
Ήθη και έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας  

της μαθήτριας της Α’ Λυκείου Φαίης Κωστάρη 

Μεγάλη εβδομάδα ή εβδομάδα των παθών ή, κατά το επισημότερο, Αγία και Μεγάλη 

Εβδομάς, ονομάζεται σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο η αμέσως επόμενη εβδομάδα 

της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.  

ΓΕΝΙΚΑ 

             Η Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, οπότε τελείται 

η ακολουθία του Νυμφίου, δηλαδή του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας, και τελειώνει το 

Μεγάλο Σάββατο. Είναι αφιερωμένη στα Άγια Πάθη του Ιησού Χριστού. Ονομάζεται 

Μεγάλη από την ανάμνηση των γεγονότων που διαδραματίζονται καθ’εκάστη των ημερών 

αυτής, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την Χριστιανική θρησκεία.  

              Η Μεγάλη Εβδομάδα λέγεται επίσης και «Αγία Εβδομάδα», που είναι η πρώτη 

εβδομάδα των νηστειών την Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά και όλων των άλλων 

εβδομάδων του έτους, καθώς επίσης και «Εβδομάδα Ξηροφαγίας», επειδή ακολουθείται 

αυστηρή νηστεία ως και ακόμη παλαιότερη «άπρακτος εβδομάς» επειδή παράλληλα με την 

αυστηρή νηστεία συνηθίζονταν και η πλήρης αποχή από κάθε εργασία. 

              Από τις καθημερινές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, και ιδίως από την 

Ακολουθία του Μυστικού Δείπνου (Όρθρος Μεγάλης Πέμπτης) και την τελετή της 

Ανάστασης (Μεσάνυχτα Μεγάλου Σαββάτου), προήλθε το Λειτουργικό Δράμα.  

ΤΙ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ; 

Οι τέσσερις πρώτες ημέρες μας προετοιμάζουν πνευματικά για το θείο δράμα και οι 

Ακολουθίες ονομάζονται «Ακολουθίες του Νυμφίου». 

Μεγάλη Δευτέρα (Κυριακή Βαΐων βράδυ): 

Την Μεγάλη Δευτέρα κυριαρχούν δύο γεγονότα: 

i. Η ζωή του Ιωσήφ του 11ου υιού του Πατριάρχη Ιακώβ, του ονομαζόμενου Παγκάλου, 

δηλαδή του ωραίου στο σώμα και στην ψυχή. Ο Ιωσήφ προεικονίζει με την 

περιπέτεια του (που πουλήθηκε σκλάβος στην Αίγυπτο) τον ίδιο τον Χριστό και το 

πάθος Του. 

ii. Το περιστατικό της άκαρπης συκιάς που ξέρανε ο Χριστός (Ματθ. 21, 18-22): 

Συμβολίζει την Συναγωγή των Εβραίων και γενικά την ζωή του Ισραηλιτικού λαού 

που ήταν άκαρποι από καλά έργα. 

Μεγάλη Τρίτη (Μεγάλη Δευτέρα βράδυ): 

Την Μεγάλη Τρίτη θυμόμαστε και ζούμε δύο παραβολές: 

i. Των δέκα Παρθένων (Ματθ. 25, 1-13) που μας διδάσκει να είμαστε έτοιμοι και 

γεμάτοι από πίστη και φιλανθρωπία.  



ii. Των Ταλάντων (Ματθ. 25, 14-30) που μας διδάσκει να είμαστε εργατικοί και 

πρέπει να καλλειργούμε και να  

αυξήσουμε τα πνευματικά μας χαρίσματα. 

Μεγάλη Τετάρτη (Μεγάλη Τρίτη βράδυ): 

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην αμαρτωλή γυναίκα (Λουκ. 7,47), που 

μετανιωμένη άλειψε τα πόδια του Κυρίου με μύρο και συγχωρέθηκε για τα αμαρτήματά της, 

γιατί έδειξε μεγάλη αγάπη και πίστη στον Κύριο. Ψάλλεται το περίφημο τροπάριο 

(δοξαστικό) της Υμνογράφου Μοναχής Κασσιανής.  

Μεγάλη Πέμπτη (Μεγάλη Τετάρτη βράδυ): 

Την Μεγάλη Πέμπτη γιορτάζουμε 4 γεγονότα: 

      Α) Τον Ιερό Νιπτήρα, δηλαδή το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών από τον Κύριο, 

δείχνοντας για το ποια πρέπει να είναι η διακονία των πιστών στην Εκκλησία.  

      Β) Τον Μυστικό Δείπνο, δηλαδή την παράδοση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. 

      Γ) Την Προσευχή του Κυρίου, στο όρος των Ελαιών και  

      Δ) Την Προδοσία του Ιούδα, δηλαδή την αρχή του Πάθους του Κυρίου. 

Μεγάλη Παρασκευή (Μεγάλη Πέμπτη βράδυ): 

Την Μεγάλη Παρασκευή έχουμε την Κορύφωση του θείου δράματος, τελείται η «Ακολουθία 

των Παθών» και θυμόμαστε και βιώνουμε τα Σωτήρια και φρικτά Πάθη του Κυρίου και 

Θεού μας. Δηλαδή: 

α) Τα πτυσίματα 

β) τα μαστιγώματα 

γ) τις κοροϊδίες 

δ) τους εξευτελισμούς  

ε) τα κτυπήματα 

στ) το αγκάθινο στεφάνι και κυρίως την  

ζ) Σταύρωση και  

η) και τον θάνατο του Χριστού μας.  

Μεγάλο Σάββατο (Μεγάλη Παρασκευή πρωί και βράδυ): 

Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί γιορτάζουμε: 

i. Την Ταφή Του Κυρίου και  



ii. Την κάθοδο Του στον Άδη, όπου κήρυξε σε όλους τους νεκρούς. Έτσι Μεγάλη 

Παρασκευή το πρωί (ημερολογιακά), τελούνται οι εξής ακολουθίες: Ακολουθία των 

Μεγάλες Ωρών και στις 12.00 το μεσημέρι της Αποκαθηλώσεως, δηλαδή την Ταφή 

Του Κυρίου από τον Ιωσήφ τον Αριμαθαίας, και τον Νικόδημο τον Φαρισαίο, μέλος 

του Μ. Συμβουλίου και κρυφό μαθητή του Κυρίου. 

Την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ (ημερολογιακά) ψάλλοται τα Εγκώμια και έχουμε την 

περιφορά του Επιταφίου!  

Κυριακή του Πάσχα (Μ. Σάββατο πρωί και νύχτα από τις 12π.μ.): 

Το μεγάλο Σάββατο (ημερολογιακά) το πρωί , έχουμε την λεγόμενη «1η Ανάσταση», δηλαδή 

το προανάκρουσμα της Αναστάσεως που μεταδίδουν οι ύμνοι και της προσμονής της 

λυτρώσεως όλης της κτίσεως από την φθορά και τον θάνατο! 

Το μεγάλο Σάββατο στις 12.00 (δηλαδή ουσιαστικά την Κυριακή) , έχουμε την ζωηφόρο 

Ανάσταση του Κυρίου μας, την ήττα του θανάτου και της φθοράς, και την αφή του Αγίου 

Φωτός στον κόσμο από τον Πανάγιο Τάφο.  

Κυριακή του Πάσχα στις 11.00 π.μ. ή το απόγευμα , τελείται ο «Εσπερινός της Αγάπης», 

όπου σε πολλές γλώσσες διαβάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο και διατρανώνεται παγκοσμίως η 

νίκη του θανάτου και η εποχή της Καινούριας Διαθήκης, της χαράς και της Αναστάσιμης 

ελπίδας. 

 ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 

ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ; 

Οι πιστοί βιώνουμε τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού συμμετέχοντας ενεργά σε αυτά 

με «συμπόρευση», «συνσταύρωση» και «συνανάσταση»! Ο Χριστός με τη θέλησή του 

(εκουσίως), έπαθε και ανέστη για να σωθούμε όλοι εμείς! Αυτό σημαίνει ότι δεν λυπούμαστε 

«μοιρολατρικά» για το Πάθος του, αλλά για τις δικές μας αμαρτίες και αφού μετανιώνουμε 

ειλικρινώς μπορούμε την αντικειμενική σωτηρία που χάραξε ο Χριστός να την κάνουμε και 

υποκειμενική – προσωπική σωτηρία! 

   ΠΩΣ ΒΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ; 

Η Εκκλησία από την Μεγάλη της φιλανθρωπία, για να μπορέσουν όσο είναι δυνατόν 

περισσότεροι πιστοί να συμμετέχουν στις Ακολουθίες, επέτρεψε από την αρχή της Μεγάλης 

Εβδομάδας, να ψάλλεται ο Όρθρος της επόμενης ημέρας. (π.χ. την Κυριακή των Βαΐων το 

βράδυ ψάλλεται ο όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας). 

Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του Ελληνισμού. Η Μεγάλη Εβδομάδα και η 

Ανάσταση είναι στιγμές που κάθε κομμάτι του απανταχού Ελληνισμού, τις βιώνει με 

ευλάβεια, χαρά, προσευχή και αγάπη. 

Την Μεγάλη Εβδομάδα, το θείον πάθος οδηγεί στον θρίαμβο της Ανάστασης, στον θάνατο 

του θανάτου, τη νίκη της ζωής σηματοδοτώντας παράλληλα το τέλος του χειμώνα και την 

αρχή της Άνοιξης. Τα Πασχαλινά έθιμα του Ελληνικού λαού έχουν την δική τους σφραγίδα, 



αξία και ποικιλία και έχουν όλα τις ρίζες τους σε παραδόσεις αιώνων ή ακόμα και 

χιλιετηρίδων! 

Ο Γ. Σεφέρης λέει: Καμία από τις παραδόσεις μας Χριστιανικές η προχριστιανικές δεν έχει 

πεθάνει πραγματικά. Συχνά όταν πηγαίνω στην Ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής μου 

είναι δύσκολο να αποφασίσω αν ο Θεός που κηδεύεται είναι Χριστός κι ο Άδωνις. 

Τα ήθη και έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, είναι βγαλμένα από τις ρίζες του 

πολιτισμού και από τις διηγήσεις των γιαγιάδων, έθιμα που κάποια καλά κρατούν με το 

πέρασμα του χρόνου και άλλα καλούμαστε να τα αναβιώσουμε.  

Μεγάλη Δευτέρα  

Τη Μεγάλη Δευτέρα σε όλη την Ελλάδα, ξεκινούν οι ετοιμασίες στα σπίτια για τον 

εορτασμό του Πάσχα. Στα χωριά κυρίως, ασπρίζονται με ασβέστη οι αυλές και οι γλάστρες 

βάφονται κόκκινες. 

Επίσης, στις μέρες μας, τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκινούν πολλοί την νηστεία της Μεγάλης 

Εβδομάδας μέχρι να κοινωνήσουν το Μεγάλο Σάββατο.  

Μεγάλη Τρίτη  

Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη στο καθάρισμα του σπιτιού. Σε κάποιες περιοχές της 

Ελλάδας, φτιάχνονται νωρίτερα τα κουλουράκια και τα τσουρέκια.  

Μεγάλη Τετάρτη 

Τη Μεγάλη Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, οι γυναίκες πηγαίνουν στο Μεγάλο 

Ευχέλαιο έχοντας μαζί τους μια σουπιέρα με αλεύρι. Σε αυτό στερεώνουν τρία κεριά, τα 

οποία καίνε κατά την τέλεση του Μυστηρίου. Το αλεύρι αυτό το χρησιμοποιούν για να 

φτιάξουν τα πασχαλινά κουλουράκια την επόμενη ημέρα. Παλαιότερα, στην Αθήνα οι 

γυναίκες της εκκλησίας πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και μάζευαν αλεύρι, το οποίο ζύμωναν 

χωρίς προζύμι. Ο παπάς ακουμπούσε πάνω στην ζύμη το Σταυρό με το Τίμιο Ξύλο και το 

ζυμάρι φούσκωνε. Αυτό αποτελούσε το προζύμι της χρονιάς.  

Μεγάλη Πέμπτη 

Μεγάλη Πέμπτη γίνεται ο Μυστικός Δείπνος, όπου ο Ιησούς κοινωνεί τους μαθητές του 

δίνοντας τους από ένα κομμάτι ψωμί που συμβολίζει το σώμα του και κρασί που συμβολίζει 

το αίμα του. Το βράδυ ψέλνονται τα Δώδεκα Ευαγγέλια και στην Εκκλησία περιφέρεται ο 

Σταυρός με τον Ιησού. 

Ένα από τα κυριότερα έθιμα της Μεγάλης Πέμπτης είναι το βάψιμο των κόκκινων αυγών και 

το ζύμωμα των τσουρεκιών. Αυτήν την ημέρα οι νοικοκυρές δεν πλένουν, δεν απλώνουν 

ούτε καν άλλες δουλειές στο σπίτι.  

Μεγάλη Παρασκευή 



Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η ημέρα των Παθών. Το βράδυ τελείται η περιφορά του 

Επιταφίου, ενώ οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα όλη την ημέρα.  

Για τους πιστούς, η νηστεία την ημέρας είναι αυστηρότατη και απαγορεύει ακόμα και το 

λάδι, ενώ το έθιμο απαγορεύει κάθε εργασία την ημέρα αυτή. Πολλοί φτιάχνουν 

ταχινόσουπα και άλλοι συνηθίζουν να πίνουν λίγο ξύδι εις ανάμνηση αυτού που έδωσαν 

στον Ιησού.  

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΑΡΙΑ  

Το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων, της Μεγάλης Δευτέρας και της Μεγάλης Τρίτης 

ψάλλεται η Ακολουθία του Νυμφίου, ο Όρθρος της επόμενης μέρας και το Μεγάλο 

Απόδειπνο λίγο νωρίτερα τις πρώτες απογευματινές ώρες, ενώ τα πρωινά ο Εσπερινός των 

Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Τα τροπάρια που ψέλνονται είναι το του Νυμφίου «Ιδού ο 

Νυμφίος έρχεται» και το «Τον Νύμφωνά σου βλέπω», ενώ την Μεγάλη Τρίτη το βράδυ 

ψάλλεται το τροπάριο της Κασσιανής («Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίες…»). 

Το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης τελείται ο Εσπερινός των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 

και το απόγευμα τελείται το Μυστήριο του Ευχελαίου και η τελετή του Νιπτήρα, που είναι 

και ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης. Αναφέρεται στο Μυστικό Δείπνο και ψάλλεται το 

κοντάκιο «Ότε οι ένδοξοι μαθηταί». 

Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης τελείται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και στο 

τέλος οι πιστοί μεταλαμβάνουν της Θείας Κοινωνίας, το απόγευμα προς βράδυ γίνεται η 

Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών ή Δώδεκα Ευαγγελίων στην οποία 

αναγιγνώσκονται 12 περικοπές από τα 4 Ευαγγέλια (του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά 

και του Ιωάννη) σχετικά με Τα Άγια Πάθη του Χριστού από τον Μυστικό Δείπνο μέχρι την 

Ταφή. Παράλληλα γίνεται και η έξοδος του Τιμίου Σταυρού με τον Εσταυρωμένο από την 

Αγία Τράπεζα και η περιφορά του σε όλο τον χώρο του ναού, ενώ ψάλλεται το «Σήμερον 

κρεμάται επί ξύλου». 

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής αποτελεί την κορύφωση του Θείου Δράματος με την 

Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και τν Εσπερινό της Αποκαθήλωσης όπου ο ιερές κατεβάζει 

τον Εσταυρωμένο από τον Σταυρό και τον τυλίγει σε καθαρό σεντόνι ενώ από αργά το βράδυ 

έχει ετοιμαστεί ο Ιερός Επιτάφιος, δηλαδή το Άγιο Σώμα του Κυρίου, και το βράδυ οι πιστοί 

παρακολουθούν με κατάνυξη τον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου και την Ακολουθία του 

Επιταφίου, ενώ ψάλλονται τα «Εγκώμια» σε τρεις στάσεις: Η ζωή εν τάφω (α’ στάση), Άξιον 

εστί (β’ στάση), και Αι γενεαί πάσαι (γ’ στάση) μετά τα οποία πραγματοποιείται η περιφορά 

του Επιταφίου στους δρόμους της πόλης ή του χωριού. 

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ψάλλεται ο Εσπερινός της Ανάστασης, λεγόμενη και 

«Πρώτη Ανάσταση», και το τροπάριο «Ανάστα, ο Θεός». Το μεσημέρι στον Πανάγιο Τάφο 

πραγματοποιείται η αφή του Αγίου Φωτός όπου και διανέμεται σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο 

και το βράδυ ακολουθεί η Τελετή της Αναστάσεως με το «Δεύτε λάβετε φώς» και το 

«Χριστός Ανέστη», που συνοδεύεται από τους χαρμόσυνους ήχους της καμπάνας, τους 

ασπασμούς της αγάπης και την ρίψη πυροτεχνημάτων και βαρελότων. Αμέσως μετά την 



Τελετή της Αναστάσεως τελείται ο Όρθρος και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία της 

Κυριακής του Πάσχα.  

Την Κυριακή του Πάσχα το πρωί ή το απόγευμα τελείται ο Εσπερινός της Αγάπης, κατά την 

διάρκεια του οποίου το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε διάφορες γλώσσες.  

Τα ήθη και τα έθιμα ποικίλουν από τόπο σε τόπο σε όλη την Ελλάδα δίνοντας σε κάθε 

περιοχή το δικό της τοπικό χρώμα. 

Στην Καλαμάτα αναβιώνει ένα έθιμο, που πηγάζει από τους απελευθερωτικούς αγώνες του 

1821, ο διαγωνισμός των «μπουλουκιών». Οι διαγωνιζόμενοι, με παραδοσιακές ενδυμασίες 

και οπλισμένοι με σαΐτες, δηλαδή με χαρτονένιους σωλήνες γεμάτους μπαρούτι, 

μετατρέπουν το τοπικό γήπεδο σε πεδίο μάχης, με την συμμετοχή πλήθους κόσμου.  

Στο Λεωνίδιο έχουμε το πιο εντυπωσιακό έθιμο της περιοχής, όταν το βράδυ της 

Ανάστασης γεμίζει ο ουρανός από φωτεινά «αερόστατα» τα οποία ανυψώνονται από τους 

πιστούς κάθε ενορίας με τον ανταγωνισμό ποιανού το αερόστατο θα μείνει περισσότερη ώρα 

στον αέρα. 

Στην Κέρκυρα το πρωί στις 9 γίνεται η περιφορά του Επιταφίου της Εκκλησίας του Αγίου 

Σπυρίδωνα. Το 1574 οι Βενετσιάνοι απαγόρευσαν στους ορθόδοξους την περιφορά του την 

Μ. Παρασκευή, και από τότε οι Κερκυραίοι πραγματοποιούν την περιφορά μαζί με το Σεπτό 

Σκήνωμα του Αγίου. Είναι η πιο παλιά και πιο κατανυκτική Λιτανεία που βγαίνει σε 

ανάμνηση του θαύματος του Αγίου, που έσωσε τον Κερκυραϊκό λαό. Στις 11 το πρωί του Μ. 

Σαββάτου όταν τελειώνει η Ακολουθία στην Μητρόπολη, χτυπούν οι καμπάνες των 

εκκλησιών και από τα παράθυρα των σπιτιών πέφτουν κατά χιλιάδες, πήλινα δοχεία στους 

δρόμους, με μεγάλο κρότο. 

Στην Αμοργό το Πάσχα έχει ιδιαίτερο χρώμα, με όλες τις παλιές παραδόσεις που 

αναβιώνουν στα χωριά της. Το Σάββατο του Λαζάρου μοιράζονται σε όλα τα σπίτια μεγάλοι 

σταυροί φτιαγμένοι από φύλλα Βάϊας. 

Στην Πάρο ο ταξιδιώτης θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το μοναδικό έθιμο της 

αναπαράστασης των Παθών το οποίο κρατάει από το 1937 όταν η δασκάλα του χωρίου 

έβαλε τα παιδιά του σχολείου να κάνουν την αναπαράσταση των Παθών. Κατά την περιφορά 

του Επιταφίου στην Μάρπησσα και στα Μάρμαρα, γίνονται στάσεις σε ζωντανές εικόνες των 

Παθών. Σε κάθε στάση τα παιδιά ντυμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του Χριστού, 

αναπαριστούν σκηνές από τα Πάθη του Χριστού, τον «Μυστικό Δείπνο», το Μαρτύριο της 

Σταύρωσης και τα μεσάνυχτα του Μ. Σαββάτου, το νησί γεμίζει από φώτα και τον θόρυβο 

των αμέτρητων πυροτεχνημάτων καθώς γίνεται αναπαράσταση την Ανάστασης. 

Στην Ύδρα την Μ. Παρασκευή ο Επιτάφιος μπαίνει στην θάλασσα και διαβάζεται η 

Ακολουθία του Επιταφίου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κατανυκτική. Την επόμενη του 

Πάσχα, γίνεται το κάψιμο ενός ομοιώματος του Ιούδα, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων 

επισκεπτών του νησιού. 



Στην Χίο ο ρουκετοπόλεμος είναι ένα παλιό έθιμο που έχει τις ρίζες του στους χρόνους της 

τουρκικής κατοχής. Οι κάτοικοι των ενοριών του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας 

Ερειθιανής, έφτιαχναν αυτοσχέδια βαρελότα. Με το πέρασμα του χρόνου όμως αυτά 

εξελίχθηκαν σε αυτοσχέδιες ρουκέτες και βεγγαλικά, που διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Οι 

ποσότητες τα τελευταία χρόνια φτάνουν στις μερικές χιλιάδες και το θέαμα που 

δημιουργείται από τις ρουκέτες που εκτοξεύονται στον ουρανό του Βροντάδου το βράδυ της 

Ανάστασης είναι φαντασμαγορικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

• https://www.oodegr.com/oode/orthod/eortes/M.Bdomada1.htm 

• https://www.argiro.gr/2019/04/megali-evdomada-kai-ta-ethima-ton-imeron-mechri-

pascha/ 

• https://www.eea.gr/arthra-eea/megali-evdomada-istoria-ke-ethima-ana-imera-mechri-

to-pascha/ 

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%C

E%B7_%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE

%B1 

 

       

 

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oodegr.com/oode/orthod/eortes/M.Bdomada1.htm
https://www.argiro.gr/2019/04/megali-evdomada-kai-ta-ethima-ton-imeron-mechri-pascha/
https://www.argiro.gr/2019/04/megali-evdomada-kai-ta-ethima-ton-imeron-mechri-pascha/
https://www.eea.gr/arthra-eea/megali-evdomada-istoria-ke-ethima-ana-imera-mechri-to-pascha/
https://www.eea.gr/arthra-eea/megali-evdomada-istoria-ke-ethima-ana-imera-mechri-to-pascha/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1

