


 Το Πάσχα για τους γερμανούς είναι μία πολύ γιορτινή μέρα. Γιορτάζεται την 
Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο της Άνοιξης μεταξύ 22 Μαρτίου και 25 
Απριλίου και οι δύο  πιο σημαντικές εορταστικές μέρες είναι: η Κυριακή 
(Ostersonntag) και η Δευτέρα (Ostermontag) του Πάσχα. Η Μεγάλη εβδομάδα 
εκεί ονομάζεται Karwoche καθώς και την μεγάλη πέμπτη είναι η μέρα που 
πραγματοποιείται η μεταφορά του σταυρού. Επιπλέον ανήμερα του Πάσχα οι 
γερμανοί τρώνε το δικό τους ξεχωριστό μενού που αποτελείται από:  Ένα 
γλύκισμα σε σχήμα αρνιού (Osterlamm) για πρωινό. Και για το μεσημέρι 
βαμμένα αυγά και ψητό αρνί το προτιμούν όχι στη σούβλα. 

 

 

 

 

 



 
• 1.Το αυγό αποτελεί βασικό 

διακοσμητικό στοιχείο και για τα 
πασχαλινά σιντριβάνια, που τα 
συναντά κανείς κυρίως στη νότια και 
νοτιοανατολική Γερμανία. Οι κάτοικοι 
των περιοχών αυτών διακοσμούν 
όλοι μαζί τα σιντριβάνια με αυγά και 
λουλούδια εφευρίσκοντας διαρκώς 
νέα και πρωτότυπα σχέδια. Επιπλέον 
όλες οι γερμανικές οικογένειες 
βαφούν τα πασχαλινά αυγά με 
διάφορα χρώμα συνήθως όμως με 
κόκκινο και έπειτα τα κρύβουν  σε 
κήπους η στο  σπίτι για να τα βρουν 
τα μικρά παιδιά.    



• 2.Οι λαγοί (Osterhase) στη 
γερμανική παράδοση 
συμβολίζουν την άνοιξη και τη 
γονιμότητα.  Από τη στιγμή 
λοιπόν που το Πάσχα 
γιορτάζεται την άνοιξη  οι λαγοί 
συνδέθηκαν απολύτως  με τη 
μεγάλη θρησκευτική γιορτή 
φέρνοντας τα αυγά και 
κρύβοντας τα  στους κήπους των 

σπιτιών όπως λέει η παράδοση.  

 

 

 

 

• 3. Οι πιστοί ανάβουν τις 
λαμπάδες το βράδυ του Μεγάλου 
Σαββάτου. Το φως τους 
συμβολίζει την διαφώτιση των 
πιστών μέσω της επιστροφής του 
Χριστού στη ζωή και  ακόμη τη 
νίκη του Ιησού επί του θανάτου. 
Με το φως λοιπόν  από τις 
πασχαλινές λαμπάδες ανάβουν 
και τα υπόλοιπα κεριά. Και έτσι 
μεταφέρεται συμβολικά η 
διαφώτιση από τον έναν στον 
άλλον. 



4. Ένα ακόμα έθιμο το οποίο δεν 

πολύ εκτελείται παρά μόνο  στην 
ανατολική γερμάνια είναι το 
έθιμο του  «πασχαλινού 
νερού» το οποίο  συλλέγουν 
νεαρές γυναίκες το βράδυ του 
Μεγάλου Σαββάτου και 
αποτελεί σύμβολο ζωής, νιότης 
και γονιμότητας.  

5.Και τέλος δυο ακόμα σημαντικά έθιμα 
είναι  έθιμο της πασχαλινής φωτιάς ή του 
πασχαλινού τροχού. Στην περίπτωση του 
τροχού βάζουν φωτιά σε έναν τροχό 
βελανιδιάς παραγεμισμένο με φρύγανα 
και άχυρο και τον αφήνουν να 
κατρακυλήσει σε μία παρακείμενη 
πλαγιά. Εάν φτάσει στο τέλος της πλαγιάς 
σε καλή κατάσταση, σημαίνει ότι η 

σοδειά θα είναι καλή. Ενώ Το βράδυ της 
Ανάστασης ανάβουν μεγάλες φωτιές με 
τα χρησιμοποιημένα Χριστουγεννιάτικα 
δέντρα και τα καίνε ως σύμβολο νίκης 
των όμορφων ηλιόλουστων ημερών της 
άνοιξης επάνω στις κρύες χειμωνιάτικες 
ημέρες .  

 

 

 

 

 

 

 

 


