Τα 10 πιο περίεργα έθιμα του Πάσχα στον κόσμο!

Μπορεί στην Ελλάδα το Πάσχα να σημαίνει Ανάσταση του Χριστού, σούβλισμα του οβελία,
κόκκινα αβγά, τσουρέκια και γλέντι, όμως σε ορισμένες γωνίες του πλανήτη οι παραδόσεις
του Πάσχα κρύβουν πολλές εκπλήξεις και σαφώς πολλές ιδιατερότητες.
1. Τσεχία- Ουγγαρία-Σλοβακία
Ένα από τα πιο περίεργα έθιμα του Πάσχα συμβαίνει στην Τσεχία, την Ουγγαρία και τη
Σλοβακία. Τη Μεγάλη Δευτέρα, η παράδοση προστάζει οι άνδρες να μαστιγώνουν τις
γυναίκες τους, αφού πρώτα τις βρέξουν με μπόλικο νερό. Τα μαστίγια που χρησιμοποιούν,
είναι όλα χειροποίητα και φτιαγμένα από ιτιά, ενώ στα άκρα τους έχουν κορδέλες.
Σύμφωνα με το θρύλο οι γυναίκες μαστιγώνονται από τους συζύγους τους, ώστε να
διατηρούν την ομορφιά και την υγεία τους την επόμενη χρονιά.
2. Φινλανδία
Αυτό το έθιμο θυμίζει λίγο Halloween. Tα παιδιά μασκαρεύονται και ζητιανεύουν στους
δρόμους, ενώ στα χέρια τους κρατούν δύο μπαγκέτες. Στην δυτική, μάλιστα, Φινλανδία τα
πυροτεχνήματα είναι το κέντρο της προσοχής. Σκοπός των κρότων και των
πυροτεχνημάτων είναι να τρομάξουν τις μάγισσες που περιφέρονται ελεύθερες στο
χρονικό διάστημα μεταξύ Μεγάλης Παρασκευής και Μεγάλου Σαββάτου.
3. Ισπανία
Τη Μεγάλη Τρίτη στην Ισπανία λαμβάνει χώρα ένας παραδοσιακός χορός (ο χορός του
θανάτου) μέσα στους στενούς μεσαιωνικούς δρόμους. Κάθε άτομο που συμμετέχει στο
χορό είναι μασκαρεμένο. Στο τέλος η παρέλαση καταλήγει σε μια πελώρια συγκέντρωση
μασκαρεμένων σκελετών που κρατούν στα χέρια τους κουτιά γεμάτα στάχτη. Ο χορός
αρχίζει τα μεσάνυχτα και συνεχίζεται για τρεις ώρες, μέχρι τις τρεις το πρωί που τα
φαντάσματα προκαλούν την Αγία Τριάδα.
4. Γαλλία
Περισσότερα από 4.500 αβγά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μιας γιγαντιαίας
ομελέτας στους δρόμους της πόλης Χοξ, στη Γαλλία. Το γεύμα προορίζεται να σιτίσει
1.000 άτομα, ενώ το ψήσιμο γίνεται στην κεντρική πλατεία της πόλης.
5. Ελβετία
Σε ολόκληρη την Ελβετία αλλά ιδιαίτερα στα μικρά χωριά οι ντόπιοι μετατρέπουν τις
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βρύσες τους σε «πασχαλινά πηγάδια». Πιο συγκεκριμένα, βάφουν τις όψεις των πηγών και
τοποθετούν λουλούδια για τη διακόσμησή τους. Σκοπός είναι να γιορτάσουν το συμβολισμό
του νερού αλλά και τη σημασία του για τις ξηρές περιοχές των Άλπεων.
6. Γερμανία
Από την παραγωγή στην κατανάλωση αλλά και στην ανακύκλωση. Στη Γερμανία η
παράδοση προβλέπει την καύση των χριστουγεννιάτικων δέντρων την περίοδο του Πάσχα.
Συμβολίζει την νίκη της όμορφης και ηλιόλουστης άνοιξης έναντι των κρύων γκρίζων
ημερών του χειμώνα.
7. Λετονία
Το παραδοσιακό έθιμο του τσουγκρίσματος αβγών επικρατεί και στη Λετονία με τη
διαφορά ότι αναδεικνύεται σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα! Οι παίκτες δένουν τα
ημι-βρασμένα αβγά σε μια κλωστή και τα τσουγκρίζουν από απόσταση. Νικητής είναι αυτός
που θα σπάσει το αβγό του αντιπάλου του!
8. Βρετανία
Στην πόλη Χάνγκερφορντ οι νεοδιορισμένοι αστυνομικοί καλούν όλους τους άνδρες στο
Δημαρχείο της πόλης, σφυρίζοντας ένα χαρακτηριστικό σύνθημα με τη σφυρίχτρα τους.
Δύο άντρες επιλέγονται να παρελάσουν σε όλη την πόλη μοιράζοντας πορτοκάλια στις
διερχόμενες κυρίες. Σε αντάλλαγμα παίρνουν ένα φιλί!
9. Βερμούδες
Τη Μεγάλη Παρασκευή οι κάτοικοι πετάνε πολύχρωμους χαρταετούς, συμβολίζοντας την
Ανάληψη του Χριστού στον ουρανό. Η ιστορία λέει ότι ο «δάσκαλος» χρειαζόταν ένα απλό
αλλά διαρκές σύμβολο για να βοηθήσει τους μαθητές του να κατανοήσουν την Ανάληψη.
Έτσι, έφτιαξε έναν χαρταετό, τον διακόσμησε με την εικόνα του Χριστού και τον πέταξε
στον ουρανό.
10. Πολωνία
τη Δευτέρα του Πάσχα, λαμβάνει χώρα ένα περίεργο έθιμο: Το Smingus-dyngus, που
εφαρμόζεται από τον 15ο αιώνα και κατά τη διάρκειά του τα αγόρια μπουγελώνουν τα
κορίτσια! Εάν βρεθείς στην Πολωνία για τις γιορτές, τότε έχε μαζί σου ένα αδιάβροχο ή μια
ομπρέλα. Θα σου χρειαστεί!

Πηγή: tlife.gr

2/2

