
Περιμένοντας τα Χριστούγεννα- Έθιμα 

Χριστουγέννων στη Γερμανία 

 

. 

Weinachten kommen… Die Deutschen haben genauso schöne  

Traditionen  wie wir. 

 Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν… Οι Γερμανοί έχουν εξίσου ωραία 

έθιμα με τα δικά μας. 

Οι μαμάδες φτιάχνουν με την βοήθεια των παιδιών του σπιτιού 

διάφορα κουλουράκια (Plätzchen) Printen, Zuckersternchen, και 

Stollen. 



 

Χριστουγεννιάτικες αγορές. 

 

Πρόκειται για υπαίθρια σπιτάκια ξύλινα, πολύχρωμα, στολισμένα 

γιορτινά. Εκεί βρίσκει κανείς Χριστουγεννιάτικα στολίδια, 

χειροποίητα δώρα, ζεστό κρασί με μπαχαρικά (Glühwein), ζεστά 

λουκάνικα, μπύρα, καραμελωμένους ξηρούς καρπούς, παραδοσιακά 

κουλουράκια lebkuchen. 



 

Advenzkranz 

 

Πρόκειται για ένα κηροπήγιο από κλαδιά ελάτου που είναι 

πλεγμένα έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα στεφάνι. Στο στεφάνι 

απάνω είναι τέσσερις θέσεις με κεριά, που συμβολίζουν τις 

τέσσερις τελευταίες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα.  

Κάθε Κυριακή ανάβουν ένα κερί παραπάνω, μετρώντας αντίστροφα 

το χρόνο που απομένει για τον ερχομό των Χριστουγέννων 

 

Adventskalender.  



 

Πρόκειται για ένα ημερολόγιο με 24 θέσεις αριθμημένες από το 1 

μέχρι το 24 και συμβολίζουν τις ημέρες του Δεκεμβρίου πριν από 

τα Χριστούγεννα. 

 Οι θέσεις είναι κλεισμένες με πορτάκια. Κάθε μέρα ανοίγουν το 

αντίστοιχο πορτάκι και βρίσκουν μια έκπληξη που μπορεί να είναι 

ένα σοκολατάκι, ζαχαρωτό, παιχνίδι, κλπ. 

Στις 6η Δεκεμβρίου γιορτάζεται ο Ζανκτ Νίκολαους (ο Άγιος 

Νικόλαος) που είναι παρόμοιος του Άγιου Βασιλείου ως προς το 

έθιμο των δώρων. 

 Ήταν ένας Έλληνας Χριστιανός επίσκοπος γνωστός για τα 

θαύματα και τα δώρα που μοίραζε κρυφά. Τώρα είναι ο πολιούχος 

των μικρών παιδιών, των ναυτικών, των εμπόρων  και των 

φοιτητών. Γνωστός ο Νικόλαος  για τα θαύματά του, 

συγκρίνεται με τον Άγιο Βασίλη. 

Γιατί τα παιδιά αφήνουν τα παπούτσια τους έξω από το σπίτι 

το βράδυ στις 5 του Δεκέμβρη; Δεν έχει ο Άγιος Παπούτσια; 



 

Μα φυσικά και έχει. Το έθιμο ξεκίνησε γιατί ο Άγιος άφηνε 

(μυστικά) δώρα στα παπούτσια των ανθρώπων που τα είχαν έξω 

από την πόρτα του σπιτιού τους, αργά τη νύχτα. Τα παιδιά 

παραδοσιακά αφήνουν τις μπότες τους έξω από το σπίτι, αλλά και 

τα παπούτσια ή οι κάλτσες είναι αρκετές για εκείνους που δεν 

έχουν μπότες. 

Στην λαογραφική του έκδοση φέρνει δώρα στα καλά παιδιά, αλλά 

και ένα δεματάκι βέργες για να δείρει τα παιδάκια που δεν ήταν 

φρόνιμα. 

Weihnachtsbaum 

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι από φυσικό έλατο με κανονικά 

κεράκια ή λαμπάκια και τα στολίδια του είναι μπαλίτσες, 

πολύχρωμες ξύλινες φιγούρες, αλογάκια, αγγελάκια ακόμη και 

ζαχαρωτά.  

Τα δώρα κάτω από το δέντρο 

Στη Γερμανία η παράδοση επιτάσσει τα δώρα να ανοίγονται την 

Παραμονή των Χριστουγέννων και όχι την Πρωτοχρονιά 

Η λειτουργία των Χριστουγέννων 

 Η χριστουγεννιάτικη θεία λειτουργία προσελκύει κάθε χρόνο 

πολλούς πιστούς. Γίνεται παραδοσιακά το βράδυ της Παραμονής. 

 Χήνα ή πατατοσαλάτα; 



Πολλές γερμανικές οικογένειες προτιμούν την παραδοσιακή χήνα 

για το χριστουγεννιάτικο γεύμα, άλλες πάλι τα λουκάνικα 

συνοδευμένα με πατατοσαλάτα.  

 

 

 

 


