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Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου… 



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Υπάρχουν στο 
κέντρο κάθε πόλης 
και κλείνουν  την 
παραμονή των 
Χριστουγέννων. 

Οι πάγκοι τους 
έχουν γλυκά, 
στολίδια και ζεστό 
κόκκινο κρασί. 



ΣΤΙΣ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ… 

    …γιορτάζεται ο Άγιος Νικόλαος που είναι 
παρόμοιος με τον Άγιο Βασίλειο ως προς το 
έθιμο των δώρων. 

   Φέρνει δώρα στα καλά παιδιά, αλλά κι ένα 
δεματάκι βέργες για να δείρει τα άτακτα! 

 



ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 



Όλη την περίοδο των γιορτών… 



ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΩΝ 

• Οι Γερμανοί δίνουν μεγάλη σημασία στη 
διακόσμηση των σπιτιών τους με λαμπάκια 
γύρω από τα παράθυρα, χριστουγεννιάτικες 
φιγούρες, αλλά και στολισμένο αληθινό 
έλατο στην αυλή τους. 



ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ ΑΠΟ ΚΛΑΔΙΑ ΕΛΑΤΟΥ 

• Το στεφάνι από έλατο 
έχει τέσσερις θέσεις με 
κεριά που συμβολίζουν 
τις 4 τελευταίες 
εβδομάδες πριν τα 
Χριστούγεννα. Κάθε 
Κυριακή ανάβουν κι 
ένα κερί μέχρι τα 
Χριστούγεννα όπου 
είναι όλα αναμμένα. 

 



ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΩΡΩΝ (Wichteln)  

  

• Σε όλα τα σχολεία και 
σε πολλές επιχειρήσεις 
κάνουν 
Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή 
ανταλλάσσοντας μικρά 
δώρα. 



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  
(ADVENTSKALENDER)  

    Πρόκειται για ένα 
ημερολόγιο με 24 
θέσεις αριθμημένες 
από το 1 μέχρι το 24 
και συμβολίζουν τις 
ημέρες του Δεκεμβρίου 
πριν τα Χριστούγεννα. 
Κάθε μέρα ανοίγουν 
τον αριθμό και 
βρίσκουν μία μικρή 
έκπληξη. 



Την παραμονή των Χριστουγέννων … 



ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ  

     Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 
στολίζεται με αγγελάκια, 
μπαλίτσες και λαμπάκια και 
οι γονείς βάζουν κρυφά τα 
δώρα δίπλα στη φάτνη όπου 
τα βρίσκουν τα παιδιά 
επιστρέφοντας από την 
εκκλησία. 

     Υποτίθεται ότι την παραμονή 
το βράδυ τους τα έφερε ο 
«Χριστούλης» (Christkind).  



Ανήμερα Χριστούγεννα … 



ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ   

     Όλη η οικογένεια 
μαζεύεται να 
γιορτάσει μαζί.  

     Παραδοσιακό 
Χριστουγεννιάτικο 
φαγητό είναι η ψητή 
χήνα με κόκκινο 
λάχανο και πατάτες. 



Αμέσως μετά τα Χριστούγεννα … 



ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΓΩΝ  

     Από τις 27 Δεκεμβρίου μέχρι και 
τις 6 Ιανουαρίου, παιδάκια που 
είναι ντυμένα τρεις μάγοι 
πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι 
και τραγουδούν. Όποιος ανοίξει 
την πόρτα δίνει γλυκά και λεφτά 
για τον έρανο που κάνουν. 

     Τα παιδιά σε αντάλλαγμα 
γράφουν με κιμωλία τα αρχικά 
των μάγων (Κάσπαρ, Μέχιορ, 
Μπάλταζαρ) και το νέο έτος. Το 
γκράφιτι αυτό θεωρείται γούρι. 
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