
 

Ήρθε η Πασχαλιά!!!! 

Σ᾽αυτό το μάθημα θα πούμε όλη την ιστορία του Πάσχα.   

• θα μιλήσουμε για το Πάσχα, τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας,  τη Μεγάλη 

εβδομάδα, τα ήθη και τα έθιμα των ελλήνων.  

• θα ακούσουμε ποιήματα, τραγούδια, θα μάθουμε συνταγές και θα κάνουμε κατασκευές 

γι᾽αυτές τις γιορτινές μέρες!!!   

• Θα περάσουμε υπέροχα!!!! 



Η κυρά -Σαρακοστή  

Θα ξεκινήσουμε από την παράσταση της κυράς-Σαρακοστής που την αφήσαμε στην αίθουσα να μας 

περιμένει κάθε Παρασκευή να της κόψουμε το ένα ποδαράκι.  

Η κυρά - Σαρακοστή στην ουσία είναι ένα αυτοσχέδιο ημερολόγιο που είχαν οι παλιοί για να 

μετρούν τις εβδομάδες από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Πάσχα.  

Οι εβδομάδες είναι επτά, γι΄αυτό και η Κυρά -Σαρακοστή έχει επτά πόδια. Ένα πόδι για κάθε 

εβδομάδα. 

Τώρα περίπου θα της κόβαμε το τελευταίο ποδαράκι που σημαίνει ότι σε λίγες μέρες και 

συγκεκριμένα στις 12 Απριλίου αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα.  

 

 

Το Σάββατο του Λαζάρου 

 

Το τελευταίο Σάββατο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, δηλαδή στις 11 Απριλίου γιορτάζουμε την 

Ανάσταση του Λαζάρου.  



Καθώς ο Χριστός ετοιμαζόταν για το ταξίδι του στην Ιερουσαλήμ, έμαθε ότι ο καλός του φίλος 

Λάζαρος ήταν άρρωστος και πέθανε.  

Όταν έφτασε στον τάφο του, στη Βηθλεέμ, ο Χριστός με μια του φράση "Λάζαρε δεύρο έξω"  τον 

ανάστησε. Μ' αυτό το θαύμα ο Χριστός προετοίμασε τους  μαθητές του  για τη δική του Ανάσταση.   

Έθιμα για το Σάββατο του Λαζάρου  

 

 



 

1 - Λαζαρίνες των Τρικάλων. 

Το Σάββατο του Λαζάρου,  από το πρωί τα μικρά κορίτσια ντυμένα με τις παραδοσιακές φορεσιές 

και κρατώντας καλαθάκια στολισμένα με φρέσκα λουλούδια στα χέρια, γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι 

τραγουδώντας τα κάλαντα του Λαζάρου  παίρνοντας μικρό φιλοδώρημα, χρήματα, αυγά, φρούτα, 

χαρούπια κ.α.  

Φέτος μπορεί το Πάσχα μας να είναι διαφορετικό και να μην μπορέσετε κορίτσια μου να βγείτε στις 

γειτονιές να τραγουδήσετε! Δεν μας πειράζει, μένουμε στην ασφάλεια του σπιτιού μας και 

τραγουδάμε τα κάλαντα στην οικογένειά μας!!  

 

2 - Πάτα στην εικόνα και άκουσε τα κάλαντα του Λαζάρου. 

https://youtu.be/00QQrBLo2DU


 

 

 

 Ένα άλλο έθιμο της ημέρας είναι τα «Λαζαράκια». Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας τα λένε και 

«Λαζόνια». Πρόκειται για μικρά ψωμάκια πλασμένα σε σχήμα ανθρώπου. Μέσα στη ζύμη βάζουν  

μέλι ή καρύδια ή σταφίδες ή άτι άλλο βγάζει  ο κάθε τόπος. Το έθιμο λέει ότι όποιος δεν πλάσει 

Λαζαράκια, δεν θα χορτάσει ψωμί. 

 

Διάβασε εδώ! τη συνταγή με τα Λαζαράκια και φτιάξτε όλοι μαζί στο σπίτι.  

https://akispetretzikis.com/el/categories/pswmia-zymes/lazarakia
https://youtu.be/LCnxeSfqacQ
https://youtu.be/oSYKJvWabbc


Η Κυριακή των Βαΐων  

Η Κυριακή των Βαΐων  είναι  η τελευταία Κυριακή της Σαρακοστής και  ταυτόχρονα η πρώτη μέρα 

της Μεγάλης Εβδομάδας ή Εβδομάδας των Παθών.  

Ονομάζεται έτσι, γιατί «μετά Βαΐων και κλάδων» έγινε η υποδοχή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ο 

Χριστός μπαίνει στην πόλη πάνω σε ένα γαϊδουράκι και ο λαός τον υποδέχεται με βάγια δηλαδή 

κλαδιά δάφνης. 

Χαρακτηριστικό έθιμο της ημέρας είναι ο στολισμός των εκκλησιών με βάγια, ενώ μετά τη 

λειτουργία ο παπάς δίνει στους πιστούς κλαδιά δάφνης.  

 

3 - Ο Ιησούς μπαίνει στην Ιερουσαλήμ.  



 

4 - Κλαδιά δάφνης - Βάγια  

Μεγάλη Δευτέρα  

Από τη  Μεγάλη Δευτέρα 13 Απριλίου, ξεκινούν τα Άγια Πάθη του  Ιησού.  

Η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ιωσήφ του Παγκάλου, γιου του Ιακώβ και στην 

εκκλησία ακούμε την παραβολή της άκαρπης συκιάς, που την καταράστηκε ο Χριστός και ξεράθηκε 

αμέσως με ένα του λόγο. 

Μεγάλη Τρίτη  

Τη Μεγάλη Τρίτη θυμόμαστε και ζούμε δύο παραβολές: 

• Των δέκα παρθένων που μας διδάσκει να είμαστε γεμάτοι από πίστη και φιλανθρωπία 

καθώς και να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, για να υποδεχθούμε τον Νυμφίο Χριστό, γιατί κανείς 

δεν γνωρίζει πότε θα "φύγει" απ΄αυτήν εδώ την ζωή. 

•  Των Ταλάντων , που μας διδάσκει να είμαστε εργατικοί και ότι πρέπει να καλλιεργούμε και 

να αυξήσουμε τα πνευματικά μας χαρίσματα. 

• Το βράδυ στις εκκλησίες ψάλλεται το υπέροχης ποιητικής ομορφιάς, τροπάριο της 

Κασσιανής.   

• Σχεδόν σε όλη τη χώρα οι νοικοκυρές αυτή τη μέρα φτιάχνουν τα πασχαλινά κουλουράκια 

τους.  



             Βοήθησε  τη δική σου οικογένεια να φτιάξετε πασχαλινά κουλουράκια. 

             

 

5 -    Πάτησε πάνω στην εικόνα να ακούσεις το τροπάριο. 

Μεγάλη Τετάρτη 

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην  αμαρτωλή γυναίκα που πίστεψε στο Χριστό, μετανόησε 

και άλειψε τα πόδια του με μύρο.  

Το πρωί, οι ιερείς τελούν το μέγα Ευχέλαιο και το βράδυ οι πιστοί ζουν τον Μυστικό Δείπνο που 

παρέθεσε κρυφά ο Ιησούς στους μαθητές Του για το Πάσχα. Είναι το δείπνο πριν από την προδοσία 

του μαθητή του, του Ιούδα. 

 

6 - Ο Μυστικός Δείπνος  

https://youtu.be/o6FZfbZY7SA


Μεγάλη Πέμπτη  

Η Μεγάλη Πέμπτη είναι αφιερωμένη στη Σταύρωση. Στην εκκλησία διαβάζονται τα δώδεκα 

Ευαγγέλια και γίνεται η τελετή της Σταύρωσης του Χριστού.  

Την ημέρα αυτή οι χριστιανοί καλούνται να θυμηθούν τα Άγια Πάθη του Κυρίου. Τη δίκη Του, τα 

βασανιστήρια που υπόμεινε, τους εξευτελισμούς και τέλος τον μαρτυρικό Του θάνατο στο σταυρό.  

Οι ιερείς ψάλλουν:  Σήμερον κρεμάται επί ξύλου... 

Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης παραμένουν στις εκκλησίες πολλές γυναίκες και παιδιά για να 

στολίσουν τον Επιτάφιο. Περνούν σε μια κλωστή ένα-ένα τα λουλούδια που πρόσφεραν οι πιστοί 

και με αυτά στολίζουν τον τάφο του Χριστού. Τη Μεγάλη Πέμπτη  όσοι ακολουθούν πιστά τις 

παραδόσεις του Πάσχα θα φτιάξουν τσουρέκια και θα βάψουν κόκκινα αυγά. 

Βοήθησε στο βάψιμο των αυγών.  

 

7 - Η Σταύρωση του Ιησού  



 

8 - Άκουσε  

 

 

Μεγάλη Παρασκευή  

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι ημέρα πένθους για τους χριστιανούς. Ημέρα της ταφής του Χριστού.  

Τιμούμε το Θείο Δράμα.    

Οι πιστοί μαζεύονται στις εκκλησίες από το πρωί για την ακολουθία της Αποκαθήλωσης, όπου ο 

παπάς κατεβάζει  το σώμα του Χριστού από τον σταυρό και το τοποθετεί μέσα στον Επιτάφιο.  

https://youtu.be/xIvU6TxxkZU


Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής ψάλλονται τα ομορφότερα τροπάρια της χριστιανοσύνης, 

τα ‟Εγκώμια” (Η Ζωή εν Τάφω, Άξιον Εστί, Αι Γενεαί Πάσαι) και ακολουθεί η περιφορά του 

Επιταφίου στους δρόμους των ενοριών. 

Στα λουλούδια που παίρνουν οι πιστοί από τον Επιτάφιο (Χριστολούλουδα, Σταυρολούλουδα) 

αποδίδουν θαυματουργές ιδιότητες και πολλοί τα κρατούν σπίτι ως φυλαχτό. 

 

9 - Ακούω τα υπέροχα εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής 

 

 

https://youtu.be/vz_EMJPGTXc


 

 

Μεγάλο Σάββατο  

Το Μεγάλο Σάββατο είναι η τελευταία μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας και της Μεγάλης Σαρακοστής. 

Στα Ιεροσόλυμα γίνεται η Τελετή του Αγίου Φωτός και το Άγιο Φως για άλλη μια φορά μοιράζεται 

στους Ορθόδοξους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο.  

Το Μέγα Σάββατο είναι αυστηρή νηστεία. Η Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως γίνεται το βράδυ του 

Μεγάλου Σαββάτου. Κατά την διάρκεια της Λειτουργίας, στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα, σβήνουν τα 

φώτα της εκκλησίας και ο ιερέας προβάλει στην Ωραία Πύλη, κρατώντας σε κάθε χέρι από μία 

δεσμίδα τριάντα τριών κεριών με το Άγιο Φως, και ψάλλει το «Δεύτε λάβετε Φως…». 

 Στην συνέχεια ιερείς, ψάλτες και πιστοί βγαίνουν στο περίβολο της εκκλησίας, όπου γίνεται η 

ανάγνωση του Ευαγγελίου της Αναστάσεως και ψάλλεται το «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω 

θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος».  



Αμέσως αρχίζουν να πέφτουν πυροτεχνήματα και βεγγαλικά. Μετά την Ανάσταση, οι πιστοί 

μεταφέρουν στο σπίτι τους το Άγιο Φως με τις πασχαλινές τους λαμπάδες και κάθονται στο 

Πασχαλινό τραπέζι για να φάνε την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα (σούπα από αρνίσια εντόσθια). 

 

10 - Το Άγιο Φως 

 

11 - Δεύτε λάβετε φως... 

 

12 - Η Ανάσταση  



 

Κυριακή του Πάσχα 

Την Κυριακή του Πάσχα γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού. 

Το Πάσχα ή Λαμπρή  για τους Έλληνες είναι η κορυφαία γιορτή του χρόνου. 

Γιορτάζεται σε όλη την Ελλάδα με το σούβλισμα των αρνιών, το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών, 

με τραγούδια και χορούς.  

Όλη η εβδομάδα που ακολουθεί η λεγόμενη Διακαινήσιμη είναι γιορτινή και σύμφωνα με το Τυπικό 

της Εκκλησίας δεν νηστεύουμε ούτε την Τετάρτη αλλά ούτε και την Παρασκευή αυτής της 

εβδομάδας. 

Οι πιστοί για 40 μέρες μετά το Πάσχα όταν συναντιούνται οπουδήποτε δεν χαιρετιούνται με τον 

συνηθισμένο τρόπο, αλλά με το «Χριστός Ανέστη και Αληθώς Ανέστη». Η Εκκλησία μας για 40 

μέρες μετά το Πάσχα έχει καθιερώσει και την λεγόμενη Αναστάσιμη Προσευχή. 

 

https://youtu.be/1ciqSDlYtbQ


 

 

 Ώρα για πασχαλινές κατασκευές !!! 

 

https://youtu.be/RiTc5Sdd95I


13 - Φτιάξε πασχαλινά λαγουδάκια και στόλισε το  δωμάτιό σου!!! 

 


