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• ΙταλίαΙταλία
• Στην Ιταλία η περίοδος των Χριστουγέννων έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια από όλες τις άλλες των Στην Ιταλία η περίοδος των Χριστουγέννων έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια από όλες τις άλλες των 

χριστιανικών χωρών. Αρχίζει από τις 8 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 6 Ιανουαρίου ημέρα χριστιανικών χωρών. Αρχίζει από τις 8 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 6 Ιανουαρίου ημέρα 
των Θεοφανίων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα σπίτια διακοσμούνται με των Θεοφανίων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα σπίτια διακοσμούνται με ΑλεξανδριανάΑλεξανδριανά, , 
χριστουγεννιάτικα δένδραχριστουγεννιάτικα δένδρα τη παραδοσιακή  τη παραδοσιακή ΦάτνηΦάτνη και άλλα πολύχρωμα διακοσμητικά στολίδια. και άλλα πολύχρωμα διακοσμητικά στολίδια.
Κάποιοι συνηθίζουν να νηστεύουν στις 23 και 24 Δεκεμβρίου και κατόπιν εορτάζουν με ένα Κάποιοι συνηθίζουν να νηστεύουν στις 23 και 24 Δεκεμβρίου και κατόπιν εορτάζουν με ένα 
παραδοσιακό γεύμα αμέσως μετά τη Λειτουργία.παραδοσιακό γεύμα αμέσως μετά τη Λειτουργία.
Στις 25 Δεκεμβρίου μετά το παραδοσιακό μεσημεριανό γεύμα, τα παιδιά συνηθίζουν να Στις 25 Δεκεμβρίου μετά το παραδοσιακό μεσημεριανό γεύμα, τα παιδιά συνηθίζουν να 
απαγγέλλουν ποιήματα στην οικογένεια και στους συγγενείς τους και ανταμείβονται με μικρά απαγγέλλουν ποιήματα στην οικογένεια και στους συγγενείς τους και ανταμείβονται με μικρά 
χρηματικά δώρα.χρηματικά δώρα.
Μια άλλη σημαντική ημερομηνία των εορτών είναι η 6η Ιανουαρίου κατά την οποία καταφθάνει Μια άλλη σημαντική ημερομηνία των εορτών είναι η 6η Ιανουαρίου κατά την οποία καταφθάνει 
τη νύκτα (μεταξύ 5-6 Ιανουαρίου) η διάσημη Befana η παλιά καλή και φτωχή μάγισσα, έρχεται τη νύκτα (μεταξύ 5-6 Ιανουαρίου) η διάσημη Befana η παλιά καλή και φτωχή μάγισσα, έρχεται 
και τρώει καρύδια και μπισκότα που της άφησαν τα παιδιά και πριν πετάξει μακριά, τους αφήνει και τρώει καρύδια και μπισκότα που της άφησαν τα παιδιά και πριν πετάξει μακριά, τους αφήνει 
δώρα μέσα στις δώρα μέσα στις κάλτσες των δώρωνκάλτσες των δώρων , κάρβουνα για τα άτακτα παιδιά και γλυκά για τα φρόνιμα. , κάρβουνα για τα άτακτα παιδιά και γλυκά για τα φρόνιμα.
Εκτός από το χριστουγεννιάτικο δένδρο, σημαντικό σύμβολο των Ιταλών στον εορτασμό των Εκτός από το χριστουγεννιάτικο δένδρο, σημαντικό σύμβολο των Ιταλών στον εορτασμό των 
Χριστουγέννων αποτελεί και η Χριστουγέννων αποτελεί και η Φάτνη της ΓεννήσεωςΦάτνη της Γεννήσεως που υπενθυμίζει τον  που υπενθυμίζει τον Φραγκίσκο της ΑσίζηςΦραγκίσκο της Ασίζης, , 
που ήταν ο πρώτος που δημιούργησε αναπαράσταση της ιστορίας των Χριστουγέννων με που ήταν ο πρώτος που δημιούργησε αναπαράσταση της ιστορίας των Χριστουγέννων με 
αγαλματίδια. Όλοι οι χαρακτήρες εκτός από το Θείο Βρέφος τοποθετούνται στη φάτνη από τις 8 αγαλματίδια. Όλοι οι χαρακτήρες εκτός από το Θείο Βρέφος τοποθετούνται στη φάτνη από τις 8 
Δεκεμβρίου, ενώ το νεογέννητο τοποθετείται αμέσως μετά τα μεσάνυκτα της 24ης Δεκεμβρίου.Δεκεμβρίου, ενώ το νεογέννητο τοποθετείται αμέσως μετά τα μεσάνυκτα της 24ης Δεκεμβρίου.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CF%84%CE%BD%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B4%CF%8E%CF%81%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CF%84%CE%BD%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B6%CE%B7%CF%82


    

Η  ΚΑΡΑΙΒΙΚΗΗ  ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ

• ΚαραϊβικήΚαραϊβική ονομάζεται η γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει την  ονομάζεται η γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει την Καραϊβική ΘάλασσαΚαραϊβική Θάλασσα και ένα  και ένα 
σύμπλεγμα τροπικών σύμπλεγμα τροπικών νησιώννησιών με 13 χώρες και 12 κτήσεις. Εκτείνεται από το  με 13 χώρες και 12 κτήσεις. Εκτείνεται από το ΜεξικόΜεξικό έως τη  έως τη 
ΒενεζουέλαΒενεζουέλα. Το μεγαλύτερο έθνος είναι η . Το μεγαλύτερο έθνος είναι η ΚούβαΚούβα με πληθυσμό περίπου 11,2 εκατομμύρια  με πληθυσμό περίπου 11,2 εκατομμύρια 
κατοίκους (2002). Το κύριο παραγόμενο προϊόν είναι η κατοίκους (2002). Το κύριο παραγόμενο προϊόν είναι η ζάχαρηζάχαρη. Την Καραϊβική ανακάλυψε ο . Την Καραϊβική ανακάλυψε ο 
Χριστόφορος ΚολόμβοςΧριστόφορος Κολόμβος..

•
Η Καραϊβική Θάλασσα είναι τροπικό σώμα νερού, όμορο του Ατλαντικού Ωκεανού και Η Καραϊβική Θάλασσα είναι τροπικό σώμα νερού, όμορο του Ατλαντικού Ωκεανού και 
νοτιοανατολικά του Κόλπου του Μεξικού. Καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Καραϊβικής νοτιοανατολικά του Κόλπου του Μεξικού. Καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Καραϊβικής 
Τεκτονικής Πλάκας και περικλείεται στο νότο από την Τεκτονικής Πλάκας και περικλείεται στο νότο από την ΒενεζουέλαΒενεζουέλα, την , την ΚολομβίαΚολομβία και τον  και τον ΠαναμάΠαναμά, , 
δυτικά από την δυτικά από την Κόστα ΡίκαΚόστα Ρίκα, τη , την , τη , την ΟνδούραΟνδούρα, την , την ΓουατεμάλαΓουατεμάλα, το , το ΜπελίζΜπελίζ και την χερσόνησο  και την χερσόνησο 
ΓιουκατάνΓιουκατάν στο  στο ΜεξικόΜεξικό, στο βορρά από τα νησιά των Μεγάλων Αντιλλών της Κούβας, της , στο βορρά από τα νησιά των Μεγάλων Αντιλλών της Κούβας, της 
ΙσπανιόλαΙσπανιόλα και της  και της ΤζαμάικαΤζαμάικα και το  και το Πουέρτο ΡίκοΠουέρτο Ρίκο, και ανατολικά από τις , και ανατολικά από τις Μικρές ΑντίλλεςΜικρές Αντίλλες..

• Τα νησιά της Καραϊβικής αποκαλούνται και Τα νησιά της Καραϊβικής αποκαλούνται και Δυτικές ΙνδίεςΔυτικές Ινδίες. Την ονομασία αυτή την οφείλουν . Την ονομασία αυτή την οφείλουν 
στη λάθος εκτίμηση του στη λάθος εκτίμηση του Χριστόφορου ΚολόμβουΧριστόφορου Κολόμβου, ο οποίος όταν τις ανακάλυψε το 1492, πίστεψε , ο οποίος όταν τις ανακάλυψε το 1492, πίστεψε 
πως επρόκειτο για την πως επρόκειτο για την ΙνδίαΙνδία (στην Ασία). (στην Ασία).

• Η Καραϊβική Θάλασσα είναι μία από τις μεγαλύτερες αλμυρές θάλασσες και έχει έκταση περίπου Η Καραϊβική Θάλασσα είναι μία από τις μεγαλύτερες αλμυρές θάλασσες και έχει έκταση περίπου 
2.754.000 χλμ². Το βαθύτερο σημείο της θάλασσας είναι η Τάφρος Καϋμάν, μεταξύ της Κούβας 2.754.000 χλμ². Το βαθύτερο σημείο της θάλασσας είναι η Τάφρος Καϋμάν, μεταξύ της Κούβας 
και της Τζαμάικα, στα 7.686 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας.και της Τζαμάικα, στα 7.686 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας.

• Ολόκληρη η περιοχή της Καραϊβικής Θάλασσας, ιδιαίτερα τα πολυάριθμα νησιά, είναι γνωστή ως Ολόκληρη η περιοχή της Καραϊβικής Θάλασσας, ιδιαίτερα τα πολυάριθμα νησιά, είναι γνωστή ως 
Καραϊβική.Καραϊβική.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B6
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BF_%CE%A1%CE%AF%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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