




























Κ
ατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδο-
μάδας λαμβάνουν χώρα εκδηλώ-
σεις και χριστιανικά έθιμα για τον 
εορτασμό του Πάσχα, τη σπουδαι-

ότερη γιορτή του Χριστιανισμού. Έχετε ανα-
ρωτηθεί πως γιορτάζεται σε διάφορες πε-
ριοχές της Ελλάδας; Υπάρχουν κάποια πολύ 
ξεχωριστά έθιμα που θα συναντήσει κανείς 
σε διάφορα μέρη της χώρας μας. Ξεχώρισα-
με μερικά και σας τα παρουσιάζουμε.

Μπότηδες, Κέρκυρα
Πρόκειται για τα πήλινα κανάτια που σκάνε 
στα πόδια όσων περπατούν στα καντούνια 
της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας το πρωί του 
Μεγάλου Σαββάτου. Το έθιμο αυτό σηματο-
δοτεί την Πρώτη Ανάσταση, στην εκκλησία 
της Παναγιάς των Ξένων, όπου αναπαριστώ-
ντας τον σεισμό που έγινε σύμφωνα με την 
Βίβλο στον τάφο του Ιησού γίνεται τεχνη-
τός σεισμός. Έπειτα οι Κερκυραίοι γεμίζουν 
τους μπότηδες με νερό και τους πετούν από 
τα μπαλκόνια των καντουνιών. Στη συνέχεια 

οι κερκυραϊκές φιλαρμονικές κυκλοφορούν 
στην πόλη παίζοντας εύθυμα εμβατήρια.  Αν 
θέλετε να το βιώσετε από κοντά, κλείστε το 
δωμάτιο σας από μόλις 20 ευρώ εδώ!

Τελετή του Ιερού Νιπτήρα, Πάτμος
Η τελετή του ιερού νιπτήρα είναι ένα θρη-
σκευτικό έθιμο και πρόκειται για την ανα-
παράσταση της πράξης του Ιησού πριν τον 
Μυστικό Δείπνο. Ο Χριστός πήρε μια λεκάνη 
νερό και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. 
Η αναπαράσταση λαμβάνει χώρα το μεση-
μέρι της μεγάλης Πέμπτης, στην πλατεία 
Ξάνθου, μπροστά στο Δημαρχείο. Τους 12 
Αποστόλους υποδύονται μοναχοί ή κλη-
ρικοί και το ρόλο του Χριστού, ο ηγούμε-
νος της Μονής Θεολόγου, ενώ το ρόλο του 
Ευαγγελιστή ένας κληρικός. Η αναπαρά-
σταση γίνεται μέσα σε αυστηρά μοναστη-
ριακό κλίμα με τον Απόστολο Πέτρο και τον 
Ιούδα ως «πρωταγωνιστές» μέχρι την ώρα 
που ο ηγούμενος θα ραντίσει συμβολικά τα 
πόδια των μοναχών με νερό. Έπειτα η πομπή 
επιστρέφει στο Μοναστήρι.

Μεταμεσονύκτιος Επιτάφιος, Ζά-
κυνθος
Η Ακολουθία του Επιταφίου σύμφωνα με 
παλαιό έθιμο, δε γίνεται το βράδυ της Μεγά-
λης Παρασκευής, αλλά τις πρώτες πρωινές 
ώρες του Μεγάλου Σαββάτου και συγκεκρι-
μένα στις 2.00 το πρωί. Στις 4.00 περίπου 

το πρωί γίνεται η έξοδος του Επιταφίου, ο 
οποίος επιστρέφει γύρω στις 5.30 στο ναό, 
όπου συνεχίζεται η Ακολουθία. Κατά την 
πρώτη Ανάσταση πραγματοποιείται και το 
σπάσιμο των πήλινων σταμνών από τις νοι-
κοκυρές όλων των σπιτιών.

Ρουκετοπόλεμος, Χίος
Όλοι γνωρίζουμε το φαντασμαγορικό έθιμο 
του «ρουκετοπόλεμου» της Χίου. Το έθιμο 
αυτό είναι ένα παλιό Βρονταδούσικο έθιμο, 
που έχει τις ρίζες του στην εποχή της Τουρ-
κοκρατίας. Οι κάτοικοι των ενοριών του 
Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της Ερει-
θιανής, δύο εκκλησιών που βρίσκονται 
αντικριστά, έφτιαχναν παλιά, αυτοσχέδια 
κανονάκια, που με τα χρόνια εξελίχθηκαν σε 
αυτοσχέδιες ρουκέτες. Ο ρουκετοπόλεμος, 
αποτελεί ένα ιδιαίτερο έθιμο στη Χίο, και η 
προετοιμασία των ρουκετών ξεκινά αμέσως 
μετά το Πάσχα για να είναι έτοιμες τον επό-
μενο χρόνο. Ένας «πόλεμος» άξιος θαυμα-
σμού, βρείτε το δωμάτιο σας με παράθυρο 

στο υπερθέαμα από 30 ευρώ το δίκλινο 
εδώ!

Το κάψιμο του Ιούδα, Θράκη
Όλοι αντιλαμβανόμαστε το περιεχόμενο 
του εθίμου, αλλά το ενδιαφέρον είναι στον 
τρόπο εφαρμογής του. Τα παιδιά φτιάχνουν 
το ομοίωμα του Ιούδα και το περιφέρουν 
από σπίτι σε σπίτι ζητώντας από τους κατοί-
κους κλαδιά τα οποία χρησιμοποιούν τη 
Μεγάλη Παρασκευή μετά την περιφορά 
του Επιταφίου για να βάλουν φωτιά και να 
«κάψουν» τον Ιούδα. Μάλιστα συνηθίζεται 
να κρατούν μέρος αυτής της στάχτης για να 
την ρίξουν στα μνήματα.

Τα αερόστατα της Ανάστασης, Λε-
ωνίδιο
Ένα καθόλα εντυπωσιακό έθιμο λαμβά-
νει χώρα στο Λεωνίδιο της Αρκαδίας αμέ-
σως μετά την Ανάσταση. Οι κάτοικοι κατα-
σκευάζουν μικρά, πολύχρωμα αερόστατα 
τα οποία αφήνουν στον ουρανό αμέσως 
μετά την Ανάσταση. Η επικρατέστερη θεω-
ρία για την προέλευση του έθιμου αναφέρει 
ότι προήλθε από ναυτικούς της περιοχής, 
οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από αντίστοιχο 
έθιμο που είδαν σε ασιατική χώρα και στη 
συνέχεια το μετέφεραν στην πατρίδα τους. 
Η πρώτη μαρτυρία για την τέλεση του εθί-
μου έρχεται από το 1910. Σε κάθε περί-
πτωση, μέχρι και σήμερα, περισσότερο από 

ένα αιώνα μετά, τα αερόστατα της Ανάστα-
σης συνεχίζουν να αποτελούν ένα από τα 
πιο εντυπωσιακά αναστάσιμα έθιμα στην 
Ελλάδα. Θέλετε να τα δείτε να χάνονται στα 
ουράνια; Οργανώστε το Πάσχα σας στο 

Λεωνίδιο, κλείστε το δωμάτιο  από μόλις 35 
ευρώ σας εδώ!

Ο «νεκρός» Ζαφείρης, Ήπειρος
Την Κυριακή του Πάσχα και καθόλη τη διάρ-
κεια της Άνοιξης στην Ήπειρο αλλά και σε 
κάποια μέρη της Μακεδονίας αναβιώνει 
το έθιμο του Ζαφείρη. Το όνομα δεν είναι 
σταθερό και μπορεί και να συναντηθεί ώς 
Μαγιόπουλο ή ακόμα  και Φουσκοδέντρι. 
Το έθιμο αυτό είναι ουσιαστικά ένα παι-
δικό παιχνίδι και την αναβίωση του. Το παιδί 

που έχει το ρόλο του Ζαφείρη παριστάνει το 
νεκρό, ενώ τα υπόλοιπα μαζεύουν λουλού-
δια και φύλλα. Τον στολίζουν και παράλληλα 
τον μοιρολογούν κρατώντας στα χέρια τους 
καλάμια αντί για λαμπάδες. Στο τέλος του 

μοιρολογιού, όλα τα παιδιά μαζί φωνάζουν 
«Σήκου Ζαφείρη, Σήκου!» και ο «νεκρός» 
ανασταίνεται από το στολισμένο με λουλού-
δια κρεβάτι του και τα κυνηγά φωνάζοντας 
και γελώντας. Αλίμονο στον άτυχο που θα 
πιάσει ο αναστημένος Ζαφείρης, γιατί θα 
είναι ο «νεκρός» της επόμενης χρονιάς ή του 
επόμενου γύρου.
Κάθε μια από αυτές τις περιοχές αξίζει την 
επίσκεψή μας. Έχετε στο νου σας κάποιο 
άλλο ιδιαίτερο έθιμο; Περιμένω τις προτά-
σεις σας!
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Τ
α πασχαλινά έθιμα που ακολουθούμε σήμερα διαμορ-
φώθηκαν στη βυζαντινή περίοδο της ιστορίας μας. Αν 
και τα περισσότερα (όπως και τα τυπικά της ορθοδοξίας) 
είναι έθιμα μιας αγροτικής κοινωνίας, είναι αξιοσημείω-

το ότι τα συνεχίζουμε και στη σημερινή, έντονα αστικοποιημέ-
νη, εποχή μας.
Μπορεί η ελληνική περιφέρεια να βιώνει πληρέστερα τις πατρο-
παράδοτες συνήθειες, ωστόσο και στις μεγάλες πόλεις, ακόμα 
και στην Αθήνα, ο βασικός κορμός των εθίμων παραμένει αναλ-
λοίωτος. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί μια ένδειξη της ιστορικής 
μας συνέχειας. Άλλωστε, πολλά από τα αναστάσιμα έθιμα απο-
τελούν την εξέλιξη αρχαιοελληνικών θρησκευτικών εθίμων.
Η Ανάσταση του Χριστού ήταν η μεγαλύτερη γιορτή στο Βυζά-
ντιο. Εορταζόταν επί μία εβδομάδα συνεχώς και περιελάμβανε 
και ειδικές μεγαλειώδεις τελετές στην Κωνσταντινούπολη από 
τους αυτοκράτορες, όπως επισημαίνει ο καθηγητής Φαίδων 
Κουκουλές στο πολύτομο έργο του «Βυζαντινών βίος και πολι-
τισμός».
Στη διάρκεια της Σαρακοστής οι Βυζαντινοί πρόγονοί μας φρό-
ντιζαν να καλλωπίζουν τα σπίτια τους σε χωριά και πόλεις. Ασβέ-
στωναν ή έβαφαν με διάφορα χρώματα τους τοίχους των σπι-
τιών. Καθάριζαν τα δάπεδα και τα έστρωναν με κλαδιά δάφνης, 
μυρτιάς, δενδρολίβανου και φύλλα λεμονιάς.
Το έθιμο αυτό πιστοποιείται τουλάχιστον από τον 11ο αιώνα, 
όπως φαίνεται από τους σωζόμενους στίχους του Χριστόφο-
ρου του Μυτιληναίου «εις τα εν τη εκκλησία ραινομένας δάφνας 
κατά τας εορτάς». Αντίστοιχο είναι και το λαϊκό δίστιχο «μυρτιά 
μου χρυσοπράσινη, της εκκλησιάς στολίδι, χωρίς εσέ δεν γίνεται 
κανένα πανηγύρι». Στον Πόντο το έδαφος των σπιτιών στρωνό-
ταν με κλαδιά δάφνης (βάγια) από την Κυριακή των Βαΐων.

Τα λαμπριάτικα ρούχα
Οι Βυζαντινοί, εκτός από τον καλλωπισμό των σπιτιών, φρόντι-
ζαν να γιορτάσουν την Ανάσταση πάντοτε με καινούργια ρούχα. 
Η συνήθεια αυτή διατηρήθηκε έως τις πρόσφατα, όπως φαί-
νεται από τις λέξεις «λαμπριάτικα» και «λαμπροφορούν», που 
αναφέρονται στα καινούργια και γιορτινά ρούχα. Είναι γνωστή η 
συνήθεια που θέλει οι νονοί να δωρίζουν καινούργια ρούχα στα 
βαφτιστήρια τους (μαζί με τη λαμπάδα) στην πασχαλινή περί-
οδο. Στη σημερινή καταναλωτική κοινωνία μας το έθιμο των και-
νούργιων «λαμπριάτικων» ρούχων δεν έχει νόημα, αν και όλοι 
φροντίζουμε να ντυνόμαστε καλά και να «λαμπροφορούμε», 
όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία και στην Ανάσταση.
Για την πασχαλιάτικη λαμπροφορία στους βυζαντινούς χρόνους, 
αναφορές υπάρχουν και στο περίφημο ποίημα του Πρωχοπρό-
δρομου, ο οποίος βάζει την σύζυγό του να ρωτά:
Ποίον ιμάτιον μ΄ έρραψες; Ποίον δίμιτον μ΄ εποίκες;
Και ποιόν γυρίν μ΄ εφόρεσες; Ουκ οίδα Πασχαλίαν.
Το βράδυ της Μεγάλου Σαββάτου και την Κυριακή του Πάσχα 
οι Βυζαντινοί φωταγωγούσαν όχι μόνο τις πόλεις και τα χωριά 
αλλά και τα σπίτια τους, δίνοντας μεγαλειώδεις διαστάσεις στον 
αναστάσιμο εορτασμό.
Στους βυζαντινούς χρόνους τηρούσαν αυστηρά τη νηστεία 
της Σαρακοστής. Την Λαμπρή βέβαια έστρωναν τραπέζια με 
άφθονα κρέατα κι όλα τ’ άλλα μη νηστήσιμα εδέσματα. Τα 
φαγητά ήταν άφθονα όχι μόνο για τους λαϊκούς αλλά και για 
τους μοναχούς, όπως φαίνεται από τα τυπικά των μοναστηριών. 
Ένα τυπικό αναφέρει ότι «οι μοναχοί το Πάσχα μέχρι της Πεντη-
κοστής τέσσερα φαγητά να τραπεζώνονται» καθημερινά.

Το φιλί της αγάπης
Το «φιλί της αγάπης», που και σήμερα ακολουθούμε, είναι 
φυσικά βυζαντινό έθιμο. Μάλιστα δύο συγγραφείς ο Χριστό-
φορος ο Μυτιληναίος και ο Θεόδωρος ο Πρόδρομος (12ος αιώ-
νας) έγραψαν επιγράμματα «εις τον κατά το Πάσχα γινόμενον 
ασπασμόν».
Και οι κουλούρες της Λαμπρής με τα μπηγμένα κόκκινα αυγά 
είναι έθιμο που αρχίζει από την βυζαντινή περίοδο. Η παλαιό-
τερη αναφορά σ’ αυτό γίνεται τον 12ο αιώνα από τον ιεράρχη 
Θεόδωρο Βαλσαμών, ο οποίος γράφει ότι είδε στο χωριό Καλο-
τυχάδα της Χερρονήσου (Χερσονήσου) της Ανατολικής Θράκης 
να προσέρχονται την ημέρα της Αναστάσεως άνδρες και γυναί-
κες στην εκκλησία και να προσφέρουν στον ιερέα, μετά την Θεία 
Λειτουργία, «ορνίθεια ωά εν ζύμη άρτου συνηνωμένα».

Οι λαμπριάτικες κουλούρες μαζί με άλλα φαγώσιμα, όπως κρέ-
ατα, τυριά και αυγά, προσφέρονταν ως ανταμοιβή στον ιερέα 
από τους χωρικούς για να τους κοινωνήσει. Αυτός το έθιμο της 
πληρωμής των ιερέων για να δίνουν την αναστάσιμη Θεία Κοι-
νωνία ήταν τόσο συνηθισμένο, ώστε προσέλκυσε την προσοχή 
των συνόδων. Έτσι η εν Τρούλλω Οικουμενική Σύνοδος, θεώ-
ρησε αυτή την πράξη σιμωνία και με τον 23ο κανόνα της επέ-
βαλε την καθαίρεση όποιου επίσκοπου ή ιερέα πληρωνόταν σε 
χρήμα ή σε είδος («οβολούς ή είδος το οιονούν») για να μεταδώ-
σει την Θεία Κοινωνία.

Τα κόκκινα αυγά
Το Πάσχα στη βυζαντινή εποχή εορταζόταν ολόκληρη εβδο-
μάδα, μέχρι την Κυριακή του Θωμά. Σύμφωνα με Βυζαντινούς 
συγγραφείς όλη η εβδομάδα μετά την Ανάσταση λογίζεται ως 
μία «Κυριώνυμος ημέρα». Η αντίληψη αυτή διατηρήθηκε και 
μετά την Άλωση της Πόλης, στα χρόνια της σκλαβιάς. Η πασχα-
λινή εβδομάδα ονομάστηκε από τον λαό Λαμπρόσκολα. Στην 

Κέρκυρα μάλιστα το πασχαλινό τραπέζι μένει στρωμένο συνε-
χώς μέχρι την Κυριακή του Θωμά.
Στους πρώτους αιώνες οι πιστοί απείχαν από κάθε εργασία ολό-
κληρη την εβδομάδα μετά το Πάσχα. Αργότερα επετράπη η 
εργασία από την Τετάρτη για να επικρατήσει η αποχή μέχρι την 
Τρίτη του Πάσχα, έθιμο που διατηρείται ως σήμερα.
Στην Κωνσταντινούπολη οι πολίτες αξιοποιούσαν την πολυ-
ήμερη πασχαλινή αργία, παρακολουθώντας συναρπαστικά 
δημόσια θεάματα και ιδιαίτερα ιπποδρομίες, που τότε ήταν ιδι-
αίτερα δημοφιλείς.
Μέχρι την Κυριακή του Θωμά, δηλαδή την «Διακαινήσιμον 
Εβδομάδα», δεν λειτουργούσαν τα δικαστήρια, δεν φυλακίζο-
νταν όσοι υπέπιπταν σε ελαφρά πταίσματα και έπαιρναν χάρη 
με ειδική αυτοκρατορική διαταγή οι ελαφροποινίτες φυλακι-
σμένοι.
Μεγαλειώδεις τελετές διεξάγονταν την Κυριακή της Αναστά-
σεως και τις δύο επόμενες μέρες στο παλάτι από τους αυτο-
κράτορες. Τα χαράματα της Κυριακής οι αυτοκράτορες, με την 
πολυπληθή συνοδεία τους και υπό τις επευφημίες του πλήθους 
που κατέκλυζε τους δρόμους, πήγαιναν στην Αγία Σοφία για να 
παρακολουθήσουν τον όρθρο. Αργότερα παρέθεταν επίσημα 
γεύματα στο μεγαλοπρεπέστερο διαμέρισμα των ανακτόρων, το 
λεγόμενο «Χρυσοτρίκλινο». Σε μια χρυσή τράπεζα κι ένα ειδικό 
έπιπλο (το «πενταπύργιο») έβαζαν τα αυτοκρατορικά στέμματα 
και κοσμήματα.
Στη χρυσή τράπεζα κάθονταν μαζί με τον αυτοκράτορα η στρα-
τιωτική και πολιτική ηγεσία της Πόλης και οι ξένοι πρεσβευτές. 
Σε διπλανά τραπέζια έτρωγαν κατώτεροι άρχοντες, οι ακόλου-
θοι των ξένων πρεσβευτών με τις εθνικές τους ενδυμασίες και 
ορισμένοι αιχμάλωτοι που απελευθερώνονταν από τις φυλακές.
Την πέμπτη ημέρα ο αυτοκράτορας προσκαλούσε για γεύμα τον 
πατριάρχη, τους μητροπολίτες, τους ιερείς του παλατιού και τους 
ηγούμενους 12 μοναστηριών. Ο πατριάρχης και οι μητροπολίτες 
συνέτρωγαν με τον αυτοκράτορα στη χρυσή τράπεζα.
Κι αυτό το έθιμο της συμμετοχής στον πασχαλιάτικο εορτασμό 
της κρατικής εξουσίας διατηρείται σήμερα με την επίσκεψη του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού και της πολι-
τικής ηγεσίας σε στρατιωτικές μονάδες.

Ανάσταση και αρχαία έθιμα
Στα χωριά αλλά παλιότερα και στις πόλεις, κατά την διάρκεια της 
περιφοράς του Επιταφίου στους δρόμους, βάζουν στα παρά-
θυρα και στα μπαλκόνια των σπιτιών μαζί με τα αναμμένα κεριά 
και τα λιβανιστήρια και μερικά πιάτα με φυτεμένη πρασινάδα. 
Η πρασινάδα προέρχεται από σπόρους φακής, σιταριού ή κρι-
θαριού, που πριν λίγες μέρες τους είχαν βάλει στα πιάτα μαζί με 
λίγο νερό. Με την άφθονη υγρασία οι σπόροι φύτρωσαν.
Το έθιμο αυτό προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Παρόμοια 
πιάτα με φυτρωμένους σπόρους έβαζαν και οι αρχαίοι πλάι σε 
ιερά φέρετρα (όπως είναι σήμερα ο Επιτάφιος) ή σε ομοιώματα 
που παρίσταναν τον θεό Άδωνι, ο οποίος ανασταινόταν την 
άνοιξη μαζί με τα φυτά. Οι αρχαίοι αυτά τα πιάτα με τους φυτρω-
μένου σπόρους τα ονόμαζαν «Αδώνιδος κήπους».
Σε επίδραση των αρχαίων εθίμων για τον ωραίο Άδωνι απο-

δίδουν οι λαογράφοι και την επιμονή των ύμνων, ιδιαίτερα της 
Μεγάλης Παρασκευής, να περιγράφουν την σωματική ομορφιά 
του Χριστού, όπως: «ο ωραίος κάλλει παρά πάντα βροτούς» και 
«ω γλυκύ μου έαρ… που έδυ σου το κάλλος».
Άλλο αρχαιοελληνικό έθιμο είναι η χρήση δάφνης (βάγια). Την 
Κυριακή των Βαΐων εορτάζεται η θριαμβευτική υποδοχή του 
Χριστού στα Ιεροσόλυμα, όπου ο κόσμος των δέχτηκε κρατώ-
ντας στα χέρια του κλαδιά φοινίκων, που ήταν τα εβραϊκά σύμ-
βολα για την θριαμβευτική υποδοχή του νικητή. Οι Έλληνες αντι-
κατέστησαν τους φοίνικες με κλαδιά δάφνης, τα βαγιόκλαδα.
Την αλλαγή αυτή οι λαογράφοι την συνδέουν με την αρχαιοελ-
ληνική αντίληψη για την ιερότητας της δάφνης, η οποία ήταν το 
ιερό φυτό του Απόλλωνα. Στην εορτή των Σεπτηρίων στους Δελ-
φούς, κρατούσαν κλαδιά δάφνης, δηλαδή βάγια. Με βάγια ήταν 
στολισμένος και ο ναός του Απόλλωνα στους Δελφούς.
Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, όταν ο ιερείς βγαίνουν από την 
Ωραία Πύλη και φωνάζουν «Ανάστα ο Θεός, κρίνον της γης», 
παίρνουν από ένα πανέρι δαφνόφυλλα και τα σκορπούν δεξιά 
και αριστερά. Παλαιότερα αυτή η ενέργεια συνοδευόταν από 
γενικό πανηγυρισμό. Οι άντρες πυροβολούσαν, οι γέροι βρο-
ντούσαν τα στασίδια τους, τα παιδιά έριχναν βαρελότα και οι 
νοικοκυρές έβγαιναν στα παράθυρα κι έριχναν με ορμή στους 
δρόμους παλιά τσουκάλια ή στάμνες, ένα έθιμο που συνεχίζεται 
και σήμερα στην Κέρκυρα. Από την κατάσταση αυτή προέρχεται 
και η φράση «(έγινε) Ανάστα ο Κύριος».
Σ΄ αυτό το πανηγύρι έχει την θέση της και η αρχαία αντίληψη για 
τις δάφνες του Απόλλωνα. Ο λαός πίστευε παλαιότερα (στην 
επαρχία και σήμερα) ότι τα δαφνόφυλλα που πετά ο παπάς, αν 
πιαστούν στον αέρα έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Αντίθετα, 
στη Σινώπη του Πόντου έπαιρναν από κάτω τα δαφνόφυλλα 
και τα έκαιγαν. Πρόκειται για επίσης αρχαιοελληνική συνήθεια.
Το αρνί που σουβλίζεται (ή ψήνεται στο φούρνο στα νησιά) 
συνδέεται επίσης με αρχαία μαντικά έθιμα. Στα χωριά κοιτάνε 
και σήμερα τα σημάδια που έχει το κόκκαλο της σπάλας του 
λαμπριάτικου αρνιού, για να μαντέψουν το μέλλον της οικογέ-
νειας μέχρι το επόμενο Πάσχα.

Ανάσταση στο Βυζάντιο









Τ
ο χριστιανικό Πάσχα είναι η γιορτή της χα-
ράς, της Ανάστασης. Η Σαρακοστή, της νη-
στείας και της περίσκεψης, δίνει τη θέση της 
στη Λαμπρή και το παραδοσιακό φαγοπό-

τι. Ωστόσο, χρόνο με τον χρόνο, η πρόοδος και ο 
πολιτισμός απομακρύνουν τις γενιές όλο και πε-
ρισσότερο από ήθη, έθιμα και γεγονότα που ά-
φησαν ανεξίτηλα τα σημάδια τους στο διάβα του 
Ελληνισμού, που παραμένει ιστορική έννοια στο 
πέρασμα των αιώνων. Το Πάσχα των Ελλήνων στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας έχει απασχολήσει τους 
Έλληνες και ξένους ερευνητές και ο Γιάννης Βλαχο-
γιάννης συγκέντρωνε και δημοσίευε αυτό το υλικό.
Τον 17ο αιώνα οι Ευρωπαίοι περιηγητές καταγρά-
φουν πως το Πάσχα οι χριστιανοί φιλιούνται τρεις 
φορές, μία στο κάθε μάγουλο και μία στο στόμα. 
Το Μεγάλο Σάββατο έτρωγαν μόνον μία φορά, 
ίσια να κρατηθούν στα πόδια τους, και στις τρεις το 
απόγευμα άρχιζε ο Εσπερινός που κρατούσε όλη 
τη νύχτα. Πολλοί είχαν μαζί τους ψωμί, μπανάνες, 
σύκα κ.ά. για να μην λιποθυμήσουν από την πείνα. 
Το ξημέρωμα άρχιζε η Λειτουργία με το «Δόξα εν 
υψίστοις Θεώ» και αμέσως ακολουθούσε το «Χρι-
στός Ανέστη». Οι μαλωμένοι έσπευδαν να φιλιώ-
σουν και να ανταλλάξουν την «αγάπη», αλλιώς 
θεωρούνταν ειδωλολάτρες.

Στη Βασιλεύουσα
Η γιορτή του Πάσχα συνέχισε να πανηγυρίζεται 
με μεγαλοπρέπεια στην Κωνσταντινούπολη. Τρία 
μερόνυχτα έμενε ανοιχτή η πόρτα του Φαναρίου 
(Φενέρ Καπουσί) για τους χριστιανούς που ήθελαν 

να εκκλησιαστούν στο Πατριαρχείο. Οι Τούρκοι 
νυχτοφύλακες άφηναν ανοιχτή και την πόρτα του 
τείχους για να περνούν οι χριστιανοί που έρχονταν 
από την εξοχή με τα φανάρια τους.
Οι πασχαλιάτικοι εορτασμοί ήταν ιδιαίτερα σημα-
ντικοί για τους χριστιανούς. Σε διάφορες εποχές 
και ανάλογα με τις διαθέσεις Τούρκων αξιωματού-
χων καταλάβαιναν στην καθημερινότητά τους τη 
σκλαβιά. Ο σοφός Μ. Γεδεών διέσωσε την πληρο-
φορία ότι το 1704 ένας μισοπαράφρων βεζύρης 
υποχρέωνε τους χριστιανούς να μαυροφορεθούν 
και να έχουν ένα κουδούνι δεμένο στον πήχυ του 
χεριού τους!
Ο Καισάριος Δαπόντες (1712) μας έδωσε σπου-
δαία περιγραφή για το Πάσχα στη Βασιλεύουσα. 
Το Μεγάλο Σάββατο ο Πατριάρχης έστελνε τον 
πρωτοσύγκελλο με δύο χιλιάδες αβγά για να 
ζητήσει άδεια για τους επερχόμενους πανηγυρι-
σμούς. Αφού αποσπούσε τη συναίνεση του ανώ-
τατου άρχοντα, την Κυριακή το πρωί τελούνταν η 
Πασχαλιάτικη Πατριαρχική Θεία Λειτουργία. Στη 
συνέχεια, ο Πατριάρχης και οι αρχιερείς ανέβαι-
ναν στο Συνοδικό για να πιουν τον καφέ τους. Από 
εκεί περνούσαν οι χριστιανοί που είχαν παρακο-
λουθήσει τη Λειτουργία για να φιλήσουν το χέρι 
του Οικουμενικού Ηγέτη και να πάρουν το κόκ-
κινο αβγό τους. Κατεβαίνοντας στην αυλή άρχι-
ζαν τον χορό τους από την αυλή του Πατριαρχείου 
και χορεύοντας έβγαιναν στα σοκάκια της Πόλης. 
Το ίδιο συνέβαινε και με τις συντεχνίες. Τρεις ολό-
κληρες ημέρες γιόρταζαν οι χριστιανοί και τους 
παρακολουθούσαν οι Τούρκοι και οι υπόλοιπες 

φυλές που παρεπιδημούσαν στην Πόλη. Καμιά 
φορά έλεγαν πως ερχόταν τοπτίλι, δηλαδή ινκό-
γκνιτο, και ο βεζίρης. Με αφορμή τη χριστιανική 
γιορτή γιόρταζαν όλα τα έθνη. Αυτά όμως συνέ-
βαιναν μέχρι τον 18ο αιώνα, όταν αφαιρέθηκαν τα 
προνόμια λόγω της διαγωγής των Ελλήνων στον 
Ρωσοτουρκικό πόλεμο (1780).

«Η Σμύρνη των Γραικών»
Έτσι την αποκαλούσαν οι περιηγητές στα μέσα του 
18ου αιώνα, όταν ο χριστιανοί πλήρωναν πεντα-
κόσια γρόσια στον Μουσελίμη για να αγοράσουν 
το δικαίωμα του πανηγυρισμού. Έτσι ήταν ελεύ-
θεροι να γιορτάσουν το Πάσχα τους στα σπίτια 
και τους δρόμους. Τη νύχτα του Σαββάτου προς 
την Κυριακή πλήθη χριστιανών γέμιζαν τις δύο 
εκκλησίες. Οι περισσότεροι έβαζαν στο στόμα 
τους ό,τι είχαν μαζί τους, αφού δεν άντεχαν πλέον 
τη νηστεία που είχαν τηρήσει με ευλάβεια σαρά-
ντα ημέρες. Επί τρεις ημέρες δεν ακουγόταν τίποτε 
άλλο στους δρόμους στις αυλές και τα σπίτια από 
τις φωνές και τα χωρατά των Ελλήνων. Ελληνικοί 
χοροί στον Φραγκομαχαλά, ασκαύλια, τούμπανα 
και ντέφια.
Ο Σουηδός Frederic Hasselquist μας πληροφο-
ρεί για τους χιλιάδες Έλληνες που κατέκλυζαν τα 
Ιεροσόλυμα στα χρόνια της σκλαβιάς. Η ημέρα 
του Πάσχα του 1750 βρίσκει τους δρόμους της 
Ιερουσαλήμ πλημμυρισμένους από Έλληνες «που 
έκαναν χίλιες τρέλες και συναγωνίζονταν ποιος θα 
ξεπεράσει τον άλλο στο φαϊ και το πιοτό. Πέρα-
σαν τον φράγκικο δρόμο χορεύοντας με συνο-

δεία μουσικών οργάνων. Μοναδικές στιγμές κατέ-
γραψε ο περιηγητής με τον Έλληνα που ισορρο-
πούσε ένα μπουκάλι γεμάτο νερό και τριαντά-
φυλλα στο κεφάλι του και τις χαρούμενες κραυγές 
με το «Χριστός Ανέστη».

Η τελευταία χρονιά
Πάντως, το Πάσχα που θα έμεινε αλησμόνητο 
στους σκλαβωμένους θα ήταν εκείνο της 10ης 
Απριλίου 1821. Μετά τη Λειτουργία του Πάσχα 
συλλαμβάνεται, κηρύσσεται έκπτωτος και απαγ-
χονίζεται στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου 
ο Εθνομάρτυρας Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’. Παρα-
μένει κρεμασμένος για τρεις ημέρες μέχρι ο όχλος 
να ρίξει το πτώμα του στον Κεράτιο Κόλπο και από 
εκεί περιπετειωδώς να φτάσει στον Μητροπολι-
τικό Ναό των Αθηνών.
Την ημέρα της δολοφονίας του Πατριάρχη η Αθήνα 
δεν είχε ακόμη ξεσηκωθεί. Οι σκλαβωμένοι απέ-
φυγαν τις δεκάδες εκκλησίες της πόλης και προτί-
μησαν τα Μοναστήρια της Αττικής και τα ξωκλή-
σια για να βρίσκονται μακριά από τους Τούρκους. 
Τα μηνύματα έρχονταν από παντού. Οι Τούρκοι 
ξεσηκωμένοι προετοίμαζαν σφαγές. Οι Έλληνες 
καιροφυλακτούσαν και εκείνη η Ανάσταση, για 
όσους έμειναν μέσα στην πόλη, γιορτάστηκε με 
τους αγριεμένους σερασκιέρηδες να σεργιανούν 
έξω από τις εκκλησίες. Οι ιερείς έψελναν γρηγο-
ρότερα το «Χριστός Ανέστη» και οι σκλαβωμένοι 
κοιτούσαν συνέχεια προς την πόρτα. Την επόμενη 
Πασχαλιά όλα ήταν διαφορετικά και η Ελλάδα 
ζούσε τον πυρετό του αγώνα για την ελευθερία.

O εορτασμός της Ανάστασης επί Τουρκοκρατίας και οι παραδόσεις 
της εποχής που διατηρήθηκαν υπό το βλέμμα των κατακτητών





Κ
άθε χρόνο τέτοιες μέρες αναπολώ τις όμορφες 
παιδικές και εφηβικές αναμνήσεις από τις ημέ-
ρες του Πάσχα στο χωριό. Εάν έχεις μεγαλώσει 
και ζεις στο χωριό, αν ζεις στην πόλη αλλά περ-

νάς γιορτές και καλοκαίρια στο χωριό ακόμη κι αν σε με-
γάλη ηλικία απέκτησες κι εσύ χωριό, τότε θα ταυτιστείς κι 
εσύ με τα δικά μου συναισθήματα. 
 Εάν δεν έχεις χωριό, δεν είχες ποτέ ή δεν προβλέπεται 
να έχεις, τότε αγαπητέ μου ίσως και να μην καταλάβεις 
τίποτα από τα παρακάτω. Θα σκεφτείς όμως σίγουρα, 
συμβαίνουν όντως αυτά; Κι όμως, ναι. Συμβαίνουν και 
μπορεί να σου το επιβεβαίωσει, όποιος έχει τα αντί-
στοιχα βιώματα.
 Το Πάσχα στο χωριό δεν είναι σαν τα Χριστούγεννα, ούτε 
σαν το καλοκαίρι. Δε συγκρίνεται συναισθηματικά με 
καμία άλλη περίοδο του χρόνου και σου το λέω εγώ που 
δεν έχω ένα, αλλά τρία χωριά. Και για του λόγου το αλη-
θές, διάβασε και ταυτίσου.
 Οι 8 λόγοι που αγαπώ το Πάσχα στο Χωριό:

1. Οι παιδικοί φίλοι
 Γνωρίζεις πως το Πάσχα θα βρεθείς με όλους τους παι-
δικούς φίλους στο χωριό, γιατί το λαχταρούν κι αυτοί, 
όπως κι εσύ. Θα αφήσουν δουλειές, θα πάρουν άδειες, 
θα στριμώξουν το πρόγραμμα, αλλά θα είναι εκεί στο 
καθιερωμένο ραντεβού της χρονιάς. Θα συναντηθείτε 
όλοι μαζί κάπου στο χωριό, κάπου γύρω στη Μεγάλη 
Πέμπτη, όταν θα έχουν φτάσει πια και οι τελευταίοι. 
Κι ας μην είναι όπως τότε που ήσασταν παιδιά, παραμένει 
πάντα μία πολύ δυνατή συναισθηματική περίοδος.

2. Η αγρυπνία με τα σπόρια τη Μεγάλη Πέ-
μπτη
 Εντάξει, όλοι όσοι ζήσαμε Πάσχα στο χωριό, περάσαμε 
νομίζω από αυτή τη φάση: “Μαμά, θα πάμε με τα παιδιά 
να ξενυχτήσουμε στην εκκλησία το βράδυ. Είναι Μεγάλη 
Πέμπτη”. Ο ένας αγόραζε τα σπόρια, ο άλλος οργάνωνε 
την παρέα, ο άλλος κανόνιζε τις βάρδιες μέσα - έξω.
Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης ήξερες ότι θα το περάσεις 
με την παρέα στην εκκλησία και εκεί κάπου είχες νιώσει 
πως - ΝΑΙ, το Πάσχα στο χωριό δε συγκρίνεται!

 3. Η Περιφορά του Επιταφίου 
 Ανεξάρτητα από τα θρησκευτικά ερεθίσματα και πιστεύω 
της ώριμης πια ηλικίας σου, ο Επιτάφιος στο χωριό θα 
είναι πάντα η καλύτερη στιγμή των πασχαλινών σου δια-
κοπών. Ο γύρος του χωριού θα σου ξυπνήσει εφηβικές 
αναμνήσεις, τότε που όλη η παρεά (παιδιά της πόλης και 
του χωριού) ήσασταν αραδιασμένοι κάπου στη μέση της 
περιφοράς και ανυπομονούσατε να μάθετε ο ένας τα νέα 

του άλλου (και οι θείες έκαναν Shhhh από μακριά).
Εκεί, στον Επιτάφιο ήξερες πια, ποιοι βρίσκονται ήδη στο 
χωριό αλλά και ποιους δυστυχώς δε θα έβλεπες εκείνη 
τη χρονιά.

 4. Το (πολύ) φαγητό 
Δεν έχει σημασία αν τρως ή όχι κατσίκι. Θα φας πολύ κι 
από όλα τα τ’ άλλα, έτσι κι αλλιώς. Η κοντινή οικογένεια 
(βλέπε μαμά κυρίως), θα φροντίσει να πάρεις τα κιλά που 
με κόπο πάλευες να χάσεις όλο το χειμώνα. Αλλά δε σε 
νοιάζει, γιατί το φαγητό της μαμάς δε θέλεις να το απαρ-
νηθείς με τίποτα. Ειδικά εσύ που ζεις πλέον στην πόλη.
Τι κι αν δε σου αρέσει η μαγειρίτσα, η μανούλα θα έχει 
κοτόσουπα και για σένα, γιατί εννοείται πως θα φας με 
την οικογένεια (κι ας είναι περασμένες δώδεκα, βράδυ 
Σαββάτου).

 5. Τα έθιμα του χωριού 
Στο ένα μου χωριό καίνε τον Ιούδα τη Μεγάλη Παρα-
σκευή, στο άλλο μου χωριό τον καίνε το Μεγάλο Σάβ-
βατο. Στο ένα χωριό φορούν τα “καλά” τους το βράδυ της 
Ανάστασης, στο άλλο μου χωριό τα φορούν την Κυριακή 
του Πάσχα. Καταλαβαίνεις πόσο τέλειο είναι να έχεις 
παραπάνω από ένα χωριά, έτσι; Τα Πασχαλινά έθιμα στα 

χωριά, είναι ένας φανταστικός λόγος να φύγεις από την 
πόλη εκείνες τις μέρες.
Ακόμη κι αν δεν έχεις χωριό, μπορείς απλά να τις περά-
σεις κάπου εκτός. Στην επαρχία το κλίμα είναι τελείως 
διαφορετικό και τα έθιμα του εκάστοτε τόπου συμβάλ-
λουν σε αυτό κατά πολύ. 

6. Η γιαγιά και ο παππούς
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία για ένα παιδί, από το να 
έχει μεγαλώσει δίπλα σε γιαγιά και παππού και δεν υπάρ-
χει καλύτερη πασχαλινή απόδραση στο χωριό, από αυτήν 
που θα μπορέσει να τους δει και πάλι από κοντά. Με τη 
γιαγιά θα θυμηθείς και πάλι τι θα πει νηστεία χωρίς λάδι 
και με τον παππού τι θα πει νηστεία με σοκοφρέτα ή kiss.
Κι ας μεγάλωσες, αυτές οι αναμνήσεις θα επανέρχονται 
ξανά και ξανά. Κι ας μην τους έχεις πια δίπλα σου.

 7. Επιστροφή στη φύση
 Κανένα Πάσχα στην πόλη δε θα μπορέσει να συγκριθεί 
ποτέ με το Πάσχα στο χωριό. Αυτό συμβαίνει για έναν 
κυρίως λόγο: στην πόλη θα νιώσεις Πάσχα μόνο το βράδυ 
της Ανάστασης και την Κυριακή του Πάσχα, στο μεσημε-
ριανό τραπέζι. Αντιθέτως στο χωριό, το Πάσχα διαρκεί 
όλες τις ημέρες που θα είσαι εκεί. Έφτασες Μεγάλη Δευ-
τέρα; Ξεκίνησε Δευτέρα. Έφτασες Μεγάλη Τετάρτη; Ξεκί-
νησε Τετάρτη.
Η επαφή σου με τη φύση έχει διάρκεια, είναι έντονη, 
είναι αυτό που έλειπε από την καθημερινότητά σου και 
ναι, το να μαζέψεις τα αυγά από το κοτέτσι της γιαγιάς 
είναι κάτι που δεν κάνεις κάθε μέρα. 

 8. Το ανοιχτό σε όλους σπίτι
 Έχεις μάθει να κλειδώνεις δύο και τρεις φορές την πόρτα 
σου στην πόλη. Βάζεις σύρτες, συναγερμούς και φυσικά 
απαντάς στο θυροτηλέφωνο, μόνο αν περιμένεις κάποιον. 
Ε, στο χωριό όλα αυτά τα ξεχνάς. Όσες μέρες είσαι εκεί, 
η πόρτα του σπιτιού είναι ανοιχτή, μπαινοβγαίνουν φίλοι 
του μπαμπά για το ούζο της ημέρας, έρχεται η γειτόνισα 
να πιει καφέ με τη μαμά, καταφθάνουν και οι δικοί σου 
παιδικοί φίλοι ένας - ένας.
Και όσο για την Κυριακή του Πάσχα, απλά μπορεί να τρως 
δίπλα σε φίλους και γνωστούς των γονιών σου, οι οποίοι 
είδαν πόρτα ανοιχτή και μπήκαν. Αυτή είναι η φάση στο 
χωριό - αξία ανεκτίμητη!

Εσύ αγαπάς το Πάσχα στο Χωριό;

Ποιά είναι η πιο δυνατή σου ανάμνηση;
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