
                       

                                    Ostern 

Οι Καθολικοί γιορτάζουν το Πάσχα. Τα πιο γνωστά σμυβολα και έθιμα 
όμως έχουν μόν εν μέρει θρησκευτικό υπόβαθρο.Πασχαλινα αβγά και 
πασχαλινές λιχουδιές έγιναν ιδιαίτερα διμοφιλή για το λαό με το πέρασμα 
των αιώνων  

Έθιμα :

Το Πασχαλινό Αβγό ( das Osterei)

   Το Πασχαλινό αβγό θεωρείται εδώ και χιλιάδες χρόνια ως σύμβολο νέασ 
ζωής και γονιμότητας. Συμβολίζει την άνοιξη αφού τα πτηνά αφήνουν τα αβγά 
τους όταν ο καιρός γίνεται πιο ζεστός. Για τα παιδιά έχουν το έθιμο να βάφουν 
τα αβγά με πολύχρωμα χρώματα και οι γονείς τα κρύβουν στον κήπο γιατί 
σύμφωνα με το έθιμο τα αβγά τα κρύβει ο πασχαλινός λαγός. Στο τέλος τα 
παιδια τρώνε σοκολάτες σε σχήμα λαγών και αυγών ( Frohe Ostern) Αυτό είναι
ένα απο τα πιο αγαπημένα έθιμα των παιδιών στις γερμαωόφωνες χώρες. 

 Μαζί με αυτό το έθιμο ακολουθεί και το πασχαλινό καλάθι ( das Osternest). 
Οταν οι γονείς θέλουν να κρύψουν τα αβγά στον κήπο δίνουν στα παιδιά τους 
ένα καλαθάκι με λιγουδιές, μικρά δωράκια , και χορταράκι και μοιάζουν με 
μικρές φωλιές ώστε να μπορούν τα παιδιά να μαζέψουν τα αβγά με μεγαλύτερη
ευκολία. Ύστυερα ξεκινάει η αναζήτηση....



Ο Πασχαλινός Λαγός ( der Ostrehase)
    Ο Λαγός επίσης αντιπροσωπεύει τη γονιμότητα και είναι το ζώο της θεάς 
Ostara , όπως και της θεάς Αφροδίτης. Όπως τα Χριστούγεννα έχουνε τον Άγιο 
Νικόλαο που φέρνει τα δώρα στα παιδιά, ο πασχαλινός λαγός κρύβει τα αυγά 
στισ αυλές.

Η Ιτιά Salix ( Palmakatzchen)
    Η  το κλαδάκι αυτό της Ιτιάς που υπάρχει σε βιτρίνες και στα σπίτια το 
Πάσχα συμβολίζει τα Βάια. Σύμφωνα με τη Βίβλο την Κυριακή πρίν το Πάσχα 
δηάδή την Κυριακή των Βαίων οι άνθρωποι καλοσώρησαν τον Ιησού με βάια 
φοινίκων. Στην Αυστρία αντί για κλαδιά φοινίκων έιχαν κλαδιά ιτιάς. 



Οι Φωτιές του Πάσχα ( Osterfeuer)
      Το βράδυ της Ανάστασης στις ανοιχτές πεδιαδες  ανάβουν μεγάκες φωτιές 
με τα χρησιμοποιημένα Χριστυγεννιάτικα δέντρα και τα καίνε ως σύμβολο 
νίκης και ηλιόλουστων ημερών αφού έχει πλέον έρθει η άνοιξη. Το φώς 
συμβολίζει την Ανάσταση του Κυρίου και την γονιμότητα της άνοιξης. 


