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Πως γιορτάζουν το Πάσχα στη Φινλανδία 

• Για τους Φινλανδούς το Πάσχα είναι η 
γιορτή της άνοιξης, της νέας ζωής, της 
αναγέννησης. 

•  Στη Φινλανδία έχουν διάφορες πασχαλινές 
παραδόσεις.  

• Μία εβδομάδα πριν την Κυριακή του 
Πάσχα, τα παιδιά ντύνονται πασχαλινοί 
λαγοί, γάτες, κ.ά. 

•  Μαζεύουν κλαδιά από τα δέντρα που 
ανθίζουν πρώτα την άνοιξη και τα στολίζουν 
με πολύχρωμα χαρτιά και χορτάρια.  



Επίσης… 

• Επίσης επισκέπτονται τους γείτονες, τους φίλους, τους παππούδες, τους 

συγγενείς, τους δίνουν τα στολισμένα κλαδιά και τους λένε ένα πολύ παλιό, 

παραδοσιακό ποίημα που εύχεται «Ευτυχία». Το άτομο που παίρνει το 

στολισμένο κλαδί δίνει γλυκά στο Παιδί-Λαγό. 



Την ημέρα του Πάσχα 

• Την ημέρα του Πάσχα οι οικογένειες 
γιορτάζουν με αρνί, χρωματιστά αυγά 
και άλλα φαγητά, τα δε παιδιά τρώνε 
σοκολατένια αυγά που έχουν ένα 
παιχνίδι-έκπληξη μέσα. 

•  Επίσης διακοσμούν τα τραπέζια με 
ανοιξιάτικα λουλούδια και μεγαλώνουν 
χορτάρια σε μικρά δοχεία γιατί 
συνήθως τον Απρίλιο δεν υπάρχουν 
χορτάρια στους χιονισμένους κήπους. 



(mammi) το παλαιότερο παραδοσιακό 

φινλανδικό πιάτο 

• Το παλαιότερο και αναμφίβολα πιο 
ασυνήθιστο παραδοσιακό φινλανδικό 
πιάτο είναι το mämmi, ένας σκούρο 
καφέ χυλός που γίνεται με νερό και βύνη 
σίκαλης.  

• Ψήνεται σε χαμηλό φούρνο και 
σερβίρεται με κρέμα και ζάχαρη.  

• Το αρνί και το γλυκό pasha είναι 
γνωστά 



Την Κυριακή των Βαΐων 

• Τα παιδιά ντυμένα μάγισσες 
πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι 
απαγγέλλοντας ποιήματα για καλή 
τύχη με αντάλλαγμα χρήματα και 
γλυκά. Ιστορίες και μύθοι μαγείας 
αποτελούν μέρος της ευρέως γνωστής 
λαϊκής παράδοσης στη Φινλανδία. 

Οι μάγισσες πετούν μεταξύ Μ. Παρασκευής και 

Κυριακής του Πάσχα. Σε κάποια μέρη της 

δυτικής Φινλανδίας παραμένει ακόμη το έθιμο να 

ανάβουν φωτιές για να ξορκίσουν τη δύναμη των 

μαγισσών. 
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Πως γιορτάζουν το Πάσχα στην Αρμενία 

• Κατά τη διάρκεια της νηστείας 40 ημερών 
πριν από το Πάσχα, οι οικογένειες των 
Αρμενίων βάζουν φακές ή άλλους κόκκους 
βλάστησης σε ένα δίσκο καλυμμένο με ένα 
λεπτό στρώμα βαμβακιού και το κρατούν σε 
ένα φωτεινό μέρος του σπιτιού μέχρι το 
Πάσχα ώσπου να εμφανιστούν βλαστάρια.  

• Αυτά τα πράσινα μικρά βλαστάρια, που 
συμβολίζουν την άνοιξη και την αφύπνιση 
της φύσης, είναι το "χορτάρι", ή πράσινη 
βάση πάνω στην οποία τοποθετούν βαμμένα 
αυγά για να διακοσμήσουν το Πάσχα. 



Πως γιορτάζουν το Πάσχα στην Αρμενία 

• Μέχρι σήμερα, οι Αρμένιοι έχουν διατηρήσει την 
όμορφη βιβλική παράδοση που αναφέρεται στα 
κόκκινα αυγά και το τσουρέκι: "Όταν ο Χριστός 
σταυρώθηκε, η μητέρα του πήρε μερικά αυγά και 
ψωμί τυλιγμένο στο σάλι. 

• Τα δάκρυα της Μητέρας και το αίμα του Υιού 
που πέφτει πάνω στο σάλι χρωματίζονταν με τα 
αυγά και το ψωμί. 

•  Στη συνέχεια η Μητέρα έβαλε το σάλι στο 
κεφάλι της. Από εκείνη την ημέρα οι άνθρωποι 
άρχισαν να χρωματίζουν τα αυγά κόκκινα την 
ημέρα του Πάσχα και οι γυναίκες άρχισαν να 
φορούν σάλια όταν επισκέπτονταν την εκκλησία. 
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Η γιορτή του Πάσχα στη Γαλλία 

• Το Πάσχα, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της 
Χριστιανοσύνης, στη Γαλλία επίσης γιορτάζεται με 
κατάνυξη. 

•  Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα οι εκκλησίες είναι ανοιχτές 
και με δοξολογίες επαναφέρουν στη μνήμη των 
ανθρώπων και τιμούν τα Πάθη και την Ανάσταση του 
Ιησού Χριστού. 

• Η Κυριακή του Πάσχα είναι και για τους καθολικούς η 
μεγάλη μέρα, η ημέρα της Ανάστασης. Είναι η μεγάλη 
γιορτή της αναγέννησης της ζωής.  

• Η μέρα αυτή συμβολίζει τη νίκη επί του θανάτου. 
Ακόμη και η φύση ανανεώνεται και όλη η πλάση 
ζωντανεύει πάλι . 

 



Η Μεγάλη Εβδομάδα 

• Η πρώτη μέρα της είναι η Κυριακή των Βαΐων 
(Le Dimanche Des Rameaux). Ο κόσμος 
πηγαίνει στις εκκλησίες  κλωνάρια βάγια για να 
τα ευλογήσουν οι ιερείς. 

• Η Κυριακή των Βαΐων είναι επίσης γνωστή και 
ως Ανθισμένο Πάσχα (Pâques Fleuries), λόγω 
των λουλουδιών και της ανοιξιάτικης 
βλάστησης. 

• Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας σε 
πολλές πόλεις της Γαλλίας υπάρχουν πομπές 
και παρελάσεις. Είναι πολύ υποβλητικές και 
κατανυκτικές. 

 



Οι ιπτάμενες καμπάνες  

• Για τους Γάλλους οι καμπάνες είναι ένα από τα πιο 
σημαντικά έθιμα. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι 
οι καμπάνες εγκαταλείπουν όλες τις πόλεις της 
Γαλλίας και πηγαίνουν πετώντας στη Ρώμη για να 
πάρουν την ευλογία από τον Πάπα και να μαζέψουν 
τα πολύχρωμα σοκολατένια αυγά. 

•  Έτσι δεν υπάρχει καμιά καμπάνα για να ηχήσει στις 
εκκλησίες καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης 
Εβδομάδας.  

• Όταν όλες έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους, 
επιστρέφουν από τη Ρώμη, ευλογημένες κι έχοντας 
τα πασχαλινά αυγά, ξαναπαίρνουν τις θέσεις τους 
στα καμπαναριά, και την Κυριακή αρχίζουν να 
ηχούν χαρμόσυνα φέρνοντας το νέο της Ανάστασης.  



Οι φωλιές 

• Το Μέγα Σάββατο το βράδυ τα παιδιά ετοιμάζουν αχυρένιες φωλιές στους κήπους και 
στα σπίτια τους. 

• Προορίζονται για τα κουνέλια και τους λαγούς που θα φέρουν τα σοκολατένια αυγά, 
αυτά που έφεραν οι καμπάνες από τη Ρώμη, κατά τη διάρκεια της νύχτας.  Τα μικρά 
παιδιά αφήνουν και καρότα στις φωλιές, για την περίπτωση που το κουνελάκι ή ο λαγός 
είναι πεινασμένα...    

• Όταν ξυπνούν την Κυριακή το πρωί, όλα τα παιδιά τρέχουν να βρουν τα σοκολατένια 
αυγά που άφησε στη φωλιά του το κουνέλι ή ο λαγός και τα βάζουν στο γιορτινό 
τραπέζι. Αυτό λέγεται  Το κυνήγι των αυγών (La chasse aux œufs). 

 

 



  

Τα πασχαλινά παιχνίδια 

 
• Ένα από αυτά είναι ότι τα παιδάκια 

ρίχνουν ωμά αυγά από μια πλαγιά 

και όποιου το αυγό φτάσει σώο και 

αβλαβές κερδίζει ένα έπαθλο. 

•  Το αυγό αυτό συμβολίζει το βράχο 

που κύλησε από τον τάφο του 

Χριστού. 



Το Πασχαλινό φαγητό 

• Καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες 
σοκολάτας σε όλες τις μορφές, κυρίως όμως 
σοκολατένια αυγά, λαγουδάκια που κρατούν 
κοντά στην κοιλιά τους ένα τεράστιο καλάθι με 
πολύχρωμα αυγά., καμπάνες αλλά και 
σοκολατένια ψάρια, από το έθιμο της 
Πρωταπριλιάς που είναι πάντα σχετικά κοντά.  

• Υπάρχουν πολλά καταστήματα που 
ειδικεύονται στη σοκολάτα (les chocolateries). 
Τα ζαχαροπλαστεία και οι φούρνοι πουλάνε 
επίσης μπισκοτένια αρνάκια, με ζάχαρη άχνη. 



Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτήν την 

παρουσίαση! 

Γαλλία Αρμενία Φινλανδία 


