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µε τη σταύρωσή Του, Αυτός

ΠΑΣΧΑ,
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΣΧΑ!

άντεξε και δεν λύγισε γιατί
ήξερε πως πρέπει να έχει υ-

ποµονή στα µαρτύρια που Του
έκαναν και να έχει πίστη στο

Το Πάσχα είναι η µεγαλύτερη γιορτή των χριστιανών

Θεό.

µεγάλη χαρά. Όλοι χαιρόµα-

στάθηκε ένας αγώνας για τη

Η ζωή του Χριστού λοιπόν

γι’ αυτό όλοι το περιµένουν µε

πίστη στο χριστιανισµό και

στε µε το Πάσχα γιατί τότε ο

στο να µάθει σ’ όλους τους

Χριστός αναστήθηκε για να

ανθρώπους να επιµένουν και
να µην το βάζουν ποτέ κάτω
ακόµα και αν οι ίδιοι µας οι
φίλοι κάποτε µας πρόδωναν,

µας συκοφαντούσαν κ.α. Εµείς
δεν έχουµε παρά να προσπαθήσουµε να µοιάσουµε στο
Χριστό και να έχουµε υποµονή
σε ό,τι κακό µας κάνουν ε-

χθροί και φίλοι. Βέβαια κανείς
δε µπορεί να γίνει αλάνθα-

στος σαν το Χριστό αλλά στον
αγώνα της προσπάθειας σίµας δείξει πως παρά τις συ-

γουρα θα καλυτερέψουµε.

Ιωάννα Χατζηλιάδου

κοφαντίες των καταδιωκτών

Του, την προδοσία ενός µαθητή Του και το σκληρό µαρτύριο
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ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

πει το «Χριστός Ανέστη» ανάβουµε τις λαµπάδες, τουγκρί-

ζουµε τα αυγά και λέµε: «ΧΡΙ-

Το Πάσχα είναι µια µεγάλη

ΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ –ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ».

γιορτή του Χριστιανισµού. Την
Μεγάλη Εβδοµάδα όλοι νη-

Μετά µ’ αναµµένες τις λα-

στεύουµε για να κοινωνήσου-

µπάδες πηγαίνουµε στο σπίτι.

µε. Την Μεγάλη Πέµπτη οι κα-

Μόλις φτάσουµε, µε την αναµ-

µπάνες χτυπούν πένθιµα. Οι

µένη λαµπάδα κάνουµε το σή-

νοικοκυρές κρεµούν στην αυλή

µα του Σταυρού έξω απ’ την

ένα κόκκινο πανί, βάφουν κόκ-

πόρτα του σπιτιού. Καθόµα-

κινα αυγά και φτιάχνουν

στε όλοι και τρώµε την µαγειρίτσα της µαµάς. Την Κυριακή

το πρωί πηγαίνουµε στην εκκλησία και καίµε τις λαµπά-

δες. Το µεσηµέρι σουβλίζουµε
το αρνάκι και είµαστε όλοι
χαρούµενοι που ο Χριστός µας
αναστήθηκε.
Στην Καστοριά τη Μεγάλη
∆ευτέρα τη Μεγάλη Τρίτη και

τσουρέκια. Το βράδυ πηγαί-

Τετάρτη τηρούσαν αυστηρή

νουµε στην εκκλησία και στο-

νηστεία, κυρίως οι κοπέλες,

λίζουµε τον Επιτάφιο. Όλοι

γιατί πίστευαν πως της νη-

φέρνουν από λίγα λουλούδια

στικής καρδιάς πιάνει η ευχή

για τον Χριστούλη.. Τέσσερις

κι έτσι θα έβρισκαν γαµπρό.

άντρες τον κρατάν. Ο παπάς

Στην Πάρο, όλη τη Μεγάλη

ψέλνει και ο κόσµος κρατάει

Βδοµάδα, οι καµπάνες πεν-

αναµµένα κεριά.

θούσαν. "Χήρευαν". Κάθε δου-

Μερικές γυναίκες κάθονται

λειά έπρεπε να σταµατήσει

όλη τη νύχτα δίπλα στον επι-

Ακόµα και τον αργαλειό ξέλυ-

τάφιο

ναν, µια και ο Χριστός ήταν

Αφού περάσουµε από τους

Σταυρωµένος. Μόνο ο καθαρι-

δρόµους του χωριού ή της πό-

σµός των σπιτιών επιτρεπό-

λης γυρίζουµε στην εκκλησία

ταν. Τη Μεγάλη Τετάρτη πα-

και περνάµε από κάτω από

ρασκεύαζαν τη νέα ζύµη, το

τον Επιτάφιο. Το Σάββατο το

προζύµι της χρονιάς. Στις γει-

βράδυ στις 12 όταν ο παπάς
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τονιές της Αθήνας µάλιστα η

θώς κι ελάχιστα θεοµητορικά.

εκκλησάρισσα πήγαινε από

Τα περισσότερα ποιήµατα τα

σπίτι σε σπίτι, µάζευε αλεύρι

δηµοσίευε σε εφηµερίδες και

Το πήγαινε στον παπά και ε-

του Παπαδιαµάντη είναι «Η

και το ζύµωνε χωρίς προζύµι.

περιοδικά. Τα µυθιστορήµατα

κείνος ακουµπούσε πάνω του

µετανάστασις», «Οι έµποροι

και το αλεύρι ανέβαινε. Αυτό

λα». Οι νουβέλες είναι «Χρή-

το σταυρό µε το Τίµιο Ξύλο

των εθνών» και η «Γυφτοπού-

θα ήταν το προζύµι της χρο-

στος Μηλιώνης», «Φόνισσα»

νιάς. Η εκκλησάρισσα µοίραζε

και «Ρόδινα ακρογιάλια» και

από λίγο σε κάθε σπίτι. Τα έ-

άλλα πολλά. Ο Αλέξανδρος

θιµα της Μεγάλης Εβδοµάδας

Παπαδιαµάντης άφησε την

Πέµπτη.

σε ηλικία 60 ετών αφού έµεινε

τελευταία του πνοή το 1911

ξεκινούσαν κυρίως τη Μεγάλη

Μαρία Μαυροθαλασσίτου

στην ιστορία µεταξύ των µεγαλύτερων συγγραφέων της

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ

Ελλάδος.

Αντώνης Ποδάρας

Ο Παπαδιαµάντης γεννήθηκε
στη Σκιάθο το 1851 κι ύστερα

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΣΟΥΡΕΚΙ

από το Γυµνάσιο παρακολού-

1 ½ κιλό αλεύρι, 2 κουταλιές

θησε µαθήµατα στη Φιλοσοφι-

σούπας µαγιά µπύρας, 1 φλυ-

κή Σχολή του Πανεπιστηµίου

τζάνι βούτυρο γάλακτος,
1 ½ φλυτζάνι ζάχαρη, 6 αυγά,

1 κουταλιά γεµάτη ξύσµα

πορτοκαλιού, 1 κουταλιά κοφτή µαχλέπι ή γλυκάνισο,

1 φλυτζάνι γάλα, 1 κουταλάκι
κοφτό αλάτι.

Ζεσταίνετε το γάλα να γίνει

χλιαρό και µέσα σ’ αυτό λιώΑθηνών, αλλά τελικά έζησε

νετε µε τα δάχτυλά σας τη

της και συγγραφέας. Έγραψε

αλεύρι και ανακατεύετε να γί-

σαν «κοσµοκαλόγερος», ψάλ-

µαγιά. Προσθέτετε ½ φλυτζάνι

συνολικά 3 µυθιστορήµατα, 3

νει ένας πηχτός χυλός. Το

440 άρθρα σε εφηµερίδες, κα-

και το τυλίγετε µε µια κουβέρ-

σκεπάζετε µ’ ένα λαδόχαρτο

νουβέλες, 180 διηγήµατα και
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τα να φουσκώσει. Στο µεταξύ

αθλητισµού µαζεύουν πολύ

βάζετε σε πήλινη λεκάνη το

κόσµο που πάντα παρακολου-

αλεύρι µε το αλάτι, λιώνετε το

θεί. Ο κάθε άνθρωπος έχει την

βούτυρο και το ρίχνετε, βρά-

συνήθεια σε κάθε αθλητική

ζετε το µαχλέπι ή το γλυκάνι-

εκδήλωση να υποστηρίξει κά-

σο σε λίγο νερό, το σουρώνετε

ποια οµάδα ή κάποιο αθλητή.

καφέ. Προσθέτετε τα αυγά ο-

φορές κόντρες µεταξύ των θε-

λόκληρα, τη ζάχαρη, το ξύσµα

ατών επειδή υποστηρίζουν

Έτσι δηµιουργούνται πολλές

και ρίχνετε ένα φλυτζάνι του

πορτοκαλιού και το φουσκω-

άλλοι την µία και άλλοι την

µένο χυλό µε τη µαγιά και ζυ-

άλλη οµάδα. Πολλές φορές

µώνετε να ενωθούν όλα τα υ-

αυτές οι κόντρες φτάνουν

λικά και να γίνει µια ζύµη µα-

τους ανθρώπους στα άκρα.

λακή. Σκεπάζετε τη λεκάνη µε

Έτσι παρατηρούµε πολλές

λαδόχαρτο, τυλίγετε µε µάλλι-

φορές να µαλώνουν, να χτυ-

νη κουβέρτα και αφήνετε σε

πιούνται, να βρίζονται και

ζεστό µέρος, να φουσκώσει

ακόµη ως και να πεθαίνουν

τόσο ώστε να διπλασιαστεί.

πολλές φορές άνθρωποι γι’

Την ξαναζυµώνετε, κόβετε

αυτούς τους λόγους. Όπως

κοµµάτια και πλάθετε τα

ξέρουµε όλοι, ο αθλητισµός

τσουρέκια στρογγυλά, κοτσί-

γεννήθηκε στην αρχαία Ελλά-

δες, ή σε διάφορα σχέδια. Τα

δα. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες κα-

τοποθετείτε σε ελαφρά βου-

τάφερναν να σταµατούν όσο

ζετε και αφήνετε σε ζεστό µέ-

πόλεµο. Σήµερα όµως, γίνεται

µε αυγό, πασπαλίζετε, αν θέ-

όλοι να δούµε ξανά µε άλλο

τυρωµένη λαµαρίνα, σκεπά-

διαρκούσαν την βία και τον

ρος να φουσκώσουν. Αλείφετε

το αντίθετο, γι’ αυτό πρέπει

λετε µε ζάχαρη και ασπρισµέ-

µάτι τον αθλητισµό.

Πρέπει να καταλάβουµε ότι
ο αθλητισµός είναι διασκέδαση και πολιτισµός και όχι βία
και αίµα.
Γιάννης Ταµπακιάν

να αµύγδαλα και ψήνετε σε

µέτριο φούρνο επί 30 λεπτά.

Κωνσταντίνα Καριώτου
Η ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α

Ο αθλητισµός είναι ένα
από τα ωραιότερα πράγµατα
που έχει ανακαλύψει ο άν-

θρωπος. Γενικά όλα τα είδη
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