
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ



Το  Πάσχα  στην  Πάτμο  είναι  μία  ιδιαίτερη  εμπειρία  η  οποία  δεν  μπορεί  να  
γίνει  αντιληπτή  σε  όλο  της  το  μεγαλείο  εάν  δεν  την  βιώσουμε.  
Οι  ακολουθίες  της  Μεγάλης  Εβδομάδας  κατανυκτικές  και  μοναδικές  
λαμβάνουν  τόπο  τόσο  στην  ιερά  μονή  του  Αγίου  Ιωάννη  του  Θεολόγου  όσο  
και  στις  άλλες  μονές  του  νησιού,  αλλά  και  σε  όλες  τις  ενορίες  της  Πάτμου.  
Πρόκειται  για  μία  περίοδο,  που  με  τον  κατανυκτικό  τρόπο  που  βιώνεται,  
προετοιμάζει  τον  πιστό  να  δεχθεί  την  απώλεια  του  Υιού  του  θεού  και  να  
κατανοήσει  πλήρως  το  υπέρτατο  θαύμα  της  μεγίστης  σωτηρίας,  την  
ανάσταση  του  Κυρίου.  



ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ  ΒΑΪΩΝ

• Βαγιοφορεμένη Κυριακή:  αφετηρία  του  κατανυκτικού  και  συγκινησιακού  κλίματος  του  
Πάσχα.  

• Δημιουργήματα  από  βάγια  στολισμένα  στις  εκκλησίες.
• Οι  πιστοί  επιστρέφουν  στα  σπίτια  τους  με  βάγια  τα  οποία  φυλάττουν για  όλο  το  χρόνο.  
• Όλα  τα  σπίτια  καθαρίζονται  και  ασπρίζονται.  



ΜΕΓΑΛΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ

• Μυστήριο  του  αγίου  ευχελαίου.  Οι  ντόπιοι  μαζί  με  τις  οικογένειές  τους  προσέρχονται  
στις  ενορίες  τους,  ώστε  να  τους  «αλείψει»  ο  ιερέας  με  το  με  το  λειτουργημένο  και  
αγιασμένο  λάδι  προς  ίαση  ψυχής  και  σώματος.  

• Μαζεύονται  εν  συνεχεία  κατόπιν  προσκλήσεως  της  οικοδέσποινας    σε  διάφορα  σπίτια  
όπου  προσφέρουν  το  δασόαλο (χυλός  φτιαγμένος  από  αμύγδαλα  και  μυρωδάτο  ψωμί  
αρκετά  θρεπτικό  ιδιαίτερα  εάν  σκεφθεί  κανείς  ότι  είμαστε  στο  αποκορύφωμα  της  νηστείας  
και  ότι  οι  επόμενες  ημέρες  είναι  αρκετά  απαιτητικές).



ΜΕΓΑΛΗ  ΠΕΜΠΤΗ  
• Θρησκευτικά  έθιμα: μία  ιδιαίτερη  τελετή  αυτή  του  Νιπτήρος  λαμβάνει  χώρα  κατά  τις  11.00  το  πρωί  στη  χώρα  σύμφωνα  με  τις  βυζαντινές  
παραδόσεις.  

• Αποτελεί  ουσιαστικά  την  αναπαράσταση  τελετής  πλύσης  ποδών μαθητών  κυρίου  –νιπτήρας (μετά  το  μυστικό  δείπνο).
• Τελείται  μόνο  στην  Πάτμο  και  Ιεροσόλυμα.
• Στην  πλατεία  του  εμμανουήλ ξάνθου στη  χώρα  ή  αλλιώς  πλατεία  δημαρχείου.
• Η  πομπή  ξεκινάει  από  το  μοναστήρι  και  οι  μοναχοί  προσέρχονται  τελετουργικά  ανά  δύο  στον  ειδικά  διαμορφωμένο  χώρο  στην  πλατεία,  
θυμιατίζοντας  και  ψάλλοντας.  Στο  κέντρο  της  εξέδρας  κάθεται  ο  ηγούμενος,  ενώ  γύρω  από  εκείνον  οι  μαθητές  – μοναχοί  όπως  ακριβώς  και  στον  
μυστικό  δείπνο  (σχετικές  φώτο).  

• Εν  συνεχεία  αναγιγνώσκονται  σχετικές  ευαγγελικές  περικοπές,  ενώ  ανταλλάσσονται  ερωτήσεις  και  αποκρίσεις  μεταξύ  του  ηγουμένου  που
υποδύεται  τον  χριστό  και  τους  ιερομονάχους  που  υποδύονται  τους  12  μαθητές  του.  Τον  ρόλο  του  ιούδα έχει  ο  νεότερος  εκ  των  μοναχών.  

• Ο  ηγούμενος  μετά  την  πλύση,  κατά  την  οποία  ουσιαστικά  ραντίζει  συμβολικά  τα  πόδια  των  μοναχών  με  νερό,  κατεβαίνει  από  την  εξέδρα και  
αρχίζει  την  πορεία  προς  τον  τόπο  της  προσευχής,  θυμίζοντας  στους  πιστούς  την  μετάβαση  του  ιησού στον  κήπο  της  γεσθημανής,  όπου  
παραδόθηκε  από  τον  ιούδα στους  ρωμαίους στρατιώτες  (σχετική  φώτο).

• Η  ιδιαίτερη  αυτή  τελετή  αποτελεί  το  έναυσμα  – κίνητρο  για  συγκέντρωση  πληθώρας  κόσμου  τόσο  από  την  ελλάδα όσο  και  από  το  εξωτερικό.  
• Ως  έθιμο  ξεκινάει  τον  4ο αιώνα  και  τελούταν  κυρίως  σε  μοναστήρια.  Τα  χρόνια  του  βυζαντίου το  έθιμο  τελούσαν  και  οι  εκάστοτε  αυτοκράτορες  
πλένοντας  τα  πόδια  φτωχών  πολιτών.  

• Η  μ.  Πέμπτη  κλείνει  με  την  ανάγνωση  των  ευαγγελίων τόσο  στη  μονή  αλλά  και  σε  όλες  τις  ενορίες  του  νησιού  και  την  περιφορά  του  σταυρού
σε  κλίμα  μεγάλης  συγκίνησης,  σιωπής  και  κατάνυξης.

• Πατμιακή παράδοση  ημέρας: το  μεσημεριανό  φαγητό  περιλαμβάνει  ντολμαδάκια  («γιαπράκια»)με  φρέσκα  αμπελόφυλλα  με  λάδι,  ξερό  
κρεμμυδάκι,  ρύζι,  δυόσμο  και  καρότο),  κατ’  εξαίρεση  του  νιπτήρος.

• Από  το  απομεσήμερο  οι  πατινιές - πάτμιες με  τα  ευωδιαστά  λουλούδια  τους  προσέρχονται  στις  ενορίες  τους  για  να  στολίσουν  τον  επιτάφιο.
• Επιπλέον  είναι  η  μέρα  παρασκευής  των  παραδοσιακών  κουλουριών και  πασχαλινών  τσουρεκιών που  θα  τιμήσουμε  την  Κυριακή  του  Πάσχα.  



ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• Οι  παλιές  νοικοκυρές  δίνουν  στα  μέλη  της  οικογένειας  να  πιουν τρεις  γουλιές  ξύδι συμμετέχοντας  με  αυτόν  τον  
τρόπο  στα  πάθη  του  Ιησού.  

• Η  μ.  Παρασκευή  ξεκινάει  με  ιδιαίτερη  συγκίνηση  καθώς  τελείται  η  αποκαθήλωση  του  κυρίου στην  ιερά  μονή  και  στις  
άλλες  εκκλησίες.  

• Κατά  την  απόλυση  της  λειτουργίας,  οι  νοικοκυρές  θα  ετοιμάσουν  το  νερόβραστο  κριθαράκι  ή  ρύζι  που  θα  
συνοδευθεί  με  ραντισμένα  με  ξύδι  μαρουλόφυλλα.  

• Φανάρια,  εξαπτέρυγα,  σταυροί,  βρίσκονται  στους  αυλόγυρους  όλων  των  ενοριών  το  απόγευμα  της  μ.  Παρασκευής.  
• Το  βράδυ  στα  χωριά  (σκάλα,  χώρα,  κάμπος)  η  πομπή  των  επιταφίων  θα  περάσει  τους  γύρω  δρόμους  και  σοκάκια  
ψάλλοντας  «ύμνους  εξοδίους».  Κατά  την  περιφορά οι  νοικοκυρές  ραίνουν  την  πομπή  και  όσους  την  ακολουθούν  με  
το  πατινιώτικο ανθόνερο (το  οποίο  φτιάχνεται  από  ντόπιους  από  τα  άνθη  της  νερατζιάς).

• Οι  επιτάφιοι  των  ενοριών  συναντώνται  στις  πλατείες  της  χώρας  και  της  σκάλας,  όπου  συνεχίζεται  σε  προαύλιο  
χώρο  η  ακολουθία.    

• Στη  μονή  η  περιφορά  γίνεται  εντός  αυτής  στον  προαύλιο  χώρο.



ΜΕΓΑΛΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ

• Επίσης  οι  πατινιώτικες τυρόπιτες φτιάχνονται  αυτήν  την  ημέρα.
• Ο  πύλες  του  μοναστηριού  ανοίγουν  το  βράδυ  του  μεγάλου  σαββάτου για  τους  πιστούς  και  τους  
δίνουν  την  ευκαιρία  να  ζήσουν  την  αναστάσιμη  λειτουργία  έτσι  όπως  γίνεται  σε  ένα  από  τα  πιο  
σημαντικά  μοναστήρια  της  χριστιανοσύνης.

• Στις  ενορίες  μετά  το  «χριστός  ανέστη»  θα  πέσουν  και  τα  καθιερωμένα  «βαρελότα»,  τα  οποία  
παλαιότερα  ήταν  χειροποίητα,  ενώ  ο  ουρανός  θα  γεμίσει  χρώματα  από  τις  πολύχρωμες  
φωτοβολίδες.

• Ακολουθεί  το  αναστάσιμο  δείπνο,  στο  οποίο  κυριαρχεί  το  ποδαράκι  και  το  κεφαλάκι  του  
κατσικιού το  οποίο  το  έχουν  «τσουρήσει»  και  το  τρώμε  ως  πατσά  (σούπα).  Βέβαια  και  η  
μαγειρίτσα  ειδικά  τα  τελευταία  χρόνια  έχει  ιδιαίτερη  θέση  στο  δείπνο.  



ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ
• Στον  εσπερινό  της  αγάπης στις  3  το  απόγευμα  στη  μονή  γίνεται  η  δεύτερη  ανάσταση  κατά  την  
οποία  το  αναστάσιμο  ευαγγέλιο  διαβάζεται  σε  επτά  γλώσσες για  να  μπορέσουν  να  
παρακολουθήσουν  και  οι  επισκέπτες  που  έχουν  φτάσει  από  όλο  τον  κόσμο.  Από  τον  ηγούμενο  
μοιράζονται  κόκκινα   αυγά στους  πιστούς.

• Τη  κυριακή του  πάσχα στην  πλατεία  της  σκάλας  το  απόγευμα  ο  δήμος  και  οι  πολιτιστικοί  σύλλογοι  του  
νησιού  προσφέρουν  στους  επισκέπτες  ένα  πλούσιο  τραπέζι με  πασχαλιάτικα  εδέσματα,  αυγά,  
πατινιώτικες τυρόπιττες  και  γλυκά,  κρασί  και  ένα  εντυπωσιακό  θέαμα  με  τοπικούς  χορούς,  οι  οποίοι  
χορεύονται  από  νέους  και  νέες  του  νησιού  ντυμένους  με  την  πατμιακήφορεσιά.

• Όλος  ο  κόσμος  μπορεί  να  συμμετάσχει  στην  γιορτή  αυτή  χορεύοντας,  τραγουδώντας  και  
απολαμβάνοντας  τα  τοπικά  παραδοσιακά  εδέσματα  του  τόπου  μας.  



ΝΕΑ  ΤΡΙΤΗ

• Γίνεται  η  περιφορά  των  ιερών  εικονισμάτων στα  σπίτια  της  κάθε  ενορίας  για  να  έχουν  όλα  
τα  σπίτια  την  εύνοια  του  θεού.  

• Ιερά  εικονίσματα  της  μονής  μεταφέρονται  και  περιφέρονται  στην  πλατεία  της  Αγίας  Λεβιάς στη  
Χώρα,  ο  ηγούμενος  κάνει  αγιασμό,  ενώ  οι  μοναχοί  προσκυνούν  τα  ιερά  λείψανα  που  έχουν  
φέρει  μαζί  τους.  

• Αποτελεί  ένα  έθιμο  που  επιβιώνει  στο  Άγιο  Όρος  στις  Καρυές  τη  δευτέρα  του  Πάσχα.  




