
 

 

Ο άνθρωπος κατοικεί στη γη, είναι μέρος μιας οικογένειας, 
μιας κοινωνίας και ενός έθνους που συνεχώς αλλάζει. Η 
υγεία του ανθρώπου έχει άμεση σχέση με τα παραπάνω 
σαν βιοχημικό, σωματικό, συναισθηματικό, ψυχικό και 
πνευματικό ον  που είναι.  Όλοι μας έχουμε κάποια κληρο-
νομικότητα, κάποιο κύτταρο μας, μοιάζει του πάτερα ή του 
… παππού μας που πέθανε από την τάδε… αρρώστια, για 
να βγει όμως στην επιφάνεια θα εξαρτηθεί από εμάς… κάτι 
θα συμβεί μέσα στο Εγώ μας, μέσα στις διαπροσωπικές 
μας σχέσεις, κάποιο πρόβλημα θα φέρει ένα μέλος 
της οικογένεια μας, κάποιο πρόβλημα θα προκύ-
ψει στο χώρο της δουλειάς, της γειτονιάς, του σχο-
λείου, κ.λ.π. και τότε ξαφνικά θα αρρωστήσουμε 
από ένα απλό κρυολόγημα μέχρι…. καρδιοπάθεια, 
καρκίνο, κ.α. 
Κάθε χρόνο ο Ελληνας έφευγε από τη μεγαλούπο-
λη και πήγαινε στο χωριό το Πάσχα, συχνά 
άκουγες τη φράση:  το Πάσχα, μου αρέσει να το 
περνώ στο χωριό, με συγγενείς, φίλους, απολαμ-
βάνω τη φύση, ξεκουράζομαι ψυχικά, τα παιδιά 
παίζουν ανέμελα, κ.α. 
Φέτος πολλούς από αυτούς θα τους βρει το Πάσχα 
ή στο χωριό ή έξω από την πατρίδα. 
Ο άνθρωπος βιώνει το πένθος, εκτός από το θά-
νατο ενός αγαπημένου προσώπου και σε άλλες 
απώλειες, όπως:  
η αρρώστια (απώλεια υγείας), η απώλεια εργασί-
ας, ο χωρισμός, η αποβολή και όταν νιώσει ότι χάνει από 
την καθημερινότητα του κάτι πολύ σημαντικό για εκείνον. 
Όλοι μας αυτήν την εποχή βιώνουμε κάτι από τα παραπά-
νω και όπως λένε οι ειδικοί τα στάδια του πένθους είναι: η 
άρνηση, ο θυμός, η διαπραγμάτευση, η θλίψη και η 
αποδοχή. Οσο πιο γρήγορα δεχτούμε το γεγονός (ο καθέ-
νας το δικό του) και ανάλογα με τη δουλειά που έκανε ο 
καθένας μας στον εαυτό του (αυτογνωσία, καλή διαχείριση 
άγχους, κ.α.) τόσο πιο γρήγορα θα το αποδεχτεί, θα απαλ-
λαγεί από το θυμό και τη διαπραγμάτευση και θα καταφέρει 
να διαχειριστεί τη θλίψη.  
Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης και 
στη χώρα μας γιορτάζεται με έντονο το χρώμα της παράδο-
σης. Οι άνθρωποι αρχίζουν να προετοιμάζονται από την 
Καθαρά Δευτέρα με τη νηστεία, στη συνέχεια με τους χαιρε-
τισμούς κάθε Παρασκευή βράδυ και η προετοιμασία κορυ-
φώνεται με την «Μεγάλη εβδομάδα» και τον εορτασμό της 
Ανάστασης την Κυριακή του Πάσχα. 
 Αρχίζει σιγά – σιγά μια συναισθηματική φόρτιση και το κλί-
μα γίνεται «βαρύ» την Μ.  Εβδομάδα, είναι πένθιμο ακόμη 
και οι άνθρωποι που δεν συνεχίζουν τη νηστεία, νηστεύουν 
όλη την Μ. Εβδομάδα και αυτοί που… δεν τα πάνε καλά 
με…. τη θρησκεία ή έχουν δικές τους θεωρίες περί νηστεί-
ας, Ιεράς εξομολογήσεως και Θ.  Κοινωνίας, την Μ. Παρα-
σκευή νηστεύουν!!! ΔΕΝ είναι τυχαίο το ότι τις ημέρες τις Μ. 
Εβδομάδας στις απογευματινές λειτουργίες πηγαίνει κό-
σμος ακόμη κι αυτοί που δεν συνηθίζουν να πηγαίνουν 
συχνά στην εκκλησία και σιγοψέλνουν με τους ψάλτες τους 
ύμνους & τα τροπάρια των ημερών. Με κατάνυξη παρακο-
λουθούμε  όλο το σταυρικό μαρτύριο μέσα από τους ύμνους 
και τις αναπαραστάσεις των εικόνων. 
Υπάρχει όμως και μια «μερίδα» ατόμων που γι αυτούς Πά-
σχα είναι: η λαμπάδα, το τσουρέκι, το αρνί, το κόκκινο αυγό, 
τα καινούρια ρούχα, τα δώρα και…. 10 λεπτά της ώρας 
πριν το Χριστός Ανέστη να βρεθούν έξω από την εκκλησία, 
κάποιοι να συναντήσουν τους φίλους τους, άλλοι να στα-
θούν σε κάποιο σημείο για να μην έρθουν πρόσωπο με 
πρόσωπο με … τους κουμπάρους … που δεν μιλούν, κά-
ποιοι να ανάψουν τα βεγγαλικά τους, άλλοι να κανονίσουν 
για ανήμερα του Πάσχα που θα φάνε και πως θα γλεντή-
σουν και κάποιοι να κάνουν κάθε λογής γνωριμίες.  
Οι κορυφαίοι αθλητές γνωρίζουν πολύ καλά ότι εκτός από 
την εκγύμναση του σώματος για να ξεχωρίσουν χρειάζεται 
και η εκγύμναση του πνεύματος και αυτό το επιτυχαίνουν 
με: Λίγο πριν μπουν στο στάδιο κλείνουν τα μάτια, συγκε-
ντρώνονται, αδειάζουν το κεφάλι τους από τις άχρηστες 
σκέψεις και επικεντρώνονται σε αυτό που πρόκειται να συμ-
βεί. Με το νου τους προετοιμάζουν σταδιακά το έδαφος για 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Χωρίς στρες, δίχως λάθη. 
Οι ημέρες του Πάσχα και κυρίως η Μ. Εβδομάδα είναι ότι το 
καλύτερο να τους μιμηθούμε, όταν θα μπούμε στην εκκλησί-
α και θα σταθούμε σε κάποιο σημείο ας κλείσουμε τα μάτια, 
να αδειάσουμε τα σκουπίδια, τις άχρηστες σκέψεις από το 
κεφάλι μας, να επικεντρωθούμε στα γεγονότα της Μ. Εβδο-
μάδας, να προετοιμάσουμε το έδαφος της ψυχής μας για το 
καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα (με νηστεία, Ιερά εξομολό-

γηση & Θεια Κοινωνία) για να 
καθαρίσει ο οργανισμός μας 
από το στρες και να σταματή-
σουμε να κάνουμε λάθη και να 
αφήσουμε την καθοδήγηση στα 
χέρια του Εσταυρωμένου. Μό-
νο έτσι η ψυχή μας θα γαληνέ-
ψει, το πνεύμα μας θα αγαλλιά-
σει και θα έρθει ειρήνη στη ζωή 
μας!!! 
Ολα μπορούμε να τα συνδυά-

σουμε αρμονικά και να τα γευτούμε, να απολαύσει το πνεύ-
μα μας τους ύμνους & τα τροπάρια και να απογειώσει την 
ψυχή μας, να μας φωτίσει το Άγιο Φως της λαμπάδας 
(χωρίς φρουφρού κι αρώματα), να τσουγκρίσουμε το κόκκι-
νο αυγό με τους ανθρώπους που μέχρι χθες δεν μιλούσαμε, 
να πούμε το Χρηστός Ανέστη στους ανθρώπους που πι-
κράναμε ή βλάψαμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να 
νιώσουμε με όλον τον κόσμο πως είμαστε αδέλφια. Να συμ-
φιλιωθούμε με τον εαυτό μας, με τον γείτονα, να νιώσουμε 

ελεύθεροι από τα δεσμά της ζηλοφθονί-
ας και τα πάθη που μας έχουν δέσμι-
ους. Να θυμόμαστε ότι Πάσχα είναι η 
συντριβή του έσχατου εχθρού της αν-
θρώπινης φύσης, που είναι ο θάνατος: 
Θανάτω θάνατον πατήσας… 
Κατά τις ημέρες του Πάσχα μας δίνεται 
η αφορμή για ενότητα, μεταξύ μας, με-
ταξύ των κοινωνιών και των λαών. Πά-
σχα σημαίνει Αγάπη, αγαπάμε όλους 
τους ανθρώπους ανεξαρτήτου  χρώμα-
τος, φυλής, θρησκείας, σεβόμαστε τα 
πιστεύω του καθενός (σε θρησκεία & 
πολίτευμα), αφήνουμε τα μίση και τα 
πάθη μας, ότι κι αν μας έχουν κάνει οι 
άλλοι δεν ασχολούμαστε με αυτούς 
(κυρίως αρνητικά). Ασχολούμαστε μόνο 
με τον εαυτό μας, να τον καθαρίσουμε 

πνευματικά – ψυχικά για να έχουμε σωματική υγεία!!! 
Εάν πάρει ο καθένας μας τη ζωή του εαυτού του από την 
αρχή μέχρι… σήμερα και τη βάλλει παράλληλα με την αρχή 
της Καθαρής Δευτέρας μέχρι την Κυριακή του Πάσχα και 
κάνει την αυτογνωσία του, θα δει που βρίσκεται… μόνο 
που…  στη θρησκεία μετά τα Πάθη ακολουθεί η Ανάσταση 
αλλά στην κοινωνία για να έρθει η Ανάσταση πρέπει να 
προσπαθήσουμε ατομικά και συλλο-
γικά.   
Το Πασχαλινό τραπέζι είναι από τα ω-
ραιότερα και τα πλουσιότερα. Μαζεύο-
νται συγγενείς και φίλοι και το γεμίζουν 
με αγάπη, με αυγά, τσουρέκια, σκαλ-
τσούνια, κρασί, ψήνουν αρνί, κατσίκι, 
κοκορέτσι και με άλλα πολλά ανάλογα 
με το έθιμο της περιοχής.  Γλεντούν όλοι 
μαζί γιορτάζοντας την Ανάσταση. 
«Το αρνί αποτελεί ένα κατεξοχήν μυθικό σύμβολο, με την 
έννοια της αθωότητας και της αγνότητας κυρίως σε πνευμα-
τικό επίπεδο, έτσι με τον διαμελισμό του επιτρέπει στους 
ανθρώπους την επικοινωνία με αυτή την αγνότητα», πηγή: 
http://www.diakonima.gr 
 Οικονομικά προβλήματα;; κρίση στην οικογένεια, στην 
κοινωνία και σε ολόκληρο το έθνος;;; υπάρχει λύ-
ση….!!! 
Γονείς, αλλάξτε τρόπο σκέψης ξεπεράστε ή αποφύγετε τα 
αρνητικά σημεία των μεγάλων εορταστικών οικογενειακών 
συγκεντρώσεων, βάλτε μικρούς και μεγάλους στο πνεύμα – 
κλίμα του Πάσχα, βάλτε με… το «γάντι» στη θέση τους, 
αυτούς που προσπαθούν να σας ρίξουν ψυχολογικά, να 
ρίξουν την αυτοπεποίθηση σας, να θυμάστε ότι τα οφέλη 
από τα οικογενειακά γεύματα είναι πολλά και κυρίως στις 
ευαίσθητες ομάδες δηλαδή, στα παιδιά, στους εφήβους και 
στους ηλικιωμένους. Οι ειδικοί λένε ότι, όταν τα παιδιά & οι 
έφηβοι τρώνε με τους γονείς έχουν μικρή πιθανότητα να 
γίνουν παχύσαρκα, να στραφούν στο τσιγάρο ή να καπνί-
σουν μαριχουάνα, να το «ρίξουν» στο αλκοόλ, να είναι 
«κακοί μαθητές», να έχουν μειωμένη αυτοπεποίθηση ή να 
αναπτύξουν διατροφικές διαταραχές. 
Γυναίκες, είστε οι βασίλισσες της κουζίνας και του σπιτιού 
γενικότερα, γι αυτό, χαλαρώστε οι γιορτές δεν είναι καταπίε-
ση, ότι σας προκαλεί άγχος, στρες καταπίεση φροντίστε να 
το κάνετε απλό και όμορφο, μαγειρέψτε τη μαγειρίτσα όπως 
σας αρέσει, δώστε την ευκαιρία στις κουμπάρες σας να 
χαλαρώσουν λέγοντας τες να πάρουν ότι πιο απλό μπο-
ρούν ή ότι και να πάρεις το παιδί θα χαρεί και εμείς θα είμα-
στε ευχαριστημένοι που το θυμήθηκες.  Συζητήστε πρώτα 
με τη κουμπάρα και τα παιδιά σας και μετά στείλτε τα με τη 
νονά να τα πάρει παπούτσια ή ρούχα, ότι έχει ανάγκη το 
παιδί και όσο φτάνει η «τσέπη» της κουμπάρας!!! 
Αν είστε νονός ή νονά και ενδώσετε στον καταναλωτισμό 
του παιδιού συμμετέχετε στην προσπάθεια να κάνετε το 
παιδί καταναλωτή και όχι έναν αυριανό ενήλικα με άποψη 
και καλαισθησία. Υπάρχει οικονομική δυσχέρεια και δε μπο-
ρείτε να αντισταθείτε στις απαιτήσεις του; θυμηθείτε ότι υ-
πάρχουν πολύ όμορφες λαμπάδες που αρχίζουν από λίγα 

ευρώ και μπορούν να φτά-
σουν μέχρι αρκετά ευρώ, 
ανάλογα με το παιχνίδι που 
τις συνοδεύει. 
Μπορείτε όμως αυτή τη λα-
μπάδα να τη δημιουργείστε 
μόνες σας, πάρτε ένα απλό 
κερί και στολίστε το με μια 
απλή και όμορφη κορδέλα, 
να είστε σίγουρες το βαφτι-
στήρι σας, αν είναι λίγο με-
γάλο, θα το εκτιμήσει και θα 
το χαρεί περισσότερο γιατί 
θα είναι από τα χεράκια σας 
και οι γονείς τους θα εκτιμή-
σουν το χρόνο που αφιερώ-
σατε για το παιδί τους. Όλοι 
οι γονείς θα πρέπει να θυ-
μούνται ότι «ο χρόνος είναι 
χρήμα». 
Θυμηθείτε ότι: 
Η λαμπάδα συμβολίζει την πίστη, τη νίκη του φωτός απέ-
ναντι στο σκοτάδι, της ζωής απέναντι στο θάνατο, την προ-
σευχή και ανάβει με το Άγιο Φως που έρχεται από την Ιε-
ρουσαλήμ, (αυτή η Πασχαλινή φλόγα ανάβει από τον Πα-
τριάρχη της μέσα στο Βωμό του Παναγίου Τάφου). 
«Η Πασχαλινή Λαμπάδα είναι, συμπερασματικά, ένα σύμ-
βολο του Χριστού. Με σημασία, σβήνεται την Εορτή της 
Ανάληψης του Χριστού, η οποία σηματοδοτεί τη φυσική του 
απόσυρση από τον κόσμο». Πηγή:     http://
www.diakonima.gr 
Το αυγό συμβολίζει τη ζωή εν τάφω η οποία φτάνει την 
Ανάσταση. Όπως το κοτοπουλάκι είναι κλεισμένο μέσα στο 
κέλυφος του αυγού, το οποίο σπάει και βγαίνει στη ζωή. Το 
κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Ιησού Χριστού, όταν 
οι στρατιώτες Τον λόγχιζαν επάνω στο σταυρό και 
Το τσουρέκι είναι ο άρτος της ζωής όπως μας τον δίδαξε ο 
Χριστός. Παραδοσιακά, κάθε Μεγάλη Πέμπτη όλες οι γυναί-
κες φτιάχνουν τα πασχαλινά κουλούρια και τα τσουρέκια 
συμβολίζοντας έτσι την ανάσταση του Χριστού, καθώς το 
αλεύρι ζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε ψωμί. 
Ο νονός και η νονά ΔΕΝ πρέπει να ξεχνούν τα βαφτιστήρια 
τους γιατί είναι πνευματικά τους παιδιά και είναι υπεύθυνοι 
για την ανατροφή τους. 
Σχεδόν δυο μήνες πριν το Πάσχα είναι και ακούω όπου κι 
αν έχω βρεθεί… εφορία, τράπεζα, στο δρόμο… ότι τι θα 
κάνω φέτος;;;  δεν έχω 
χρήματα να πάρω κάτι τι 
στο παιδί και οι γονείς 
του δεν θα μπορέσουν 
να το κατανοήσουν και 
ίσως να θυμώσουν, 
όταν το σκέπτομαι με 
πονά το στομάχι μου,  
μου ανεβαίνει η πίεση 
και πολλά παρόμοια έχω ακούσει μέχρι αυτή τη στιγμή.  
Σας προτρέπω να αλλάξετε τρόπο σκέψης, βγείτε στην 
αγορά πάρτε μια λαμπάδα μικρή, λιτή, πάρτε ένα μικρό 
αντιπροσωπευτικό δώρο στο παιδί, βάψτε τα αβγά και ζυ-
μώστε το τσουρέκι σας, με όλα αυτά φτιάξτε μια ωραία σύν-
θεση, υλικά θα βρείτε στα ειδικά καταστήματα και να τα 
πάτε προσωπικά, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθετε σε 
επαφή μαζί του, να συζητήστε οι δυο σας για τα προβλήμα-
τα και τις ανάγκες του. Εάν δεν έχετε χρόνο & χρήμα για 
όλα τα παραπάνω, προσπαθήστε να βρείτε χρόνο να αφιε-
ρώσετε στο παιδί, π.χ. μια βόλτα μαζί του (διαλέξτε μαζί το 
μέρος που θα πάτε ανάλογα με την ηλικία του, δεν είναι 
μόνο τα μαγαζιά, αλλά π.χ. στην  παιδική χαρά, κάντε μαζί 
του κούνια & τσουλήθρα, μια βόλτα στη θάλασσα να περ-
πατήστε, να παίξετε, να μαζέψτε κοχύλια, πετρούλες, κ.λ.π. 
για να σας δοθεί η ευκαιρία να συζητήστε, το έχετε και οι 
δυο σας ανάγκη, εάν δεν την εκπληρώσετε ο οργανισμός 
και των δυο σας θα αντιδράσει ανάλογα!!! 
Γνωρίζετε ότι… 
Οι πεταλούδες συνδέονται με τη ζωή του Χριστού; Ποιο 
συγκεκριμένα, το κουκούλι της πεταλούδας συμβολίζει το 
θάνατο, ενώ η μετατροπή της από κάμπια σε πεταλούδα 
συνδέεται με την Ανάσταση. Πηγή: http://www.asxetos.gr/  
Τα σοκολατένια αβγά & οι σοκολατένιοι λαγοί είναι ξενό-
φερτα έθιμα;  Σχετίζονται με την άνοιξη, την αναγέννηση της 
φύσης και τη γονιμότητα. Επίσης στη Δ. Ευρώπη τα παιδιά 
ακούνε παραμύθια που λένε ότι ο λαγός φέρνει αυγά κι 
άλλα δώρα που κρύβουν οι μάνες σε διάφορα μέρη στο 
κήπο ή στο σπίτι και τα παιδιά ψάχνουν να τα βρουν. Πηγή: 
http://www.asxetos.gr/  
Από τον πόνο και τη θλίψη θα περάσουμε στην αγαλλίαση 
και στην ελπίδα. Ας δώσουμε το «Φιλί της Αγάπης», να 
πάμε και το «Άγιο Φως» στο σπίτι μας και όπως συνηθίζε-
ται να κάνουμε το σχήμα του σταυρού πάνω από την κε-
ντρική μας  πόρτα για καλή τύχη και … έχει ο Θεός για 
όλους μας!!! 
Καλή Ανάσταση στις ψυχές όλων μας!!! 

                   Στεργιανή Παπλιάκα                       
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ΥΓΕΙΑ 

Στεργιανή Παπλιάκα 

Νοσηλεύτρια -Εκπαιδευτικός 

ΠΑΣΧΑ και υγεία της ψυχής & του σώματος  

Η «Ανάσταση του Χριστού» συμβολίζει τη θέωση, τη διάβαση από το θάνατο στη 

ζωή, συμβολίζει την ανάσταση της δικής μας ταπεινής υπόστασης, σημαίνει την 

ελπίδα για τη δική μας θέωση. 


