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Πάσχα
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Γειά σας παιδιά!!!

Το Πάσχα είναι την μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας.                                                         
Γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού το βράδυ 

του Μεγάλου Σαββάτου.
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Πάσχα
Η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας

Τα περισσότερα παιδιά βέβαια, συνδέουν το Πάσχα με τα 
δώρα της νονάς, τη λαμπάδα, το σοκολατένιο αυγό                                                  

και φυσικά τις σχολικές διακοπές!!!



Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάζεται  Μεγάλη Εβδομάδα, ξεκινάει την Μεγάλη 
Δευτέρα και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο με την Ανάσταση του Χριστού.

Οι χριστιανοί αρκετό καιρό πριν, προετοιμάζονται για τις πασχαλινές γιορτές, 
ξεκινώντας με την νηστεία των σαράντα ημερών. 

Η περίοδος αυτή ονομάζεται Σαρακοστή επειδή γίνεται εις ανάμνηση της 
σαρανταήμερης νηστείας του Χριστού στην έρημο.

Είμαι σίγουρη παιδιά πως πολλοί από εσάς έχετε ακούσει για την Σαρακοστή και 
μάλιστα αρκετοί, την έχετε ζωγραφίσει κιόλας!

Τι είναι όμως η Σαρακοστή;

Η Σαρακοστή έρχεται από τα βάθη της παράδοσης και είναι ένα ανεπίσημο ημερολόγιο,
έτσι μέτραγαν παλαιότερα τις εβδομάδες από την Καθαρά Δευτέρα 

μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Προετοιμασίες
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Εσείς παιδιά, στο σχολείο την φτιάχνετε από χαρτί. 
Πρόκειται για την ζωγραφιά μιας γυναίκας που 

συμβολίζει τη Μεγάλη Νηστεία.
Φοράει παραδοσιακά ρούχα και έχει σταυρωμένα τα 

χέρια της επειδή προσεύχεται. 
Δεν έχει στόμα, γιατί νηστεύει και δεν θέλει να 

λέει άσχημα λόγια.
Την κυρά Σαρακοστή την ζωγραφίζουμε με εφτά 
πόδια, που αντιπροσωπεύουν τις επτά εβδομάδες 

μέχρι το Πάσχα. 
Κάθε Σάββατο της κόβουμε ένα πόδι και το 

τελευταίο το Μεγάλο Σάββατο.
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Την κυρά Σαρακοστή παραδοσιακά την φτιάχνουμε από ζυμάρι,
χρησιμοποιώντας απλά υλικά, όπως αλεύρι και νερό, προσθέτοντας όμως πολύ 

αλάτι, ώστε να μην χαλάσει και να διατηρηθεί 40 ημέρες.

Κυρά Σαρακοστή



Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Με έναν τέτοιο καλλιτέχνη  θα 
ασχοληθούμε, που εκτός από Έλληνας ήταν 

και βαθιά θρησκευόμενος.

Σε πολλούς από τους πίνακές του θα δούμε 
σκηνές από την ζωή του Χριστού και της 

Παναγίας.

Θα παρακολουθήσουμε την πορεία μέχρι το 
Πάσχα, μέσα από τα μάτια αυτού του 

ξεχωριστού ζωγράφου,

του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.
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Η Ελλάδα έχει μία πολύ πλούσια παράδοση 
και εξαιρετικούς καλλιτέχνες.



Εκεί έμαθε την τέχνη  της αγιογραφίας, 
αργότερα πήγε στην Ιταλία, όπου ήρθε 
σε επαφή με σπουδαίους ζωγράφους της 
εποχής, ώσπου κατέληξε στην Ισπανία. 

Δεν λησμόνησε  ποτέ όμως την 
Ελληνική του καταγωγή για την οποία 

ήταν ιδιαίτερα περήφανος.

Στο εξωτερικό ήταν γνωστός με το 
όνομα «El Greco », δηλαδή ο Έλληνας.

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Καταγωγή

Υπέγραφε τα έργα του πάντοτε στα 
ελληνικά, με βυζαντινούς χαρακτήρες.                                              

«Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ο Κρης εποίει»
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Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 
γεννήθηκε στην Κρήτη.



Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 
ζωγραφίζει με έναν δικό του 

ξεχωριστό τρόπο.

Είναι χαρακτηριστικές οι 
ψηλόλιγνες φιγούρες του, που 

μοιάζουν σχεδόν 
εξωπραγματικές! 

Τα πρόσωπα τους έχουν έντονες 
εκφράσεις και γύρω τους 

επικρατεί ένα τοπίο ταραγμένο.

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Τεχνοτροπία
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Σάββατο του Λαζάρου

Το Σάββατο πριν την Μεγάλη 
Εβδομάδα είναι το Σάββατο 

του Λαζάρου.

Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη 
στον Λάζαρο, τον φίλο του Χριστού. 

Το λέμε « Λαζαροσάββατο» και 
είναι η ημέρα που ο λαός γιορτάζει 

το θαύμα της ανάστασης του 
Λαζάρου από τον Χριστό.
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Κυριακή των Βαΐων

Η τελευταία Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής, είναι η Κυριακή των Βαΐων.

Εορτάζεται η θριαμβευτική είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, όπου ο λαός 
τον υποδέχθηκε με βάϊα στα χέρια, από τα οποία πήρε και το όνομα της,  

αυτή η ημέρα.

Σε ανάμνηση αυτής της σημαντικής ημέρας, όλες οι εκκλησίες της 
Ορθοδοξίας στολίζονται με βάγια, που μετά το τέλος της λειτουργίας 

μοιράζονται στους πιστούς.

Όλη η επόμενη  εβδομάδα ονομάζεται και εβδομάδα των παθών, γιατί ο 
Χριστός αυτήν την περίοδο βασανίστηκε και υπέφερε πολύ.
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Την Μεγάλη Τρίτη ακούγεται το 
τροπάριο της Κασσιανής.                               

Αρχίζει με τις λέξεις:                  

«Κύριε η εν ̟oλλαίς αµαρτίαις ̟ερι̟εσούσα γυνή...»

O Δομίνικος Θεοτοκόπουλος έχει 
δημιουργήσει αρκετά έργα με θέμα 
τη μετανοούσα Μαρία Μαγδαληνή.

Η Μαρία Μαγδαληνή άλειψε με μύρο 
τα πόδια του Κυρίου, ζητώντας  να 

συγχωρεθούν οι αμαρτίες της,                            
έχοντας μετανοήσει πραγματικά 

για τις πράξεις της.

Μαρία Μαγδαληνή
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Ο μυστικός δείπνος

Το τελευταίο δείπνο του Χριστού  
με τους  μαθητές του, πριν από 

τη Σταύρωση του.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο 
μυστικός δείπνος είναι το 

αποχαιρετιστήριο δείπνο, κατά το 
οποίο ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των 

μαθητών του. 

Μετά πήρε ψωμί και κρασί και αφού 
προσευχήθηκε, μέσα σε μια 

συγκινητική ατμόσφαιρα  το μοίρασε 
στους μαθητές του.
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Ο διαμερισμός των ιματίων

Αφού αποφασίστηκε η 
σταύρωση του Χριστού, 

του έδωσαν να 
κουβαλήσει μόνος του τον 

σταυρό του.

Θέλοντας να τον 
εξευτελίσουν του 
φόρεσαν ακάνθινο 

στεφάνι και του πήραν 
τα ρούχα του, 

μοιράζοντας τα μεταξύ 
τους.

Το βλέμμα της καρτερίας..
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Η αποκαθήλωση 

Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται η περιφορά του 
Επιταφίου, με τη συνοδεία όλων των πιστών.             

Με ένα αναμμένο κερί στο χέρι, όλοι ακολουθούν τον επιτάφιο 
ψέλνοντας τα μοιρολόγια της Παναγιάς.

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι μέρα 

πένθους και θρήνου. 

Σε όλες τις 
εκκλησίες, 

στολίζεται ο 
επιτάφιος, με 
λουλούδια που 
προσφέρει ο 

κόσμος. 
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Η Ανάσταση
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Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου τελείται η πρώτη Ανάσταση! 
Οι εκκλησίες στολίζονται με δαφνόφυλλα και ο ιερέας τα σκορπίζει μόλις πει:

«Ανάστα ο Θεός κρίναι την γην» 

Όταν γυρίζουν από την 
Ανάσταση σταυρώνουν 
με το Άγιο Φως το πάνω 
μέρος της εξώπορτας του 

σπιτιού τους.

Όλοι έχουν μαζί τους 
άσπρες λαμπάδες, για 
να τις ανάψουν με το 

΄Αγιο Φως. 

Το βράδυ του Μεγάλου 
Σαββάτου οι πιστοί 

πηγαίνουν να 
παρακολουθήσουν 

την λειτουργία της 
Ανάστασης.      



Η Μετάνοια
Ο Άγιος Πέτρος

Η Ανάσταση του Χριστού μας στέλνει 
μηνύματα χαράς αισιοδοξίας και ελπίδας.

Όλες οι δυσκολίες και οι αντιξοότητες που 
παρουσιάζονται στην ζωή μας,                        
μπορούν να αντιμετωπιστούν,                           
όταν στην καρδιά μας υπάρχει 

η μετάνοια και η αγάπη!
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Συναισθήματα

Το Πάσχα είναι  ίσως η μοναδική 
γιορτή που γίνονται ορατά  όλα τα 

ανθρώπινα συναισθήματα. 

Η θλίψη, ο πόνος, η απελπισία, η 
αγωνία, η αγαλλίαση, η χαρά, η 

ελπίδα. 

Από τον πόνο και την απελπισία της 
Σταύρωσης, περνάμε στην αγαλλίαση 

και την χαρά της Ανάστασης.
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Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

εμπνέει..

Ο μεγάλος Έλληνας 
ζωγράφος Δομήνικος

Θεοτοκόπουλος επηρέασε 
με την ζωγραφική του 

πολλές γενιές 
καλλιτεχνών.

Χαρακτηριστικά ο  
Πάμπλο Πικάσο, τον 
αποκαλούσε ως τον 
«πατέρα του» στη 

ζωγραφική.
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Το μήνυμα της αγάπης

Η  θυσία του Ιησού, μας δείχνει ότι ο 
Θεός αγαπάει και πονάει τον άνθρωπο 

και κατανοεί  τα  βάσανα του.

Γι' αυτό από αγάπη προσφέρει ό,τι 
πιο πολύτιμο έχει για να τον σώσει, 

τον ίδιο του τον Υιό.
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Παιδιά μου, το φως στην λαμπάδα 
σας είναι το φως της ελπίδας και 

της αγάπης!

Χρόνια πολλά, υγεία και χαρά σε 
εσάς και στις οικογένειες σας!!!



Παιδί ̟ου φυσάει κερί

Η Βερονίκη µε το Άγιο Μανδήλιο

ΕΡΓΑ

Ο διαµερισµός των ιµατίων

Πέτρος και Παύλος

Άγιος Πέτρος

Ο Ευαγγελισµός

Μαρία Μαγδαληνή η Μετανοούσα (1,2, 3)

Ο µυστικός δεί̟νος

Ο Χριστός φέρων τον σταυρό

Αγωνία στον κή̟ο

Ο Άγιος Πέτρος µετανοών

Α̟οκαθήλωση (1,2)
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