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Δυο λόγια για το συγγραφέα...

Πηγή: Ανθολόγιο

Διαβάζουμε το κείμενο, που βρίσκεται στο Ανθολόγιο
της Ε’ και Στ’ Δημοτικού, στη σελ. 175.

Εναλλακτικά, θα το βρούμε online κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Ερωτήσεις κατανόησης:
Σε ποιο έθιμο αναφέρεται ο συγγραφέας του κειμένου;
Ποιές απαντήσεις έδωσε στον αναγνώστη σχετικά με
την πιθανή προέλευση αυτού του εθίμου;
Πώς νιώθει ο ίδιος ο συγγραφέας για το έθιμο αυτό;

Ας διαβάσουμε μερικές ακόμα πληροφορίες για τα κόκκινα αυγά

Το βάψιμο των αβγών είναι το κατεξοχήν πασχαλινό έθιμο
και γίνεται κάθε Μεγάλη Πέμπτη. Το πρώτο αυγό που
βάφεται σε κάθε σπίτι είναι της Παναγίας και δεν πρέπει
να το σπάμε αλλά να φυλάγεται στο εικονοστάσι μέχρι το
επόμενο Πάσχα.
Αυτήν την ημέρα οι νοικοκυρές δεν πλένουν, δεν
απλώνουν ούτε κάνουν άλλες δουλειές στο σπίτι.

Η ιστορία του κόκκινου αβγού
Τα κόκκινα ή διακοσμημένα αβγά τα συναντάμε πριν από
τα χρόνια του Χριστού, στην αρχαία Ρώμη, την Κίνα, την
Γαλιλαία, την Περσία και την Αίγυπτο, όπου μοιράζονται σε
ανοιξιάτικες γιορτές αφού -μαζί με τα κουνέλιααποτελούσαν αρχαίο σύμβολο γονιμότητας, άξιο λατρείας
και σεβασμού.

Πηγή υλικού

Το βάψιμο των αβγών
Το βάψιμο των αβγών γίνεται πάντα την Μεγάλη Πέμπτη και για αυτό το λόγο πολλοί την ονομάζουν
Κόκκινη Πέφτη ή Κοκκινοπέφτη. Η μέρα αυτή είναι η ημέρα του Μυστικού Δείπνου, όπου ο Χριστός

προσέφερε άρτο και οίνο ως συμβολισμό για το σώμα Του και το αίμα Του. Το βάψιμο των αβγών με
κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Ιησού Χριστού που έσταξε, όταν τον λόγχισε ο Ρωμαίος στρατιώτης.
Παράλληλα, το κόκκινο χρώμα συμβολίζει -στην ορθόδοξη παράδοση- την χαρά.

Οι χριστιανοί συμβολίζουν με το αβγό τον τάφο από τον οποίο εξήλθε, όταν αναστήθηκε, ο Χριστός.
Σύμφωνα δε με την λαϊκή παράδοση τα αυγά οφείλουν το χρώμα τους στην εξής ιστορία «...Όταν είπαν
ότι αναστήθηκε ο Χριστός, κανείς δε το πίστευε. Μια γυναίκα μάλιστα που κρατούσε ένα καλάθι με αβγά,
για να πεισθεί, φώναξε: -Μπορεί από άσπρα να γίνουν κόκκινα αυτά τα αβγά; Και πράγματι έγιναν!».
Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας το πρώτο από τα βαμμένα αβγά είναι της Παναγίας και το φυλάνε στο

εικονοστάσι για όλο το χρόνο. Έχει θεραπευτικές και προστατευτικές ιδιότητες.

Πηγή υλικού

Γιατί τσουγκρίζουμε τα αυγά;
Πριν φάμε τα κόκκινα αβγά το βράδυ της Ανάστασης ή την Κυριακή του Πάσχα ο καθένας διαλέγει το αβγό του και το
τσουγκρίζει με το αβγό ή τα αβγά των άλλων. Όποιος έχει το πιο δυνατό αυγό και δεν του σπάσει, συνεχίζει την
«αβγομαχία» με τον επόμενο κ.ο.κ. Κάθε φορά που τσουγκρίζουμε το αυγό μας λέμε τη φράση «Χριστός Ανέστη» και
παίρνουμε την απάντηση «Αληθώς ο Κύριος». Tο τσούγκρισμα των πασχαλινών αβγών συμβολίζει την Aνάσταση του
Xριστού μιας και το αβγό συμβολίζει τη ζωή και τη δημιουργία που κλείνει μέσα του τη ζωή. Καθώς όταν σπάει το
κέλυφος του αβγού γεννιέται μια ζωή, έτσι και το πασχαλινό αβγό συμβολίζει το «σπάσιμο» του τάφου του Xριστού και
την Aνάσταση

Πηγή υλικού

Ποια άλλα έθιμα
του Πάσχα γνωρίζετε;

Γιατί φτιάχνουμε τσουρέκια την Μεγάλη Πέμπτη;
Το γλυκό ψωμί, το τσουρέκι είναι κάτι συμβολικό, καθώς
αντιπροσωπεύει την Ανάσταση του Χριστού. Το αλεύρι
«ζωντανεύει» και μεταμορφώνεται σε ψωμί, συμβόλου
της ζωής.
Η λέξη «τσουρέκι» προέρχεται από την τουρκική
«corek», που αναφέρεται σε οποιοδήποτε ψωμί είναι
φτιαγμένο με ζύμη που έχει μαγιά.

Η ονομασία τσουρέκι υιοθετήθηκε από τους Έλληνες
κατά την τουρκοκρατία και έκτοτε οι Ελληνίδες
νοικοκυρές ξεκίνησαν να φτιάχνουν τη δική τους
εκδοχή ενός γλυκού ψωμιού φτιαγμένο με γάλα, βούτυρο
και αυγά. Πάντως αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από
το τσουρέκι, υπάρχουν και άλλα πασχαλινά ψωμιά
γνωστά ως «λαμπροκουλούρα» ή «λαμπρόψωμο».
Πηγή κειμένου

Πηγή φωτογραφίας

Γιατί σουβλίζουμε το αρνί;
Το σούβλισμα του οβελία την Κυριακή του Πάσχα αποτελεί
ένα αγαπημένο έθιμο, προερχόμενο από το εβραϊκό Πάσχα,
έχοντας άμεση σχέση με την έξοδο των Εβραίων από την
Αίγυπτο.
Τα αρνιά και τα κατσίκια αποτελούν εύκολη λήψη κρέατος
αφού υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Αρνί, κατσίκι και
κοκορέτσι έχουν την τιμητική τους την Κυριακή του Πάσχα.
O αμνός συμβολίζει τον Χριστό, διότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής
είχε παρομοιάσει τον Ιησού με τον αμνό θεού που θα πάρει
στις πλάτες του τις αμαρτίες του κόσμου.
Οι Εβραίοι ποιμένες ήταν αυτοί που έσφαζαν και
προσέφεραν τα αρνιά ως θυσία στο Θεό για να τον τιμήσουν
και να τον ευχαριστήσουν. Στη συνέχεια όμως οι Χριστιανοί
καθιέρωσαν το Πάσχα ως δική τους εορτή.
Οι πιστοί μοιράζονται το αρνί του Πάσχα που συμβολίζει τον
Χριστό, o οποίος θυσιάστηκε για μας.
Πηγή φωτογραφίας και κειμένου

Γιατί στολίζουμε τον επιτάφιο;
Το έθιμο του στολισμού του Επιταφίου θέλει τις νέες γυναίκες κυρίως, της κάθε ενορίας, να ξενυχτούν στολίζοντας τον
ξυλόγλυπτο επιτάφιο με κάθε λογής ανοιξιάτικα λουλούδια. Συνήθως τα λουλούδια μαζεύονται από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης

από τους κήπους και τις αυλές των σπιτιών στα χωριά καθώς και αγριολούλουδα από τα χωράφια. Πίσω από τα χρώματα των
λουλουδιών κρύβονται συμβολισμοί: έτσι το κόκκινο συμβολίζει το αίμα, το μωβ το πένθος και το λευκό την αγνότητα. Στις
σύγχρονες πόλεις τη θέση των γυναικών παίρνουν συνήθως επαγγελματίες ανθοδέτες επιστρατεύοντας πλήθος από εξωτικά
λουλούδια και πρασινάδες. Έτσι, πολλές φορές ο στολισμός του Επιταφίου καταλήγει σε πραγματικά έργα τέχνης με μοτίβα
αγγέλων, σταυρών και γραμμάτων που σχεδιάζονται πρώτα σε χαρτί.

Πηγή κειμένου

Πασχαλινά έθιμα από κάθε γωνιά της Ελλάδας

ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ | ΚΡΗΤΗ

© Αντώνης Γενναράκης

Πηγή κειμένου

Στην Κρήτη, τη Μεγάλη Πέμπτη φτιάχνουν ένα
ανθρώπινο ομοίωμα από ξύλα, τον «Ιούδα», τον οποίο
περιφέρουν σε όλα τα σπίτια του χωριού και τον
χτυπούν και κακίζουν για την αισχρή προδοσία του. Οι
γυναίκες δίνουν ό,τι παλαιά ρούχα έχουν για να ντυθεί
«ο βρώμος ο Ιούδας», τον οποίο παραγεμίζουν με
άχερα. Τα αρνιά για το Πάσχα σφάζονται Μεγάλη
Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη.
Οι ανύπαντρες κοπέλες μαζεύουν από τους κήπους
κρίνους, τριαντάφυλλα, άνθη λεμονιάς και άλλα
λουλούδια για το στολισμό του Επιταφίου τη Μεγάλη
Πέμπτη. Στην Κρήτη, ειδικά τη Μεγάλη Παρασκευή,
υπάρχει το έθιμο στο οποίο ο ιερέας μνημονεύει εντός
της Εκκλησίας πριν την περιφορά του Επιταφίου τα
ονόματα όλων των κεκοιμημένων συγχωριανών της
κάθε οικογένειας, έστω και πολλές γενεές πίσω.
Το Μεγάλο Σάββατο, το ομοίωμα του Ιούδα
τοποθετείται πάνω στη ρεματιά με τα ξύλα, για το
φόβο των Ιουδαίων, δηλαδή των γειτονικών χωριών που
επιδιώκουν να κλάψουν τον Ιούδα. Το βράδυ της
Ανάστασης, με το Χριστός Ανέστη, τα κοπέλια βάζουν
φωτιά στον Ιούδα, ο οποίος καίγεται με τα απαραίτητα
μπαλοταρίσματα. Την ημέρα της Ανάστασης ακόμα
και εχθροί δίνουν το φιλί της Αγάπης στο προαύλιο της
εκκλησίας.

ΜΠΟΤΗΔΕΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ
Στην Κέρκυρα το πρωί του Μεγάλου
Σαββάτου ξεκινά ξημερώματα με το έθιμο
του τεχνητού σεισμού, ενώ μερικές ώρες
αργότερα (στις 11.00 π.μ.) γίνεται η Πρώτη
Ανάσταση με τη ρίψη των “μπότηδων». Το
συγκεκριμένο έθιμο, αποτελεί επιρροή των
Ενετών, οι οποίοι συνήθιζαν την
Πρωτοχρονιά (την μεγαλύτερη γιορτή των
καθολικών), να ρίχνουν από τα παράθυρά
τους παλιά αντικείμενα, προκειμένου να
τους φέρει ο νέος χρόνος καινούργια. Οι
Κερκυραίοι οικειοποιήθηκαν το έθιμο αυτό
και το ενέταξαν στις εορταστικές
εκδηλώσεις του Πάσχα. Στις μέρες μας, τα
παλιά αντικείμενα αντικαταστάθηκαν από
πήλινες στάμνες (μπότηδες) γεμάτες νερό.
Μετά το σπάσιμο των κανατιών, οι
φιλαρμονικές ξεχύνονται στους δρόμους
της πόλης παίζοντας χαρούμενα εμβατήρια.

Πασχαλινό Έθιμο Κέρκυρας: Μποτήδες, ©Stamatis Katapodis
Πηγή κειμένου

ΡΟΥΚΕΤΟΠΟΛΕΜΟΣ | ΧΙΟΣ
Το έθιμο των ρουκετών που έχει τις ρίζες του
στους χρόνους της τουρκικής κατοχής, λαμβάνει
χώρα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.
Πρόκειται για μια ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις
δυο μεγαλύτερες ενορίες της πόλης αυτής του
Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της Ερυθιανής.
Αρχικά, οι κάτοικοι των δύο ενοριών των εκκλησιών
που βρίσκονται αντικριστά, έφτιαχναν αυτοσχέδια
κανονάκια. Με το πέρασμα του χρόνου αυτά
εξελίχθηκαν σε αυτοσχέδιες ρουκέτες- βεγγαλικά,
που κατασκευάζουν οι ίδιοι.
Η προετοιμασία των ρουκετών αρχίζει σχεδόν
αμέσως μετά το Πάσχα για να είναι έτοιμες την
επόμενη χρονιά. Τα τελευταία χρόνια οι
ποσότητες των ρουκετών που κατασκευάζονται
φτάνουν τις μερικές χιλιάδες και το θέαμα που
παρουσιάζουν στον ανοιξιάτικο ουρανό το βράδυ
της Ανάστασης είναι πραγματικά
φαντασμαγορικό.
Πασχαλινό Έθιμο Χίου: Βροντάδο – Ρουκετοπόλεμος, © Maximilien Nguyen

Πηγή κειμένου

ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΟΡΑ | ΥΔΡΑ
Το Πάσχα στην Ύδρα είναι σίγουρα
διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο έχεις ζήσει.
Σε αυτό το νησί της Ελλάδος με την ένδοξη
ιστορία οι ντόπιοι ξέρουν να κρατούν τις
παραδόσεις.
Όποιος επιλέξει να περάσει αυτές τις άγιες
μέρες στο νησί της Ύδρας θα ζήσει από
κοντά τη μοναδική εμπειρία της περιφοράς
του επιταφίου στη συνοικία Καμίνι. Ο
επιτάφιος εδώ μπαίνει στη θάλασσα όπου
διαβάζεται η Ακολουθία του Επιταφίου,
δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα
κατανυκτική την οποία απολαμβάνουν κάθε
χρόνο εκατοντάδες επισκέπτες του νησιού.
Στη συνέχεια, τέσσερις επιτάφιοι
συναντώνται στο κεντρικό λιμάνι.
Την ημέρα του Πάσχα ο
Ιούδας κρεμασμένος παραδίδεται
στις φλόγες αφού πρώτα «τιμωρηθεί» από
τα όπλα των ντόπιων.

Πηγή κειμένου

ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ

Πηγή κειμένου

Οι γυναίκες τραγουδώντας στους κήπους μαζεύουν
λουλούδια για να κεντήσουν τα στεφάνια και να
πλέξουν τους σταυρούς που θα στολίσουν τους
Επιταφίους της Μεγάλης Παρασκευής, για να
πραγματοποιήσουν μια μαγευτική περιφορά στις
γειτονιές του Λεωνιδίου την πένθιμη αυτή νύχτα. Τα
κορίτσια κόβουν πορτοκάλια, νεράντζια και ότι φρούτο
φανταστείς από τα δέντρα για να τα κάνουν
φαναράκια που θα φωτίσουν τους δρόμους και τα
παραδοσιακά σοκάκια της αγοράς. Το αποκορύφωμα
όμως είναι η κατασκευή των αεροστάτων, που μικροί,
μεγάλοι άντρες και γυναίκες, επιδίδονται εβδομάδες
πριν το Μεγάλο Σάββατο.
Δεκαέξι πολύχρωμες λεπτές κόλλες ενώνονται και στη
βάση τους πλεγμένο ένα στρογγυλό καλάμι που πάνω
στο σταυρωτό σύρμα του θα μπει η «κολημάρα», το
πανί ποτισμένο με λάδι και λίγο πετρέλαιο, τα καύσιμα
για να το απελευθερώσουν.
Δεν είναι ένα και δύο. Πάνω από 1.000 τέτοια
αερόστατα, απ’ όλες τις ενορίες του Λεωνιδίου, θα
κάνουν το ταξίδι τους τη γλυκιά αναστάσιμη βραδιά,
συμπληρώνοντας τον ουρανό μ’ αστέρια, δηλώνοντας
ταυτόχρονα την Ανάσταση της ψυχής.

Αν σου άρεσε η παρουσίαση και θέλεις να βρεις κι άλλο τέτοιο χρήσιμο και δωρεάν
υλικό για εκπαιδευτικούς, μην ξεχάσεις να επισκεφτείς την ιστοσελίδα μου
Magic for Teachers.
Ακολούθησε, επίσης, και τη σελίδα μου στο Facebook για να παρακολουθείς όλα όσα
μοιράζομαι εκεί!

