
         ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ  ΗΘΗ  ΚΑΙ  ΕΘΙΜΑ   

              ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΔΓΑΡΑ 

Δδψ ηελ Ρξίηε εκέξα ηνπ Ξάζρα γηνξηάδεηαη ν "Σνξφο ηεο Ρξάηαο". Θαηά ηελ 

παξάδνζε, νη θάηνηθνη δήηεζαλ απφ ηνλ Ξαζά λα ηνπο επηηξέςεη λα θηίζνπλ έλα 

εθθιεζάθη. Ν παζάο έδσζε ηελ άδεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο, λα αξρίζνπλ ην 

θηίζηκν ηεο εθθιεζίαο ην πξσί θαη λα ην ηειεηψζνπλ ην βξάδπ, δηαθνξεηηθά ζα 

ηνπο εθηεινχζε.  

Νη θάηνηθνη θαηάθεξαλ λα ηειεηψζνπλ ην θηίζηκφ ηεο ην κεζεκέξη θαη ηελ 

αθηέξσζαλ ζηνλ Άγην Ησάλλε ηνλ Γαιηιαίν. Απφ ηφηε θαη ζην ζεκείν απηφ, κεηά 

ηελ ζεία ιεηηνπξγία, γίλνληαη εθδειψζεηο φπνπ ζπγθεληξψλνληαη παξαδνζηαθά 
ζπγθξνηήκαηα θαη νξγαλνπαίρηεο Κεγαξείο θαη ρνξεχνπλ ηνλ ρνξφ ηεο Ρξάηαο.  

ΤΓΡΑ 

Ρελ Κ. Ξαξαζθεπή γίλεηαη θάηη ην κνλαδηθφ, ν Δπηηάθηνο ηεο ζπλνηθίαο Θακίλη 

κπαίλεη ζηε ζάιαζζα θαη δηαβάδεηαη ε Αθνινπζία ηνπ Δπηηαθίνπ, δεκηνπξγψληαο 

κία αηκφζθαηξα θαηαλπθηηθή. Πηε ζπλέρεηα νη Δπηηάθηνη ηεζζάξσλ ελνξηψλ 

ζπλαληψληαη ζην θεληξηθφ ιηκάλη, δίλνληαο έλα ηδηαίηεξν ρξψκα. Ρελ ψξα ηεο 

Αλάζηαζεο ηα πνιιά βαξειφηα θσηίδνπλ ηελ λχθηα. Ρελ επνκέλε ηνπ Ξάζρα, 

γίλεηαη ην θάςηκν ηνπ Ηνχδα, ελφο νκνηψκαηνο παξαγεκηζκέλν απφ εχθιεθηε χιε, 

κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ ληφπησλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ.  

Τα κόκκινα ασγά 

    Σν απγό, παλάξραην ζύκβνιν ηεο γέλεζεο ηνπ θόζκνπ, ηεο γέλλεζεο ηεο δσήο, ην 

ζπλαληάκε ζε πνιιέο ιαηξείεο, ηόζν πξσηόγνλεο, όζν θαη πεξηζζόηεξν εμειηγκέλεο. 

Έρεη κέζα ηνπ δύλακε δσηθή θαη πίζηεπαλ πσο κπνξνύζε λα ηελ κεηαδώζεη ζηνπο 

αλζξώπνπο, ηα δώα, ηα θπηά. Σα ρξσκαηηζηά απγά θαη ηδηαίηεξα ηα θόθθηλα 

κλεκνλεύνληαη γηα γηνξηαζηηθνύο ζθνπνύο, ζηελ Κίλα ήδε από ηνλ 5ν αηώλα θαη 

ζηελ Αίγππην από ην 10ν.  

Γηαηί όκσο βάθνληαη θόθθηλα ηα απγά; 

    Ζ παξάδνζε ιέεη πσο: "Όηαλ είπαλ πσο αλαζηήζεθε ν Υξηζηόο, θαλείο δελ ην 

πίζηεπε. Μηα γπλαίθα, πνπ θξαηνύζε ζην θαιάζη ηεο απγά, θώλαμε: "Μπνξεί από 

άζπξα λα γίλνπλ θόθθηλα;" Καη, ώ ηνπ ζαύκαηνο έγηλαλ!" 

    Μεξηθνί πηζηεύνπλ όηη ηα απγά βάθνληαη θόθθηλα ζε αλάκλεζε ηνπ αίκαηνο ηνπ 

Υξηζηνύ, πνπ ρύζεθε γηα εκάο ηνπο αλζξώπνπο. Κόθθηλν είλαη θαη ην ρξώκα ηεο 

ραξάο. Υαξάο γηα ηελ Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ. Δίλαη παξάιιεια όκσο θαη ρξώκα 

απνηξεπηηθό. Κόθθηλεο βειέληδεο θαη θόθθηλα καληίιηα θξεκνύζαλ ηε Μεγάιε 

Πέκπηε ζηελ Καζηνξηά νη γπλαίθεο γηα ην θαιό. Κόθθηλν παλί έβαθαλ καδί κε ηα 

απγά ηνπο ζηε Μεζεκβξία θαη ην θξεκνύζαλ ζην παξάζπξν γηα ζαξάληα κέξεο, γηα 

λα κελ ηνπο πηάλεη ην κάηη. 

Σν βάςηκν ησλ απγώλ γηλόηαλ ηε Μεγάιε Πέκπηε γη απηό θαη ηε ιέγαλ Κόθθηλε 

Πέθηε ή Κνθθηλνπέθηε. Παιηόηεξα ην ζπλήζηδαλ θη απνβξαδίο, πάληνηε όκσο ηα 

κεζάλπρηα, κε ην μεθίλεκα ηεο λέαο κέξαο. Καηλνύξηα πξέπεη λα ήηαλ ε θαηζαξόια 



πνπ ζα έβαθαλ ηα απγά θαη ν αξηζκόο ηνπο νξηζκέλνο θαη ηε κπνγηά ηε θύιαγαλ 

ζαξάληα κέξεο θαη δελ ηελ έρπλαλ, αθόκα θαη ηόηε, έμσ από ην ζπίηη. Σα ρξώκαηα γηα 

ηα απγά ηα έθηηαρλαλ από δηάθνξα θπηά. Από θξεκκύδηα γηλόηαλ ην κειί, από άρπξν 

ή από θύιια ακπγδαιηάο ην θίηξηλν, ην αλνηθηό θόθθηλν από παπαξνύλεο. Αξγόηεξα 

ηα αγόξαδαλ, ην θόθθηλν όκσο ρξώκα ήηαλ θαη είλαη πάληα ην πην αγαπεκέλν. 

    Σν πξώην απγό πνπ έβαθαλ ήηαλ ηεο Παλαγίαο θαη ην έβαδαλ ζην εηθνλνζηάζη. Με 

απηό ζηαύξσλαλ ηα παηδηά από ην θαθό ην κάηη. ε κεξηθά κέξε έβαδαλ ζε έλα 

θνπηάθη ηόζα απγά όζα ήηαλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα πήγαηλαλ ην βξάδπ ζηελ 

εθθιεζία, γηα λα δηαβαζηνύλ ζηα 12 Δπαγγέιηα. Σα άθελαλ θάησ από ηελ Αγία 

Σξάπεδα σο ηελ Αλάζηαζε θαη ηόηε θαζεκηά έπαηξλε ηα δηθά ηεο. Απηά ηα απγά ήηαλ 

"επαγγειηζκέλα" θαη ηα ηζόθιηα ηνπο ηα παξάρσλαλ ζηνπο θήπνπο θαη ηηο ξίδεο ησλ 

δέληξσλ γηα λα θαξπίζνπλ. Παξόκνηα ηύρε είραλ θαη ηα απγά πνπ έθαλαλ νη θόηεο ηε 

Μεγάιε Πέκπηε. Άκα ε θόηα ήηαλ καύξε, αθόκα θαιύηεξα. Δίραλ ζαπκαζηέο 

ηδηόηεηεο θαη κπνξνύζαλ λα δηώμνπλ θάζε θαθό. Σα απγά ηα Μεγαινπεθηηάηηθα 

πεξλνύζαλ ηνλ πνλόιαηκν, θύιαγαλ ην ακπέιη από ην ραιάδη, έδησρλαλ καθξηά ην 

ζθαζάξη. 

Οη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα ζηόιηδαλ ηα απγά, ηα "έγξαθαλ", ηα "θεληνύζαλ". 

Πάλσ ζηα άζπξα απγά έγξαθαλ κε ιεησκέλν θεξί επρέο, ζρεδίαδαλ ζθελέο από ηε 

δσή ηνπ Υξηζηνύ, πνπιηά θ.ά. Έξηρλαλ κεηά ηα απγά ζηελ θόθθηλε κπνγηά θαη κέρξη 

λα ιεηώζεη ην θεξί έκελαλ ηα γξάκκαηα θαη ηα ζρέδηα άζπξα. Σα "μνκπισηά" ή 

"θεληεκέλα" απγά, πνπ ηα ιέγαλ ζηε Μαθεδνλία θαη "πέξδηθεο, κηα θαη ζπρλά είραλ 

πάλσ ηνπο πνπιηά, ή ίζσο θαη γηαηί μερώξηδαλ, όπσο θη νη πέξδηθεο, γηα ηελ νκνξθηά 

ηνπο, ζύκηδαλ ζπρλά κηθξνγξαθίεο. Σν έλα ήηαλ θαιύηεξν από ην άιιν. 

Απηά έζηειλαλ δώξν νη αξξαβσληαζκέλεο ζην γακπξό θαη νη βαθηηζηκηέο ζηνπο 

λνλνύο θαη ηηο λνλέο ηνπο, ζε όια ηα αγαπεκέλα πξόζσπα. 

Άιινηε πάιη ηα θνξίηζηα πξόζζεηαλ ζηα απγά θηεξά από ρξσκαηηζηό ραξηί, νπξά θαη 

κύηε από δπκάξη θαη ηα θξεκνύζαλ ζην ηαβάλη, έηνηκα λα πεηάμνπλ. 

Ο ΕΠΙΣΑΦΙΟ 

Όηαλ ζηαπξώζεθε ν Υξηζηόο ε Παλαγία θαζόηαλ ζηπλ παξεγνξηά, ζην ηξαπέδη πνπ 

γίλεηαη κεηά ηηο θεδείεο. Πέξαζε κηα θαινγξηά ηελ είδε θαη ζρνιίαζε: "Πνηνο είδε γην 

ζην ζηαπξό θαη κάλα ζην ηξαπέδη." Ζ Παλαγία αθνύγνληαο ηελ ηεο είπε: "ύξε, κάλα 

Καιή, κήηε λα ςάιιεζαη, κήηε λα ιεηηνπξγηέζαη. Αλ θξεκαζζώ εγώ, ζα θξεκαζζνύλ 

καλάδεο θη αλ πληγώ εγώ, ζα πληγνύλ καλάδεο. Μνλάρα θάζνκαη ζηελ παξεγνξηά γηα 

λα παξεγνξεζνύλ όιεο νη καλάδεο". Ζ κάλα Καιή έθπγε κεηαλησκέλε θαη ιππεκέλε 

θαη γη απηό ελώ ππάξρεη Αγία Καιή δελ ιεηηνπξγηέηαη. Απηή ε παξάδνζε δσληαλεύεη 

θάζε Μεγάιε Παξαζθεπή. 

Καη είλαη ε Μεγάιε Παξαζθεπή κέξα αξγίαο θαη λεζηείαο. Ζκέξα πέλζνπο. Πνιινί 

πίλνπλ μύδη γηα ηελ αγάπε ηνπ Υξηζηνύ, ζηελ Κξήηε κάιηζηα βξάδνπλ ζαιηγθάξηα 

θαη πίλνπλ ην δνπκί ηνπο, πνπ είλαη ζα ρνιή. ηελ Κνξώλε δε Βάδνπλ ηίπνηα ζην 

ζηόκα ηνπο. Δθείλε ηε κέξα θαλέλαο δελ θάξθσλε: "Μάζηνξεο-μεκάζηνξεο θαξθί 

δελ εθάξθσλε" γηαηί ν γύθηνο ζηαύξσζε κε θαξθηά ην Υξηζηό. 



Κνληά ζην κεζεκέξη, νη θνπέιεο ζηνιίδνπλ ηνλ Δπηηάθην κε ινπινύδηα, πνπ έρνπλ 

ζηείιεη από ηα ζπίηηα. Όια ηα αλνημηάηηθα ινπινύδηα. Βηνιέηεο, ηξηαληάθπιια, 

κελεμέδεο. Φηηάρλνπλ ζηεθάληα θαη γηξιάληεο, ελώ ςέιλνπλ ην κνηξνιόγη ηεο 

Παλαγίαο. Όινη πξνζθπλάλε ηνλ Δπηηάθην θαη νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά, "γηα λα ηνπο 

πηάζε ε ράξε", πεξλάλε από θάησ. Σν βξάδπ γίλεηαη ε πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ. ε 

κεξηθά κέξε, ηελ ώξα εθείλε, αλάβνπλ θσηηέο θαη θαίλε ηνλ Ηνύδα". Οη γπλαίθεο, ζην 

Μειηγαιά, άλαβαλ κπξνζηά ζηελ πόξηα ηνπο από λσξίο θιεκαηόβεξγεο θαη όηαλ 

ήηαλ λα πεξάζεη ν Δπηηάθηνο έξηρλαλ ζηε ζξάθα κνζρνιη'βα-λν θαη κνζρνΒόιαγε ν 

ηόπνο. ηηο έξξεο έβαδαλ κπξνζηά ζηελ πόξηα ηνπο, πάλσ ζε έλα ηξαπέδη, ηελ 

εηθόλα ηνπ Υξηζηνύ, ζηνιηζκέλε κε ινπινύδηα θαη δίπια άλαβαλ θεξηά θαη ιηβάλη. 

Μέζα ζε έλα πηάην είραλ θπηεκέλε θαθή ή θξηζάξη πνπ κόιηο είρε αξρίζεη λα βγαίλεη. 

Παξόκνηα θπηά ηνπνζεηνύζαλ θαη νη γπλαίθεο ζηελ αξραηόηεηα, ζηε γηνξηή ηνπ 

Άδσλε. Σν έζηκν "ησλ Αδώληδνο θήπσλ". ε λεθξνθξέβαην, ηνπνζεηνύζαλ ην θέξηλν 

νκνίσκα ηνπ πξόσξα ρακέλνπ Άδσλε θαη κέζα ζε αγγεία είραλ θπηά πνπ πνιύ 

γξήγνξα Βιάζηαηλαλ αιιά θαη ην ίδην γξήγνξα καξαίλνληαλ, όπσο εθείλνο θαη ε 

άλνημε ηελ νπνία εθπξνζσπνύζε. ηε Μπηηιήλε, άκα ηειεηώζεη ε πεξηθνξά, 

"αξπάδνπλ" ηα ινπινύδηα, γηαηί πηζηεύνπλ πσο θιεκκέλα έρνπλ πην ζαπκαηνπξγέο 

ηδηόηεηεο. Σα "Υξηζηνινύινπδα" ηα θπιάλε γηα ην θαιό. Με απηά γηαηξεύνπλ ηνλ 

πνλνθέθαιν, ηα θάλνπλ θπιαρηά θαη κε απηά γαιελεύνπλ ηε ζάιαζζα όζνη 

ηαμηδεύνπλ. ηελ Ύδξα θάλνπλ ην "έζηκν ηεο δέεζεο". Σα παιηθάξηα βγάδνπλ ηα 

παπνύηζηα θαη ηηο θάιηζεο θαη κπαίλνπλ κε ηνλ Δπηηάθην ζηε ζάιαζζα. Σνλ 

αθνπκπάλε ζην λεξό θαη ν   ' παπάο θάλεη δέεζε γηα ηνπο ηαμηδεκέλνπο. ηελ Αζήλα, 

ζθνύπηδαλ από λσξίο θαη θαηάβξεραλ ηνπο δξόκνπο γηα λα πεξάζεη ν Δπηηάθηνο θαη 

όηαλ πιεζίαδε, έβγαηλαλ όινη ζηηο πόξηεο ηνπο κε έλα θεξακίδη πνπ είρε θάξβνπλν 

αλακκέλν θαη ιηβάλη. ηε Νάμν, δε θηιάλε, εθείλε ηε κέξα, γηαηί κε ην θηιί ηνπ 

πξόδσζε ν Ηνύδαο ην Υξηζηό, δε ζθάδνπλ, γηα ην αίκα ηνπ Υξηζηνύ, δελ θαξθώλνπλ 

γηαηί θαξθώζεθε ν Υξηζηόο, δε γειάλε.. 

  

ΣΡΗΠΟΙΖ 

Ρελ Θπξηαθή ηνπ Ξάζρα ε Ρξίπνιε ζθεπάδεηαη απφ ηνλ θαπλφ πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

θσηηέο, πνπ ζηγά -ζηγά αλάβνπλ, μεθηλψληαο ιίγν κεηά ηα κεζάλπθηα. Ρν ζέακα κε 

ηηο ζηήιεο απφ ην χςσκα ηνπ Αγίνπ Θενδψξνπ είλαη κνλαδηθφ. Ρν πξσί ηεο 

Θπξηαθήο, αξρίδεη ην κεγάιν γιέληη κε ηελ ζπκκεηνρή ρνξεπηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, 

ελψ νη ληφπηνη θαη μέλνη δσληαλεχνπλ ην έζηκν ηεο θιεθηνπξηάο. Ξξνζθέξνληαη 
εθηφο απφ αξλί, Ρξηπνιηηζηψηηθν θξαζί, θφθθηλα απγά, θνπινχξηα θαη κεδέδεο.  

ΙΔΩΛΗΓΗΟ 

Ρν πην εληππσζηαθφ έζηκν ηεο πεξηνρήο είλαη, φηαλ ην βξάδπ ηεο Αλάζηαζεο 

γεκίδεη ν νπξαλφο απφ θσηεηλά "αεξφζηαηα" ηα νπνία αλπςψλνληαη απφ ηνπο 

πηζηνχο θάζε ελνξίαο. Ρελ ίδηα ψξα έμσ απφ ηελ εθθιεζία γίλεηαη ην θάςηκν ηνπ 
Ηνχδα, ελψ ηελ Θπξηαθή γίλεηαη ηξηθνχβεξην γιέληη ζηελ πιαηεία ηεο πφιεο.  

ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ 

Ρν ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηελ εθθιεζία ηνπ Διθφκελνπ Σξηζηνχ, φπνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο ησλ εκεξψλ. Δίλαη κνλαδηθφ ην ζέακα ηεο 

πεξηθνξάο ηνπ Δπηηαθίνπ ζηα πιαθφζηξσηα ζνθάθηα ηεο κεζαησληθήο πνιηηείαο.  

Ρν απφγεπκα ηεο Θπξηαθήο ηνπ Ξάζρα ζην πεξίβνιν ηεο εθθιεζίαο, γίλεηαη ην 



θάςηκν ηνπ Ηνχδα, ελφο αλζξσπίλνπ νκνηψκαηνο απφ μχια θαη άρπξα, κέζα ζην 
νπνίν ππάξρνπλ εθξεθηηθά. 

ΘΗΑΘΟ 

Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε Πθηάζνο είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο φπνπ 

ηεξείηαη ην Αγηνλνξίηηθν Ρππηθφ, φζνλ αθνξά ζηηο ψξεο πνπ γίλνληαη νη αθνινπζίεο 

ησλ Δθθιεζηψλ. Έηζη ε βξαδηλή αθνινπζία ηνπ Δπηηαθίνπ, μεθηλά ηα μεκεξψκαηα 

ηνπ Κ. Παββάηνπ. Γχξσ ζηηο 4 ην πξσί βγαίλνπλ νη Δπηηάθηνη γηα πεξηθνξά. Έλαο 

ηειάιεο, ν "πξνεμάξρνληαο" απαγγέιιεη δπλαηά ηνπο ζξελεηηθνχο ςαικνχο θαη 

πίζσ κε ηνπο ςαιηάδεο ςάιιεη θη ν θφζκνο φινο καδί. Ν Δπηηάθηνο θαηεβαίλεη κέζα 

απφ ηα γξαθηθά ζηελάθηα θαη ηα θαιληεξίκηα ηνπ λεζηνχ. Όια ηα ζπίηηα είλαη 

θσηαγσγεκέλα, ελψ ζηηο απιέο ηα αλακκέλα θεξηά θαη ην ιηβάλη πνπ θαίεη, 

κνζρνβνιάεη, δεκηνπξγψληαο κία ηδηαίηεξε αηκφζθαηξα. Φηάλνληαο ζηελ εθθιεζία 

ησλ ηξηψλ Ηεξαξρψλ, ελψλνληαη νη πηζηνί ησλ δχν εθθιεζηψλ θαη φινη καδί 

ζπλερίδνπλ ηελ πεξηθνξά ζε νιφθιεξν ην λεζί θη επηζηξέθνπλ ζηηο εθθιεζίεο 

γχξσ απφ ζηηο 5.30 ην πξσί. Δθεί γίλεηαη απφ ηνπο ηεξείο ε αλαπαξάζηαζε ηεο "εηο 

Άδνπ Θαζφδνπ" ηνπ Σξηζηνχ θαη ελψ ςάιιεηε ην "άξαηε πχιεο", ν ηεξέαο αλνίγεη 

ρηππψληαο δπλαηά ην πφδη ηνπ, ηελ εμψζπξα ηνπ Ηεξνχ Λανχ. Πε ιίγν μεκεξψλεη, 

κα θαλείο δελ ζα θνηκεζεί κηα πνπ ε κέξα ηνπ Κ. Παββάηνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο 
ηειεπηαίεο πξνεηνηκαζίεο πξηλ ηελ Αλάζηαζε. 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΣΑΗ 

    Σε Μεγάιε Γεπηέξα αξρίδεη π πην απζηεξή λεζηεία. ηελ Καζηνξηά, ηε Μεγάιε 

Γεπηέξα, ηε Μεγάιε Σξίηε θαη ηε Μεγάιε Σεηάξηε δελ έηξσγαλ ηίπνηα, κόλν ιίγν 

λεξό έπηλαλ, θπξίσο νη θνπέιεο, γηαηί πίζηεπαλ πσο ηεο λεζηηθήο θαξδηάο πηάλεη ε 

επρή θαη έηζη ζα έβξηζθαλ γακπξό. ηελ Πάξν, όιε ηε Μεγάιε Βδνκάδα, νη 

θακπάλεο πελζνύζαλ. "Υήξεπαλ". Ο θξάρηεο θαινύζε ηνπο πηζηνύο ζηελ εθθιεζία. 

Κάζε δνπιεηά έπξεπε λα ζηακαηήζεη. Αθόκα θαη ηνλ αξγαιεηό μέιπλαλ, "ηνλ 

μέθακλαλ" κηα θαη ν Υξηζηόο ήηαλ ηαπξσκέλνο. Μόλν ν θαζαξηζκόο ησλ ζπηηηώλ 

επηηξεπόηαλ θαη ε πξνεηνηκαζία γηα όια ηα απαξαίηεηα ηνπ Πάζρα. 

    Σε Μεγάιε Σεηάξηε παξαζθεύαδαλ ηε λέα δύκε, ην πξνδύκη ηεο ρξνληάο. ηηο 

γεηηνληέο ηεο Αζήλαο κάιηζηα ε εθθιεζάξηζζα πήγαηλε από ζπίηη ζε ζπίηη, κάδεπε 

αιεύξη θαη ην δύκσλε ρσξίο πξνδύκη. Σν πήγαηλε ζηνλ παπά θαη εθείλνο αθνπκπνύζε 

πάλσ ηνπ ην ζηαπξό κε ην Σίκην Ξύιν θαη ην αιεύξη αλέβαηλε. Απηό ζα ήηαλ ην 

πξνδύκη ηεο ρξνληάο. Ζ εθθιεζάξηζζα κνίξαδε από ιίγν ζε θάζε ζπίηη. Σα έζηκα ηε 

Μεγάιεο Βδνκάδαο μεθηλνύζαλ θπξίσο ηε Μεγάιε Πέκπηε 

Τα Δώδεκα Εσαγγέλια 

    Σε λύρηα ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο, ζηα Γώδεθα Δπαγγέιηα, θέξλνπλ θνπινπξάθηα 

γηα ηνπο δσληαλνύο, ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη κεηά ηελ εθθιεζία ηα κνηξάδνπλ 

ζηνλ θόζκν. ηε Ρόδν αλάβνπλ θσηηέο θαη ηα παηδηά πεδνύλ θαη θαίλε ην "κάξηε" 

ηνπο. Οη γπλαίθεο, ζηελ Κεθαινληά, βάδνπλ ζηε κέζε ηνπο κηα ινπξίδα θαη κεηά από 

θάζε Δπαγγέιην δέλνπλ θαη από έλαλ θόκπν παξαθαιώληαο λα γίλεη κέζα ζηε ρξνληά 

ό,ηη πνζνύλ. Κάζε νηθνγέλεηα, ζηα πεξηζζόηεξα κέξε, θέξλεη ζηελ εθθιεζία γηα λα 

αγηαζζνύλ ηα πην πνιύηηκα πξάγκαηα ηνπ ζπηηηνύ: ςσκί, αιάηη, απγά, λεξό ζε 

κπνπθάιηα θ.ά. ζαπκαζηέο ηδηόηεηεο απνδίδνπλ ζηα θεξηά ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο. 

Έπεηηα από θάζε Δπαγγέιην, ζηελ Αγηαζό ζηε Λέζβν, έθηηαρλαλ κε ην θεξί έλα 

ζηαπξό θαη κεηά ηελ εθθιεζία θόιιαγαλ ηα 12 ζηαπξνπδάθηα ζην ζπίηη, ζε δηάθνξα 



ζεκεία, γηα λα ςνθάλε νη θνξηνί θαη νη ςύιινη. Γηα θπιαθηό έρνπλ ην θεξί πνπ κέλεη 

άθαπην, ζηε πάξηε. Όηαλ κπνπκπνπλίδεη θαη αζηξάθηεη ην αλάβνπλ γηα λα κελ ηνπο 

πέζεη αζηξνπειέθη. ηε Λήκλν πάιη, ζηε βάζε πνπ αθνπκπάεη ν παπάο ην Δπαγγέιην 

νη κεηέξεο θξεκνύζαλ ηα ηζεκπέξηα ησλ παηδηώλ ηνπο γηα λα είλαη γεξά. Αθόκα θαη 

ηηο θαζέιεο άλνηγαλ ζην Γύζεην, γηαηί πίζηεπαλ πσο ζα εμαθαληζηνύλ ηα πνληίθηα. 

Σν βξάδπ ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο, νη γπλαίθεο αγξππλνύλ ζηελ εθθιεζία θαη 

κνηξνινγνύλ ην Υξηζηό: 

"ήκεξνλ καύξνο νπξαλόο, ζήκεξνλ καύξε κέξα, 

ζήκεξα θόζκνο ζιίβνπληαη θαη ηα βνπλά ιππνύληαη, 

ζήκεξα βάιαλε βνπιή νη άλνκνη Δβξαίνη, 

νη άλνκνη θαη ηα ζθπιηά θ' νη ηξηζθαηαξακέλνη, 

γηα λα ζηαπξώζνπλ ην Υξηζηό, ηνλ πάλησλ βαζηιέα,..." 

    ε κεξηθά κέξε ηε Μεγάιε Πέκπηε εηνηκάδνπλ ηνλ Ηνύδα". Από παιηά ξνύρα 

θηηάρλνπλ ην νκνίσκα ηνπ θαη ην πεξηθέξνπλ από ζπίηη ζε ζπίηη δεηώληαο "θαςίδηα". 

Κάζε λνηθνθπξά δίλεη ό,ηη ηεο βξίζθεηαη. Κιεκαηόβεξγεο, ιηλάηζεο ή ηνπ ξίρλεη 

πεηξέιαην. 

"Ράηζα, θεξάηζα 

δώζ' κηα θιεκαηζίδα 

λα θάςνπκε ηνλ Οβξηγηό 

πόρεη πνιιή θαζζίδα, 

Οβξηγηόο θνξεί θηεξό 

ζην θεθάιη η' ην μεξό..." ηξαγνπδνύλ ηα παηδηά. 

Σνλ Ηνύδα ηνλ θαίλε ηε Μεγάιε Παξαζθεπή, αιινύ πάιη αλήκεξα ην Πάζρα, ηε 

Γεύηεξε κέξα ηνπ Πάζρα, θακηά θνξά θαη ηελ Σξίηε. 

ΠΑΣΚΟ 

Γλσζηή θπξίσο σο ην λεζί φπνπ ν Ησάλλεο έγξαςε ηελ Απνθάιπςε, ε Ξάηκνο 

παξακέλεη κέγαο πφινο έιμεο, έρνληαο ην πξνλφκην ηεο αδηάθνπεο θαη πηζηήο 

δηαδνρήο φισλ ησλ παξαδφζεσλ, ράξηλ ηεο ππάξμεσο ηεο Κνλήο ηνπ Ησάλλνπ ηνπ 

ζενιφγνπ. Δπίθεληξν ησλ ηειεηψλ θαη αθνινπζηψλ απνηειεί ν "ΛΗΞΡΖΟΑΠ". Θάζε 

ρξφλν, ζηνιίδεηαη κε ιακπξέο βάγηεο θαη πινχζηα πνηθηιία αλνημηάηηθσλ 

ινπινπδηψλ, επηδξά θάζε θνξά θαηαιπηηθά ζηνπο πηζηνχο.  

Ρελ Κ. Ξέκπηε, γίλεηαη αλαπαξάζηαζε ηνπ "ΚΠΡΗΘΝ ΓΔΗΞΛΝ" ηνπ ΛΗΞΡΖΟΑ, 

ζε θεληξηθή πιαηεία ηεο Σψξαο..  



Ρν Κ. Πάββαην ην βξάδπ πξηλ απφ ηελ Αλάζηαζε, ην Δπαγγέιην δηαβάδεηαη ζε 

εξσηθφ εμάκεηξν κε θψληην θαη ηελ Θπξηαθή ηνπ Ξάζρα ζηηο 3 ην απφγεπκα, ζην 

Κνλαζηήξη ηεο Ξάηκνπ γίλεηαη ε 2ε Αλάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην Αλαζηάζηκν 

Δπαγγέιην δηαβάδεηαη ζε επηά γιψζζεο θαη απφ ηνλ εγνχκελν κνηξάδνληαη θφθθηλα 

απγά ζηνπο πηζηνχο.  

Νη εθδειψζεηο ηειεηψλνπλ ηελ Ρξίηε ηνπ Ξάζρα κε ηελ πεξηθνξά εηθφλσλ ηνπ 

Κνλαζηεξηνχ, πνπ ζπλζέηνπλ ην κεγαιείν ηεο Ξαζραιηλήο Ξάηκνπ.  

ΡΟΓΟ (ΗΑΙΤΟ) 

Ρν Πάββαην ηνπ Ιαδάξνπ, ηα παηδηά γπξίδνπλ απφ πφξηα ζε πφξηα θαη ηξαγνπδνχλ 

ηνλ "Ιάδαξν", ζπγθεληξψλνληαο ρξήκαηα θαη απγά γηα ηνπο ηεξείο. Ξαιαηφηεξα, 

απηή ηελ εκέξα, θαλέλαο γεσξγφο δελ πήγαηλε ζην ρσξάθη ηνπ λα εξγαζηεί, γηαηί 

φπσο πίζηεπαλ, φ,ηη έπηαλαλ ζα καξαηλφηαλ. Δπηηξεπφηαλ κφλν ε ζπγθέληξσζε 

μεξψλ θιαδηψλ γηα ην άλακκα ησλ θνχξλσλ ηε Κεγάιε Δβδνκάδα γηα ην ςήζηκν 

ησλ θνπινπξηψλ. Ρελ εκέξα απηή επίζεο, ζε φια ηα ζπίηηα νη λνηθνθπξέο 

θηηάρλνπλ ζηξηθηά θνπινπξάθηα, "ηα Ιαδαξάθηα", ζπκβνιίδνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ην ζψκα ηνπ Ιαδάξνπ πνπ ήηαλ ηπιηγκέλν ζην ζάβαλν.  

Ρν πξσί, ηεο Κ. Ξέκπηε, παξέεο παηδηψλ γπξίδνπλ ζε φιεο ηηο γεηηνληέο 

ηξαγνπδνχλ θαη θξαηψληαο παλέξηα, ζπγθεληξψλνπλ δηάθνξα ινπινχδηα γηα ην 

ζηνιηζκφ ηνπ Δπηηαθίνπ, πνπ ζα γίλεη αξγά, ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο κεηά ηελ 

ηέιεζε ηεο Πηαχξσζεο. Δπίζεο κεηά ηελ Πηαχξσζε, ζα κείλνπλ ζην Λαφ γπλαίθεο, 
νη νπνίεο ζα ςάιινπλ ηα παξαδνζηαθά Κνηξνιφγηα.  

ΘΑΙΤΚΛΟ 

Ρν Πάββαην ηνπ Ιαδάξνπ, παξακέλεη ην έζηκν λα δπκψλνπλ "Ιαδάξνπο", λα 

πιάζνπλ δει. έλα νκνίσκα φπνπ κπνξείο λα μερσξίζεηο ηα ρέξηα, ηα πφδηα θαη ην 

θεθάιη. Ρν πξσί, κεηά ηελ εθθιεζία, ηα παηδηά βγαίλνπλ ζηνπο δξφκνπο θαη ιέλε 

ηα εηδηθά θάιαληα γηα ην Ιάδαξν. Ρελ Κ. Ξέκπηε, λσξίο ην απφγεπκα ζε κεξηθέο 

εθθιεζίεο καδεχνληαη γηα λα θηηάμνπλ ηνλ Ηνχδα. Ξξψηα ζα γίλεη νιφθιεξν ην 

ζψκα κε ρέξηα, πφδηα θαη ζα ηα παξαγεκίζνπλ κε άρπξα θαη θνπξέιηα. Έπεηηα ζα 

γίλεη μέρσξν θεθάιη πνπ ζα ξαθηεί πάλσ θαη ζα δσγξαθηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά. 

Πην έλα ρέξη ζα έρεη έλα ζαθνχιη κε πέηξεο, ζπκβνιίδνληαο ηα ηξηάθνληα αξγχξηα. 

Έπεηηα ηνλ θξεκάλε έμσ απφ ηελ εθθιεζία ζην θακπαλαξηφ ή φπνπ κπνξνχλ ζε 

ηελησκέλν ζρνηλί. Κέλεη εθεί έσο ην κεζεκέξη ηνπ Κ. Παββάηνπ θαη ηνλ θαίλε κε 

θσλέο θαη πεηξάγκαηα, φηαλ αξρίδνπλ λα παίδνπλ νη θακπάλεο γηα ηελ Ξξψηε 
Αλάζηαζε.  

Ρελ λχθηα ηεο Κ. Ξέκπηεο φζεο γπλαίθεο, λέεο θαη ειηθησκέλεο κπνξνχλ, θάζνληαη 

θνληά θαη γχξσ απφ ηνλ εζηαπξσκέλν θαη αξρίδνπλ λα ιέλε ην "Κνηξνιφη ηνπ 

Σξηζηνχ", πνπ κεηαθέξεηαη απφ γεληά ζε γεληά εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα. Ρν 

κνηξνιφη δηαξθεί πεξίπνπ κία ψξα θαη έρεη δηθή ηνπ κεισδία αλάκεζα ζε βπδαληηλφ 

ηξνπάξη θαη ζιηκκέλν Γεκνηηθφ Ρξαγνχδη. Δπαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο.  

Ρελ Κ. Ξαξαζθεπή, δεκηνπξγείηαη έλα αλεπαλάιεπην ζέακα θαζψο νη επηηάθηνη, 

άιινη ζηνιηζκέλνη κε θπζηθά ινπινχδηα θαη άιινη ληπκέλνη κε ξνχρα κεηαμσηά, 

καδεχνληαη φινη καδί ν έλαο πίζσ απφ ηνλ άιιν θη αθνινπζνχλ νη ελνξίηεο κε ηα 

θεξηά αλακκέλα. Όινη ζα πεξάζνπλ κπξνζηά απφ ηνλ Γεζπφηε πνπ ζηέθεηαη 

κπξνζηά απφ ηνλ Κεηξνπνιηηηθφ Λαφ λα ηνπο επινγήζεη γηα λα επηζηξέςνπλ ζηηο 

ελνξίεο ηνπο.  

Ρν Κ. Πάββαην, ζηελ αθνινπζία φπνπ δηαβάδνληαη νη πξνθεηείεο ζην ζεκείν πνπ ν 

παπάο αξρίδεη λα ιεεη "Αλαζηήησ ν Θεφο" φιν ην εθθιεζίαζκα "παίδεη παιακάθηα" 

δει. ρεηξνθξνηεί θαη έλα αίζζεκα ραξάο θαη ηθαλνπνίεζεο δηαρέεηαη κία βαζηά 

πίζηε φηη φλησο ν Σξηζηφο αλαζηήζεθε.  

Κεηά ηελ αθνινπζία γίλεηαη ην ζθάμηκν ησλ αξληψλ φπνπ νη γπλαίθεο ηα 



παξαγεκίδνπλ κε ξχδη θαη ςηιά ζπθσηάθηα θαη ηα βάδνπλ λα ςεζνχλ ζε εηδηθφ 

πήιηλν ζθεχνο "κνπνχξη" ην νπνίν κπαίλεη ζε παξαδνζηαθφ ζνισηφ θνχξλν. Πηηο 

12 αθξηβψο παίδνπλ νη θακπάλεο ζπγρξφλσο φισλ ησλ εθθιεζηψλ ελψ απφ ηα 
βνπλά ξίρλνπλ δπλακίηεο.  

Ρελ επνκέλε ηνπ Ξάζρα, ην απφγεπκα, ν θφζκνο καδεχεηαη ζηελ πιαηεία ζην 

ιηκάλη φπνπ γίλεηαη αλαπαξάζηαζε ηεο αλαρψξεζεο ησλ ζθνπγγαξάδσλ φπσο ζηα 
παιηά ρξφληα, δειαδή αγηαζκφο κέζα ζηα πινία, ρνξνί θαη ηξαγνχδηα.  

ΘΩ 

Δλψ νη κεγάινη είλαη δνζκέλνη ζηηο παζραιηλέο δνπιεηέο θαη ζηνλ εθθιεζηαζκφ, ηα 

παηδηά πξνεηνηκάδνληαη θαη απηά γηα ηελ Αλάζηαζε ηνπ Θπξίνπ. Ξαίξλνπλ κεγάια 

θιεηδηά απφ εθείλα πνπ είραλ νη παιηέο θιεηδαξηέο, δέλνπλ κε έλα ζρνηλί ην θιεηδί 

κε κπαξνχηη θαη βάδνπλ ην θαξθί ζηελ ηξχπα ηνπ θιεηδηνχ, ην βξάδπ ηεο 

Αλάζηαζεο ην ρηππνχλ δπλαηά ζηνλ ηνίρν γηα λα εθππξζνθξνηήζεη θαη λα ραιάζεη 

ν θφζκνο. Άιινη θφβνπλ καθξηέο ισξίδεο ραξηηνχ, βάδνπλ ζηελ άθξε ηεο θάζε 

ισξίδαο κπαξνχηη θαη έλα θπηίιη, ηελ ηπιίγνπλ ηξηγσληθά, ψζηε λα πξνεμέρεη ην 

θπηίιη πνπ ην αλάβνπλ θαη απφ ηελ ψξα πνπ ν παπάο ιεεη ην "ΣΟΗΠΡΝΠ ΑΛΔΠΡΖ".  

Ρν πξσί ηνπ Κ. Παββάηνπ, ε εθθιεζία αζπξνθνξεί θαη ζηξψλεηαη κε κπξσκέλα 

ινπινχδηα ηνπ βνπλνχ πνπ ιέγνληαη ιακπξέο (κηθξφ κσβ αξσκαηηθά ινπινχδηα). 
Νη λνηθνθπξέο θηηάρλνπλ ηηο ιακπξφπηηηεο θαη ην γεκηζηφ αξλί.  

ΑΣΤΠΑΙΑΗΑ 

Ρελ Θπξηαθή ηνπ Ξάζρα κεηά ηελ Αλάζηαζε θαίλε ηνλ Ηνχδα ή θαηά ηνπο 

Αζηππαιίηεο "Θατξε", νκνίσκα αλζξψπνπ ληπκέλνπ κε παιηά ξνχρα θαη δεκέλν ζε 

μχιηλν θνληάξη ζηελ πφξηα ηεο εθθιεζίαο, θαηφπηλ αξρίδεη ην Ξαζραιηλφ γιέληη, 

γηνξηάδνληαο ην ραξκφζπλν γεγνλφο ηεο Αλάζηαζεο.  

ΘΑΡΠΑΘΟ 

Πηελ Θάξπαζν έρνπκε ην παηξνπαξάδνην έζηκν ην "βπδάληη" δει. αληί γηα 

ζνπβιηζηφ αξλί, γεκηζηφ αξλί κε ξχδη, πιηγνχξη θαη εληφζζηα. Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ 

γίλεηαη ην κεγάιν Πάββαην. Πηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηείηαη ζηνλ παξαδνζηαθφ 

Θαξπάζην θνχξλν, ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη κε ιάζπε θαη πειφ θαη αλήκεξα ηνπ 

Ξάζρα ηνλ αλνίγνπλ θαη γηνξηάδνπλ ηελ εκέξα απηή κε Θαξπάζην θξαζί θαη 

παξαδνζηαθνχο ρνξνχο.  

Δπίζεο, ζηελ Θνηλφηεηα Κελεηψλ (Θαξπάζνπ) ηελ εκέξα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

γηνξηάδεηαη ην "Ιαθί". Νη Ιαθηψηεο ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ νκψλπκν ιφγν φπνπ εθεί 

θηινμελνχλ φινπο ηνπο μέλνπο αιιά θαη ηνπο θαηνίθνπο απφ ηα γχξσ ρσξηά ζηνπο 

νπνίνπο πξνζθέξνπλ δσξεάλ θξαζί θαη αξλί, ζηελ ζπλέρεηα ξίρλνπλ δπλακίηεο ζην 
γθξεκφ.  

ΤΚΖ 

Ρελ Θπξηαθή ηνπ Ξάζρα θαίγεηαη ην νκνίσκα ηνπ Ηνχδα, κε ζπλνδεία κνπζηθήο, ε 

πνκπή πεξλά ζξηακβεπηηθά απφ ηνλ θεληξηθφ δξφκν ηνπ ρσξηνχ θαη θαηεβαίλεη ζην 

γηαιφ. Πηε ζπλέρεηα ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα κε ηνπηθέο ελδπκαζίεο παξνπζηάδνπλ 

παξαδνζηαθνχο ρνξνχο ζηελ πιαηεία ηνπ κνπξάγηνπ φπνπ θαίγεηαη θαη ην νκνίσκα 
ηνπ Ηνχδα. 

Οι κοσλούρες της Μεγάλης Πέμπτης 



    Πξσί-πξσί ηε κεγάιε Πέκπηε, ζε όιε ηελ Διιάδα, νη γπλαίθεο θαηαπηάλνληαη κε 

ην δύκσκα. Επκώλνπλ κε κπξσδηθά ηηο θνπινύξεο ηεο Λακπξήο θαη ηηο ζηνιίδνπλ κε 

ινπξίδεο από δπκάξη θαη μεξνύο θαξπνύο. Αλάινγα κε ην ζρήκα πνπ ηνπο έδηλαλ 

παιηόηεξα είραλ θαη δηάθνξα νλόκαηα. "Κνθίληα", "θαιαζάθηα", "δνμάξηα", 

"απγνύιεο", "θνπηζνύλεο", "θνπδνπλάθηα". Παξόκνηεο θνπινύξεο έθηηαρλαλ θαη ζηα 

βπδαληηλά ρξόληα, ηηο "θνιιπξίδεο" θαη ήηαλ εηδηθά ςσκηά γηα ην Πάζρα, ζε δηάθνξα 

ζρήκαηα, πνπ είραλ ζην θέληξν έλα θόθθηλν απγό. 

    ηελ Κνξώλε ηηο ιακπξηάηηθεο θνπινύξεο ηηο δπκώλνπλ κε ιάδη, ακύγδαια θαη 

γιπθάληζν. Γηα λα είλαη πην λόζηηκεο ξίρλνπλ θαη δνπκί από βξαζκέλα δαθλόθπιια. 

Σηο πιάζνπλ ζηξνγγπιέο ή καθξνπιέο θαη ηηο πιέθνπλ. Απαξαίηεην ζηε κέζε ην 

θόθθηλν ην απγό, ελώ θαζεκηά ηε ζηνιίδνπλ όπσο ηνπο αξέζεη. Με ζρέδηα από 

δπκάξη, κε ζνπζάκη, κε ακύγδαια. Όηαλ νη θνπινύξεο ήηαλ γηα ηα παηδηά, ηόηε ηηο 

έπιαζαλ πξαγκαηηθέο θνπηζνύλεο. Σηο έιεγαλ θαη θνπηζέο ή θαη θνθθώλεο. Σνπο 

έθηηαρλαλ από δπκάξη ρέξηα θαη πόδηα, γηα θεθάιη έβαδαλ έλα θόθθηλν απγό θαη πάλσ 

ηνπ κε κηθξά δπκαξάθηα ζρεκάηηδαλ ηα κάηηα, ην ζηόκα, ηε κύηε... ηε Υίν κάιηζηα, 

ν άληξαο είρε πάληα κηα γθιίηζα θαη ε γπλαίθα θνξνύζε ηε θνξεζηά ηεο. Σέηνηα 

θνπινύξηα παίξλαλ ηα παηδηά, ηα βαθηηζηήξηα, ηα εγγόληα, αθόκα θαη ηα παηδηά ησλ 

θίισλ. 

    "Καη' έηνο ηελ Μεγάιε Πέκπηε... Ζ ζεηα νθνύια εζθνπγγώλεην κέρξηο αγθώλσλ 

θαη εδύκσλε κόλε ηεο ηαο ηξηάθνληα ελλέα απγνθνπινύξαο δηα ηνπο ηόζνπο 

βαπηηζηηθνύο ηεο... Δλ ζπλόισ ερξεηάδεην εβδνκήθνληα θαη πιένλ θνθθώλεο, δει. 

παηδηθόο θνπινύξαο δηα ηνπο βαπηηζηηθνύο, δηα ηνπο εγγνλνύο θαη ηα δηζεγγόληα. Δηο 

ηνλ αξηζκόλ ηνύηνλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη αη κεγαιείηεξαη θνπινύξαη, ηαο νπνίαο 

παξεζθεύαδε δηα ηαο ζπληέθληζζαο, δηα ηαο αλεςηάο θαη ηαο δηζεμαδέιθαο ηεο..." 

γξάθεη ν Παπαδηακάληεο ζηελ Σειεπηαία βαπηηζηηθή. 

ηε Υίν ηηο θνπηζνύλεο ηηο έθξπβαλ κέρξη ην Μεγάιν αββάην θαη όηαλ ρηππνύζαλ 

νη θακπάλεο ηηο έβαδαλ θάησ από ην καμηιάξη ησλ παηδηώλ θαη έιεγαλ: 

"Ξύπλα, ήξζε ε γξηα ε Λακπξηλή 

θαη ζνπ έθεξε ηελ θνπηζνύλα από ην θνπγάξν." 

    Σόηε ηα παηδηά ζεθώλνληαλ, ηύιηγαλ ηελ θνπηζνύλα ηνπο ζε έλα καληηιάθη θαη ηελ 

έπαηξλαλ καδί ζηελ εθθιεζία. Μεηά ην "Υξηζηόο Αλέζηε", όηαλ γύξηδαλ ζην ζπίηη, 

ηελ έθνβαλ θαη ηελ έηξσγαλ. 

    Μεξηθέο θνξέο ζηηο θνπινύξεο ησλ παηδηώλ έδηλαλ θαη ζρήκαηα δώσλ ή πνπιηώλ. 

Αλάκεζα ηνπο μερσξίδεη ην πνπιάθη κε κηα θόθθηλε θνξδέια ζην ξάκθνο ηνπ. ηελ 

Κέξθπξα ηα ηζνπξέθηα πνπ έθηηαρλαλ ζε ζρήκα θνύθιαο, κε έλα θόθθηλν απγό γηα 

θεθάιη, ηα έιεγαλ θνινκπίλεο. πλήζηδαλ όκσο θαη ηηο δαραξέληεο θνπηζνύλεο, από 

αιεύξη θαη λεξό, πνπ ηηο έθαλαλ κε ρξσκαηηζηά δπκάξηα. Αγαπεκέλν ζέκα ηνπο ήηαλ 

θαη νη θαβαιάξεδεο, ν Ατ-Γηώξγεο θαη ν Ατ-Γεκήηξεο, αιιά θαη ηα ζπαζηά. Έβξαδαλ 

δηάθνξα ρνξηαξηθά (παληδάξηα, ρόξηα θ.ά.) αλάινγα κε ην ρξώκα πνπ ήζειαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα θάλνπλ π.ρ. ην θνπζηάλη ηεο θνινκπίλαο, ην άινγν, ην ζπαζί 

θαη ην δνπκί ην έξηρλαλ κέζα ζην δπκάξη. 

  



ΘΑΟ 

Πηελ Θνηλφηεηα Ιηκελαξίσλ δηαηεξείηαη ην παλάξραην έζηκν " Γηα βξέμ' Απξίιε κ' 

πνπ γηνξηάδεηαη ηελ Ρξίηε εκέξα ηνπ Ξάζρα. Σνξεχνπλ δεκνηηθνχο ρνξνχο 
ζπγθξνηήκαηα απ' φιε ηελ Διιάδα.  

ΥΑΙΘΗΓΗΘΖ (ΗΔΡΗΟ) 

Ρν ζεκαληηθφηεξν Ξαζραιηλφ έζηκν είλαη "ΡΝ ΚΑΟΝ ΛΗΝ Ρ' ΑΙΩΛΗ". 

Γηνξηάδεηαη ηελ Ρξίηε εκέξα ηνπ Ξάζρα, ζηελ νκψλπκε ηνπνζεζία πάλσ ζηνπο 

ιφθνπο. Κεηά ηελ επηκλεκφζπλε δέεζε θαη ηελ εθθψλεζε ηνπ παλεγπξηθνχ ηεο 

εκέξαο, νη γεξνληφηεξνη αξρίδνπλ ηνλ ρνξφ. Πηγά-ζηγά πηάλνληαη φινη νη θάηνηθνη 

θαη πνιιέο θνξέο ν ρνξφο έρεη κήθνο ηεηξαθφζηα κέηξα. Ρξαγνπδνχλ θαη ρνξεχνπλ 

φια ηα Ξαζραιηλά ηξαγνχδηα θαη ηειεηψλνπλ κε ηνλ "ΘΑΓΘΔΙΔΡΝ" ρνξφ, πνπ 

είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο ζθαγήο 400 Ηεξηζζησηψλ απφ ηνπο Ρνχξθνπο, θαηά ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1821. Ν ρνξφο πεξλά θάησ απφ δάθληλε αςίδα φπνπ ππάξρνπλ 

φπνπ ππάξρνπλ δχν παιηθάξηα κε πςσκέλα ζπαζηά. Ν ρνξφο ζηε κέζε πεξίπνπ ηνπ 

ηξαγνπδηνχ δηπιψλεηαη ζηα δχν κε ηνπο ρνξεπηέο λα πεξλνχλ ν έλαο απέλαληη απφ 

ηνλ άιιν γηα ηνλ ηειεπηαίν ραηξεηηζκφ.  

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γηνξηήο κνηξάδνληαη ζε φινπο, θαθέο πνπ βξάδεη ζε κεγάιν 

θαδάλη "δσγξαθίηηθνο", ηζνπξέθηα θαη απγά. Ν ρνξφο επαλαιακβάλεηαη ην 
απφγεπκα ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ. 

Ο Λάζαρος 

    Σν "Λαδαξνζάββαην", ην άββαην δειαδή πξηλ από ηε Μεγάιε Βδνκάδα, ν ιαόο 

γηνξηάδεη ηελ πξώηε Λακπξή, ηελ "Έγεξζε" ηνπ θίινπ ηνπ Υξηζηνύ, ηνπ 

"αγέιαζηνπ" Λάδαξνπ. Ο θόβνο θαη ν ηξόκνο γηα όζα γλώξηζε ζηνλ άιιν θόζκν 

άθεζαλ ηόζν βαζηά ζεκάδηα ζηελ ςπρή ηνπ Λάδαξνπ πνπ, ιέεη ε παξάδνζε, κεηά ηελ 

Αλάζηαζε ηνπ δε γέιαζε παξά κόλν κηα θνξά. Δίδε θάπνηνλ ρσξηθό ζην παδάξη λα 

θιέβεη κηα ζηάκλα θαη λα θεύγεη θξπθά. "Βξε ηνλ ηαιαίπσξν, είπε. Γηα ηδέο ηνλ πώο 

θεύγεη κε ην θιεκκέλν ζηακλί. Ξερλάεη όηη θη απηόο είλαη έλα θνκκάηη ρώκα, όπσο θαη 

ην ζηακλί. Σν 'λα ρώκα θιέβεη η' άιιν. Μα δελ είλαη λα γεινύλ νη πηθξακέλνη;" θαη 

ρακνγέιαζε. 

    ηα πεξηζζόηεξα κέξε ηεο Διιάδαο γηα λα απεηθνλίζνπλ ηελ Αλάζηαζε ηνπ 

Λάδαξνπ, λα ζπκβνιίζνπλ δειαδή ηε Νίθε ηνπ Υξηζηνύ απέλαληη ζην ζάλαην, αιιά 

παξάιιεια θαη γηα λα ππνδειώζνπλ ηελ αλάζηαζε ηεο θύζεο, έθηηαρλαλ έλα 

νκνίσκα ηνπ Λάδαξνπ. Σελ παξακνλή ηεο γηνξηήο ή, ζε πνιιά κέξε, αλήκεξα ηελ 

"πξώηε Λακπξή", ηα παηδηά, θξαηώληαο ην "Λάδαξν", έθαλαλ ηνπο αγεξκνύο ηνπο. 

Γύξηδαλ ζηα ζπίηηα θαη ηξαγνπδνύζαλ ηα "ιαδαξηθά", γηα λα δηεγεζνύλ ηελ ηζηνξία 

ηνπ αλαζηεκέλνπ θίινπ ηνπ Υξηζηνύ θαη λα πνπλ παηλέκαηα ζηνπο λνηθνθπξαίνπο. 

ηελ Ήπεηξν κάιηζηα, ζηηο θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο, ρηύπαγαλ ηαπηόρξνλα θαη 

κεγαινθνύδνπλα. 

"Πεο καο Λάδαξε ηη είδεο 

εηο ηνλ Άδε πνπ επήγεο.  

Δίδα θόβνπο, είδα ηξόκνπο, 

είδα βάζαλα θαη πόλνπο,  

δώζηε κνπ ιίγν λεξάθη  

λα μεπιύλσ ην θαξκάθη,  

ηεο θαξδνύιαο κνπ ην ιέσ  



θαη κνηξνινγώ θαη θιαίσ.  

Σνπ ρξόλνπ πάιη λα 'ξζνπκε,  

κε πγεία λα ζαο βξνύκε,  

θαη ν λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ  

ρξόληα πνιιά λα δήζεη,  

λα δήζεη ρξόληα εθαηό  

θαη λα ηα μεπεξάζεη." 

Σα "ιαδαξηθά" από ηόπν ζε ηόπν έρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο. 

    ηε ηεξεά Διιάδα, ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε ζην έζηκν έπαηξλαλ κέξνο κόλν 

θνξίηζηα, νη "Λαδαξίλεο" ή "Λαδαξίηζεο", έηζη εύξηζθαλ ηελ επθαηξία λα γίλνπλ 

γλσζηέο θαη ζαλ ππνςήθηεο λύθεο. Γηα "Λάδαξν" βαζηνύζαλ έλαλ μύιηλν θόπαλν γηα 

ηα ξνύρα, ηπιηγκέλν κε παξδαιά θνκκάηηα από παληά, ίδην κσξό. ε άιια κέξε πάιη 

έληπλαλ κε ρηππεηά πνιύρξσκα πθάζκαηα κηα ξόθα, κηα θνύθια, έλαλ θαιακέλην 

ζηαπξό θαη ηα ζηόιηδαλ κε θνξδέιεο θαη ινπινύδηα. ηε θύξν έπαηξλαλ ηελ 

ηξππεηή θνπηάια, "ηε ζηδεξνρνπιηάξα". Έβαδαλ ζε θάζε ηξύπα θαη από έλα 

άζπξνπνύιη -άζπξε καξγαξίηα- έλα θόθθηλν γαξίθαιν γηα ζηόκα θαη ζρεκάηηδαλ ην 

πξόζσπν. Έδελαλ ζηαπξσηά πάλσ ζηελ θνπηάια έλα μύιν, γηα λα θάλνπλ ηα ρέξηα, 

ηεο θνξνύζαλ θαη έλα πνπθακηζάθη ή έλα κσξνπδίζηηθν ξνύρν θαη ν "Λάδαξνο" ήηαλ 

έηνηκνο. 

    Γύξηδαλ ηα παηδηά από ζπίηη ζε ζπίηη ηξαγνπδώληαο θαη νη λνηθνθπξέο ηνπο έδηλαλ 

απγά, ιεθηά ή ό,ηη άιιν είραλ. Πάληα όινη θάηη έβξηζθαλ λα δώζνπλ. Κη όηαλ ζέιαλ 

γηα θάπνηνλ λα πνύλε πσο ήηαλ ηζηγθνύλεο έιεγαλ: "Πνηέ ηνπ απγό δελ έδσζε, νύηε 

η' αγίνπ Λαδάξνπ!" ηα Σξίθαια ηα απγά πνπ ζπγθέληξσλαλ νη Λαδαξίλεο, νη 

κεηέξεο ηνπο ηα έβαθαλ θόθθηλα θαη ηα θξαηνύζαλ ζε μερσξηζηό κέξνο. Όηαλ ήζειαλ 

λα πεξηπνηεζνύλ έλαλ επηζθέπηε από απηά ηα απγά ηνπ έδηλαλ, ηνπ Λαδάξνπ. 

    ε κεξηθά κέξε ηε ζέζε ηνπ "Λάδαξνπ" έπαηξλε έλα θαιάζη ζηνιηζκέλν κε 

ινπινύδηα θαη κε πνιύρξσκεο θνξδέιεο. ηελ Κξήηε έθαλαλ έλαλ μύιηλν ζηαπξό θαη 

ηνλ ζηόιηδαλ κε νξκαζνύο από ιεκνλαλζνύο θαη αγξηόρνξηα κε θόθθηλα ινπινύδηα, 

ηηο καραηξίηζεο. ηελ Κύπξν ζπλαληάκε ην έζηκν ηεο αλαπαξάζηαζεο, ζηελ 

αξραηόηεξε κνξθή ηνπ. Ο ζεόο πεζαίλεη ζηελ αθκή ηεο ληόηεο ηνπ θαη ακέζσο 

αλαζηαίλεηαη, όπσο ν Άδσλεο ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο. Έληπλαλ έλα παηδί κε θίηξηλα 

ινπινύδηα, έηζη ώζηε νύηε ην πξόζσπν ηνπ δε θαηλόηαλ. ε θάζε ζπίηη πνπ πήγαηλαλ, 

όηαλ άξρηδαλ ηα άιια παηδηά λα ηξαγνπδνύλ, μάπισλε θαη ππνθξηλόηαλ ην λεθξό, 

όηαλ όκσο έιεγαλ ην "Λάδαξε δεύξν έμσ" ζεθσλόηαλ.  

    Σν ίδην έζηκν ζπλαληάκε θαη ζηελ Κσ. Σν παηδί πνπ αλαπαξηζηνύζε ην Λάδαξν, 

ηπιηγκέλν ζε έλα ζεληόλη, ήηαλ θαη απηό ζηνιηζκέλν κε θίηξηλα ινπινύδηα. Ακνηβή 

ηεο παξέαο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηα απγά γηα ην δάζθαιν. Σα πην κεγάια παηδηά, νη 

"πξσηόζρνινη", έπαηξλαλ ηελ εηθόλα ηνπ Λάδαξνπ, ηελ έβαδαλ πάλσ ζε κηα εηδηθή 

θαηαζθεπή πνπ ζηόιηδαλ κε δεληξνιίβαλν -ήηαλ, ιέεη, ε Βεζαλία, ε παηξίδα ηνπ- θαη 

γύξηδαλ ζηηο ζηάλεο. Οη βνζθνί ηνπο θίιεπαλ απγά, ηπξηά θαη κπδήζξεο γηα ηηο 

ιακπξόπηηεο. 

    Γηα ηελ ςπρή ηνπ Λάδαξνπ νη γπλαίθεο δύκσλαλ αλήκεξα ην πξσί εηδηθά 

θνπινύξηα, ηνπο "ιαδάξεδεο", ηα "ιαδαξνύδηα" ή θαη "ιαδαξάθηα". "Λάδαξν δελ 

πιάζεηο, ςσκί δελ ζα ρνξηάζεηο" έιεγαλ, κηα θαη ν αλαζηεκέλνο θίινο ηνπ Υξηζηνύ 



πίζηεπαλ πσο είρε παξαγγείιεη: "Όπνηνο δπκώζεη θαη δε κε πιάζεη, ην θαξκάθη κνπ 

λα πάξεη..." 

    ηα "ιαδαξάθηα" έδηλαλ ην ζρήκα αλζξώπνπ ζπαξγαλσκέλνπ, όπσο αθξηβώο 

παξηζηάλεηαη ν Λάδαξνο ζηηο εηθόλεο. Όζα παηδηά είρε ε νηθνγέλεηα ηόζνπο 

"ιαδάξεδεο" έπιαζαλ θαη ζηε ζέζε ησλ καηηώλ έβαδαλ δπν γαξίθαια. ηελ Κσ νη 

αξξαβσληαζκέλεο ζα έθηηαρλαλ έλα ιαδαξάθη ζε κέγεζνο κηθξνύ παηδηνύ, γεκηζκέλν 

κε ρίιηα δπν θαινύδηα θαη θεληεκέλν ζρεδόλ ζαλ ηηο θνπινύξεο ηνπ γάκνπ, γηα λα ην 

ζηείινπλ ζην γακπξό. Σα "ιαδαξνύδηα" πνιιέο λνηθνθπξέο ηα γέκηδαλ κε αιεζκέλα 

θαξύδηα, ακύγδαια, ζύθα, ζηαθίδεο, κέιη, πξόζζεηαλ πνιιά κπξσδηθά θαη ηα παηδηά 

μεηξειιαίλνληαλ λα ηα ηξώλε δεζηά. 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΣΑΗ 

    Σε Μεγάιε Γεπηέξα αξρίδεη π πην απζηεξή λεζηεία. ηελ Καζηνξηά, ηε Μεγάιε 

Γεπηέξα, ηε Μεγάιε Σξίηε θαη ηε Μεγάιε Σεηάξηε δελ έηξσγαλ ηίπνηα, κόλν ιίγν 

λεξό έπηλαλ, θπξίσο νη θνπέιεο, γηαηί πίζηεπαλ πσο ηεο λεζηηθήο θαξδηάο πηάλεη ε 

επρή θαη έηζη ζα έβξηζθαλ γακπξό. ηελ Πάξν, όιε ηε Μεγάιε Βδνκάδα, νη 

θακπάλεο πελζνύζαλ. "Υήξεπαλ". Ο θξάρηεο θαινύζε ηνπο πηζηνύο ζηελ εθθιεζία. 

Κάζε δνπιεηά έπξεπε λα ζηακαηήζεη. Αθόκα θαη ηνλ αξγαιεηό μέιπλαλ, "ηνλ 

μέθακλαλ" κηα θαη ν Υξηζηόο ήηαλ ηαπξσκέλνο. Μόλν ν θαζαξηζκόο ησλ ζπηηηώλ 

επηηξεπόηαλ θαη ε πξνεηνηκαζία γηα όια ηα απαξαίηεηα ηνπ Πάζρα. 

    Σε Μεγάιε Σεηάξηε παξαζθεύαδαλ ηε λέα δύκε, ην πξνδύκη ηεο ρξνληάο. ηηο 

γεηηνληέο ηεο Αζήλαο κάιηζηα ε εθθιεζάξηζζα πήγαηλε από ζπίηη ζε ζπίηη, κάδεπε 

αιεύξη θαη ην δύκσλε ρσξίο πξνδύκη. Σν πήγαηλε ζηνλ παπά θαη εθείλνο αθνπκπνύζε 

πάλσ ηνπ ην ζηαπξό κε ην Σίκην Ξύιν θαη ην αιεύξη αλέβαηλε. Απηό ζα ήηαλ ην 

πξνδύκη ηεο ρξνληάο. Ζ εθθιεζάξηζζα κνίξαδε από ιίγν ζε θάζε ζπίηη. Σα έζηκα ηε 

Μεγάιεο Βδνκάδαο μεθηλνύζαλ θπξίσο ηε Μεγάιε Πέκπηε. 

  

                                                    ΣΑ ΒΑΓΗΑ 

Σελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ, ζε αλάκλεζε ηεο ζξηακβεπηηθήο εηζόδνπ ηνπ Υξηζηνύ ζηα 

Ηεξνζόιπκα, όινη νη λανί ζηνιίδνληαη κε θιαδηά από βάγηα, από θνίληθεο δειαδή ή 

από άιια ληθεηήξηα θπηά, όπσο δάθλε, ηηηά, κπξηηά θαη ειηά.  Μεηά ηε ιεηηνπξγία 

κνηξάδνληαη ζηνπο πηζηνύο.  Ζ εθθιεζία καο θαζηέξσζε ήδε από ηνλ 9ν αηώλα ην 

έζηκν απηό κηα θαη όπσο αλαθέξεη ν Δπαγγειηζηήο Ησάλλεο «όρινο πνιύο...έιαβνλ ηα 

βαΐα ησλ θνηλίθσλ θαη εμήιζνλ εηο ππάληεζηλ απηώ».  ηα πξώηα ρξηζηηαληθά ρξόληα, 

ζηα Ηεξνζόιπκα, ν επίζθνπνο έκπαηλε ζηελ πόιε «επί πώινπ όλνπ», 

αλαπαξηζηάλνληαο ην γεγνλόο, ελώ ζηα βπδαληηθά γηλόληαλ «ν πεξίπαηνο ηνπ 

απηνθξάηνξα», από ην Παιάηη πξνο ηε Μεγάιε Δθθιεζία.  ηε δηαδξνκή απηή ν 

απηνθξάηνξαο κνίξαδε ζηνλ θόζκν βάγηα θαη ζηαπξνύο θαη ν Παηξηάξρεο ζηαπξνύο 

θαη θεξηά.  Με ηα βάγηα νη πηζηνί ζηόιηδαλ ηνπο ηνίρνπο ησλ ζπηηηώλ θαη ην 

εηθνλνζηάζη ηνπο. 

  

            Καη ζήκεξα αθόκα όιεο νη εθθιεζίεο ζηνιίδνληαη κε δαθλόθπιια ή βάγηα. Σα 

παιηόηεξα ρξόληα  ηνπο ηα πξνκήζεπαλ ηα  ληόπαληξα  δεπγάξηα ηεο ρξνληάο ή θαη 

κόλν νη ληόπαληξεο γπλαίθεο, γηα ην θαιό ηνπ γάκνπ ηνπο.  Πίζηεπαλ πσο ε 



γνληκνπνηόο δύλακε πνπ θξύβνπλ ηα θπηά απηά ζα κεηαθεξόηαλ θαη ζηηο ίδηεο θαη ε 

κηα ρηππνύζε ηελ άιιε κε ηα βάγηα.  Σα “βαγηνρηππήκαηα” ζηγά-ζηγά άξρηζαλ λα 

γίλνληαη θαη από ηηο άιιεο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηηο κηκνύληαλ θαη όπσο ρηππηνύληαλ 

κεηαμύ ηνπο εύρνληαλ: “Καη ηνπ ρξόλνπ, λα κε ζε πηάλ’ ε κπίγα”. 

  

            Γπλάκεηο ηακαηηθέο θαη απνηξεπηηθέο, καδί κε ηηο γνληκνπνηέο, απνδίδνληαλ 

ζηα βάγηα θαη γη απηό έπξεπε κεηά ηελ εθθιεζία όια λα ηα “βαηζάζνπλ” γηα ην 

θαιό.  Σα δέληξα, ηα πεξβόιηα, ηα θιήκαηα, ηηο ζηάλεο, ηα δώα, ηνπο κύινπο, ηηο 

βάξθεο.  Από έλα θιαδάθη θξεκνύζαλ ζηα νπσξνθόξα, γηα λα θαξπίδνπλ θαη ζηα 

θεπεπηηθά, γηα λα κελ ηα πηάλεη ην ζθνπιήθη. 

  

“Μέζα βάγηα θαη ραξέο, 

όμσ ςύιινη, θόξηδεο !” 

  

            Όια εμαθαλίδνληαλ από ηα ζπίηηα κόιηο κπαίλαλ ηα βάγηα.  Κξαηνύζαλ ηελ 

πξώηε ζέζε ζην εηθνλνζηάζη θαη κ’ απηά “θάπληδαλ” νη γπλαίθεο ηα παηδηά γηα ην  

“θαθό ην κάηη”. 

  

  

  

  

            ηε Λέζβν ηα παηδηά, κεηά ηελ εθθιεζία, ζηόιηδαλ έλα δεκάηη από θιαδηά 

δάθλεο κε θόθθηλα ή πξάζηλα παλάθηα από θαηλνύξγην θνπζηάλη, θξεκνύζαλ θη έλα 

θνπδνύλη θαη θαζώο πήγαηλαλ από ζπίηη ζε ζπίηη ςάιινληαο θαη ιέγνληαο 

εμνξθηζκνύο γηα ηνπο ςύιινπο θαη ηα πνληίθηα, έδηλαλ θαη έλα θιαξάθη δάθλεο ζηε 

λνηθνθπξά.  ην ηέινο δεηνύζαλ θαη ην ράξηζκά ηνπο: “Υξόληα πνιιά, ελ νλόκαηη 

Κπξίνπ, δό κ’ η’ απγό λα θύγσ.” 

  

            ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία, ηα θνξίηζηα έθηηαρλαλ κε ηα βάγηα ζηεθάληα, ηνπο 

έδελαλ κηα θόθθηλε θισζηή θαη ηξαγνπδώληαο όιεο καδί πήγαηλαλ θαη ηα πέηαγαλ 

ζην ξέκα θη όπσο έπαηξλε ηα ζηεθάληα ην λεξό, όπνηαο πήγαηλε κπξνζηά εθείλε ζα 

γηλόηαλ “ζπληέθλεζζα”.  Πξώηε ζην γπξηζκό, πξώηε ζην ρνξό θαη ζην δηθό ηεο ζπίηη 

ε κάλα ηεο ζα έθηηαρλε ηα θαζόιηα θαη ζα ηηο θίιεπε όιεο, καδί κε ειηέο. 

  

            ηε Σήλν, ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ, ηα παηδηά ηξηγύξηδαλ ζηνπο δξόκνπο 

θξαηώληαο καδί κε ην ζηεθάλη ηνπο ηελ “αξγηλάξα”, κηα μύιηλε ή θαη ζηδεξέληα 

ξνθάλα πνπ ηε ζηξηθνγύξηδαλ κε δύλακε.  Μέζα ζε εθθσθαληηθό ζόξπβν θαηέιεγαλ 

ζηε ζάιαζζα, όπνπ πεηνύζαλ ζην ζηεθάλη ζην λεξό. 

  

            Σν έζηκν ηεο πεξηθνξάο ησλ θιαδηώλ ζπκίδεη ηελ “εηξεζηώλε”, ην ζηνιηζκέλν 

κε θαξπνύο θιαδί, πνπ ζηηο γηνξηέο ηεο άλνημεο πεξηέθεξαλ ζηνπο δξόκνπο ηα παηδηά, 

ζηελ αξραηόηεηα.  Σα βάγηα ηα έπιεθαλ ζε πάξα πνιιά ζρέδηα: θεγγάξηα, πινία, 

γατδνπξάθηα, ην πην ζπλεζηζκέλν όκσο ήηαλ ν ζηαπξόο.  ε κεξηθά κέξε ηνπο έδηλαλ 

ην ζρήκα ηνπ ςαξηνύ.  Φάξη είραλ ζαλ ζεκάδη αλαγλώξηζεο νη πξώηνη ρξηζηηαλνί, ε 

ιέμε ΗΥΘΤ, εμάιινπ, πξνέξρεηαη από ηα αξρηθά Ηεζνύο Υξηζηόο Θενύ Τηόο σηήξ. 

  

            Αλ θαη είλαη εθόκα ζαξαθνζηή, ε εθθιεζία ηελ Κπξηαθή ησλ Βατσλ επηηξέπεη 

ην ςάξη.  Έηζη θαη ην ηξαγνύδη ησλ παηδηώλ ιέεη: 

  

“Βάγηα, Βάγηα ησλ βαγηώλ, 



ηξώλε ςάξη θαη θνιηό, 

θη σο ηελ άιιε Κπξηαθή 

κε ην θόθθηλν απγό ! ” 

 

Η Ανάζηαζη 

    Ξεκεξώκαηα ηνπ Μεγάινπ αββάηνπ νη εθθιεζίεο ζηνιίδνληαη κε δαθλόθπιια. 

Μόιηο ν παπάο πεί: "Αλάζηα ν ζεόο θξίλαη ηελ γελ" αξρίδεη λα ηα ζθνξπίδεη ζηελ 

εθθιεζία. Κη ελώ νη γπλαίθεο καδεύνπλ ηα δαθλόθπιια -κε απηά ζα δηώρλνπλ ηα 

πνληίθηα-, νη θακπάλεο ρηππάλε κε δύλακε. ηελ Κνξώλε, όζνη δελ έρνπλ όπια, 

ζπάλε έλα ηζνπθάιη "πξνο ραξάλ ηνπ Υξηζηνύ θαη πνκπή ησλ Οβξαίσλε". Με ην 

ζόξπβν ζέινπλ λα θνβήζνπλ θαη λα δηώμνπλ ηνπο δαίκνλεο, γηα λα κελ αληηδξάζνπλ 

ζηελ Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ. 

    Ακέζσο κεηά ηελ εθθιεζία ε λνηθνθπξά δπκώλεη ηελ θνπινύξα ηεο ιακπξήο θαη ν 

άληξαο αλαιακβάλεη ην ζθάμηκν ηνπ αξληνύ. Ο "παζθάηεο ή ιακπξηώηεο ακλόο" 

έπξεπε λα είλαη αξζεληθόο θαη άζπξνο. Με ην αίκα ηνπ ζηαύξσλαλ ηελ πόξηα ηνπ 

ζπηηηνύ, όπσο ήηαλ θαη ην εβξατθό έζηκν, αιιά θαη ηα κάγνπια ησλ παηδηώλ. Δθείλε 

ηε κέξα ζηέιλνληαλ θαη ηα δώξα ζηελ πεζεξά, ζηε κλεζηή, ζηε κεηέξα. Σν ηζνπξέθη, 

ην θεξί, ηα απγά, ηα θνπινύξηα, έλα ηζεκπέξη, κηα πνδηά... 

    Σν παζραιηάηηθν θεξί ηεο αξξαβσληαζηηθηάο, ζηελ Κύκε, ζα δύγηδε πεξίπνπ 

κηάκηζε νθά. Ήηαλ πνιύ καθξύ θαη ρεηξνπνίεην. Σν ηύιηγαλ ζαλ ηνλ πάην ελόο 

θαιαζηνύ θαη άθελαλ ην θπηίιη όξζην ζην θέληξν. Πάλσ ζηνλ πάην ηνπ θεξηνύ, 

θάξθσλαλ θινπξηά ρξπζά ή ςεύηηθα, αλάινγα κε ηα "έρεηηα" ηνπ αξξαβσληαζηηθνύ, 

ην ζθέπαδαλ θαη κε δηάθαλν άζπξν πέπιν -λα βιέπεη θαη ν θόζκνο ηα θινπξηά- θαη ε 

αξξαβσληαζηηθηά πήγαηλε κε απηό ζηελ εθθιεζία, ζηελ Αλάζηαζε θαη ηελ άιιε 

κέξα, ζηελ Αγάπε. Καη δελ έπξεπε λα ην ραιάζεη, κέρξη ην γάκν ηεο. 

    Απισκέλα ζην πξνζθέθαιν ηα νινθαίλνπξηα ξνύρα ηεο νηθνγέλεηαο πεξίκελαλ ην 

βξάδπ ηνπ Μεγάινπ αββάηνπ θαη ιίγν πξηλ ρηππήζνπλ νη θακπάλεο ηα θόξαγαλ θαη 

μεθηλνύζαλ όινη γηα ηελ εθθιεζία. Οη λνηθνθπξέο, ζηελ Ύδξα, ιίγν πξηλ θύγνπλ, 

ζήθσλαλ ηηο θιώζεο από ηα απγά ηνπο γηα λα κελ δνπιεύνπλ θη απηέο ηελ ώξα ηεο 

Αλάζηαζεο. "Γεύηε ιάβεηε θσο" θαη κε ηηο άζπξεο ηνπο ιακπάδεο παίξλνπλ ην Άγην 

Φσο. ηα Καιάβξπηα, κάιηζηα, ηε ιακπάδα ηνπο ηελ αλάβνπλ θαηά νηθνγέλεηεο θαη 

ζηελ Αζήλα ηα θνξίηζηα έπαηξλαλ θσο κόλν από άληξα, γηα λα παληξεπηνύλ. Μόιηο 

αθνπζηεί ην "Υξηζηόο Αλέζηε" γίλεηαη παλδαηκόλην. "Σν θαηαπέηαζκα ηνπ λανύ 

εζθίζζε εηο δύν... θαη ε γε εζείζζε..." ιέεη ην Δπαγγέιην θαη ζηελ Υίν ρηππνύλ ηα 

ζηαζίδηα, ζηελ Κέξθπξα πεηάλε από ηα παξάζπξα θαη ηα κπαιθόληα πήιηλα δνρεία, 

όινη αληαιιάζζνπλ αζπαζκνύο θαη ηζνπγθξίδνπλ ηα απγά ηνπο. 

    Μόιηο γίλεη ε Αλάζηαζε, ζηελ ύπαηζξν πάληα, νη πόξηεο ηεο εθθιεζίαο θιείλνπλ 

θαη ν λεσθόξνο, πνπ βξίζθεηαη πίζσ ηνπο, παξηζηάλεη ην δηάβνιν ή ηνλ Άδε. Έμσ 

από ηελ πόξηα ν παπάο θσλάδεη: "Άξαηε πύιαο!" Από κέζα ξσηάεη ν λεσθόξνο: 

"Πνηνο είζαη;" "Άξρσλ ηζρπξόο" ηνπ απαληάεη θαη ρηππάεη ηελ πόξηα κε ην πόδη ηνπ, 

κπαίλεη κέζα ζηελ εθθιεζία, θξαηώληαο ην Άγην Φσο θαη δηώρλεη κε απηό ηνλ ηξόπν 

ην δηάβνιν. ε κεξηθά κέξε ην έζηκν γίλεηαη ηελ επνκέλε, ζηελ Αγάπε. 



    Γπξίδνληαο από ηελ Αλάζηαζε ζην ζπίηη, ζηαπξώλνπλ κε ην Άγην Φσο ην αλώθιη 

ηεο εμώπνξηαο θαη αλάβνπλ ην θαληήιη θαη ε θιόγα ηνπ δελ πξέπεη λα ζβήζεη, γηα 40 

νιόθιεξεο κέξεο. Με ην αλαζηάζηκν θσο θαίλε ιίγν ηα δέληξα πνπ δελ θαξπίδνπλ θαη 

ηζνπξνπθιίδνπλ ηα δσληαλά πνπ δελ γελλάλε θαη ην ιακπξνθέξη ην θπιάλε γηα ην 

μεκάηηαζκα, ηηο αξξώζηηεο, ην ραιάδη θαη ηηο ηξηθπκίεο. 

    ηξώλεηαη ην ηξαπέδη: καγεηξίηζα, ζαιάηα κε ζαξδέιεο, γαιαηόπηηα, ηπξόπηηα, 

ςεηό ηεο θαηζαξόιαο... Πξώηα-πξώηα όκσο ζα ηζνπγθξίζνπλ ηα απγά. Σε ζπλήζεηα 

απηή βξίζθνπκε ζηνπο Βπδαληηλνύο, ήδε από ην 13ν αηώλα. "Με η'απγό λα η' αλνίμσ" 

έιεγαλ, έηξσγαλ ην απγό ηνπο θαη μεθίλαγαλ ην θαγεηό. ε κεξηθά κέξε ηξεηο κέξεο 

δελ ζήθσλαλ ην ηξαπέδη θαη ηα ςίρνπια ηα έξηρλαλ ζηα ακπέιηα γηα λα έρνπλ πνιύ 

θαξπό. 

    Αλήκεξα ην Πάζρα ςήλεηαη ην αξλί ζηε ζνύβια, πνιινί όκσο ην ζπλεζίδνπλ ζην 

θνύξλν, γεκηζηό κε ξύδη, θνπθνπλάξηα θαη ζηαθίδεο. ην ςεκέλν αξλί ν λνηθνθύξεο 

ςάρλεη ζεκάδηα ζηελ σκνπιάηε θαη βγάδεη καληεύκαηα γηα ην ζπηηηθό ηνπ θαη ηελ 

παηξίδα. Λέλε όκσο όηη ην αξλί γηα λα δείμεη ζεκάδηα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ δπν βξάδηα 

πξηλ λα έρεη θνηκεζεί κέζα ζην ζπίηη. 

    Σν κεζεκέξη ηεο Κπξηαθήο ηνπ Πάζρα γίλεηαη ε Γεύηεξε Αλάζηαζε. Ζ Αγάπε. Γηα 

ηελ αγάπε ησλ αλζξώπσλ ζηαπξώζεθε ν Υξηζηόο, γη απηό θαη ην Δπαγγέιην 

δηαβάδεηαη ζε δώδεθα γιώζζεο, ζπκβνιίδνληαο ηελ ελόηεηα ησλ εζλώλ. "Σν θίιεκα 

ηεο αγάπεο" αληαιιάζζνπλ όινη νη πηζηνί, ελώ ν παπάο ηνπο κνηξάδεη από έλα 

θόθθηλν απγό. ηελ "αγάπε" παιηόηεξα, όζνη ήζειαλ, έδηλαλ όξθν κπξνζηά ζην 

Δπαγγέιην θαη γίλνληαλ αδειθνπνηηνί. Έδελαλ δειαδή ηε θηιία ηνπο κε αδειθηθή 

αγάπε. 

Σε γηνξηή ηνπ Πάζρα ζπκπιεξώλνπλ ρνξνί, αγώλεο θαη θνύληεο. 

    Ακέζσο κεηά ηελ Αγάπε, ζηνλ πεξίβνιν ηνπ λανύ, ζηήλεηαη ν ρνξόο, κε πξώην-

πξώην ηνλ παπά θαη κεηά ηνπο πηζηνύο, θαηά ζεηξά ειηθίαο. Όινη ληπκέλνη κε ηηο 

γηνξηηλέο ηνπο θνξεζηέο ρόξεπαλ θαη ηξαγνπδνύζαλ. 

    Σα παιηθάξηα ζπλαγσλίδνληαλ ζην πήδεκα, ην ηξέμηκν, ην ιηζάξη, ζηελ άξζε ησλ 

Βαξώλ -θαλέλα ζαθί δειαδή θαιακπόθη ή θαλέλα βαξειάθη κε λεξό- ζηε 

δηειθπλζηίλδα (πηάλνληαλ ν έλαο πίζσ από ηνλ άιιν, ζε δπν ζεηξέο, θαη 

πξνζπαζνύζαλ λα ηξαβήμνπλ νη κελ ηνπο δε). Καη ηα βξαβεία ησλ ληθεηώλ;... 

Μαληίιηα θεληεκέλα, γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηηο αξξαβσληαζηηθέο, ιακπξηάηηθεο 

θνπινύξεο, έλα αξλί, κηα κπδήζξα ή ην θξαζί ηεο κέξαο. Καη από θνληά ηα παηδηά, 

πνπ δελ ήμεξαλ πνύ λα πξσηνβξεζνύλ. ηνπο ρνξνύο, ζηνπο αγώλεο ή ζηηο θνύληεο 

πνπ δέλνληαλ ιίγν πην πέξα. Οη θνύληεο ήηαλ ζπλέρεηα ηεο "αηώξαο" ησλ Παξζέλσλ 

ζηα "Αλζεζηήξηα", γηνξηή ζηελ αξραηόηεηα γηα ηελ άλνημε θαη ηα ινπινύδηα. Με 

γέιηα θαη ηξαγνύδηα έθαλαλ θνύληα πξώηα ηα θνξίηζηα θαη κεηά ηα αγόξηα. Έζηκν κε 

καγηθό ραξαθηήξα ζηελ αξρή, νη θνύληεο, πνπ απέβιεπε ζηελ επθνξία, έγηλε πεγή 

ραξάο θαη δηαζθέδαζεο γηα όινπο θαη ηα ηξαγνύδηα ηεο θνύληαο αληηιαινύζαλ από 

άθξε ζε άθξε:  

"Κνπλήζεηε ηηο έκνξθεο, θνπλήζεηε ηηο άζπξεο,  

θνπλήζεηε ηηο ιεκνληέο, πνύ 'λαη αλζνύο γεκάηεο." 



ΘΔΡΘΤΡΑ 

Ρελ Θπξηαθή ησλ Βαΐσλ, ζηηο 11 ην πξσί, γίλεηαη ε Ιηηαλεία ηνπ Πεπηνχ 

Πθελψκαηνο ηνπ Αγίνπ Πππξίδσλα. Δίλαη κία Ιηηαλεία πνπ γίλεηαη απφ ην 1630 ζε 

αλάκλεζε ηεο απαιιαγήο ηνπ λεζηνχ απφ ηελ θνβεξή αξξψζηηα ηεο παλψιεο πνπ 

ην 1629 ζέξηζε ηνπο Θεξθπξαίνπο. Ζ Ιηηαλεία απηή είλαη ε πην κεγάιε ηνπ λεζηνχ, 

παίξλνπλ δε κέξνο θαη νη 14 Φηιαξκνληθέο ηνπ λεζηνχ.  

Ρελ Κ. Ξαξαζθεπή ζηηο 4κ.κ. μεθηλά απφ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην 

Ξαιαηφ Φξνχξην, ν Δπηβιεηηθφο Δπηηάθηνο. Κέρξη ηεο 9.30 ην βξάδπ, απφ θάζε 

εθθιεζία βγαίλεη ν Δπηηάθηνο κε ηελ απαξαίηεηε κπάληα ηεο θάζε ελνξίαο, ηηο 

ρνξσδίεο, ηνπο πηζηνχο. Ρειεπηαίνο βγαίλεη ν επηηάθηνο ηεο Κεηξφπνιεο. 

Κεγαινπξεπέζηαηνο κε ηηο θηιαξκνληθέο λα παίδνπλ πέλζηκε κνπζηθή, φπσο ην 

Adagio ηνπ Albignoni. Ρνλ ζπλνδεχνπλ ν ηεξφο θιήξνο, ε κεγάιε ρνξσδία ηεο 

Κεηξφπνιεο θαη νη αξρέο ηνπ λεζηνχ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηερλεηνχ ζεηζκνχ 

απνηειεί παξάδνζε γηα ηνλ Ηεξφ Λαφ ηεο Ξαλαγίαο ησλ Μέλσλ. Γίλεηαη ην πξσί ηνπ 

Κ. Παββάηνπ ζηηο 06.00 (ζην ηέινο ηνπ Απφζηνινπ). Απνηειεί δε αλαπαξάζηαζε 

ηνπ ζεηζκνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Ηεξφ Δπαγγέιην, ζαλ επαθφινπζν-ζξηακβηθφ 

γεγνλφο ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Θπξίνπ.  

Πηηο 9 ην πξσί γίλεηαη ε πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ 

Πππξίδσλα. Ρν 1574 νη Βελεηζηάλνη απαγφξεπζαλ ζηνπο νξζνδφμνπο ηελ πεξηθνξά 

ηνπ ηελ Κ. Ξαξαζθεπή, θαη απφ ηφηε νη Θεξθπξαίνη πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πεξηθνξά 

καδί κε ην Πεπηφ Πθήλσκα ηνπ Αγίνπ. Δίλαη ε πην παιηά θαη πην θαηαλπθηηθή 

Ιηηαλεία πνπ βγαίλεη ζε αλάκλεζε ηνπ ζαχκαηνο ηνπ Αγίνπ, πνπ έζσζε ηνλ 

Θεξθπξατθφ ιαφ απφ ηελ ζηηνδεία. Δκπξφο πεγαίλεη ν Άγηνο πνπ έρεη ζέζε 

ρνξνζηαηνχληνο Δπηζθφπνπ ζε απηή ηελ Ιηηαλεία, θαη αθνινπζεί ν Δπηηάθηνο. Ζ 

πνκπή θηλείηαη ξπζκηθά κε ηνπο Ξέλζηκνπο ήρνπο ησλ ηξηψλ θηιαξκνληθψλ ηεο 

πφιεο. Απφ ην Γεκαξρείν αξρίδεη ν "Ακιεη" , πέλζηκν εκβαηήξην ηνπ Ηηαινχ 

ζπλζέηε Faccio, πνπ απφ παξάδνζε παίδεηαη απφ ηελ Ξαιαηά θηιαξκνληθή. 

Αθνινπζεί ην άιιν πέλζηκν εκβαηήξην "Calde Lacrime" (θαπηά δάθξπα) ηνπ άιινπ 

Ηηαινχ ζπλζέηε Michelli απφ ηελ θηιαξκνληθή Κάληδαξνο θαη ηέινο απφ ηελ 

Φηιαξκνληθή Θαπνδίζηξηαο ην πέλζηκν εκβαηήξην απφ ηελ Ζξσηθή ηνπ Κπεηφβελ.  

Κεηά ην ηέινο ηεο ιηηαλείαο, ν Άγηνο ζα παξακείλεη ζηε ζχξα ηνπ, κέρξη ηελ Ρξίηε 

ηνπ Ξάζρα γηα πξνζθχλεκα. Πηηο 11 ην πξσΐ ηνπ Κ. Παββάηνπ ν θφζκνο πεξηκέλεη 

ηελ πξψηε Αλάζηαζε. Όηαλ ηειεηψλεη ε αθνινπζία ζηε Κεηξφπνιε, ρηππνχλ νη 

θακπάλεο ησλ εθθιεζηψλ θαη απφ ηα παξάζπξα ησλ ζπηηηψλ πέθηνπλ θαηά 

ρηιηάδεο, πήιηλα δνρεία (κπφηηδεο) ζηνπο δξφκνπο, κε κεγάιν θξφην. Απηφ ην 

έζηκν έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην ρσξίνλ ηνπ Δπαγγειίνπ 'Ππ δε Θχξηε Αλάζηεζφλ κε ίλα 

ζπληξίςσ απηνχο σο ζθεχε θεξακέσο".  

Έλα άιιν επίζεο Θνξθηάηηθν Ξαζραιηλφ έζηκν πνπ αλαβηψλεη ν Νξγαληζκφο 

Θεξθπξατθψλ Δθδειψζεσλ είλαη ην "ΚΑΠΡΔΙΝ" (βαξέιη).  

Πηελ "Pinia" θαη θάησ απφ ηελ Κεηαιιηθή Θνπθνπλάξα πνπ θξέκεηαη αζάιεπηε 

αθφκα ζηελ δηαζηαχξσζε Ληθεθφξνπ Θενηφθε θαη Φηιαξκνληθήο, καδεχνληαη νη 

Φαθίλνη, νη αρζνθφξνη ηεο πφιεο, νη Ξηληαδψξνη, νη νπνίνη ηνπνζεηνχζαλ ζηε κέζε 

ηνπ πεδνδξνκίνπ έλα μχιηλν βαξέιη. Ρν ζηφιηδαλ κε κπξηηέο θαη βέξληε, ηνπ έβαδαλ 

λεξφ θαη απηνί ζθνξπηζκέλνη ζην γχξν ρψξν, παξαθαινχζαλ ηνπο πεξαζηηθνχο, 

πνπ απηή ηελ ψξα ήηαλ πάξα πνιινί, λα ξίμνπλ λνκίζκαηα γηα επρέο ζην λεξφ. 

Όηαλ πιεζίαδε ε ψξα ηεο πξψηεο Αλάζηαζεο, νη Ξεληαδψξνη ζθνξπηζκέλνη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Ξηάηζαο θπλεγνχζαλ λα βξνπλ θάπνηνλ λα ηνλ ξίμνπλ ζην βαξέιη. 

Απηφο κνπζθίδη έβξερε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ, ελψ πεξλνχζαλ νη κπάληεο καο, 

παίδνληαο ην αιέγθξν καξο "Κε θνβάζηε Γξαηθνί". Πην ηέινο έβγαηλε ν βξεγκέλνο 

κε γέιηα θαη ραξέο θαη έπαηξλε ηα ρξήκαηα πνπ είρε ην βαξέιη.  

Ρν βξάδπ ηνπ Κ. Παββάηνπ γίλεηαη ε Αλάζηαζε ζηελ Άλσ Ξιαηεία - 

θαληαζκαγνξηθφ, κνλαδηθφ ζέακα. Όια ηα παξάζπξα ησλ γχξσ ζπηηηψλ αλνηρηά 

κε θεξάθηα αλακκέλα. Ρα παξάζπξα ησλ κεγάισλ εμανξφθσλ ζπηηηψλ, καδί κε ην 

θαηαπιεθηηθφ ζέκα ησλ ρηιηάδσλ θεξηψλ θαη ησλ πηζηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ 

ηειεηή ηεο Αλάζηαζεο ζηε κεγαιχηεξε πιαηεία ηεο Διιάδαο, ζπλζέηνπλ κία 

κεγαιεηψδε εηθφλα. Ζ Αλαζηάζηκνο Αθνινπζία ζπλερίδεηαη ζηνλ Ηεξφ Λαφ ηεο 



Αγίαο Ξαξαζθεπήο (Ξιαηχ Θαληνχλη). Ρελ Θπξηαθή ηνπ Ξάζρα, απφ ηηο 7 ην πξσί 

θάζε εθθιεζία, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο Δπηηαθίνπο, βγάδεη ηελ Αλάζηαζε κε 

θηιαξκνληθέο, ζρνιεία, πξνζθφπνπο θαη ρνξσδίεο.  

Ρν κεζεκέξη ν Λαπηηθφο Πηαζκφο Θέξθπξαο ζην Λέν Φξνχξην ζπλερίδνληαο ηελ 
παξάδνζε δίλεη θέθη θαη ραξά κε ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη πινχζηνπο κεδέδεο.  

ΕΑΘΤΛΘΟ 

Ν ενξηαζκφο ηεο Κ. Δβδνκάδαο ζηε Εάθπλζν είλαη κία ζχλζεζε απφ κνλαδηθέο θαη 

αλεπαλάιεπηεο ζηηγκέο πνπ δνπλ νη ληφπηνη θαη νη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ. Ζ 

θαηαλπθηηθή αηκφζθαηξα θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ "Εαθπλζηλνχ Ξάζρα" κε ηα 

ηδηφκνξθα "αληέηηα" (έζηκα) ην θάλνπλ λα είλαη μερσξηζηφ ζε φιε ηελ Διιάδα. Ρν 

κεζεκέξη ηεο Κ. Ξαξαζθεπήο, πιήζνο πηζηψλ ζπκκεηέρεη ζηελ πεξηθνξά ηνπ 

Δζηαπξσκέλνπ πνπ δηαζρίδεη φιε ηελ πφιε. Πηνλ Κεηξνπνιηηηθφ Λαφ ηνπ Αγίνπ 

Ληθνιάνπ ησλ Μέλσλ, ε πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ, ζχκθσλα κε πακπάιαην ηνπηθφ 

έζηκν, γίλεηαη ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ηνπ Κ. Παββάηνπ, ελψ κε ηελ αλαηνιή ηνπ 

ειίνπ, ν Γεζπφηεο ζεθψλεη ηελ Αλάζηαζε.  

Κε ην πξψην ρηχπεκα ηεο θακπάλαο, ν Γεζπφηεο αθήλεη ειεχζεξα άζπξα 

πεξηζηέξηα ελψ απφ ην θακπαλαξηφ πεηάλε ζην δξφκν πήιηλα δνρεία, φπσο θαη φινη 
νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ απφ ηα παξάζπξά ηνπο.  

ΙΔΤΘΑΓΑ 

Ρν βξάδπ ηεο Κ. Ξαξαζθεπήο γίλεηαη ζηνλ θεληξηθφ δξφκν ηεο πφιεο, κε θαηάιεμε 

ηελ παξαδνζηαθή, ελεηηθνχ ζηπι, θεληξηθή πιαηεία, ε πεξηθνξά ησλ επηηαθίσλ 

ησλ ελνξηψλ, ζπλνδεία Φηιαξκνληθήο.  

Ρν Κ. Πάββαην ην πξσί, ε Φηιαξκνληθή παίδεη ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο 

ραξνχκελνπο ζθνπνχο, ελψ νη λνηθνθπξέο πεηνχλ θαη ζπάδνπλ έμσ απφ ηα ζπίηηα 
ηνπο δηάθνξα πήιηλα αγγεία (ην θνκκάηη). 

  

ΑΚΦΗΘΙΔΗΑ 

Αμίδεη θαλείο λα βξεζεί ζην Γαδί, γηα λα δήζεη έλα αμέραζην Ονπκειηψηηθν Ξάζρα. 

Πε θάζε γεηηνληά δεκηνπξγνχληαη "ιάθθνη" εθεί φπνπ ςήλνληαη πνιιά αξληά καδί, 

πξνζθέξνληαη απγά, θξαζί, θαη γιπθά.  

Ρε Ρξίηε εκέξα ηνπ Ξάζρα, γηνξηάδεη ε Αγία Ηεξνπζαιήκ ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ 

είζνδν ηεο ραξάδξαο "ΒΑΟΠΑΚΝ". Κεηά ηε ιεηηνπξγία αθνινπζεί ρνξφο ζηε ζέζε 

"ΑΙΩΛΑΘΗ" κε ρνξεπηηθά ηκήκαηα ηνπ Ιανγξαθηθνχ Ππιιφγνπ θαη κνηξάδεηαη 

θξέζθν ηπξί, θξαζί, θφθθηλα απγά θιπ.  

ΓΖΚΟ : ηει.: 02340 22216.  

ΑΡΑΥΩΒΑ 

Αλήκεξα ηνπ Ξάζρα θαη απφ ην απφγεπκα μεθηλάεη ε πεξηθνξά ηεο Δηθφλαο ηνπ 

Αγίνπ Γεσξγίνπ ηελ νπνία ζπλνδεχνπλ πεξί ηα 500 άηνκα ληπκέλα κε 

παξαδνζηαθέο θνξεζηέο.  

Ρελ επνκέλε πξαγκαηνπνηείηαη αγψλαο δξφκνπ ησλ γεξφλησλ (αλεθνξηθφο 

δξφκνο), νη νπνίνη μεθηλνχλ απφ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη θηάλνπλ 

ζην ιφθν. Αθνινπζνχλ ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ην απφγεπκα ρνξεχνπλ 

γπλαηθείνη ρνξεπηηθνί ζχιινγνη. Νη εθδειψζεηο ζπλερίδνληαη κε θιέθηηθα 
αγσλίζκαηα, φπσο ην ζήθσκα ηεο πέηξαο θιπ.  

ΙΗΒΑΓΔΗΑ 



Ρν πην ραξαθηεξηζηηθφ έζηκν ηεο πφιεο, είλαη ην πνιχ γλσζηφ θαη κνλαδηθφ 

"Ξάζρα ηεο Ιηβαδεηάο", πνπ φρη κφλν δηαηεξείηαη αιιά ρξφλν κε ην ρξφλν 

δσληαλεχεη κηαο θαη νη λεψηεξνη ζπκκεηέρνπλ κε ηδηαίηεξν κεξάθη θαη θέθη ζην 

έζηκν ηνπ "ιάθθνπ". Κεηά ηελ Αλάζηαζε θαη πξηλ θαιά μεκεξψζεη νη Ιεηβαδίηεο 

εηνηκάδνπλ ηελ θσηηά. Σξεηάδεηαη ηέρλε θαη πξνζνρή. Έλαο, θάλνληαο ην ζηαπξφ 

ηνπ, βάδεη θσηηά ζην ζσξφ κε ηε ιακπάδα ηεο Αλαζηάζεσο. Νη θιφγεο 

αγθαιηάδνπλ ην ζσξφ. Κε ξαληίζκαηα λεξνχ θαη ζπρλφ ρηχπεκα κε έλα καθξχ 

μχιν, ε ζξάθα είλαη έηνηκε γηα λα ςεζνχλ ηα αξληά. Ρν ίδην γίλεηαη ζε φινπο ηνπο 

"ιάθθνπο" θαη αλεβαίλνπλ νη θαπλνί, αλαξίζκεηνη θαη ππθλνί, ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ 

ζθεπάδνπλ ηνλ ήιην πνπ ζην κεηαμχ αλαηέιιεη.  

Ζ πφιε ηπιίγεηαη ζε ζχλλεθα θαπλνχ. Νη θσηηέο είλαη έηνηκεο θαη ηα αξληά 

ηνπνζεηνχληαη ζηνπο "ιάθθνπο". Ρν γχξηζκα ησλ αξληψλ θαη ην γιέληη δηαξθεί 

κέρξη ην απφγεπκα, ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή παξαδνζηαθψλ 

ρνξεπηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη κε ηελ θαχζε ησλ ππξνηερλεκάησλ πνπ αιιάδνπλ 
ζηελ θπξηνιεμία ην ρξψκα ηνπ νπξαλνχ ηεο Ιηβαδεηάο.  

ΑΗΣΩΙΗΘΟ 

Ρελ Κ. Ξαξαζθεπή πνιινί πξνζθπλεηέο επηζθέπηνληαη ην λαφ ηεο Θνηκήζεσο ηεο 

Θενηφθνπ, φπνπ βξίζθεηαη ν Δπηηάθηνο, ηζηνξηθφ θεηκήιην ηνπ 13νπ-14νπ αηψλα.  

Δπίζεο, ζηνλ ίδην λαφ βξίζθεηαη θαη ε ζαπκαηνπξγή εηθφλα ηεο Ξαλαγίαο, ε νπνία 

πηζηεχεηαη φηη είλαη έξγν ηνπ Δπαγγειηζηή Ινπθά.  

Απφ ην πξσί ηνπ Κ. Παββάηνπ ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο αλαβηψλνπλ πνιιά 

απφ ηα έζηκα ησλ θαηνίθσλ κέρξη αξγά ην βξάδπ ηεο Αλαζηάζεσο πνπ είλαη θαη ην 

απνθνξχθσκα ηεο εκέξαο.  

Ρελ Θπξηαθή ηνπ Ξάζρα θάζε γεηηνληά, είλαη κία κεγάιε ππαίζξηα ςεζηαξηά, φπνπ 

ν ρνξφο θαη ην ηξαγνχδη έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν, ελψ πξνζθέξνληαη θξαζί θαη 
παξαδνζηαθνί κεδέδεο δσξεάλ.  

ΛΑΤΠΑΘΣΟ 

Ρν βξάδπ ηεο Κ. Ξαξαζθεπήο, πιήζνο θφζκνπ, ληφπηνη θαη επηζθέπηεο, 

αθνινπζνχλ ηελ πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ, ζρεκαηίδνληαο πνκπέο, νη νπνίεο 

δηέξρνληαη απφ ην ιηκάλη, φπνπ είλαη αλακκέλεο δάδεο εηδηθά ηνπνζεηεκέλεο ζηηο 

ηάπεο ηνπ Θάζηξνπ, γχξσ απφ ην ιηκάλη. Πην κέζνλ ηεο εηζφδνπ ηνπ ιηκαληνχ νη 

δάδεο ζρεκαηίδνπλ κεγάιν ζηαπξφ, πνπ θσηαγσγεί νιφθιεξν ην ιηκάλη 

παξνπζηάδνληαο κία θαληαζκαγνξηθή εηθφλα κνλαδηθήο νκνξθηάο. Ρν έζηκν απηφ 

έρεη παξάδνζε πνιιψλ ρξφλσλ πνπ θαίλεηαη λα ζέιεη λα ζπλδπάζεη ηε 

ζξεζθεπηηθή κπζηαγσγία κε ηελ εξσηθή πξνζπάζεηα ηνπ κπνπξινηηέξε 
Αλεκνγηάλλε λα ππξπνιήζεη ηε ηνπξθηθή λαπαξρίδα ζην ρψξν απηφ. 

  

ΘΤΘΛΟ 

Ρν πην εληππσζηαθφ έζηκν ηνπ λεζηνχ είλαη απηφ ηεο "Θνχληαο". Ρελ Θπξηαθή ηνπ 

Ξάζρα, ζηελ πιαηεία ηνπ λεζηνχ, ζηήλεηαη κία θνχληα, ζηελ νπνία θνπληνχληαη 

αγφξηα θαη θνξίηζηα ληπκέλα κε παξαδνζηαθέο ζηνιέο. Απηφο ή απηή πνπ ζα 

θνπλήζεη θάπνηνλ, δεζκεχεηαη ελψπηνλ Θενχ θαη αλζξψπσλ γηα γάκν.  

Ρν βξάδπ ηνπ Κ. Παββάηνπ επηθξαηεί ην έζηκν ηνπ "ζπρψξηνπ", δειαδή φινη φζνη 

έρνπλ πεζακέλνπο ζπγγελείο θέξλνπλ ζηελ εθθιεζία ςεηά, θξαζί θαη ςσκί, ηα 

νπνία έρεη "δηαβάζεη" ν παπάο, ηα πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο θαη ζηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ.  

ΤΡΟ 



Ζ Πχξνο βηψλεη κε ηδηαίηεξν ηξφπν ην Ξάζρα. Νη δχν Θξεζθεπηηθέο ηεο θνηλφηεηεο, 

ε Νξζφδνμε θαη ε Θαζνιηθή, γηνξηάδνπλ ζπγρξφλσο, κε αγάπε θαηάλπμε θαη 

ακνηβαίν ζεβαζκφ ηηο Άγηεο Κέξεο ηνπ Ξάζρα.  

Νη Δπηηάθηνη ησλ Θαζνιηθψλ ζηελ Άλσ Πχξν μεθηλνχλ απφ ηνλ Λαφ ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ. Πηελ Δξκνχπνιε ν επηηάθηνο ησλ Θαζνιηθψλ μεθηλάεη απφ ηνλ ηεξφ Λαφ 

Δπαγγειηζηψλ νη επηηάθηνη ησλ Νξζνδφμσλ, απφ ηηο ελνξίεο Αγίνπ Ληθνιάνπ, ηεο 

Θνηκήζεσο θαη ηελ Κεηξφπνιε ηεο Κεηακνξθψζεσο πεξηθέξνληαη θαη ζπλαληψληαη 

ζηελ Θεληξηθή Ξιαηεία Κηανχιε, φπνπ γίλεηαη θαηαλπθηηθή δέεζε θαη ςάιινληαη 

ηξνπάξηα ηεο Κ. Ξαξαζθεπήο απφ ηελ ρνξσδία ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ θαη 
Ηεξνςάιηεο.  

ΠΑΡΟ 

Ζ πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ ηεο Κάξπεζζαο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

θαζψο θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο, γίλνληαη δεθαπέληε πεξίπνπ ζηάζεηο. Πε θάζε ζηάζε 

θσηίδεηαη θαη έλα ζεκείν ηνπ βνπλνχ, φπνπ ηα παηδηά ληπκέλα Οσκαίνη ζηξαηηψηεο 

ή καζεηέο ηνπ Σξηζηνχ, αλαπαξηζηνχλ ζθελέο απφ ηελ είζνδν ζηα Ηεξνζφιπκα, 

ηελ πξνζεπρή ζην Όξνο ησλ Διαηψλ, ην Καξηχξην ηεο Πηαχξσζεο θαη ηελ 

Αλάζηαζε. Ρα κεζάλπθηα ηνπ Κ. Παββάηνπ, ην λεζί γεκίδεη απφ θψηα θαη ηνλ 
ζφξπβν ησλ ακέηξεησλ ππξνηερλεκάησλ.  

ΦΟΙΔΓΑΛΓΡΟ 

Ρηο εκέξεο ηνπ Ξάζρα, νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ αζπξίδνπλ ηα ζπίηηα ηνπο. Ρν έζηκν 

ζέιεη ηε πεξηθνξά ηεο εηθφλαο ηεο Θνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ, λα δηαξθεί ηξείο 

εκέξεο, ε νπνία καδί κε ηελ πνκπή ησλ πηζηψλ, κπαίλεη ζε φια ηα ζπίηηα ηνπ 

λεζηνχ, αθφκε θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα. 

  

ΠΑΧΑΛΙΝΑ  ΕΘΙΜΑ 

Ρν ρξηζηηαληθφ ζπκβνιηζκφ ηνπ Ξάζρα θαζηέξσζε γηα πξψηε θνξά ν Απφζηνινο Ξαχινο. 

Απφ ηελ επνρή πνπ νη ρξηζηηαλνί άξρηζαλ λα γηνξηάδνπλ ην Ξάζρα, δηαηήξεζαλ νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δβξατθνχ, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζέζεζαλ άιια. Απηφ θαίλεηαη απφ ην 

παζραιηλφ αξλί (νβειίαο) θαη ηα θφθθηλα απγά. 

Ξινχζηα είλαη ε παξάδνζε γηα ηνλ ζπκβνιηζκφ ησλ απγψλ ηνπ Ξάζρα. Πηα Βπδαληηλά 

ρξφληα έθηηαρλαλ θνπινχξα πνπ ζηελ κέζε ηεο είρε έλα θφθθηλν απγφ. Ρν απγφ, απφ ην 

νπνίν βγαίλνπλ ηα πνπιηά, ζπκβνιίδεη ηελ δσή, ελψ ην θφθθηλν είλαη ην ρξψκα ηεο δσήο. 

Ρν βάςηκν ησλ απγψλ, γηα ιαηξεπηηθνχο ζθνπνχο απαληάηαη ζε δηάθνξνπο ηφπνπο ηνπ 

θφζκνπ. 

Ξξηλ ηε γηνξηή ηνπ Ξάζρα, έρνπκε κία πεξίνδν λεζηείαο 50 εκεξψλ. Ζ ηειεπηαία 

εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ Θπξηαθή ηνπ Ξάζρα είλαη ε Κεγάιε Δβδνκάδα ησλ Ξαζψλ. 

Ρα έζηκα μεθηλνχλ απφ ην Πάββαην ηνπ Ιαδάξνπ, πνπ ηα παηδηά γπξίδνπλ απφ πφξηα ζε 

πφξηα θαη ηξαγνπδνχλ ην "Ιάδαξν", ζπγθεληξψλνληαο ρξήκαηα θαη απγά. 

Ρν πξσί ηεο Θπξηαθήο ησλ Βαΐσλ, νη πηζηνί πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζία γηα λα πάξνπλ ην 

ζηαπξφ θηηαγκέλν κε βάγηα (θχιια θνηλίθσλ) πνπ ην ηνπνζεηνχλ ζηα εηθνλίζκαηα γηα λα 

ηνπο θπιάεη φιν ην ρξφλν. 

Απφ ηελ Θπξηαθή ησλ Βαΐσλ θαη θάζε βξάδπ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Κ. Δβδνκάδαο, 

φινη νη πηζηνί καδεχνληαη ζηηο εθθιεζίεο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ κε θαηάλπμε ηα Θεία 

Ξάζε. 

Ρελ Κ. Ρξίηε θηηάρλνπλ νη λνηθνθπξέο ηα θνπινπξάθηα. Ρελ Κ. Ρεηάξηε γίλεηαη ην 

πιχζηκν θαη ην θαζάξηζκα ηνπ ζπηηηνχ ελψ ην απφγεπκα γίλεηαη ζηελ εθθιεζία ην 

επρέιαην. 

Ρελ Κ. Ξέκπηε βάθνπλ ηα απγά. Ρελ Κ. Ξέκπηε ην βξάδπ, αθνχ ηειεηψζνπλ ηα 12 



Δπαγγέιηα, θνπέιεο αλαιακβάλνπλ λα ζηνιίζνπλ ηνλ επηηάθην κε γηξιάληεο απφ ιεπθά 

ινπινχδηα, έηζη ηελ Κ. Ξαξαζθεπή ην πξσί ν επηηάθηνο είλαη έηνηκνο γηα λα δερζεί ην 

"ζψκα ηνπ Σξηζηνχ" θαηά ηελ Απνθαζήισζε. 

Ζ Κ. Ξαξαζθεπή, είλαη εκέξα πέλζνπο, ν ιαφο δεη κε κεγάιε θαηάλπμε ην Θείν Γξάκα. 

Γελ ηξψλε γιπθά γηα ηελ αγάπε ηνπ Σξηζηνχ πνπ ηνλ πφηηζαλ μχδη. Ραρηλφζνππα, 

καξνχιη κε μχδη ή θαθέο κε μχδη είλαη ηα ζπλήζε θαγεηά. Θαλείο δελ πξέπεη λα πηάζεη 

ζηα ρέξηα ηνπ ζθπξί ή βειφλη, γηαηί ζεσξείηαη κεγάιε ακαξηία. Ρν βξάδπ γίλεηαη ν 

Δζπεξηλφο θαη ε πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ. Ρεο πνκπήο πξνπνξεχεηαη ε κπάληα ή ε 

ρνξσδία θαη παίδεη πέλζηκα εκβαηήξηα, αθνινπζνχλ νη Ηεξνςάιηεο, ν θιήξνο, νη 

κπξνθφξεο, ηα εμαπηέξπγα, πξφζθνπνη, θαη νη πηζηνί πνπ ςέιλνπλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ιηηαλείαο. Πε φιε ηε δηαδξνκή νη πηζηνί ξαίλνπλ ηνλ επηηάθην κε ινπινχδηα θαη 

αξψκαηα, θξαηψληαο αλακκέλα θεξηά. 

Ρν Κ. Πάββαην, κεηά ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αλάζηαζεο, φινη νη πηζηνί θξνληίδνπλ 

λα πάξνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο ηε ιακπάδα κε ην Άγην θσο ηεο Αλάζηαζεο θαη πξηλ κπνπλ 

ζην ζπίηη θάλνπλ ην ζεκάδη ηνπ ζηαπξνχ κε ηνλ θαπλφ ηνπ θεξηνχ πάλσ ζηελ πφξηα, 

αλάβνπλ ην θαληήιη πνπ έρνπλ ζηα εηθνλίζκαηα ηνπ ζπηηηνχ θαη θξνληίδνπλ λα ην 

θξαηνχλ αλακκέλν φιν ην ρξφλν γηα λα ην αλαλεψζνπλ θαη πάιη ηελ επφκελε Αλάζηαζε. 

Πε νιφθιεξε ηελ Διιάδα ε Κεγάιε Δβδνκάδα θαη ην Ξάζρα γηνξηάδνληαη κε μερσξηζηή 

ιακπξφηεηα θαη θαηάλπμε. 

Προζεστή μεηά ηο Πάζτα μέτρι ηην Ανάληυη 
  

Υξηζηόο Αλέζηε εθ λεθξώλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο 

θαη ελ ηνηο κλήζαζηλ, δσήλ ραξηζάκελνο. 

  

Αλάζηαζηλ Υξηζηνύ ζεαζάκελνη. 

πξνζθπλήζσκελ Άγηνλ, Κύξηνλ, Ηεζνύλ 

ηνλ κόλνλ αλακάξηεηνλ. 

Σνλ ηαπξόλ νπ, Υξηζηέ, πξνζθπλήζσκελ 

θαη ηελ Αγίάλ νπ Αλάζηαζηλ 

πκλνύκελ θαη δνμάδνκελ. 

π γαξ εη ν Θεόο εκώλ, 

εθηόο νπ άιινλ νπθ νίδακελ, 

ην όλνκά ζνπ νλνκάδνκελ. 

Γεύηε, πάληεο νη πηζηνί, πξνζθπλήζσκελ 

ηελ ηνπ Υξηζηνύ Αγίαλ Αλάζηαζηλ. 

Ηδνύ γαξ ήιζελ δηα ηνπ ηαπξνύ 

ραξά ελ όισ ησ θόζκσ. 

Γηα παληόο επινγνύληεο ηνλ Κύξηνλ, 

πκλνύκελ ηελ Αλάζηαζηλ Απηνύ. 

ηαπξόλ γαξ ππνκείλαο δη' εκάο, 

ζαλάησ, ζάλαηνλ ώιεζελ. 

  

Αλαζηάο ν Ηεζνύο από ηνπ ηάθνπ, θαζώο πξνείπελ, 

έδσθελ εκίλ ηελ αηώληνλ δσήλ θαη ην κέγα έιενο. 

  

 

 

Το Πάζτα 



    Σν Πάζρα είλαη ε κεγαιύηεξε γηνξηή ηνπ ρξηζηηαληζκνύ. "Δνξηώλ ενξηή θαη 

παλήγπξηο εζηί παλεγύξεσλ" ιέεη ην ηξνπάξην. Πξνέξρεηαη από ην εβξατθό Πάζρα, 

πνπ θαη απηό έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αξραία Αίγππην. Με ην "Πηζάρ" -ε ιέμε ζεκαίλεη 

δηάβαζε- νη Αηγύπηηνη γηόξηαδαλ ηε δηάβαζε ηνπ ήιηνπ από ηνλ ηζεκεξηλό, ηελ εαξηλή 

δειαδή ηζεκεξία θαη καδί ηεο ηνλ εξρνκό ηεο άλνημεο. Οη Δβξαίνη θαζηέξσζαλ θαη 

απηνί ηε γηνξηή κε ηελ νλνκαζία "Πεζάρ" (δηάΒαζε-ππέξβαζε) ζε αλάκλεζε ηεο 

απειεπζέξσζεο ηνπο από ηνπο Αηγππηίνπο θαη ηεο δηάβαζεο ηεο Δξπζξάο ζάιαζζαο. 

Παξάιιεια όκσο θαη γηα λα ραηξεηίδνπλ ην ηέινο ηνπ ρεηκώλα θαη ηελ αξρή ηεο 

άλνημεο. 

    ηε ρξηζηηαληθή γηνξηή δόζεθε ην όλνκα "Πάζρα" θαη κε απόθαζε ηεο Α' 

Οηθνπκεληθήο πλόδνπ, ην 325 κ.Υ., νξίζηεθε λα γηνξηάδεηαη ηελ πξώηε Κπξηαθή 

κεηά από ηελ παλζέιελν ηεο εαξηλήο ηζεκεξίαο. Σν Πάζρα, ν ιαόο, καδί κε ηελ "εθ 

λεθξώλ Αλάζηαζε" ηνπ Υξηζηνύ, ηε λίθε Σνπ δειαδή ελάληηα ζην ζάλαην, γηνξηάδεη 

θαη ηελ αλάζηαζε ηεο άλνημεο, ην μύπλεκα ηεο θύζεο κεηά ηε λάξθε ηνπ ρεηκώλα. 

    Με ηε ιέμε Πάζρα, Λακπξή θαη Λακπξά -ζηελ Κύπξν- ελλννύκε δπν βδνκάδεο 

πνπ αξρίδνπλ από ηελ Αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ θαη ηειεηώλνπλ ηελ Κπξηαθή ηνπ 

Θσκά. Σε βδνκάδα ησλ Παζώλ θαη ηε βδνκάδα ηεο Λακπξήο ή Λακπξνβδνκάδα. 

    Από ηα Βπδαληηλά αθόκα ρξόληα νη ρξηζηηαλνί πξνεηνηκάδνληαλ θαηξό πξηλ γηα ηηο 

παζραιηλέο γηνξηέο. Έβαθαλ ηα ζπίηηα ηνπο, έζηξσλαλ ζην πάησκα θιαδηά από 

αξσκαηηθά θπηά, δάθλε, κπξζίλε, δεληξνιίβαλν, ιεκνληά, έθηηαρλαλ θαηλνύξηα 

ξνύρα, ηα ιακπξηάηηθα. Αλήκεξα ην Πάζρα όινη αληάιιαζζαλ δώξα θαη αζπαζκνύο 

θαη εύρνληαλ "θαιά Πάζρα", ελώ ηε λύρηα νη δξόκνη θαη ηα ζπίηηα ήηαλ 

θσηαγσγεκέλα. 

Σνλ θαηξό ηεο ηνπξθνθξαηίαο ην Πάζρα είρε εληειώο ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνπο 

Έιιελεο. Μαδί κε ηα Πάζε ηνπ Υξηζηνύ θαη ηελ Αλάζηαζε , δσληάλεπαλ θαη ηα πάζε 

ηνπ ιανύ θαη κεγάισλαλ νη ειπίδεο γηα ηελ Αλάζηαζε ηνπ Γέλνπο. Όηαλ ιέγε 

"Αλάζηαζηο" ν Διιεληθόο ιαόο," γξάθεη ν Παπαδηακάληεο ζηα Σξαγνύδηα ηνπ ζενύ, 

"θξύθηα ρνξδή αλαπαιινκέλε εηο ηα κπραίηαηα ηεο θαξδίαο ηνπ, ππελζπκίδεη εηο 

απηόλ θαη ηνπ Γέλνπο ηελ αλάζηαζηλ, θαη ν Υξηζηόο   θαη ε παηξίο   ζπλαληώληαη ελ 

απηώ η ζ ν π α ζ ε ί ο   θαη η ζ ό ζ ε ν η ." 

Ζ βδνκάδα ησλ Παζώλ είλαη ε Μεγάιε Βδνκάδα γηαηί κεγάια είλαη θη απηά πνπ ζα 

ζπκβνύλ.  

"Μεγάιε Γεπηέξα, κεγάιε κέξα.  

Μεγάιε Σξίηε, κεγάιε θξίζε.  

Μεγάιε Σεηάξηε, κεγάιν ζθνηάδη.  

Μεγάιε Πέθηε, δάθξπν πέθηεη.  

Μεγάιε Παξαζθεπή, ζιίςε πνιιή.  

Μεγάιν αββάην, ραξέο γηνκάην.  



Μεγάιε Λακπξή, ράζθα κνύζθα απγό θη αξλί.", ιέλε ζηελ Κεθαινληά. 

  

 

Ο Λάζαρος 

    Σν "Λαδαξνζάββαην", ην άββαην δειαδή πξηλ από ηε Μεγάιε Βδνκάδα, ν ιαόο 

γηνξηάδεη ηελ πξώηε Λακπξή, ηελ "Έγεξζε" ηνπ θίινπ ηνπ Υξηζηνύ, ηνπ 

"αγέιαζηνπ" Λάδαξνπ. Ο θόβνο θαη ν ηξόκνο γηα όζα γλώξηζε ζηνλ άιιν θόζκν 

άθεζαλ ηόζν βαζηά ζεκάδηα ζηελ ςπρή ηνπ Λάδαξνπ πνπ, ιέεη ε παξάδνζε, κεηά ηελ 

Αλάζηαζε ηνπ δε γέιαζε παξά κόλν κηα θνξά. Δίδε θάπνηνλ ρσξηθό ζην παδάξη λα 

θιέβεη κηα ζηάκλα θαη λα θεύγεη θξπθά. "Βξε ηνλ ηαιαίπσξν, είπε. Γηα ηδέο ηνλ πώο 

θεύγεη κε ην θιεκκέλν ζηακλί. Ξερλάεη όηη θη απηόο είλαη έλα θνκκάηη ρώκα, όπσο θαη 

ην ζηακλί. Σν 'λα ρώκα θιέβεη η' άιιν. Μα δελ είλαη λα γεινύλ νη πηθξακέλνη;" θαη 

ρακνγέιαζε. 

    ηα πεξηζζόηεξα κέξε ηεο Διιάδαο γηα λα απεηθνλίζνπλ ηελ Αλάζηαζε ηνπ 

Λάδαξνπ, λα ζπκβνιίζνπλ δειαδή ηε Νίθε ηνπ Υξηζηνύ απέλαληη ζην ζάλαην, αιιά 

παξάιιεια θαη γηα λα ππνδειώζνπλ ηελ αλάζηαζε ηεο θύζεο, έθηηαρλαλ έλα 

νκνίσκα ηνπ Λάδαξνπ. Σελ παξακνλή ηεο γηνξηήο ή, ζε πνιιά κέξε, αλήκεξα ηελ 

"πξώηε Λακπξή", ηα παηδηά, θξαηώληαο ην "Λάδαξν", έθαλαλ ηνπο αγεξκνύο ηνπο. 

Γύξηδαλ ζηα ζπίηηα θαη ηξαγνπδνύζαλ ηα "ιαδαξηθά", γηα λα δηεγεζνύλ ηελ ηζηνξία 

ηνπ αλαζηεκέλνπ θίινπ ηνπ Υξηζηνύ θαη λα πνπλ παηλέκαηα ζηνπο λνηθνθπξαίνπο. 

ηελ Ήπεηξν κάιηζηα, ζηηο θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο, ρηύπαγαλ ηαπηόρξνλα θαη 

κεγαινθνύδνπλα. 

"Πεο καο Λάδαξε ηη είδεο 

εηο ηνλ Άδε πνπ επήγεο.  

Δίδα θόβνπο, είδα ηξόκνπο, 

είδα βάζαλα θαη πόλνπο,  

δώζηε κνπ ιίγν λεξάθη  

λα μεπιύλσ ην θαξκάθη,  

ηεο θαξδνύιαο κνπ ην ιέσ  

θαη κνηξνινγώ θαη θιαίσ.  

Σνπ ρξόλνπ πάιη λα 'ξζνπκε,  

κε πγεία λα ζαο βξνύκε,  

θαη ν λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ  

ρξόληα πνιιά λα δήζεη,  

λα δήζεη ρξόληα εθαηό  

θαη λα ηα μεπεξάζεη." 

Σα "ιαδαξηθά" από ηόπν ζε ηόπν έρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο. 

    ηε ηεξεά Διιάδα, ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε ζην έζηκν έπαηξλαλ κέξνο κόλν 

θνξίηζηα, νη "Λαδαξίλεο" ή "Λαδαξίηζεο", έηζη εύξηζθαλ ηελ επθαηξία λα γίλνπλ 

γλσζηέο θαη ζαλ ππνςήθηεο λύθεο. Γηα "Λάδαξν" βαζηνύζαλ έλαλ μύιηλν θόπαλν γηα 

ηα ξνύρα, ηπιηγκέλν κε παξδαιά θνκκάηηα από παληά, ίδην κσξό. ε άιια κέξε πάιη 

έληπλαλ κε ρηππεηά πνιύρξσκα πθάζκαηα κηα ξόθα, κηα θνύθια, έλαλ θαιακέλην 



ζηαπξό θαη ηα ζηόιηδαλ κε θνξδέιεο θαη ινπινύδηα. ηε θύξν έπαηξλαλ ηελ 

ηξππεηή θνπηάια, "ηε ζηδεξνρνπιηάξα". Έβαδαλ ζε θάζε ηξύπα θαη από έλα 

άζπξνπνύιη -άζπξε καξγαξίηα- έλα θόθθηλν γαξίθαιν γηα ζηόκα θαη ζρεκάηηδαλ ην 

πξόζσπν. Έδελαλ ζηαπξσηά πάλσ ζηελ θνπηάια έλα μύιν, γηα λα θάλνπλ ηα ρέξηα, 

ηεο θνξνύζαλ θαη έλα πνπθακηζάθη ή έλα κσξνπδίζηηθν ξνύρν θαη ν "Λάδαξνο" ήηαλ 

έηνηκνο. 

    Γύξηδαλ ηα παηδηά από ζπίηη ζε ζπίηη ηξαγνπδώληαο θαη νη λνηθνθπξέο ηνπο έδηλαλ 

απγά, ιεθηά ή ό,ηη άιιν είραλ. Πάληα όινη θάηη έβξηζθαλ λα δώζνπλ. Κη όηαλ ζέιαλ 

γηα θάπνηνλ λα πνύλε πσο ήηαλ ηζηγθνύλεο έιεγαλ: "Πνηέ ηνπ απγό δελ έδσζε, νύηε 

η' αγίνπ Λαδάξνπ!" ηα Σξίθαια ηα απγά πνπ ζπγθέληξσλαλ νη Λαδαξίλεο, νη 

κεηέξεο ηνπο ηα έβαθαλ θόθθηλα θαη ηα θξαηνύζαλ ζε μερσξηζηό κέξνο. Όηαλ ήζειαλ 

λα πεξηπνηεζνύλ έλαλ επηζθέπηε από απηά ηα απγά ηνπ έδηλαλ, ηνπ Λαδάξνπ. 

    ε κεξηθά κέξε ηε ζέζε ηνπ "Λάδαξνπ" έπαηξλε έλα θαιάζη ζηνιηζκέλν κε 

ινπινύδηα θαη κε πνιύρξσκεο θνξδέιεο. ηελ Κξήηε έθαλαλ έλαλ μύιηλν ζηαπξό θαη 

ηνλ ζηόιηδαλ κε νξκαζνύο από ιεκνλαλζνύο θαη αγξηόρνξηα κε θόθθηλα ινπινύδηα, 

ηηο καραηξίηζεο. ηελ Κύπξν ζπλαληάκε ην έζηκν ηεο αλαπαξάζηαζεο, ζηελ 

αξραηόηεξε κνξθή ηνπ. Ο ζεόο πεζαίλεη ζηελ αθκή ηεο ληόηεο ηνπ θαη ακέζσο 

αλαζηαίλεηαη, όπσο ν Άδσλεο ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο. Έληπλαλ έλα παηδί κε θίηξηλα 

ινπινύδηα, έηζη ώζηε νύηε ην πξόζσπν ηνπ δε θαηλόηαλ. ε θάζε ζπίηη πνπ πήγαηλαλ, 

όηαλ άξρηδαλ ηα άιια παηδηά λα ηξαγνπδνύλ, μάπισλε θαη ππνθξηλόηαλ ην λεθξό, 

όηαλ όκσο έιεγαλ ην "Λάδαξε δεύξν έμσ" ζεθσλόηαλ.  

    Σν ίδην έζηκν ζπλαληάκε θαη ζηελ Κσ. Σν παηδί πνπ αλαπαξηζηνύζε ην Λάδαξν, 

ηπιηγκέλν ζε έλα ζεληόλη, ήηαλ θαη απηό ζηνιηζκέλν κε θίηξηλα ινπινύδηα. Ακνηβή 

ηεο παξέαο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηα απγά γηα ην δάζθαιν. Σα πην κεγάια παηδηά, νη 

"πξσηόζρνινη", έπαηξλαλ ηελ εηθόλα ηνπ Λάδαξνπ, ηελ έβαδαλ πάλσ ζε κηα εηδηθή 

θαηαζθεπή πνπ ζηόιηδαλ κε δεληξνιίβαλν -ήηαλ, ιέεη, ε Βεζαλία, ε παηξίδα ηνπ- θαη 

γύξηδαλ ζηηο ζηάλεο. Οη βνζθνί ηνπο θίιεπαλ απγά, ηπξηά θαη κπδήζξεο γηα ηηο 

ιακπξόπηηεο. 

    Γηα ηελ ςπρή ηνπ Λάδαξνπ νη γπλαίθεο δύκσλαλ αλήκεξα ην πξσί εηδηθά 

θνπινύξηα, ηνπο "ιαδάξεδεο", ηα "ιαδαξνύδηα" ή θαη "ιαδαξάθηα". "Λάδαξν δελ 

πιάζεηο, ςσκί δελ ζα ρνξηάζεηο" έιεγαλ, κηα θαη ν αλαζηεκέλνο θίινο ηνπ Υξηζηνύ 

πίζηεπαλ πσο είρε παξαγγείιεη: "Όπνηνο δπκώζεη θαη δε κε πιάζεη, ην θαξκάθη κνπ 

λα πάξεη..." 

    ηα "ιαδαξάθηα" έδηλαλ ην ζρήκα αλζξώπνπ ζπαξγαλσκέλνπ, όπσο αθξηβώο 

παξηζηάλεηαη ν Λάδαξνο ζηηο εηθόλεο. Όζα παηδηά είρε ε νηθνγέλεηα ηόζνπο 

"ιαδάξεδεο" έπιαζαλ θαη ζηε ζέζε ησλ καηηώλ έβαδαλ δπν γαξίθαια. ηελ Κσ νη 

αξξαβσληαζκέλεο ζα έθηηαρλαλ έλα ιαδαξάθη ζε κέγεζνο κηθξνύ παηδηνύ, γεκηζκέλν 

κε ρίιηα δπν θαινύδηα θαη θεληεκέλν ζρεδόλ ζαλ ηηο θνπινύξεο ηνπ γάκνπ, γηα λα ην 

ζηείινπλ ζην γακπξό. Σα "ιαδαξνύδηα" πνιιέο λνηθνθπξέο ηα γέκηδαλ κε αιεζκέλα 

θαξύδηα, ακύγδαια, ζύθα, ζηαθίδεο, κέιη, πξόζζεηαλ πνιιά κπξσδηθά θαη ηα παηδηά 

μεηξειιαίλνληαλ λα ηα ηξώλε δεζηά. 

 

 



 

 


