Έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας και της Κυριακής του Πάσχα
Κυριακή των Βαΐων ή της ελιάς
Εφτά μέρες πριν την Λαμπρή οι χριστιανοί παίρνουν στην εκκλησία κλαδιά ελιάς σε
σακούλι. Θα τα αφήσουν εκεί για 40 μέρες για να αγιαστούν. Μετά θα τα πάρουν στο
σπίτι και θα χρησιμοποιούν τα φύλλα για το κάπνισμα για να μην τους πιάνει το κακό
μάτι.

Μεγάλη Πέμπτη
Αυτή τη μέρα οι νοικοκυρές βάφουν τα αβγά κόκκινα χρησιμοποιώντας μπογιές. Το
κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα που έσταζε από το κεφάλι του Χριστού. Όταν του
φόρεσαν ακάνθινο στεφάνι. Το βράδυ στην εκκλησία λέγονται τα Δώδεκα Ευαγγέλια
για τα πάθη του Χριστού και γίνεται η Σταύρωση. Οι εικόνες σκεπάζονται με μαύρα.

Μεγάλη Παρασκευή
Τη μέρα αυτή στην εκκλησία γίνεται το κατέβασμα του Χριστού από το σταυρό και η
ταφή του. Οι γυναίκες μαζεύουν λουλούδια και στολίζουν τον επιτάφιο ψάλλοντας. Το
βράδυ στη λειτουργία προσκυνούμε την εικόνα του Χριστού στον επιτάφιο και
παίρνουμε ένα μικρό λουλούδι. Μετά γίνεται η περιφορά του επιταφίου γύρω από την
εκκλησία ή στους δρόμους και κάποιες γυναίκες τον ραντίζουν ροδόσταγμα.

Μεγάλο Σάββατο
Το πρωί ψάλλεται το «Ανάστα ο Κύριος» στις εκκλησίες και κτυπάμε τους σκάμνους.
Πέφτουν τα μαύρα από τις εικόνες και οι καμπάνες κτυπούν χαρμόσυνα. Ο ιερέας
σκορπά

φύλλα

δάφνης.

Αυτή

είναι

η

«Μικρή

Ανάσταση». Οι νοικοκυρές φτιάχνουν φλαούνες και
ζυμώνουν ψωμιά. Το βράδυ η ώρα 11:00 κτυπούν οι
καμπάνες και πηγαίνουμε στην εκκλησία με τις
λαμπάδες μας. Τα μεσάνυχτα σβήνουν τα φώτα και ο
ιερέας ψάλλει «Δεύτε λάβετε φως…» κρατώντας κεριά
αναμμένα. Οι ψάλτες ψάλλουν τον Καλό Λόγο δηλαδή
το μήνυμα της Ανάστασης. Στην αυλή της εκκλησίας
ανάβουμε τη Λαμπρατζιά, μια μεγάλη φωτιά και καίμε
τον Ιούδα. Όταν πάνε σπίτι εύχονται ο ένας στον άλλο
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» και «ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ» και «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» και
τρώνε σούπα, φλαούνες και τσουγκρίζουν αυγά.

Κυριακή του Πάσχα
Το Πασχαλινό τραπέζι είναι πλούσιο. Όλοι οι συγγενείς μαζεύονται για να φάνε αρνί
στη σούβλα και άλλα φαγητά. Ακόμη θα φάνε φλαούνες και θα τσουγκρίσουν τα κόκκινα
αυγά. Όλοι διασκεδάζουν και τραγουδούν. Στα χωριά γίνονται παραδοσιακά παιχνίδια
όπως ζίζυρος, αυγοδρομίες, σακουλλοδρομίες και άλλα.

