
ΉΘΗ ΚΑΙ ΈΘΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΆΣΧΑ

 π  Νη ιαγωγείο Νεροκούρου



ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΩΝ ΒΑΪ ́

 Η Κυριακή πριν από τη μεγάλη εβδομάδα λέγεται Κυριακή των Βαΐων. Ο Χριστός 
μπαίνει στη πόλη της Ιερουσαλήμ γνωρίζοντας πως τον περιμένει η εβδομάδα των 
παθών. Δηλαδή η εβδομάδα που θα συλληφθεί, θα δικαστεί, θα βασανιστεί και θα 
σταυρωθεί. Έρχεται πάνω σε ένα γαιδουράκι, κι ο κόσμος που τον αγαπάει, τον 
υποδέχεται με κλαδιά από βάγια και δάφνες. Γι’ αυτό , την Κυριακή των Βαΐων 
στολίζουμε τις εκκλησίες με βάγια και δάφνες. 

 Για τη Κυριακή των Βαΐων, μπορούμε να στολίσουμε τα σπίτια μας με στεφάνια από 
δάφνες 



ΜΕΓΆΛΗ ΕΒΔΟΜΆΔΑ

   π    Μαθαίνουμε το οίημα της Μεγάλης εβδομάδας

   Μεγάλη Δευτέρα -  μεγάλη μέρα

  Μεγάλη Τρίτη -   ο Χριστός εκρίθη

  Μεγάλη Τετάρτη -   ο Χριστός εχάθη

 π  Μεγάλη Πέμ τη -   ο Χριστός ευρέθη

  Μεγάλη Παρασκευή -    ο Χριστός στο καρφί

  -    Μεγάλο Σάββατο ο Χριστός στον τάφο

  π  -   ’  Κυριακή Λαμ ρή ο Χριστός θ αναστηθεί



ΈΝΑ ΠΟΊΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΜΑΣ ΒΟΗΘΆ ΝΑ ΕΞΗΓΉΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΆΘΗ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ

  π   Ξεκινώντας α ό τη   Μεγάλη Δευτέρα , π      ό ου και αρχίζουν τα Άγια
  .      π  Πάθη του Χριστού Οι νοικοκυρές αρχίζουν να φτιάχνουν ασχαλινά

  . κουλουράκια και τσουρέκια

  Τη   Μεγάλη Τρίτη ,         η εκκλησία μας θυμάται τη Μαρία τη Μαγδαληνή
π      π   ,     ου άλειψε με μύρο τα όδια του Χριστού ζητώντας του με δάκρυα

     . συγχώρεση για ότι κακό είχε κάνει

         π ,  Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στις δουλειές του σ ιτιού το
   π . καθάρισμα και το άσ ρισμα



ΜΕΓΆΛΗ ΤΈΤΑΡΤΗ

 Τη Μεγάλη Τετάρτη ,νωρίς το απόγευμα, ο ιερέας κάνει το μεγάλο Ευχέλαιο. Αλείφει 

με ευλογημένο λάδι, τα μέτωπα και τα χέρια των πιστών, κάνοντας το σημείο του 

σταυρού. Έτσι , τους βοηθά να σκέφτονται σωστά και με τα χέρια τους να κάνουν 

μόνο καλές πράξεις. Μόλις νυχτώσει, αρχίζει η λειτουργία του Μυστικού Δείπνου, 

όπου ο Χριστός κάθισε στο τραπέζι να φάει με τους μαθητές του. Εκεί τους έδειξε 

πώς να κοινωνούν με ψωμί και κρασί και έτσι κάνουν οι πιστοί κάθε Κυριακή μέχρι 

και σήμερα. Μόνο ο Ιούδας δεν έφαγε μαζί τους, γιατί αποφάσισε να πάει στους 

Ιουδαίους Αρχιερείς και να προδώσει τον Χριστό



ΜΕΓΆΛΗ ΠΈΜΠΤΗ
 Τη Μεγάλη Πέμπτη αρχίζουν οι ετοιμασίες για την Ανάσταση. Η χαρά των 
παιδιών είναι το βάψιμο των αυγών και καλό είναι όλοι να βοηθάνε. Τα 
παραδοσιακά πασχαλινά αυγά είναι κόκκινα γιατί κόκκινο είναι το αίμα του 
Χριστού και κόκκινο είναι το χρώμα που συμβολίζει τη ζωή. Βάφουμε αυγά, 
γιατί το αυγό μοιάζει με τον στρογγυλό κόσμο μας και περιέχει μέσα του τη 
ζωή. 

 Μια ιδέα που θα ενθουσιάσει τα παιδιά είναι να τους δώσετε κηρομπογιές για 
να ζωγραφίσουν τα βρασμένα αυγά και στη συνέχεια να τα βουτήξετε στο 
κόκκινο χρώμα!



ΜΕΓΆΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ

     Αίνιγμα για τη Μεγάλη Παρασκευή

     Με λουλούδια τον στολίζουν

      Και σ΄ όλο το χωριό γυρίζουν

  Τι είναι?



ΜΕΓΆΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ

 Νωρίς το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής ,τα νέα κορίτσια μαζεύουν κάθε 
λογής λουλούδια για να στολίσουν τον Επιτάφιο, δηλαδή τον τάφο του 
Χριστού. Οι καμπάνες χτυπούν λυπητερά όλη την ημέρα και ο κόσμος 
πηγαίνει στην εκκλησία να προσκυνήσει, ενώ οι γυναίκες και τα μικρά παιδιά 
περνούν από κάτω για να ευλογηθούν. Μόλις νυχτώσει ,αρχίζει η περιφορά 
του Επιταφίου, δηλαδή η κηδεία του Χριστού. Οι πιστοί ακολουθούν 
σιωπηλοί με αναμμένα κεράκια. Όταν τελειώνει η περιφορά κι ο Επιτάφιος 
επιστρέψει στην εκκλησία, ο ιερέας μοιράζει τα λουλούδια στους πιστούς για 
ευλογία στο σπιτικό τους. 



ΜΕΓΆΛΟ ΣΆΒΒΑΤΟ

 Το Μεγάλο Σάββατο είναι η τελευταία μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας και της 
Μεγάλης Σαρακοστής. Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου προς Κυριακή του 
Πάσχα εορτάζεται κατά το ορθόδοξο τυπικό η Ανάσταση του Χριστού. Είναι το μόνο 
Σάββατο του χρόνου κατά το οποίο νηστεύεται και το λάδι.

 Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακής γίνεται η Ακολουθία της Αναστάσεως 

 Οι λαμπάδες, τη στιγμή ακριβώς που ο ιερέας εμφανιστεί στην Ωραία Πύλη 
προσφέροντας το Άγιο Φως λέγοντας «Δεύτε Λάβετε Φως».

 Το φως αυτό μεταφέρεται στο σπίτι.

 Με το «Άγιο Φως» των κεριών οι άνθρωποι κάνουν το σχήμα του σταυρού πάνω από 
την κεντρική πόρτα του σπιτιού για καλή τύχη.



ΜΕΓΆΛΟ ΣΆΒΒΑΤΟ

 Αίνιγμα :  

 η νονά μου τη χαρίζει 

 με στολίδια τη γεμίζει

 και στην εκκλησία μαζί

 θα τη πάρω τη Λαμπρή

 Τι είναι?



ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΟΥ ΠΆΣΧΑ

 Έφτασε η Κυριακή του Πάσχα

 Η περίφημη Λαμπρή.

 Θα σουβλίσουμε τ’ αρνί
 Κι ας μη φάμε φέτος ΌΛΟΙ μαζί. 

 Θα τσουγκρίσουμε αυγά

 Και θα πούμε από το τηλέφωνο 
 στο παππού και στη γιαγιά,

 Ένα θερμό ΧΡΌΝΙΑ ΠΟΛΛΆ!
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