκεξα, ζε κηα πξνζπάζεηα αλαβίσζήο ηνπο.
Υαξαθηεξηζηηθό έζηκν ήηαλ νη «ζνύζεο», νη θνύληεο κε ζρνηληά θαη ζαλίδεο πνπ
θξεκνύζαλ κέζα ζηα ζπίηηα από ηνλ θξίθν ζην θέληξν ηεο θακάξαο ησλ
παξαδνζηαθώλ θαηνηθηώλ, ή έμσ ζε δέληξα. Οη «ζνύζεο» ήηαλ ε ραξά ησλ θνξηηζηώλ,
θαη νη λένη πνπ παξαθνινπζνύζαλ από καθξηά ην ζέακα έιεγαλ ην ηξαγνύδη:
«Θεέ κνπ, λάξηαλ νη Λακπξέο, λα θξεκκαζηνύλ νη ζνύζεο
Σδαη λα γεκώζνπλ ηα ζηελά νύιινλ καπξνκαηνύζεο» (Michalopoulou –
Charalambous 1998, 493-494).
Οη κέξεο ηεο ζρόιεο ηέιεησλαλ κε ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα γηαηί ζπλήζσο ακέζσο κεηά
άξρηδε ν ζεξηζκόο.
Σελ παξαδνζηαθή θππξηαθή θνηλσλία ραξαθηήξηδε βαζηά ζξεζθεπηηθόηεηα πνπ
θαζόξηδε θάζε πξάμε ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη εθθξαδόηαλ πην έληνκα ζηηο κεγάιεο
γηνξηέο, όπσο ην Πάζρα. Οη ζπκβνιηζκνί, νη παξαδόζεηο θαη ηα έζηκα ηεο Μεγάιεο
Δβδνκάδαο, πνπ νη αξρέο ηνπο ράλνληαη ζηα βάζε ηνπ ρξόλνπ θαη έθηαζαλ σο ηηο
κέξεο καο πεξλώληαο από γεληά ζε γεληά, απνηεινύλ πνιύηηκν θνκκάηη ηεο άπιεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Δπθξνζύλε Ρηδνπνύινπ – Ηγνπκελίδνπ
Καζεγήηξηα
Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ.
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ηελ 30εηή δσή κνπ ζηελ Κύπξν, θαζώο θαη ζε αθεγήζεηο ειηθησκέλσλ πξνζώπσλ.
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Les rites de la Semaine Pascale : Mort et Résurrection
Pâques est la plus grande fête de la chrétienté célébrant l’Homme-Dieu. Elle est
associée à la Passion, la Crucifixion et la Résurrection du Christ qui se succèdent
durant la Semaine Sainte et sont pieusement suivies par les fidèles.
La mort et la résurrection sont les deux axes autour desquels se déroule une série de
représentations et de coutumes de caractère symbolique.
Nous voyons les thèmes de la mort et de la résurrection se développer à différents
niveaux :
Pâques coïncide avec l’arrivée du printemps, la résurrection de la nature morte, une
reviviscence que les Anciens avaient associée au retour à la vie d’Adonis, dieu de la
Végétation, après son séjour dans l’Hadès.
Dans le monde chrétien, la Semaine Sainte débute le Samedi de la Résurrection de
Lazare qui s’accompagne à Chypre de représentations rituelles du miracle d’un intérêt
exceptionnel. Suit l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem le Dimanche des
Rameaux. La Passion et La Crucifixion du Christ, son sacrifice, a pour but de libérer
les fidèles du péché et sa Résurrection annonce la résurrection des âmes des vivants et
des morts, le terrassement du Mal, le triomphe du Dieu de Vie sur l’Enfer. Le Mal est
puni (le traître Judas est brûlé sur le bûcher selon la coutume) et la Lumière de la
Résurrection est la lumière de la Vie nouvelle, dont les œufs rouges sont un autre des
symboles.
Nous présenterons dans notre communication toutes les coutumes en usage à Chypre
en rapport avec la Semaine Sainte et donnerons une importance spéciale à
l’interprétation du symbolisme dont elles sont chargées.

Euphrosyne Rizopoulou – Egoumenidou
Professeur, Département d´Archéologie et d´Histoire,
Université de Chypre.
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