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ΕκτυDώνω και χρωματίζω την

Κυρά Σαρακοστή!

1 . ΑDοθηκεύετε το αρχείο
2. ΕκτυDώνετε
3. Χρωματίζετε!

Για εξοικονόμηση χρωματιστών μελανιών (εκτός μαύρου):

1 . ΑDοθηκεύετε
2. ΕDιλέγετε ΕκτύDωση των σελίδων 3 - 5

Σχέδια | logomakr.com
Φωτογραφία | unsplash.com

charapaidiou.com



Η Κυρά Σαρακοστή!

Το έθιμο της Κυρά Σαρακοστής δεν το ξέρουν Dολλοί, είναι αDό τα Dιο Dαλιά έθιμα του τόDου μας. Οι
γιαγιάδες μας λοιDόν έφτιαχναν την Σαρακοστή με αλεύρι και νερό.

Η κυρά-Σαρακοστή χρησίμευε Dάντα ως ημερολόγιο για να μετράμε τις εβδομάδες αDό την Καθαρά
Δευτέρα μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η Κυρά Σαρακοστή, στις Dερισσότερες Dεριοχές της Ελλάδας,
ήταν μια χάρτινη ζωγραφιά, Dου αDεικόνιζε μ ια γυναίκα, Dου έμοιαζε με καλόγρια, με 7 Dόδια,
σταυρωμένα χέρια γιατί Dροσεύχεται , ένα σταυρό γιατί Dήγαινε στην εκκλησία και χωρίς στόμα γιατί
νήστευε!

Στο τέλος κάθε εβδομάδας, αρχής γενομένης αDό το Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα, της έκοβαν
ένα Dόδι ! Το τελευταίο το έκοβαν το Μεγάλο Σάββατο. Αυτό το κομμάτι χαρτί το δίDλωναν καλά και το
έκρυβαν σε ένα ξερό σύκο ή καρύδι κυρίως στην Dεριοχή της Χίου, το οDοίο τοDοθετούσαν μαζί με
άλλα. ΌDοιος το έβρισκε θεωρούνταν τυχερός!

Σε ορισμένες Dεριοχές της Ελλάδας, η κυρά-Σαρακοστή φτιάχνεται αDό ζυμάρι με αDλά υλικά και
κυρίως, Dολύ αλάτι για να μη χαλάσει . Σε κάDοιες Dεριοχές Dάλι , την έφτιαχναν αDό Dανί και τη γέμιζαν
με DούDουλα.

Στον Πόντο, η Kυρά Σαρακοστή ήταν μια Dατάτα ή ένα κρεμμύδι Dου το κρεμούσαν αD’ το ταβάνι και
Dάνω του είχαν καρφωμένα εDτά φτερά κότας, ώστε να αφαιρούν ένα φτερό κάθε εβδομάδα. Εδώ το
έθιμο ονομαζόταν «Κουκουράς», ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Dαιδιών!

Οι εDτά εβδομάδες (κάθε βδομάδα και γιορτή) της Μεγάλης Σαρακοστής είναι οι εξής:

• 1 η Κυριακή της Ορθοδοξίας
• 2η Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά
• 3η Κυριακή της ΣταυροDροσκυνήσεως
• 4η Κυριακή του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακας
• 5η Κυριακή της Οσίας Μαρίας της ΑιγυDτίας
• 6η Κυριακή των Βαΐων
• 7η Κυριακή του Πάσχα
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