
 

 

Αν βρεθείς ποτέ στη Γερμανία, τον καιρό των Χριστουγέννων, 

θα καταλάβεις ότι είναι η μεγαλύτερή τους γιορτή. Το 

καταλαβαίνεις ακόμα και από τα πρώτα σημάδια, που 

μαρτυρούν ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Το κρύο γίνεται 

τσουχτερό, οι χριστουγεννιάτικες αγορές με τα ξύλινα 

σπιτάκια στήνονται σε μεγάλες πλατείες και  οι βιτρίνες των 

καταστημάτων φοράνε τα γιορτινά τους! Όλοι στη Γερμανία 

περιμένουν με ανυπομονησία και ενθουσιασμό αυτή τη 

μεγάλη γιορτή!   

Η Γερμανία είναι γνωστή για τις χριστουγεννιάτικες αγορές.  

Εκεί πωλούνται όλα τα είδη των λιχουδιών και διακοσμήσεων. 

Αχνιστό κρασί με μπαχαρικά, ζεστά λουκανικάκια, ψητά 

λαχταριστά αμύγδαλα, μυρωδάτο χριστουγεννιάτικο κέικ και 

κάθε λογής μπισκότα και γλυκά είναι μερικά από αυτά, που 

πωλούνται εκεί. Αν βρεθείτε σε κάποια από αυτές τις αγορές, 

θα μείνετε με το στόμα ανοικτό, κυριολεκτικά και μεταφορικά! 

Οι Γερμανοί έχουν διάφορα χριστουγεννιάτικα έθιμα. Το πιο 

διάσημο είναι το έθιμο του στολισμένου δέντρου. Λέγεται ότι 

τα χριστουγεννιάτικα στολισμένα δέντρα είχαν εμφανισθεί 

για πρώτη φορά στη Γερμανία, κατά τη διάρκεια του 

Μεσαίωνα. Ήταν διακοσμημένα με χειροποίητα στολίδια και 

κεριά. Αργότερα, το έθιμο αυτό εξαπλώθηκε σε όλο τον δυτικό 

κόσμο.  

Εκτός από το στολισμένο δέντρο, υπάρχουν πολλά άλλα 

χριστουγεννιάτικα έθιμα. Η προετοιμασία, για τα 

Χριστούγεννα στη Γερμανία, περιλαμβάνει το 

κρέμασμα ημερολογίων στα σπίτια. Επίσης, 

κατασκευάζεται ένα στεφάνι από κλαδιά 

έλατου, με 24 διακοσμημένα κουτιά ή 

σακούλες να κρέμονται από αυτό. Κάθε 

κουτί ή τσάντα έχει μέσα ένα μικρό δώρο. 

Ακόμα, στο κέντρο του σπιτιού, 

τοποθετείται ένα τετραπλό κηροπήγιο, που 

λέγεται Advent.  



Ένα κερί ανάβει στην αρχή κάθε εβδομάδας, κατά την 

περίοδο των εορτών. Επιπλέον, οι Γερμανοί γράφουν και 

στέλλουν, σε συγγενείς και φίλους, χριστουγεννιάτικες κάρτες 

με πολλές ευχές. Τέλος, σε ορισμένα μέρη της Γερμανίας, 

κατά τη διάρκεια της παραμονής και της  βραδιάς των 

Χριστουγέννων, η οικογένεια διαβάζει την Αγία Γραφή και όλοι 

μαζί τραγουδούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 

Η πιο σημαντική στιγμή των εορτών είναι η παραμονή των 

Χριστουγέννων. Εκείνο το βράδυ, οι Γερμανοί 

ανταλλάζουν δώρα με τις οικογένειές τους. Τα δώρα 

στα παιδιά φέρνει, γύρω στα μεσάνυκτα, ένας 

παππούλης, με μακριά άσπρη γενειάδα, ροδαλά 

μάγουλα και κόκκινο ράσο. Είναι ο 

Weihnachtsmann (Βάιναχτσμαν), δηλαδή ο «Άντρας 

των Χριστουγέννων»! Η παραμονή των Χριστουγέννων 

σημαίνει δώρα για όλους και όλες! 

Στη Γερμανία λοιπόν, τα Χριστούγεννα είναι η πιο 

μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν οι μεγάλοι, γιορτάζουν τα 

παιδιά, γιορτάζει η φύση, γιορτάζει η παράδοση! 

Γιορτάζουν τα πάντα και οι πάντες! 

 

 

Εργασίες: 

1. Από πού καταλαβαίνουμε ότι στη Γερμανία πλησιάζουν τα 

Χριστούγεννα; 

2. Τι είναι το Advent; 

3. Γράψε μία δομημένη παράγραφο (θεματική πρόταση, λεπτομέρειες, 

κατακλείδα), που να παρουσιάζεις τα γερμανικά χριστουγεννιάτικα έθιμα.  

4. Τι σου θυμίζει ο Βάιναχτσμαν και γιατί; 

5. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές εντοπίζεις μεταξύ των 

Χριστουγέννων στη Γερμανία και των Χριστουγέννων στην Κύπρο / 

Ελλάδα; 

6. Πώς αξιοποιείται η περιγραφή στο κείμενο; Εξήγησε. 

7. Πώς αξιοποιείται η αφήγηση στο κείμενο; Εξήγησε. 

8. Αξιοποίησε την τεχνική των 5 αισθήσεων (τι βλέπω, τι ακούω, τι 

μυρίζομαι, τι αγγίζω, τι γεύομαι), για να περιγράψεις μια σκηνή σε 

γερμανική χριστουγεννιάτικη αγορά. 

9. Γράψε ένα κείμενο με τίτλο «Χριστούγεννα στην Κύπρο / Ελλάδα»  
 


