
Πάσχα Κυρίου Πάσχα,  

                               Πάσχα Ελλήνων Πάσχα.. 

Αν ρωτήσουμε ένα μικρό παιδί τι σημαίνει 

γι’ αυτό η λέξη Πάσχα, σίγουρα θα μας μιλήσει 

για κόκκινα αυγά, αφράτα τσουρέκια, 

λαμπάδες με δώρα, συνάντηση αγαπημένων 

προσώπων, φιλιά, αγκαλιές, χαρά, αγάπη.... 

Έτσι είναι ακριβώς! Πίσω από όλο αυτό το 

φως, που λάμπει  στα μάτια των  παιδιών, 

είναι η μορφή του Χριστού μας, γιατί Αυτός 

είναι Αγάπη, Ελπίδα, Χαρά, Αισιοδοξία... 

Αυτός, που ήρθε στον κόσμο μας από 

άπειρη αγάπη για μας! Δίδαξε, αγάπησε, 

βοήθησε, θεράπευσε,κατανόησε, συγχώρεσε. 

 «Αγαπάτε αλλήλους» 



«Ν’αγαπάτε, για να ζήσετε καλά μεταξύ 

σας», είπε. «Για να έχει ποιότητα η ζωή μας», 

που λέμε κι εμείς σήμερα. Γιατί η αγάπη δεν 

αδικεί, δεν προδίδει, δεν ψεύδεται, δεν ζητάει 

το κακό, δεν εκμεταλλεύεται... 

«Μην κάνεις στον άλλο, ό,τι δεν θέλεις να 

σου κάνουν!»  «Ενσυναίσθηση», το λέμε κι 

εμείς σήμερα, γιατί αυτά που δίδαξε ήταν για 

τότε, για σήμερα, για πάντα! 

Λοιδορήθηκε, προδόθηκε, αδικήθηκε, 

ταπεινώθηκε, μαρτύρησε .. 

                            

«Πατέρα, άφησέ τους, δεν ξέρουν τι 

κάνουν.»  Αγάπη για τους ανθρώπους χωρίς 

τέλος!  



Βαδίζοντας, λοιπόν, προς τα Πάθη του 

Κυρίου και τη Λαμπρή του Ανάσταση, κάνουμε 

μια διαδρομή γεμάτη έθιμα, ύμνους και 

παραδόσεις από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, 

που μας βοηθάνε να βιώσουμε μαζί μ’ Εκείνον 

όσα έζησε, όσα έκανε κι όσα έπαθε. Μέχρι τη 

Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση! 

 Το Σάββατο του Λαζάρου μάς φέρνει στο 

μυαλό το μεγάλο θαύμα της ανάστασης του 

Λαζάρου, του φίλου του Χριστού μας. Τότε 

που δάκρυσε κι ο ίδιος ο Κύριος, νιώθοντας 

τον πόνο των ανθρώπων, που έκλαιγαν τον 

νεκρό. 

Σε πολλά μέρη της Ελλάδας μας, κρατούν 

ακόμα το έθιμο με τα Λαζαράκια.

 ψωμάκια προς τιμήν του νεκρού 

 



Ακολουθεί μεγαλόπρεπα η Κυριακή των 

Βαΐων, η θριαμβευτική είσοδος στα 

Ιεροσόλυμα. Δρόμος εμπιστοσύνης και 

αγάπης. «Μη φοβάσαι τίποτα, μόνο πίστευε». 

                

Σύμφωνα με το έθιμο, παίρνουμε βάγια από 

την εκκλησία και τρώμε ψάρι στο τραπέζι της 

Κυριακής αυτής. 

                       

«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται...» 

Ας ετοιμάσουμε την ψυχή μας. Μια προσευχή 

για τους γιατρούς και τους ασθενείς και για να 

φύγει η πανδημία, είναι ένα βήμα. 



Περνάμε μέσα από το γεμάτο δάκρυα 

μονοπάτι της μετάνοιας, με το υπέροχο 

τροπάριο της Κασσιανής, αγιαζόμαστε με το 

μυστήριο του Ευχελαίου τη Μεγάλη Τετάρτη 

και φτάνουμε στη Μεγάλη Πέμπτη, την 

Κοκκινοπέφτη.   

Βάφουμε τα κόκκινα αυγά. Με το αίμα του 

Χριστού εξαγοράστηκε στον Γολγοθά η 

σωτηρία μας.. Σε πολλά μέρη κρεμούν κάτι 

κόκκινο στα μπαλκόνια. 

 



«Ώ  γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον!» 

Μεγάλη Παρασκευή. Ηχούν πένθιμα οι 

καμπάνες. Το μοιρολόι της Παναγίας , της 

μάνας του Κυρίου μας, της μάνας όλων μας! 

Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο, πιο 

κατανυκτικό από αυτόν τον ύμνο! 

Βαθύ συναίσθημα χαρμολύπης. Χαρά για την 

Ανάσταση που έρχεται και λύπη για τη 

Σταύρωση και την Ταφή . 

                        

«Πού έδυ σου το κάλλος; Ανέκραζεν η κόρη, 

θερμώς δακρυρροούσα, τα σπλάχνα 

κεντουμένη..» 



https://www.youtube.com/watch?v=86YNKN

0uHl8    ( Επιτάφιος Ύμνος) 

 

 

Το ξημέρωμα του Μεγάλου Σαββάτου μάς 

βρίσκει να ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο 

γεγονός της Ανάστασης. Πολλά τα έθιμα σε 

όλη τη χώρα, με συμβολισμούς πολλούς, που 

συνδέουν το ανθρώπινο με το θεϊκό στοιχείο, 

όπως ο Θεάνθρωπος Χριστός.  

Το αρνί, ο αμνός του Θεού, που παίρνει 

στους ώμους τις αμαρτίες του κόσμου. Τα 

κόκκινα αυγά συμβολίζουν τη νέα ζωή, που 

https://www.youtube.com/watch?v=86YNKN0uHl8
https://www.youtube.com/watch?v=86YNKN0uHl8


μας χάρισε με το αίμα του. Λαμπάδες και φως, 

το φως της Ανάστασης ..... Κάθε τόπος και τα 

έθιμά  του. 

Αξίζει να κάνουμε μια ειδική αναφορά για 

την πρώτη Ανάσταση στην Κέρκυρα, το πρωί 

του Μεγάλου Σαββάτου. 

 

 Αυτή τη μέρα «κηδεύει» τον Χριστό μας ο 

Άγιος Σπυρίδωνας. Το σεπτό σκήνωμα του 

Αγίου προπορεύεται κι ακολουθεί ο 

Επιτάφιος. Η πομπή κινείται ρυθμικά με τους 

πένθιμους ήχους των τριών Φιλαρμονικών της 

πόλης.                     



 

 

Τα  σκήνωμα  του  Αγίου 

Μόλις τελειώσει η λιτανεία, ο 

Μητροπολίτης ψάλλει «Ανάστα ο Θεός,  

κρίνον την γην..», πέφτουν οι μπότηδες, 

γεμάτοι νερό, απ΄τα μπαλκόνια και σείεται το 

νησί!!  Καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα...  

Φεύγει το κακό , σκόρπισε σε κομμάτια... 

 



Το βράδυ της ίδιας μέρας με τα καλά μας 

ρούχα, τα κεριά και τις λαμπάδες στα χέρια, οι 

άνθρωποι, όπου υπάρχει ελληνισμός και 

Ορθοδοξία, πηγαίνουν στην εκκλησία για την 

αναστάσιμη λειτουργία..  

«Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου 

φωτός..». 

                

 

Πολύ ιερή στιγμή, γεμάτη φως και Θεία 

Χάρη.. Φωτίζονται τα πρόσωπα και οι ψυχές! 

Με το «Χριστός Ανέστη» χτυπούν 

χαρμόσυνα οι καμπάνες και μένουν στην άκρη 

οι πίκρες και οι έχθρες. Δίνουμε ο ένας στον 

άλλο το φιλί της Αγάπης. Γιατί ο Χριστός είναι 

αγάπη. Γιατί ήρθε στη Γη, όπως είπαμε, 

γι΄αυτό το μήνυμα  : «Αγαπάτε Αλλήλους». 



Και ξημερώνει μια μέρα όλο φως!  Πάσχα      

Κυρίου Πάσχα!! 

Με την καρδιά γεμάτη χαρά και ελπίδα, 

σαν να καθόμαστε σ’ ένα τραπέζι, όλοι οι 

χριστιανοί μαζί, τρώμε το αρνί, τσουγκρίζουμε 

τα κόκκινα αυγά, αυτή τη μέρα, που 

γιορτάζεται με μοναδικό τρόπο στην Ελλάδα 

μας! 

           

Φέτος, ας κάνουμε ένα μικρό βήμα, για να 

δείξουμε στον Χριστό μας ευγνωμοσύνη,  για 

όσα έκανε και συνεχίζει να κάνει για μας. Ας 

αρχίσουμε να δίνουμε προσοχή στη φωνή του 

Θεού μέσα μας, αυτό που λέμε  “Συνείδηση”.  

Για κάθε μικρό ή μεγάλο ψέμα που είπαμε, για 

κάθε κακή μας σκέψη, για κάθε αδικία που 

επιτρέψαμε να γίνει.  



Ας κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα και θα 

έρθει τρέχοντας προς εμάς ο Χριστός κάνοντας 

τα υπόλοιπα 99 βήματα Αυτός, ο ίδιος, 

κουβαλώντας στα χέρια του σαν δώρα 

Ανάσταση νεκρών και Ζωή αιώνια..  

Για όποιον θέλει και πιστεύει! Με 

απόλυτο σεβασμό στην ελεύθερη βούληση 

του αγαπημένου του ανθρώπου. Γιατί ο 

Χριστός εναι  ΑΓΑΠΗ!! 

                      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


