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«Χριστός Ανέστη»
Γιορτάζοντας το χριστιανικό Πάσχα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Το Πάσχα της Εκκλησίας είναι μια ολόκληρη διαδρομή στα χνάρια του Σταυρού και 
της Ανάστασης του Χριστού. Είναι η ελπίδα της ζωής και η νίκη κατά του θανάτου. Το 
χριστιανικό Πάσχα, που κορυφώνεται στην Ανάσταση του Χριστού, είναι η γιορτή της 
χαράς και της έμπρακτης Αγάπης προς όλους.
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  Ι. Στον δρόμο για το Πάσχα

Από τις διηγήσεις της Αννούλας
Έπαιρνα πάντα το μήνυμα της άνοιξης Φλεβάρη. Κάθε πρωί έβγαινα, πριν πάω σχο-
λείο, στο μπαλκονάκι της κουζίνας και φώναζα το γάτο μου, που κοιμόταν στο υπό-
γειο. Του έβαζα λίγο γάλα στο πιατάκι του και τον κοίταζα που το έπινε. Μετά έφευγα. 
Εκεί, κάποιο από τα πρωινά, λάβαινα το μήνυμα. Η άνοιξη πλησίαζε· ήταν κοντά. Το τι-

τίβισμα των πουλιών γινόταν διαφορετικό. Κι 
ο αέρας πιο απαλός. Ήμουν βέβαιη γι’ αυτό. 
Και το μήνυμα όσο απροσδιόριστο και να ’ταν, 
γινόταν σίγουρο, δεν αμφέβαλα. Ήταν η άνοι-
ξη που ερχόταν. 

Είχαν αρχίσει και οι Χαιρετισμοί της 
Παναγίας στην εκκλησία. Τα «χαίρε» προς την 
Παναγία έσμιγαν με μια περίεργη χαρά μέσα 
μου. Ήταν η αλλαγή του καιρού, που ξυπνούσε 
πιο έντονα τη ζωή στην καρδιά μου; Η μέρα 
που μεγάλωνε διαρκώς; Ποτέ δεν χώνεψα τη 
νύχτα. Ήταν όλ’ αυτά και μαζί οι Παρασκευές. 
Ο Ακάθιστος Ύμνος. «Ανοίξω το στόμα μου και 
πληρωθήσεται Πνεύματος».

Α. Κωστάκου-Μαρίνη, ΤοΠάσχατηςΑννούλας

  Η Μεγάλη Σαρακοστή
Είναι η περίοδος των σαράντα ημερών που ξεκινάει από την Καθαρά Δευτέρα και φτά-
νει ως την Μεγάλη Εβδομάδα. Για τους χριστιανούς είναι μια περίοδος νηστείας και 
προετοιμασίας για τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα. Στο διάστημα αυτό οι πιστοί καλού-
νται να μετανιώσουν για τα λάθη τους, αλλά και να συγχωρήσουν τους άλλους. Στη 
διάρκεια της Σαρακοστής ψέλνουμε τους Χαιρετισμούς στην Παναγία το απόγευμα 
κάθε Παρασκευής. 
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  Οι Χαιρετισμοί της Παναγίας και ο Ακάθιστος Ύμνος
Γιατί λέγεται «Ακάθιστος Ύμνος»;
Το 626 μ.Χ. η Κωνσταντινούπολη βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση. Ο αυτοκράτορας 
Ηράκλειος, με το μεγαλύτερο μέρος του βυζαντινού στρατού, είχε εκστρατεύσει ενα-
ντίον των Περσών. Τότε οι Πέρσες συμμάχησαν με τους Αβάρους και με πολυάριθμο 
στρατό πολιόρκησαν την πρωτεύουσα του Βυζαντίου από στεριά και θάλασσα.

Ο πρωθυπουργός Βώνος και ο Πατριάρχης Σέργιος οργάνωσαν υπεράνθρωπη 
αντίσταση και απέκρουσαν τις σφοδρές επιθέσεις των εχθρών. Όσοι μπορούσαν να 
κρατήσουν όπλα βρίσκονταν στις επάλξεις, ενώ ο άμαχος πληθυσμός κατέκλυζε τις 
εκκλησίες και προσευχόταν στον Θεό και τη Θεοτόκο Μαρία για τη σωτηρία της Πό-
λης. Ο Πατριάρχης με την εικόνα της Παναγίας περιφερόταν στα τείχη και εμψύχωνε 
τους πιστούς υπερασπιστές. Η τελική επίθεση όμως είχε ξεσπάσει και οι αμυνόμενοι 
φαινόταν ότι δε θα άντεχαν για πολύ ακόμη. 

Τότε συνέβη κάτι απροσδόκητο και φοβερό. Μια πολύ δυνατή θύελλα ξέσπα-
σε ξαφνικά και τα εχθρικά καράβια, που πολιορκούσαν τη Βασιλεύουσα, άρχισαν να 
καταποντίζονται το ένα μετά το άλλο. Έντρομοι οι εχθροί εγκατέλειψαν την πολιορκία 
και τράπηκαν σε φυγή. 

Ένα μεγάλο θαύμα είχε γίνει και οι υπερασπιστές της Πόλης απέδωσαν τη σω-
τηρία τους στην πολιούχο τους Θεοτόκο. Το βράδυ της επόμενης μέρας, όλοι οι κάτοι-
κοι συγκεντρώθηκαν στον ιερό ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, για να εκφράσουν 
την ευγνωμοσύνη τους. Εκεί όλοι μαζί έψαλλαν όρθιοι τον Ύμνο στην Παναγία, που 
έμεινε στην ιστορία με το όνομα «Ακάθιστος Ύμνος». 

Θρησκευτικά  ΣΤ΄ Δημοτικού, 2006

Τι είναι οι Χαιρετισμοί;
Ο Ακάθιστος Ύμνος λέγεται και Χαιρετι-
σμοί, όπως και η Ακολουθία στην οποία 
ψάλλεται, επειδή με αυτόν οι χριστιανοί 
απευθύνονται προς την Παναγία πολλές 
φορές, με τη φράση που της είπε ο άγ-
γελος στον Ευαγγελισμό, δηλαδή με τη 
λέξη «χαίρε». 

Η Ακολουθία του Ακαθίστου 
Ύμνου περιλαμβάνει δύο μέρη: α. τον 
Κανόνα και β. τους Χαιρετισμούς (Κο-
ντάκιο του Ακαθίστου Ύμνου) που απαγ-
γέλλονται από τον ιερέα μπροστά στην 
εικόνα της Παναγίας, ενώ οι ψάλτες 
απαντούν ψάλλοντας «Χαίρε Νύμφη 
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Ανύμφευτε» και «Αλληλούϊα». Ο Κανόνας ψάλλεται ολόκληρος κάθε Παρασκευή.
Οι Χαιρετισμοί αποτελούνται από 24 οίκους, δηλαδή 24 ομάδες μικρών στίχων. 

Η πρώτη ομάδα ξεκινά από το γράμμα Α και η τελευταία από το Ω. Όλος ο Ακάθιστος 
Ύμνος δεν αποτελεί προσευχή ικεσίας, αλλά δοξολογεί και υμνεί την Παναγία. 

Τῇὑπερμάχωστρατηγῷτὰνικητήρια,
ὡςλυτρωθεῖσατῶνδεινῶνεὐχαριστήρια,
ἀναγράφωσοιἡπόλιςσου,Θεοτόκε∙
ἀλλ’ὡςἔχουσατὸκράτοςἀπροσμάχητον,
ἐκπαντοίωνμεκινδύνωνἐλευθέρωσον,
ἵνακράζωσοί,ΧαῖρεΝύμφηἀνύμφευτε.

Σ’εσέναΘεοτόκε,τηνυπέρμαχο
στρατηγό,ηπόλησουχρωστάειτηνίκη.
Θερμάσεευχαριστεί,γιατίμετηβοήθειά
σουσωθήκαμεαπότιςσυμφορές.
Εσύόμως,πουηδύναμήσουείναι
ακατανίκητη,ελευθέρωσεκιεμένααπό
κάθεείδουςκίνδυνο,γιανασουψάλλω
δυνατά:Χαίρε,Νύμφηανύμφευτε.

Η Καθαρά Δευτέρα
– Γιατί τη λένε Καθαρή Δευτέρα; Είχα ρωτήσει 
κάποτε τη μητέρα μου. Οι άλλες Δευτέρες εί-
ναι βρώμικες;
Η μητέρα μου είχε χαμογελάσει και είχε απα-
ντήσει:
–  Όχι βέβαια, αλλά η Δευτέρα τούτη είναι η 
πρώτη μέρα της Μεγάλης Σαρακοστής. Σαρά-
ντα μέρες, που νηστεύουμε από κρέας, ψάρι, 
γαλακτερά. Μετά φτάνει η Μεγάλη Εβδομάδα 
που νηστεύουμε ακόμη κι απ’ το λάδι κι έρ-
χεται πια και η αγία και μεγάλη Κυριακή του 
Πάσχα! Τον παλιό λοιπόν καιρό, που νήστευαν 

και τις σαράντα μέρες απ’ το λάδι, οι νοικοκυρές έπλεναν τις κατσαρόλες στην κουζίνα, 
διότι δεν θα μαγείρευαν πια λαδερό φαΐ έως το Πάσχα. Εξαίρεση έκανε η μικρή Λα-
μπρή, η μέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που τρώμε ψάρι. Γι’ αυτό ονομάστηκε 
η μέρα τούτη, πρώτη μέρα της Σαρακοστής, Καθαρή Δευτέρα.

Άννα Κωστάκου-Μαρίνη, ΤοΠάσχατηςΑννούλας

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Φτιάχνουμε τον χαρταετό της τάξης μας για την Καθαρά Δευτέρα.
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Έθιμα της Καθαράς Δευτέρας
Η ημέρα της Καθαράς Δευτέρας γιορτάζεται έντονα σε όλη την Ελλάδα με διάφορα 
έθιμα και αποτελεί επίσημη αργία. Σε όλη την Ελλάδα τρώνε λαγάνα, δηλαδή άζυμο 
ψωμί, ταραμά, θαλασσινά, λαχανικά και φασολάδα χωρίς λάδι. Κύριο έθιμο είναι το 
πέταγμα του χαρταεταού.

Έθιμα της Σαρακοστής
Τα παλιά χρόνια οι νοικοκυρές έφτιαχναν την κυρα-Σαρακοστή για να μετράνε τις 
εβδομάδες μέχρι το Πάσχα. Χρησίμευε δηλαδή σαν ημερολόγιο για τις εβδομάδες 
από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι και τη Μεγάλη Εβδομάδα. 

Η κυρα-Σαρακοστή είναι μια χάρτινη ζωγραφιά, μιας γυναίκας με επτά πόδια, 
ένα για κάθε εβδομάδα της Σαρακοστής. Έχει τα χέρια της σταυρωμένα γιατί προσεύ-
χεται και κρατά ένα σταυρό, γιατί πηγαίνει στην εκκλησία. Δεν έχει όμως στόμα για να 
δείξει ότι νηστεύει. Κάθε εβδομάδα που περνούσε, οι νοικοκυρές της έκοβαν και ένα 
πόδι. Το τελευταίο το έκοβαν το Μεγάλο Σάββατο. 

Σε πολλά μέρη οι νοικοκυρές φτιάχνουν την κυρα-Σαρακοστή από ζυμάρι και 
βάζουν και πολύ αλάτι για να διατηρηθεί. Αλλού πάλι, την έφτιαχναν από πανί που το 
γέμιζαν με πούπουλα. 

ΤηνΚυράΣαρακοστή
που’ναιέθιμοπαλιό
οιγιαγιάδεςμαςτηφτιάχναν
μεαλεύρικαινερό.
Γιαστολίδιτηςφορούσαν
στοκεφάλιένανσταυρό
ματοστόματηςξεχνούσαν
γιατίνήστευεκαιρό.
Καιτιςμέρεςτηςμετρούσαν
μεταπόδιατηςταεπτά.
Κόβανένατηβδομάδα
μέχρινα’ρθειηΠασχαλιά.

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Βρίσκουμε νηστίσιμα φαγητά και συνταγές από όλη την Ελλάδα. 

Στη συνέχεια κάνουμε ένα πίνακα με φαγητά νηστίσιμα που μπο-
ρούμε να τρώμε κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής.   

2.  Δοκιμάζουμε τις ικανότητές μας στη μαγειρική. Επιλέγουμε ένα 
απλό νηστίσιμο γλυκό και το φτιάχνουμε όλοι μαζί στην τάξη. Κερ-
νάμε και το άλλο τμήμα και τους ευχόμαστε «Καλή Σαρακοστή»!

3.  Συμβουλευόμαστε τον φάκελο του Μουσείου Μπενάκη και φτιάχνουμε 
τη δική μας κυρα-Σαρακοστή: μία μεγάλη για την τάξη και μία μικρή για το 
δωμάτιό μας.
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  Το Σάββατο του Λαζάρου
Ο Λάζαρος ήταν φίλος του Χριστού και ζούσε με τις δυο αδερφές του στη Βηθανία, 

μια μικρή πόλη κοντά στα Ιεροσόλυμα. 
Ήταν τριάντα χρονών, σχεδόν συνομήλι-
κος με τον Ιησού. Κάποτε όμως, έφεραν 
στον Χριστό την είδηση ότι ο φίλος του 
αρρώστησε. 

Όταν έφτασε στη Βηθανία βρήκε 
τις δυο αδερφές να θρηνούν τον Λάζα-
ρο που είχε πεθάνει πριν τέσσερις μέ-
ρες. Ο Ιησούς αναστέναξε και ζήτησε να 
τον πάνε στον τάφο, κι εκεί δάκρυσε. Οι 
αδερφές περίμεναν έξω από τον τάφο 
με λαχτάρα και πίστη λέγοντας: 
– Κύριε, αν ήσουν εδώ δε θα πέθαινε ο 
αδερφός μας.
Τότε ο Ιησούς πλησίασε και φώναξε:
– Λάζαρε, έβγα έξω.
Και ο Λάζαρος, ο αγαπημένος φίλος του 
Χριστού, αναστήθηκε. 

Ιω 11, 1-44

4.  Φτιάχνουμε τη δική μας νηστεία. Αρχικά, συζητάω με την ομάδα μου τί 
σημαίνει «νηστεία». Έπειτα,  αποφασίζουμε ο καθένας από εμάς να επι-
λέξει,  για μία εβδομάδα,  να μην παρακολουθήσει τηλεόραση ή να μην 
ανοίξει τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή ή να μην παίξει το αγαπημένο 
του ηλεκτρονικό παιχνίδι κ.λπ. Μετά από μία εβδομάδα όλοι μαζί στην 
ομάδα συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα:

Όνομα

Τι 
αποφάσισα 

να μην 
κάνω;

Τα 
κατάφερα;

Τι με 
δυσκόλεψε;

Τι έκανα 
αντί για 

αυτό που 
«νήστεψα»;
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Έθιμα και παραδόσεις για το Σάββα-
το του Λαζάρου
Ο ελληνικός λαός γιορτάζει το Σάβ-
βατο του Λαζάρου διαφορετικά από 
τόπο σε τόπο. Παλιότερα τα έθιμα 
ήταν πιο πολλά, μα με τον καιρό αρ-
κετά λησμονήθηκαν. Για παράδειγ-
μα, σε πολύ λίγα μέρη πλέον τρα-
γουδούν τα κάλαντα. Τα κάλαντα του 
Λαζάρου ήταν αποκλειστικά σχεδόν 
μια γυναικεία παράδοση στη Θράκη. 
Τα τραγουδούσαν κοπέλες μικρές και 
μεγάλες που ονομάζονταν «Λαζαρίνες».

Την παραμονή της γιορτής οι Λαζαρίνες ξεχύνονταν στους αγρούς,  για να μαζέ-
ψουν λουλούδια και να στολίσουν το καλαθάκι τους. Το Σάββατο του Λαζάρου ντυμέ-
νες με τις φορεσιές του τόπου τους και με τα καλαθάκια τους στολισμένα γυρνούσαν 
τα σπίτια τραγουδώντας τον Λάζαρο. Οι νοικοκυρές των σπιτιών τις περίμεναν στο 
κατώφλι να ακούσουν τα κάλαντα και να τις φιλέψουν με γλυκίσματα ή χρήματα. 

Τα λαζαράκια
Είναι γλυκά νηστίσιμα ψωμάκια, ζυμωμένα με αλεύρι και ταχίνι, πλασμένα σαν αν-
θρωπάκια με μακρύ ρούχο και σαρίκι στο κεφάλι, με τα χέρια σταυρωμένα και με την 
κοιλιά παραγεμισμένη σταφίδες, καρύδια και σουσάμι καβουρδισμένο. 

Τα κάλαντα για το Σάββατο του Λαζάρου
Ήρθ’οΛάζαρος,ήρθανταΒάγιαΒάγια,
Ήρθ’ηΚυριακήπουτρώνεταψάρια.
ΒάγιαΒάγιατωνΒαγιώντρώνεψάρικαικολιό
καιτηνάλληΚυριακήτρώνετοψητότ’αρνί.
Που’σουν,Λάζαρε,πουείναιηταφήσου,
πού’ν’ημάνασουκιηδόλιαηαδερφήσου;
ΒάγιαΒάγιατωνΒαγιώντρώνεψάρικαικολιό
καιτηνάλληΚυριακήτρώνετοψητότ’αρνί.

  Κυριακή των Βαΐων 
Η είσοδος  του Χριστού στα Ιεροσόλυμα
Ο Ιησούς με τους μαθητές του πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα για τη μεγάλη γιορτή των 
Ισραηλιτών, το Πάσχα. Όταν έφτασαν στο Όρος των Ελαιών, λίγο έξω από την πόλη, ο 
Ιησούς παράγγειλε σε δύο μαθητές του:
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– Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό. Εκεί θα βρείτε δεμένο ένα μικρό γαϊδουράκι, που 
στη ράχη του δεν κάθισε ακόμη κανείς. Να το λύσετε και να μου το φέρετε. Οι μαθητές 
έφεραν το πουλάρι κι έστρωσαν τη ράχη του με τα ρούχα τους.

Καθισμένος στο γαϊδουράκι, με τους μαθητές γύρω του, πήρε ο Ιησούς τον δρό-
μο για τα Ιεροσόλυμα. Πλήθος λαού βρισκόταν εκείνες τις μέρες εκεί, για να γιορτάσει 
το Πάσχα. Είχαν όλοι μάθει για την ανάσταση του Λαζάρου και για τον ερχομό του 

Ιησού κι έτρεξαν να τον προϋπα-
ντήσουν και να τον υποδεχτούν 
σαν βασιλιά. Άλλοι έστρωναν 
στον δρόμο του ρούχα και κλα-
διά από φοίνικες. Άλλοι κουνού-
σαν κλωνάρια στον αέρα, σαν να 
ήταν σημαίες. Κι όλοι μαζί, απλοί 
άνθρωποι και μικρά παιδιά, φώ-
ναζαν: «Ωσαννά! Ευλογημένος ο 
ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», 
δηλαδή, ευλογημένος εκείνος 
που έρχεται σταλμένος από τον 
Θεό.

Από την παιδική λογοτεχνία
Το Πρώτο Πάσχα. Η ιστορία του βασιλιά της καρδιάς μας (απόσπασμα)
Λοιπόν, βολεύτηκε ο παππούς γαϊδουράκος, εκείνο το πρωί στην Ιερουσαλήμ επι-
κρατούσε μεγάλη αναστάτωση. Φωνές, φασαρία, ποδοβολητά! Κόσμος πήγαινε κι 
ερχόταν, ερ χόταν και πήγαινε! Κάποιοι είχαν ανέβει στις χουρμαδιές και τράβαγαν 
τα κλαδιά ώσπου να σπάσουν! «Θα ’ναι το καινούριο τους παιχνίδι», σκέφτηκα, και 
ξαναγύρισα στο παχνί μου και στην παρακολούθηση των κόκκων της σκόνης που εί χαν 
τρελαθεί και αυτές και χόρευαν ταγκό πάνω σε μια η λιαχτίδα!
– «Πού είναι η μάνα σου; Πού είναι ο πατέρας σου;». Όρμη σε μέσα στο παχνί το αφε-
ντικό.
– «Γκαρρρρρ», του απάντησα, αλλά και γκουρρρρρρρ ή γκαργκααααρ να του απαντού-
σα πάλι δε θα καταλάβαινε!
– «Γρήγορα», συνέχισε με κομμένη την ανάσα, «χρειάζομαι έ να γαϊδουράκι να κουβα-
λήσει στην πλάτη του το βασιλιά! Τον Χριστό!».
– «Πάει και αυτός», σκέφτηκα, «μάλλον έφαγε κανένα κλα δί στο κεφάλι! Βασιλιάς και 
να ζητάει γάιδαρο!».
– «Τι με κοιτάς έτσι;», συνέχισε. «Εμπρός, έλα εσύ!».
– «Εγώ! Ποιος εγώ;;;;;;;». Και τότε Τον είδα και Τον ένιωσα! Πόσο όμορφος! Πόσο ήρε-
μος! Πόσο γεμάτος αγάπη! Πόσο καλός, φωτεινός, γεν ναίος, λατρεμένος, μονάκριβος, 
μοναδικός! Υπομονετικός, φιλάνθρωπος, συγχωρητικός, δυνατός, παντοδύναμος, πα-

10-0215-01.indd   104 31/1/2019   2:49:18 µµ

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8315


105

νάγαθος, πανάγιος!
 Ζαλίστηκα! Σαν να έβλεπα όλα τα αστέρια του ουρανού, τους αγγέλους να ψέλ-
νουν, τις καρδιές των ανθρώπων να γονατίζουν και τα στόματα τους να ψέλνουν ευλο-
γημένος και δοξασμένος ο βασιλιάς του Ισραήλ!
 Εκείνη ακριβώς τη στιγμή έγινε ο βασιλιάς και της δικής μου καρδιάς και εκείνη 
ακριβώς τη στιγμή αποφάσισα να Τον ακολουθήσω ακόμα κι αν χρειαζόταν να μάθω 
να πε τάω και να σκάω στη γη σαν καρπούζι, ακόμα κι αν έπρεπε να μάθω να κολυμπώ 
και να πιω όοοοολη τη θάλασσα...
 Άλλωστε, υπήρχαν πολλοί που Τον κοίταζαν άγρια και καχύποπτα... Ένιωθα πως 
είχαν αποφασίσει να Τον σκοτώσουν... Το 
ίδιο βράδυ όμως θα άκουγα τον Ίδιο να 
λέει πως σε τρεις μέρες θα αναστηθεί! 
Παράξενα πράγματα για τα αυτιά μου...
 Υπομονετικά περίμενα να ανέβει 
στην πλάτη μου και, αν δε με σκούνταγε 
κάποιος, ακόμα θα περίμενα. Ήταν τόσο 
ελα φρύς, που δεν είχα καταλάβει πως με 
περίμενε να ξεκινήσω! Οι άνθρωποι, με 
κλαδιά στα χέρια –αυτά που είχαν κόψει 
α πό τα δέντρα– είχαν κάτσει κατά μήκος 
του δρόμου και φώ ναζαν: «δοξασμένος 
να είναι αυτός που υποδεχόμαστε, που 
τον έχει στείλει ο ίδιος ο Θεός, και που 
τόσο καιρό περιμέναμε!».

Φώτω Σκορδά

Έθιμα της Κυριακής των Βαΐων
Όλοι οι ορθόδοξοι ναοί στολίζονται με κλαδιά από διάφορα φυτά, τα λεγόμενα βάγια, 
που συμβολίζουν τη νίκη, όπως δάφνη, ιτιά, μυρτιά και ελιά. Μετά τη Λειτουργία μοι-
ράζονται στους πιστούς. 

Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, στα Ιεροσόλυμα, ο επίσκοπος έμπαινε στην πόλη 
πάνω σε ένα γαϊδουράκι, αναπαριστάνοντας το γεγονός, ενώ στα βυζαντινά χρόνια 
γινόταν ο «περίπατος του αυτοκράτορα», από το Παλάτι προς τη Μεγάλη Εκκλησία. 
Στη διαδρομή αυτή ο αυτοκράτορας μοίραζε στον κόσμο βάγια και σταυρούς και ο 
Πατριάρχης σταυρούς και κεριά. 

Την Κυριακή των Βαΐων τρώμε πάντοτε ψάρι. 
«Βάγια,Βάγιατωνβαγιών,τρώνεψάρικαικολιό,
κιωςτηνάλληΚυριακήμετοκόκκινοαυγό!».
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  Μεγάλη Εβδομάδα
Ο Ιησούς γιορτάζει με τους μαθητές του το Πάσχα. Ο Μυστικός Δεί-
πνος
Ήρθε το Πάσχα. Πολλοί Ιουδαίοι ταξίδεψαν στην Ιερουσαλήμ. Ήθελαν να ευχαριστή-
σουν τον Θεό που είχε οδηγήσει τον λαό του Ισραήλ έξω από την Αίγυπτο. Η γιορτή 
του Πάσχα άρχιζε το βράδυ με ένα επίσημο δείπνο. Το γιόρταζαν σε οικογενειακό κύ-
κλο, με φίλους και συγγενείς. 

Ο Ιησούς και οι μαθητές του ήρθαν κι αυτοί στα Ιεροσόλυμα για το Πάσχα. Οι 
μαθητές ρώτησαν τον Ιησού: «Πού θέλεις να γιορτάσουμε το πασχαλινό δείπνο;». Ο 
Ιησούς έστειλε δύο από τους μαθητές του και τους λέει: «Πηγαίνετε στην πόλη. Εκεί 
θα συναντήσετε κάποιον που θα κουβαλάει ένα σταμνί με νερό. Ακολουθήστε τον 
και στο σπίτι που θα μπει, ο οικοδεσπότης θα σας δείξει ένα μεγάλο δωμάτιο, έτοιμο 
στρωμένο. Εκεί να κάνετε τις ετοιμασίες για το γιορτινό τραπέζι». Οι μαθητές πήγαν 
στην πόλη. Τα βρήκαν όπως τους τα είχε πει ο Ιησούς κι ετοίμασαν το πασχαλινό τρα-
πέζι.

Μκ 14, 12-16

Ενώ ο Ιησούς και οι μαθητές του 
ήταν στο τραπέζι και έτρωγαν, 
είπε ο Ιησούς:  «Αλήθεια σας 
λέω πως κάποιος από σας που 
τρώει μαζί μου θα με προδώ-
σει». Λυπήθηκαν οι μαθητές κι 
άρχισαν να ρωτούν ο ένας μετά 
τον άλλο: «Μήπως είμαι εγώ;». 
Κι ο Ιησούς τους είπε: «Είναι 
ένας από τους δώδεκα, αυτός 
που βουτάει το ψωμί του μαζί 
μου στην ίδια πιατέλα».

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Βρίσκομαι και εγώ την ημέρα της εισόδου του Χριστού στα 

Ιεροσόλυμα. Περιγράφω στην ομάδα μου με μία λέξη το βασικό 
συναίσθημα που ένιωσα βλέποντας το γεγονός αυτό να ξετυλίγεται 
μπροστά στα μάτια μου. Γράφουμε όλοι τα συναισθήματά μας σε 
μικρά χαρτάκια και τα κολλάμε σε ένα μεγάλο χαρτί.

2. Μαθαίνουμε τα κάλαντα του Λαζάρου και ζυμώνουμε λαζαράκια.
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Ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε κομμάτια και το 
έδωσε στους μαθητές λέγοντας: «Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα 
πήρε το ποτήρι με το κρασί, κι αφού είπε την ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε, 
και ήπιαν απ’ αυτό όλοι. Και τους είπε: «Αυτό είναι το αίμα μου, που επισφραγίζει 
τη νέα διαθήκη, που χύνεται για χάρη όλων». Κι αφού έψαλαν τους καθιερωμένους 
ψαλμούς, βγήκαν έξω για να πάνε στο όρος των Ελαιών.

Μτ 26, 17-30

  Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού
Κι ενώ ακόμα μιλούσε ο Ιησούς, φτάνει ο Ιούδας ο Ισκαριώτης και μαζί του ένα πλήθος 
από ανθρώπους οπλισμένους με ξίφη και ρόπαλα. Ο Ιούδας τους είχε πει: «Όποιον 
φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον». Πλησίασε τότε αμέσως ο Ιούδας και φίλησε τον 
Ιησού, λέγοντας: «Χαίρε Δάσκαλε!». 

Αυτοί τότε συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν. Ο Ιησούς είπε: «Ληστής είμαι 
και βγήκατε με ξίφη και ρόπαλα να με συλλάβετε; Κάθε μέρα ήμουν ανάμεσά σας 
στον ναό και δίδασκα και δεν με συλλάβατε». Όλοι τότε οι μαθητές του τον εγκατέλει-
ψαν κι έφυγαν.

Μτ 26, 47-56

  Η δίκη και η καταδίκη του Ιησού
Ο Ιησούς ανακρινόταν στο σπίτι του αρχιερέα. Όλη τη νύχτα τον ρωτούσαν οι ιερείς, 
οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Πολλοί τον κατη-
γορούσαν με ψεύτικες μαρτυρίες. Όταν ξημέρωσε, 
αποφάσισαν να καταδικάσουν σε θάνατο τον Ιησού. 
Αφού, λοιπόν, τον έδεσαν, τον πήγαν και τον παρέ-
δωσαν στον Πόντιο Πιλάτο, τον Ρωμαίο διοικητή.

Νωρίς το πρωί έφεραν τον Ιησού δεμένο 
μπροστά στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος, αφού ανέκρινε 
τον Ιησού, είπε στους Ιουδαίους πως δεν τον βρί-
σκει ένοχο για τίποτε. Οι Ιουδαίοι του είπαν πως 
υπερασπίζεται έναν εχθρό του Καίσαρα. Ο Πιλάτος 
φοβήθηκε. Έκανε μια τελευταία προσπάθεια να σώ-
σει τον Ιησού, ρωτώντας τους αν θέλουν να ελευθε-
ρώσει, σύμφωνα με ένα παλιό έθιμο, έναν περιβό-
ητο ληστή, τον Βαραββά ή τον Χριστό. Εκείνοι του 
φώναζαν να ελευθερώσει τον Βαραββά. «Και τον 
Ιησού τι να τον κάνω;». «Να τον σταυρώσεις!» φώ-
ναζε άγρια το πλήθος. «Να τον σταυρώσεις!».
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Όταν ο Πιλάτος είδε ότι δεν πετυχαίνει τίποτα, πήρε νερό και ένιψε τα χέρια 
του μπροστά στο πλήθος λέγοντας: «Εγώ είμαι αθώος για το αίμα αυτού του δίκαιου. 
Το κρίμα πάνω σας». Και για να ικανοποιήσει τα πλήθη, ελευθέρωσε τον Βαραββά, 
ενώ τον Ιησού, αφού διέταξε να τον μαστιγώσουν, τον παρέδωσε να σταυρωθεί.

Ιω 18, 12-24· Μτ 27,1-2, 11-31

  Τα Πάθη και η Σταύρωση του Ιησού
Τότε οι στρατιώτες του Πιλάτου πήραν τον Ιησού, τον έντυσαν με μια κόκκινη χλα-
μύδα, έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια και του το φόρεσαν στο κεφάλι σαν στέμμα και 
στο δεξί του χέρι τού έβαλαν ένα καλάμι. Τον χτυπούσαν, τον έφτυναν και του έλεγαν 
περιπαιχτικά: «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

Μκ 15, 16-20· Μτ 27, 27-31

Οι στρατιώτες παίρνουν τον Ιησού 
για να τον σταυρώσουν. Τον πη-
γαίνουν έξω από την πόλη και τον 
φέρνουν σ’ έναν τόπο που λέγεται 
Γολγοθάς. Αυτό σημαίνει «Τόπος 
Κρανίου». 

Η ώρα ήταν εννέα το πρωί, 
όταν τον σταύρωσαν. Οι στρατι-
ώτες μοιράστηκαν τα ρούχα του, 
τραβώντας κλήρο για να δουν τι θα 
πάρει ο καθένας απ’ αυτά. Η αιτία 
της σταύρωσης ήταν γραμμένη σε 
μια επιγραφή επάνω στον σταυρό: 
«Ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Μαζί 
με τον Ιησού σταύρωσαν και δύο 
ληστές, έναν στα δεξιά κι έναν στ’ 
αριστερά του.

Όσοι περνούσαν από κει, 
κουνούσαν ειρωνικά το κεφάλι τους 

και έβριζαν λέγοντας: «Α, εσύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξα-
νάχτιζες! Σώσε τον εαυτό σου και κατέβα απ’ τον σταυρό!».

Τον κορόιδευαν επίσης και οι αρχιερείς και οι γραμματείς λέγοντας μεταξύ 
τους: «Άλλους τους έσωσε, τον εαυτό του όμως δεν μπορεί να τον σώσει. Είναι λέει ο 
Μεσσίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ας κατέβει τώρα από τον σταυρό, ώστε να δούμε και 
να πιστέψουμε σ’ αυτόν». Τον περιγελούσαν ακόμα κι αυτοί που ήταν σταυρωμένοι 
μαζί του.
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Όταν έφτασε δώδεκα η ώρα το μεσημέρι, έπεσε σκοτάδι σ’ όλη τη γη ως τις 
τρεις το απόγευμα. Στις τρεις η ώρα, ο Ιησούς με δυνατή φωνή είπε: «Ηλί, Ηλί λαμά 
σαβαχθανί;». Που σημαίνει: «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;».

Μερικοί απ’ αυτούς που βρίσκονταν εκεί είπαν: «Ακούστε, φωνάζει τον προφή-
τη Ηλία». Έτρεξε τότε κάποιος και βούτηξε ένα σφουγγάρι στο ξίδι, το στερέωσε πάνω 
σ’ ένα καλάμι και του έδωσε να πιει λέγοντας: «Αφήστε να δούμε τώρα, αν θα ’ρθει 
ο Ηλίας να τον κατεβάσει από τον σταυρό». Ο Ιησούς έβγαλε μια δυνατή κραυγή και 
ξεψύχησε.

Μτ 27, 32-50· Μκ 15, 29-37

Η ταφή του Ιησού
Είχε σουρουπώσει. Επειδή η 
επόμενη μέρα ήταν Σάββατο, 
δηλαδή μέρα αργίας, οι Ιου-
δαίοι ήθελαν πριν βραδιάσει 
να έχουν ενταφιαστεί οι σταυ-
ρωμένοι. Είπαν, λοιπόν, στον 
Πιλάτο και, με δική του διατα-
γή, οι στρατιώτες έσπασαν τα 
σκέλη των δύο άλλων σταυρω-
μένων για να επιταχύνουν τον 
θάνατό τους. Όταν ήρθαν στον 
Ιησού, τον βρήκαν ήδη νεκρό 
και δεν του έσπασαν τα σκέλη. 
Ένας όμως από τους στρατιώ-
τες τού τρύπησε με τη λόγχη 
την πλευρά και βγήκε από την πληγή αίμα και νερό.

Μετά απ’ αυτά, ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία τόλμησε και πήγε στον Πιλάτο και 
του ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος του έδωσε την άδεια. Ο Ιωσήφ αγόρασε ένα 
σεντόνι, κατέβασε τον Ιησού από τον σταυρό, τον τύλιξε στο σεντόνι και τον τοποθέ-
τησε σ’ ένα μνήμα λαξευμένο σε βράχο. Κατόπιν κύλησε μια μεγάλη πέτρα κι έκλεισε 
την είσοδο του μνήματος. Η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσή 
παρακολουθούσαν πού τον έβαλαν.

Ιω 19, 31-34· Μτ 27, 57-61

   Η Ανάσταση του Ιησού 
Χαρείτε, ο Χριστός αναστήθηκε

Χαράματα της Κυριακής κίνησαν οι μαθήτριες του Ιησού: η Μαρία η Μαγδαληνή, η 
Μαρία του Κλωπά και η Σαλώμη για τον τάφο του. Είχαν αγοράσει μύρα, για να αρω-
ματίσουν το σώμα του Χριστού, όπως συνήθιζαν τότε. Πηγαίνοντας, είχαν έγνοια πώς 
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θα κυλήσουν το βαρύ λιθάρι που έκλεινε την είσοδο του τάφου. Όταν έφτασαν, έκ-
πληκτες είδαν πως το λιθάρι δεν ήταν στη θέση του. Ο τάφος ήταν ανοιχτός.
 Παραξενεύτηκαν! Μπήκαν μέσα. Το σώμα του Κυρίου δεν ήταν εκεί. Ένας άγ-
γελος καθόταν δεξιά. Φορούσε λευκά ρούχα που άστραφταν, όπως ο ήλιος πάνω στο 
χιόνι. Τους μίλησε και τους είπε: «Μη φοβάστε! Ξέρω ποιον γυρεύετε. Τον Ιησού που 
σταυρώθη κε. Δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε. Τρέξτε γρήγορα να το πείτε στους μαθητές 
του».
 Ταραγμένες αλλά και γεμάτες χαρά, οι Μυροφόρες έφυγαν για να μεταφέρουν 
το χαρούμενο άγγελμα. Καθώς προχωρούσαν, εί δαν μπροστά τους τον ίδιο τον Χριστό 
αναστημένο. Πλησίασαν, γονάτισαν και τον προσκύνησαν. Μα η καρδιά τους έτρεμε 
από φόβο. «Χαρείτε και μη φοβάστε», τους είπε. «Πηγαίνετε να πείτε στους μαθητές 
μου ότι θα συναντηθούμε στη Γαλιλαία».
 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σύντομα. Ο Ιησούς φανερώ θηκε μπροστά 
τους και τους είπε: «Ειρήνη σ’ 
εσάς». Εκείνοι, όταν τον είδαν, 
έπεσαν και τον προσκύνησαν. 
«Να έχετε πάντα ειρή νη», τους 
είπε ξανά και συνέχισε: «Πη-
γαίνετε να κάνετε όλους τους 
ανθρώπους μαθητές μου. Να 
τους βαπτίζετε στο όνομα του 
Πατρός και του Υιού και του 
Αγίου Πνεύματος. Να τους δι-
δάσκετε να τηρούν όλες τις 
εντολές που σας έδωσα. Κι εγώ 
θα είμαι μαζί σας για πάντα, 
όσο θα υπάρχει κόσμος. Αμήν».

Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού, 1992

Η Ανάσταση του Χριστού είναι γιορτή της γης και τ’ ουρανού. Οι άγγελοι και οι αρχάγ-
γελοι χαίρονται και μαζί μ’ αυτούς χαίρεται και γιορτάζει ο Κύριος και Θεός μας.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Κατασκευάζουμε στην ομάδα μας το ημερολόγιο της Μεγάλης 

Εβδομάδας. Γράφουμε μία πρόταση για τα γεγονότα της κάθε 
ημέρας.

2. Γράφουμε δύο επιστολές, μία προς τον Πόντιο Πιλάτο και μία 
προς τους Ιουδαίους αρχιερείς, για να  υποστηρίξουμε τον Ιησού.
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3. Ένας Ιουδαίος, ένας μαθητής του Χριστού και ένας Ρωμαίος στρατιώτης 
βρίσκονται κάτω από τον σταυρό τις στιγμές της σταύρωσης του 
Χριστού. Δραματοποιούμε τον διάλογο που έχουν.

4. Πώς συνέβη η αναγγελία της Ανάστασης του Χριστού στις Μυροφόρες 
από τον άγγελο; Δημιουργούμε μια θεατρική αναπαράσταση. 

  ΙΙΙ. Το Πάσχα στην εκκλησιαστική τέχνη
Από την υμνογραφία της Εκκλησίας
Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ ο ιερέας, περιφέροντας τον σταυρωμένο Χριστό μέσα 
στον ναό, λέει:

Σήμερονκρεμᾶταιἐπὶξύλου
ὁἐνὕδασιτὴνγῆνκρεμάσας.
Στέφανονἐξἀκανθῶνπεριτίθεται
ὁτῶνἀγγέλωνβασιλεύς.

Σήμερακρεμιέταιπάνωστονσταυρό
εκείνοςπουστερέωσετηγηπάνωστα
νερά.Αγκάθινοστεφάνιφορεί
οΒασιλιάςτωνΑγγέλων.

Τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα ψάλλονται τα εγκώμια, δηλαδή οι ύμνοι προς 
τον Χριστό που βρίσκεται στον τάφο:

Ἡζωήἐντάφωκατετέθης,Χριστέ,
καίἀγγέλωνστρατιαίἐξεπλήττοντο,
συγκατάβασινδοξάζουσαιτήνσήν.

ΣτοντάφοσεαποθέσανεΧριστέ,
εσέναπουείσαιηίδιαηζωή∙
καιστρατιέςαγγέλωνέμενανέκπληκτες,
δοξάζονταςτηνταπείνωσήσου.

Ἔρραναντόντάφον,αἱμυροφόροι
μύραλίανπρωΐἐλθοῦσαι.

ΧαράματαέφτασανοιΜυροφόρες
στοντάφοσου,νατονραντίσουνμε
αρώματα.

Την Κυριακή του Πάσχα οι πιστοί, χαρούμενοι για την Ανάσταση του Χριστού, ψάλ-
λουν όλοι μαζί:

Χριστὸςἀνέστηἐκνεκρῶν,
θανάτῳθάνατονπατήσαςκαὶτοῖςἐν
τοῖςμνήμασιζωὴνχαρισάμενος.

ΟΧριστόςαναστήθηκεαπότουςνεκρούς,
νικώνταςμετονθάνατότουτονθάνατοκαι
χαρίζονταςτηζωήσεόλουςτουςνεκρούς.

Διαβάζουμε την εικόνα της Ανάστασης
	 Ο αγιογράφος εικονογραφεί το αναστάσιμο τροπάριο που όλοι οι χριστιανοί 

ψάλλουν για την Ανάσταση: «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατή-
σας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος». Ο Χριστός μπαίνει θριαμβευτής 
και νικητής μέσα στον Άδη, που είναι ένας χώρος μέσα σε απόκρημνους βράχους 
και σκοτάδι. 
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	 Ο Χριστός περιβάλλεται από μια φωτεινή δόξα, το φως του Θεού. Φοράει λευκά 
και αστραφτερά ρούχα και γεμίζοντας όλο τον χώρο με φως διώχνει το σκοτάδι. 
Με δύναμη και χαρά μαζί, αρπάζει από το χέρι τον Αδάμ και την Εύα και τους 
τραβάει δυνατά μέσα από τους τάφους τους.

	 Στα δεξιά, βλέπουμε μια ομάδα προσώπων που είναι οι δίκαιοι· αυτοί δηλαδή 
που περίμεναν με πίστη τον ερχομό του. Ανάμεσά τους, διακρίνουμε τον Άβελ. 
Από την άλλη πλευρά, αναγνωρίζουμε βασιλείς και προφήτες της Παλαιάς Διαθή-
κης, τον Δαβίδ, τον Σολομώντα, τον Μωυσή, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, κ.ά. 

	 Ο Χριστός με τα πόδια του πατάει τις σπασμένες πόρτες του Άδη. Τριγύρω είναι 
σκορπισμένα τα κλειδιά και τα σύμβολα του θανάτου. Ο αλυσοδεμένος άνθρω-
πος κάτω απ’ τα πόδια του Χριστού είναι ο ίδιος ο θάνατος που πια έχει χάσει 
κάθε δύναμη και εξουσία. 

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Ακούμε κομμάτια κλασικής μουσικής στην τάξη εμπνευσμένα από 

την Εβδομάδα των Παθών. Αφήνουμε το καθένα από αυτά να μας 
απορροφήσει και να μας προκαλέσει σκέψεις και συναισθήματα. 
Εμπνεόμαστε και γράφουμε ένα δικό μας τίτλο για το κάθε 
κομμάτι. Στο τέλος, η δασκάλα ή ο δάσκαλός μας μάς αποκαλύπτει τον 
τίτλο που έδωσε ο συνθέτης στο κομμάτι, και τον συγκρίνουμε με τον δικό 
μας.

2.  Παρατηρούμε τον περίτεχνο «Επιτάφιο του Παγώνη» (σελ. 113) που 
βρίσκεται στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου. Χωρίζουμε το έργο σε 4 μέρη κι 
εμείς χωριζόμαστε σε 4 ομάδες. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα: 

	 		 	περιγράφει: δηλαδή καταγράφει με ακρίβεια ό,τι βλέπει, προσέχοντας 
τις λεπτομέρειες.
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Από την ελληνική ποίηση και πεζογραφία
Η ημέρα της Λαμπρής
Καθαρότατονήλιοεπρομηνούσε
τηςαυγήςτοδροσάτούστεροαστέρι,
σύγνεφο,καταχνιά,δεναπερνούσε
τ’ουρανούσεκανένααπόταμέρη

Χριστόςανέστη!Νέοι,γέροικαικόρες,
όλοι,μικροί-μεγάλοι,ετοιμαστείτε
μέσαστεςεκκλησίεςτεςδαφνοφόρες
μετοφωςτηςχαράςσυμμαζωχτείτε
ανοίξετεαγκαλιέςειρηνοφόρες
μπροστάστουςΑγίουςκαιφιληθείτε!

Φιληθείτεγλυκά,χείλημεχείλη,
πέστεΧριστόςανέστη,εχθροίκαιφίλοι!
γλυκόφωνα,κοιτώνταςτες
ζωγραφισμένεςεικόνες,ψάλλουνεοιψαλτάδες

λάμπειτοασήμι,λάμπειτοχρυσάφι
απότοφωςπουχύνουνεοιλαμπάδες
κάθεπρόσωπολάμπειαπ’τ’αγιοκέρι,
όπουκρατούνεοιΧριστιανοίστοχέρι.

ΔιονύσιοςΣολωμός

 
	 	 επεξεργάζεται: δηλαδή καταγράφει σκέψεις ή συναισθήματα πάνω σε 
ό,τι παρατήρησε και τα ανακοινώνει στην υπόλοιπη τάξη.
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Λαμπρή
Αδέλφια,ελάτεστοπανηγύρι
σφίξτεταχέριαμεμιακαρδιά
σμίξτεταχείληστοθείοΠοτήρι
λαμπρήείν’ημέραπ’αργοξυπνά.

Χριστόςανέστητολέειτ’αγέρι
πέραστουςκάμπουςκαισταβουνά
αύρεςμηνάνετονέοστηφτέρη
λαμπρήείν’ημέραπ’αργοξυπνά.

Ανάστασηείναικαιστιςκαρδιέςμας
άγγελοιψάλλουντοΩσαννά
το’πανκιοισπίνοιστιςπασχαλιέςμας
λαμπρήείν’ημέραπ’αργοξυπνά.

Ρόδη Ερμά

Ανάσταση
Άγιανύχτατ’Απρίλη,
γιορτινήφορεσιά,
«δεύτελάβετεφως»
έλαμψ’όληηεκκλησιά.

Ηλαμπάδαμουκαίει
μεςσταμύριααγιοκέρια,
οΧριστόςαναστήθη
μεςσταδυομουταχέρια!

Μύρασκόρπισεγύρω
ηανοιξιάτικηφύση,
τηφλογίτσακρατώ
μεςστιςχούφτεςμησβήσει.

Κιηλευκήμουλαμπάδα
τώρα,να,τρεμοπαίζει,
μεςστακόκκινααυγά
στοστρωμένοτραπέζι.

Ντίνα Χατζηνικολάου
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Το Πάσχα της Αννούλας
Το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου 
η μητέρα μου ετοίμαζε τη σούπα, 
που θα τρώγαμε τη νύχτα μετά την 
Ανάσταση. Δεν έτρωγε κανείς μας 
τη μαγειρίτσα. Ετοίμαζε κι αρνί 
στο φούρνο για την άλλη μέρα το 
μεσημέρι. Τα κουλούρια κι οι λα-
μπαδοπουλούρες είχαν ετοιμαστεί 
απ’ τη Μεγάλη Πέμπτη μαζί με τα 
κόκκινα αυγά. Θα τρώγαμε σαρά-
ντα μέρες κόκκινα αυγά, που μας 
φαίνονταν πάντα πιο νόστιμα. Όλα 
μοσχοβολούσαν μες στο σπίτι. Πει-
νούσα λίγο παραπάνω το Μεγάλο 
Σάββατο, αλλά ήταν κι αυτό μέσα 
στην αναμονή της μεγάλης και μο-
ναδικής γιορτής της Ανάστασης. 
Στις 11 το βράδυ χτυπούσαν οι καμπάνες και ξεκινούσαμε με τις λαμπάδες στο χέρι 
για να τις ανάψουμε από τη λαμπάδα του παπα-Λευτέρη, όταν θα έβγαινε από την 
ωραία πύλη ψάλλοντας πανηγυρικά:

Δεῦτελάβετεφῶςἐκτοῦἀνεσπέρουφωτὸς
καὶδοξάσατεΧριστὸντὸνἀναστάνταἐκνεκρῶν.

Στην  αναστάσιμη θεία Λειτουργία κοιταζόμαστε με τη φίλη μου την Ελένη. Δεν μπο-
ρούσαμε να συμμαζέψουμε τα χαμόγελά μας. Τα μάτια μας κουρασμένα από την ξα-
γρύπνια, όμως τα τροπάρια με το γρήγορο ρυθμό τους ήταν σαν κρυστάλλινοι ήχοι 
καμπάνας. Στο τέλος ο παππούλης 
διάβαζε από ένα μεγάλο βιβλίο 
το λόγο του αγίου Ιωάννου Χρυ-
σοστόμου, που προσκαλεί όλους 
στην Τράπεζα του Χριστού, στην 
θεία Κοινωνία. Μετά το αντίδωρο 
φεύγαμε παρέες παρέες με αναμ-
μένες λαμπάδες για να μεταφέ-
ρουμε το άγιο φως στο σπίτι, ν’ 
ανάψουμε το καντήλι στις εικόνες.

Άννα Κωστάκου-Μαρίνη, Το
ΠάσχατηςΑννούλας
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Το πρώτο μου Πάσχα
Γιατί όλη τη Mεγάλη Eβδομάδα την είχα περάσει με το πένθος, με 
τη λύπη των Παθών. Eίχα παρακολουθήσει τον Xριστό στο μαρτύ-
ριό του, στην αγωνία του, στον θάνατό του. Είχα παρακαθίσει και 
στον Mυστικό Δείπνο. Είχ’ ακολουθήσει και την εκφορά του, κλαί-
γοντας μαζί με τη Θλιμμένη Mητέρα. Γι’ αυτό το «Xριστός Aνέστη» 
μου έκαμε ύστερα τόση χαρά, τόση αγαλλίαση. Γι’ αυτό μου φάνη-
κε σα μια υπέρτατη ικανοποίηση, σα μια νίκη, σαν ένας θρίαμβος. 
Eκείνος που φόρεσε για κοροϊδία ψεύτικη πορφύρα. Eκείνος που 
ποτίσθηκε χολή και ξύδι, και μαστιγώθηκε, και καρφώθηκε σε ξύλο, 
και πέθανε μαρτυρικά, σαν άνθρωπος. Στο τέλος όμως  έβγαινε ζω-
ντανός από τον τάφο κι ανέβαινε στον ουρανό σα Θεός!
          Έτσι έπρεπε να είναι. Για να μου δώσει τόση χαρά η Aνάσταση, 
έπρεπε να προηγηθεί το Πάθος· για να μου κάμει τόση εντύπωση 
το Πάσχα, έπρεπε να γνωρίσω τη Mεγάλη Eβδομάδα.  Mαθαίνοντας 
όσα έμαθα εκείνο το χρόνο, μάθαινα τη ζωή: Tη χαρά, την αληθινή 
χαρά, την κατακτούμε ύστερ’ από αγώνα και αγωνία, ύστερ’ από 
κόπο και λύπη. Πριν από κάθε μας Πάσχα, πρέπει να περάσουμε 
μια Mεγάλη Eβδομάδα.             

 Γρηγόριος Ξενόπουλος, ΤοπρώτομουΠάσχα, διασκευή

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αναπαριστούμε το «Πάσχα της Φύσης», δηλαδή το πέρασμα από 
τον Χειμώνα στην Άνοιξη με ζωγραφική, κατασκευές και κολάζ με 
λουλούδια.
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  IV. Πασχαλινά έθιμα της Ελλάδας και του 
κόσμου
Η Μεγάλη Παρασκευή στην Ελλάδα
Ο λαός ζει αυτή τη μέρα με ξεχωριστή συγκίνηση και ευλάβεια. Το πρωί γίνεται η 
Ακολουθία της Αποκαθήλωσης. Προς το τέλος της ο ιερέας κατεβάζει το σώμα του Χρι-
στού από τον Σταυρό, το τυλίγει μ’ ένα κάτασπρο σεντόνι και μπαίνει στο Άγιο Βήμα. 
Μετά από λίγο, βγαίνει κρατώντας, χρυσοκέντητο ύφασμα με την εικόνα του Χριστού, 
τον Επιτάφιο. 

Το τοποθετεί στο κουβούκλιο του Επιταφίου (τον Επιτάφιο, όπως έχει επικρα-
τήσει να το λέει ο λαός μας), που το έχουν στολίσει από τη Μεγάλη Πέμπτη το βρά-
δυ τα κορίτσια της ενορίας με λουλούδια. Καθώς τον στολίζουν ψάλλουν ύμνους της 
Αποκαθήλωσης ή το μοιρολόγι της Παναγιάς που είναι διαφορετικό από τόπο σε τόπο. 
Τα παιδιά συνηθίζουν να περνούν κάτω από τον Επιτάφιο.

Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής αρχίζει η Ακολουθία του Επιταφίου και 
όταν νυχτώσει γίνεται η περιφορά του. Μπροστά πηγαίνει ο Σταυρός, τα εξαπτέρυγα, 
ο Επιτάφιος και οι ιερείς με τους ψάλτες. Ο λαός που ακολουθεί ψάλλει τα εγκώμια, 
κρατώντας αναμμένα κεριά. Στα σταυροδρόμια και στις πλατείες η πομπή σταματά 
και οι ιερείς κάνουν δεήσεις. Ο Επιτάφιος γυρίζει στον ναό για να τελειώσει η Ακο-
λουθία. Τη Μεγάλη Παρασκευή όλοι ευχόμαστε «Kαλή Ανάσταση!». Έτσι μέσα στη 
λύπη μας για την ταφή του Χριστού, εκφράζουμε την πίστη και τη χαρά μας για την 
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Ανάστασή του. Όλη την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής οι χριστιανοί νηστεύουν. 
Τρώνε συνήθως μόνο ψωμί, ελιές και νερόβραστη φακή με λίγο ξίδι. Υπάρχει επίσης η 
συνήθεια να επισκέπτονται τα κοιμητήρια (νεκροταφεία), όπου έχουν ταφεί αγαπημένα 
πρόσωπα της οικογένειάς τους.

Λαμπρή. Η ημέρα της Ανάστασης στην Ελλάδα
Οι αναστάσιμες μέρες συνηθίζεται να λέγονται με μια λέξη, Λαμπρή. Το πρωί του Με-
γάλου Σαββάτου στον όρθρο, γίνεται η πρώτη Ανάσταση. Οι πιστοί χτυπάνε δυνατά 
κατσαρόλες και μεταλλικά αντικείμενα κάνοντας πολλή φασαρία, για να ακούσουν οι 
νεκροί ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, γύρω στις έντε-
κα, οι πιστοί συγκεντρώνονται στην εκκλησία για τον Όρθρο της Κυριακής του Πάσχα. 
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όλα τα φώτα του ναού σβήνουν και σκοτάδι απλώνεται πα-
ντού. Και τότε, ανοίγει η Ωραία Πύλη και ο ιερέας, με μια λαμπάδα στο χέρι ψάλλει 
πανηγυρικά: «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ δοξάσατε Χριστὸν τὸν 
ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».

Όσοι είναι κοντά στο Ιερό Βήμα ανάβουν τη λαμπάδα τους από τη δική του. 
Έπειτα γυρίζουν και δίνουν το φως σ’ όσους είναι κοντά τους κι εκείνοι με τη σειρά 
τους σε όσους βρίσκονται πιο πέρα. Έτσι, σε λίγο, όλος ο ναός φωτίζεται και το φως ξε-
χύνεται ως έξω από τον ναό. Στη συνέχεια ο ιερέας και οι ψάλτες βγαίνουν έξω από τον 
ναό και διαβάζουν το Ευαγγέλιο: «Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ 
καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν 
τὸν ᾿Ιησοῦν». Μόλις τελειώσει το Ευαγγέλιο, ο ιερέας μεγαλόφωνα ψάλλει: «Χριστὸς 

ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θά-
νατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς 
μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος». Οι 
καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα, 
βαρελότα και βεγγαλικά σκίζουν 
τον αέρα. Όλοι φιλιούνται και 
επιστρέφουν στο σπίτι με αναμ-
μένη τη λαμπάδα με το αναστά-
σιμο φως για την παραδοσιακή 
μαγειρίτσα και τα κόκκινα αυγά. 
Η λειτουργία συνεχίζεται μέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες και οι 
πιστοί μεταλαμβάνουν με τις λα-
μπάδες τους αναμμένες.
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  V. Το Πάσχα των Καθολικών
Τα Θεία Πάθη και το Πάσχα γιορτά-
ζονται με ιδιαίτερη λαμπρότητα από 
τους καθολικούς σε όλο τον κόσμο. 
Τη Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα της 
Σταύρωσης του Χριστού, σε πολλές 
χώρες συνηθίζεται να γίνεται ανα-
παράσταση των Παθών. Η Μεγάλη 
Παρασκευή είναι ημέρα νηστείας. 
Αποτελεί μέρος της τριήμερης γιορ-
τής του Πάσχα, η οποία κορυφώνε-
ται το βράδυ του Μεγάλου Σαββά-
του. Την Κυριακή του Πάσχα οι κα-
μπάνες των ναών χτυπάνε δυνατά 
ανακοινώνοντας τα χαρμόσυνα νέα 
της Ανάστασης. Κατά την πανηγυρι-
κή Θεία Ευχαριστία του Πάσχα που 
γίνεται στον ναό του Αγίου Πέτρου, 
ο Πάπας διαβάζει τον Χαιρετισμό 
«Χριστός Ανέστη» σε όλες τις γλώσ-
σες του κόσμου. 

Πασχαλινά αυγά και λαγουδάκια
Σε όλο τον κόσμο, είναι διαδεδομένα τα χρωματιστά 
πασχαλινά αυγά. Σε ορισμένα μέρη, οι γονείς συνη-
θίζουν να τα κρύβουν, ώστε να τα αναζητήσουν τα 
παιδιά. Το πασχαλινά αυγά είναι σύμβολο της Ανά-
στασης.
 
Οι πασχαλινές λαμπάδες και το έθιμο της φωτιάς 
Οι πιστοί ανάβουν πασχαλινές λαμπάδες το βράδυ 
του Μεγάλου Σαββάτου. Το φως της λαμπάδας συμ-
βολίζει το φως του Χριστού. Το φως από τις πασχα-
λινές λαμπάδες μεταφέρεται παντού, συμβολίζοντας 
τον φωτισμό όλων των ανθρώπων.
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  VI. Το Πάσχα των Εβραίων (Πέσαχ)
Οι Εβραίοι με τη γιορτή του Πέσαχ τι-
μούν την Έξοδό τους από την Αίγυπτο 
και θυμούνται τη ζωή των απογόνων 
του Ιακώβ στη σκλαβιά του Φαραώ και 
τα όσα υπέφεραν, καθώς επίσης και 
τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο ο 
Θεός τους ελευθέρωσε. 

Σέντερ: το γιορταστικό τραπέζι του Πέ-
σαχ 
Αυτό τον σημαντικό σταθμό της ιστορί-
ας τους γιορτάζουν οι Εβραίοι κατά το 
Πέσαχ (Πάσχα). Και το γιορτάζουν με 
λαμπρότητα στο σπίτι, με την τελετή 
του Σέντερ. Το Σέντερ γίνεται στο σπί-
τι τις δυο πρώτες βραδιές του Πέσαχ. 
Είναι μια γιορταστική όσο και επίσημη 
τελετή. Όλη η οικογένεια μαζεύεται 
γύρω από το τραπέζι, όπου είναι στρω-
μένα τα λαμπρότερα κρύσταλλα και 

ασημικά και τα πιο γλυκόπιοτα κρασιά, για να θυμηθούν και να τιμήσουν την Έξοδο 
των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο.

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Βρίσκουμε έθιμα για το Πάσχα από διάφορα μέρη του κόσμου. 

Γεμίζουμε ένα μεγάλο χαρτόνι με τα έθιμα που είναι κοινά με την 
Ελλάδα και ένα άλλο με έθιμα που είναι διαφορετικά.

2.  Βρίσκουμε πληροφορίες για το έθιμο του Μοιρολογιού της 
Παναγίας. Πού συμβαίνει, πότε και πώς;

3.  Φτιάχνουμε λαμπάδες στην τάξη για να τις κρατήσουμε εμείς ή, ακόμη 
καλύτερα, για να τις δωρίσουμε σε παιδάκια κάποιου ιδρύματος ή 
νοσοκομείου της περιοχής μας.
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