
Χριστιανικό Πάσχα
 

Τρεις ημέρες μετά το θάνατό του
ο Χριστός αναστήθηκε

Το Χριστιανικό Πάσχα, ή κοινώς Πασχαλιά ή ελληνοπρεπώς Λαμπρή, και 
ειδικότερα η   Ανάσταση του Χριστού   ή απλώς Ανάσταση, είναι η σπουδαιότερη   
γιορτή του   χριστιανικού   εκκλησιαστικού έτους.  [6]   Γιορτάζεται την πρώτη   
Κυριακή μετά την   πανσέληνο   που ακολουθεί την εαρινή ισημερία της   21ης   
Μαρτίου   μη συμπεριλαμβανομένης, κατά το   Ιουλιανό ημερολόγιο   στην   
Ορθόδοξη   εκκλησία και κατά το   Γρηγοριανό   στην   Ρωμαιοκαθολική  .   
Γιορτάζεται η ανάσταση του   Ιησού Χριστού  

Με τον όρο Ανάσταση αναφερόμαστε είτε στην εβδομάδα της Ανάστασης 
μέχρι το Σάββατο της Διακαινησίμου, είτε στην περίοδο των 50 ημερών που 
ακολουθούν την εορτή της Ανάστασης, όπου και η καλούμενη τελευταία ημέρα 
(αριθμητικά)   Πεντηκοστή  .  

Η εορτή της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, λόγω της σπουδαιότητάς της, 
επηρεάζει το εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας τόσο 40 ημέρες πριν από 
αυτό (  Μεγάλη Τεσσαρακοστή  ,   Τριώδιο  ) όσο και 50 ημέρες μετά (περίοδος   
Πεντηκοσταρίου). Οι ακολουθίες που τελούνται τότε έχουν αρχαιοπρέπεια 
(ανάγονται στους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού όπως η αφή του   Αγίου   
Φωτός  ), κατάνυξη και λαμπρότητα, και περιγράφονται λεπτομερώς στο   
τυπικό της Εκκλησίας  .  
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ΕΘΙΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

 
Με  ένα  κόκκινο  πανί,  που  συμβολίζει  το  αίμα  του  Χριστού,  απλωμένο  στο 
μπαλκόνι  ή  το  παράθυρο,  ξεκινούν  στην  επαρχία  τη  Μεγάλη  Πέμπτη  οι 
προετοιμασίες για τη βραδιά της Ανάστασης, ενώ την ίδια ημέρα οι νοικοκυρές 
σε όλη τη χώρα βάφουν τα κόκκινα αυγά. Τη Μεγάλη Πέμπτη ζυμώνονται και 
τα τσουρέκια. Αυτήν την ημέρα οι νοικοκυρές δεν πλένουν, δεν απλώνουν ούτε 
κάνουν άλλες δουλειές στο σπίτι.
Τη Μεγάλη Πέμπτη στην εκκλησία ψέλνεται η μακρά ακολουθία των Παθών με 
τα 12 Ευαγγέλια και αναπαριστάνεται ξανά η Σταύρωση. Αφού τελειώσουν τα 
12 Ευαγγέλια, κοπέλες αναλαμβάνουν να στολίσουν τον Επιτάφιο με γιρλάντες 
από λευκά λουλούδια, έτσι ώστε το πρωί της επόμενης μέρας να είναι έτοιμος 
να δεχθεί το σώμα του Χριστού κατά την αποκαθήλωση

 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ακόμη και σήμερα σε κάποια χωριά οι κάτοικοι   δεν στρώνουν καν τραπέζι   τη   
Μεγάλη Παρασκευή.    Δεν τρώνε γλυκά   για την αγάπη του Χριστού,  που τον   
πότισαν ξύδι.   Ταχινόσουπα, μαρούλι ή φακές με ξύδι   είναι τα συνήθη φαγητά.   
Κανείς δεν πρέπει να πιάσει  στα χέρια του σφυρί ή βελόνι  ,  γιατί  θεωρείται   
μεγάλη αμαρτία. Το βράδυ γίνεται ο Εσπερινός και η περιφορά του Επιταφίου, 
ο στολισμός και η περιφορά του οποίου είναι το     κυριότερο έθιμο της Μεγάλης   
Παρασκευής.
Χαρακτηριστικό των παλαιότερων ετών ήταν η ευγενής άμιλλα ανάμεσα στις 
ενορίες    για  τον  ομορφότερα  στολισμένο  Επιτάφιο  .  Πρώτα  πήγαιναν  τα   
λουλούδια  για  το  στολισμό  του  Επιταφίου  οι  ελεύθερες  και  ύστερα  οι 



παντρεμένες.    Από κάτω περνούσαν όλοι από μία φορά, ενώ πίστευαν πως, αν   
τα  ζωηρά  παιδιά  περάσουν  τρεις  φορές,  θα  γίνουν  φρόνιμα...  Τρεις  φορές 
έπρεπε  να  περάσουν  και  οι  άρρωστοι  για  ν'  αναρρώσουν.
Τα    λουλούδια   που  παίρνουν  οι  πιστοί  από  τον  Επιτάφιο  θεωρούνται   
ευλογημένα   και  τοποθετούνται  στο    εικονοστάσι    του  σπιτιού.  Παλιότερα,  οι   
γυναίκες έφτιαχναν με αυτά    φυλαχτά για τους ναυτικούς  ,  ενώ ορισμένοι τα   
χρησιμοποιούσαν  και  σαν  γιατρικό  για  τον  πονοκέφαλο.
Στην περιφορά του Επιταφίου προπορεύεται η μπάντα ή η χορωδία και παίζει 
πένθιμα εμβατήρια  ,  ακολουθούν οι  ιεροψάλτες,  ο  κλήρος,  οι  μυροφόρες,  τα   
εξαπτέρυγα, πρόσκοποι και οι πιστοί που ψέλνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
λιτανείας.   Σε όλη τη διαδρομή οι πιστοί ραίνουν τον επιτάφιο με λουλούδια και   
αρώματα, κρατώντας αναμμένα κεριά.
 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Το Μεγάλο Σάββατο οι πιστοί προετοιμάζονται για το χαρμόσυνο μήνυμα της 
Ανάστασης. Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο ιερέας φωνάζει το «Χριστός Ανέστη!». 
Ένα  από  τα  βασικότερα  τελετουργικά  στοιχεία  της  Ανάστασης  είναι  το 
αναστάσιμο  Φως,  με  κορυφαία  στιγμή  την  πρόσκληση  του  ιερέα  «Δεύτε 
λάβετε  Φως».  Το  Φως  αυτό  οι  πιστοί  το  μεταφέρουν  στα  σπίτια  τους.  Σε 
κάποιες περιοχές μάλιστα θεωρούνταν καλοτυχία να μη σβήσει η λαμπάδα με 
το Άγιο Φως μέχρι να φτάσουν οι πιστοί στο σπίτι. Μπαίνοντας «σταυρώνουν» 
πρώτα το ανώφλι της εξώπορτας, ενώ παλαιότερα ανανέωναν και το φως του 
καντηλιού  και  μάλιστα  προσπαθούσαν  να  το  κρατήσουν  αναμμένο  όσο 
περισσότερες μέρες μπορούσαν χωρίς να σβήσει.



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΘΙΜΑ

Το Σάββατο του Λαζάρου οι γυναίκες, σε μνήμη του Λάζαρου, ζυμώνουν για τα 
παιδιά  ειδικά  κουλουράκια,  στα  οποία  δίνουν  το  σχήμα  ανθρώπου 
σπαργανωμένου,  όπως  παριστάνεται  στις  εικόνες  ο  Λάζαρος.  Λέγονται  και 
αυτά Λάζαροι και τα παιδιά τους αποδίδουν εξαιρετικές ιδιότητες. Τα παιδιά 
συγκροτούν  ομάδες,  επισκέπτονται  τα  σπίτια  του  χωριού  ή  της  πόλης  και 
τραγουδούν ειδικά τραγούδια, τα λεγόμενα λαζαρικά. Συνήθως κρατούν στα 
χέρια εικονική παράσταση του Λαζάρου και λέγονται και αυτά Λάζαροι. Στην 
Κύπρο συναντάμε ζωντανή αναπαράσταση του θανάτου και της ανάστασης 
του Λαζάρου η οποία αποτελεί την αρχαιότερη μορφή του εθίμου ενώ στην 
βόρεια       ήπειρο  τα  παιδιά  ντύνονται  παράδοξα  και  απειλούν  με  την  άγρια   
εμφάνισή τους για να διώξουν κάποιο κακό πνεύμα. Μετά το τραγούδι ο κάθε 
νοικοκύρης τα φιλεύει.
 
Μπορεί σήμερα να γυρνάνε όλοι στις δουλειές τους την Τρίτη του Πάσχα, αλλά 
κάποτε το γλέντι επεκτεινόταν σ’ όλη την υπόλοιπη εβδομάδα ως την Κυριακή 
του  Θωμά  και  ονομάζονταν  διακαινήσιμος  ή  ασπροβδομάδα.  Η  αργία  του 
Πάσχα ήταν η πιο μεγάλη και όλη η Διακαινήσιμος θεωρούνταν μια Κυριακή. 
Στην παλαιά Αθήνα, κάθε νοικοκύρης μετά την Λαμπρή δεν έμπαινε για μια 
εβδομάδα  στο  κτήμα  του.  Ακόμη  και  σήμερα  σε  πολλές  περιοχές  το 
λαμπριάτικο γλέντι συνεχίζεται.
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