
ΠΑΣΦΑ ΣΤΟ ΝΤΑΦΑΟΥ 

Κάζε Παζραιηλή Θεία Λεηηνπξγία είλαη αλακθηζβήηεηα κνλαδηθή. Απηή όκσο 

πνπ ηειέζηεθε ην Πάζρα ηνπ 1945 (6 Μαΐνπ) ζην λαδηζηηθό ζηξαηόπεδν 

ζπγθέληξσζεο Νηαράνπ, είλαη μερσξηζηή ζηελ ηζηνξία ηεο Οξζόδνμεο εθθιεζίαο.  

Λίγεο κέξεο κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπο από ηνλ ζηξαηό ησλ ΗΠΑ (29 

Απξηιίνπ 1945), εθαηνληάδεο Οξζόδνμνη Χξηζηηαλνί θξαηνύκελνη ζην ζηξαηόπεδν 

ζπγθέληξσζεο ηνπ Νηαράνπ ζπγθεληξώζεθαλ γηα λα γηνξηάζνπλ κηα αιιηώηηθε 

Αλάζηαζε. 

Μεηαμύ ησλ θξαηνπκέλσλ ππήξραλ νξζόδνμνη ηεξείο, δηάθνλνη θαη κνλαρνί από 

ην Άγην Όξνο. Αιιά δελ ππήξραλ άκθηα, βηβιία, εηθόλεο, θεξηά, πξόζθνξα, θξαζί. Οη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ απόθηεζε όισλ απηώλ ησλ αληηθεηκέλσλ απέηπραλ. 

Σειηθά βξέζεθε αίζνπζα γηα ηε ζεία Λεηηνπξγία ζε έλα παξεθθιήζη θαζνιηθώλ. 

Έλαο θξαηνύκελνο Οξζόδνμνο Χξηζηηαλόο, ν Λεηνλόο Gleb Rahr αλαθέξεη: 

«Σν παξεθθιήζη ήηαλ γπκλό, εθηόο από έλα μύιηλν ηξαπέδη θαη κηα εηθόλα ηεο 

Θενηόθνπ πνπ θξεκόηαλ πάλσ από ην ηξαπέδη. 

Βξέζεθε επίζεο κηα δεκηνπξγηθή ιύζε ζην πξόβιεκα ησλ ακθίσλ. Νέεο ιηλέο 

πεηζέηεο πήξαλ από ην λνζνθνκείν ησλ πξώελ θξνπξώλ ησλ SS καο. Όηαλ ξάβνληαλ 

κεηαμύ ηνπο θαηά κήθνο, δύν πεηζέηεο ζρεκάηηδαλ έλα επηηξαρίιην θαη όηαλ 

ξάβνληαλ κεηαμύ ηνπο ζηηο άθξεο γίλνληαλ νξάξην. Κόθθηλνη ζηαπξνί, πνπ αξρηθά 

πξννξηδόηαλ λα θνξεζνύλ από ην ηαηξηθό πξνζσπηθό ησλ θξνπξώλ ησλ SS, 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο πεηζέηεο-άκθηα. 

Έιιελεο θαη έξβνη ηεξείο καδί κε έλαλ έξβν δηάθνλν θνξνύζαλ ηα 

απηνζρέδηα άκθηα πάλσ από ηηο κπιε θαη γθξη ξηγέ ζηνιέο θξαηνπκέλσλ. Έπεηηα 

άξρηζαλ λα ςέιλνπλ, αιιάδνληαο από ειιεληθά ζε ζιαβνληθά θαη κεηά μαλά ζηα 

ειιεληθά. Ο Παζραιηλόο Καλόλαο, ηα Παζραιηλά ηηρεξά – όια απαγγέιινληαλ από 

κλήκεο. Σν Δπαγγέιην επίζεο από κλήκεο. Η νκηιία ηνπ Αγίνπ Ισάλλε ηνπ 

Χξπζνζηόκνπ επίζεο από κλήκεο. Έλαο λεαξόο Έιιελαο κνλαρόο από ην Άγην Όξνο 

ην απήγγεηιε κε ηόζν ελζνπζηαζκό πνπ δελ ζα ηνλ μεράζνπκε πνηέ όζν δνύκε. Ο 

ίδηνο ν Άγηνο Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο θάλεθε λα κηιά κέζσ απηνύ ζε εκάο αιιά θαη 

ζηνλ ππόινηπν θόζκν! 

ηελ αμέραζηε απηή ιεηηνπξγία ζπκκεηείραλ δεθανθηώ νξζόδνμνη ηεξείο θαη 

έλαο δηάθνλνο, νη πεξηζζόηεξνη έξβνη. Όπσο ν άξξσζηνο πνπ ηνλ είραλ θαηεβάζεη 

από ηε ζηέγε ελόο ζπηηηνύ θαη ηνλ είραλ ηνπνζεηήζεη κπξνζηά ζηα πόδηα ηνπ 

σηήξνο Χξηζηνύ, έηζη θαη ν Έιιελαο Αξρηκαλδξίηεο Μειέηηνο κεηαθέξζεθε κε 

θνξείν ζην παξεθθιήζη, όπνπ παξέκελε θαηάθνηηνο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο». 

Οη ηεξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Πάζρα ηνπ Νηαράνπ ην 1945 

ηηκνύληαη ζε θάζε Θεία Λεηηνπξγία πνπ ηειείηαη ζην Ρσζηθό Οξζόδνμν Μλεκείν ηνπ 

Νηαράνπ, καδί κε όινπο ηνπο Οξζόδνμνπο Χξηζηηαλνύο πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο «ζε 

απηό ην κέξνο ή ζε άιιν ηόπν βαζαληζηεξίσλ». 

Μέζα ζην Παξεθθιήζη ηεο Αλάζηαζεο ηνπ Νηαράνπ ππάξρεη κηα κεγάιε 

εηθόλα πνπ απεηθνλίδεη αγγέινπο λα αλνίγνπλ ηηο πύιεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ 



ζπγθέληξσζεο ηνπ Νηαράνπ θαη ηνλ ίδην ηνλ Χξηζηό λα νδεγεί ηνπο θξαηνύκελνπο 

ζηελ ειεπζεξία (βι.θσηνγξαθία). 
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