
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ



ΤΣΕΧΙΑ

• Στην Τσεχία η 4η Δεκεμβρίου, ημέρα της εορτής της Αγίας Βαρβάρας, είναι 
αφιερωμένη στη μάρτυρα της περιόδου των πρώτων διωγμών των Χριστιανών.

• Από άκρη σε άκρη της Χώρας κόβονται κλαδιά κερασιάς και διατηρούνται στο 
νερό. 

• Εάν έχουν ανθίσει μέχρι τα Χριστούγεννα φέρνουν καλή τύχη στο σπιτικό και 
καλές προοπτικές για γάμο στους ανύπαντρους, μέσα στην επόμενη χρονιά. 

• Τα κλαδιά της κερασιάς μαζί με μικρά φυτά Αλεξανδριανών και άλλα γιορτινά 
στολίδια τοποθετούνται μέσα σε ψάθινα καλάθια και κοσμούν το γιορτινό 
τραπέζι.



ΓΑΛΛΙΑ

• Το βράδυ των Χριστουγέννων η οικογένεια συγκεντρώνεται για το  δείπνο. Ο Père
Noël , ο πατέρας των Χριστουγέννων,  Άγιος Βασίλης, δίνει τα δώρα του την 
παραμονή των Χριστουγέννων. 

• Μεγάλη σημασία δίνεται στις γαστρονομικές απολαύσεις. 

• Το παραδοσιακό εορταστικό τραπέζι, το «Reveillon» αποτελείται προπαντός από 
θαλασσινά και κυρίως τα στρείδια. 

• Ανήμερα των Χριστουγέννων  η γαλοπούλα κατέχει ξεχωριστή θέση.



ΓΕΡΜΑΝΙΑ

• Για τις οικογένειες τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα, το χριστουγεννιάτικο κέικ 
αποτελούν τα παραδοσιακά έθιμα της περιόδου. 

• Χαρακτηριστικές είναι και οι χριστουγεννιάτικες αγορές στο κέντρο κάθε πόλης 
που εμφανίζονται από το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου και τελειώνουν 
την παραμονή των Χριστουγέννων. Οι πάγκοι της Χριστουγεννιάτικης αγοράς 
έχουν γλυκά, στολίδια και ζεστό κόκκινο γλυκό κρασί με μπαχαρικά. 

• Στις 6 Δεκεμβρίου γιορτάζεται ο Ζανκτ Νίκολαους , ο Άγιος Νικόλαος, ο Αι Βασίλης  
που φέρνει δώρα , σύμφωνα με την παράδοση, στα καλά παιδιά, αλλά και ένα 
δεματάκι βέργες για να δείρει τα παιδάκια που δεν ήταν φρόνιμα.



ΙΣΠΑΝΙΑ

• Το βράδυ της   παραμονής των Χριστουγέννων ή αλλιώς «Noche Buena» 
μαζεύεται όλη η οικογένεια. 

• Τα δωμάτια διακοσμούνται με κλαδιά από πεύκα, Αλεξανδριανά λουλούδια  και 
αναμμένα κεριά δίνοντας μια κατάνυξη και ένα χρώμα στην ατμόσφαιρα.

• Μετά το τραπέζι των Χριστουγέννων με παραδοσιακά εδέσματα  ακολουθεί η 
Λειτουργία των Χριστουγέννων.

• Στις 5 Ιανουαρίου στη διάρκεια μιας μεγάλης παρέλασης που ονομάζεται 
«Cabalgata de Reyes», άνθρωποι ντυμένοι σαν τους Τρεις Μάγους και άλλες 
μορφές της Θρησκείας πετάνε γλυκά στα παιδιά.



ΒΕΛΓΙΟ

• Χριστουγέννων στο Βέλγιο Sinterklaas, ο δικός τους Άι Βασίλης ο 
οποίος  με τον πολύτιμο βοηθό του Zwarte Piet μοιράζει τα δώρα 
από σπίτι σε σπίτι. 

• Τα παιδιά κρεμάνε τις κάλτσες των δώρων στο τζάκι και αφήνουν 
σανό και ζάχαρη για το άλογο του Sinterklaas.

• Παραστάσεις με σκηνές από τη Θεία Γέννηση, λιτανείες και  
υπαίθριες αγορές δίνουν τη χριστουγεννιάτικη νότα στο Βέλγιο.



ΠΗΓΕΣ

• https://el.wikipedia.org
Η εργασία εκπονήθηκε 

στα πλαίσια των  μαθημάτων  της Νεοελληνικής Γλώσσας 
και Λογοτεχνίας

Υπεύθυνη καθηγήτρια,  Μαλκότση Κυράνα

https://el.wikipedia.org/

