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         Τα ήθη και έθιμα της Ισπανίας το πάσχα 

                                                                        
Το Πάσχα στην Ισπανία διαφέρει από ό,τι στα άλλα 

κράτη της καθολικής εκκλησίας επειδή έχει πολύ πάθος 

και πόνο. Ειδικά στην Ανδαλουσία το γιορτάζουν 

θριαμβευτικά και για 40 ημέρες! Η αναπαράσταση 

ξεκινάει από τους δρόμους. κρεμάνε στα παράθυρα και 

τα μπαλκόνια μια κόκκινη μαντίλα, η οποία συμβολίζει 

το πένθος, και από τη Μ. Πέμπτη οι εκκλησίες στολίζουν 

δύο επιταφίους, έναν για τον Εσταυρωμένο κι έναν για 

την Παναγία. Οι επιτάφιοι ζυγίζουν 2-3 τόνους ο 

καθένας, είναι φτιαγμένοι από ξύλο και ασήμι και 

στολίζονται από χιλιάδες γαρίφαλα. Τους περιφέρουν 35 

άτομα, οι Ναζαρένοι (χωρίς να βλέπουν), με ειδικό 

βηματισμό, καθοδηγούμενοι από τους ήχους της 

μουσικής. 



                                             Η Παρέλαση 



 

 
 Καθολικοί από θρησκευτικές αδελφότητες στην Ισπανία πραγματοποιούν «πομπές μετάνοιας» 

κατά τη διάρκεια της Μεγάλης εβδομάδας. Φορούν στολές διαφορετικού χρώματος για να 

ξεχωρίζουν και μεταφέρουν ομοιώματα του Ιησού Χριστού και της Παναγίας, σε φυσικό μέγεθος, 

υπό τους ήχους τύμπανων που κτυπούν σε πένθιμο ρυθμό. Η συγκεκριμένη παράδοση 

χρονολογείται από το Μεσαίωνα. 

 οι άνθρωποι αυτοί είναι ενδεδυμένοι με στολές, εκ των οποίων τα μάτια είναι τα μόνα που 

μπορούμε να διακρίνουμε. Οι συμμετέχοντες της Πομπής ονομάζονται «Penitentes» δηλαδή, ο 

Μετανοών. Στη Σεβίλλη συγκεντρώνονται κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα εκατομμύριο επισκέπτες για 

να συμμετάσχουν στις «πομπές μετάνοιας». 
Το εθιμοτυπικό των ημερών αποπνέει δραματουργικό μεγαλείο, καθώς εκατοντάδες θρησκευτικές 

πομπές κατακλύζουν τους δρόμους, μετατρέποντάς τους σε έναν τεράστιο υπαίθριο χώρο λατρείας 

και γιορτής. 



 

 Τα χαράματα της Μεγάλης Παρασκευής, πενήντα δύο βγαίνουν στους δρόμους σε 

μια οργανωμένη πομπή, η οποία αρχίζει με τον ύμνο και ακολουθείται από δύο 

σειρές που κρατούν κεριά, λάβαρα και ιερά βιβλία και τραγουδούν (τραγούδια 

φλαμένκο που θρηνούν για τα Πάθη του Χριστού). Οι «costaleros» μεταφέρουν 

δύο «σχεδίες», βάρους δύο τόνων έκαστη, με αναπαραστάσεις σκηνών από τα 

Πάθη του Χριστού και της Παρθένου Μαρίας. 

 Στα χωριά και τις μικρές πόλεις, οι παρελάσεις γίνονται συνήθως τη Μεγάλη 

Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ στις μεγάλες πόλεις, οι εορτασμοί κρατούν 

ολόκληρη την εβδομάδα.  



  
Η Μεγάλη Εβδομάδα στην 
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. 

 



             La Semana Santa 
 



                                Διακοπές. 
Plaza Mayor 

Για τους Ισπανούς όπως και για όλους μας, είναι 
μία μεγάλη ευκαιρία ξεκούρασης. Συνήθως 
επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής για να 
περάσουν όμορφες διακοπές με τους οικείους 
τους. Υπάρχουν σχολεία,Πανεπιστήμια που 
κάνουν μαθήματα μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη 
«Miercoles Santo». Η περίοδος διακοπών είναι 
συνήθως μία εβδομάδα και σπάνια 15 μέρες, 
όπως στην Ελλάδα. Κάθε πόλη και 
συγκεκριμένα, η Κεντρική Πλατεία της «Plaza 
Mayor» είναι στολισμένη για τις μέρες του Πάσχα. 


