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Με θρησκευτική ευλάβεια και 
κατάνυξη γιορτάζουν τη Με-
γάλη Εβδομάδα και το Πάσχα 
οι Ελληνες ορθόδοξοι, εδώ και 
περίπου 200 χρόνια Ιστορίας 
των ελληνικών κοινοτήτων στις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 
Εορτασμοί με το βλέμμα στραμ-
μένο στην Ελλάδα, που δοκιμά-
ζεται σκληρά, και την καρδιά να 
χτυπά ελληνικά και δυνατά. 

Τ
ο Πάσχα των Ελλήνων 
ορθοδόξων, που δεν 
περνά απαρατήρητο 
πουθενά στις ΗΠΑ, 

εορτάζεται, πολλές φορές και 
με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, 
με χορωδίες αξιοζήλευτες, 
σχεδόν όπου υπάρχουν Ελλη-
νες, πρώτης, δεύτερης και τρί-
της ή και τέταρτης γενιάς, σε 
όλη την επικράτεια των ΗΠΑ. 
Οπου υπάρχουν Ελληνες η Λα-
μπρή εορτάζεται ελληνικά και 
ορθόδοξα. Από την ηλιόλουστη 
Φλόριδα, το Μαϊάμι, τη Φιλα-
δέλφεια και το Λος Αντζελες 
της Καλιφόρνιας, και από την 

πληγωμένη Βοστόνη έως την 
Πενσιλβάνια, το Κονέκτικατ, 
τη Νέα Ιερσέη (New Jersey) 
και τη Νέα Υόρκη, οι Ελληνες 
ορθόδοξοι δίνουν μια διαρκή 
μαρτυρία Ορθοδοξίας και Ελ-
ληνισμού.

Εορταστική ατμόσφαιρα
Τα σπίτια σημαιοστολίζο-

νται. Ελληνίδες νοικοκυρές 
βάφουν αβγά και φτιάχνουν 
κουλουράκια πασχαλινά. Κρα-
τούν ζωντανά ήθη, έθιμα και 
παραδόσεις που περνούν από 
γενιά σε γενιά. Τα σπίτια των 
Ελλήνων ξεχωρίζουν από τις 

ευωδιές που αρχίζουν να σκορ-
πάνε από τη Μεγάλη Πέμπτη 
με αποκορύφωμα την Κυριακή 
του Πάσχα όπου των Ελλήνων 
οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο 
γαλαξία. Με τραγούδια, ελλη-
νικούς μεζέδες, αρνιά και κρα-
σοκατάνυξη, ελληνική φιλοξε-
νία και ευκαιρία για τραγούδι, 
κέφι και χορό σε κάθε σπίτι 
που γεμίζει από τους γείτονες 
Αμερικανούς κάθε εθνικότητας 
που έρχονται να τσουγκρίσουν 
και να ευχηθούν. Ανάλογη εί-
ναι η ατμόσφαιρα και σε όλες 
τις εκκλησιές. Οι ναοί γεμίζουν 
από το βράδυ της Κυριακής των 

Βαΐων. Τη Μεγάλη Παρασκευή 
σε αρκετές κοινότητες γίνεται 
κανονικά η περιφορά του επι-
ταφίου, ενώ το Μεγάλο Σάββα-
το σε κάποιες (όχι σε όλες διότι 
απαγορεύεται) πέφτουν και τα 
πατροπαράδοτα πυροτεχνήμα-
τα. Κέντρο βέβαια του ελληνι-
κού Πάσχα η ελληνική Αστόρια 
στη Νέα Υόρκη, η οποία αυτήν 
την περίοδο έχει αναβαπτισθεί 
και πάλι από την ελληνική πα-
ρουσία λόγω του μεγάλου με-
ταναστευτικού κύματος που 
έχει προκληθεί από νέους αν-
θρώπους που αναζητούν το 
δικό τους αμερικανικό όνειρο.
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Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος δίδει το Αγιο Φως στο γνωστό και διακεκριμένο ομογενή Ντίνο Ράλλη, 
πρόεδρο της επιτροπής παρελάσεως στην 5η λεωφόρο 

Την Κυριακή του Πάσχα στον εσπερινό της αγάπης και πάλι οι ναοί κατακλύζονται από κόσμο.  
Στο στιγμιότυπο ο επίσκοπος Σάββας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Τη Μεγάλη Παρασκευή σε πολλές περιοχές και ειδικά στο κέντρο της ελληνικής Αστό-
ριας ούτε ένας, ούτε δυο, αλλά τέσσερις επιτάφιοι κάνουν περιφορά από τέσσερις 
διαφορετικές κοινότητες

Το τσούγκρισμα του κόκκινου αβγού με παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς
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