


 Το Μεξικό είναι μια χώρα με έντονο το θρησκευτικό αίσθημα, 
καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι είναι πιστοί καθολικοί. Το 
Πάσχα στο Μεξικό γιορτάζεται σε περίοδο δύο εβδομάδων. Η 
πρώτη εβδομάδα, δηλαδή η εβδομάδα πριν το Πάσχα 
ονομάζεται Άγια Εβδομάδα (Semana Santa) ή Μεγάλη 
Εβδομάδα, ενώ η δεύτερη εβδομάδα ονομάζεται Εβδομάδα του 
Πάσχα (Semana de Pascua).   

 Οι θρησκευτικές τελετές ξεκινούν την Αγία Εβδομάδα οι οποίες 
ακολουθούν την βιβλική εξέλιξη των γεγονότων καταλήγοντας 
στην Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού.     

 



 Η Κυριακή των Βαΐων, η ημέρα που ο Χριστός έκανε την θριαμβευτική 
είσοδό του στην Ιερουσαλήμ και το πλήθος τον υποδέχθηκε απλώνοντας 
στον δρόμο κλαδιά από φοίνικες, ονομάζεται  Domingo de Ramos.   

 Στο Πουέρτο Βαγιάρτα (Puerto Vallarta) αλλά και σε άλλες πόλεις του 
Μεξικού, οι εκκλησίες είναι διακοσμημένες με κλαδιά φοίνικα και οι 
ενορίτες λαμβάνουν την ευλογία των Βαΐων από τον παπά της εκκλησίας. 
Κάποιοι πιστοί δίνουν στην εκκλησία μικρούς σταυρούς ή μικρές φιγούρες 
από κλαδιά φοίνικα για να τα ευλογήσει ο πάτερ, τα οποία θα τα 
τοποθετήσουν αργότερα στις εισόδους των σπιτιών τους. Πολλοί Μεξικανοί 
Καθολικοί πιστεύουν ότι αυτό θα διώξει το κακό από το σπιτικό τους.  

 



 Οι πιστοί επιστρέφουν το επόμενο έτος τα κλαδιά του φοίνικα στην 

εκκλησία όπου και θα καούν την πρώτη Τετάρτη της Σαρακοστής και οι 

στάχτες τους θα χρησιμοποιηθούν για να κάνουν τον παραδοσιακό σταυρό 

το μέτωπο των πιστών. Η πρώτη Τετάρτη της Σαρακοστής σηματοδοτεί μια 

περίοδο 40 ημερών νηστείας που συμβολίζει τι πέρασε ο Χριστός στην 

έρημο.  

 



 Ένα παραδοσιακό μεξικάνικο φαγητό που τρώγεται την περίοδο της 

Σαρακοστής αλλά και ένα από τα πιάτα που σερβίρεται την Μεγάλη 

Παρασκευή είναι η Capirotada.  

 Είναι μια πουτίγκα ψωμιού με γέμιση με σταφίδες, κανέλα γαρίφαλο 

και τυρί, ενώ λέγεται πως τα συστατικά του αποτελούν ένα είδος 

υπενθύμισης των παθών του Χριστού: τα στικ κανέλας συμβολίζουν τον 

σταυρό, τα γαρίφαλα τα καρφιά στο σώμα του Χριστού και το ψωμί το 

σώμα Του.   

 



 Η Μεγάλη Δευτέρα, Μ. Τρίτη και Μ. Τετάρτη είναι σχετικά ήσυχες ημέρες, αλλά 
αναλόγως σε πιο μέρος του Μεξικού βρίσκεσαι μπορεί να διάφορα θρησκευτικά 
γεγονότα να εξελίσσονται στην εκκλησία. 

 Συγκεκριμένα, η Μεγάλη Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές, είναι αφιερωμένη στην 
προδοσία του Χριστού από τον Ιούδα. Κατά την διάρκεια του εσπερινού ανάβουν 
ένα μανουάλι με δεκαπέντε κεριά τα οποία σβήνουν καθώς ακούγονται οι 
ψαλμωδίες. Στο τέλος μένει αναμμένο το κεντρικό κερί το οποίο συμβολίζει τον 
Χριστό.  

  Η  Μεγάλη Πέμπτη είναι η ιερή ημέρα κατά την οποία εορτάζεται ο 
Μυστικός Δείπνος του Ιησού Χριστού με τους 12 Αποστόλους. Στο Μεξικό οι 
πιστοί συμμετέχουν στην λειτουργία και μετά  πρέπει να επισκεφθούν άλλες εφτά 
εκκλησίες στην πόλη τους. Πολλές εκκλησίες θα δώσουν στους πιστούς άρτο ο 
οποίος συμβολίζει το σώμα του Χριστού.   

 



 Την Μεγάλη Παρασκευή σε πολλές πόλεις του Μεξικού λαμβάνει χώρα η 

αναπαράσταση της Σταύρωσης. Μάλιστα, σε πολλές πόλεις 

πραγματοποιείται η πλήρης αναπαράσταση των Παθών του Χριστού, 

όπως είναι το τελευταίο δείπνο, η προδοσία του Κυρίου, η δίκη, η 

Σταύρωση και η Ανάσταση Του. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές γίνεται 

αληθινή η Σταύρωση του Κυρίου. Εκείνοι που λαμβάνουν μέρος σε αυτές 

τις παραστάσεις ντύνονται με ρούχα της εποχής εκείνης και ετοιμάζονται 

για αυτή την αναπαράσταση από ένα χρόνο πριν, έτσι ώστε να βγει τόσο 

αληθινή και να αγγίξει της καρδιές όλων των ανθρώπων.  



 Επιπλέον σε κάποιες περιοχές, όπως στο χωριό Τάξκο, οι κάτοικοι 

φορώντας μαύρους χιτώνες εις ένδειξη πένθους για τη σταύρωση του Ιησού 

και με τα πρόσωπά τους καλυμμένα, κίνηση που δηλώνει ότι εκπροσωπούν 

όλους τους πιστούς χριστιανούς, περπατούν ξυπόλυτοι στα στενά της πόλης. 

Μερικοί είναι φορτωμένοι με ξύλα στους ώμους, άλλοι σέρνουν αλυσίδες 

στα πόδια τους και όλοι μαζί συμμετέχουν στην αναπαράσταση των Παθών 

του Χριστού πριν την Σταύρωσή του.  Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι δεν 

τραυματίζουν τους εαυτούς τους, αλλά μόνο τα σώματά τους, αφού η 

διαδικασία αυτή τους κάνει τελικά να νιώθουν απαλλαγμένοι από όσα τους 

βασανίζουν. 

 



 Το Μεγάλο Σάββατο, σε κάποιες περιοχές του κεντρικού και Νότιου Μεξικού, 

εκτός από την Ανάσταση του Χριστού, λαμβάνει χώρα και το κάψιμο του Ιούδα. 

Αυτή είναι η πιο θεαματική από τις Πασχαλινές παραδόσεις του Μεξικού. 

Χιλιάδες κάτοικοι βγαίνουν στους δρόμους, φτιάχνουν ένα ομοίωμα του Ιούδα 

που είναι γεμάτο με πυροτεχνήματα και το ανατινάσσουν. Αυτό το έθιμο έχει 

πλέον διττή σημασία, καθώς ο Ιούδας συμβολίζει την αγωνία ή τη δυσαρέσκεια 

των πολιτών για τα κακώς κείμενα. Έτσι συχνά τα ομοιώματα που 

κατασκευάζουν παριστάνουν δημοφιλείς πολιτικούς, που τιμωρούνται- καίγονται 

έστω και εικονικά. 

 



 Την Κυριακή του Πάσχα πλήθος πιστών πηγαίνει στις εκκλησιές γιορτάζοντας 

την Ανάσταση του Χριστού. Οι καμπάνες χτυπάνε χαρμόσυνα και οι πλατείες 

γύρω από τις εκκλησίες είναι γεμάτες με πιστούς και πωλητές οι οποίοι πουλάνε 

παιχνίδια, μπαλόνια και φαγητό.  



 Σας ευχαριστούμε!  

 

 Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!  


