
 
  

 

Η λέξη Πάσχα στα ελληνικά δεν σηµαίνει τίποτα. Πρόκειται για παραφθορά µιας 

λέξης µε εβραϊκή και αραµαϊκή προέλευση (πεσάχ) και σηµαίνει «ξεφεύγω», 

«προσπερνώ». Συµβολίζει το τέλος της µακρόχρονης δουλείας των Ισραηλιτών στην 

Αίγυπτο και την έξοδό τους προς τη γη Χαναάν, τη γη της Επαγγελίας. 

Σύµφωνα µε το βιβλίο της Εξόδου στην Παλαιά ∆ιαθήκη, η δέκατη και τελευταία 

πληγή που επεφύλαξε ο Θεός στους Αιγύπτιουςήταν η θανάτωση από Άγγελο 

Κυρίου όλων των πρωτότοκων γιων των Αιγυπτίων, αλλά και των πρωτότοκων 

ζώων τους.  Κάθε εβραϊκή οικογένεια έπρεπε να θυσιάσει ένα νεαρό αρνάκι ή 

κατσικάκι, µε το αίµα του έβαφαν παραδοσιακά τις πόρτες των σπιτιών, ώστε να 

αναγνωρίζει ο Άγγελος τα εβραϊκά σπίτια και να µη σπέρνει το θάνατο… 

Στη χριστιανική λατρεία το Πάσχα µεταφέρθηκε για λίγες ηµέρες (γιορτάζεται την 

πρώτη ηµερολογιακή Κυριακή µετά την πανσέληνο της εαρινής ισηµερίας), έτσι 

ώστε να υπάρχει µια γιορτινή αλληλουχία µε το Πάθος και την Ανάσταση του 

Χριστού, του «αµνού του Θεού», όπως τον είχε αποκαλέσει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. 

Απέκτησε, βέβαια, και άλλο συµβολισµό, πλέον δείχνει το πέρασµα από το θάνατο 

στη ζωή και από τη λύπη στη χαρά. 

Το ψήσιµο, πάντως, του αρνιού στη σούβλα είναι παραδοσιακό ελληνικό έθιµο. Η 

συγκεκριµένη… τεχνοτροπία ανάγεται στους βοσκούς της ελληνικής υπαίθρου, οι 

οποίοι παραδοσιακά γιόρταζαν το Πάσχα στα χειµαδιά και δεν είχαν χτιστούς 

φούρνους ώστε να ψήσουν το αρνί. Η σούβλα, λοιπόν, ήταν ένας εύκολος και 

γρήγορος τρόπος ψησίµατος, αφού δεν απαιτούσε εγκαταστάσεις, παρά µόνο µια 

φωτιά, ένα µυτερό κλαδί και δύο διχάλες στο έδαφος για να συγκρατούν τη σούβλα. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι ο εξελιγµένος τύπος του πασχαλινού ψωµιού, της Λαµπροκουλούρας ή  

του Λαµπρόψωµου. Το όνοµα «τσουρέκι» προέρχεται από την Τουρκική λέξη 

«corek» που αναφέρεται σε οποιοδήποτε ψωµί είναι φτιαγµένοµε ζύµη που  

περιέχει µαγιά. Το όνοµα «τσουρέκι» µάλλον υιοθετήθηκε από τους Έλληνες 

κατά την περίοδο της τουρκικής κατοχής, και έκτοτε ξεκίνησαν να φτιάχνουν τη δική τους 

εκδοχή ενός γλυκού ψωµιού φτιαγµένο µε γάλα, βούτυρο και αβγά.

-Εκτός από το τσουρέκι, υπάρχουν και άλλες ποικιλίες Πασχαλινού ψωµιού γνωστές ως 

«λαµπροκούλουρα» ή «λαµπρόψωµο» ή µε άλλες ονοµασίες ανάλογα µε την τοπική παράδοση. 

Το ψωµί αυτό είναι συµβολικό γιατί αντιπροσωπεύει την ανάσταση του Χριστού, καθώς το 

αλεύρι ζωντανεύει και µεταµορφώνεται σε ψωµί.. 

- Το σχήµα των Πασχαλινών ψωµιών ποικίλλει ανάλογα µε τις τοπικές παραδόσεις. Το 

 πιο γνωστό είναι φυσικά η πλεξούδα, µε ή χωρίς κόκκινο αβγό. Οι πλεξούδες και οι  

κόµποι προέρχονται από τους ειδωλολατρικούς χρόνους ως σύµβολα για την αποµάκρυνση 

των κακών πνευµάτων .  

- Πρωί-πρωί τη µεγάλη Πέµπτη, σε όλη την Ελλάδα, οι γυναίκες καταπιάνονται  

µε το ζύµωµα. Ζυµώνουν µε µυρωδικά τις κουλούρες της Λαµπρής και τις  

στολίζουν µε λουρίδες από ζυµάρι και ξηρούς καρπούς. Ανάλογα µε το σχήµα  

που τους έδιναν παλιότερα είχαν και διάφορα ονόµατα. «Κοφίνια»,  

«καλαθάκια»,«δοξάρια», «αυγούλες», «κουτσούνες», «κουζουνάκια».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Ως επιτάφιος στην ελληνική παράδοση ορίζεται το ξύλινο κουβούκλιο στο οποίο τοπο- 

θετείται το ιερό άµφιο µε την παράσταση του Χριστού. Γενικότερα ως “επιτάφιο” 

ονοµάζουµε την εκκλησιαστική ακολουθία της κήδευσης του Χριστού τη Μ. Παρασκευή. 

Τον επιτάφιο στολίζαν κορίτσια µε ανοιξιάτικα λουλούδια ψέλνοντας µοιρολόγια. Τα 

λουλούδια του Επιταφίου ονοµάζονται Χριστολούλουδα, Σταυρολούλουδα και 

τους  αποδίδεται µεγάλη θαυµατουργός δύναµη.Κάθε σπίτι έστελνε µια ανθοδέσµη και 

ένα κερί για το στολισµό και αφού τέλειωνε, τα µικρά παιδιά περνούσαν από κάτω για να 

πάρουν την ευλογία για µακροζωία. Τη νύχτα της Μ. Παρασκευής σε µια λιτανευτική 

ποµπή, ο στολισµένος επιτάφιος περιφέρεται γύρω από την εκκλησία,  

ενώ µπροστά πηγαίνουν τα εξαπτέρυγα και ο σταυρός και πίσω οι  

πιστοί µε αναµµένα κεριά. Σε διάφορα µέρη ανάβουν φωτιές, τις  

λεγόµενες «φουνταρίες» ή φανάρια στα µπαλκόνια και τις αυλές  

των σπιτιών.Στα νησιά ο επιτάφιος περνά δίπλα στη θάλασσα για  

να δοθεί η ευλογία στουςναυτικούς. Ο βαθύτεροςλαϊκός σκοπός της  

περιφοράς του επιταφίου είναι ο εξαγιασµός και η προστασία των  

ανθρώπων και του χώρου που ζούνε, µε τη δηµιουργία ενός κύκλου που  

κρατάει µακριά κάθε κακό. Σε πολλά µέρηο επιτάφιος περνά µέσα από το  

νεκροταφείο. Τέλος σε ορισµένα µέρη µε την επιστροφή του επιταφίου στην  

εκκλησία γίνεται ένα σύντοµο µιµόδραµα που παριστάνει τη σκηνή της  

κατάβασης του Χριστού στον Άδη.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         

Tον βρίσκουµε κι αυτόν στα παιχνίδια και στα δώρα του  

         Πάσχα, αλλά δεν µας είναι γνωστός από την ελληνική  

     παράδοση. Μας ήρθε από τη ∆υτική Ευρώπη. Για τους  

    Σάξονες, ο λαγός ήταν το έµβληµα της θεάς Eastre, την οποία 

    τιµούσαν την άνοιξη. Από αυτήν άλλωστε προέρχεται η λέξη  

    Easter, που σηµαίνει Πάσχα στα αγγλικά. Το παραδοσιακό  

     κουνελάκι που φέρνει αβγά στα παιδιά είναι γερµανικής  

    προελεύσεως. Ιδιαίτερα στις γερµανικές χώρες ο λαγός του  

     Πάσχα έρχεται από την εξοχή και φέρνει τ’ αυγά στα παιδιά. 

     Ο µύθος λέει ότι µια φτωχή γυναίκα, ανίκανη να προσφέρει 

     γλυκίσµατα στα παιδιά της, τα στέλνει στον κήπο όπου έχει 

      κρύψει αβγά. Τα παιδιά βρίσκουν ένα κουνέλι και πιστεύουν 

     ότι αυτό το ζωάκι τούς έφερε τα πασχαλινά αβγά που είχε   

     νωρίτερα διακοσµήσει η µητέρα τους. Το ζώο αυτό παρουσιά-  

      ζεται µε µαγικές ικανότητες κι είναι συνήθως ταξιδευτής  

     ταχυδρόµος, αλλά και καλό πνεύµα της βλάστησης, πράγµα 

      που το συναντούµε και σε ελληνικά έθιµα θερισµού. Οι λαγοί 

   στη γερµανική παράδοση ήταν συνδεδεµένοι µε τη γονιµότητα.  

    Από τη στιγµή λοιπόν που το Πάσχα γιορτάζεται την Ανοιξη  

    που η φύση αναγεννάται, οι λαγοί συνδέθηκαν αναπόφευκτα  

    µε τη µεγάλη θρησκευτική γιορτή. Τα σοκολατένια πασχαλινά  

   κουνελάκια, αποτελούν ίσως τη µεγαλύτερη χαρά των παιδιών,  

     στην εορτή του Πάσχα.  

 

       

 

 

 

 

 

 



          

Συµβολίζουν τη χαρά για την Ανάσταση του Χριστού και το χρώµα τους

           διώχνει, σύµφωνα µε την παράδοση, κάθε κίνδυνο ή αρρώστια. Οι 

            νοικοκυρές σε όλη την Ελλάδα τη Μεγάλη Πέµπτη έχουν µια ολόκληρη  

            ιεροτελεστία, για να βάψουν τα πασχαλινά αυγά. Το κόκκινο χρώµα δεν 

           το συναντάµε αυτές τις ηµέρες µόνο στα αυγά! Σε πολλές περιοχές της  

            Ελλάδας απλώνουν ένα κόκκινο  πανί στο παράθυρο, στο µπαλκόνι, στην 

            αυλή του σπιτιού, για να διώξει µακριά τις ασθένειες και το κακό.  

               Τσουγκρίζουµε τα αυγά, για να ευχηθούµε ο ένας στον άλλον. Η πράξη 

            αυτή συµβολίζει το σπάσιµο του τάφου και των δεσµών του θανάτου µε 

             την Ανάσταση του Κυρίου και έπειτα τα τρώµε, ώστε να αποκτήσουµε 

             την κρυµµένη δύναµή τους. Mία θεωρία λέει ότι  το κόκκινο χρώµα  

             συµβολίζει το αίµα του Χριστού που έσταξε όταν τον λογχίσε ο Pωµαίος 

           στρατιώτης, όταν βρισκόταν στον σταυρό ενώ άλλες θεωρίες κάνουν λόγο 

              για τα δάκρυα της Παναγίας, που έβαψαν κόκκινα τα αβγά, τα οποία  

             πήγε να προσφέρει στους φρουρούς, παρακαλώντας για το γιο της. 

             Μια τρίτη ερµηνεία υποστηρίζει πως 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!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Λευκές, που υποδηλώνουν τη χαρά της Ανάστασης, κίτρινες για τις ηµέρες  

πένθους της Μεγάλης Εβδοµάδας, µε σχέδια ή παιχνίδια, πολύχρωµες ή όχι, οι 

λαµπάδες αποτελούν το σήµα κατατεθέν του Πάσχα. Η πασχαλινή λαµπάδα είναι 

ένα έθιµο, που έχει τις ρίζες του στην αρχαία Εκκλησία. Αφορούσε στο βάπτισµα 

των νέων µελών της, το οποίο τελούνταν τη νύχτα της Ανάστασης. 

Το έθιµο κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, όριζε ότι οι νεοφώτιστοι 

χριστιανοί βαφτίζονταν πάντα Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα, µετά  

από ένα διάστηµα προετοιµασίας. 

Η λαµπάδα είχε διπλή σηµασία: Συµβόλιζε το νέο φως του Χριστού, που θα  

φώτιζε πλέον την ψυχή του νεοφώτιστου, αλλά και τον ήλιο της Άνοιξης. 

Επιπλέον, η λαµπάδα ήταν το σύµβολο του φωτός, που έφερε ο Χριστός,  

νικώντας το θάνατο και κατ’ επέκταση το σκοτάδι µε την Ανάστασή του. 

Ο κάθε πιστός είχε πλέον τη δική του λαµπάδα, αν και µε το πέρασµα  

των χρόνων η σύνδεση της λαµπάδας µε τη βάπτιση έπαψε να υπάρχει. Πλέον 

σήµερα, η βάπτιση αποτελεί περισσότερο ιδιωτική και οικογενειακή υπόθεση,  

παρά θρησκευτική ιεροτελεστία του Πάσχα. 

Βέβαια, η λαµπάδα παραµένει µια ισχυρή παρουσία τις πασχαλινές ηµέρες.  

Κατέχει ξεχωριστή θέση την ηµέρα της Ανάστασης, όταν λίγο πριν τα  

µεσάνυχτα, όλα τα φώτα της εκκλησίας σβήνουν και πέφτει παντού σκοτάδι. Ο 

ιερέας ψάλλει το «∆εύτε λάβετε φως», βγαίνει µε τη λαµπάδα του αναµµένη 

µέσα από την Ωραία Πύλη και δίνει το άγιο φως στους πιστούς. 

Η σηµερινή λαµπάδα βέβαια αποτελεί περισσότερο υπόθεση  

της νονάς ή του νονού, οι οποίοι εναγωνίως ψάχνουν για  

   την πιο αντιπροσωπευτική και ωραία λαµπάδα για τα  

      βαφτιστήρια τους, παρά ένδειξη κατάνυξης.  

   Το µόνο που έχει παραµείνει ίσως αλώβητο  

    µέσα από τους αιώνες, είναι ότι η λαµπάδα 

      παραµένει το µέσο µεταφοράς του Αγίου 

        φωτός από την εκκλησία στο σπίτι του  

          κάθε πιστού το βράδυ της Ανάστασης. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


