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Αγαπημένα μου παιδιά, 

Μιας και το Πάσχα πλησιάζει τι θα λέγατε να μάθουμε λίγα πράγματα για τα πασχαλινά 

έθιμα του τόπου μας!  

Αφού διαβάσετε προσεκτικά και με την ησυχία σας τις παρακάτω πληροφορίες που 

σας δίνω, οι οποίες αφορούν έθιμα σε μέρη της Εύβοιας, θα ήθελα να γράψετε στο 

τετράδιο εργασιών ( μπλε ) ποιο από αυτά σας αρέσει και θα θέλατε να το ζήσετε 

πηγαίνοντας στον τόπο όπου αναβιώνεται. 

Δείτε δύο από τα έθιμα της Εύβοιας που 

αναβιώνονται ακόμα ! 

 
 

ΤΑ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ : ΑΓΙΟΣ ΑΙΔΗΨΟΥ 

Κάθε Κυριακή του Πάσχα γίνεται αναβίωση σε ένα έθιμο που οι ρίζες του κρατούν 

από πολύ παλιά, αυτό του καψίματος του Ιούδα στην πλατεία του Αγίου. 

Παλαιότερα, κάθε γειτονιά έφτιαχνε το δικό της αερόστατο, που το ελευθέρωνε στη 

διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας, ενώ παρέες με ενήλικες και παιδιά κατασκεύαζαν 

αερόστατα με χρωματιστές κόλλες χαρτιού και αλευρόκολλα. Συνήθως τα παιδιά, 

έφτιαχναν αερόστατα με 4 κόλλες χαρτί, οι μεγαλύτεροι με 8 και τα πιο μεγάλα ήταν 

με 24 ή 48 κόλλες. Συνήθως πάνω στα αερόστατα είχαν διακριτικά του χωριού .Ένα 

τέτοιο μεγάλο αερόστατο έφτασε κάποτε στο Γαρδίκι, αφού πέρασε τον Ευβοϊκό 

κόλπο. Οι κάτοικοι του εκεί χωριού ενημέρωσαν τους Αγιώτες ότι το αερόστατο τους 

έφτασε στο Γαρδίκι αφού διάβασαν την επιγραφή Άγιος. Τα τελευταία χρόνια τα 

αερόστατα-φανάρια που κατασκευάζονται, αλλά και παρά πολλά φαναράκια 



αφήνονται το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στον Άγιο προσφέροντας ένα 

μοναδικό θέαμα. 

*Γαρδίκι: ορεινό χωριό του νομού Τρικάλων. 

 

ΒΑΡΚΑΡΟΛΕΣ : ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 

Φαντασμαγορικό έθιμο της Αμαρύνθου με τους βαρκάρηδες να τραγουδούν και 

χιλιάδες κόσμο να απαθανατίζει τις στιγμές. Η καθιερωμένη πλέον εκδήλωση 

πλησιάζει μία δεκαετία, έχοντας θεσπιστεί στον τόπο σαν ένα σύγχρονο έθιμο. 

Καΐκια και βάρκες που πλέουν στο λιμάνι της Αμαρύνθου φωτίζουν θάλασσα και 

ουρανό με βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, δάδες, ιπτάμενα φανάρια, φωτιζόμενα 

νούφαρα και πλαισιώνουν την πόλη με νησιώτικα και παραδοσιακά τραγούδια! 

 

 

Αφού φέτος θα είναι δύσκολο για όλους μας να ακολουθήσουμε τα πασχαλινά έθιμα, 

μπορούμε πατώντας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : 



https://safeYouTube.net/w/M4n5  να τα δούμε μέσα από ένα βιντεάκι για μαθητές του 

Δημοτικού σχολείου.    

 

Εύχομαι ολόψυχα υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας και να 

περάσουν αυτές οι δύσκολες μέρες όσο πιο γρήγορα γίνεται για να τα 

πούμε από κοντά!!! 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!  
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