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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ – 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2018  
  

12μ.μ. – 1μ.μ. Εσπερινός της Αγάπης 

  

ΔΕΥΤΈΡΑ   ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ – 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2018    
  

Ευψύχιος Μάρτυς, Όσιος Βάδιμος 
 9π.μ. – 11:00 π.μ. Όρθρος, Θ.Λ. (Θ. Κοινωνία) 

  

ΤΡΙΤΗ  ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ – 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2018  

Άγ. Ραφαήλ 

9π.μ. – 11:00 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία (Θ.Κοινωνία) 

  

ΤEΤΑΡΤΗ, 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2018   

4:30 μ.μ.— 6:15 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2018  

 ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ    

9π.μ. – 11: 30π.μ. Όρθρος, Θ.Λειτουργία, Αγιασμός  

4:30 μ.μ.— 6:30 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο 

  

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ ΘΩΜΑ – 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2018 

9π.μ. – 12μ.μ.  Όρθρος  Θ. Λειτουργία (Θ.Κοινωνία) 
Ο καφές προσφέρεται από το ΠΤΟ 

  

 
SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 

  

PΑSCHA  SUNDAY -  APRIL 8, 2018 

12 noon - 1p.m.   Vespers of  Love  

  

2nd  DAY   OF  PASCHA  MONDAY -  APRIL9, 2018 

Eupsychios the Martyr, Vadin the Righteous of Persia 

 9a.m.-11:00a.m.    Orthros, D. L. (Holy Communion) 

  

3rd  DAY  OF   PASCHA  TUESDAY  
  APRIL10, 2018 

St. Raphael 

9a.m.-11a.m.   Orthros,  D. Liturgy (Holy  Communion) 

  

Wednesday, April 11, 2018 

4:30 p.m.—6:15 p.m. Greek School  

  

FRIDAY- APRIL 13, 2018 

THEOTOKOS OF  THE LIFEGIVING FONT 

9a.m.-11.30 a.m.  Orthros,  D. L.  (Holy  Communion) 

4:30 p.m.– 6:30 p.m. Greek School  

  

SUNDAY  OF  SAINT  THOMAS – APRIL15, 2018 

9a.m.-12 noon  Orthros,  D. Liturgy (Holy Communion) 

Coffee is offered by the PTO 



 Acts of  the Apostles 1:1-8 

 

 

 

The reading is from Acts of  the Apostles 1:1-8 

In the first book, O Theophilos, I have dealt with all that 
Jesus began to do and teach, until the day when he was 
taken up, after he had given commandment through the 
Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. To 
them he presented himself  alive after his passion by 
many proofs, appearing to them during forty days, and 
speaking of  the kingdom of  God. And while staying with 
them he charged them not to depart from Jerusalem, but 
to wait for the promise of  the Father, which, he said, 
"you heard from me, for John baptized with water, but 
before many days you shall be baptized with the Holy 
Spirit." So when they had come together, they asked him, 
"Lord, will you at this time restore the kingdom of  
lsrael?" He said to them, "it is not for you to know times 
or seasons which the Father has fixed by his own 
authority. But you shall receive power when the Holy 
Spirit has come upon you; and you shall be my witnesses 
in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end 
of  the earth." 

 

Πράξεις Ἀποστόλων 1:1-8 

 

 

 

Πράξεις Ἀποστόλων 1:1-8 τὸ ἀνάγνωσμα είναι απο  Τὸν 

μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, 

ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν, ἄχρι ἧς 

ἡμέρας, ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου 

οὓς ἐξελέξατο, ἀνελήφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν 

ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, διʼ 

ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς, καὶ λέγων τὰ 

περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. Καὶ συναλιζόμενος 

παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, 

ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός, Ἣν ἠκούσατέ 

μου· ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ 

βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας 

ἡμέρας. Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν 

λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν 

βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν 

ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ 

ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ. Ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν, ἐπελθόντος τοῦ 

ἁγίου πνεύματος ἐφʼ ὑμᾶς· καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε 

Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ 

ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 

Προκείμενον. Ήχος πλ. δ'.  
ΨΑΛΜΟΙ 117.24,29 

αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ 
εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ Στίχ. ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι 

εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ 

Prokeimenon. Mode Plagal 4.  
Psalm 117.24,29 

This is the day which the LORD has made; let us 
rejoice and be glad in it. 

Verse: Give thanks to the LORD, for he is good; for 
his mercy endures for ever. 



The Gospel According to John 1:1-17 

In the beginning was the Word, and the Word was with 
God, and the Word was God. He was in the beginning 
with God; all things were made through him, and without 
him was not anything made that was made. In him was 
life, and the life was the light of  men. The light shines in 
the darkness, and the darkness has not overcome it. 
There was a man sent from God, whose name was John. 
He came for testimony, to bear witness to the light, that 
all might believe through him. He was not the light, but 
came to bear witness to the light. The true light that 
enlightens every man was coming into the world. He was 
in the world, and the world was made through him, yet 
the world knew him not. He came to his own home, and 
his own people received him not. But to all who received 
him, who believed in his name, he gave power to become 
children of  God; who were born, not of  blood nor of  
the will of  the flesh nor of  the will of  man, but of  God. 
And the Word became flesh and dwelt among us, full of  
grace and truth; we have beheld his glory, glory as of  the 
only Son from the Father. (John bore witness to him, and 
cried, "This was he of  whom I said, 'He who comes after 
me ranks before me, for he was before me.'") And from 
his fullness have we all received, grace upon grace. For 
the law was given through Moses; grace and truth came 
through Jesus Christ. 

 

 

 

 

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ἰωάννην 1:1-17 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα    

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ 

Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 

Πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ 

ἓν ὃ γέγονεν. Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν 

ἀνθρώπων. Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία 

αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.  

Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα 

αὐτῷ Ἰωάννης· οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ 

περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι᾽ αὐτοῦ. Οὐκ ἦν 

ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. Ἧν 

τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον 

εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ 

ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Εἰς τὰ ἴδια 

ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.  Ὅσοι δὲ ἔλαβον 

αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς 

πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ 

ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐκ 

Θεοῦ ἐγεννήθησαν.  

Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ 

ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ 

πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. Ἰωάννης μαρτυρεῖ 

περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων· Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ 

ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός 

μου ἦν. Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες 

ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· ὅτι ὁ νόμος διὰ 

Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ ἐγένετο. 



 ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ 
Χριστὸς κατελθὼν πρὸς πύλην ᾍδου μόνος 

Λαβὼν ἀνῆλθε πολλὰ τῆς νίκης σκῦλα.  

Οι γυναίκες οι οποίες παραβρέθηκαν το 

απόγευμα της Παρασκευής, στον ενταφιασμό 

του Κυρίου, δηλαδή η Μαρία η Μαγδαληνή και 

οι υπόλοιπες, όταν επέστρεψαν από το Γολγοθά 

στην πόλη, ετοίμασαν αρώματα και μύρα για να 

αλείψουν το σώμα του Ιησού· και την επομένη 

μέρα απείχαν από κάθε δραστηριότητα λόγω της 

αργίας του Σαββάτου. Κατά το βαθύ όρθρο, 

όμως, της Κυριακής, η οποία ονομάζεται από 

τους Ευαγγελιστές «πρώτη Σαββάτου» και «μια 

Σαββάτων», δηλαδή πρώτη μέρα της 

εβδομάδος, μετά από τριάντα έξι σχεδόν ώρες 

από τη νέκρωση του ζωοδότη Λυτρωτή, 

έρχονται με νεκρώσιμα αρώματα στον τάφο. 

Και ενώ σκέπτονταν τη δυσκολία της 

αποκυλίσεως του λίθου από την είσοδο του 

τάφου γίνεται σεισμός φοβερός· και Άγγελος με 

αστραπηφόρα όψη και χιονόφωτη στολή, αφού 

αποκύλισε το λίθο και κάθισε πάνω σ’ αυτόν, 

έκανε τους φύλακες να τρομάξουν και τους 

έτρεψε σε φυγή. Οι γυναίκες, στο μεταξύ, αφού 

μπήκαν στον τάφο και δε βρήκαν το σώμα του 

Ιησού, βλέπουν δυο Αγγέλους 

λευκοφορεμένους, με αντρική μορφή, οι οποίοι 

αφού τους φανέρωσαν την ανάσταση του 

Σωτήρα, τις στέλνουν για να αναγγείλουν στους 

μαθητές την χαρούμενη είδηση. Σε μικρό 

χρονικό διάστημα φθάνουν στον τάφο ο Πέτρος 

με τον Ιωάννη, αφού έμαθαν τι έγινε από τη 

Μαρία τη Μαγδαληνή, όπως ήδη ειπώθηκε, 

αλλά μπαίνοντας μέσα βρίσκουν μόνο τα 

σάβανα. Γι’ αυτό ανέρχονται όλοι στη πόλη με 

χαρά, κήρυκες της ανάστασης του Χριστού, τον 

οποίον και είδαν πραγματικά ζωντανό πέντε 
φορές κατά τη σημερινή γιορτή. Αυτή την χαρμόσυνο 

Ανάσταση γιορτάζοντας σήμερα ασπαζόμαστε μεταξύ 

μας τον εν Χριστώ ασπασμό, δείχνοντας με τον τρόπο 

αυτό τη διακοπή της πρώτης έχθρας ανάμεσα σ’ εμάς 

και το Θεό και τη διαλλαγή του Θεού προς εμάς για 

άλλη μια φορά, διαλλαγή που έγινε φανερή με το 

πάθος του Σωτήρος. Και η εορτή ονομάζεται Πάσχα, 

έχοντας έτσι το ίδιο όνομα με το Πάσχα των Εβραίων, 

το οποίο, στη γλώσσα τους σημαίνει διάβαση• διότι ο 

παθών και αναστάς Ιησούς μας διεβίβασε από την 

κατάρα του Αδάμ και τη δουλεία του διαβόλου στην 

ελευθερία και μακαριότητα. Και αυτή η μέρα της 

εβδομάδος, κατά την οποία έγινε η Ανάσταση του 

Χριστού, η οποία είναι η πρώτη από τις υπόλοιπες 

μέρες, επειδή, αφιερώθηκε στην τιμή του Κυρίου 

ονομάστηκε από το όνομα Του Κυριακή, και σ’ αυτή 

μετατέθηκε από τους Αποστόλους η αργία και η 

ανάπαυση της εορτής του Σαββάτου του παλαιού 

νόμου.  



ΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 

Τι είναι το Πάσχα: Το Πάσχα είναι η σημαντικότερη 

θρησκευτική γιορτή της Χριστιανοσύνης. Τιμάται η 

ανάμνηση της ένδοξης Ανάστασης του Θεανθρώπου 

Ιησού Χριστού. Αρχικά ήταν η μεγαλύτερη εβραϊκή 

γιορτή, που γιορταζόταν προς τιμήν της 

απελευθέρωσης των Ισραηλιτών από την Αιγυπτιακή 

αιχμαλωσία.  

Η ονομασία του προέρχεται από το εβραϊκό Πεσάχ που 

σημαίνει διάβαση, προς ανάμνηση της διάβασης του 

περιούσιου λαού από τη σκλαβιά στην ελευθερία. 

Μετά το Πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου, το 

νόημα της εορτής μετασχηματίστηκε και πήρε νέα 

σωτηριολογική διάσταση. Αποτελεί την κορυφαία 

στιγμή της Χριστιανοσύνης, τη γιορτή των γιορτών.  

Χριστιανικό Πάσχα: Ο εορτασμός του Πάσχα για 

τους χριστιανούς γίνεται την Κυριακή μετά την 

πανσέληνο του Μαρτίου. Έτσι οι χριστιανοί, 

ξεχωριστά και αντίθετα από τους Εβραίους, γιορτάζουν 

τη σταύρωση και ανάσταση του Χριστού και το 

πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Το Πάσχα διαρκεί 

δύο εβδομάδες: από την Κυριακή των Βαΐων 

(συμβολίζει την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα) 

ως την Κυριακή του Θωμά. Η πρώτη εβδομάδα 

ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα ή Εβδομάδα των 

Παθών, αρχίζει με την Κυριακή των Βαΐων και λήγει 

το Μεγάλο Σάββατο. Όλη τη Μεγαλοβδομάδα υπάρχει 

συνήθεια να νηστεύουν οι χριστιανοί και να 

παρακολουθούν τακτικά τις εκκλησιαστικές 

λειτουργίες. Η δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα 

ονομάζεται Εβδομάδα του Πάσχα ή Λαμπροβδομάδα ή 

Λαμπρή και αρχίζει με την Κυριακή του Πάσχα. Όλες 

οι ήμερες που ακολουθούν θεωρούνται ημέρες χαράς 

και διασκέδασης. Το χριστιανικό Πάσχα είναι κινητή 

γιορτή.  Το βαθύτερο νόημα του Πάσχα: Η Σταυρική 

θυσία του Ιησού δείχνει ότι ο Θεός πονάει για τον 

άνθρωπο και τ' ανθρώπινα βάσανα. Γι' αυτό από αγάπη 

προσφέρει ό,τι πιο πολύτιμο έχει για να σώσει τον ίδιο 

του τον Υιό. Θέλησε να διδάξει την αντίσταση και την 

πάλη στο κακό, αλλά και την έννοια της αγάπης και τη 

διάθεση της προσφοράς του εαυτού μας υπέρ των 

πολλών. Είναι η γιορτή της αγάπης, γιατί ο ίδιος ο 

Χριστός μας θυσιάστηκε για τη σωτηρία τη δική μας. 

Είναι το καλύτερο δείγμα της αγάπης του για μας. Με 

τη γιορτή αυτή της Ανάστασης του Ιησού 

ξαναγεννιέται η φύση και η ίδια η ζωή. Τα 

συναισθήματά μας για το Πάσχα:  Το Πάσχα, η 

λαμπρότερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, είναι ίσως η 

μοναδική γιορτή που κλείνει μέσα της όλα τα 

συναισθήματα. Από την αγωνία, τον πόνο τη θλίψη 

των Παθών και της Σταύρωσης, περνάμε στην 

αγαλλίαση και την ελπίδα που φέρνει η Ανάσταση.                                                   

 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

Όλες τις μέρες της Μεγάλης εβδομάδας υπάρχει 

λειτουργία στην εκκλησία που εξιστορούνται τα πάθη 

του Χριστού.  

Πασχαλινά έθιμα της Μεγάλης Πέμπτης: Στην 

εκκλησία διαβάζονται τα 12 ευαγγέλια, ενώ στο σπίτι 

φτιάχνουν τα γλυκά του Πάσχα, τα τσουρέκια και τα 

κουλουράκια. Επίσης βάφονται τα κόκκινα αυγά. 



Πασχαλινά κόκκινα αυγά: Ένα έθιμο των ημερών 

είναι τα Πασχαλινά κόκκινα αυγά, τα οποία 

συμβολίζουν το αίμα του Iησού Xριστού που έσταξε 

όταν τον λόγχισε ο Pωμαίος στρατιώτης. (όταν 

βρισκόταν στον σταυρό). Σύμφωνα όμως με τον 

Kοραή τα κόκκινα αυγών συμβολίζουν το αίμα των 

προβάτων με το οποίο οι Iουδαίοι έβαψαν τις οικείες 

τους, για να αποφύγουν την "υπό εξολοθρευτικού 

Aγγελου φθοράν". Είναι παγκόσμια σχεδόν η χρήση 

του στον χριστιανικό κόσμο τις μέρες. Οι ερμηνείες 

που δίνονται για την προτίμησή του, και μάλιστα σε 

χρώμα κόκκινο, είναι πολλές. Υποστηρίζουν ότι το 

αυγό συμβολίζει την ανανέωση της ζωής και την 

ευγηρία. Για το χρώμα του λέγεται ότι θυμίζει το αίμα 

του Χριστού. Αλλά είναι γνωστή και η λαϊκή 

παράδοση που λέει: "...όταν είπαν ότι αναστήθηκε ο 

Χριστός, κανείς δε το πίστευε. Μια γυναίκα μάλιστα 

που κρατούσε ένα καλάθι με αυγά, φώναξε: - Μπορεί 

από άσπρα να γίνουν κόκκινα αυτά τα αυγά; Και 

πράγματι έγιναν! "  Γιατί όμως βάφονται κόκκινα τα 

αυγά; Μερικοί πιστεύουν ότι τα αυγά βάφονται 

κόκκινα σε ανάμνηση του αίματος του Χριστού, που 

χύθηκε για εμάς τους ανθρώπους. Κόκκινο είναι και το 

χρώμα της χαράς. Χαράς για την Ανάσταση του 

Χριστού. Είναι παράλληλα όμως και χρώμα 

αποτρεπτικό. Κόκκινες βελέντζες και κόκκινα μαντίλια 

κρεμούσαν τη Μεγάλη Πέμπτη στην Καστοριά οι 

γυναίκες για το καλό. Κόκκινο πανί έβαφαν μαζί με τα 

αυγά τους στη Μεσημβρία και το κρεμούσαν στο 

παράθυρο για σαράντα μέρες, για να μην τους πιάνει 

το μάτι. Το βάψιμο των αυγών γινόταν τη Μεγάλη 

Πέμπτη γι αυτό και τη λέγαν Κόκκινη Πέφτη ή 

Κοκκινοπέφτη. Παλιότερα το συνήθιζαν κι αποβραδίς, 

πάντοτε όμως τα μεσάνυχτα, με το ξεκίνημα της νέας 

μέρας. Καινούρια πρέπει να ήταν η κατσαρόλα που θα 

έβαφαν τα αυγά και ο αριθμός τους ορισμένος και τη 

μπογιά τη φύλαγαν σαράντα μέρες και δεν την έχυναν, 

ακόμα και τότε, έξω από το σπίτι. Τα χρώματα για τα 

αυγά τα έφτιαχναν από διάφορα φυτά. Από κρεμμύδια 

γινόταν το μελί, από άχυρο ή από φύλλα αμυγδαλιάς το 

κίτρινο, το ανοικτό κόκκινο από παπαρούνες. 

Αργότερα τα αγόραζαν, το κόκκινο όμως χρώμα ήταν 

και είναι πάντα το πιο αγαπημένο.                   

Το πρώτο αυγό που έβαφαν ήταν της Παναγίας και το 

έβαζαν στο εικονοστάσι. Με αυτό σταύρωναν τα 

παιδιά από το κακό το μάτι. Σε μερικά μέρη έβαζαν σε 

ένα κουτάκι τόσα αυγά όσα ήταν τα μέλη της 

οικογένειας και τα πήγαιναν το βράδυ στην εκκλησία, 

για να διαβαστούν στα 12 Ευαγγέλια. Τα άφηναν κάτω 

από την Αγία Τράπεζα ως την Ανάσταση και τότε 

καθεμιά έπαιρνε τα δικά της. Αυτά τα αυγά ήταν 

"ευαγγελισμένα" και τα τσόφλια τους τα παράχωναν 

στους κήπους και τις ρίζες των δέντρων για να 

καρπίσουν. Παρόμοια τύχη είχαν και τα αυγά που 

έκαναν οι κότες τη Μεγάλη Πέμπτη. Άμα η κότα ήταν 

μαύρη, ακόμα καλύτερα. Είχαν θαυμαστές ιδιότητες 

και μπορούσαν να διώξουν κάθε κακό. Τα αυγά τα 

Μεγαλοπεφτιάτικα περνούσαν τον πονόλαιμο, 

φύλαγαν το αμπέλι από το χαλάζι, έδιωχναν μακριά το 

σκαθάρι. 



Οι γυναίκες και τα κορίτσια στόλιζαν τα αυγά, τα 

"έγραφαν", τα "κεντούσαν". Πάνω στα άσπρα αυγά 

έγραφαν με λειωμένο κερί ευχές, σχεδίαζαν σκηνές 

από τη ζωή του Χριστού, πουλιά κ.ά. Έριχναν μετά τα 

αυγά στην κόκκινη μπογιά και μέχρι να λειώσει το κερί 

έμεναν τα γράμματα και τα σχέδια άσπρα. Τα 

"ξομπλωτά" ή "κεντημένα" αυγά, που τα λέγαν στη 

Μακεδονία και "πέρδικες, μια και συχνά είχαν πάνω 

τους πουλιά, ή ίσως και γιατί ξεχώριζαν, όπως κι οι 

πέρδικες, για την ομορφιά τους, θύμιζαν συχνά 

μικρογραφίες. 

Το ένα ήταν καλύτερο από το άλλο. Αυτά έστελναν 

δώρο οι αρραβωνιασμένες στο γαμπρό και οι 

βαφτισιμιές στους νονούς και τις νονές τους, σε όλα τα 

αγαπημένα πρόσωπα. Άλλοτε πάλι τα κορίτσια 

πρόσθεταν στα αυγά φτερά από χρωματιστό χαρτί, 

ουρά και μύτη από ζυμάρι και τα κρεμούσαν στο 

ταβάνι, έτοιμα να πετάξουν. Πλούσια είναι η 

παράδοση για τον συμβολισμό των αυγών του Πάσχα. 

Στα Βυζαντινά χρόνια έφτιαχναν κουλούρα που στην 

μέση της είχε ένα κόκκινο αυγό. Το αυγό, από το οποίο 

βγαίνουν τα πουλιά, συμβολίζει την ζωή, ενώ το 

κόκκινο είναι το χρώμα της ζωής. Το βάψιμο των 

αυγών, για λατρευτικούς σκοπούς απαντάται σε 

διάφορους τόπους του κόσμου.  Tο τσούγκρισμα των 

πασχαλινών αυγών:  Tο τσούγκρισμα των πασχαλινών 

αυγών, συμβολίζει την Aνάσταση του Xριστού, καθώς 

το αυγό συμβολίζει τη ζωή και τη δημιουργία που 

κλείνει μέσα του τη ζωή. Όταν το κέλυφός του αυγού 

σπάσει με το τσούγκρισμα, γεννιέται μια ζωή, έτσι και 

το πασχαλινό αυγό συμβολίζει το σπάσιμο του τάφου 

του Xριστού και την Aνάστασή Tου.  

 Πασχαλινά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής: Την 

Μεγάλη Παρασκευή γίνεται η μεταφορά του 

επιταφίου. Ο επιτάφιος στολίζεται με λουλούδια και 

περιφέρεται γύρω από την εκκλησία και τους δρόμους, 

ενώ οι πιστοί ακολουθούν από πίσω. Είναι μέρα 

πένθους.  

Επιτάφιος θρήνος:  Μετάφραση: 

Εσένα, που το φως φοράς σαν ιμάτιο, όταν κατέβασε 

από τον Σταυρό ο Ιωσήφ μαζί με τον Νικόδημο και 

(σε) αντίκρισε νεκρό, γυμνό, άταφο, άρχισε 

ευσυμπάθητο θρήνο και έλεγε οδυρόμενος: "Αλίμονο 

γλυκύτατε Ιησού, που, πριν λίγο, επειδή (σε) είδε ο 

ήλιος να κρέμεσαι στον Σταυρό, τυλίχθηκε με σκοτάδι 

και η γη από τον φόβο εσείετο και σκιζόταν το 

καταπέτασμα του ναού. Αλλά, να, τώρα σε βλέπω για 

μένα να έχεις υποστεί με την θέλησή σου θάνατο. Πως 

θα σε κηδεύσω Θεέ μου; και πως θα σε τυλίξω με 

σεντόνια; Με ποια χέρια θα πιάσω το πάναγνό σου 

σώμα; και ποια τραγούδια θα ψάλλω στην κηδεία σου 

Οικτίρμονα; Δοξάζω τα πάθη σου, υμνολογώ και την 

ταφή σου μαζί με την ανάσταση και κραυγάζω: Κύριε 

δόξα σοι."  

Τον ήλιο που έκρυψε τις ίδιες του τις ακτίνες και το 

καταπέτασμα του ναού που διερράγη, λόγω του 

θανάτου του Σωτήρος, ο Ιωσήφ όταν (τα) είδε, 

προσήλθε στον Πιλάτο και θερμά ικετεύει λέγοντας: 

Δώσε μου τούτο τον ξένο, που από βρέφος σαν ξένος 



φιλοξενήθηκε στον κόσμο. Δώσε μου τούτο τον ξένο, 

που οι ομόφυλοι από μίσος τον θανατώνουν σαν ξένο. 

Δώσε μου τούτο τον ξένο, που παραξενεύομαι να 

βλέπω του θανάτου το (παρά)ξενο. Δώσε μου τούτο 

τον ξένο, που ήξερε να φιλοξενεί τους πτωχούς και 

τους ξένους. Δώσε μου τούτο τον ξένο, που οι Εβραίοι 

από φθόνο τον απεξένωσαν από τον κόσμο. Δώσε μου 

τούτο τον ξένο, για να κρύψω σε τάφο, που σαν ξένος 

δεν είχε που να γείρει το κεφάλι. Δώσε μου τούτο τον 

ξένο, που βλέποντάς τον νεκρό η Μητέρα φώναζε: Ω, 

Υιέ μου και Θεέ μου, αν και στα σπλάχνα πληγώνομαι 

και στην καρδιά σπαράζω που σε βλέπω νεκρό, αλλά 

αναθαρρώντας από την ανάστασή σου, δοξάζω. Και με 

τούτα τα λόγια ικετεύοντας τον Πιλάτο ο άρχοντας 

λαμβάνει του Σωτήρος το σώμα, που και με φόβο το 

τύλιξε σε σεντόνι και σε σμύρνα και το έβαλε σε τάφο, 

αυτόν που παρέχει σε όλους ζωή αιώνια και το μεγάλο 

έλεος.  

Επιτάφιος: Στολισμός και μυσταγωγία 

Η κατανυκτική μυσταγωγία της περιφοράς του 

Επιταφίου θέλει κάθε χρόνο την ετοιμασία της. Ο 

στολισμός του έχει ιδιαίτερο εθιμοτυπικό και 

δημιουργούσε πάντα μια ευγενή άμιλλα μεταξύ των 

ενοριών, για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η 

κατασκευή του δεν είναι τυχαία: Όπως πιστεύεται, το 

επάνω μέρος του συμβολίζει τον ουρανό και το 

επίπεδο που υπάρχει στη μέση συμβολίζει τη γη. 

Επιτάφιος: Στολισμός και μυσταγωγία 

Η κατανυκτική μυσταγωγία της περιφοράς του 

Επιταφίου θέλει κάθε χρόνο την ετοιμασία της. Ο 

στολισμός του έχει ιδιαίτερο εθιμοτυπικό και 

δημιουργούσε πάντα μια ευγενή άμιλλα μεταξύ των 

ενοριών, για ένα  εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η 

κατασκευή του δεν είναι τυχαία: Όπως πιστεύεται, το 

επάνω μέρος του συμβολίζει τον ουρανό και το 

επίπεδο που υπάρχει στη μέση συμβολίζει τη γη. 

Κορόνα από άνθη: Η ελληνική παράδοση ήθελε τις 

γυναίκες να ξενυχτούν στολίζοντας την ξυλόγλυπτη 

κατασκευή με λουλούδια όλων των χρωμάτων και των 

αρωμάτων. Χρησιμοποιούσαν ποικιλόμορφα μυρωδάτα 

αγριολούλουδα αλλά και άλλα, ήμερα, που μάζευαν τα 

παιδιά από τους ανοιξιάτικους κήπους, τις αυλές και τα 

χωράφια: Ανεμώνες, μαργαρίτες, άσπρα, μωβ, κίτρινα και 

μπλε λουλουδάκια του αγρού, κρίνους, τριαντάφυλλα, άνθη 

λεμονιάς, βιολέτες, μενεξέδες, πασχαλιές, γαρίφαλα. Στη 

Σκόπελο οι μοδίστρες έραβαν και τεχνητά χρυσά 

λουλούδια, τις λεγόμενες τρέδες. Τα λουλούδια πλέκονταν 

σε στεφάνια και γιρλάντες και όλος ο Επιτάφιος γινόταν 

μια κορόνα από άνθη που μοσχοβολούσαν. Στις σύγχρονες 

πόλεις τη θέση των γυναικών παίρνουν συνήθως 

επαγγελματίες ανθοδέτες, επιστρατεύοντας πλήθος από 

εξωτικά λουλούδια και πρασινάδες. 

Χάρη και γιατρειά: Στα παλαιότερα χρόνια όλοι 

περνούσαν από μια φορά κάτω από τον Επιτάφιο, για να 

τους πιάσει η χάρη. Στην Κρήτη πίστευαν πως αν τα ζωηρά 

παιδιά περάσουν τρεις φορές από κάτω, θα φρονιμέψουν 

και αν κάνουν το ίδιο και οι άρρωστοι, θα αναρρώσουν. 

Ευλογημένα λουλούδια: Τα λουλούδια που έπαιρναν οι 

πιστοί από τον Επιτάφιο θεωρούνταν ευλογημένα και τα 



τοποθετούσαν στο εικονοστάσι του σπιτιού. Οι γυναίκες 

έφτιαχναν με αυτά φυλαχτά για τους ναυτικούς, ενώ άλλοι 

τα χρησιμοποιούσαν σαν γιατρικό για τον πονοκέφαλο. Αν 

οι ανάγκες ήταν διαφορετικές, είχαν και άλλη χρήση: Τα 

κορίτσια της Σκοπέλου τα έβαζαν κάτω από το μαξιλάρι 

τους για να δουν ποιον θα παντρευτούν, ενώ στην Κρήτη 

τα χρησιμοποιούσαν για το έθιμο της ανανέωσης της ζύμης 

του ψωμιού. Σύμφωνα με την παράδοση, υπήρχε η 

αντίληψη ότι το ψωμί χάνει τη δύναμή του και χρειάζεται 

ανανέωση, άρα η νέα ζύμη έπρεπε να ευλογηθεί. Έτσι, τη 

Μεγάλη Παρασκευή, όταν ο παπάς διάβαζε το πρώτο 

Ευαγγέλιο, λέγανε ότι «καινουργιώνεται το προζύμι». Αν 

μάλιστα έβαζαν και ένα λουλούδι του Επιταφίου μέσα του, 

τόσο το καλύτερο. Μην εκπλαγείς αν συναντήσεις το έθιμο 

να τηρείται ακόμα (εκτός από την Κρήτη) και σε κάποιους 

παραδοσιακούς κρητικούς φούρνους της Αθήνας. 

Οι πασχαλινές λαμπάδες: Οι πασχαλινές λαμπάδες 

δίνονται ως δώρα στα παιδιά για να χρησιμοποιηθούν για 

τη λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου. Οι λαμπάδες είναι 

διακοσμημένες άλλοτε με παιχνίδια και άλλοτε με 

λουλούδια.  

Μεγάλο Σάββατο είναι το βράδυ της Ανάστασης. Στις 12 η 

ώρα το βράδυ, ο ιερέας δίνει το Άγιο φως στους πιστούς 

και ψάλλει το "Χριστός Ανέστη". Οι πιστοί παίρνουν το 

άγιο φως με τις πασχαλινές λαμπάδες και χαιρετιούνται 

λέγοντας "χριστός ανέστη" και απαντώντας "Αληθώς 

ανέστη ο κύριος". Σε πολλές περιοχές ανάβουν βεγγαλικά 

και στρακαστρούκες. Είναι η μέρα της ανάστασης, μέρα 

χαράς και γιορτής. 

Το Μεγάλο Σάββατο τελειώνει η νηστεία της σαρακοστής 

και επιστρέφοντας στο σπίτι τρώνε την μαγειρίτσα και 

τσουγκρίζουν τα κόκκινα αυγά. 
  

Holy Thursday 

Easter preparations begin on Holy (or Great) Thursday. 

This is when the traditional Easter bread, tsoureki, is 

baked and eggs are dyed red to represent the blood of 

Christ. From ancient times, the red eggs have been a 

symbol of the renewal of life, carrying the message of 

the victory over death.  

In times gone by, superstitions grew into customs. 

These include placing the first red egg at the home's 

iconostasis (the place where icons are displayed) to 

ward off evil. It also involved marking the heads and 

backs of small lambs with the red dye to protect them. 

On the evening of Holy Thursday, church services 

include a symbolic representation of the crucifixion, 

and the period of mourning begins. In many villages 

and cities, women will sit in church throughout the 

night in traditional mourning. 
Holy Friday 

The holiest day of the week is Holy (or Great) Friday. 

It is a day of mourning and not one of work (including 

cooking). 

It is also the only day during the year when the Divine 

Liturgy is not read. Flags are hung at half-mast and 

church bells ring all day in a slow, mournful tone. 

Many devout people do not cook on Holy Friday. If 

they do, traditional foods are simple and only those that 

can be boiled in water (not oil) and seasoned with 

vinegar. 

https://www.thespruce.com/greek-easter-bread-tsoureki-1705740
https://www.thespruce.com/dye-red-eggs-greek-easter-1705690
http://www.patheos.com/blogs/orthodixie/2006/04/red-eggs-at-pascha-easter.html


Beans or thin soups like tahinosoupa (a soup made 

with tahini) are quite common. 

Traditionally, women and children take flowers to the 

church to decorate the Epitaphio (the symbolic bier of 

Christ). It is the day for the Service of Lamentation, 

which mourns the death of Christ. 

The bier is decorated lavishly with flowers and bears 

the image of Christ. During the service, it is carried on 

the shoulders of the faithful in a procession that runs 

through the community to the cemetery and back. 

Members of the congregation follow, carrying candles. 

Holy Saturday 

 On Holy (or Great) Saturday, the Eternal Flame is 

brought to Greece by a military jet and is distributed to 

waiting priests who carry it to their local churches. The 

event is always televised and if there's a threat of bad 

weather or a delay, the entire country agonizes until the 

flame arrives safely. 

On the morning of Holy Saturday, preparations begin 

for the next day’s Easter feast. Dishes that can be 

prepared in advance are made. The traditional mayiritsa 

soup—which uses the organs and intestines of the lamb 

that will be roasted—is prepared. This will be eaten 

after the midnight service. 

The midnight Service of the Resurrection is an 

occasion attended by everyone who is able, including 

children. 

Each person holds a white candle that is only used for 

this service. 

The special candles that are made for Easter are called 

labatha (lah-BAH-thah). They are often given to 

children as gifts from their parents or Godparents. 

Though the candle itself is typically white, it can be 

lavishly decorated with favorite children’s heroes or 

storybook characters. They may reach as high as three 

feet tall. 

The crowds are so big that churches fill to overflowing 

as anticipation mounts. Shortly before midnight, all 

lights are extinguished and the churches are lit only by 

the Eternal Flame on the altar. 

When the clock passes midnight, the Priest calls out 

"Christos Anesti" (khree-STOHSS ah-NES-

tee, "Christ is risen") and passes the flame—the light of 

the Resurrection—to those nearest him. The flame is 

then passed from person to person and it isn't long 

before the church and courtyard are glowing with 

flickering candlelight. 

The night air is filled with the singing of the Byzantine 

Chant "Christos Anesti," and the "fili tis Agapis" ("kiss 

of Agape"). Friends and neighbors exchange "Christos 

Anesti" with one another as a way of wishing one 

another well. In response, they will say "Alithos Anesti" 

(ah-lee-THOHSS ah-NES-tee, "truly, He is risen") or 

"Alithinos o Kyrios" (ah-lee-thee-NOHSS o KEE-ree-

yohss, "true is the Lord"). 

As soon as "Christos Anesti" is called out, it is also the 

custom for church bells to ring joyously non-stop. 

Ships in ports all over Greece join in by sounding their 

https://www.thespruce.com/greek-easter-soup-1706132
https://www.thespruce.com/greek-easter-soup-1706132


horns, floodlights are lit on large buildings, and large 

and small displays of fireworks and noisemakers are set 

off. 
Easter Sunday 

The main focus of Easter Sunday is on traditional 
Greek Easter foods. At dawn (or earlier), 

the spits are set to work and grills are fired up. The 

customary main attraction of the day is whole 
roasted lamb or goat (kid) to represent the Lamb 

of God. However, many prefer oven and stovetop 

lamb or kid dishes. 

Appetizers, such as Greek olives and tzatziki (a 

cucumber yogurt dip), are served for guests to enjoy 

while watching the lamb cook on the spit. 

Ovens are filled with traditional accompaniments and 

all the trimmings, such as patates fournou (potatoes 

roasted with citrus and oregano) and spanakotyropita 
(spinach and cheese pie). 

Great Greek wines, ouzo, and other drinks flow freely. 

Preparations for the meal turn into festive celebrations, 

even before the eating begins. The meal can be a three- 

to four-hour affair and will often last long into the 

night.Another national holiday, Easter Monday is a day 

to take things slowly. It may be more casual, but it 

is definitely a day filled with delicious leftovers. 

Easter Sunday 
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