
Tα πασχαλινά έθιμα στις διάφορες χώρες του κόσμου  
 
 

 

Στην Πολωνία, το έθιμο επιτάσσει μπουγέλο! Ναι σωστά διαβάσατε, κάθε 

Δευτέρα του Πάσχα, στο πλαίσιο του αποκαλούμενου Smingus-dyngus, τα 

αγόρια μπουγελώνουν τα κορίτσια σε ένα έθιμο που χρονολογείται από τον 

15ο αιώνα. 

Ένα από τα διασημότερα Πασχαλινά έθιμα, 

ακολουθείται κάθε χρόνο στην πόλη Haux 

της νοτιοδυτικής Γαλλίας, τη Δευτέρα του 

Πάσχα. Πρόκειται για την παρασκευή μιας 

γιγαντιαίας ομελέτας στην κεντρική 

πλατεία, για την οποία χρησιμοποιούνται 

περίπου 4.500 αυγά. Πέρα από την παράδοση, στόχος της είναι να ταΐσει 

πάνω από 1.000 άτομα. 

Ένα φαντασμαγορικό θέαμα παρουσιάζει η Φλωρεντία την Κυριακή του 

Πάσχα, χάρις στο έθιμο του Scoppio del 

Carro, δηλαδή της ανατίναξης μιας 

άμαξας γεμάτης πυροτεχνήματα. Όταν η 

άμαξα φτάνει μπροστά στο Duomo, ο 

επίσκοπος ανάβει με το Άγιο Φως μια 

ρουκέτα σε σχήμα περιστεριού 

(Colombina), η οποία ξεκινάει από την 

Αγία Τράπεζα και φτάνει στην άμαξα, ανατινάζοντάς την και πλημμυρίζοντας 

με φως την πλατεία. 

Ένα άλλο έθιμο της περιοχής υπαγορεύει στις οικογένειες να ανταλλάσσουν 

ως δώρα αυγά, στο εσωτερικό των οποίων κρύβονται εκπλήξεις. Το πρωί 

της Κυριακής του Πάσχα, για πρωινό συνηθίζουν να τρώνε σαλάμι, αυγά και 

ένα παραδοσιακό κέικ, που περιέχει αμύγδαλα και καραμελωμένα φρούτα. Τη 

Δευτέρα του Πάσχα, συνηθίζονται τα οικογενειακά πικ νικ με αρνί, κουκιά 

και τυρί. 

Δανία 



Πριν από το Πάσχα τα παιδιά φτιάχνουν 

γράμματα διακοσμημένα με διάφορα χρώματα ή 

χειροτεχνίες κομμένες με ψαλίδι και μέσα σε 

αυτά τα γράμματα εκτός από ευχές ζωγραφίζουν 

τόσες τελείες όσα είναι τα γράμματα του 

ονόματός τους. Το άτομο που παίρνει το γράμμα 

πρέπει να μαντέψει ποιος του το έστειλε. Εάν 

μαντέψει σωστά, παίρνει ένα δώρο που είναι ένα 

σοκολατένιο αυγό ή κάτι ανάλογο. Εάν μαντέψει λάθος, πρέπει να δώσει ένα δώρο. 

Τα παιδιά παίζουν και κρυφτό με τα σοκολατένια αυγά. Οι γονείς τα κρύβουν στο σπίτι ή 

στον κήπο και εκείνα πρέπει να ψάξουν να τα βρουν. 

Αγγλία 

Το Μ. Σάββατο το βράδυ, την ώρα που τα 

παιδιά πάνε για ύπνο, κρύβουν οι μεγάλοι 

σοκολατένια αυγά μέσα στο σπίτι και στον κήπο 

και το πρωί της Κυριακής τα παιδιά αρχίζουν το 

κυνηγητό του Πασχαλινού Αυγού. Τους λένε ότι 

τους τα έφερε ο Λαγός του Πάσχα. 

Οι οικογένειες τρώνε μαζί την Κυριακή του 

Πάσχα συγκεντρώνεται γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι και τρώνε ψητό μπούτι αρνιού. Τη 

Μ. Παρασκευή τρώμε ψάρι αφού είναι η ημέρα που πέθανε ο Χριστός. 

Στην Αγγλία, παλιά, η παράδοση ήταν να πηγαίνουν όλοι στην εκκλησία φορώντας τα 

καλύτερά τους ρούχα και ιδιαίτερα οι γυναίκες να φορούν ειδικά καπέλα που λέγονταν 

πασχαλινά μπονέ και να κάνουν μία παρέλαση με αυτά τα καπέλα. Η γυναίκα με το 

ωραιότερο καπέλο κέρδιζε ένα έπαθλο. 

Γαλλία 

Στη Γαλλία το Πάσχα σημαίνει την επιστροφή της άνοιξης. Είναι το σύμβολο της βλάστη- 
σης που γεννιέται στην αρχή της άνοιξης. 

Επίσης ο λαγός είναι ένα σύμβολο παγανιστικό 

που συμβολίζει τη γονιμότητα. 
Κατά τους καθολικούς θρύλους, οι καμπάνες 

φεύγουνε από τη Ρώμη τη Μ. Πέμπτη και 

ξαναγυρίζουν την Κυριακή του Πάσχα. Στον 

δρόμο τους σκορπίζουν αυγά σε κήπους και σε 

σπίτια. 
Το Πάσχα είναι η ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να φάνε πολλή σοκολάτα. Σοκολάτα 

σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, αυγά, κοτόπουλα, καμπάνες, ψάρια. Τα παιδιά έχουν 



μεγάλη χαρά γιατί ψάχνουν αυτούς τους θησαυρούς από σοκολάτα και ζάχαρη που τους 

έχουν κρύψει οι γονείς τους προσεκτικά. Ένα είναι σίγουρο: έχει τελειώσει η μετάνοια και 

το κρέας εμφανίζεται πάλι στο τραπέζι, είναι «το Πάσχα του κρέατος, της σάρκας» όπως 

το ονόμαζαν στον Μεσαίωνα. 
Στο τραπέζι της αφθονίας υπάρχουν: αρνί είτε σαν κρέας είτε σαν πατέ, χοιρινό, αυγά 

ομελέτα ή βραστά χρωματιστά και γλυκά με βάση το αυγό. 
Στη Γαλλία το πρωινό γεύμα του Πάσχα είναι η ευκαιρία να μοιράζεται η οικογένεια ένα 

ψητό πόδι αρνιού που συνοδεύεται από φασόλια και από βραστά αυγά που είναι διακο- 
σμημένα με ζωγραφιές.  
Ιταλία 

Στην Ιταλία οι εορτασμοί του Πάσχα 

ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή 

παραμένοντας σε γενικές γραμμές πιστοί στη 

χριστιανική εκκλησία. 

Κάθε μικρό χωριό έχει τις δικές του 

εκδηλώσεις για να θυμάται τα Πάθη και την 

Ανάσταση του Χριστού και κάθε περιοχή έχει 

τον δικό της ξεχωριστό τρόπο για να ετοιμάζει τα τυπικά φαγητά του Πάσχα. 

Το Πάσχα ακολουθεί μετά τη σαρακοστή κατά την διάρκεια της οποίας δεν τρώνε κρέας. 

Τις τελευταίες ημέρες πριν την Κυριακή του Πάσχα συμβαίνουν διάφορες τελετουργίες 

που υπενθυμίζουν τα Πάθη του Χριστού σύμφωνα με την Καθολική εκκλησία, αφού οι 

περισσότεροι Ιταλοί είναι καθολικοί. 

Την Κυριακή του Πάσχα ετοιμάζουν το πασχαλινό αρνί, ευλογούνται τα σπίτια, μοιράζουν 

αυγά και γλυκά σε σχήμα περιστεριού. Τα αυγά συμβολίζουν τη ζωή που ξαναγεννιέται και 

επειδή το Πάσχα συμπίπτει με την άνοιξη, συμβολίζει και την αναγέννηση της φύσης. 

Σε πολλές περιοχές της Ιταλίας την αυγή της Μ. Παρασκευής οι γυναίκες πάνε στην 

εκκλησία σερνόμενες στα γόνατα. Συγχρόνως λένε προσευχές και μάλιστα πολλές από 

αυτές τις προσευχές είναι πολύ παλιές. 

Ισπανία 

Στην Ισπανία η Μεγάλη Εβδομάδα αποτελεί την κορύφωση της σημαντικότερης 

θρησκευτικής γιορτής. Η πιο 

χαρακτηριστική εικόνα που βλέπουμε κάθε 

χρόνο στην τηλεόραση είναι από τις 

παραδοσιακές λιτανείες, στις οποίες πιστοί 

περιφέρουν στους δρόμους των πόλεων 

ομοιώματα του Εσταυρωμένου ή της 

Παναγίας. 



Άνοιξη και Πάσχα έρχονται μαζί στην Ισπανία. Αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα. Κατά 

τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας ολόκληρη η καθολική Ισπανία τιμά με παραδοσιακά 

ήθη και έθιμα τα Πάθη του Ιησού και την Ανάσταση. Ένα από πιο χαρακτηριστικά 

πασχαλινά έθιμα στην Ισπανία είναι οι λιτανείες που έχουν παράδοση αιώνων. 

Διοργανώνονται από τις αδελφότητες, στα ισπανικά cofradías, σε όλη την Ισπανία και 

συγκεντρώνουν χιλιάδες κόσμου που θέλουν να τις δουν από κοντά. Λέγεται δε ότι μαζί με 

την Ιταλία η Ισπανία είναι η μόνη καθολική χώρα στην Ευρώπη όπου οι παραδόσεις, τα 

ήθη και έθιμα του Πάσχα τηρούνται τόσο πιστά. 

 

Τσεχία: 

Ένα από τα πιο περίεργα έθιμα του Πάσχα συμβαίνει στην Τσεχία, την Ουγγαρία 

και τη Σλοβακία. Η παράδοση προστάζει οι άνδρες να μαστιγώνουν(!) τις γυναίκες 

τους τη Μεγάλη Δευτέρα. Αφού τις βρέξουν με μπόλικο νερό, έπειτα τις 

μαστιγώνουν με χειροποίητα μαστίγια, φτιαγμένα 

από ιτιά και διακοσμημένα με κορδέλες στα άκρα 

τους. Το μαστίγωμα έχει συμβολική σημασία. 

Σύμφωνα με το θρύλο οι γυναίκες μαστιγώνονται 

από τους συζύγους τους, ώστε να διατηρούν την 

ομορφιά και την υγεία τους την επόμενη χρονιά. 

Σπυρέτα Γεωργακοπούλου Α1 
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