


























Τ
α πασχαλινά έθιμα που ακολουθούμε σήμερα 
διαμορφώθηκαν στη βυζαντινή περίοδο της ι-
στορίας μας. Αν και τα περισσότερα (όπως και 
τα τυπικά της ορθοδοξίας) είναι έθιμα μιας α-

γροτικής κοινωνίας, είναι αξιοσημείωτο ότι τα συνε-
χίζουμε και στη σημερινή, έντονα αστικοποιημένη, 
εποχή μας.
Μπορεί η ελληνική περιφέρεια να βιώνει πληρέ-

στερα τις πατροπαράδοτες συνήθειες, ωστόσο και 
στις μεγάλες πόλεις, ακόμα και στην Αθήνα, ο βασι-
κός κορμός των εθίμων παραμένει αναλλοίωτος. Το 
φαινόμενο αυτό αποτελεί μια ένδειξη της ιστορικής 
μας συνέχειας. Άλλωστε, πολλά από τα αναστάσιμα 
έθιμα αποτελούν την εξέλιξη αρχαιοελληνικών θρη-
σκευτικών εθίμων.
Η Ανάσταση του Χριστού ήταν η μεγαλύτερη γιορτή 
στο Βυζάντιο. Εορταζόταν επί μία εβδομάδα συνε-
χώς και περιελάμβανε και ειδικές μεγαλειώδεις τελε-
τές 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 πρόγο-
νοί μας φρόντιζαν να καλλωπίζουν τα σπίτ ια τους 
σε χωριά και πόλεις. Ασβέστωναν ή έβαφαν με διά-
φορα χρώματα τους τοίχους των σπιτιών. Καθάριζαν 
τα δάπεδα και τα έστρωναν με κλαδιά δάφνης, μυρ-
τιάς, δενδρολίβανου και φύλλα λεμονιάς.
Το έθιμο αυτό πιστοποιείται τουλάχιστον από τον 
11ο αιώνα, όπως φαίνεται από τους σωζόμενους στί-
χους του Χριστόφορου του Μυτιληναίου «εις τα εν τη 
εκκλησία ραινομένας δάφνας κατά τας εορτάς». Αντί-
στοιχο είναι και το λαϊκό δίστιχο «μυρτιά μου χρυσο-
πράσινη, της εκκλησιάς στολίδι, χωρίς εσέ δεν γίνε-
ται κανένα πανηγύρι». Στον Πόντο το έδαφος των σπι-
τιών στρωνόταν με κλαδιά δάφνης (βάγια) από την 
Κυριακή των Βαΐων.

Τα λαμπριάτικα ρούχα
Οι Βυζαντινοί, εκτός από τον καλλωπισμό των σπι-
τιών, φρόντιζαν να γιορτάσουν την Ανάσταση πάντοτε 
με καινούργια ρούχα. Η συνήθεια αυτή διατηρή-
θηκε έως τις πρόσφατα, όπως φαίνεται από τις λέξεις 
«λαμπριάτικα» και «λαμπροφορούν», που αναφέρο-
νται στα καινούργια και γιορτινά ρούχα. Είναι γνωστή 

η συνήθεια που θέλει οι νονοί να δωρίζουν καινούρ-
για ρούχα στα βαφτιστήρια τους (μαζί με τη λαμπάδα) 
στην πασχαλινή περίοδο. Στη σημερινή καταναλωτική 
κοινωνία μας το έθιμο των καινούργιων «λαμπριά-
τικων» ρούχων δεν έχει νόημα, αν και όλοι φροντί-
ζουμε να ντυνόμαστε καλά και να «λαμπροφορούμε», 
όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία και στην Ανάσταση.
Για την πασχαλιάτικη λαμπροφορία στους βυζαντι-

νούς χρόνους, αναφορές υπάρχουν και στο περίφημο 
ποίημα του Πρωχοπρόδρομου, 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 έστρω-
ναν 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 
Πεντηκοστής τέσσερα φαγητά να τραπεζώνονται» 
καθημερινά.

Το φιλί της αγάπης
Το «φιλί της αγάπης», που και σήμερα ακολουθούμε, 
είναι φυσικά βυζαντινό έθιμο. Μάλιστα δύο συγγρα-
φείς ο Χριστόφορος ο Μυτιληναίος και ο Θεόδωρος ο 
Πρόδρομος (12ος αιώνας) έγραψαν επιγράμματα «εις 
τον κατά το Πάσχα γινόμενον ασπασμόν».
Και οι κουλούρες της Λαμπρής με τα μπηγμένα κόκ-
κινα αυγά είναι έθιμο που αρχίζει από την βυζαντινή 
περίοδο. Η παλαιότερη αναφορά σ’ αυτό γίνεται τον 
12ο αιώνα από τον ιεράρχη Θεόδωρο Βαλσαμών, ο 
οποίος γράφει ότι είδε στο χωριό Καλοτυχάδα της 
Χερρονήσου (Χερσονήσου) της Ανατολικής Θράκης 
να προσέρχονται την ημέρα της Αναστάσεως άνδρες 
και γυναίκες 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 κρέατα, 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 Κοινωνία ήταν 
τόσο συνηθισμένο, ώστε προσέλκυσε την προσοχή 
των συνόδων. Έτσι η εν Τρούλλω Οικουμενική Σύνο-
δος, θεώρησε αυτή την πράξη σιμωνία και με τον 23ο 
κανόνα της επέβαλε την καθαίρεση όποιου επίσκο-
που ή ιερέα πληρωνόταν σε χρήμα ή σε είδος («οβο-
λούς ή είδος το οιονούν») για να μεταδώσει την Θεία 
Κοινωνία.

Τα κόκκινα αυγά
Το βάψιμο των αυγών και το τσούγκρισμα υπήρχαν 
στο Βυζάντιο αλλά έχουν αρχαιότερες ρίζες που μάλ-
λον συνδέονται με εβραϊκές θρησκευτικές συνήθειες. 
Στο χωριό Αλμαλή Μαλγάρων στη Θράκη οι κάτοικοι 
έβαζαν το βράδυ του Σαββάτου, πριν το Χριστός Ανέ-
στη, κόκκινα αυγά στους τάφους των συγγενών. Στον 
Πόντο έκαναν φαγοπότι πάνω στους τάφους, κάτι που 
συνεχίζουν και σήμερα πολλοί Πόντιοι στην Ελλάδα. 
Το οικογενειακό φαγοπότι σε τάφους συγγενών είναι 
πανάρχαιο ελληνικό έθιμο.
Το Πάσχα στη βυζαντινή εποχή εορταζόταν ολόκληρη 
εβδομάδα, 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 πασχαλινή εβδο-
μάδα ονομάστηκε από τον λαό Λαμπρόσκολα. Στην 
Κέρκυρα μάλιστα το πασχαλινό τραπέζι μένει στρω-
μένο συνεχώς μέχρι την Κυριακή του Θωμά.
Στους πρώτους αιώνες οι πιστοί απείχαν από κάθε 
εργασία ολόκληρη 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 πολυήμερη πασχαλινή αργία, παρακολουθώντας 
συναρπαστικά δημόσια θεάματα και ιδιαίτερα ιππο-
δρομίες, που τότε ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς.
Μέχρι την Κυριακή του Θωμά, δηλαδή την «Διακαινή-
σιμον Εβδομάδα», δεν λειτουργούσαν τα δικαστήρια, 
δεν φυλακίζονταν όσοι υπέπιπταν σε ελαφρά πταί-
σματα και έπαιρναν χάρη με ειδική αυτοκρατορική 
διαταγή οι ελαφροποινίτες φυλακισμένοι.
Μεγαλειώδεις τελετές διεξάγονταν την Κυριακή της 
Αναστάσεως και τις δύο επόμενες μέρες στο παλάτι 
από τους αυτοκράτορες. 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 παρακο-
λουθήσουν τον όρθρο. Αργότερα παρέθεταν επίσημα 
γεύματα στο μεγαλοπρεπέστερο διαμέρισμα των ανα-
κτόρων, το λεγόμενο «Χρυσοτρίκλινο». Σε μια χρυσή 
τράπεζα κι ένα ειδικό έπιπλο (το «πενταπύργιο») έβα-
ζαν τα αυτοκρατορικά στέμματα και κοσμήματα.
Στη χρυσή τράπεζα κάθονταν μαζί με τον αυτοκρά-
τορα η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία της Πόλης 
και οι ξένοι πρεσβευτές. Σε διπλανά τραπέζια έτρω-
γαν κατώτεροι άρχοντες, οι ακόλουθοι των ξένων 
πρεσβευτών με τις εθνικές τους ενδυμασίες και ορι-
σμένοι 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 πολιτικής ηγεσίας σε στρατι-
ωτικές μονάδες.

Ανάσταση στο Βυζάντιο





















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

περνάς γιορτές και καλοκαίρια στο χωριό, ακόμη κι αν 
σε μεγάλη ηλικία απέκτησες κι εσύ χωριό, τότε θα ταυτι-
στείς 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 
αληθές, 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, παραμέ-
νει 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 παι-
διά 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 περά-
σεις 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 πασχαλι-

νών σου διακοπών. Ο γύρος του χωριού θα σου ξυπνή-
σει εφηβικές αναμνήσεις, τότε που όλη η παρεά (παι-
διά 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 οικογέ-
νεια (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 απαρνηθείς 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 Πασχα-
λινά 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 
υπάρχει 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 σοκο-
φρέτα 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 συγκρι-
θεί 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 
μεσημεριανό τραπέζι. Αντιθέτως στο χωριό, το Πάσχα 
διαρκεί όλες τις ημέρες που θα είσαι εκεί. Έφτασες 
Μεγάλη Δευτέρα; Ξεκίνησε Δευτέρα. Έφτασες Μεγάλη 
Τετάρτη; Ξεκίνησε 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 περιμέ-
νεις 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 ημέ-
ρας, έρχεται η γειτόνισα να πιει καφέ με τη μαμά, κατα-
φθάνουν 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;

8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ













Ρουκέτες, μπότηδες, αερόστατα και λευκά 
περιστέρια. Γυρνάμε την Ελλάδα και ανακαλύπτουμε 
δέκα ξεχωριστά πασχαλινά έθιμα.

Σ
ε άκρως κατανυκτικό κλίμα, κάθε γωνιά της Ελλάδας 
γιορτάζει την περίοδο του Πάσχα με τον δικό της, ιδι-
αίτερο τρόπο. Το «Πάσχα το καινόν» ή η «πανήγυρις 
πανηγύρεων» όπως αναφέρεται στους πασχαλινούς ύ-

μνους, αποτελεί για τον λαό μια ημέρα λαμπρή, μιας και η φύ-
ση βρίσκεται στα καλύτερά της.
«Κατά το διάστημα της προετοιμασίας έθιμα προχριστιανικά 
με χαρακτήρα λατρευτικό, εξαγνιστικό και αποτρεπτικό του 
κακού, που απειλεί τη βλάστηση και την παραγωγή, έχουν 
ενταχθεί στη χριστιανική λατρεία», αναφέρει η κ. Aικατερίνη 
Πολυμέρου-Καμηλάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Λαογρα-
φίας της Ακαδημίας Αθηνών. «Λαϊκά δρώμενα αναπαράστα-
σης θανάτου – ανάστασης στον ελληνικό χώρο, όπως ο Ζαφεί-
ρης στην Ήπειρο, οι κήποι του Άδωνη, οι τελετουργικοί χοροί 
του Πάσχα και του αγίου Γεωργίου, οι κούνιες, οι επισκέψεις 
με όργανα στους τάφους, η συμβολική χρήση των αβγών – και 
μάλιστα κόκκινων, αποτελούν εκδηλώσεις της προαιώνιας 
προσπάθειας του ανθρώπου να συμβάλει θετικά στη διαδι-

κασία ανανέωσης της φύσης και στην εξασφάλιση της καλής 
σοδειάς», προσθέτει.

Αερόστατα στο Λεωνίδιο
Στην όμορφη κωμόπολη της Τσακωνιάς, η Λαμπρή γίνεται 
όνομα και πράγμα, αφού εδώ και έναν περίπου αιώνα, το 
βράδυ της Ανάστασης τηρείται το έθιμο των αερόστατων. Τα 
παιδιά των πέντε ενοριών συναγωνίζονται στις επιτυχείς «πτή-
σεις» των χρωματιστών φωτεινών αερόστατων, τα οποία ετοι-
μάζουν επί εβδομάδες πριν το Πάσχα. Για περίπου μισή ώρα 
μετά το «Χριστός Ανέστη», ο ουρανός αποκτά… έξτρα αστέ-
ρια, ενώ παράλληλα το ευαγγέλιο διαβάζεται και στην τσακώ-
νικη διάλεκτο.

Οι κερκυραϊκοί μπότηδες
Μπότηδες είναι τα κανάτια εκείνα με το λεπτό στόμιο, που, 
αν έχετε κάνει Πάσχα στην Κέρκυρα, σίγουρα θα έχετε δει να 
σκάνε στα πόδια σας το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Πρόκει-
ται για το έθιμο της Πρώτης Ανάστασης, κατά το οποίο οι Κερ-
κυραίοι γεμίζουν τους μπότηδες με νερό και τους πετούν από 
τα μπαλκόνια των καντουνιών. Λίγο νωρίτερα, στην εκκλησία 
της Παναγιάς των Ξένων έχει γίνει τεχνητός σεισμός, σαν ανα-
φορά στον σεισμό που έγινε σύμφωνα με την Βίβλο στον τάφο 
του Ιησού, ενώ στην συνέχεια, οι κερκυραϊκές φιλαρμονικές 
κυκλοφορούν στην πόλη παίζοντας εύθυμα εμβατήρια.

Ρουκετομανία στο Βροντάδο
Η Χίος κάθε χρόνο τέτοια εποχή τραβάει τα βλέμματα, χάρη 
στο έθιμο που αναβιώνει στο χωριό Βροντάδο και περιλαμ-
βάνει την μάχη των ενοριών με ρουκέτες. Σύμφωνα με την επι-
κρατέστερη εκδοχή, η συνήθεια ξεκίνησε επί Τουρκοκρατίας, 
όταν οι Χριστιανοί κάτοικοι ήθελαν να δείξουν στους Τούρ-
κους πώς γιορτάζουν οι ορθόδοξοι την Ανάσταση. Ο Δήμος 
βέβαια πλέον έχει θέσει αυστηρούς κανόνες για την ασφάλεια 
των συμμετεχόντων στον ρουκετοπόλεμο, για να αποφευ-
χθούν τα παρατράγουδα και οι τραυματισμοί που παρατη-
ρήθηκαν πριν λίγα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, το θέαμα στον 
μεταμεσονύκτιο ουρανό είναι μαγευτικό – άλλωστε οι ειδικοί 
«ρουκετοποιοί» του χωριού εργάζονται γι’ αυτό το υπερθέ-
αμα καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς.

Λευκά περιστέρια στην Ζάκυνθο
Το «ζακυνθινό μεγαλοβδόμαδο» είναι γεμάτο έθιμα που 
στο νησί αποκαλούνται «αντέτια». Από αυτά, ξεχωρίζουν 
τα άσπρα περιστέρια που αφήνει ο ιερέας κατά την Πρώτη 
Ανάσταση, ενώ οι νοικοκυρές ρίχνουν πήλινα κανάτια από τα 
μπαλκόνια, κατά τις προσταγές ενός εθίμου, αντίστοιχου με 
αυτό της Κέρκυρας. Το Ευαγγέλιο της Ανάστασης ψάλλεται με 
τον ιδιαίτερο «μουσικό» τρόπο της Επτανησιακής παράδοσης, 

ενώ η Αναστάσιμη ακολουθία πραγματοποιείται το βράδυ του 
Μεγάλου Σαββάτου μόνο στον Άγιο Μάρκο. Οι υπόλοιπες 
εκκλησίες αρκούνται στο χαρμόσυνο χτύπημα της καμπάνας 
και πραγματοποιούν την ακολουθία το πρωί της Κυριακής.

Αγώνας δρόμου στην Αράχωβα
Διπλή γιορτή για την Αράχωβα, καθώς η γιορτή του Αγίου 
Γεωργίου που πέφτει παραδοσιακά κοντά στο Πάσχα γιορ-
τάζεται με την ίδια φροντίδα και ζέση που επιδεικνύουν οι 
ντόπιοι για την Ανάσταση. Έτσι, ανήμερα του Πάσχα, ξεκινά 
η περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, οι γηραιότεροι 
κάτοικοι ξεκινούν από την Εκκλησία και πραγματοποιούν τον 
«αγώνα της ανηφόρας», ενώ χορευτικά συγκροτήματα έχουν 
ήδη πιάσει δουλειά. Παράλληλα, έχουν ετοιμαστεί οι «λάκ-
κοι» σε κάθε γειτονιά, όπου ανάβουν οι φωτιές που θα υπο-
δεχθούν δεκάδες αρνιά – τόσα, ώστε λέγεται πως αν κάποιος 
δει από μακριά την Αράχωβα, νομίζει πως το χωριό έχει πάρει 
φωτιά.

Το κάψιμο του Ιούδα στην Θράκη
Στις Μέτρες της Θράκης, τη Μεγάλη Πέμπτη συνηθίζεται τα 
παιδιά να φτιάχνουν το ομοίωμα του Ιούδα, το οποίο περιφέ-
ρουν στα σπίτια, ζητώντας κλαδιά για να τον κάψουν την επο-
μένη ημέρα στον Επιτάφιο. Τη Μεγάλη Παρασκευή η πομπή 
του Επιταφίου φτάνει στο τέλος της έξω από ένα παρεκκλήσι, 

όπου εκεί βρίσκεται έτοιμη η φωτιά για να καεί ο Ιούδας. 
Μόλις ο ιερέας ξεκινήσει να διαβάζει το σχετικό Ευαγγέλιο, 
ανάβουν τη φωτιά και ρίχνουν μέσα της το ομοίωμα, ενώ μόλις 
ολοκληρωθεί η καύση οι κάτοικοι συνηθίζουν να παίρνουν 
μια χούφτα από τη συγκεκριμένη στάχτη την οποία ρίχνουν 
στα μνήματα. Μπρρρ!

Η αναπαράσταση των Παθών στην Πάρο
Αν και η Πάρος αποτελεί από μόνη της ιδανικό προορισμό 
όλες τις εποχές του χρόνου, το Πάσχα ιδιαίτερα πραγματο-
ποιείται στο νησί το μοναδικό έθιμο της αναπαράστασης των 
Παθών κατά την περιφορά του Επιταφίου στα ορεινά χωριά 
Μάρπησσα, Μάρμαρα, Πρόδρομο, Λεύκες και Άσπρο Χωριό. 
Καθώς ο Επιτάφιος περνά τα δρομάκια των νησιών κάνει 
συνολικά 15 στάσεις στις οποίες αναπαριστώνται ζωντανά 
εικόνες των Παθών του Χριστού. Παιδιά ντυμένα Ρωμαίοι 
στρατιώτες ή μαθητές του Χριστού ζωντανεύουν σκηνές από 
την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, τον «Μυστικό Δείπνο», το μαρτύ-
ριο της Σταύρωσης κ.α., ενώ σε κάθε μία από αυτές τις στάσεις 
φωτίζεται εντυπωσιακά και ένα σημείο του βουνού. Το βράδυ 
του Σαββάτου το έθιμο κορυφώνεται με την αναπαράσταση 
της Ανάστασης μέσα σε μία εκθαμβωτική ατμόσφαιρα χιλιά-
δων κεριών και αμέτρητων πυροτεχνημάτων που φωτίζουν 
μαγευτικά τον ουρανό του Αιγαίου.

«Του μαύρου νιου τ’ αλώνι» στη Χαλκιδική
Στην… πολύπαθη Ιερισσό, ξεχωριστό χρώμα στις πασχαλι-
νές εκδηλώσεις δίνει το έθιμο «Του μαύρου νιου τ’ αλώνι» 
στους λόφους πάνω από την πόλη την Τρίτη του Πάσχα. Μετά 
την επιμνημόσυνη δέηση και την εκφώνηση του πανηγυρι-
κού, οι γεροντότεροι αρχίζουν τον χορό. Στην συνέχεια συνο-
δεύουν και οι υπόλοιποι κάτοικοι, οι οποίοι τραγουδούν και 
χορεύουν όλα τα Πασχαλινά τραγούδια, ενώ τελειώνουν με 
τον «Καγκέλευτο» χορό, που είναι η αναπαράσταση της σφα-
γής 400 Ιερισσιωτών από τους Τούρκους, κατά την επανά-
σταση του 1821. Ο χορός περνά κάτω από δάφνινη αψίδα 
όπου υπάρχουν δύο νεαροί με υψωμένα σπαθιά και στη μέση 
του τραγουδιού «διπλώνεται» στα δύο με τους χορευτές να 
περνούν ο ένας απέναντι από τον άλλο για τον τελευταίο χαι-
ρετισμό. Κατά την διάρκεια της γιορτής μοιράζεται, καφές 
που βράζει σε μεγάλο καζάνι («ζωγραφίτικος»), τσουρέκια 
και αυγά.

«Μπουλούκια» στην Καλαμάτα
Ο διαγωνισμός των «μπουλουκιών» στην πόλη της Καλαμάτας 
πηγάζει από τους απελευθερωτικούς αγώνες του 1821. Οι δια-
γωνιζόμενοι με παραδοσιακές ενδυμασίες και οπλισμένοι με 
σαΐτες, δηλαδή με χαρτονένιους σωλήνες γεμάτους μπαρούτι, 
επιδίδονται σε σαϊτοπόλεμο, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού με 
τη συμμετοχή εκατοντάδων ντόπιων και επισκεπτών. Επίσης, 
το βράδυ του Μ.Σαββάτου πραγματοποιείται το έθιμο του 
«συχώριου», δηλαδή όλοι όσοι έχουν πεθαμένους συγγενείς 
φέρνουν στην εκκλησία ψητά, κρασί και ψωμί, τα οποία έχει 
«διαβάσει» ο παπάς και τα προσφέρουν στους επισκέπτες και 
στους κατοίκους του νησιού.

Ο Ζαφείρης στην Ήπειρο
Σε όλη την Ήπειρο, αλλά και σε πολλά μέρη της Μακεδονίας, 
την Κυριακή του Πάσχα, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
άνοιξης αναβιώνει το έθιμο του Ζαφείρη. Το όνομα ποικίλει 
από τόπο σε τόπο, αλλού το λένε Μαγιόπουλο, αλλού Φου-
σκοδέντρι. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα παιδικό παιχνίδι 
στο οποίο ένα παιδί υποδύεται τον Ζαφείρη και παριστάνει το 
νεκρό, ενώ τα υπόλοιπα μαζεύουν λουλούδια, χλόη και φύλλα 
και τον στολίζουν, ενώ παράλληλα τον μοιρολογούν κρατώ-
ντας καλάμια αντί για λαμπάδες. Αφού τελειώσει το μοιρολόι, 
όλα τα παιδιά μαζί φωνάζουν «Σήκου Ζαφείρη, Σήκου!» και ο 
«νεκρός» ανασταίνεται από το στολισμένο με λουλούδια κρε-
βάτι του και κυνηγά φωνάζοντας και γελώντας τα υπόλοιπα 
πιτσιρίκια. Αυτός που θα πιάσει ο Ζαφείρης, γίνεται την επό-
μενη χρονιά «νεκρός».

Τα 10 πιο όμορφα πασχαλινά έθιμα
από όλη την Ελλάδα














