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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

 

Σημαντικές μέρες του μήνα 

 
1η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του 

AIDS 

Kαθιερώθηκε το 1988 με απόφαση της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της Γενικής 

Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η ημέρα αυτή είναι  μια 

αφορμή  για ενημέρωση και για εντατικοποίηση 

των δράσεων που αφορούν την πρόληψη και την 

θεραπεία του AIDS . 
3

η
 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων Με 

Ειδικές Ανάγκες  

Καθιερώθηκε από το 1992, επειδή εκείνη την 

ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε 

το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑΜΕΑ. Η ημέρα 

αυτή  δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους 

οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την 

προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες 

των ανθρώπων με αναπηρία. 
5 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα 

Εθελοντισμού 

Από το 1985, σε γενική συνέλευση του 

ΟΗΕ, καθιερώθηκε η συγκεκριμένη ημέρα ως 

Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και 

Κοινωνική Ανάπτυξη. Στόχος του ΟΗΕ είναι να 

παροτρύνονται όλο και περισσότεροι στον 

εθελοντισμό.  
6 Δεκεμβρίου: Γιορτή Αγίου Νικολάου 

Γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στα Πάταρα της Λυκίας 

από γονείς ευσεβείς και πλούσιους και έτυχε 

επιμελημένης μόρφωσης. Χειροτονήθηκε ιερέας 

στα Πάταρα και αφιερώθηκε στον ασκητικό βίο 

και έγινε ηγούμενος της μονής Σιών στα Μύρα 

της Λυκίας. Προστάτεψε έντονα τους φτωχούς 

και απόρους ιδρύοντας νοσοκομεία και 

φιλανθρωπικά ιδρύματα. Θεωρείται προστάτης 

των Ναυτικών, γιατί στον βίο του αναφέρονται 

θαύματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα. 

11 Δεκεμβρίου: Ημέρα του Παιδιού 

Στην Ελλάδα, η γενέθλια ημέρα της UNICEF 

γιορτάζεται ως Ημέρα του Παιδιού. Ενώνει τους 

ανθρώπους από όλο τον κόσμο και είναι 

αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά του πλανήτη αγόρια 

και κορίτσια κάθε φυλής, κάθε θρησκείας, κάθε 

γλώσσας και κάθε πολιτισμού. 
18 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τη 

μετανάστευση 

Η γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθιέρωσε την 

ημέρα Μετανάστευσης το 1990. Παράλληλα 

καθιερώθηκε η «Διεθνής Συνθήκη για την 

Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των 

Μεταναστών Εργατών και των μελών των 

Οικογενειών τους».Η μετανάστευση αναμένεται 

να αγγίξει τα 405 εκατομμύρια μέχρι το 2050 , 

δηλαδή το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού. 

 
25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα 

Δηλώνουν την ετήσια χριστιανική γιορτή της 

γέννησης του Χριστού και κατ' επέκταση το 

σύνολο των εορτών από της Γεννήσεως μέχρι των 

Θεοφανείων. Άρχισε να τηρείται η γιορτή από το 

335 περίπου στη Ρώμη αν και κάποιοι πιστεύουν 

ότι τα πρώτα βήματα που οδήγησαν στον 

εορτασμό αυτό έγιναν μέσα στον 3ο αιώνα. 

 

                                                       Δόνε Ηλιάνα

       ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 50 ΛΕΠΤΑ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
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Ήθη και έθιμα του 

Δεκεμβρίου 
Της Αγίας Βαρβάρας 

Παραμονή της γιορτής η νοικοκυρά κάθε σπιτιού 

έφτιαχνε μία ειδική ζύμη ρευστή για να φτιάξει 

πιτουλίτσες ( είδος κρέπας) . Πριν ξεκινήσει να 

ψήνει τις πιτουλίτσες βουτούσε το δάχτυλό της 

στην υγρή ζύμη και έφτιαχνε σταυρό στην πόρτα 

του σπιτιού και του σταύλου. Επίσης έπαιρνε την 

πυροστιά τη χτυπούσε με το μασά ( την τσιμπίδα 

που ανακάτευαν τη στάχτη) και έλεγε «τσίρι τσίρι 

βάρβαρα». Μετά έψηνε τις πιτουλίτσες στο σάτσι 

( ανοιχτό και χωρίς βάθος επίπεδο  μεταλλικό 

ταψί αντικείμενο, για ψήσιμο πίτας που το 

στηρίζουν  πάνω στην πυροστιά) αφού το άλειφε 

με λάδι. Στις πιτουλίτσες βάζανε πετιμέζι και 

καρύδια και ό,τι άλλο θέλανε. Την ημέρα της 

γιορτής της Αγίας Βαρβάρας όλα τα σπίτια είχανε 

πιτουλίτσες. Στο γειτονικό Αμύνταιο παραμονή 

της γιορτής ανάβανε μεγάλες φωτιές σε κάθε 

γειτονιά σε ανάμνηση της φωτιάς που έριξαν την 

αγία Βαρβάρα. 

Γουρουνοχαρά  

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα σφάζανε τα 

γουρούνια που την εποχή εκείνη εκτρέφανε σε 

όλα τα σπίτια. Τη μέρα που έσφαζαν το γουρούνι 

ήταν σαν γιορτή. Καλούσαν τους συγγενείς και 

τρώγανε  τηγανιά και ψητό κρέας πίνανε και 

γλεντούσαν. Με το κρέας του χοίρου έφτιαχναν 

καβουρμά, λουκάνικα με πράσο, τσιγαρίδες. 

Επειδή δεν υπήρχαν ψυγεία, για να μπορέσουν να 

το διατηρήσουν το παστώνανε. Το βάζανε δηλαδή 

σε μεγάλα ξύλινα βαρέλια κατά σειρές και σε 

κάθε σειρά έριχναν μπόλικο χοντρό αλάτι. Πιο 

παλιά το κάνανε και καπνιστό. To λίπος το 

βάζανε σε τενεκέδες και με αυτό μαγείρευαν όλο 

το χρόνο αντί για λάδι. Οι γυναίκες επειδή 

νήστευαν δεν έτρωγαν τίποτα. Μόνο τα 

ετοίμαζαν. 

Έθιμα Χριστουγέννων 

Τα χριστουγεννιάτικα έθιμα του χωριού μας 

ξεκινάνε από το άναμμα των φωτιών. Τα παιδιά 

σχεδόν κάθε γειτονιάς φτιάχνουν μικρές ή 

μεγάλες φωτιές που τις ονομάζουν κόλντα. Οι 

φωτιές ανάβουν στις 23 του μήνα το 

βράδυ και η μεγάλη φωτιά ανάβει στο 

τέλος όπου ο κόσμος  από διάφορα 

μέρη του νομού μας διασκεδάζει με 

διάφορα εδέσματα, κρασιά και ήχους από τοπική 

ορχήστρα. Το άναμμα της φωτιάς λένε ότι γίνεται 

για να ζεστάνουν το Χριστό. Την επόμενη ημέρα 

οι γυναίκες φτιάχνουν κουραμπιέδες και 

μελομακάρονα. Επίσης εκείνη τη μέρα το πρωί τα 

παιδιά μαζεύονται σε μικρές ομάδες και γυρνάνε 

από σπίτι σε σπίτι λέγοντας τα κάλαντα. Τα 

αγόρια κρατάνε κάποια ξύλα που τα λένε  «σόπα» 

και σε όποιο σπίτι έχει σόμπα, σκαλίζουν τη 

φωτιά με την άκρη του ξύλου και λένε « τσίρι- 

βίρι». Αυτό το κάνουν για να έχει υγεία και 

πολλούς καρπούς το σπιτικό. Οι γυναίκες τους 

δίνουν κάστανα, πορτοκάλια,  καραμέλες και 

χριστόψωμα ( που τα λένε κολατσίνια). Τα 

ξημερώματα οι οικογένειες πηγαίνουν στην 

εκκλησία που ξεκινά 6 η ώρα για να γιορτάσουν 

τη γέννηση του Χριστού. Το μεσημέρι όλοι τρώνε 

οικογενειακά στο γιορτινό τραπέζι. Στον Αετό τη 

δεύτερη μέρα γιορτάζει ο Χρήστος.  

Στις 31 του μήνα το βράδυ ντύνονται καρναβάλια 

και γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και τους κερνάνε. 

Όμως πριν τις 12 η ώρα όλοι είναι στο σπίτι τους 

και περιμένουν τον νέο χρόνο οικογενειακώς σε 

γιορτινό τραπέζι και κόβουν τη βασιλόπιτα. 

Όποιος τύχει το φλουρί λένε ότι θα έχει τύχη όλο 

το χρόνο. Οι άντρες για να υποδεχθούν το νέο 

χρόνο ρίχνουν με τα όπλα τους σφαίρες την ώρα 

που αλλάζει ο χρόνος. Ανήμερα την πρωτοχρονιά 

ντύνονται καρναβάλια και γυρίζουν την καμήλα 

με όργανα από σπίτι σε σπίτι και μαζεύουν 

χρήματα και διάφορα  κεράσματα.

 

 

 

                                          Ρόμπε Ειρήνη   
πλησι άζουν  
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Πλησιάζουν Χριστούγεννα. Αυτή τη γιορτή της αγάπης συνηθίζουμε να  ανταλλάσουμε δώρα. Η 

επιλογή των δώρων είναι πολλές φορές μεγάλος μπελάς . Φέτος τα Χριστούγεννα σας 

προτείνουμε να αγοράσετε βιβλία για δώρα. Τα βιβλία είναι το ιδανικό δώρο. Διαλέξαμε μερικά  

που έχουν σαν θέμα τους τα Χριστούγεννα και σας τα παρουσιάζουμε.  

 

 

Τίτλος Βιβλίου: Αύριο είναι Χριστούγεννα 
Συγγραφέας:   Κλαιρ Μαζυρέλ 

Λίγα λόγια για το βιβλίο 

Ήταν ένα κοριτσάκι , η Αλίκη και διάλεξε το χριστουγεννιάτικο δεντράκι, το στόλισε 

με το μπαμπά της , έφτιαξε γλυκά με τους φίλους της και κοιμήθηκε στο κρεβατάκι 

της. Αύριο είναι Χριστούγεννα, είπε. 

 

 

Τίτλος βιβλίου: Η εγγονή του Αϊ- Βασίλη  

Συγγραφέας: Αμάντα Μιχαλοπούλου 

Λίγα λόγια για το βιβλίο  

Ναι, ο Αι- Βασίλης έχει μια εγγονή που είναι σαν όλα τα παιδιά. Θέλει να ακούει ιστορίες 

από τον παππού της και να παίζει μαζί του. Αυτός ο παππούς όμως έχει πάρα πολλή 

δουλειά γιατί μαζί με τα ξωτικά ετοίμαζαν τα δώρα των παιδιών. Η εγγονή του Άι-Βασίλη 

γράφει ένα γράμμα και με χαριτωμένο τρόπο και παιδική απλότητα περιγράφει πώς νιώθει 

που έχει έναν τόσο διάσημο και πολυάσχολο παππού!  

 

 

Τίτλος βιβλίου: Το πνεύμα των Χριστουγέννων  

Συγγραφέας: Κάρολος Ντίκενς 

Λίγα λόγια για το βιβλίο  
Ήταν ένας πολύ κακός άνθρωπος ο Σκρούτζ. Ο Σκρουτζ ήταν πολύ τσιγκούνης και δεν του 

άρεσαν τα Χριστούγεννα. Ένα βράδυ ήρθαν στο δωμάτιό του τρία φαντάσματα για να του 

δώσουν ένα μάθημα. Μετά απ’  αυτή τη βραδιά την άλλη μέρα ξύπνησε άλλος άνθρωπος. 

Έγινε καλός, ευγενικός και χαρούμενος άνθρωπος. 
 

 

Τίτλος βιβλίου: Στο Χριστό στο κάστρο 

Συγγραφέας: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

Λίγα λόγια για το βιβλίο  

Το διήγημα "Στο Χριστό στο Κάστρο", του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, είναι από τα 

ωραιότερα χριστουγεννιάτικα διηγήματα. Σ' αυτό, όπως και στα άλλα διηγήματα που 

περιλαμβάνονται σ' αυτό το βιβλίο, μπορεί να διακρίνει κανείς τις "αγάπες" του 

Παπαδιαμάντη: Την πατρίδα του, τη Σκιάθο, με φυσικές ομορφιές, τα βράχια, τα 

θαλασσοπούλια, τα κύματα, τα ανηφορικά μονοπάτια, τους γκρεμούς. Έπειτα, τους 

απλοϊκούς και ταπεινούς νησιώτες, με τα ήθη και τα έθιμά τους, τις προλήψεις, τις 

αδυναμίες, τις πονηριές, το μόχθο και τις αγωνίες τους. Τέλος, την αγάπη του για την 

εκκλησία, τα ξωκλήσια, τους ιερείς, τις θρησκευτικές τελετές.  

 

 

 

                                                                                                                                     Ζαρίδου  Βασιλική

http://www.protoporia.gr/author_info.php/authors_id/920506?osCsid=3c5tf3edtkalp2g3kihqtb2263
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Στην Ελλάδα, η γενέθλια μέρα της UNICEF 

γιορτάζεται ως Ημέρα του Παιδιού. Η 

UNICEF είναι μία οργάνωση του ΟΗΕ για τα 

παιδιά. Ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1946 για 

να βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της 

Μέσης Ανατολής και της Κίνας μετά το τέλος 

του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1953 η 

UNICEF έγινε μόνιμο τμήμα του συστήματος 

των Ηνωμένων Εθνών, με αποστολή την 

κάλυψη των μακροπρόθεσμων αναγκών των 

φτωχών παιδιών και των μητέρων τους στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Παγκοσμίου φήμης 

καλλιτέχνες, αθλητές και συγγραφείς 

τάσσονται στην υπηρεσία της UNICEF ως 

«Πρεσβευτές Καλής Θέλησης» ή «Ειδικοί 

Εκπρόσωποι» της. Στην Ελλάδα, πρώτος 

πρεσβευτής καλής θέλησης υπήρξε ο 

συγγραφέας Αντώνης Σαμαράκης. Πρέσβειρα 

καλής θέλησης της UNICEF στην Ελλάδα 

είναι, επίσης, η ακαδημαϊκός Ελένη 

Γλύκατζη-Αρβελέρ. .  

Η Πρώτη Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού έγινε από την Κοινωνία των Εθνών 

το 1924. Αργότερα αντικαταστάθηκε από τη 

Διακήρυξη του ΟΗΕ, προσφέροντας ένα 

ηθικό πλαίσιο, χωρίς, όμως, νομική ισχύ. Το 

1989 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση 

του ΟΗΕ η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού. 

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1990 η σύμβαση τέθηκε 

σε ισχύ ως διεθνής νόμος, Εκατόν ενενήντα 

μία χώρες την έχουν επικυρώσει και τα 54 

άρθρα της καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των 

παιδιών που χωρίζονται σε 4 τομείς: 

Δικαιώματα Επιβίωσης, Ανάπτυξης, 

Προστασίας και Δικαιώματα Συμμετοχής. Η 

Ελλάδα επικύρωσε τη σύμβαση το 1992. 

Παρά τα διεθνή κείμενα προστασίας των 

παιδιών, εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν 

να υποφέρουν από τη φτώχεια και να 

στερούνται της στοιχειώδους σχολικής 

εκπαίδευσης, εκατοντάδες χιλιάδες 

υφίστανται τις τραγικές συνέπειες συρράξεων 

και οικονομικού χάους, δεκάδες χιλιάδες 

ακρωτηριάζονται στους πολέμους και πολλά 

ακόμη ορφανεύουν ή και σκοτώνονται από 

τον ιό του AIDS και από άλλες ασθένειες.  

Τα μάτια των παιδιών πρέπει να είναι 

γελαστά, όμως τα μάτια κάποιων παιδιών 

δακρύζουν από την απόγνωση, τον πόνο, την 

ανέχεια, την καταπίεση, την ορφάνια. Έχουμε 

υποχρέωση απέναντι στα παιδιά του κόσμου, 

να διώξουμε την σκιά από τα ματάκια τους 

και να τους χαρίσουμε, ανέμελα χρόνια, 

δικαίωμα στην εκπαίδευση, οικογενειακή 

σταθερότητα, εξάλειψη της βίας. Ας 

προσπαθήσουμε όλοι να εκπληρώσουμε το 

χρέος μας απέναντι στα παιδιά του κόσμου. Η 

διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του 

παιδιού με απλά λόγια βρίσκεται στη 

διεύθυνση http://www.0-

18.gr/downloads/entipo_simbasi

_ex.pdf 

                                                                                                                                     

Ζαρίδης Μιχάλης

http://www.sansimera.gr/almanac/1112
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Χριστιανισμός 
Χριστιανισμός ονομάζεται η θρησκευτική 

πίστη που αναγνωρίζει ως ιδρυτή και 

κεντρικό πρόσωπο του συνόλου της 

διδασκαλίας της τον Ιησού Χριστό όπως 

παρουσιάζεται στα βιβλία της Καινής 

Διαθήκης. Αυτό σημαίνει πως πέρα από άλλη 

έννοια που περιλαμβάνει η θρησκεία αυτή οι 

οπαδοί του Χριστιανισμού εστιάζουν την 

προσοχή τους  και έχουν ως κοινό σημείο 

αναφοράς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. 

Τους τρεις πρώτους μεταχριστιανικούς 

αιώνες μπήκαν οι βάσεις για μια γόνιμη και 

δημιουργική συνεργασία ανάμεσα στους δύο 

κολοσσιαίους πολιτισμούς. Οι εκατέρωθεν 

αντιδράσεις που υπήρχαν στην αρχή(διωγμοί 

) των ειδωλολατρών Ρωμαίων κατά των 

Χριστιανών  και χριστιανών αυτοκρατόρων 

του Βυζαντίου κατά των ειδωλολατρών ήταν 

αποτέλεσμα παρανοήσεων και φανατισμού 

και  ξεπεράστηκαν ιδιαίτερα με το έργο των 

τριών Ιεραρχών.  

      Παούνη Θωμαή  

  

Ισλαμισμός  
Ο ισλαμισμός είναι η θρησκεία που δίδαξε ο 

προφήτης Μωάμεθ. Βασικά στοιχεία της 

θρησκείας αυτής είναι το κοράνι ή βίβλος του 

Θεού. Το περιεχόμενό του μεταδόθηκε από 

τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στον Μωάμεθ και 

αποτελείται από 114 κεφάλαια που λέγονται 

σουράτες. Γράφτηκε στην αραβική και 

περιέχει θρησκευτικές και ηθικές διατάξεις. 

Στη μουσουλμανική θρησκεία βασικές 

δοξασίες είναι ότι υπάρχει ένας και μόνος 

θεός ο Αλλάχ και προφήτης αυτού ο 

Μωάμεθ. Όλα στον κόσμο γίνονται με τη 

θέληση του θεού και η μοίρα είναι εκείνη που 

καθορίζει τις τύχες των ανθρώπων. Ότι 

υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο όπου οι καλοί 

θα αμειφθούν και οι κακοί θα τιμωρηθούν. 

Επίσης η θρησκεία του Ισλάμ προβλέπει 

προσευχές 4-5 φορές  την ημέρα, τη νηστεία 

του ραμαζανιού, την ελεημοσύνη, το 

προσκύνημα στη Μέκκα όπως επίσης και την 

καθαριότητα του σώματος πριν από την 

προσευχή.  

                                     Μαρουφίδου Φανή  

 

Βουδισμός  
Με τον όρο βουδισμός εννοείται μία από τις 

μεγάλες θρησκείες του κόσμου με κεντρικό 

πρόσωπο του μυθολογικού υλικού της τη ζωή 

και τη διδασκαλία του Σιντάτχα Γκοτάμα. Ο 

Βούδας γεννήθηκε ως Σιντάρτα Γκοτάμα , 

πρίγκιπας της φυλής Σάκυα του Νεπάλ 

περίπου το 566 π. Χ Στην ηλικία των 29 

εγκατέλειψε τις ανέσεις του βασιλικού οίκου 

για να αναζητήσει το νόημα της οδύνης που 

αντίκρυζε γύρω του. Μετά από 6 χρόνια 

σκληρής εκπαίδευσης και πειθαρχίας 

εγκατέλειψε την οδό του ασκητισμού και 

κάθισε κάτω από το δέντρο  Μπόντχι σε 

γαλήνιο διαλογισμό. Την πανσέληνο του 

Μαΐου, με την ανατολή του πρωινού άστρου 

ο Σιντάρτα Γκοτάμα έγινε  Βούδας ο 

πεφωτισμένος. Κατόπιν περιπλανήθηκε στις 

πεδιάδες της βορειοανατολικής Ασίας επί 45 

περίπου χρόνια διδάσκοντας την ατραπό του 

Ντάρμα. Γύρω του αναπτύχθηκε μια 

κοινότητα μοναχών ανεξαρτήτως φύλου από 

κάθε κάστα και κάθε φυλή – αφοσιωμένων 

στην άσκηση της ατραπού του Βούδα. Το 

ιστορικό πρόσωπο που έλαβε τον τίτλο του 

Βούδα πέθανε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

των σύγχρονων ιστορικών το 486 Π.Κ.Ε .  

στην ηλικία των 80 περίπου ετών. 

                                

Σταύρος Στεργίου  

Ινδουισμός  

Iνδουισμός, Ινδοϊσμός, Βραχμανισμός και 

βραχμανική θρησκεία είναι ονομασίες με τις 

οποίες περιγράφονται οι πάμπολλες τοπικές 

θρησκείες, θρησκευτικές πρακτικές και 

επιμέρους σχολές (αιρέσεις, σαμπραντάγιας) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7
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της Ινδίας. Από τους ίδιους τους πιστούς της, 

η θρησκεία των Ινδών περιγράφεται συνήθως 

από τη σανσκριτική έκφραση Σανατάνα 

Ντάρμα, που σημαίνει «αιώνιος νόμος», 

«αιώνια τάξη» ή «πατρική πίστη». 

Αναφέρεται συχνά ως η αρχαιότερη 

θρησκεία του κόσμου, καθώς κάποιες από τις 

ρίζες της ανάγονται στην Εποχή του Σιδήρου. 

Ο Ινδουισμός είναι η τρίτη μεγαλύτερη 

θρησκεία του κόσμου σε αριθμό πιστών, 

μετά το Χριστιανισμό και το Ισλάμ, με 

περίπου ένα δισεκατομμύριο πιστούς, εκ των 

οποίων πάνω από το 90% κατοικεί στην 

Ινδία. Ινδουιστικές κοινότητες βρίσκονται 

επίσης στο Νεπάλ, τη Σρι Λάνκα, τη 

Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, το Μαυρίκιο, τα 

Νησιά Φίτζι, τη Σουρινάμ, τη Γουιάνα, το 

Τρινιντάντ και Τομπάγκο, το Ηνωμένο 

Βασίλειο , τον Καναδά και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. 

Ο Ινδουισμός βασίζεται στα ιερά κείμενα 

Βέντα (Βέδες) καθώς και στη διδασκαλία των 

γκουρού (δασκάλων). 

 Αναστασία Αβραμίδου 

 

Ιουδαϊσμός 
 

Η θρησκεία των Εβραίων , στην οποία 

κεντρική θέση κατέχει η πίστη του κόσμου ο 

οποίος ελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από την 

Αίγυπτο, τους αποκάλυψε το νόμο (τοράχ) 

και τους διάλεξε για να φωτίζουν όλη την 

ανθρωπότητα. Η Εβραϊκή βίβλος  είναι η 

πρωταρχική πηγή του. Ακολουθεί το 

Ταλμούδ που αποτελείται από το Μισνά 

( κωδικοποίηση του προφορικού τοχάρ) και 

μία συλλογή εκτεταμένων παλαιών 

ραβινικών υπομνημάτων. Διάφορα 

μεταγενέστερα υπομνήματα και ο 

καθιερωμένος κώδικας της εβραϊκής 

νομοθεσίας και ιεροτελεστίας ( χαλέμα) που 

δημιουργήθηκαν τον ύστερο Μεσαίωνα 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 

της Εβραϊκής πρακτικής σκέψης. Όσο κι αν 

οι κοινότητες διαφέρουν μεταξύ τους, όλοι οι 

Εβραίοι θεωρούν τους εαυτούς τους μέλη 

μιας κοινότητας που έχει τις ρίζες της στην 

εποχή των Πατριαρχών. Αυτό το παρελθόν 

επιβιώνει μέσω της τελετουργίας και υπάρχει 

μία σαφής προτίμηση στο να εκφράζονται τα 

πιστεύω και η στάση ζωής τους μέσα από την 

τελετουργία και όχι μέσα από την αφηρημένη 

θεωρία. Η βασική μονάδα της εβραϊκής 

τελετουργίας είναι η οικογένεια , αν και η 

συναγωγή έχει καταλήξει να παίζει έναν όλο 

και σημαντικότερο ρόλο. Το Σάββατο που 

αρχίζει με τη δύση του ηλίου την Παρασκευή 

και τελειώνει με τη δύση του ηλίου το 

Σάββατο, είναι ο κυριότερος θρησκευτικός 

τύπος. Η συναγωγή είναι το κέντρο της 

συλλογικής λατρείας και μελέτης. Το βασικό 

στοιχείο της είναι η « κιβωτός» που περιέχει 

τις χειρόγραφες περγαμηνές της πεντατεύχου. 

Ο ραβίνος είναι κατά πρώτο λόγο δάσκαλος 

και πνευματικός οδηγός. Υπάρχει ένας 

ετήσιος κύκλος θρησκευτικών εορτών και 

νηστειών. Η πρώτη απ’ αυτές είναι η 

ροζχασάν η πρωτοχρονιά. Η ιερότερη ημέρα 

του εβραϊκού έτους είναι το Γιμ Κιππούρ, η 

μέρα της εξιλέωσης. Άλλες γιορτές του 

χρόνου είναι η Χανούκα και το Πεσάχ , η 

οικογενειακή γιορτή του Πάσχα. Σήμερα οι 

περισσότεροι Εβραίοι είναι απόγονοι είτε των 

Ασκεναζίμ είτε των Σεφαρδίμ με έντονες 

πολιτιστικές διαφορές μεταξύ τους. 

Υπάρχουν επίσης πολλά θρησκευτικά 

παρακλάδια. Οι αντισημιτικές 

προκαταλήψεις και περίοδοι διωγμών , 

χαρακτηριστικό μιας αντιιουδαϊκής 

κουλτούρας στην Ευρώπη ,αυξήθηκαν με την 

άνοδο του ευρωπαϊκού εθνικισμού , για να 

κορυφωθούν με το ναζιστικό ολοκαύτωμα . 

Οι συνέπειές τους ήταν ανυπολόγιστες, μια 

και έκαναν πιεστικό το αίτημα του 

Σιωνιστικού κινήματος για τη δημιουργία 

μιας πατρίδας για τους Εβραίους και είναι 

καθοριστικές για όλων των ειδών τις σχέσεις 

μεταξύ Εβραίων και μη Εβραίων στην εποχή 

μας. Υπάρχουν σήμερα πάνω από 14 

εκατομμύρια Εβραίοι.  

                      Κώστας Παπαγιαννάκης 

 

 

 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%81%CE%B9_%CE%9B%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%82_%28%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CF%84%CE%B6%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%84_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D
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Εκτός από την διασκέδαση και την απόλαυση 

των Χριστουγέννων, η γνώση του 

θρησκευτικού περιεχομένου των γιορτινών 

ημερών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σε 

γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν κάποιοι 

κανονισμοί ή συγκεκριμένες διαδικασίες που 

θα πρέπει να ακολουθηθούν για τον εορτασμό 

των Χριστουγέννων. Παρόλα αυτά, υπάρχει 

ένας τεράστιος κατάλογος με έθιμα, τα οποία 

σχετίζονται με τα Χριστούγεννα και ποικίλουν 

από χώρα σε χώρα.  

 

Αρκετά έθιμα, όπως το Χριστουγεννιάτικο 

δέντρο και η ανταλλαγή δώρων, είναι 

δανεισμένα από τα πρώιμα ειδωλολατρικά 

θρησκευτικά σύμβολα. Στις περισσότερες 

δυτικές χώρες, ο εορτασμός των 

Χριστουγέννων έχει τόσο θρησκευτικές όσο 

και κοσμικές όψεις.  

 

Πριν από τα Χριστούγεννα 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν από την 

ημέρα των Χριστουγέννων, οι Χριστιανοί 

προετοιμάζονται για τον εορτασμό της 

γέννησης του Ιησού στις 25 Δεκεμβρίου. 

Κάθε μια από τις τέσσερεις εβδομάδες 

συμβολίζει το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο 

οι πιστοί αντιλαμβάνονται το Χριστιανισμό, 

μέσω της σάρκας, του αγίου πνεύματος, του 

θανάτου και της κρίσης του θανάτου του 

Ιησού.  

Η παράδοση του χριστουγεννιάτικου 

στεφανιού, το οποίο αποτελείται από τέσσερα 

κεριά καρφωμένα σε έναν κύκλο με κλαδιά 

λουλουδιών, προέρχεται από τους Γερμανούς 

λουθηρανούς, και έχει υιοθετηθεί από πολλές 

εκκλησίες και οικογένειες. Κατά το ξεκίνημα 

κάθε μιας από τις τέσσερεις εβδομάδες, οι 

χριστιανοί ανάβουν και από ένα κερί καθώς 

λένε μια προσευχή. 

Παραμονή των Χριστουγέννων 

Την παραμονή των Χριστουγέννων, οι 

εκκλησίες σε όλο τον κόσμο τελούν το 

Μεγάλο Απόδειπνο. Τα μεσάνυχτα, οι 

περισσότερες Καθολικές και Προτεσταντικές 

εκκλησίες διατηρούν ιδιαίτερες παραδόσεις με 

το άναμμα των κεριών. Η καθολική 

«Μεταμεσονύκτια λειτουργία των 

Χριστουγέννων» εισήχθη για πρώτη φορά από 

την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία τον 5ο αιώνα.  

 

Οι λειτουργίες αυτές κάποιες φορές είναι 

ιδιαίτερα σοβαρές και κάποιες άλλες πιο 

ανάλαφρες, εξαρτώμενες πάντα από τον κάθε 

πολιτισμό. Αυτή τη μέρα, οι προσκυνητές 

μπαίνουν στην εκκλησία σκυμμένοι. 

Η μεγάλη ημέρα 

Στους ιερατικούς κανόνες των Χριστουγέννων 

έχουν επίσης ενσωματωθεί και κάποια 

στοιχεία αρχαίων ιεροτελεστιών, όπως το 

έθιμο των κούτσουρων που συμβολίζουν την 

νίκη του φωτός κατά του σκότους του 

χειμώνα. Ακόμα, στις ευρωπαϊκές οικογένειες 

παρατηρείται το έθιμο της καύσης του 

στεφανιού.  

Η ανταλλαγή των δώρων 

Οι χριστιανοί, κατά παράδοση, ανταλλάσουν 

δώρα ως ένδειξη ενθύμησης του δώρου του 

θεού προς την ανθρωπότητα. Επίσης, η 

ανταλλαγή δώρων συμβολίζει το αρχαίο 

ρωμαϊκό έθιμο της ανταλλαγής δώρων με 

σκοπό την καλοτυχία για το νέο έτος. Στις 

περισσότερες χώρες όπου γιορτάζονται τα 

Χριστούγεννα, ένα μυθικό πλάσμα παραδίδει 

δώρα στα παιδιά. Από τον 19ο αιώνα, ο Άγιος 

Βασίλης και άλλα μυθικές φιγούρες έχουν 

αποκτήσει τεράστια φήμη ως τα πιο ευγενικά, 

γενναιόδωρα και φιλεύσπλαχνα πλάσματα. 

Αναστασία Αβραμίδου
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Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
 

Χ _ _ _ _ _ _                             Γεννήθηκε σε μια φάτνη  

 

Ρ _ _ _ _ _ _ _                           Το ελαφάκι με την κόκκινη μύτη 

 

Ι _ _ _ _                                      Ο σύζυγος  της Παναγίας  

 

Σ _ _ _ _ _ _ _                           Τα βάζουμε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο 

 

Τ _ _ _ _ _ _ _                            Σέρνουν το έλκηθρο του Αϊ - Βασίλη  

 

Ο _ _ _ _ _ _                              Έφεραν ακριβά δώρα στο Χριστό ( με το άρθρο) 

 

Υ _ _ _                                         Ο Χριστός είναι ο Υιός του …….  ( αντίστροφα)   

 

Γ _ _ _ _ _ _ _ _                           Την τρώμε τα Χριστούγεννα  γεμιστή 

 

Ε _ _ _ _                                        Το δέντρο που στολίζουμε τα Χριστούγεννα  

 

Ν _ _ _ _ _ _ _                           Αυτός ο Άγιος γιορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου 

 

Ν _ _ _ _ _ _                            Εκτός από της μεγάλης τεσσαρακοστής υπάρχει και η                          

 ……….    των Χριστουγέννων. 

Α _ _ _ _ _                                Οδήγησε τους Μάγους στο Χριστό.  

                                                                                                          Νικολάου Μελπομένη 

 

Βρείτε 10 λέξεις  που σχετίζονται με τα Χριστούγεννα 
 

Β Ο Σ Κ Ο Ι Β Χ Μ Η 

Ζ Κ Ν Ψ Ο Π Ι Κ Ε Ρ 

Φ Ν Κ Ο Π Σ Ω Α Λ Ω 

Α Μ Α Γ Ο Ι Σ Λ Ο Δ 

Γ Ε Ν Ν Η Σ Η Α Μ Η 

Α Σ Τ Ε Ρ Ι Φ Ν Α Σ 

Μ Ν Β Ψ Θ Υ Ρ Τ Κ Ξ 

Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Α Α Π 

Ω Β Η Θ Λ Ε Ε Μ Ρ Ψ 

Χ Β Ν Μ Ξ Θ Υ Ι Ο Σ 

Ω Ρ Τ Θ Ι Ο Π Λ Ν Κ 

Ε Ρ Π Γ Ω Ψ Ν Ω Α Μ 

Κ Ο Υ Ρ Α Μ Π Ι Ε Σ 

 

Οι μαθητές και οι δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου Αετού σας εύχονται Καλά 

Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2012 
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