
ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε άκρως κατανυκτικό κλίμα, κάθε γωνιά της Ελλάδας 
γιορτάζει την περίοδο του Πάσχα με τον δικό της, 
ιδιαίτερο τρόπο. 



ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ ΣΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Στην όμορφη κωμόπολη της Τσακωνιάς, η Λαμπρή γίνεται 
όνομα και πράγμα, αφού εδώ και έναν περίπου αιώνα, το 
βράδυ της Ανάστασης τηρείται το έθιμο των αερόστατων. Τα 
παιδιά των πέντε ενοριών συναγωνίζονται στις επιτυχείς 
«πτήσεις» των χρωματιστών φωτεινών αερόστατων, τα οποία 
ετοιμάζουν επί εβδομάδες πριν το Πάσχα. Για περίπου μισή ώρα 
μετά το «Χριστός Ανέστη», ο ουρανός αποκτά… έξτρα αστέρια, 
ενώ παράλληλα το ευαγγέλιο διαβάζεται και στην τσακώνικη 
διάλεκτο. 



ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ ΣΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ



ΡΟΥΚΕΤΟΜΑΝΙΑ ΣΤΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΧΙΟΥ

Η Χίος κάθε χρόνο τέτοια εποχή τραβάει τα βλέμματα, 
χάρη στο έθιμο που αναβιώνει στο χωριό Βροντάδο και 
περιλαμβάνει την μάχη των ενοριών με ρουκέτες. Σύμφωνα με 
την επικρατέστερη εκδοχή, η συνήθεια ξεκίνησε επί 
Τουρκοκρατίας, όταν οι Χριστιανοί κάτοικοι ήθελαν να 
δείξουν στους Τούρκους πώς γιορτάζουν οι ορθόδοξοι την 
Ανάσταση. Σε κάθε περίπτωση, το θέαμα στον μεταμεσονύκτιο 
ουρανό είναι μαγευτικό - άλλωστε οι ειδικοί «ρουκετοποιοί» 
του χωριού εργάζονται γι’ αυτό το υπερθέαμα καθ’ όλη την 
διάρκεια της χρονιάς.
 



ΡΟΥΚΕΤΟΜΑΝΙΑ ΣΤΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΧΙΟΥ 



ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

Στις Μέτρες της Θράκης, τη Μεγάλη Πέμπτη συνηθίζεται τα 
παιδιά να φτιάχνουν το ομοίωμα του Ιούδα, το οποίο 
περιφέρουν στα σπίτια, ζητώντας κλαδιά για να τον κάψουν την 
επομένη ημέρα στον Επιτάφιο. Τη Μεγάλη Παρασκευή η πομπή 
του Επιταφίου φτάνει στο τέλος της έξω από ένα παρεκκλήσι, 
όπου εκεί βρίσκεται έτοιμη η φωτιά για να καεί ο Ιούδας. Μόλις 
ο ιερέας ξεκινήσει να διαβάζει το σχετικό Ευαγγέλιο, ανάβουν τη 
φωτιά και ρίχνουν μέσα της το ομοίωμα, ενώ μόλις ολοκληρωθεί 
η καύση οι κάτοικοι συνηθίζουν να παίρνουν μια χούφτα από τη 
συγκεκριμένη στάχτη την οποία ρίχνουν στα μνήματα.  



ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ



Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

Αν και η Πάρος αποτελεί από μόνη της ιδανικό προορισμό 
όλες τις εποχές του χρόνου, το Πάσχα ιδιαίτερα 
πραγματοποιείται στο νησί το μοναδικό έθιμο της 
αναπαράστασης των Παθών κατά την περιφορά του Επιταφίου 
στα ορεινά χωριά Μάρπησσα, Μάρμαρα, Πρόδρομο, Λεύκες και 
Άσπρο Χωριό. Καθώς ο Επιτάφιος περνά τα δρομάκια των 
νησιών κάνει συνολικά 15 στάσεις στις οποίες αναπαριστώνται 
ζωντανά εικόνες των Παθών του Χριστού. 



Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

Παιδιά ντυμένα Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του Χριστού 
ζωντανεύουν σκηνές από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, τον 
«Μυστικό Δείπνο», το μαρτύριο της Σταύρωσης κ.α., ενώ σε 
κάθε μία από αυτές τις στάσεις φωτίζεται εντυπωσιακά και ένα 
σημείο του βουνού. Το βράδυ του Σαββάτου το έθιμο 
κορυφώνεται με την αναπαράσταση της Ανάστασης μέσα σε μία 
εκθαμβωτική ατμόσφαιρα χιλιάδων κεριών και αμέτρητων 
πυροτεχνημάτων που φωτίζουν μαγευτικά τον ουρανό του 
Αιγαίου. 



Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ



ΟΙ ΜΠΟΤΗΔΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μπότηδες είναι τα κανάτια εκείνα με το λεπτό στόμιο, που, 
αν έχετε κάνει Πάσχα στην Κέρκυρα, σίγουρα θα έχετε δει να 
σκάνε στα πόδια σας το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Πρόκειται 
για το έθιμο της Πρώτης Ανάστασης, κατά το οποίο οι 
Κερκυραίοι γεμίζουν τους μπότηδες με νερό και τους πετούν από 
τα μπαλκόνια των καντουνιών. Λίγο νωρίτερα, στην εκκλησία της 
Παναγιάς των Ξένων έχει γίνει τεχνητός σεισμός, σαν αναφορά 
στον σεισμό που έγινε σύμφωνα με την Βίβλο στον τάφο του 
Ιησού, ενώ στην συνέχεια, οι κερκυραϊκές φιλαρμονικές 
κυκλοφορούν στην πόλη παίζοντας εύθυμα εμβατήρια. 



ΟΙ ΜΠΟΤΗΔΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 



ΛΕΥΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ  ΖΑΚΥΝΘΟ

Το «ζακυνθινό μεγαλοβδόμαδο» είναι γεμάτο έθιμα που στο 
νησί αποκαλούνται «αντέτια». Από αυτά, ξεχωρίζουν τα άσπρα 
περιστέρια που αφήνει ο ιερέας κατά την Πρώτη Ανάσταση, ενώ 
οι νοικοκυρές ρίχνουν πήλινα κανάτια από τα μπαλκόνια, κατά 
τις προσταγές ενός εθίμου, αντίστοιχου με αυτό της Κέρκυρας. 
Το Ευαγγέλιο της Ανάστασης ψάλλεται με τον ιδιαίτερο 
«μουσικό» τρόπο της Επτανησιακής παράδοσης, ενώ η 
Αναστάσιμη ακολουθία πραγματοποιείται το βράδυ του 
Μεγάλου Σαββάτου μόνο στον Άγιο Μάρκο. Οι υπόλοιπες 
εκκλησίες αρκούνται στο χαρμόσυνο χτύπημα της καμπάνας και 
πραγματοποιούν την ακολουθία το πρωί της Κυριακής. 



ΛΕΥΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ



ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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