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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 
ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ

Ο Απρίλης είναι λίγο περίεργος μήνας: ανοίγει αυλαία 
προσφέροντάς μας τη μοναδική μέρα του χρόνου όπου το να 
πούμε ένα ψεμματάκι, μικρό κι αθώο πάντα, είναι όχι μόνο 
αποδεκτό αλλά και θεμιτό -ή και απαραίτητο κατά κάποιον τρόπο- 
γιατί αλλιώς χαλάμε το κλίμα της ημέρας! Ωστόσο, εδώ θα πούμε 
μόνο αλήθειες! Ή μήπως όχι; Ας το αναβάλλουμε για λίγο… Κι 
αύριο μέρα είναι. Θα το έχουμε σκεφτεί και καλύτερα το πράγμα. 
Άσε που υπό συνθήκες πίεσης λειτουργούμε και καλύτερα (ή 
τουλάχιστον έτσι έχουμε πείσει τον εαυτό μας και τους άλλους…)! 

Είναι έτσι όμως; Και τι είναι αυτό που στην πραγματικότητα 
μάς κάνει να αποφεύγουμε να ασχοληθούμε εδώ και τώρα με τα 
πράγματα που μας απασχολούν; Είτε πρόκειται για κάτι σχετικά 
δυσάρεστο, τον φόβο της αποτυχίας, είτε για το άγχος της 
επιτυχίας, είτε για την έλλειψη χρόνου ή έμπνευσης, είτε για την 
δυσκολία να δουλέψουμε σε στενά χρονικά ή άλλα περιθώρια, 
η απάντηση είναι μία και ίσως για εμάς τους Οδηγούς λίγο πιο 
εύκολα αντιληπτή. Αν ο στόχος προς εκπλήρωση γίνει η πυξίδα 
μας, τότε αρκεί να κάνουμε κάτι πολύ απλό: ένα πρώτο βήμα. Κι 
ύστερα το επόμενο και το επόμενο. Εύκολο και προφανές! Ναι, 
αλλά αυτό καλό θα ήταν να γίνει ΕΔΩ και ΤΩΡΑ. Ας το δοκιμάσουμε 
απλώς μία φορά και ας συγκρίνουμε τα αποτελέσματα (και τα 
τελικά “προϊόντα” των κόπων μας, αλλά και το πώς νιώσαμε) 
με όλες τις υπόλοιπες φορές που επιλέξαμε να αναβάλλουμε 
πράγματα. Γιατί στην τελική βρε Πουλιά, όλα είναι θέμα επιλογής!  

Πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι απλό λοιπόν, έτσι για εξάσκηση! 
Επειδή η γνώμη σας μετράει και είναι πολύ σημαντική για εμάς, 
σας παρακαλούμε να τη μοιραστείτε: συμπληρώστε λοιπόν το 
ερωτηματολόγιό μας σχετικά με τα Νέα της Κουκουβάγιας που θα 
βρείτε εδώ. 

Κι ύστερα μην ξεχάσετε να δώσετε τη γνώμη σας για ένα εξίσου 
σημαντικό θέμα: το 12ο Συνέδριο Αρχηγών! Κάντε τη γνώμη σας 
να ακουστεί! Δείξτε τι σας απασχολεί ως Αρχηγούς και φυσικά 
εμπλέξτε στη διαδικασία και τους πιθανούς μελλοντικούς 
Αρχηγούς: τα υπόλοιπα Στελέχη σας! Λεπτομέρειες μπορείτε να 
δείτε εδώ.

Και μην ξεχνάτε: η απάντηση είναι η επιλογή του ΕΔΩ & ΤΩΡΑ! 
Όσο δελεαστικό κι αν ακούγεται το “κι αύριο μέρα είναι”...
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Σημαντικές ημερομηνίες...
για εμπνευσμένες συγκεντρώσεις!
02/04  Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
02/04  Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού
04/04  Διεθνής Ημέρα κατά των Ναρκών
07/04  Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
11/04  Παγκόσμια Ημέρα κατά της Aσθενείας Πάρκινσον
16/04  Διεθνής Ημέρα κατά του Θορύβου
16/04  Παγκόσμια Ημέρα Φωνής
18/04  Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς
22/04  Ημέρα της Γης
23/04  Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου
24/04  Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης των Πειραμάτων σε Ζώα
26/04  Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
27/04  Παγκόσμια Ημέρα Σχεδίου (Design)
29/04  Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Ιδέες για συγκεντρώσεις:
Άλλος ένας μήνας γεμάτος ιδέες! Από τέχνες μέχρι θέματα 
ευαισθητοποίησης, μας δίνει αφορμές για διαφορετικές 
συγκεντρώσεις: Διοργανώστε ένα εργαστήρι δραματοποίησης 
παραμυθιού, όπου τα Πουλιά με γονείς ή φίλους τους “παίζουν” 
σκηνές από το παραμύθι καθώς τις ακούν. Οργανώστε ένα Μεγάλο 
Παιχνίδι με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου σας, ή, 
ακόμα, καλέστε κάποιον επαγγελματία από τον χώρο του design 
και σχεδιάστε κάτι νέο, μαζί με τα Πουλιά. 
Εσάς, τι ιδέες σας έρχονται;

Η Κουκουβάγια προτείνει:
Η μη-κερδοσκοπική 
περιβαλλοντική οργάνωση 
Πράκτορες του Πλανήτη, 
δραστηριοποιείται σε σχολεία, 
σε εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, 
αλλά και στην ηλεκτρονική 
της πλατφόρμα, καλώντας τα 
παιδιά να γίνουν πράκτορες 
και να φέρουν σε πέρας άκρως 
απόρρητες αποστολές, με 
στόχο την προστασία του 
πλανήτη.

Το Junior Paradise είναι ένα 
πρότυπο βιωματικό πάρκο 
που προσφέρει εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες για παιδιά, 
τα οποία μέσα από το 
παιχνίδι μαθαίνουν για την 
ιστορία του τόπου και του 
πολιτισμού μας. 
Δήμος Αχαρνών, Αττική.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526
www.seo.gr - seo@seo.gr

Κλάδος Πουλιών
klados.poulion@gmail.com
kladospoulion@seo.gr
Facebook | Youtube | Βοήθημα

Επιμέλεια Τεύχους:
Δανάη Μπίσυλλα, Μαριάννα 
Ραψωματιώτη, Κλαίρη Χαβάκη

Γι αυτό το τέυχος διαβάσαμε:
Το άρθρο του James Clear: “The Goal 
is Not the Point: Choose a Path and 
then Walk It”, www.jamesclear.com 
[online]. Διαθέσιμο εδώ.
[τελευταία πρόσβαση: 06.04.2015]
-
Το άρθρο της Νανοπούλου, Κ. : 
“Πώς να σταματήσετε να είστε 
αναβλητικοί”, 19 Μαρτίου 2015, Huff-
Post Greece [online]. Διαθέσιμο εδώ.
[τελευταία πρόσβαση: 06.04.2015]

Το κείμενο της στήλης “Κάτι για σένα” 
περιέχει αναφορές από:
Το άρθρο της εφημερίδας 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΛΛΑΔΑ: “Ήθη και 
έθιμα του Πάσχα σε όλη την Ελλάδα”, 
20 Απριλίου 2014, www.kathimerini.gr 
[online]. Διαθέσιμο εδώ.
[τελευταία πρόσβαση: 06.04.2015]
-
Το άρθρο του In.gr: “Πάσχα των 
Ελλήνων: Ξεχωριστά τα έθιμα της 
Μεγάλης Εβδομάδας σε κάθε γωνιά 
της Ελλάδας”, 6 Απριλίου 2015, www.
news.in.gr [online]. Διαθέσιμο εδώ. 
[τελευταία πρόσβαση: 06.04.2015]
-
Το λήμμα της ελεύθερης 
εγκυκλοπαίδειας ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ: 
“Πάσχα”, www.el.wikipedia.org [on-
line]. Διαθέσιμο εδώ.
[τελευταία πρόσβαση: 06.04.2015]

ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΗ 
ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ
και βοήθησε μας να βελτιώσουμε 
τα Νέα της Κουκουβάγιας!

Θέλουμε πολύ να ακούσουμε την 
άποψή σου! Παρακαλούμε συμπλή-
ρωσε αυτό το σύντομο ερωτημα-
τολόγιο, παίρνει μόνο 3 λεπτά!

ΑΔΥΝΑΤΟ
σημαίνει μόνο ότι δεν έχεις βρει ακόμη τη λύση

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

http://goo.gl/XomC5x
http://goo.gl/i0m4Ju
https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
http://jamesclear.com/treasure-hunt?__s=pbfsd3whfvc2sjyajcrv
http://www.huffingtonpost.gr/2015/03/19/life-anavlitikotita-telos_n_6875998.html?utm_hp_ref=greece
http://www.kathimerini.gr/763521/article/epikairothta/ellada/h8h-kai-e8ima-toy-pasxa-se-olh-thn-ellada
http://news.in.gr/culture/article/?aid=1231398202
http://goo.gl/U2cUxd
http://goo.gl/forms/fKP14Yis7O
http://goo.gl/forms/fKP14Yis7O
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Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!

ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟ 
ΔΕΝΤΡΟ ΣΟΥ;

Σε 
περιμένει και μια έκπληξη!  Δες το νέο βιβλίο των Πουλιών!

Έχεις σκεφτεί ποτέ... 
...Πόσο νερό χρειάζεται 

καθημερινά το δικό σου δέντρο;
...Πόσο δυνατό αέρα; 

...Πόσες ακτίνες ήλιου φτάνουν στα 
κλαδιά του;

Μην σκέφτεσαι τίποτε άλλο, έλα να 
μοιραστείς μαζί μας από πού κρα-

τάει το δέντρο σου. 

Θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις 
Στελέχη από όλη την Ελλάδα και να 

εξασκηθείς στην τέχνη της κατα-
σκήνωσης!

Πανελλήνια Συνάντηση 
Αρχηγείων Χαρούμενων Δασών 2015

Οργανωθείτε με τα μέλη του Αρχηγείου σας!

Στη Συνάντηση Στελεχών θα 
ενημερωθείς για τις τελευταίες 

εξελίξεις στον τομέα των υπηρεσιών, 
έτσι ώστε να σκίσεις στην 

φετινή σου Υπευθυνότητα!

«Ξέχνα τον χορευτή, το κέντρο του εγώ - γίνε ο 
χορός. Αυτός είναι ο διαλογισμός. Χόρεψε τόσο 
βαθιά που να ξεχάσεις τελείως ότι «εσύ» χορεύ-
εις και άρχισε να νιώθεις ότι είσαι ο χορός. Όταν 
εξαφανιστεί ο διαχωρισμός, μετατρέπεται τότε σε 

διαλογισμό. Και να είσαι όπως όταν παίζεις. 
Να θυμάσαι πάντα τη λέξη παιχνίδι, 
για μένα είναι πολύ βασική.» - Osho

«Όταν το γιατί γίνεται πώς»: Το εργα-
στήρι που θα βουτήξει βαθιά σε μικρούς 

θησαυρούς για την κατασκήνωση!

Σάββατο βράδυ στην άκρη της πό-
λης. Με υπέροχη παρέα και ωραία 

μουσική. Εσύ, θα λείπεις;

 Κατασκηνωτικός χώρος
Αγίας Μαρίνας, “τα Κονάκια”

Άφιξη: 16/04 στις 12:00
Αναχώρηση: 19/04 στις 15:00

http://seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4503&LANG=GR
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Πολλοί Πολιτισμοί - 
Μία Ιστορία

Στήλη: Ήξερες ότι...;

image credit: freepik.com

«Μιλάμε πολλές γλώσσες κι έχουμε ρίζες διαφορετικές 
Μοιραζόμαστε όμως τις ίδιες ιστορίες»
Παγκόσμιες ιστορίες... λαϊκά παραμύθια
Είναι η ίδια ιστορία που μας έχουν πει
Με διαφορετικές φωνές 
Με διαφορετικά χρώματα 
Δεν αλλάζει όμως ποτέ  
Αρχή...
Πλοκή...
Και τέλος...
Είναι η ίδια ιστορία που ξέρουμε όλοι και την αγαπάμε
Την ακούσαμε όλοι
Σε διαφορετικές εκδοχές, με διαφορετικές φωνές
Αλλά είναι πάντα η ίδια
Υπάρχει ένας ήρωας... μια πριγκίπισσα... ένας κακός
Δεν έχει σημασία η γλώσσα
Τα ονόματα
Ή τα πρόσωπα
Είναι πάντα η ίδια
Αρχή
Πλοκή
Και τέλος
Πάντα εκείνος ο ήρωας, εκείνη η πριγκίπισσα, εκείνος ο κακός 
Αναλλοίωτοι από αιώνες
Μας κρατούν συντροφιά
Μας ψιθυρίζουν στα όνειρά μας
Μας νανουρίζουν το βράδυ
Οι φωνές τους έχουν σβήσει από καιρό
Αλλά ζουν για πάντα στην καρδιά μας
Γιατί μας φέρνουν κοντά σε μια χώρα μυστηρίου και φαντασίας 
Κι έτσι οι διάφοροι πολιτισμοί ενώνονται όλοι σε
Μια ιστορία

Απόσπασμα από το υλικό εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου για το 
2015, που δημιούργησε το τμήμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων: 

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, 
την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 
Την καθιέρωσε η Διεθνής οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (International Board 
on Books for Young People - IΒΒΥ) το 1966. Από τότε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετι-
κό εθνικό τμήμα της οργάνωσης αυτής ετοιμάζει ένα μήνυμα και μια αφίσα, που 
διανέμονται σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να τονίσουν την αξία των βιβλίων και της 
ανάγνωσης, και να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη και τη 
διάδοση της παιδικής λογοτεχνίας. 

Στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας, η Marwa Obald Rashid Al Aqroubi, συγ-
γραφέας παιδικών βιβλίων και Πρόεδρος του Τμήματος των ΗΑΕ της IBBY έγραψε το 
παρακάτω μήνυμα (μετάφραση: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου).

http://www.sxolikivivliothiki.gr/sites/default/files/afisa_ibby_2015.pdf
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Κάτι για σένα:
Πάσχα, Πασχαλιά ή Λαμπρή - αν και ανήκει στον κύκλο των 
κινητών θρησκευτικών εορτών, βρίσκεται έντεχνα τοποθετη-
μένο στην καρδιά της Άνοιξης καθώς, σύμφωνα με την παρά-
δοση, γιορτάζεται την Κυριακή μετά την πρώτη ανοιξιάτικη 
πανσέληνο. Ως εορτή με πολλούς συμβολισμούς συνοδεύεται 
και από πολλά διαφορετικά έθιμα ανά την επικράτεια!

Φυσικά, υπάρχουν και γνωστά πανελλήνια έθιμα όπως τα 
διάφορα είδη κουλουριών και τσουρεκιών, το βάψιμο των 
αυγών και οι επακόλουθες αυγομαχίες, η μαγειρίτσα και το 
σούβλισμα του αρνιού την Κυριακή του Πάσχα. 

Όπως και να έχει το Πάσχα, ήταν και θα είναι ένα “πέρασμα” 
προς την Άνοιξη και την αναγέννηση της Φύσης που έρχεται 
μετά από το συννεφιασμένο και παγωμένο χειμώνα (έστω κι 
αν τον έχουμε μισοδιώξει ως τώρα!).

Έτσι, εμείς σταχυολογήσαμε τα πιο ιδιαίτερα και τα μοιρα-
ζόμαστε μαζί σας (κι αν τώρα εσείς ανακαλύψετε μέσα από 
αυτά και ιδέες για συγκεντρώσεις, ε, κινηθείτε στο πνεύμα των 
ημερών και μοιραστείτε τις κι εσείς μαζί μας!). Ας ξεκινήσει 
λοιπόν το ταξίδι!

Δωδεκάνησα: Στην Πάτμο, την 
Μ.Πέμπτη γίνεται αναπαράσταση του 
«Μυστικού Δείπνου» του Νιπτήρα 
σε κεντρική πλατεία της Χώρας. Στη 
Ρόδο, το Σάββατο του Λαζάρου, 
τα παιδιά γυρίζουν από πόρτα σε 
πόρτα και τραγουδούν τον «Λάζαρο». 
Παλαιότερα, κανένας γεωργός δεν 
πήγαινε στο χωράφι του να εργαστεί, 
γιατί όπως πίστευαν, ό,τι έπιαναν 
θα μαραινόταν. Επιτρεπόταν μόνο 
η συγκέντρωση ξερών κλαδιών για 
το άναμμα των φούρνων τη Μεγάλη 
Εβδομάδα για το ψήσιμο των κου-
λουριών. Το Σάββατο του Λαζάρου, 
επίσης, σε όλα τα σπίτια οι νοικοκυ-
ρές φτιάχνουν στριφτά κουλουράκια, 
«τα Λαζαράκια», συμβολίζοντας με 
τον τρόπο αυτό το σώμα του Λαζά-
ρου που ήταν τυλιγμένο στο σάβανο. 
Στην Κω, τα παιδιά παίρνουν μεγάλα 
κλειδιά από εκείνα που είχαν οι πα-
λιές κλειδαριές, δένουν με ένα σχοινί 
το κλειδί με μπαρούτι, βάζουν το 
καρφί στην τρύπα του κλειδιού και 
το βράδυ της Ανάστασης το χτυπούν 
δυνατά στον τοίχο για να εκπυρσο-
κροτήσει. Στη Χίο, βρίσκουμε τον 
ρουκετοπόλεμο, ένα παλιό έθιμο 
από το Βροντάδο, με ρίζες στην 
τουρκική κατοχή. Αρχικά, οι κάτοικοι 
των ενοριών του Αγίου Μάρκου και 
της Παναγίας Ερειθιανής, εκκλη-
σιών που βρίσκονται αντικριστά, 
έφτιαχναν αυτοσχέδια κανονάκια. 
Με το πέρασμα του χρόνου όμως 
αυτά εξελίχθηκαν σε αυτοσχέδιες 
ρουκέτες, βεγγαλικά, φτιαγμένα από 
νίτρο, θειάφι και μπαρούτι. Οι ποσό-
τητες, τα τελευταία χρόνια, φτάνουν 
στις μερικές χιλιάδες και το θέαμα 
που δημιουργείται στον ουρανό του 
Βροντάδου το βράδυ της Ανάστασης 
είναι φαντασμαγορικό.

Επτάνησα: Το πρωί του Μ.Σαββάτου 
στα Επτάνησα γίνεται “σεισμός”. Οι 
κάτοικοι πετούν και σπάζουν πήλινα 
δοχεία στους δρόμους μετά την πρώ-
τη Ανάσταση. Χτυπούν οι καμπάνες 
των εκκλησιών και από τα παράθυρα 
των σπιτιών πέφτουν κατά χιλιάδες, 
οι “μπότηδες” στους δρόμους, με 
μεγάλο κρότο. Αυτό το έθιμο έχει τις 
ρίζες του στο χωρίον του Ευαγγελίου 
«Συ δε Κύριε Ανάστησόν με ίνα συ-
ντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως». 
Ένα άλλο έθιμο που αναβιώνει 
στην Κέρκυρα είναι το «Μαστέλο» 
(βαρέλι). Στην Πίνια και κάτω από 
την Μεταλλική Κουκουνάρα που 
κρέμεται ασάλευτη μαζεύονται οι 
Φακίνοι, οι αχθοφόροι της πόλης, οι 
οποίοι τοποθετούσαν στη μέση του 
πεζοδρομίου ένα ξύλινο βαρέλι. Το 
στόλιζαν με μυρτιές και βέρντε, του 
έβαζαν νερό και αυτοί σκορπισμένοι 
στο γύρο χώρο, παρακαλούσαν τους 
περαστικούς, που αυτή την ώρα ήταν 
πάρα πολλοί, να ρίξουν νομίσματα 
για ευχές στο νερό. Όταν πλησίαζε η 
ώρα της πρώτης Ανάστασης, οι Πινια-
δώροι σκορπισμένοι στην περιοχή 
της Πιάτσας κυνηγούσαν να βρουν 

κάποιον να τον ρίξουν στο βαρέλι. 
Αυτός μουσκίδι έβρεχε τον κόσμο 
γύρω του, ενώ περνούσαν οι μπάντες 
μας, παίζοντας το «Μη φοβάστε Γραι-
κοί». Στο τέλος έβγαινε ο βρεγμένος 
με γέλια και χαρές και έπαιρνε τα 
χρήματα που είχε το βαρέλι. 

Θεσσαλία: Η Λαμπρή είναι η γιορτή 
της ζωής για τους ανθρώπους του 
κάμπου, τους Καραγκούνηδες. Γι’ 
αυτό αποτελούσε ξεχωριστή χαρά 
για εκείνον, που θα χτυπούσε 
πρώτος αναστάσιμα την καμπάνα, τα 
χαράματα, καθώς θα έφερνε γούρι 
για το σπίτι, τα ζώα, τα σπαρτά.  

Θράκη: Στις Μέτρες της Θράκης, 
τα παιδιά φτιάχνουν το ομοίωμα 
του Ιούδα και το περιφέρουν στα 
σπίτια, ζητώντας κλαδιά για να τον 
κάψουν την επομένη στον Επιτάφιο. 
Τη Μεγάλη Παρασκευή η πομπή του 
Επιταφίου σταματά έξω από ένα 
παρεκκλήσι, εκεί όπου βρίσκεται 
έτοιμη η φωτιά για να καεί ο Ιούδας. 
Τη στιγμή που ο ιερέας διαβάζει το 
Ευαγγέλιο ανάβουν τη φωτιά και καί-
νε το ομοίωμα. Αργότερα θα πάρουν 
μια χούφτα από εκείνη τη στάχτη και 
θα τη ρίξουν στα μνήματα.

Κεντρική Ελλάδα: Στην Αράχωβα, 
ανήμερα του Πάσχα ξεκινάει η περι-
φορά της Εικόνας του Αγίου Γεωρ-
γίου την οποία συνοδεύουν περί τα 
500 άτομα ντυμένα με παραδοσιακές 
φορεσιές. Την επομένη πραγματοποι-
είται αγώνας δρόμου των γερόντων 
(ανηφορικός δρόμος), οι οποίοι 
ξεκινούν από την εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου και φτάνουν στο λόφο. Οι 
εκδηλώσεις συνεχίζονται με κλέφτικα 
αγωνίσματα, όπως το σήκωμα της 
πέτρας. Στη Λιβαδειά, το πιο χαρα-
κτηριστικό έθιμο της πόλης, είναι το 
γνωστό «Πάσχα της Λιβαδειάς», με 
τους νέους της πόλης να συμμετέ-
χουν στο έθιμο του «λάκκου». Μετά 
την Ανάσταση και πριν ξημερώσει 
οι κάτοικοι ετοιμάζουν την φωτιά. 
Ένας, κάνοντας το σταυρό του, βάζει 
φωτιά στο σωρό με τη λαμπάδα της 
Αναστάσεως. Με ραντίσματα νερού 
και συχνό χτύπημα με ένα μακρύ 
ξύλο, η θράκα είναι έτοιμη για να 
ψηθούν τα αρνιά. Το γλέντι διαρκεί 
μέχρι το απόγευμα και συμπληρώνε-
ται με τη συμμετοχή παραδοσιακών 
χορευτικών συγκροτημάτων και 
πυροτεχνήματα. Στη Ναύπακτο, το 
βράδυ της Μ.Παρασκευής, κατά την 
περιφορά του Επιταφίου σχηματί-
ζονται πομπές που περνούν από το 
λιμάνι, όπου είναι αναμμένες δάδες 
ειδικά τοποθετημένες στις τάπες του 
Κάστρου. Στο μέσον της εισόδου 
του λιμανιού οι δάδες σχηματίζουν 
μεγάλο σταυρό, που φωταγωγεί 
ολόκληρο το λιμάνι παρουσιάζοντας 
μία φαντασμαγορική εικόνα. Το 
έθιμο συνδυάζει τη θρησκευτική μυ-
σταγωγία με την ηρωική προσπάθεια 
του μπουρλοτιέρη Ανεμογιάννη να 

πυρπολήσει την τουρκική ναυαρχίδα 
στον χώρο αυτό. 

Κυκλάδες: Ξεχωριστό χρώμα και 
άρωμα έχουν οι ημέρες του Πάσχα 
στα νησιά των Κυκλάδων, όπου 
συνδυάζονται ο μπαρουτοπόλεμος 
της Μήλου, το βύθισμα του Επιτα-
φίου στη θάλασσα στην Τήνο και το 
κάψιμο του Ιούδα στη Μύκονο με τα 
χιλιάδες αναμμένα τενεκεδάκια στο 
χωριό Πύργος της Σαντορίνης, που 
δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό. 
Στην Ίο και την Κύθνο, τη Μ. Παρα-
σκευή οι νέοι του νησιού παίζουν 
τις “μπάλες”, ένα παιχνίδι με μικρές, 
σιδερένιες κόκκινες και πράσινες 
μπάλες, ενώ τη δεύτερη ημέρα του 
Πάσχα αναβιώνει το παραδοσιακό 
έθιμο της “Κούνιας”: νεαρά κορίτσια 
του νησιού, ντυμένα με παραδοσια-
κές στολές, στήνουν κούνιες στο κέ-
ντρο της Χώρας και τα παλικάρια τις 
κουνούν, ενώ οι κοπέλες τραγουδούν 
παραδοσιακά τραγούδια αγάπης. 
Στην Πάρο, η περιφορά του Επιτα-
φίου της Μάρπησσας παρουσιάζει 
ενδιαφέρον, καθώς κατά την διάρκειά 
της γίνονται δεκαπέντε περίπου 
στάσεις. Σε κάθε στάση φωτίζεται και 
ένα σημείο του βουνού. Παιδιά ντυ-
μένα Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές 
του Χριστού αναπαριστούν σκηνές 
από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, την 
προσευχή στο Όρος των Ελαιών, το 
Μαρτύριο της Σταύρωσης και την 
Ανάσταση. Τα μεσάνυχτα του Μ. Σαβ-
βάτου, το νησί γεμίζει από φώτα και 
τον θόρυβο των αμέτρητων πυροτε-
χνημάτων. Στη Νάξο, στο πασχαλινό 
τραπέζι ξεχωρίζει το παραδοσιακό 
«μπατούδο», κατσικάκι γεμιστό με 
εντόσθια, λαχανικά, ρύζι, αυγά και 
τυρί ψημένο στο φούρνο.

Κρήτη: Πριν την ανάσταση, στις Γκα-
γκάλες Ηρακλείου, όλα τα παιδιά του 
χωριού μαζεύουν ξύλα και οτιδήποτε 
άλλο μπορεί να καεί και τα αφήνουν 
στο προαύλιο της εκκλησίας. Την 
παραμονή της Ανάστασης σχηματί-
ζουν ένα βουνό από τα ξύλα και στην 
κορυφή έχουν ένα σκιάχτρο με ένα 
παλιό κουστούμι που υποτίθεται 
ότι είναι ο Ιούδας και την ώρα που 
ο παπάς λέει το «Χριστός Ανέστη» 
βάζουν φωτιά και τον καίνε. Η νύχτα 
γίνεται μέρα από τα πυροτεχνήμα-
τα, η καμπάνα του χωριού χτυπά 
συνεχώς και οι παλιότεροι λένε ότι 
όταν αυτοί ήταν μικροί δεν άφηναν 
για τρία μερόνυχτα την καμπάνα να 
σταματήσει για το καλό.

Μακεδονία : Με ένα κόκκινο πανί, 
που συμβολίζει το αίμα του Χριστού, 
απλωμένο στο μπαλκόνι ή το παρά-
θυρο, ξεκινούν τη Μεγάλη Πέμπτη 
οι προετοιμασίες για τη βραδιά της 
Ανάστασης και το βάψιμο των αυγών. 
Παλαιότερα, η νοικοκυρά έβαζε το 
πρώτο αυγό στο εικονοστάσι, απ 
όπου το έβγαζε με την πυροστιά 
μόνο όταν έβρεχε ή άστραφτε, για 

να «ξορκίσει» το χαλάζι και τις πλημ-
μύρες. Στην Ιερισσό της Χαλκιδικής 
έχουν το έθιμο «Του μαύρου νιού 
τ αλώνι», την Τρίτη του Πάσχα. Οι 
γεροντότεροι αρχίζουν τον χορό, 
μέχρι να πιαστούν όλοι οι κάτοικοι. 
Τελειώνουν με τον «Καγκέλευτο» 
χορό, που είναι η αναπαράσταση της 
σφαγής 400 Ιερισσιωτών από τους 
Τούρκους, κατά την επανάσταση 
του 1821. Ο χορός περνά κάτω από 
δάφνινη αψίδα όπου υπάρχουν δύο 
παλικάρια με υψωμένα σπαθιά και 
στη μέση του τραγουδιού διπλώνεται 
στα δύο με τους χορευτές να περ-
νούν ο ένας απέναντι από τον άλλο 
για τον τελευταίο χαιρετισμό. Κατά 
την διάρκεια της γιορτής μοιράζεται 
καφές «ζωγραφίτικος» που βράζει σε 
μεγάλο καζάνι, τσουρέκια και αυγά. 
Στις Σέρρες, τη Μεγάλη Παρασκευή, 
αναβιώνει το έθιμο «Αδώνια». 
Όταν ο Επιτάφιος πλησιάζει, κάθε 
νοικοκυρά τοποθετεί στο κατώφλι 
του σπιτιού της ένα τραπεζάκι με 
θυμίαμα και εικόνες, πλαισιωμένες 
από πασχαλιές και άλλα άνθη και 
ένα πιάτο με κριθάρι ή φακή. Το 
έθιμο παραπέμπει στους «Αδώνιδος 
Κήπους», που συμβολίζουν τη νιότη 
που χάνεται γρήγορα και άδικα, 
όπως και ο Άδωνις που πέθανε από 
επίθεση κάπρου. Στη Νέα Πέραμο, οι 
κάτοικοι σε κάθε γειτονιά καίνε από 
ένα ομοίωμα του Ιούδα τη στιγμή 
που η πομπή του επιταφίου περνάει 
από τους δρόμους. Την τρίτη μέρα 
του Πάσχα, στην τοπική κοινότητα 
Ελευθερών Καβάλας αναβιώνουν τα 
παραδοσιακά «Μαζίδια». Οι πιστοί 
μεταφέρουν σε πομπή τα εικονίσμα-
τα από τη βυζαντινή εκκλησία του 
Αγίου Ταξιάρχη, στα «Μαζίδια» όπου 
βρίσκεται το γραφικό εξωκλήσι των 
Αγίων Ραφήλ, Ειρήνης και Νικολάου. 
Στο Δρυόβουνο της Κοζάνης ξεχωρί-
ζει η αναπαράσταση της Αποκαθήλω-
σης του Εσταυρωμένου, που γίνεται 
με εντυπωσιακό τρόπο, στο λόφο του 
«Γολγοθά».

Πελοπόννησος : Μοναδικός 
είναι ο εορτασμός του Πάσχα στην 
Τσακωνιά, με το φαντασμαγορικό 
έθιμο κατά το οποίο εκτοξεύονται, 
με το αναστάσιμο φως, εκατοντάδες 
πολύχρωμα αερόστατα από τον Τυρό 
και το Λεωνίδιο και να ταξιδεύουν 
πάνω από το Μυρτώο πέλαγος, φτά-
νοντας, όταν ο καιρός το επιτρέπει, 
ως την Ύδρα και τις Σπέτσες. Στην 
Καλαμάτα, αναβιώνει ένα έθιμο που 
πηγάζει από τους απελευθερωτικούς 
αγώνες του 1821, ο διαγωνισμός των 
«μπουλουκιών». Οι διαγωνιζόμενοι, 
με παραδοσιακές ενδυμασίες και 
οπλισμένοι με σαΐτες (χαρτονένιους 
σωλήνες γεμάτους μπαρούτι), επιδί-
δονται σε σαϊτοπόλεμο στο γήπεδο 
του Μεσσηνιακού με τη συμμετοχή 
πλήθους κόσμου. --

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015


