
 

 

Die fünfte Jahreszeit (Η πέμπτη εποχή του χρόνου) 

 

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος έχει τέσσερεις εποχές: Το 

καλοκαίρι, το φθινόπωρο, τον χειμώνα και την άνοιξη. 

Στην Γερμανία υπάρχει και μία πέμπτη εποχή, αυτή του 

καρναβαλιού. 

Κάθε χρόνο στις 11.11. και ώρα 11:11 αρχίζει η καρναβαλική 

περίοδος με πλήθος εκδηλώσεων και απεριόριστο κέφι που 

κορυφώνονται την Καθαρά Δευτέρα και ολοκληρώνονται την 

Τετάρτη μετά την Καθαρά Δευτέρα.   

 



 

Karneval, Fasching oder Fastnacht 

(κάρνεβαλ, φάσινκ ή φάστναχτ) 

 

Με αυτά τα 3 ονόματα χαρακτηρίζεται στην Γερμανία η πιο τρελή 

και ανέμελη εποχή του χρόνου. Όπως και στην Ελλάδα, είτε το 

πούμε αποκριές, είτε το πούμε καρναβάλι, πρόκειται για μια 

παράδοση που ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους.  

 

Μια παλιά παράδοση στην Γερμανία 

 

Η παράδοση της αποκριάς ή αλλιώς του καρναβαλιού στην 

Γερμανία είναι πάρα πολύ παλιά. 

Τότε ο κόσμος μεταμφιεζόταν με μάσκες και δέρματα ζώων και 

γλεντούσαν για να ξυπνήσουν τα καλά πνεύματα και να ξεκινήσει η 

άνοιξη. 

Από τον Μεσαίωνα και μετά αυτή η παράδοση συνδέθηκε με την 

Χριστιανοσύνη και το σκεπτικό ήταν να απολαύσουν την εποχή 

πριν την έναρξη της νηστείας για το Πάσχα, την γνωστή σε όλους 

μας Σαρακοστή.    



 

 

 

Weiberfastnacht (Βάιμπερ-φάστ-νάχτ) 

 

Έτσι ονομάζεται η Πέμπτη πριν την Καθαρά Δευτέρα και είναι μια 

ημέρα όπου επιτρέπεται στις γυναίκες να κάνουν τρέλες. 

Έτσι εκείνη την ημέρα, μεταμφιεσμένες γυναίκες ξεχύνονται στους 

δρόμους της πόλης και κάνουν φάρσες σε όποιον άντρα 

συναντήσουν. Η πιο συνηθισμένη φάρσα είναι να κόψουν με 

ψαλίδι τις γραβάτες που φορούν οι άντρες. 

 

 

 

 

 

 



 

Rosenmontag (Ρόζεν-μόντακ) 

 

Έτσι ονομάζεται η Καθαρά Δευτέρα. Είναι η ημέρα που όλοι 

περιμένουν, διότι τότε πραγματοποιείται η μεγάλη παρέλαση του 

καρναβαλιού με αμέτρητους μασκαράδες και εντυπωσιακά 

άρματα. 

Κανένας δεν χάνει την παρέλαση των αρμάτων, επειδή 

καρναβαλιστές που βρίσκονται πάνω στα άρματα πετούν στους 

θεατές πλήθος γλυκισμάτων. Έτσι πραγματοποιείται κυριολεκτικά 

μια βροχή από καραμέλες, σοκολάτες, ζαχαρωτά και ότι άλλο 

γλύκισμα μπορεί να φανταστεί κανείς. 

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι στο καρναβάλι της Κολωνίας 

κατά την διάρκεια της παρέλασης, οι καρναβαλιστές πετούν πάνω 

από 300 τόνους γλυκισμάτων στους θεατές. 

 



 

Aschermittwoch (Άσερ-μίτβοχ) 

Έτσι ονομάζεται η Τετάρτη μετά από την Καθαρά Δευτέρα και 

αποτελεί την λήξη του καρναβαλιού. Εκείνη την ημέρα όπως και 

στην χώρα μας καίνε τον Καρνάβαλο και αρχίζει η νηστεία του 

Πάσχα, η Σαρακοστή. 

 

Καρναβαλικές Πόλεις 

Το καρναβάλι γιορτάζεται σε ολόκληρη την Γερμανία, αλλά όπως 

και στην χώρα μας υπάρχουν πόλεις όπου ο καρναβάλι έχει ακόμα 

μεγαλύτερη σημασία και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται 

εκεί, είναι ξεχωριστές. Αυτές οι πόλεις είναι η Κολωνία, το 

Ντίσελντορφ και το Μάιντς. 

Ένα όμως είναι σίγουρο: Σε όποιο σημείο του πλανήτη και να 

βρίσκεται κανείς, το καρναβάλι είναι μια ευκαιρία για ένα ξέφρενο 

γλέντι. 

   

 

 

 


