
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Τα σταυρουδάκια των Βαΐων
Την Κυριακή των Βαΐων είναι έθιμο να φτιάχνουν σταυρουδάκια με φύλλα βαγιάς και να τα

μοιράζουν στην εκκλησία για ευλογία .Στην συνέχεια οι νοικοκυρές τα κρατούσαν για το
καλό είτε στο εικονοστάσι του σπιτιού, είτε κάτω από το στρώμα μέχρι τον επόμενο χρόνο. 

Τα Λαζαράκια των Απολλώνων 
Το Σάββατο του Λαζάρου στα Απόλλωνα τα παιδιά γυρίζουν από πόρτα σε πόρτα και

τραγουδούν τον «Λάζαρο», συγκεντρώνοντας χρήματα και αυγά για τους ιερείς, ενώ οι εν
λόγω επισκέψεις συνοδεύονται από τον ήχο μεγαλοκούδουνων.

Παλαιότερα, αυτή την ημέρα, κανένας γεωργός δεν πήγαινε στο χωράφι του να εργαστεί,
γιατί όπως πίστευαν, ότι έπιαναν θα μαραινόταν. Το μόνο που επιτρεπόταν μόνο ήταν η
συγκέντρωση ξερών κλαδιών για το άναμμα των φούρνων τη Μεγάλη Εβδομάδα για το

ψήσιμο των κουλουριών. Την ημέρα αυτή επίσης, σε όλα τα σπίτια οι νοικοκυρές
φτιάχνουν στριφτά κουλουράκια, «τα Λαζαράκια», συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό το

σώμα του Λαζάρου που ήταν τυλιγμένο στο σάβανο. 

Μεγάλη Τρίτη & Μεγάλη Πέμπτη 

    Την Μεγάλη Τρίτη οι γυναίκες αρχίζουν να φτιάχνουν τα κουλούρια και τα τσουρέκια για
το Πάσχα . Την Μεγάλη Πέμπτη βάφουν τα αυγά , φτιάχνουν αυγούλες καθώς και ψέυτικα
ντολμαδάκια .Το βράδυ μετά τη εκκλησία οι μισοί στολίζουν τον επιτάφιο και οι υπόλοιποι

γύριζουν όλα τα μοναστήρια και ανάβουν τα καντηλάκια .

           Μεγάλη Παρασκευή & Μεγάλο Σάββατο

   Την Μεγάλη Παρασκευή γίνεται η περιφορά του επιταφίου σε όλο το χώριο , τα παιδιά
κρατάνε αναμμένα φαναράκια και οι ποιο μεγάλοι ανάβουν μια μεγάλη φωτιά και καίνε τον
Ιούδα . Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί στην λειτουργεία τα μικρά κορίτσια ανεβαίνουν στα

παράθυρα και πέτανε λουλούδια , απο την άλλη τα παπαδάκια χτυπάνε με ξύλα τα
θρονιά . Ο παπάς βγαίνει απο το ιερό και φωνάζει “ΑΝΑΣΤΑΣΗ “ πετάγοντας λουλούδια

.Το βράδυ μικροί και μεγάλοι πηγαίνουν στην εκκλησία κρατόντας λαμπάδες για την
ανάσταση . Ο παπάς κρατάει την Ανάσταση και οι πιστοί την προσκεινούν ,έπειτα την
βγάζουν έξω και την βάζουν σε μια ξύλινη εξέδρα . Μόλις χτυπήσει η καμπάνα κάποιοι
άνθρωποι  ρίχνουν πυροτεχνίματα .  Μόλις τελειώσει η εκκλησία οι άνθρωποι γυρίζουν

στο σπίτι τους για να φάνε την “μαγειρίτσα”  και τσουγκρίνουν τα αυγά. 

     



ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

    Την Κυριακή του Πάσχα το πρωί όλοι οι πιστοί πάνε στην εκκλησία , εκεί γίνεται 
δημοπρασία για την εικόνα της Ανάστασης ,όποιος δώσει τα περισσότερα χρήματα στην 
εκκλησία πιάνει την Ανάσταση και την γυρίζει γύρω απο την εκκλησία . Στο τέλος στέκοντε 
κοντά στη πόρτα και οι ποιστοί την προσκεινούν . Οι νοικοκυρές φτιάχνουν καπαμά που 
είναι κατσίκι ή αρνί στον ξυλόφουρνο όπου ψήνεται όλη την νύχτα έως την Κυριακή το 
μεσημέρι .  

ΛΑΜΠΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 

Την Λαμπρή Δευτέρα γίνεται μεγάλο πανηγύρι προς τιμή του Αγίου Γεωργείου , εκεί όλοι 
ψήνουν και διασκεδάδουν με τις οικογένειες τους σε ένα μικρό μοναστήρι στην ύπαιθρο . 

       Ολα αυτά τα έθιμα τα έχουμε διατηρίσει και τα γιορτάζουμε μέχρι και σήμερα 


