
Το  Πάςχα των παιδικών μου χρόνων 

 

Πάςχα ςτο χωριό, θ γιορτι που μου αρζςει πιο πολφ απϋ όλεσ μζςα ςτον χρόνο. Ζχουν όλα ανκίςει και 

καιρόσ μυρίηει καλοκαίρι. Είπα να γυρίςω πίςω ςτα παιδικά μου χρόνια, τότε που ανιμερα του Πάςχα 

πθγαίναμε ςτο χωριό τθσ μθτζρασ μου ςτον Αποκόρωνα, μια μεγάλθ γειτονιά δίπλα ςτο κεντρικό 

χωριό, χωρίσ θλεκτρικό, χωρίσ νερό ςτισ βρφςεσ αλλά με όλουσ τουσ κατοίκουσ  ςυγγενείσ. 

Όλθ τθν προθγοφμενθ βδομάδα κάναμε προετοιμαςίεσ: φτιάχναμε κουλοφρεσ-κουλουράκια για να 

καρατάμε ςτον παπποφ και τθ γιαγιά. Φτάναμε το πρωί  με το λεωφορείο και κρατοφςαμε τα καλοφδια 

που είχαμε φτιάξει. Η γιαγιά μάσ περίμενε με ανοιχτζσ αγκάλεσ ζξω ςτθν αυλι, καλωςορίςματα και 

μυρωδιζσ του χωριοφ μϋ ζκαναν να νιϊκω υπζροχα. 

Σο ςπίτι τθσ γιαγιάσ  με τθ μεγάλθ αυλι ιταν ιδανικό για να μαηευτοφμε όλοι, μιασ κι είχε πολλά παιδιά 

κι εγγόνια. Και άρχιηε θ διαδικαςία για το μεςθμεριανό τραπζηι: το αρνί ςτθ ςοφβλα, το 

ςπλθνογάρδουμε δίπλα  μοςχοβόλαγε, τα καλιτςουνάκια που ζφτιαξε θ γιαγιά με το δικό τθσ τυρί, τα 

αυγά-βαμμζνα με κρεμμυδόφυλλα- πλουμιςμζνα με φυλλαράκια λουλουδιϊν, το εφτάηυμο ψωμί  μιασ 

κείασ από δίπλα περιςτοίχιηαν το παςχαλινό τραπζηι. Μετά θ βόλτα ςτθ βρφςθ, ςτο κοντινό εκκλθςάκι 

για κεράκι, να κοντοςτεκόμαςτε για να μασ κεράςουν οι ςυγγενείσ από τισ ανοιχτζσ πόρτεσ και μετά 

πάλι πίςω ςτο ςπίτι για φαγοπότι και γλζντι, μιασ κι ο παπποφσ ζπαιηε λφρα.  

Σο γλζντι ςυνεχιηόταν μζχρι αργά το απόγευμα που πζρναμε το δρόμο τθσ επιςτοφισ, γεμάτοι από 

ωραίεσ εικόνεσ και μυρωδιζσ και με τθν ανάμνθςθ  άλλθσ μιασ αξζχαςτθσ Παςχαλιάσ. 

Κατερίνα Μανταδάκθ 

 

Σο Πάςχα είναι μια γιορτι που αγαποφν πολφ τα παιδιά μια και ςυνικωσ ζρχεται μαηί με τθν άνοιξθ. 

Σα καινοφρια παποφτςια του νονοφ που είναι πιο ανάλαφρα, θ λαμπάδα και το αυγό ςτολιςμζνα με 

λουλοφδια και παςχαλίτςεσ. Κανζνα ρουχαλάκι από τθ γιαγιά και τον παπποφ, ζτςι πιο ανοιχτόχρωμο, 

λουλουδάτο και ελαφρφ ςε προδιακζτουν, ςε κάνουν να φαντάηεςαι τισ καλοκαιρινζσ διακοπζσ, κακϊσ 

θ πλάςθ πραςινίηει και ομορφαίνει για να γιορτάςει τθν Ανάςταςθ του Κυρίου. 

ε όλουσ αρζςει, νομίηω, το Πάςχα. Οι μαμάδεσ κουράηονται με τισ δουλειζσ, τα αςπρίςματα και τα 

ηυμϊματα,  αλλά ςυνικωσ λζνε ‘’Κουράςτθκα αλλά το ευχαριςτικθκα, μφριςε το ςπίτι’’. Οι μπαμπάδεσ 

ψάχνουν να κλζψουν χρόνο από τθ δουλειά για να κακαρίςουν τισ αυλζσ, να ξετρυπϊςουν τθ ςοφβλα, 

να ςφάξουν το αρνί. Σο απόγευμα  με μια γλυκιά κοφραςθ να ντυκοφν,  να πάνε ςτθ λειτουργία μα 

παρακολουκιςουν τθν Εβδομάδα των Πακϊν. 

Κάπωσ ζτςι απλό, οικογενειακό ιταν το δικό μασ Πάςχα ςτο χωριό, όμωσ εγϊ το ευχαριςτικθκα πολφ. 

Είχα τθ  δουλειά μου κι ζτςι μπόρεςα να ζχουμε τα απαραίτθτα και λίγο παραπάνω, είχα τα παιδάκια 

μου υγιι και γελαςτά, οι άνκρωποί μασ ιταν όλοι καλά κι ‘ετςι γιορτάςαμε από καρδιάσ, και αυτό  

εφχομαι ςε όλο τον κόςμο. 

Μανοφςοσ Γλεντοφςθσ 

Δε κα ξεχάςω ποτζ ότι από τισ πιο ευτυχιςμζνεσ ςτιγμζσ των παιδικϊν μου χρόνων ιταν το Πάςχα ςτο 

χωριό μου, ςτα φακιά. 

Η ανεμελιά ξεκινοφςε από τθ ςτιγμι που κλείνανε τα ςχολεία. Όλα τα παιδιά του χωριοφ μαηεφονταν 

ςτθν πλατεία για παιχνίδι και για να καταςτρϊςουμε ςχζδια για το κάψιμο του Ιοφδα τθ Μ. 

Παραςκευι. Όλθ τθ Μεγάλθ Βδομάδα το ςφνολο τθσ οικογζνειασ-παπποφδεσ, γιαγιάδεσ, γονείσ κι 

αδζρφια- βριςκόταν ςτο ςπίτι. Σο πρωί φτιάχνανε καλιτςοφνια, κουλουράκια και τςουρζκια οι γυναίκεσ 



του ςπιτιοφ, ενϊ οι άντρεσ ετοίμαηαν τα ηϊα για τθ μζρα του Πάςχα. Σο απόγευμα όλοι μαηί πθγαίναμε 

ςτθν εκκλθςία, εκεί ιταν και οι φίλοι μου από το χωριό. Εκεί φτιάχναμε τα ςχζδια για τον Ιοφδα: ποιοσ 

κα φζρει τι, πϊσ κα βροφμε τα ξφλα για τον μεγαλφτερο Ιοφδα. Σθν Κυριακι του Πάςχα είχε πρωινό 

ξφπνθμα, ετοιμάηαμε το αρνί για τθ ςοφβλα και ιμαςταν όλοι μαηί ςτο ςπίτι. Γζλια, χαρζσ, πειράγματα 

πιγαιναν κι ζρχονταν, ωραίεσ ςτιγμζσ. 

Οι παςχαλινζσ μου γιορτζσ άλλαξαν όταν ιρκαμε ςτθν πόλθ. Λόγω τθσ φφςθσ τθσ δουλειάσ μου, ο 

χρόνοσ  μου αυτζσ τισ μζρεσ είναι περιοριςμζνοσ, αλλά προςπακϊ να βρω χρόνο  για τουσ φίλουσ και 

τθν οικογζνειά μου. 

Σο περαςμζνο Πάςχα τα πράγματα ιταν δφςκολα, περιοριςμοί πολλοί λόγω πανδθμίασ, αλλά 

τουλάχιςτον ιμουν υγιισ μαηί με τθν οικογζνειά μου. Σο ίδιο κα ςυμβεί και φζτοσ. Ασ ευχθκοφμε θ 

κατάςταςθ αυτι να τελειϊςει ςφντομα και να καταλάβουμε πόςο ςθμαντικι είναι θ υγεία μασ και 

πόςο ανάγκθ ζχουμε τα αγαπθμζνα μασ πρόςωπα. Χρόνια Πολλά! 

Μανώλθσ Μαρινάκθσ 

 

τα παιδικά μου χρόνια το Πάςχα ιμουνα πάντα ςτο χωριό με τον παπποφ και τθ γιαγιά. Όταν ερχόταν 

θ ϊρα τθσ Ανάςταςθσ πθγαίναμε ςτον Άγιο Γεϊργιο και κυμάμαι ότι θ γιαγιά μου πάντα κρατοφςε 

κόκκινα αυγά για να τα τςουγκρίςουμε ςτθν εκκλθςία. Μετά πθγαίναμε ςπίτι και θ γιαγιά μου ζφτιαχνε 

τθν καλφτερθ μαγειρίτςα. Σθν άλλθ μζρα, ανιμερα το Πάςχα, ζρχονταν όλα τα παιδιά και τα εγγόνια 

τθσ γιαγιάσ. Κάκε φορά ιταν το ωραιότερο Πάςχα. Από τότε που ζχαςα τθ γιαγιά μου δεν ξαναπιγα 

ςτο χωριό… 

Αλεξάνδρα Κοντηαμπαςάκθ 

 

 

 

 

 



 

Προφορικζσ μαρτυρίεσ 

Θυμάμαι τθν αγαλλίαςθ όταν τραγουδοφςαμε το Ω γλυκφ μου ζαρ κατά τθν περιφορά του Επιταφίου. 

Σθ χαρά όταν μία ϊρα πριν τθν Ανάςταςθ φτιάχναμε αυτοςχζδια βεγγαλικά με τα ςυρματάκια που 

χρθςιμοποιοφςαν οι μανάδεσ για να τρίβουν τα ταψιά!  (ιφθσ) 

Ζνιωκα χαρά που θ νονά μου μου ψϊνιηε ροφχα, παποφτςια και λαμπάδα. Σθ Μ. Πζμπτθ τα κορίτςια 

φτιάχναμε ςτεφάνια με γαρφφαλλα για τον ταυρό. (Κςιντα) 

Όταν φτιάχναμε κουλοφρεσ με τθ μαμά μου, αυτι που προοριηόταν για τθ γιαγιά ςτο χωριό ιταν πιο 

μεγάλθ και τιμθτικά πιγαινα εγϊ το ταψί ςτον φοφρνο. τθ χορωδία πάλι τςακωνόμαςταν για το ποια 

κα πει το Ω γλυκφ μου ζαρ, τελικά από ςεβαςμό δεχόμαςτε να το πει ζνα κορίτςι μεγαλφτερο ςε 

θλικία. (Κατερίνα) 

Σθν ζντονθ μυρωδιά ςε όλο το χωριό από κουλουράκια και τςουρζκια από τουσ ξυλόφουρνουσ. 

(Φίλιπποσ) 

Σο ςπίτι να μυρίηει βαφι και ξφδι για τα αυγά τθσ Μ. Πζμπτθσ. Σα βαμμζνα αυγά ζμπαιναν ςε ζνα 

ξεχωριςτό ξφλινο καλάκι. Θυμάμαι τθν εκκλθςία ςτολιςμζνθ και τουσ ανκρϊπουσ με τα καλά τουσ. 

(Αντϊνθσ) 

τθν Αυλϊνα θ οικογζνειά μου δε γιόρταηε το Πάςχα, όμωσ ςαν παιδιά πθγαίναμε ςτθν εκκλθςία με τθ 

κεία και τα ξαδζρφια μου, γιατί ο πατζρασ μου ικελε να μάκουμε τα χριςτιανικά ζκιμα (Elisabeta) 

τα Άςπρα πίτια Βοιωτίασ μαηεφονταν οι κείεσ ςτο ςπίτι μασ για να ηυμϊςουν πίτεσ και κουλουράκια 

και γζμιηε θ κουηίνα αλεφρι. τθν Ανάςταςθ δεν καίγαμε τον Ιοφδα αλλά ανιμερα το Πάςχα 

ςουβλίηαμε όλοι μαηί και γιόρταηε όλθ θ γειτονιά ςαν μια παρζα. (Θωμάσ) 

Αν και μουςουλμάνοι γιορτάηαμε το Πάςχα γιατί μαηεφονταν ςυγγενείσ από άλλεσ χϊρεσ. Ανιμερα 

πθγαίναμε επίςκεψθ ςτθ γιαγιά που είχε ςαν ζκπλθξθ για κάκε εγγόνι αυγά και κουλουράκια. Σα 

ςχολεία δεν ιταν κλειςτά και ςυχνά προζκυπταν μικροπροβλιματα όταν κάποιοι γονείσ ζπαιρναν τα 

παιδιά τουσ για τισ ετοιμαςίεσ του Πάςχα φζροντασ ςε δφςκολθ κζςθ τον δάςκαλο (Dajana)     

Σθν Παραςκευι ο παπάσ του χωριοφ μάσ μοίραηε καλακοφνεσ και τα κορίτςια πθγαίναμε από ςπίτι ςε 

ςπίτι για να μαηζψουμε λουλοφδια για τον Επιτάφιο. Σα παιδιά νθςτεφαμε αυςτθρά για να 

μεταλάβουμε το Μ. άββατο το πρωί, εμζνα, πάντωσ, μια και ιμουν θ μικρότερθ, όλο και κάποιο 

κουλουράκι μου ζδιναν αμζςωσ μετά! (Ιωάννα) 

Ωσ κακολικοί περιμζναμε πϊσ και πϊσ το Πάςχα. Σο Μ. άββατο φτιάχναμε ζνα ειδικό ψωμί και, αφοφ 

το τυλίγαμε ςε ζνα ξεχωριςτό τραπεηομάντιλο, το πθγαίναμε ςτθν εκκλθςία για να το αγιάςει ο παπάσ. 

Ανιμερα το Πάςχα τρϊγαμε για πρωινό το αγιαςμζνο ψωμί κι αμζςωσ μετά άρχιηε θ γιορτι. Εμείσ τα 

παιδιά πθγαίναμε με καλάκια από ςπίτι ςε ςπίτι, μασ ζδιναν αυγά και τςουγκρίηαμε μεταξφ μασ. το 

τζλοσ τθσ μζρασ μετροφςαμε πόςα αυγά είχε μαηζψει το κάκε παιδί, ζκιμο που ξαναςυνάντθςα ςτθ 

Λάριςα (Ρουντίνα)  

 


