
       

Προσφορά Πάσχα 2016 στη Σκιάθο 

Με το Έθιμο του Αγίου Όρους 

 

 

Σκιάθος – Επιτάφιος 

Η Σκιάθος είναι μάλλον το ομορφότερο νησί των Σποράδων. Το μέγεθός της 

είναι ιδανικό για τις μέρες του Πάσχα, αφού σε ένα τριήμερο μπορείτε να τη 

γυρίσετε, να δείτε τις καταπράσινες ομορφιές της και να βολτάρετε στα 

γραφικά δρομάκια της πόλης της. 

Αξίζει να τονιστεί ότι η Σκιάθος είναι από τις ελάχιστες περιοχές της Ελλάδας 

όπου τηρείται το Αγιορείτικο Τυπικό, όσον αφορά στις ώρες που γίνονται οι 

ακολουθίες των Εκκλησιών. 

Έτσι η βραδινή ακολουθία του Επιταφίου, ξεκινά τα ξημερώματα του Μ. 

Σαββάτου. Γύρω στις 4 το πρωί βγαίνουν οι Επιτάφιοι για περιφορά. Ένας 

τελάλης, ο ‘προεξάρχοντας’ απαγγέλλει δυνατά τους θρηνητικούς ψαλμούς και 

πίσω με τους ψαλτάδες ψάλλει κι ο κόσμος όλος μαζί. Ο Επιτάφιος κατεβαίνει 

μέσα από τα γραφικά στενάκια και τα καλντερίμια του νησιού. Όλα τα σπίτια 

είναι φωταγωγημένα, ενώ στις αυλές τα αναμμένα κεριά και το λιβάνι που καίει, 

μοσχοβολάει, δημιουργώντας μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. 

Φτάνοντας στην εκκλησία των Τριών Ιεραρχών, ενώνονται οι πιστοί των δύο 

εκκλησιών και όλοι μαζί συνεχίζουν την περιφορά σε ολόκληρο το νησί κι 



επιστρέφουν στις εκκλησίες γύρω στις 5.30 το πρωί. Εκεί γίνεται από τους 

ιερείς η αναπαράσταση της ‘εις Άδου Καθόδου του Χριστού και ενώ ψάλλετε το 

‘άρατε πύλες’, ο ιερέας ανοίγει χτυπώντας δυνατά το πόδι του, την εξώθυρα του 

Ιερού Ναού. 

Το Μεγάλο Σάββατο, μαζί με την Ανάσταση, πραγματοποιούνται και όλες οι 

ετοιμασίες για τα εορταστικά έθιμα της Κυριακής. 

 

ΤΟ MANDRAKI VILLAGE ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2016: 

3 διανυκτερεύσεις  (Μ. Παρασκευή, Μ. Σάββατο & Κυριακή του Πάσχα) 

με πρωινό: 240, 00€ 

 

 

Αναστάσιμο Δείπνο Μ. Σαββάτου ( συμμετοχή προαιρετική ) 

Μετά την τελετή της Ανάστασης θα ακολουθήσει καθιστό εορταστικό δείπνο, με 

την παραδοσιακή Μαγειρίτσα, τα κόκκινα Αυγά, Χοιρινό με πατάτες στον 

φούρνο, πλούσιες σαλάτες, Πασχαλινό Τσουρέκι και Σκιαθίτικα γλυκά παρέα με 

μουσική και τραγούδι σε μια γιορτινή και μαγευτική ατμόσφαιρα υπό το φως 

των κεριών. 

Η τιμή είναι 30,00€/άτομο (για ενήλικες) και  15,00€/άτομο (για παιδιά  5 - 12  

ετών) μαζί με τα ποτά. 

 



Κυριακή του Πάσχα (συμμετοχή προαιρετική ) 

Στον περίβολο του ξενοδοχείου, κάτω από πλατάνια, πεύκα & φοίνικες, θα 

παρακολουθήσουμε από νωρίς το μεσημέρι το παραδοσιακό ψήσιμο του Οβελία 

παρέα με ντόπιο κρασί τσίπουρο και μεζέδες…. εν αναμονή του πλούσιου 

μπουφέ στο χώρο της πισίνας με πλούσιες λαμπριάτικες λιχουδιές (ψητό αρνί 

στην σούβλα, κοκορέτσι, σαλάτες, ορεκτικά και γλυκά) συντροφιά με ζωντανή  

παραδοσιακή μουσική! 

Η τιμή είναι 35,00€/άτομο (για ενήλικες) και  17,50€/άτομο (για παιδιά  5 - 12  

ετών) μαζί με τα ποτά. 

 

Το Πάσχα στη Σκιάθο, το νησί του "Αγίου της ελληνικής λογοτεχνίας", 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, είναι σίγουρα μια πνευματική εμπειρία. Οι ντόπιοι 

τηρούν το τελετουργικό των μοναστηριών του Αγίου Όρους, ώστε να ζήσουν 

την εβδομάδα των Παθών με κατάνυξη και βαθιά περισυλλογή. Ο πένθιμος ήχος 

από τις καμπάνες, μαζί με τα αρώματα και τη φύση που έχει ανθίσει 

συνδυάζονται αρμονικά σε μια γλυκιά μελαγχολία. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: 

 

A: Koukounaries - Skiathos - Greece 

T: +30 24270 49301, 03, 04           

F: +30 24270 49302                        

M: +30 6978 555 275 

E: info@mandraki-skiathos.gr   

W: www.mandraki-skiathos.gr 

 



 

Easter Offer 2016 in Skiathos 

Following the traditions of Mount Athos 

 

Skiathos - Epitaph 

It is worth noting that Skiathos is one of the few places in Greece where the 

athonite customs, regarding the time schedule of the Easter sequences is 

maintained by all local churches. 

The evening of the Lamentations, starts early on the morning of Holy Saturday. 

Around 4 o'clock in the morning, the procession of Epitaphs shall start in several 

parishes. A town crier, the 'proexarchontas' recites aloud the plaintive chants 

and then the chanters and everybody sings with him. Epitaph descends through 

the picturesque streets and alleys of the island. All the houses are illuminated, 

while the lit candles on the courtyards and the incense burning, have a sweet 

smell creating a special atmosphere. 

Arriving at the church of the Three Hierarchs, believers of both churches are 

joined together and continue the procession of the epitaph on the entire island, 

returning to the church around 5:30 in the morning. Then takes place the 

representation of the “Arate Pylas”, known as the command in Psalms to open 

the heavenly gates as addressed to "the archons appointed by God in the 

heavens”, where while chanting loudly the priest opens the portal of the church 

by banging his leg. 

  



The “Mandraki Village” Easter Offer 2013 includes: 

3 nights (Good Friday, Holy Saturday and Easter Sunday) 

 with breakfast: 240, 00 €  

 

 

Easter Dinner on Holy Saturday (participation is optional) 

After the Resurrection ceremony, a seated gala dinner will follow including 

traditional “Magiritsa” (Easter lamp offal soup), red eggs, porko with potatoes in 

the oven, rich salads, Easter Buns and local sweets along with music and songs 

in a festive and magical atmosphere under the holy candlelight. 

 

The price is 30, 00 € / person (for adults) and 15, 00 € / person (for children 5 

to 12 years), including drinks. 

 

Easter festive lunch on Easter Sunday (participation is optional) 

In the surroundings of the hotel, beneath pine trees and palms, the traditional 

roasting on the spit will start from early noon along with local wine, ouzo and 

variety of meze....pending a rich buffet in the pool area with Easter treats (roast 

lamb on the spit, “kokoretsi”, salads, appetizers and desserts) accompanied by 

live traditional music! 



The price is 35, 00 € / person (for adults) and 17, 50 € / person (for children 5 

to 12 years), including drinks. 

 

Spending Easter on Skiathos, the island of “The Saint of the Greek literature”, 

Alexandros Papadiamantis, is definitely a spiritual experience, as the locals 

observe the monastery ritual of Mount Athos, and live the Passion Week in 

devoutness and deep contemplation. The sound of the funeral bells ringing, and 

the scents of the nature in blossom blend harmoniously in sweet melancholy. 

 

For further information please contact us! 

 
 

A: Koukounaries - Skiathos - Greece 

T: +30 24270 49301, 03, 04           

F: +30 24270 49302                        

M:+30 6978 555 275 

E:info@mandraki-skiathos.gr   


