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Έθιμα του Πάσχα 

Σελ Παξαζθεπή πξηλ ην άββαην ηνπ Λαδάξνπ ηα θνξίηζηα δελ πήγαηλαλ ζην 

ζρνιείν, αιιά πήγαηλαλ λα «πνύλε ην Λάδαξν», λα πνύλε ηα θάιαληα ηνπ Λαδάξνπ. 

Νηπκέλα κε ηα θαιά ηνπο ξνύρα θξαηνύζαλ ζην ρέξη θαιαζάθηα ζηνιηζκέλα κε 

πνιύρξσκα ινπινύδηα ηεο επνρήο. Σα θάιαληα πνπ έιεγαλ είλαη ηα αθόινπζα: 

Ήξζε ν Λάδαξνο ήξζαλ ηα Βάγηα  

ήξζε ε Κπξηαθή πνπ ηξώλ’ ηα ςάξηα ! 

-Πνύ ’ζνπλ Λάδαξε; Πνύ ήζνπλ θξπκκέλνο; 

-Ηκνπλα ζηε γε, ζηε γε ρσκέλνο 

θάησ ζηνπο λεθξνύο, ζηνπο πεζακέλνπο! 

Γώζηε κνπ λεξό, λεξό ιηγάθη  

λα μεπιύλσ ηεο θαξδηάο κνπ ην θαξκάθη!  

Γώζηε κνπ απγά, απγά λα ζαο ηα πνύκε 

θη νη θνηνύιεο ζαο πνιιά γελλνύλε 

θη νη θσιίηζεο ηνπο δελ ζα ρσξνύλε!  

Βάγηα Βάγηα θαη Βαγηώ, ηξώλε ςάξηα θαη θνιηό 

θαη ηελ άιιε Κπξηαθή ηξώλε ην ςεηό αξλί! 

Η Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ ζεσξείηαη κεγάιε γηνξηή γηαηί αλαθέξεηαη ζηε 

ζξηακβεπηηθή είζνδν ηνπ Υξηζηνύ ζηα Ιεξνζόιπκα. Γη’ απηό γεκίδνπλ νη εθθιεζίεο 

κε πηζηνύο. Καηά παξάδνζε κνηξάδνληαη ζηνπο πηζηνύο βάγηα ζε αλάκλεζε ησλ 

βαΐσλ πνπ έξηρλε ην πιήζνο ζηνλ Υξηζηό. 

Η Μεγάιε Πέκπηε είλαη αθηεξσκέλε ζηνπο λεθξνύο, όπσο ζπκβαίλεη κε ηα 

ςπρνζάββαηα, ζύκθσλα κε πνιύ παιηό έζηκν. Πηζηεύεηαη όηη ηελ εκέξα απηή νη 

ςπρέο βγαίλνπλ ζηνλ θόζκν θαη επηζηξέθνπλ πάιη ηελ εκέξα ηεο Αλάιεςεο. Σελ 

πξνεγνύκελε εκέξα νη γπλαίθεο δύκσλαλ ςπρνύδηα
1
 θαη έβξαδαλ ζηηάξη γηα λα 

θάλνπλ θόιιπβα. Σν πξσί ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο νη θάηνηθνη πήγαηλαλ θαη 

ιεηηνπξγνύληαλ ζηελ Αγία Σξηάδα, ζηνλ λαό ηνπ θνηκεηεξίνπ. Όηαλ ηειείσλε ε Θεία 

Λεηηνπξγία νη άλδξεο θάζνληαλ ζην πεδνύιη, πνπ ππήξρε γύξσ από ηελ παιηά 

εθθιεζία. Άπισλαλ κπξνζηά ηνπο πεηζέηα θαη νη γπλαίθεο πεξλνύζαλ θαη άθελαλ 

ζηηάξη θαη ςπρνύδηα. Σν έζηκν ηεξείηαη κέρξη ζήκεξα αλειιηπώο ζηνλ λέν λαό. 

Αξθεηνί άλζξσπνη δηαβάδνπλ ηξηζάγην ζηε κλήκε ησλ δηθώλ ηνπο λεθξώλ. Απηά 

δείρλνπλ ηε ζρέζε θαη ηελ ελόηεηα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο δσληαλνύο θαη ζηνπο 

θεθνηκεκέλνπο
2
. 

Σε Μεγάιε Πέκπηε νη γπλαίθεο βάθνπλ ηα θόθθηλα απγά. Σν θόθθηλν ρξώκα 

ζπκβνιίδεη ην αίκα ηνπ Υξηζηνύ (θαη’ άιινπο απνηειεί έθθξαζε ραξάο γηα ηελ 

Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ). Σελ εκέξα απηή νη λνλνί επηζθέπηνληαη ηα βαθηηζηήξηα 

ηνπο γηα λα ηνπο δώζνπλ παζραιηλή ιακπάδα θαη δώξα. 

Η Μεγάιε Παξαζθεπή ζεσξείηαη κεγάιε γηνξηή κε πέλζηκν ραξαθηήξα, αθνύ 

ηελ εκέξα απηή πέζαλε ν Υξηζηόο. Σν πξσί γίλεηαη ε Απνθαζήισζε θαη ην βξάδπ ε 

πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ. Σα αγόξηα γύξηδαλ από ζπίηη ζε ζπίηη θαη έςαιαλ ηα 

αθόινπζα θάιαληα: 

                                                
1 Μηθξά ςσκάθηα γηα ηηο ςπρέο ησλ λεθξώλ 
2 Παξόκνηα έζηκα ππάξρνπλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο γηα δηαθνξεηηθέο εκέξεο 
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ήκεξα καύξνο νπξαλόο, ζήκεξα καύξε κέξα,  

ζήκεξα όινη ζιίβνληαη θαη ηα βνπλά ιππνύληαη,  

ζήκεξα έβαιαλ βνπιή νη άλνκνη Οβξαίνη,  

νη άλνκνη θαη ηα ζθπιηά θη νη ηξηζθαηαξακέλνη  

γηα λα ζηαπξώζνπλ ην Υξηζηό, ηνλ πάλησλ Βαζηιέα.  

Ο Κύξηνο εζέιεζε λα κπεη ζε πεξηβόιη  

λα ιάβεη δείπλν κπζηηθό γηα λα ηνλ ιάβνπλ όινη.  

Κη ε Παλαγηά ε Γέζπνηλα θαζόηαλ κνλαρή ηεο,  

ηαο πξνζεπράο ηεο έθαλε γηα ην κνλνγελή ηεο.  

Φσλή ηνπο ήξζ’ εμ Οπξαλνύ απ’ Αξραγγέινπ ζηόκα:  

- Φηάλνπλ θπξά κνπ νη πξνζεπρέο, θηάλνπλ θαη νη κεηάλνηεο,  

ην γηό ζνπ ηνλ επηάζαλε θαη ζην θνληά ηνλ πάλε  

θαη ζηνπ Πηιάηνπ ηελ απιή εθεί ηνλ ηπξαγλάλε.  

- Υαιθηά-ραιθηά, θηηάζε θαξθηά, θηηάζε ηξία πεξόληα.  

Καη θείλνο ν παξάλνκνο βαξεί θαη θηηάρλεη πέληε.  

- π Φαξαέ, πνπ ηά ’θηηαζεο πξέπεη λα καο δηδάμεηο.  

- Βάιηε ηα δπν ζηα ρέξηα ηνπ θαη η’ άιια δπν ζηα πόδηα,  

ην πέκπην ην θαξκαθεξό βάιηε ην ζηελ θαξδηά ηνπ,  

λα ζηάμεη αίκα θαη λεξό λα ιηγσζεί ε θαξδηά ηνπ.  

Κη ε Παλαγηά ζαλ η’ άθνπζε έπεζε θαη ιηγώζε,  

ζηακλί λεξό ηεο ξίμαλε, ηξία θαλάηηα κόζρν  

γηα λα ηεο έξζεη ν ινγηζκόο, γηα λα ηεο έξζεη ν λνπο ηεο.  

Κη όηαλ ηεο ήξζ’ ν ινγηζκόο, θη όηαλ ηεο ήξζ’ ν λνπο ηεο,  

δεηά καραίξη λα ζθαγεί, δεηά θσηηά λα πέζεη,  

δεηά γθξεκό λα γθξεκηζηεί γηα ην κνλνγελή ηεο.  

- Μελ ζθάδεζαη, Μαλνύια κνπ, δελ ζθάδνληαη νη καλάδεο  

Μελ θαίγεζαη, Μαλνύια κνπ, δελ θαίγνληαη νη καλάδεο.  

Λάβε, θπξά κ’ ππνκνλή, ιάβε, θπξά κ’ αλέζε.  

- Καη πώο λα ιάβσ ππνκνλή θαη πώο λα ιάβσ αλέζε,  

πνπ έρσ γην κνλνγελή θαη θείλνλ ηαπξσκέλνλ.  

Σν πξσί νη γπλαίθεο ζηόιηδαλ ηνλ Δπηηάθην κε ινπινύδηα ηεο επνρήο. ηε 

ζπλέρεηα παξαθνινπζνύζαλ κε θαηάλπμε ηελ Αθνινπζία ηεο Απνθαζήισζεο. Σν 

βξάδπ γίλεηαη πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ από ηνπο θεληξηθνύο δξόκνπο ηνπ ρσξηνύ, ηελ 

πιαηεία θαη επηζηξνθή ζηελ εθθιεζία. 

Σε Μεγάιε Παξαζθεπή νη θηελνηξόθνη πήγαηλαλ ζηηο γύξσ κεγάιεο 

θσκνπόιεηο (Γνκνθό, Μαθξαθώκε, πεξρεηάδα) γηα λα πνπιήζνπλ αξληά θαη 

θαηζίθηα γηα ην Πάζρα. Με ηα ρξήκαηα πνπ εηζέπξαηηαλ αγόξαδαλ ιακπξηάηηθα 

ξνύρα θαη παπνύηζηα γηα ηα παηδηά ηνπο. 

Σν Πάζρα ή Παζραιηά ή Λακπξή είλαη ε κεγαιύηεξε γηνξηή ηεο 

ρξηζηηαλνζύλεο θαη θαζώο βνεζάεη θαη ν θαηξόο (θαζόηη είλαη πάληα άλνημε) 

ζπκκεηέρνπλ όινη ζηα δξώκελα. Σν βξάδπ ηνπ αββάηνπ νη πηζηνί ληπκέλνη κε ηα 

θαιύηεξα ξνύρα ηνπο θαη θξαηώληαο ηηο παζραιηλέο ιακπάδεο πεγαίλνπλ ζηελ 

εθθιεζία γηα λα ςάινπλ ην «Υξηζηόο Αλέζηε» θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε 

ραξκόζπλε αλαζηάζηκε Θεία Λεηηνπξγία, κηα πξαγκαηηθή παλδαηζία κεισδηώλ θαη 
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λνεκάησλ. Όηαλ ν παπάο βγαίλεη από ηελ Ωξαία Πύιε ζηε ζθνηεηλή εθθιεζία 

ςάιινληαο ην «Γεύηε ιάβεηε θσο» νη πηζηνί ζπλσζνύληαη γηα λα αλάςνπλ ηε 

ιακπάδα ηνπο από ηε ιακπάδα ηνπ παπά. Δπίζεο, θαηά ην πξώην άθνπζκα ηνπ 

«Υξηζηόο Αλέζηε» νη πηζηνί αληαιιάζνπλ ην «θηιί ηεο αγάπεο». Όηαλ επηζηξέςνπλ 

ζην ζπίηη θάζνληαη όινη ζην γηνξηηλό ηξαπέδη γηα λα απνιαύζνπλ ηε καγεηξίηζα, έλα 

παζραιηλό θαγεηό θηηαγκέλν κε ρόξηα θαη ηα εληόζζηα ηνπ αξληνύ. 

Σν πξσί νη λνηθνθπξαίνη αλάβνπλ ηε θσηηά γηα λα ςήζνπλ ηνλ νβειία, πνπ 

έρνπλ εηνηκάζεη από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα. Σν έζηκν γηα ην ζνπβιηζκέλν αξλί 

ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηώλσλ θαη αλάγεηαη ζην Πάζρα ησλ Δβξαίσλ, πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε δηάβαζε ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη ηελ απειεπζέξσζε από ηε δνπιεία ησλ 

Αηγππηίσλ. 

Σν απόγεπκα ηειείηαη ν εζπεξηλόο ηεο Αγάπεο. Παιηά κεηά ηνλ εζπεξηλό 

αθνινπζνύζε ρνξόο ζην πξναύιην ηεο εθθιεζίαο, ηνλ νπνίν έζεξλε πξώηνο ν παπάο. 

ε αλαβίσζε απηνύ ηνπ εζίκνπ, νη δύν ύιινγνη, «Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ» θαη «Ο 

ΝΔΡΟΜΤΛΟ», νξγάλσζαλ γηα θάκπνζα ρξόληα ηε δεύηεξε εκέξα ηνπ Πάζρα ηε 

«Γηνξηή Αγάπεο». 
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Πνιύ παιηά, πξνπνιεκηθά, ππήξρε έλα αθόκα έζηκν. Σε δεύηεξε εκέξα ηνπ 

Πάζρα νη θάηνηθνη ηεινύζαλ Θεία Λεηηνπξγία ζηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Σξηάδαο. 

Μεηαπνιεκηθά ην έζηκν απηό αηόλεζε θαη θαηαξγήζεθε. πλδέεηαη σζηόζν κε έλα 

ζαπκαζηό γεγνλόο. Κάπνηα ρξνληά, πνπ δελ είλαη γλσζηή κε αθξίβεηα, ε Αλαζηαζία 

Κ.Καξαλίθα, πνπ δνύζε ζηε Λάξηζα, πήγε κε θάπνηνπο άιινπο ζην λεθξνηαθείν γηα 

λα αλάςνπλ ηα θαληήιηα ζηα κλήκαηα ησλ δηθώλ ηνπο λεθξώλ. Μπαίλνληαο ζην 

πξναύιην άθνπζαλ θαζαξά ςαικσδίεο κέζα ζην λαό. Όηαλ επέζηξεςαλ ζην ρσξηό 

δηεγήζεθαλ ζε άιινπο απηά πνπ άθνπζαλ. Οη θάηνηθνη απέδσζαλ ην γεγνλόο ζηελ 

παξάιεηςή ηνπο λα ηειέζνπλ ηελ θαζηεξσκέλε Θεία Λεηηνπξγία. Έηζη, ηελ άιιε κέξα 

όινη ζρεδόλ νη θάηνηθνη πήγαλ ζηελ Αγία Σξηάδα θαη κε ζπγθίλεζε ηέιεζαλ Θεία 

Λεηηνπξγία. 

 


