
Ζθιμα τησ Μεγάλησ εβδομάδασ ςε διάφορεσ περιοχζσ τησ Ελλάδασ 

 

Σα Παςχαλινά ζκιμα του Ελλθνικοφ λαοφ ζχουν τθν δικι τουσ ςφραγίδα, αξία και 

ποικιλία και ζχουν όλα τισ ρίηεσ τουσ ςε παραδόςεισ αιϊνων ι ακόμθ και 

χιλιετθρίδων. 

Μεγάλη Δευτζρα 

Σθ Μεγάλθ Δευτζρα ςε όλθ τθν Ελλάδα ξεκινοφν οι ετοιμαςίεσ ςτα ςπίτια για τον 

εορταςμό του Πάςχα. τα χωριά, κυρίωσ αςπρίηονται με αςβζςτθ οι αυλζσ και οι 

γλάςτρεσ βάφονται κόκκινεσ. ε κάποιεσ περιοχζσ οι πιςτοί ςυνθκίηουν να 

τρζφονται μόνο με ψωμί και νερό ζωσ τθ Μεγάλθ Πζμπτθ το πρωί, που λαμβάνουν 

τθ Θεία Κοινωνία.  

Μεγάλη Τρίτη 

Θ μζρα αυτι είναι αφιερωμζνθ ςτο κακάριςμα του ςπιτιοφ. τθ Θάςο αναβιϊνει το 

πανάρχαιο ζκιμο «Για βρεξ’ Απρίλθ μ’», όπου χορεφονται παραδοςιακοί χοροί. τθν 

Ιεριςςό τθσ Χαλκιδικισ ζχουν το ζκιμο «Σου μαφρου νιου τ’ αλϊνι». Μετά τθν 

επιμνθμόςυνθ δζθςθ και τθν εκφϊνθςθ του πανθγυρικοφ, οι γεροντότεροι αρχίηουν 

το χορό. ιγά-ςιγά πιάνονται όλοι οι κάτοικοι και ςυχνά ο χορόσ ζχει μικοσ 

τετρακόςια μζτρα.  

Μεγάλη Τετάρτη 

ε κάποιεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, οι γυναίκεσ πθγαίνουν ςτο Μεγάλο Ευχζλαιο 

ζχοντασ μαηί τουσ μια ςουπιζρα με αλεφρι. ε αυτό ςτερεϊνουν τρία κεριά, τα 

οποία καίνε κατά τθν τζλεςθ του Μυςτθρίου. Σο αλεφρι αυτό το χρθςιμοποιοφν για 

να φτιάξουν τα παςχαλινά κουλοφρια τθν επόμενθ θμζρα. 

Μεγάλη Πζμπτη 

Σθ Μεγάλθ Πζμπτθ το κφριο ζκιμο είναι το βάψιμο των κόκκινων αυγϊν και ηφμωμα 

των τςουρεκιϊν. Αυτιν τθν θμζρα οι νοικοκυρζσ δεν πλζνουν, δεν απλϊνουν οφτε 

κάνουν άλλεσ δουλειζσ ςτο ςπίτι. 

τθ Λιμνο, το πρϊτο παςχαλινό αυγό είναι τθσ Παναγίασ και το τοποκετοφν ςτο 

εικονοςτάςι. 

τθ ίφνο, οι γυναίκεσ φτιάχνουν τα λεγόμενα «Πουλιά τθσ Λαμπρισ», που είναι 

κουλοφρεσ ςε διάφορα ςχιματα πουλιϊν ι ηϊων, τα οποία είναι ςτολιςμζνα με 

κόκκινα αυγά. 

τθ Δυτικι Μακεδονία, οι γυναίκεσ απλϊνουν ςτο μπαλκόνι κόκκινα πανιά. 

 



Θράκη: τθν Θράκθ, ζνα ςθμαντικό ζκιμο είναι και το «κάψιμο του Ιοφδα». 
φμφωνα με το ζκιμο αυτό, τα παιδιά αφοφ φτιάξουν το ομοίωμα του Ιοφδα, 
το περιφζρουν από ςπίτι ςε ςπίτι και ηθτοφν κλαδιά. Αυτά κα τα 
χρθςιμοποιιςουν τθν Μεγάλθ Παραςκευι μετά τθν περιφορά του Επιταφίου, 
όπου βάηοντάσ τουσ φωτιά κα «κάψουν» τον Ιοφδα.  

Αράχωβα: θμαντικό ζκιμο ςτθν Αράχωβα, είναι θ περιφορά τθσ εικόνασ του 
Αγίου Γεωργίου. Ανιμερα του Πάςχα, ντόπιοι ντυμζνοι με παραδοςιακζσ 
ςτολζσ, περιφζρουν τθν εικόνα του Άγιου, ενϊ τθν επόμενθ θμζρα 
πραγματοποιείται ο αγϊνασ των γερόντων. Διάφοροι άνδρεσ μεγάλθσ θλικίασ, 
ξεκινοφν ζναν αγϊνα ςε ανθφορικό δρόμο, από τθν εκκλθςία του Αγίου 
Γεωργίου, ζωσ τον λόφο.  

Κφθνος: τθν Κφκνο, ζχουν ζνα ιδιαίτερο παςχαλινό ζκιμο, το ζκιμο τθσ 
«κοφνιασ». φμφωνα μ’ αυτό, τθν Κυριακι του Πάςχα ςτθν κεντρικι πλατεία 
του χωριοφ, ςτινεται μια κοφνια ςτθν οποία κουνιοφνται εναλλάξ αγόρια και 
κορίτςια ντυμζνα με παραδοςιακζσ ςτολζσ.  

Πάτμος: το νθςί τθσ Πάτμου, ζχουν ζνα μοναδικό ζκιμο, που κάκε χρόνο ζχει 
τθν τιμθτικι του ςτθν χϊρα του νθςιοφ και αυτό είναι το ζκιμο του «νιπτιρα». 
Αυτόσ λοιπόν ςτολίηεται με βάγια και πολφχρωμα ανοιξιάτικα λουλοφδια.  

Ύδρα: τθν Ύδρα, ζχουν ζνα ξεχωριςτό ζκιμο τθν Μεγάλθ Παραςκευι. Εκεί 
ςτθν ςυνοικία Καμίνι, ο Επιτάφιοσ μπαίνει ςτθν κάλαςςα και διαβάηεται θ 
ακολουκία του. Ξεχωριςτι κζςθ ζχουν και τα πολφχρωμα βαρελότα που 
φωτίηουν ςτθν ςυνζχεια τον ουρανό. 

Ζάκυνθος: το νθςί τθσ Ηακφνκου, ο Επιτάφιοσ, γίνεται με διαφορετικό τρόπο 
απ’ ότι ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Εκεί , ςφμφωνα με ζνα πανάρχαιο ζκιμο, θ 
περιφορά του Επιταφίου, γίνεται τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ του Μεγάλου 
αββάτου, ενϊ με τθν ανατολι του θλίου, ο Δεςπότθσ ςθκϊνει τθν Ανάςταςθ. 

Χίος: τθν Χίο, ζχουμε το γνωςτό ςε όλουσ μασ πια ζκιμο, του 
«ρουκετοπόλεμου». Αυτό είναι ζνα ζκιμο που ζχει τισ ρίηεσ του από τθν εποχι 
τθσ Σουρκοκρατίασ. Οι κάτοικοι των ενοριϊν του Αγίου Μάρκου και τθσ 
Παναγίασ τθσ Ερεικιανισ, δφο εκκλθςιϊν που βρίςκονται αντικριςτά, 
ζφτιαχναν παλιά, αυτοςχζδια κανονάκια, που με τα χρόνια εξελίχκθκαν ςε 
αυτοςχζδιεσ ρουκζτεσ.  

Ρόδος: τθν Ρόδο, τα παιδιά το Μεγάλο άββατο γυρνοφν από ςπίτι ςε ςπίτι 
και τραγουδοφν τον «Λάηαρο». Ζνα ακόμα ζκιμο τθσ θμζρασ είναι και τα 
λεγόμενα «Λαηαράκια». Αυτά, είναι παςχαλινά κουλοφρια που φτιάχνουν οι 
νοικοκυρζσ του νθςιοφ ςε ςτριφτό ςχιμα. Σα «Λαηαράκια» ςυμβολίηουν το 
ςϊμα του Λαηάρου που ιταν τυλιγμζνο ςε ςάβανο. 

Λεωνίδιο: το Λεωνίδιο, γίνεται κάτι μοναδικό. Σο βράδυ τθσ Ανάςταςθσ, οι 
πιςτοί των ενοριϊν, καταςκευάηουν φωτεινά «αερόςτατα» τα οποία και 
αφινουν να πετάξουν ψθλά ςτον ουρανό. 

 


