Ό,τι δεν γνωρίζαμε για το Πάσχα!
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Σάββατο, 04 Μαίου 2013 10:26

Υπάρχουν παράξενα ήθη, έθιμα, τελετουργικά και πληροφορίες σχετικά με το
Πάσχα τα οποία λίγοι γνωρίζουν...

Διαβάστε κάποια από αυτά:
1. Ο εορτασμός της Μεγάλης Εβδομάδας αλλά και της Ανάστασης πιστεύεται ότι ξεκίνησε
μόλις ένα χρόνο μετά τη χρονιά που τοποθετείται ιστορικά η πιθανή σταύρωση του
Χριστού. Οι πρώτες επίσημες γραπτές μαρτυρίες τέτοιων τελετουργικών εμφανίζονται
όμως σε κείμενα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν.
2. Η Α' Οικουμενική Σύνοδος του 325 μ.Χ. αποφάσισε το Πάσχα να εορτάζεται την πρώτη
Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο της εαρινής ισημερίας.
3. Κάθε χρόνο παράγονται σε ολόκληρο τον κόσμο 90 εκατομμύρια σοκολατένιοι
πασχαλινοί λαγοί.
4. Το πρώτο σοκολατένιο αυγό έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα φτιάχτηκε στη Γερμανία
το 19ο αιώνα.
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5. Αρχικά, τα πασχαλινά καλάθια φτιάχνονταν για να θυμίζουν φωλιές πουλιών.
6. Κάθε Πάσχα, στη Νορβηγία, το έθιμο επιβάλλει να λύνονται οι πιο μυστηριώδεις
υποθέσεις φόνων!
7. Στο Saalfeld της ανατολικής Γερμανίας, στολίζουν... δέντρο το Πάσχα. Περίπου 50
χρόνια πριν, η γνωστή οικογένεια Kraft ξεκίνησε να στολίζει ένα πασχαλινό δέντρο με 9.000
πασχαλινά αυγά. Έκτοτε, αποτελεί έθιμο απαράβατο.
8. Ενώ στην Ελβετία στολίζουν... πηγάδια. Το έθιμο έχει ως στόχο να τιμά το πολύτιμο
δώρο της φύσης, το νερό.
9. Το έθιμο του να χαρίζουμε αυγά ο ένας στον άλλο το Πάσχα είναι έθιμο που υπάρχει...
προ Χριστού! Απαντάται στις παραδόσεις των Περσών, των Αιγυπτίων, των Γαλατών, των
Ρωμαίων και των Ελλήνων. Γιατί για τους λαούς αυτούς το αυγό είναι σύμβολο της ζωής.
Βέβαια οι λαοί αυτοί χάριζαν αυγά σε άλλες μεγάλες γιορτές αφού δεν είχαν... Πάσχα!
10. Ένα στα πέντε παιδιά οδηγείται στο νοσοκομείο με συμπτώματα που οφείλονται στην
υπερκατανάλωση αυγών ενώ 1 στα 10 παιδιά τρώει το αυγό του πριν την Κυριακή του
Πάσχα.
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