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Π ά ζ ρ α, 
 

ε κεγαιύηεξε γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο. 
 

 Σν Πάζρα είλαη γηνξηή θηλεηή θαη γηνξηάδεηαη ηελ 
πξψηε Κπξηαθή κεηά ηελ παλζέιελν ηεο εαξηλήο 
ηζεκεξίαο. 
 Γηα ηνπο Γπηηθνχο, ε κεγαιχηεξε ρξηζηηαληθή γηνξηή 
είλαη ηα Υξηζηνχγελλα. Γηα ηνπο νξζνδφμνπο φκσο 
κεγαιχηεξε είλαη ην Πάζρα, κε θνξπθαίεο ηε Μεγάιε 
Παξαζθεπή θαη ηελ Αλάζηαζε. 
 αλ θάζε κεγάιε γηνξηή έρεη ηα πξνεφξηηα θαη ηα 
κεζεφξηηά ηεο. 
 Πξνεγείηαη ε εβδνκάδα ησλ Βαΐσλ, ε κουφή, φπσο 
ιέγεηαη, γηαηί δελ ςάιιεηαη ν Αθάζηζηνο Ύκλνο, νχηε ηα 
ηξνπάξηα. Οη εθδειψζεηο απηήο ηεο βδνκάδαο 
επηθεληξψλνληαη ζην άββαην ηνπ Λαδάξνπ θαη ηελ 
Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ. 
 
 

Ζ Μεγάιε Δβδνκάδα 
 

             Μεγάιε Γεπηέξα  κεγάιε καραίξα 
             Μεγάιε Σξίηε       ν Υξηζηφο εθξχθηε 
             Μεγάιε Σεηάξηε   ν Υξηζηφο επηάζηε 
             Μεγάιε Πέκπηε    ν Υξηζηφο παηδεχηε 
             Μεγάιε Παξαζθεπή  ν Υξηζηφο ζην θαξθί 
             Μεγάιν άββαην   ν Υξηζηφο ζηνλ ηάθν 
             Μεγάιε Κπξηαθή    ν Υξηζηφο ζ’ αλαζηεζεί 
             ( Κπξηαθή ηνπ Πάζρα ) 
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Ζ Αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Δδψ λα θνιιήζεηο 
                                               ηελ εηθφλα!  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Σν άββαην ηνπ Λαδάξνπ είλαη αθηεξσκέλν ζην 
Φηωρνιάδαξν, ην ζάλαην θαη ηελ αλάζηαζή ηνπ. 
χκθσλα κε ην Δπαγγέιην ηνπ Ησάλλε, ν Λάδαξνο ήηαλ 
θίινο ηνπ Υξηζηνχ θαη πέζαλε ζηε Βεζαλία. Δθεί δνχζε κε 
ηηο αδεξθέο ηνπ, Μαξία θαη Μάξζα. 
 
 

Εης ηελ πόιε Βεζαλία, 
 Μάρζα θιαίεη θαη Μαρία 

   Λάδαρο ηολ αδερθό ηοσς, 
                           ηολ πηζηό θαη γθαρδηαθό ηοσς. 
                ……………………………………………… 
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Έπεηηα απφ ηέζζεξηο κέξεο ν Υξηζηφο ηνλ αλάζηεζε, 
ληθψληαο ην ζάλαην, αιιά θαη γηα λα πξνεηνηκάζεη ην 
έδαθνο γηα ηε δηθή ηνπ αλάζηαζε. Ζ παξάδνζε ιέεη πσο ν 
Λάδαξνο ηξφκαμε ηφζν πνιχ ζηνλ Κάησ Κφζκν, πνπ πηα 
δελ μαλαγέιαζε ζηε δεχηεξε δσή ηνπ: 

 
                    ............................................... 

              είδα θφβνπο, είδα ηξφκνπο, 
              είδα βάζαλα θαη πφλνπο. 
            …………………………………. 
            …………………………………. 

 
 

Οη γπλαίθεο δπκψλνπλ εηδηθά γηα ηε κέξα απηή 
θνπινχξηα ζε ζρήκα αλζξψπνπ ζαβαλσκέλνπ ζαλ ην 
Λάδαξν θαη ηα ιέλε ιαδάροη ή ιαδαράθηα ή ιαδόληα. 

 
 
 

 
 
«Λαδαράθηα» από ηε Σίθλο ( θωηογραθία Α.Γαιιοπούιοσ από ηολ 

«Ειιεληθό Λαϊθό Ποιηηηζκό », εθδ. Γλώζε. 
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Σα παηδηά, παξέεο παξέεο, ηξηγπξλάλε ζηα ζπίηηα θαη 

ηξαγνπδνχλ ηα ιαδαρηθά, θξαηψληαο έλα ιάδαρο: 
 
 
 
 

ΠΟΤ’ ΑΗ ΛΑΕΑΡΔ 
(ηεξεά Διιάδα) 

 
- Πνχ’ ζαη Λάδαξε, 

πνχ είλαη ε θσλή ζνπ, 
πνχ ζε γχξεπε, 

ε κάλα θη ε αδεξθή ζνπ; 
 

-Ήκνπλα ζηε γε, 
ζηε γε βαζηά ρσκέλνο 
θη απφ ηνπο ερηξνχο, 

ερηξνχο βαιαλησκέλνο. 
 

-Βάγηα, βάγηα ησλ βαγηψλ, 
ηξψλε ςάξηα ησλ θνιηψλ 

θαη ηελ άιιε Κπξηαθή,  
ςήλνπλ ην παρχ αξλί. 

 
 

πλήζσο νη ιάδαροη είλαη έλαο θφπαλνο ή κηα ξφθα ή 
κηα θαιακηά, δεκέλα ζηαπξσηά, κπνξεί θαη κηα θνχθια, 
ζηνιηζκέλα κε πνιχρξσκα ινπινχδηα, κε παξδαιφρξσκα 
παληά θαη θνξδέιεο. 

 
Γηα αληακνηβή ηα παηδηά δέρνληαη δηάθνξα δψξα: 
ιεθηά, απγά, θξνχηα θη φ,ηη άιιν ππάξρεη. 
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Ζ Κπξηαθή ηωλ Βαΐωλ 
 
 
 
 
 
 
                                         Δδψ λα θνιιήζεηο 
                                               ηελ εηθφλα!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Με ηνλ θαηξφ ε πίζηε ηνπ θφζκνπ πξνο ηνλ Ηεζνχ 
κεγάισλε. Όηαλ έκαζαλ φηη ζα εξρφηαλ ζηα Ηεξνζφιπκα, 
ζθέθηεθαλ λα ηνπ εηνηκάζνπλ κηα ζεακαηηθή ππνδνρή. 
 Ο Υξηζηφο πάλσ ζ’ έλα γατδνπξάθη κπήθε ζηελ πφιε 
θη ν θφζκνο Σνλ πξνυπάληεζε κε βάγηα, θσλάδνληάο Σνπ: 
« Γφμα ζε έλα πνπ έξρεζαη απφ ην Θεφ! ψζε καο… » 
 Πνιινί έζηξσλαλ ηα ξνχρα ηνπο, γηα λα πεξάζεη ν 
Κχξηνο. Όινη παλεγχξηδαλ θαη κνλάρα νη Γξακκαηείο θαη νη 
Φαξηζαίνη παξαθνινπζνχζαλ κε κίζνο. Έπξεπε 
νπσζδήπνηε λα Σνλ πηάζνπλ θαη λα Σνλ ζαλαηψζνπλ, 
φκσο δελ ήμεξαλ πψο. 
 ’ απηφ ηνπο βνήζεζε έλαο απφ ηνπο δψδεθα 
καζεηέο, ν Ηνχδαο ν Ηζθαξηψηεο, πνπ πήγε αθάιεζηνο ζην 
ζπκβνχιηφ ηνπο θαη είπε: 
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- Ξέξσ γηαηί ζπλεδξηάδεηε. Ση κνπ δίλεηε γηα λα ζαο 
νδεγήζσ ζ’ Απηφλ; 
- Θα έρεηο ηξηάληα αξγχξηα, ηνπ απάληεζε ν Αξρηεξέαο 
Κατάθαο θαη ηνπ’ δσζε έλα πνπγθί κε ηα ρξήκαηα. 
 Ο θηιάξγπξνο καζεηήο πήξε ηα ρξήκαηα θη έθπγε. 
Απφ εθείλε ηε ζηηγκή πεξίκελε ηελ επθαηξία λα πξνδψζεη 
ην Γάζθαιφ ηνπ!  
 
 * Σελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ, φιεο νη εθθιεζηέο 
ζηνιίδνληαη κε θιαδηά απφ βάγηα ή δάθλε. Σα καδεχνπλ 
απφ ηηο ξεκαηηέο νη ληφλπθεο ηνπ ρσξηνχ. Απ’ απηά 
κνηξάδνληαη ζηνπο πηζηνχο ( ην ίδην γίλεηαη θαη ζηηο πφιεηο 
) θαη ην έζηκν ζπκπιεξψλεηαη κε ηα βαγηοτησπήκαηα (ζηα 
ρσξηά), ειαθξά ρηππήκαηα κε βαγηφθιαδα, πνπ δίλνπλ 
ζηηο ληφλπθεο νη άιιεο γπλαίθεο. 
 Σα βάγηα έρνπλ ηε δχλακε λα δηψρλνπλ ην θαθφ κάηη, 
ηνπο θνξηνχο θη άιια δσχθηα απφ ην ζπίηη. 
 Σελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ, ραιαξψλεη θη ε λεζηεία ηεο 
αξαθνζηήο, γηαηί ε εθθιεζία ζέιεη λα ηηκήζεη ηε 
ζξηακβεπηηθή είζνδν ηνπ Υξηζηνχ ζηα Ηεξνζφιπκα. Έηζη, 
φζνη λεζηεχνπλ, κπνξνχλ λα θάλε ςάξη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   βάγηα (θύιια δάθλες) 
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Ζ Μεγάιε Βδνκάδα 
  
 
 Δίλαη ε πην απζηεξή βδνκάδα. Ο θφζκνο λεζηεχεη 
πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο ηεο 
αξαθνζηήο. 
 Όιεο νη δνπιεηέο ζηακαηνχλ, εθηφο απφ ην 
θαζάξηζκα ηνπ ζπηηηνχ θαη ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηε γηνξηή 
ηνπ Πάζρα. Γελ επηηξέπνληαη νχηε ηξαγνχδηα, νχηε ρνξνί.  

Όινη ηξέρνπλ ζηηο εθθιεζηέο θαη παξαθνινπζνχλ ηηο 
αθνινπζίεο θαη ηηο άιιεο ηειεηνπξγίεο ηεο Μεγάιεο 
Βδνκάδαο. 
 ηελ απνγεπκαηηλή αθνινπζία ηεο Μεγάιεο Σξίηεο 
ςέιλεηαη ην πνιχ φκνξθν ηροπάρηο ηες Καζηαλής. 
 Οη θπξηφηεξεο ηειεηέο θαη εθδειψζεηο ηεο Μεγάιεο 
Βδνκάδαο αξρίδνπλ απφ ηε Μεγάιε Σεηάξηε. Σφηε γίλεηαη 
ζηελ Δθθιεζία (ην απφγεπκα ηεο Μ. Σεηάξηεο) ην Μεγάιο 
Εστέιαηο θη ν παπάο αιείθεη ζηαπξσηά ζην πξφζσπν 
θάζε Υξηζηηαλφ κε ιάδη, πνπ επινγήζεθε ζην Δπρέιαην. 
Δπρέιαην ζπλεζίδεηαη λα θάλνπλ ηε κέξα απηή θαη ζηα 
ζπίηηα. 
 ηελ Αζήλα παιηφηεξα ζπλήζηδαλ λα θηηάρλνπλ θαη 
ηε λέα δύκε, ην πξνδχκη ηεο ρξνληάο. 

 Πήγαηλε ινηπφλ ε θιεζάξηζζα (=απηή πνπ θξνληίδεη 
γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ λανχ) ζ’ φια ηα ζπίηηα ηεο 
ελνξίαο, κάδεπε αιεχξη θαη ην δχκσλε ρσξίο πξνδχκη. Με 
ην πνπ αθνπκπνχζε ν παπάο ην ηαπξφ κε ην Σίκην μχιν 
πάλσ ηνπ, ην δπκάξη αλέβαηλε, θνχζθσλε.  

Απηφ γηλφηαλ ην πξνδχκη ηεο ρξνληάο θαη ην κνίξαδαλ 
ζ’ φια ηα ζπίηηα, γηα λα δπκψλνπλ ην ςσκί ηνπο φιν ην 
ρξφλν! 
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Ο Μπζηηθόο Γείπλνο 
 
 
                                                    
 
 
                                                   Δδψ λα θνιιήζεηο 

                                               ηελ εηθφλα! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε Μεγάιε Σεηάξηε ην βξάδπ πξνζθπλνχκε ζηελ 
Δθθιεζία, ηελ εηθφλα ηνπ Μπζηηθνχ Γείπλνπ. 

 
Γηα ηνπο Δβξαίνπο νη γηνξηέο ηνπ Πάζρα άξρηδαλ απφ 

ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο. 
Όκσο ζεκαληηθφ κέξνο ηεο γηνξηήο ήηαλ θαη ην 

παζραιηλφ ηξαπέδη. Έηξσγαλ ςεηφ αξλί, πηθξά ρφξηα, 
άδπκν ςσκί θη έπηλαλ θξαζί. Έηζη θη ν Ηεζνχο έζηεηιε δπν 
καζεηέο Σνπ θη εηνίκαζαλ ην ηξαπέδη. Όηαλ βξάδηαζε, 
ήξζε θη Απηφο κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο θαη θάζηζαλ 
ζην κπζηηθφ απηφ Γείπλν. 

Πξηλ ην θαγεηφ ζπλήζηδαλ ηφηε λα ηνπο πιέλνπλ ηα 
πφδηα νη ππεξέηεο. Ο Ηεζνχο ζέιεζε λα ηνπο δψζεη 
παξάδεηγκα ηαπεηλνθξνζχλεο. 

Πήξε, ινηπφλ, κηα ιεθάλε κε λεξφ θαη κηα πεηζέηα. 
Έπιπλε θαη ζθνχπηζε ηα πφδηα ησλ καζεηψλ ηνπ. 
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Όηαλ ηέιεησζε ηνπο είπε: 
« Με απηφ πνπ ζαο έθαλα, ζαο έδσζα έλα παξάδεηγκα 
ψζηε φπσο εγψ θέξζεθα κε αγάπε θαη ηαπεηλνθξνζχλε 
ζε ζαο, έηζη θη εζείο λα θάλεηε. Να ππεξεηείηε ηνπο άιινπο 
θαη ζηελ αλάγθε, λα ζπζηάδεηε θαη ηε δσή ζαο γη’ απηνχο ». 
 Μεηά έθαηζαλ λα θάλε. Ο Ηεζνχο πήξε ην ςσκί, ην 
επιφγεζε, ην έθνςε ζε θνκκάηηα θαη ην έδσζε ζηνπο 
καζεηέο Σνπ, ιέγνληαο: 
« Λάβεηε, θάγεηε… ηνχην είλαη ην ζψκα κνπ ». 
 Έπεηηα πήξε θαη ην πνηήξη κε ην θξαζί, ην επιφγεζε 
θη αθνχ επραξίζηεζε ην Θεφ, ην έδσζε ζηνπο καζεηέο 
Σνπ, ιέγνληαο: 
« Να πίλεηε απφ απηφ φινη… ηνχην είλαη ην αίκα κνπ ». 
 
 Έηζη παξέδσζε ην κπζηήξην ηεο Θείας Κοηλωλίας 
ζηελ εθθιεζία καο. 
  
 Αθνχ ηειείσζε ν Ηεζνχο, είπε ζηνπο καζεηέο Σνπ, 
πσο έλαο απφ ηνπο δψδεθα ζα Σνλ παξέδηδε ζηνπο 
Φαξηζαίνπο! Καη δίλνληαο ςσκί βνπηεγκέλν ζην δσκφ 
ζηνλ Ηνχδα ηνλ Ηζθαξηψηε, ηνπ είπε: 
« Δθείλν πνπ ζθέπηεζαη λα θάλεηο, θάλε ην φζν πην 
γξήγνξα κπνξείο ». 
 Ο Ηνχδαο πήξε ην ςσκί θη έθπγε ακέζσο. 
Σφηε ν Κχξηνο είπε ζηνπο καζεηέο Σνπ, ηη επξφθεηην λα 
ζπκβεί θη ν Πέηξνο ηνπ απάληεζε πσο θαη ηε δσή ηνπ ζα 
έδηλε γηα Δθείλνλ. 
 Ο Ηεζνχο φκσο ηνπ είπε πσο πξηλ ιαιήζεη ν 
θφθνξαο, ζα Σνλ αξλεζεί απφςε ηξεηο θνξέο. Μίιεζε 
ζηνπο καζεηέο Σνπ γηα ην Άγην Πλεχκα, πνπ ζα ηνπο 
ζηείιεη ν Θεφο γηα λα θσηίδεη θαη λα ηνπο δπλακψλεη. 
 ην ηέινο έςαιαλ χκλνπο θη έθπγαλ γηα ηνλ θήπν ηεο 
Γεζζεκαλήο, φπνπ ν Υξηζηφο καο ζπλήζηδε λα 
πξνζεχρεηαη. 
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Μεγάιε Πέκπηε 
Ζ ηαύξωζε 

 
 Μπήθακε γηα θαιά ζηηο πξνεηνηκαζίεο ηνπ Πάζρα. Σε 
Μεγάιε Πέκπηε γίλεηαη ην δχκσκα. Πξσί πξσί νη 
λνηθνθπξέο δπκψλνπλ ηηο θοσιούρες ηες Λακπρής κε 
αιεχξη θαη κπξσδηθά. Σηο ζηνιίδνπλ κε δηάθνξα ζηνιίδηα 
απφ δπκάξη, ακχγδαια θαη θφθθηλα απγά θη απ’ ηα επηδέμηα 
ρέξηα μεπεδνχλ νη θοσηζούλες, ηα θοθίληα, ηα θαιαζάθηα, 
νη ασγούιες, θαηά ην ζρήκα ηνπο θαη η’ φλνκά ηνπο. πρλά 
ζηε κέζε βάδνπλ έλα θφθθηλν απγφ, ζπλήζεηα πνπ θξαηάεη 
απφ ηνπο Βπδαληηλνχο. 
 Σν βάςηκν ησλ απγψλ γίλεηαη θη απηφ ηε Μεγάιε 
Πέκπηε. Κφθθηλα απγά βάθνπλ ζ’ φια ηα ζπίηηα – εθηφο 
απφ θείλα πνπ πελζνχλ – θαη ηα καδεχνπλ φιε ηε 
αξαθνζηή. Σν πρώηο ασγό πνπ ζα βάςνπλ, έρεη, ιέλε, 
ζαπκαζηέο ηδηφηεηεο θαη ην βάδνπλ ζην εηθνλνζηάζη ηνπ 
ζπηηηνχ, γηαηί είλαη ηο ασγό ηες Παλαγίας. Μ’ απηφ 
ζηαπξψλνπλ νη γπλαίθεο ηα παηδηά, ζαλ είλαη αδηάζεηα, 
αιιά θαη ζ’ άιιεο πεξηπηψζεηο, γηα λα δηψμνπλ ην θαθφ. 
 Με δηάθνξεο παξαδφζεηο πξνζπαζνχλ λα 
εμεγήζνπλ γηαηί βάθνληαη η’ απγά θφθθηλα ην Πάζρα. Άιινη 
ππνζηεξίδνπλ πσο γίλεηαη γηα λα ζπκφκαζηε ην αίκα ηνπ 
Υξηζηνχ, πνπ ρχζεθε γηα ηε ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ. 
Άιινη γηαηί ζπκίδεη ηελ Αλάζηαζε, αθνχ ην θφθθηλν είλαη ην 
ρξψκα ηεο ραξάο θη αθφκε γηαηί ην θφθθηλν ρξψκα έρεη ηε 
δχλακε λα δηψρλεη θάζε θαθφ. 
 
 Σν βξάδπ ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο φινη 
παξαθνινπζνχλ ηελ αθνινπζία ηεο ηαχξσζεο, φπνπ 
δηαβάδνληαη ηα δώδεθα Εσαγγέιηα. Παιηφηεξα, γπλαίθεο 
θαη θνξίηζηα δηαλπθηέξεπαλ ζηελ εθθιεζία θαη 
κνηξνινγνχζαλ ην Υξηζηφ: 
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ήκεξα καχξνο νπξαλφο, 
ζήκεξα καχξε κέξα, 

ζήκεξα φινη ζιίβνπληαη  
θαη ηα βνπλά ιππνχληαη. 

 
Σε Μεγάιε Πέκπηε δελ μερλνχλ θαη ηνπο λεθξνχο. Οη 

ζπγγελείο αθήλνπλ πάλσ ζηνπο ηάθνπο ηνπο δηάθνξεο 
πξνζθνξέο ή κνηξάδνπλ ιίγν ζηάξη ( θφιιπβα ). 

 
 
 
 
 
 
                                                   Δδψ λα θνιιήζεηο 

                                               ηελ εηθφλα! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σα γεγνλφηα ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο 
 
 Αθνχ ν Κχξηνο έθηαζε ζηνλ θήπν ηεο Γεζζεκαλήο κε 
ηνπο καζεηέο Σνπ, πήξε ηνλ Πέηξν, ηνλ Ησάλλε θαη ηνλ 
Ηάθσβν θαη πξνρψξεζε κέζα ζηνλ θαηαπξάζηλν ειαηψλα. 
Σνπο άθεζε θαη πήγε λα πξνζεπρεζεί. 
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 Ξαθληθά αθνχζηεθε ζφξπβνο θαη θάλεθαλ Ρσκαίνη 
ζηξαηηψηεο κε ηνλ Ηνχδα. Δθείλνο κφιηο είδε ην Υξηζηφ, 
Σνλ θίιεζε θαη ηνπ είπε: 
«Υαίξε Γηδάζθαιε». 
 Οη ζηξαηηψηεο έπηαζαλ ηφηε ηνλ Ηεζνχ, Σνλ έδεζαλ 
θαη Σνλ νδήγεζαλ ζην πλέδξην. Σνλ πήγαλ ζηνλ Άλλα θη 
απφ εθεί ζηνλ Κατάθα. Δθεί δίθαζαλ θαη θαηαδίθαζαλ ηνλ 
Αλακάξηεην ζε ζάλαην. 

 Ήηαλ ε πην άδηθε δίθε φισλ ησλ αηψλσλ… 
Ο Ησάλλεο θαη ν Πέηξνο είραλ θηάζεη θη απηνί σο ηελ 

θαηνηθία ηνπ Αξρηεξέα. Δθεί ηξεηο άλζξσπνη ξψηεζαλ ηνλ 
Πέηξν, αλ ήηαλ καζεηήο ηνπ Υξηζηνχ. Ο Πέηξνο αξλήζεθε 
θαη ηηο ηξεηο θνξέο. Ακέζσο ηφηε αθνχζηεθε ην ιάιεκα 
ελφο θφθνξα. Σφηε ζπκήζεθε ηα ιφγηα ηνπ Υξηζηνχ, 
κεηάλησζε θη έθιαςε πηθξά. 

Ο Ηνχδαο φκσο φηαλ θαηάιαβε ην ιάζνο ηνπ, αληί λα 
δεηήζεη ζπγρψξεζε απφ ην Θεφ, βξήθε έλα δέληξν θαη 
θξεκάζηεθε.  

Απφ ην ζπίηη ηνπ Αξρηεξέα, ηνλ Κχξην Σνλ πήγαλ ζην 
Ρσκαίν επίηξνπν, ηνλ Πηιάην, ν νπνίνο έδσζε ηε δηαηαγή 
λα Σνλ ζηαπξψζνπλ. 

Οη ζηξαηηψηεο αθνχ Σνπ θφξεζαλ έλαλ θφθθηλν 
καλδχα θη έλα ζηεθάλη απφ αγθάζηα, Σνλ έθηπζαλ, Σνλ 
ρηχπεζαλ, Σνπ θφξησζαλ ηνλ ζηαπξφ ζηνπο ψκνπο Σνπ 
θαη Σνλ αλέβαζαλ ζην Γνιγνζά. 

Δθεί Σνλ ζηαχξσζαλ αλάκεζα ζε δπν ιεζηέο. Ο 
Υξηζηφο καο πάλσ ζην ζηαπξφ, ιίγν πξηλ πεζάλεη, δήηεζε 
απφ ην Θεφ-Παηέξα Σνπ, λα ζπγρσξήζεη απηνχο πνπ Σνλ 
ζηαχξσζαλ. 

Κη αξγφηεξα, ιέγνληαο: 
«Παηέξα ζνπ παξαδίδσ ην πλεχκα κνπ, ηεηέιεζηαη, 

δειαδή ηειείσζαλ φια φζα είρα λα θάλσ γηα ηνλ θφζκν», 
έγεηξε ην θεθάιη θαη πέζαλε. 

Σε ζηηγκή εθείλε ε γε ηαξάρηεθε απφ θνβεξφ ζεηζκφ 
θαη ζθνηάδη απιψζεθε παληνχ. 
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Οη Ηνπδαίνη πνπ ήηαλ εθεί θαηάιαβαλ ηελ ακαξηία 
ηνπο θη έθιαηγαλ ιέγνληαο : «Πξαγκαηηθά ήηαλ ν Τηφο ηνπ 
Θενχ!» 

 
ε πνιιά κέξε ηεο Διιάδαο ην βξάδπ ηεο Μεγάιεο 

Πέκπηεο, θπξίσο ηα παηδηά, θηηάρλνπλ κε θνπξέιηα θαη 
άρπξα ην νκνίσκα ηνπ Ηνχδα. Ύζηεξα γπξίδνπλ θαη 
καδεχνπλ θξχγαλα θαη μχια απ’ ηα ζπίηηα, γηα ηε θσηηά 
πνπ ζα ηνλ θάςνπλ. 

 
 
 

Μεγάιε Παξαζθεπή 
Ζ Απνθαζήιωζε θαη 
ε Σαθή ηνπ Κπξίνπ 

 
Οη θακπάλεο ρηππνχλ πέλζηκα απ’ ηα ραξάκαηα ηεο 

Μεγάιεο Παξαζθεπήο. Καλείο δε ζθέθηεηαη λα δνπιέςεη. 
Όινη λεζηεχνπλ απζηεξά, κεξηθνί πίλνπλ κφλν λεξφ θαη 
μίδη. Σζνπθάιη δελ κπαίλεη ζηε θσηηά. Σα θνξίηζηα θαη νη 
λεαξέο γπλαίθεο θάζε ελνξίαο έρνπλ μελπρηήζεη 
ζηνιίδνληαο ηνλ Δπηηάθην κε άθζνλα ινπινχδηα. 

Σν πξσί γίλεηαη ε αθνινπζία ηεο Απνθαζήισζεο. 
Έηζη φπσο ν Ησζήθ απφ ηελ Αξηκαζαία, παίξλνληαο ηελ 
άδεηα απφ ηνλ Πηιάην, θαηέβαζε ην ζψκα ηνπ Υξηζηνχ καο 
απφ ην ηαπξφ, ην ηχιημε ζε θαζαξφ ζεληφλη θαη ην έβαιε 
ζηνλ ηάθν, πνπ είρε θηηάμεη γηα ηνλ ίδην, ζηνλ θήπν ηνπ 
ζπηηηνχ ηνπ. 

Σν άλνηγκα ηνπ ηάθνπ ην έθιεηζαλ κε κηα κεγάιε 
πέηξα θαη νη αξρηεξείο δήηεζαλ απφ ηνλ Πηιάην λα βάιεη 
θξνπξνχο απ’ έμσ, γηαηί είραλ ην θφβν κήπσο νη καζεηέο 
ηνπ Υξηζηνχ θιέςνπλ ην ζψκα Σνπ θαη δηαδψζνπλ χζηεξα 
πσο αλαζηήζεθε. 
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                                                   Δδψ λα θνιιήζεηο 

                                               ηελ εηθφλα! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ηελ εθθιεζία νη παπάδεο θαηεβάδνπλ κέζα ζε 
γεληθή ζησπή θαη θαηάλπμε ην ηαπξσκέλν Υξηζηφ θαη 
απνζέηνπλ ( βάδνπλ – ηνπνζεηνχλ ) ην ζψκα Σνπ ζην 
θαηαζηφιηζην θνπβνχθιην ηνπ Δπηηάθηνπ. Όινη ζα 
πεξάζνπλ λα ην αζπαζηνχλ, κα νη γπλαίθεο θαη πην πνιχ 
ηα παηδηά, πεξλνχλ ηξεηο θνξέο απφ θάησ απ’ ην 
θνπβνχθιην, «γηα λα ηνπο πηάζεη ε ράξε». 
 ε κεξηθά κέξε ηα παηδηά γχξηδαλ ζηα ζπίηηα θαη 
ηξαγνπδνχζαλ ηα Πάζε ηνπ Υξηζηνχ: 
 

ήκεξα καχξνο νπξαλφο 
ζήκεξα καχξε κέξα, 

νπνχ ζηαπξψζαλ ην Υξηζηφ… 
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 Η Αποθαζήιωζε. Μηθρή θορεηή εηθόλα ηοσ 10οσ αηώλα, ποσ 
βρίζθεηαη ζηελ Οσάζηλγθηολ.  
 
 
 

Οη θακπάλεο δελ παχνπλ λα ρηππνχλ ιππεηεξά. 
Μφιηο ζνπξνππψζεη, θαινχλ ηνπο πηζηνχο γηα ηελ 
Αθνινπζία ηνπ Δπηηάθηνπ Θξήλνπ. Φέιλνληαη ηα εγθψκηα: 
ην «αη Γελεαί αη πάζαη», ην «ε Εσή ελ Σάθσ» θαη ην 
«Άμηνλ εζηί». Ακέζσο κεηά αξρίδεη ε πεξηθνξά ηνπ 
Δπηηάθηνπ. Μπξνζηά ηα εμαπηέξπγα θη ν ηαπξφο – άδεηνο 
πηα – ην θνπβνχθιην κε ηνλ Δπηηάθην, νη παπάδεο θαη 
παξαπίζσ ην πιήζνο κ’ αλακκέλεο ιακπάδεο. Φέιλνπλ 
απνζπάζκαηα απφ ηα εγθψκηα θαη ζηα ζηαπξνδξφκηα θαη 
ηηο πιαηείεο ζηακαηνχλ γηα λα ςάινπλ κηα δέεζε.  

Γελ παξαιείπνπλ λα επηζθεθηνχλ θαη ην 
λεθξνηαθείν. 

ε πνιιά κέξε, ηελ ψξα πνπ γίλεηαη ε πεξηθνξά ηνπ 
Δπηηάθηνπ, ηα παηδηά αλάβνπλ θσηηέο θαη θαίλε ηνλ 
«Ηνχδα». 
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ηηο έξξεο θαη ζε άιια κέξε ηεο Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο νη γπλαίθεο ζπλήζηδαλ, ηελ ψξα πνπ 
πεξλνχζε ν Δπηηάθηνο, λα βγάδνπλ ζην θαηψθιη ηνπο, έλα 
ηξαπέδη. Δπάλσ έβαδαλ ηελ εηθφλα ηνπ Δζηαπξσκέλνπ 
αλάκεζα ζε ινπινχδηα, αλακκέλα θεξηά θαη ζπκηάκαηα. 
Γίπια ηνπνζεηνχζαλ έλα πηάην, φπνπ ηε Μεγάιε 
αξαθνζηή είραλ ζπείξεη θαθή ή θξηζάξη θη είρε θπηξψζεη. 
Σν έζηκν ζπκίδεη ηνπο «Αδψληδνο θήπνπο», δειαδή ηνπο 
θήπνπο ηνπ Άδσλε ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ, φηαλ νη 
γπλαίθεο γηφξηαδαλ θάζε άλνημε ή θαινθαίξη ηα Αδψλεηα. 

 
 

Μεγάιν άββαην 
ε Αλάζηαζε 

 
Απφ ηα μεκεξψκαηα ηνπ Μεγάινπ αββάηνπ νη 

θακπάλεο ρηππάλε ραξκφζπλα πηα, γηα λα αλαγγείινπλ 
ηελ πρώηε Αλάζηαζε, φπσο ηελ ιέλε, ηνπ Υξηζηνχ. 

ηε Εάθπλζν θη αιινχ ζηε Γπηηθή Διιάδα ζπάλε 
δηάθνξα πήιηλα αγγεία γηα «ραξά ηνπ Υξηζηνχ θαη πνκπή 
ησλ Δβξαίσλ». Ο λνηθνθχξεο ηνπ ζπηηηνχ 
αλαζθνπκπψλεηαη λα ζθάμεη «ην ιακπξηψηε», ην 
θαινζξεκκέλν αξλί, πνπ ζα έρεη ηελ θπξίαξρε ζέζε ζην 
παζραιηλφ ηξαπέδη. Με ην αίκα ηνπ αξληνχ έθαλε άιινηε 
έλα ζηαπξφ ζηελ πφξηα θαη ζηα κάγνπια ησλ παηδηψλ 
«γηα ην θαιφ» (πξάμε πνπ ζπκίδεη ηνπο Δβξαίνπο θαη ηηο 
πιεγέο ηνπ Φαξαψ). Οη λνηθνθπξέο θαζαξίδνπλ θαη 
ζηνιίδνπλ ην ζπίηη, θηηάρλνπλ ηπξφπηηεο, γαιαηφπηηεο θη 
άιιεο παζραιηάηηθεο πίηεο. Σέηνηα κέξα δελ μερλνχλ ηνπο 
ζπγγελείο θαη ρσξηαλνχο πνπ πελζνχλ θαη ηνπο ζηέιλνπλ 
θφθθηλα απγά, θνπινχξηα θη φ,ηη άιιν έρνπλ, κηα θαη ζ’ 
εθείλνπο ην έζηκν δελ επηηξέπεη λα θηηάμνπλ. Κη αθνχ φια 
ηειεηψζνπλ κε ην θαιφ, πεξηκέλνπλ κε ιαρηάξα ηε κεγάιε 
λχρηα ηεο Α λ ά ζ η α ζ ε ς. 
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                                                     Δδψ λα θνιιήζεηο 

                                               ηελ εηθφλα! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα γεγολόηα ηες Αλάζηαζες 
 
 Σελ ηαθή ηνπ Κπξίνπ παξαθνινχζεζαλ απφ καθξηά, 
ε Μαξία ε Μαγδαιελή, ε Μαξία ηνπ Κισπά θαη ε 
αιψκε. Αθνχ πήγαλ ζηελ αγνξά, αγφξαζαλ αξψκαηα 
θαη έηξεμαλ λα αξσκαηίζνπλ ηνλ ηάθν ηνπ Κπξίνπ. 
 Όηαλ έθηαζαλ βξήθαλ ηε κεγάιε πέηξα πνπ έθιεηλε 
ηνλ ηάθν θπιηζκέλε καθξηά. Μπήθαλ ζηνλ ηάθν, κα αληί 
λα βξνπλ ην ζψκα ηνπ Κπξίνπ, είδαλ έλαλ άγγειν λα 
θάζεηαη ζηα δεμηά ηνπ ηάθνπ. Σν πξφζσπφ ηνπ έιακπε 
ζαλ ηνλ ήιην θαη ηα ξνχρα ηνπ ήηαλ θάηαζπξα ζαλ ην 
ρηφλη.  
 Ο άγγεινο ηνπο είπε: 
- Με θνβάζηε! Εεηάηε ηνλ Ηεζνχ ην Ναδσξαίν; Γελ είλαη 
εδψ… Αλαζηήζεθε φπσο είρε πεη. Πεγαίλεηε λα πείηε 
ζηνπο καζεηέο Σνπ φηη ζα ηνπο πεξηκέλεη ζηε Γαιηιαία. 
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Δθείλεο έηξεμαλ κε κεγάιε ραξά λα πνπλ ηελ είδεζε 
ζηνπο καζεηέο Σνπ. ην δξφκν είδαλ ηνλ αλαζηεκέλν 
Υξηζηφ, Σνλ πιεζίαζαλ θη έπεζαλ ζηα πφδηα Σνπ θαη ηνλ 
πξνζθχλεζαλ.  

Δθείλνο ηνπο είπε: 
- Πεγαίλεηε λα πείηε ζηνπο καζεηέο κνπ λα πάλε ζηε 
Γαιηιαία. Δθεί ζα ζπλαληεζνχκε. 
 Πξαγκαηηθά νη έληεθα καζεηέο θη ν Γάζθαιφο ηνπο 
πήγαλ ζηε Γαιηιαία. Οη καζεηέο Σνπ, Σνλ πξνζθχλεζαλ 
θαη Σνλ άθνπζαλ λα ιέεη: 
- Πεγαίλεηε λα θεξχμεηε ην Δπαγγέιην ζε φιν ηνλ θφζκν, 
ζε φινπο ηνπο εηδσινιάηξεο. Θα ηνπο βαπηίδεηε ζην 
φλνκα ηνπ Παηξφο, ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο! 
 
 ηηο κέξεο καο ηε ζέζε ησλ Μπξνθφξσλ γπλαηθψλ 
έρνπλ πάξεη νη θακπάλεο ησλ Δθθιεζηψλ. Πξηλ απφ ηα 
κεζάλπρηα μππλνχλ ηνλ θφζκν λα ηξέμνπλ ζηελ 
Αλάζηαζε! Όινη θξαηνχλ άζπξεο ιακπάδεο, ζεκάδη 
ραξάο. 
 Λίγν πξηλ ηα κεζάλπρηα, ν παπάο βγαίλεη απφ ην 
Ηεξφ θξαηψληαο κηα ιακπάδα αλακκέλε κε Άγηο θως θαη 
ςέιλεη ην: 

«Γεχηε ιάβεηε θσο…». 
 Όινη ηξέρνπλ, πνηνο ζα πξσηναλάςεη ηε ιακπάδα κε 
ην λέν Άγην θσο. Ο παπάο θαη νη ςαιηάδεο βγαίλνπλ ζηελ 
απιή ηεο Δθθιεζίαο. ηηο πφιεηο αλεβαίλνπλ πάλσ ζε κηα 
ζηεκέλε εμέδξα.  

Αθξηβψο ηα κεζάλπρηα αθνχγεηαη ην: 
«Υξηζηφο Αλέζηε…». 

 Σφηε πηα γίλεηαη ραιαζκφο θφζκνπ! Ππξνηερλήκαηα, 
βεγγαιηθά, ηξαθαηξνχθεο! Οη πηζηνί κέζα θη έμσ ζηελ 
Δθθιεζία δίλνπλ κεηαμχ ηνπο ην θηιί ηεο Αγάπεο, πνπ 
δίδαμε ν Υξηζηφο. Σζνπγθξίδνπλ θη απφ έλα θφθθηλν απγφ 
κχηε κε κχηε, πνηνο ζα ζπάζεη ηνπ άιινπ, γηαηί ην’ ρνπλ 
γηα θαιφ. 
 
 



 20 

 ε κεξηθά κέξε, φπσο ζηε Φζηψηηδα, γηα λα 
πξνθπιάμνπλ ηνλ ηφπν απφ ην ραιάδη, αλάβνπλ έλα δαδί 
κε ην Άγην θσο θη φζν ηφπν θσηίδεη ηξηγχξσ, ζα γιηηψζεη 
απ’ ην ραιάδη. 
 Μφιηο ηειεηψζεη ε θαζαξία, αξθεηνί παξακέλνπλ 
ζηελ Δθθιεζία κέρξη λα ηειεηψζεη ε ιεηηνπξγία. Οη 
πεξηζζφηεξνη φκσο, παξά ηηο δηακαξηπξίεο ησλ παπάδσλ, 
θεχγνπλ θξαηψληαο αλακκέλεο ηηο ιακπάδεο ηνπο ή ηα 
θαλαξάθηα ηνπο κε η’ Άγην θσο, γπξίδνπλ αλππφκνλνη ζηα 
ζπίηηα ηνπο. Με ηνλ θαπλφ ηεο ιακπάδαο ζρεκαηίδνπλ έλα 
καχξν ζηαπξφ ζηελ εμψπνξηα θη αλάβνπλ κε ην λέν θσο 
ην θαληήιη πνπ θαίεη ζην εηθνλνζηάζη. 
 Ύζηεξα ε λνηθνθπξά εηνηκάδεη ην ηξαπέδη, ελψ νη 
ππφινηπνη φιν θαη ηζνπγθξίδνπλ θαη ηξψλε θφθθηλα απγά. 
ην ηξαπέδη ζεξβίξεηαη ν παηζάο θη ε καγεηξίηζα, 
θηηαγκέλα απ’ ηα εληφζζηα θαη ηα πνδαξάθηα ηνπ αξληνχ, 
ηπξφπηηεο γαιαηφπηηεο θη άιια θαγεηά αλάινγα κε ηνλ 
ηφπν. 
 Μεηά απφ ηφζν θαγεηφ πέθηνπλ γηα χπλν! 
 

Ζ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα 
 
 Πξσί πξσί ν λνηθνθχξεο ζα εηνηκάζεη θσηηά θαη ηηο 
ζνχβιεο γηα ην αξλί θαη ην θνθνξέηζη.  

ηελ απιή θάζε ζπηηηνχ γίλεηαη κεγάιν γιέληη κε ην 
γχξηζκα ηεο ζνχβιαο. 
 Μεξηθνί λνηθνθπξαίνη δελ παξαιείπνπλ λα θνηηάμνπλ 
ηελ σκνπιάηε ηνπ αξληνχ, γηα λα δνπλ επράξηζηα ή 
δπζάξεζηα ζεκάδηα γηα ηε ρξνληά. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

Ζ «αγάπε» 
 
 
 Σν απφγεπκα ζηελ Δθθιεζία γίλεηαη ε δεύηερε 
Αλάζηαζε, ε «αγάπε», φπσο ηελ ιέλε, γηαηί γηα ηελ αγάπε 
ησλ αλζξψπσλ, ζηαπξψζεθε ν Υξηζηφο θαη ηε 
δηαθεξχζζεη ην Δπαγγέιην, πνπ δηαβάδεηαη εθεί ζε δψδεθα 
γιψζζεο. 

 Οη πηζηνί αληαιιάζζνπλ ην θηιί ηεο «αγάπεο». 
 ε κεξηθά κέξε απφ ην απφγεπκα πξηλ απφ ηε 
δεχηεξε Αλάζηαζε, θαίλε ηνλ Ηνχδα, αθνχ ηνλ γπξίζνπλ ζ’ 
φιν ην ρσξηφ. 
 Φπζηθά, απ’ φιν απηφ ην παλεγχξη δε ιείπνπλ νη 
ρνξνί θαη δηάθνξνη αγψλεο: πήδεκα, ηξέμηκν, ιηζάξη, πάιε 
θαη ηα βξαβεία είλαη ιακπξηάηηθεο θνπινχξεο ή θεληεκέλα 
καληίιηα. 
 Έλα πνιχ σξαίν έζηκν, πνπ ζπκίδεη ηελ «αηψξα» ησλ 
θνξηηζηψλ ηεο αξραίαο Αζήλαο, φηαλ γηφξηαδαλ ηα 
Αλζεζηήξηα, είλαη νη θούληες.  

Κξεκνχλ θνχληεο ζηα δέληξα θαη θνπληνχληαη γηα λα 
γίλνπλ ηα ζηάρπα, λα θχγνπλ ηα θίδηα, γηα ηελ πγεία, γηα 
λα απαιιαγνχλ νη άλζξσπνη απφ ηα θαθά πνπ ηνπο 
απεηινχλ  ην θαινθαίξη πνπ θηάλεη ζε ιίγν.  

Σελ ψξα πνπ ηα θνξίηζηα θνπληνχληαη, ηξαγνπδνχλ: 
 
 
… Κνπλήζεηε ηηο φκνξθεο, θνπλήζεηε ηηο άζπξεο, 
    θνπλήζεηε ηηο ιεκνληέο, πνπ’ λαη αλζνχο γεκάηεο… 
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Σν «αζπξνβδόκαδν» 
 
 
 Γελ «παζράδνπλ», δελ θαινηξψλε δειαδή, κφλν 
αλήκεξα ηε Λακπξή. Σν αξλί βαζηάεη αθφκε θη έηζη ην 
θαγνπφηη θη ν ρνξφο, ε ραξά θαη ηα ηξαγνχδηα 
ζπλερίδνληαη φιε ηελ επφκελε βδνκάδα, ηε βδνκάδα ηεο 
Γηαθαηλεζίκνπ. 
 Άλνημε είλαη, ραξά Θενχ, θαγεηά άθζνλα θαη αξγίεο 
άθζνλεο! Καλείο δε δνπιεχεη, γηαηί είλαη ην 
«αζπξνβδφκαδν» θαη θνβνχληαη ην ραιάδη! 
  
 Απηέο ηηο κέξεο δελ μερλνχλ νη άλζξσπνη θαη ηνπο 
λεθξνχο ηνπο, πνπ πηζηεχνπλ πσο νη ςπρέο ηνπο 
βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ Άδε.  

Σνπο ηηκνχλ ηε Γεπηέξα θαη ην άββαην ηνπ Πάζρα. 
Σνπο πεγαίλνπλ θνπινχξηα θαη θφθθηλα απγά, λα’ ρνπλ θη 
απηνί ην κεξίδηφ ηνπο, λα μέξνπλ πσο δελ ηνπο μέραζαλ! 
 
Σελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ είλαη ηεο  

Ζωοδότοσ Πεγής, 
γηνξηή ηεο Παλαγίαο. Γίλνληαη παλεγχξηα θαη ρνξνί θνληά 
ζε ηφπνπο θαη εθθιεζηέο πνπ έρνπλ αγίαζκα, λεξφ 
αγηαζκέλν θαη ζαπκαηνπξγφ. 
 ηα Μέγαξα ρνξεχνπλ ηο τορό ηες ηράηας, 
θξαηψληαο ζηαπξσηά ηα ρέξηα ηνπο. 
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Ζ γηνξηή ηνπ Αγίνπ Γεωξγίνπ 
 

 Σε Γεπηέξα ηνπ Πάζρα γηνξηάδνπκε 
ηνλ Ατ-Γηψξγε, αλ ε θαλνληθή γηνξηή ηνπ (23 Απξηιίνπ) είρε 
πέζεη πξηλ απ’ ην Πάζρα.                                                 
 
 
 
 
 
                                                  Δδψ λα θνιιήζεηο 

                                               ηελ εηθφλα! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ο Ατ-Γηψξγεο είλαη γηα ηνπο Νενέιιελεο φ,ηη ν 
Ζξαθιήο γηα ηνπο Αξραίνπο. Δίλαη ν πην αγαπεηφο Άγηνο, 
πνπ θαβάια ζη’ άζπξν άινγφ ηνπ ζθνηψλεη κε ην θνληάξη 
ηνπ ην δξάθνληα, ηνλ θάζε ερζξφ πνπ απεηιεί ηνλ 
απξνζηάηεπην άλζξσπν.  
 Έζσζε, ιέλε, κέζα απ’ ηα δφληηα ηνπ ηε 
βαζηινπνχια, πνπ ηελ είραλ αθήζεη λα ηε θάεη ν 
δξάθνληαο, ην πειψξην θίδη, κήπσο θαη μεγειαζηεί θη 
αθήζεη ην λεξφ ηεο πνιηηείαο λα ηξέμεη, λα μεδηςάζεη ν 
θφζκνο. 
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Ο Άγηνο απφ ηα βπδαληηλά ρξφληα ζεσξείηαη 

πξνζηάηεο πφιεσλ θαη θξαηψλ θαη ζηνιίδεη ηα βαζηιηθά 
ιάβαξα, θαζψο θαη ηηο ζεκαίεο θξαηψλ.  
 Δίλαη Άγηνο πνιεκηθφο θαη πξνζηάηεο ηνπ πεδηθνχ. 
Δίλαη Άγηνο ησλ ηζνπάλεδσλ, αιιά θαη ησλ γεσξγψλ. 

 Γηα ηνπο ηζνπάλεδεο, ηδηαίηεξα ηνπο 
αξαθαηζαλαίνπο, ε γηνξηή ηνπ Α¨-Γηψξγε είλαη 
ζεκαδηαθή. Αθήλνπλ ηα ρεηκαδηά θη αλεβαίλνπλ ζηα βνπλά 
λα βνζθήζνπλ ηα θνπάδηα ηνπο θαη λα ηπξνθνκήζνπλ.  

Σε κέξα απηή πξνζθέξνπλ ζηε Υάξε ηνπ, δειαδή 
ζηελ Δθθιεζία, έλα αξλί άζπξν, θάηαζπξν. ηε ζηάλε 
γίλεηαη ηξηθνχβεξην γιέληη: ζθάδνπλ ηνλ «Ατ-Γησξγίηε», ην 
πην θαινζξεκκέλν αξλί ηνπο θαη θαινχλ ζε ηξαπέδη 
ζπγγελείο θαη θίινπο. 
 Οη γεσξγνί δελ πάλε πίζσ ζε γηνξηέο.  

ηελ Αξάρνβα ηεο Παξλαζζίδαο γίλεηαη κεγάινο 
ρνξφο κε ηνχκπαλα θαη θαξακνχδεο. 

 Πξψηνη νη γέξνληεο ζέξλνπλ ην ρνξφ ηξαγνπδψληαο 
ην «παλεγπξάθη» : 
 

Παλεγσράθη γίλεηαη, θάηω ζηολ Αϊ-Γηώργε… 
 
 ηε κλήκε ηνπ θάλνπλ θαη δηάθνξνπο αγψλεο, ίζσο 
γηαηί ηνπ απνδίδνπλ πνιιά θαηνξζψκαηα.  

Γίλνληαη αγψλεο δξφκνπ, φπσο ην ηξέμηκν ησλ 
γεξφλησλ, κε βξαβείν έλα αξλί. Σελ άιιε κέξα 
αγσλίδνληαη ζην πήδεκα, ηελ ηξίηε ζηελ πάιε θαη ηε 
ζθαηξνβνιία.  

Μεηά ηνπο αγψλεο φινη πηάλνπλ ην ρνξφ. 
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Ζ Κπξηαθή ηνπ Θωκά 
                                                     
 
                                                  
 
 
                                                   Δδψ λα θνιιήζεηο 

                                               ηελ εηθφλα! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Σελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά είλαη ηα Ξώιακπρα ή ην 
Αληίπαζτα, νη ηειεπηαίνη ρνξνί, ε ηειεπηαία κέξα ηνπ 
πνιπήκεξνπ θαζηζηνχ. Κη απηφ γηαηί ηελ επφκελε κέξα, ηε 
Γεπηέξα ηνπ Θσκά, ηα παηδηά πεγαίλνπλ ζρνιείν θη 
αξρίδνπλ κε ην θαιφ φιεο νη δνπιεηέο. 
 Ό,ηη θεξηά απφκεηλαλ απφ ηελ Παζραιηά, ηα 
πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζηά, γηα λα θανχλ. 
 Απηή ηε κέξα ζπκφκαζηε ηνλ Απφζηνιν Θσκά, πνπ 
αθνχκπεζε κε ην ρέξη ηνπ ηηο πιεγέο ηνπ Κπξίνπ, γηα λα 
πεηζηεί πσο πξαγκαηηθά αλαζηήζεθε. 
 πγθινληζκέλνο απνθξίζεθε: 
- Ο Κχξηφο κνπ θαη ν Θεφο κνπ! 
 Σφηε ν Ηεζνχο ηνπ είπε: 
- Πίζηεςεο, γηαηί κε είδεο. Δπηπρηζκέλνη φκσο είλαη φζνη δε 
κε είδαλ θαη πίζηεςαλ! 
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ΚΑΛΑΝΣΑ ΛΑΕΑΡΟΤ 

 
Δηο ηελ πφιε Βεζαλία, Μάξζα θιαίεη θαη Μαξία 

Λάδαξνλ ηνλ αδειθφλ ηνπο, ηνλ γιπθχλ θαη θαξδηαθφλ 
ηνπο. 

Σξεηο εκέξεο ηνλ ζξελνχζαλ θαη ηνλ εκνηξνινγνχζαλ. 
Σελ εκέξα ηελ ηεηάξηε, θίλεζ’ ν Υξηζηφο γηα λα’ξζεη. 

 
«Πεο καο Λάδαξε ηη είδεο εηο ηνλ Άδε πνπ επήγεο;» 

«Δίδα θφβνπο, είδα ηξφκνπο, είδα βάζαλα θαη πφλνπο. 
Γψζηε κνπ ιίγν λεξάθη, λα μεπιχλσ ην θαξκάθη 

ηεο θαξδηάο κνπ, ησλ ρεηιέσλ θαη κε κε ξσηάηε πιένλ!» 
 
 
 
 

Σα εγθώκηα ηνπ Δπηηάθηνπ 
 

Α΄ ΣΑΖ 
 

Ζ δσή ελ ηάθσ, θαηεηέζεο Υξηζηέ 
θαη αγγέισλ ζηξαηηαί εμεπιήηηνλην, 
ζπγθαηάβαζηλ δνμάδνπζαη ηελ ελ. 

 
Ζ δσή πψο ζλήζθεηο, πψο θαη ηάθσ νηθείο; 

ηνπ ζαλάηνπ ην βαζίιεηνλ ιχεηο δε 
θαη ηνπ Άδνπ ηνπο λεθξνχο εμαλαζηάο. 

 
Πξνζθπλψ ην πάζνο, αλπκλψ ηελ ηαθήλ, 
κεγαιχλσ ζνπ ην θξάηνο θηιάλζξσπε, 

δη’ σλ ιέιπκαη παζψλ θζνξνπνηψλ. 
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Β΄ ΣΑΖ 
 

Άμηνλ εζηί, κεγαιχλεηλ ε ηνλ Εσνδφηελ 
ηνλ ελ ησ ζηαπξψ ηαο ρείξαο εθηείλαληα, 
θαη ζπληξίςαληα ην θξάηνο ηνπ ερζξνχ. 

 
Άμηνλ εζηί, κεγαιχλεηλ ε ηνλ πάλησλ θηίζηελ 

ηνηο ζνηο γαξ παζήκαζηλ έρνκελ, 
ηελ απάζεηαλ ξπζζέληεο ηεο θζνξάο. 

 
Ύκλνηο ζνπ Υξηζηέ, λπλ ηελ ηαχξσζηλ θαη ηελ ηαθήλ ηε 

άπαληεο πηζηνί εθζεηάδνκελ, 
νη ζαλάηνπ ιπηξσζέληεο ε ηαθή. 

 
 
 
 

Γ΄ ΣΑΖ 
 

Αη γελεαί πάζαη, χκλνλ ηε ηαθή ζνπ, 
πξνζθέξνπζη Υξηζηέ κνπ. 

 
Χ γιπθχ κνπ έαξ, γιπθχηαηφλ κνπ ηέθλνλ, 

πνπ έδπ ζνπ ην θάιινο. 
 

Αλάζηα δσνδφηα, ε ζε ηεθνχζα Μήηεξ, 
δαθξπξξννχζα ιέγεη. 

 
Έξξαλαλ ηνλ ηάθνλ, αη Μπξνθφξνη κχξα, 

ιίαλ πξσί ειζνχζαη. 
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ΣΟ ΜΟΗΡΟΛΟΓΗ 
ΣΖ ΠΑΝΑΓΗΑ 

                           
Γεκνηηθφ ηξαγνχδη 

 
ήκεξα καχξνο νπξαλφο, ζήκεξα καχξε κέξα, 

ζήκεξα αγγέινη, αξράγγεινη, φινη καπξνθνξνχλε, 
ζήκεξα φινη ζιίβνληαη θαη ηα βνπλά ιππνχληαη, 

ζήκεξα πάλε θη έξρνληαη ζηεο Παλαγηάο ηελ πφξηα. 
Ζ Παλαγηά ε Γέζπνηλα θαζφηαλ ζην ζξνλί ηεο, 
ηελ πξνζεπρή ηεο έθαλε γηα ην κνλνγελή ηεο. 

Αθνχεη βξνληέο, αθνχεη ζηξαπέο θαη ηαξαρέο κεγάιεο, 
πξνβάιιεη απφ ηε ζχξα ηεο λα δεη ηε γεηηνληά ηεο. 

Βιέπεη ηνλ νπξαλφ ζακπφ θαη η’ άζηξα βνπξθσκέλα, 
αθνχεη θσλή, αθνχεη ιαιηά απ’ αξραγγέινπ ζηφκα: 

 
-«ψζε, θπξά κνπ Παλαγηά, ηνχηελε δα ηελ ψξα 

θαη ηνλ πγηφ ζνπ πηάζαλε θαη ζην ζηαπξφ ηνλ πάλε». 
Ζ Παλαγηά ζαλ η’ άθνπζε έπεζε θαη ιηγψζε 
θαη, ζαλ ηε ζπλεθέξαλε, ηνχην ην ιφγν ιέεη: 

-«Όζνη πνλάηε ην Υξηζηφ, φινη θνληά κνπ ειάηε». 
Ζ Μάξζα, ε Μαγδαιήλε θαη ηνπ Λαδάξνπ ε κάλα, 

ηνπ Ηαθψβνπ ε αδειθή θη νη ηέζζεξηο αληάκα, 
επήξαλ ην ζηξαηί-ζηξαηί, ζηξαηί ην κνλνπάηη, 

ηεξάλ δεξβά, ηεξάλ δεμηά, θαλέλαλ δελ γλσξίδνπλ 
ηεξάλ θαη πην δεμηφηεξα, ζσξνχλ ηνλ Άη-Γηάλλε. 

 
-«Άη-κνπ Γηάλλε Πξφδξνκε θαη βαπηηζηή ηνπ γηνπ κνπ, 
κελ είδεο κνπ ην ηέθλν κνπ θαη ζε ην δάζθαιφ ζνπ;» 
-«Πνηνο έρεη ρείιε λα ζην πεη, θαξδηά λα κνινγήζεη, 

πνηνο έρεη ρεηξνπάιακα, γηα λα ζνπ ηφλε δείμεη;» 
«Έρεηο θαη ρείιε, λα ην πεηο, θαξδηά, λα κνινγήζεηο, 

έρεηο θαη ρεηξνπάιακα, γηα λα κνπ ηφλε δείμεηο». 
-«Θσξείο εθείλνλ ην γπκλφ, ηνλ παξαπνλεκέλν, 

 φπνπ θνξεί ζηελ θεθαιή αγθάζηλν ζηεθάλη; 
Δθείλνο είλαη ν γηφθαο ζνπ θη εκέ ν δάζθαιφο κνπ». 
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Κη ε Παλαγηά ζαλ η’ άθνπζε, ηνχηνλ ην ιφγν ιέεη: 
-«Πνχ’λαη γθξεκφο λα γθξεκηζηψ, γηαιφο λα πάσ λα 

πέζσ;» 
Καλέλαο δελ ηεο κίιεζε λα ηελ παξεγνξήζεη, 

κφλ’ ν Υξηζηφο ηεο κίιεζε απ’ ην ζηαπξφ επάλσ! 
«Κάκε, καλνχια, ππνκνλή θαη δηάθνξν δελ έρεηο. 

ηξψζε ηξαπέδη ζιηβεξφ λα θάλε νη ζιηκκέλνη 
θαη ην Μεγάιν άββαην, θάπνπ λα κ’ απαληέρεηο. 

Σελ Κπξηαθίηζα ην πνπξλφ ζα πνπλ «Υξηζηφο Αλέζηε!». 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


